PERENCANAAN PEMBELAJARAN
Oleh: Maretha Wahyuni
PELATIHAN KOMPETENSI ASESOR
PERALIHAN RUMPUN LKP KE RUMPUN PAUD

Tujuan Pelatihan
• Meningkatan pemahaman peserta dalam
perencanaan pembelajaran/ kegiatan bermain di PAUD untuk anak 0-2
tahun.
• Meningkatkan kompetensi peserta dalam menyusun perencanaan
pembelajaran/kegiatan bermain di PAUD, meliputi :
a. Penyusunan Program Semester (PROSEM)
b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan
(RPPM)
c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)

KOMPETENSI PELATIH
Memahami materi secara
keseluruhan

PELATIH PURNA

Materi
Substansi (keahlian)

Metode Kepelatihan

Menguasai materi
secara utuh

• Menguasai metode
Mampu menyampaikan
pembelajaran
orang dewasa
materi substansi
• Menguasai teknik komunikasi
dan teknologi pembelajaran
secara tepat

Permasalahan apa yang sering dihadapi
pada saat menyusun perencanaan?

Apa itu Perencanaan Pembelajaran?
• Rancangan bagi guru untuk
melaksanakan kegiatan
bermain yang mendukung
anak dalam proses belajar
mengacu kepada
karakteristik seperti usia,
kemampuan dan
kebutuhan setiap anak.

Lebih terarah dalam Pencapaian Aspek
Perkembangan (TPPA / KI)
Menyusun Stimulus untuk Pencapaian
KD

Keberhasilan pengelolaan pembelajaran
bermakna
Penyiapan alat dan bahan

Rambu-Rambu Menyusun
Rencana Stimulasi Atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Memahami STPPA sebagai hasil akhir program PAUD (Kompetensi Inti) atau
Tonggak Perkembangan AUD
Memahami Kompetensi Dasar sebagai capaian hasil pembelajaran atau hasil
stimulasi
Menetapkan materi stimulasi atau pembelajaran sebagai muatan untuk
pengayaan pengalaman anak

Memahami tema bukan tujuan pembelajaran

Strategi Menurunkan materi dari KD
•
•
•
•

Pahami kata kunci kemampuan yang dibangun dalam KD.
Jabarkan kandungan dalam kata kunci kemampuan KD menjadi materi.
Jika KD 1 dan 2 maka diterapkan ke dalam kegiatan rutin harian.
KD 3 dan 4 dilaksanakan saat anak bermain sesuai tema atau sub tema

Contoh KD 1.1
Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaan-Nya
Kata kunci : percaya Tuhan, ciptaan-Nya

Materi yang dikenalkan pada anak:
• Tuhan maha mencipta (Ciptaan Tuhan: tanaman, binatang, orang, alam, dll)
• Tuhan menyayangi ciptaanNya ( sikap menyayangi: merawat, melindungi, menjaga,
menghormati, mengagumi, menghargai, dll)
Kegiatan rutin pembentukan karakter:
- Merawat tanaman dengan baik
- Merawat dan menyayangi binatang
- Menghormati orang tua dengan berkata santun
- Bersyukur saat menerima sesuatu
- Mengagumi ciptaan Tuhan dengan bertasbih
- Menghargai teman dll

Contoh KD 2.1 Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat

Kata Kunci: Perilaku hidup sehat
Materi yang dikenalkan pada anak:
• Pentingnya perilaku hidup sehat: tidak mudah sakit, lebih kuat
• Cara berperilaku hidup sehat: cara mencuci tangan dengan benar, cara
memakai masker, cara menggosok
gigi, memilih makanan yang bergizi,
berolahraga, dll

Kegiatan rutin pembentukan karakter:
• mencuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah makan, sesudah
memegang sesuatu, setelah dari kamar mandi, setelah bermain, dll.
• Berolahraga setiap hari
• Menggosok gigi dengan benar setiap selesai makan
• Membuang sampah dengan benar pada tempatnya
• Membersihkan tempat bermain setelah digunakan, dll

Contoh KD 3.1 Mengenal kegiatan beribadah sehari-hari
Kata kunci: kegiatan ibadah.
Materi yang dikenalkan:
• perlunya beribadah
• Cara beribadah yang benar (tertib, suara lembut, khusyu, dll)
• Doa sehari-hari (doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum dan sesudah
belajar, dll)
• Ayat-ayat surah pendek

Kegiatan Bermain dirancang disesuaikan dengan tema:
• Mengunjungi tempat ibadah
• Berdoa sebelum melakukan sesuatu
• Bermain peran “merayakan hari agama”
• Menggambar … dll

Contoh KD 3.6 Mengenal benda -benda disekitarnya (nama, warna,
bentuk,
ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri
lainnya)
Kata Kunci: Mengenal benda
Materi yang dikenalkan:
• Benda yang ada di rumah: namanya, warnanya, bentuknya, bahannya, ukurannya, teksturnya, ciri-cirinya,
fungsinya, cara menggunakan, cara merawat.
warna benda: merah, kuning, biru, hitam, hijau dst
bentuk benda: 2 dimensi: bulat, persegi empat, segi tiga, persegi panjang, dst
3 dimensi: bundar, kubus, balok, tabung, kerucut, prisma, limas, dst
ukuran
: berat-ringan, panjang- pendek, tinggi-rendah, besar-kecil, luas-sempit
sifat
: padat, cair, gas,
suara : lemah-kuat, cepat-lambat, lembut - semangat
tekstur : halus, kasar, lembut,
•

Kegiatan bermain dirancang sesuai tema atau sub tema:
menebak nama benda berdasarkan cirinya
mengelompokkan benda berdasarkan warna atau ukuran
menyusun benda dengan menggunakan pola AB-AB atau ABC-ABC
bermain timbangan untuk mengukur berat-ringan, ringan – berat – lebih berat – paling berat
bertepuk tangan dengan suara lemah – kuat, lambat - cepat – lebih cepat – sangat cepat

Perencanaan Untuk Anak 0-2 Tahun
• KD 1, 2, 3, dan 4 menyatu tidak diuraikan sendiri-sendiri.
• Mencakup semua aspek perkembangan (nilai agama dan moral, kognitif, fisik motoric, social
emosional, Bahasa, dan seni).
• Kegiatan lebih menekankan pada pengenalan pembiasaan dan keteladanan baik.
• Muatan pembelajaran (materi pembelajaran) sekitar diri, anggota tubuh, benda-benda (termasuk
hewan dan tanaman), keluarga, dan lingkungan rumah.
• Jadwal kegiatan diselaraskan dengan jadwal rutin harian setiap anak.
• Tidak perlu tema tertentu

Contoh: Pemetaan Aspek Perkembangan dan Kompetensi
Dasar, Materi Pembelajaran kelompok usia 6 - 9 bulan
Aspek Perkembangan
Nilai Agama dan
Moral

Kompetensi Dasar
1.1 Mempercayai adanya Tuhan melalui CiptaanNya
2.1 Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat

Materi
-

mengucap syukur ketika
melihat sesuatu
mencuci tangan sebelum
dan sesudah makan

Fisik Motorik

3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk
pengembangan motoric kasar dan halus
4.3 Menggunakan anggota tubuh untuk pengembang-an
motorik kasar dan halus

-

Menyentuhkan dan
menyebutkan anggota
tubuh

Kognitif

3.5 Mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan
berperilaku kreatif
4.5 Menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif

-

Mencari dan menemukan
benda yang
disembunyikan

Sosial Emosional

2.5 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
2.6 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap
aturan sehari-hari

-

menjawab panggilan nama
dengan sopan

Bahasa

3.10 Memahami Bahasa reseptif
4.10 Menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif

-

Bercerita

Seni

2.4 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis

- Bermain dengan sisir rambut

PERENCANAAN STIMULASI HARIAN TPA Al-Berga
Kelompok usia : 6-9 bulan
-

Materi

-

Doa doa harian
Mencuci tangan
anggota tubuh
Mencari dan menemukan
benda yang
disembunyikan
Menjawab panggilan
nama diri
Bercerita
Pijat

-

Kegiatan Stimulasi

Alat yang diperlukan

Makan:
- Membiasakan berdoa sebelum dan sesudah makan
- Membiasakan mengucap syukur atas makanan ciptaan Tuhan
- Membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan
- Membiasakan makan duduk di kursi (tidak digendong)
- Mengenalkan rasa makanan
- Membiasakan membersihkan diri sesudah makan

-

Alat makan
Celemek
Kursi makan
Tissue
Sabun

Bermain/Pengasuhan:
- Memijat anak secara rutin
- Bermain cermin sambil menyentuh dan menyebutkan anggota tubuh
- Bermain mencari dan menemukan benda yang disembunyikan
- Membiasakan menjawab panggilan nama diri
- Membacakan buku

-

Alas perlak dan
minyak zaitun
Kain/ sapu tangan
Buku cerita
Sisir rambut

Mandi:
- Berdoa sebelum masuk kamar mandi
- Menyebutkan anggota tubuh
- Mengenalkan alat mandi
- Menyebutkan rasa segar terkena air

-

Peralatan mandi
Mainan anti air

Perencanaan Untuk Anak 2-6 Tahun
• Perencanaan mendukung pencapaian KD1, KD2, KD3, dan KD4
• KD1 dan KD2 dilakukan melalui kegatan rutin dengan pembiasaan
dan keteladanan.
• KD 3 dan KD 4 dibangun dalam kegiatan bermain yang bermakna.
• Setiap KD memuat konsep yang diterjemahkan menjadi Materi
pembelajaran.
• Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disesuaikan dengan
tahapan usia anak.
• Program kegiatan disusun dalam Rencana Program Semester
(Prosem), Rencana Program Pembelajaran Mingguan (RPPM), dan
Rencana Pembelajaran Harian (RPPH).

Yang Perlu Diperhatikan dalam Menyusun
PROSEM
KOMPETENSI DASAR (KD) diambil dari KTSP
Dokumen 1

Tema dikembangkan oleh masing-masing
lembaga sesuai dengan kondisi, potensi dan
daya dukung yang tersedia

Alokasi waktu dalam satu semester minimal 17
minggu

Penting Diperhatikan
Tema BUKAN Tujuan Pembelajaran

pengembangan tema dan lama tema di setiap lembaga
dapat berbeda-beda sesuai dengan lingkungan lembaga
tersebut serta kondisi sarana dan prasarananya.

Dalam Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini,
tema tidak ditetapkan oleh pemerintah, melainkan
bersifat fleksibel penetapannya oleh lembaga PAUD
yang melibatkan seluruh guru pada saat pemilihan dan
penetapannya

PRINSIP MEMILIH TEMA
KEDEKATAN
PENGALAMAN SEBELUMNYA
KEMENARIKAN
DAYA DUKUNG

KEINSIDENTALAN

MENGIDENTIFIKASI TEMA
Amati lingkungan sekitar

Perhatikan sosial budaya

Perhatikan minat dan kesukaan anak

Lakukan curah gagasan

MENULISKAN IDENTITAS PROGRAM
PENETAPAN KD SETIAP TEMA*
TEMA DAN SUB TEMA SATU
SEMESTER
ALOKASI WAKTU SETIAP TEMA,
SUB TEMA

Contoh PROGRAM SEMESTER PAUD IBUNDA
SEMESTER 2
TAHUN AJARAN 2019/2020

TEMA
JAKARTA

SUB TEMA

ALOKASI WAKTU

MONAS

2 MINGGU

ONDEL-ONDEL

1 MINGGU

KERAK TELOR

1 MINGGU

MALL

1 MINGGU

MRT

1 MINGGU

BANJIR

1 MINGGU

KOMPETENSI DASAR
• NAM : 1.1, 3.1-4.1
• FM

: 2.1, 3,3-4.3, 3.4-4.4

• KOG : 3.5-4.5, 3.6-4.6, 3.7-4.7
• SOSEM: 2.5 ,2.6, 2.8
• BHS

: 3.10-4.10. 3.12-4.12

• SENI : 3.15-4.15
PUNCAK TEMA: MEMASAK KERAK TELOR

Dalam satu semester minimal 17 Minggu,
dapat terdiri dari satu tema atau beberapa tema

Penyusunan RPPM
Penulisan identitas program layanan
Pemilihan KD yang sesuai (diambil dari PROSEM)
pada setiap program pengembangan

Pemilihan materi/muatan pembelajaran
dari KTSP dokumen 1
Penyusunan rencana kegiatan main.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM) PAUD IBUNDA
Semester/Bulan/Minggu : II/ Maret /Minggu Ke 10
Tema : JAKARTA
Sub Tema
: ONDEL-ONDEL
Kelompok : B (Usia 5-6 Tahun)
KD

Materi Pembelajaran

Kegiatan Main

•

NAM 1.1

* Berdoa memohon perlindungan dari Virus corona ciptaan Allah

FM 2.1

• Membiasakan mencuci tangan dengan benar

Kog
• 3.6 – 4.6
• 3.8-4.8
• 3.9-4.9

Bahan dan alat untuk membuat ondel-ondel:
• Nama bahan,
• Bentuk persegi panjang, segi tiga
• Warna merah, kuning, hijau,
• Fungsi untuk kepala, hiasan rambut, tangan,dll
• Tekstur: kasar, halus
• Bilangan 11 - 20

•
•
•

Bahasa
• 3.10-4.0
• 3.11 – 4.11
• 3.12-4.12

• Budaya Betawi
• Huruf O-N-D-E-L

•
•
•

Sosem 2.6
•
2.8

• Aturan bermain, mengantri

Seni
3.15 – 4.15

Cara pembuatan Ondel-Ondel

Pembiasaan (Nilai-nilai karakter dan life skill) :

•

•

Membiasakan mematuhi aturan
protokol kesehatan
Membiasakan mencuci tangan dengan
benar
Membuat ondel-ondel dari tanah liat
Membuat baju ondel-ondel
Mengelompokkan bahan untuk
membuat ondel-ondel dan bajunya
Menghitung jumlah bahan yang
diperlukan untuk membuat ondelondel dan bajunya
Bermain peran mengarak ondel-ondel
Menyusun kata dari huruf O-N-D-E-L
Memainkan music pengantar arakarakan ondel-ondel

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPPH
• Rencana kegiatan untuk satu hari memberi pengalaman nyata
bagi anak dengan bermain sains, teknologi, teknik rekayasa
(engineering), seni, keaksaraan, dll
• Jumlah kegiatan yang disediakan setiap harinya minimal 4
kegiatan berbeda untuk tetap menjaga minat belajar anak dan
agar anak memiliki pengalaman belajar yang beragam.
• Harus menarik dan membolehkan anak-anak untuk memilih
dari minimal 4 kegiatan yang disiapkan oleh guru.
• Jenis kegiatan yang disediakan dapat mengulang kegiatan hari
sebelumnya
• Harus dapat mencerminkan pendekatan saintiﬁk

Penyusunan RPPH
Pengisian / penulisan identitas program
Pemilihan materi / muatan pembelajaran
Pemilihan alat dan bahan yang dibutuhkan
Merencanakan kegiatan pembukaan
Merencanakan kegiatan inti
Merencanakan kegiatan penutup
Menyusun rencana penilaian

PERENCANAAN
Belajar dari Rumah (BdR)

Metode Belajar dari Rumah
Guru dan orang tua
menyepakati teknik
yang akan
digunakan , dapat
juga ketiga hal ini
dilakukan semuanya

Menggunakan
Alat dan bahan di
lingkungan
sekitar rumah

Menggunakan
Radio
Menggunakan
Televisi

Manual dengan
buku
pedoman/panduan
yang di buat guru

Melalui media
sosial

Belajar Dari
Rumah

(BDR)

Melalui Aplikasi

Yang perlu dipertimbangkan dalam
Menyusun rpm bdr untuk orang tua
• Tujuan pembelajaran harus jelas untuk mengembangkan
kompetensi apa dan aspek perkembangan apa.
• Materi pembelajaran yang diturunkan dari KD harus sekitar
kehidupan dan kebiasaan baik anak di rumah
• Tema sekitar rumah
• Alat dan bahan menggunakan alat dan bahan yang ada di
sekitar rumah
• Kegiatan sederhana dapat dilaksanakan tanpa membebani
orang tua
• Proses kegiatan menyenangkan bagi anak juga orang tua.

RPPM untuk Guru
KD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM) BELAJAR DARI RUMAH TAMAN KANAKKANAK TITAN
Semester/Bulan/Minggu : I/Juli /Minggu ke 3
Tema
Subtema
Kelompok

Materi Pembelajaran

NAM 1.1

* Berdoa mohon perlindungan dari virus corona ciptaan Allah

FM 2.1

• Membiasakan mencuci tangan dengan benar

Kog
• 3.6 – 4.6
• 3.8-4.8
• 3.9-4.9

•
•
•
•

Bahasa
• 3.10-4.0
• 3.11 – 4.11
• 3.12-4.12

• Resep memasak sayur …
• Huruf S_O_T_M_A_D_U_R

Sosem 2.6
•
2.8

• Aturan di dapur

Seni
3.15 – 4.15

Menata meja untuk makan

Pengelompokan benda di dapur berdasarkan bentuk, warna
Bilangan 11 - 20
Bahan untuk memasak Soto Madura (atau yang lainnya)
Alat untuk memasak Soto Madura dan cara menggunakannya

Pembiasaan (Nilai-nilai karakter dan life skill) :

: Rumahku
: Dapur ibuku
: B (usia 5-6 Tahun)

Kegiatan Main
• Mengelompokkan bahan dapur sesuai jenisnya
• Mengenal nama dan ciri-ciri bahan dapur berdasarkan bentuk,
bau, dan ukuran
• Mengenal bahan untuk membuat SOTO Madura
• Membilang bahan dapur
• Mengenali alat dapur yang berbentuk lingkaran.
• Memasak sayur Soto Madura
• Membuat huruf huruf dengan kemiri/bawang putih/ketumbar
• Menyusun kolase dari kulit bawang merah
• Menyusun kalimat dengan menggunakan huruf
S_O_T_M_A_D_U_R
• Menggambar bahan atau alat yang ada di dapur dengan
menggunakan pewarna kunyit
• Memainkan music menggunakan alat dapur
• Membiasakan menjaga kebersihan sebelum dan sesudah
bermain di dapur
• Membiasakan merapikan Kembali alat dan bahan dapur yang
sudah digunakan

RPPM untuk Orang Tua
Rencana Belajar Dari Rumah TAMAN KANAK-KANAK TITAN
Kelompok B (5-6 tahun) Minggu/bulan: 3/Juli
Pengantar:
Ayah/ bunda seminggu ini kita akan mengenalkan “Rumahku” terutama “ Dapur ibuku” kepada anak sebagai media untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan.
Tujuan kegiatan:
• Tujuan dari kegiatan ini adalah : Berdoa mohon perlindungan dari virus corona ciptaan Allah, Membiasakan mencuci tangan dengan benar, Pengelompokan benda di dapur
berdasarkan bentuk dan warna, mengenal bilangan 11 – 20, mengenal bahan untuk memasak Soto Madura (atau yang lainnya), mengenal alat untuk memasak Soto Madura
dan cara menggunakannya, membaca resep memasak sayur …, mengenalkan huruf S_O_T_M_A_D_U_R, mengenalkan aturan di dapur, mengenalkan cara menata meja
makan.
Alat dan bahan yang digunakan:
Semua alat dan bahan yang ada di dapur, mulai dari peralatan, bumbu masak, sayuran, lauk pauk, dll
Kegiatan Inspiratif yang dapat dilakukan:
• Mengelompokkan bahan dapur sesuai jenisnya
• Mengenal nama dan ciri-ciri bahan dapur berdasarkan bentuk, bau, dan ukuran
• Mengenal bahan untuk membuat SOTO Madura
• Membilang bahan dapur
• Mengenali alat dapur yang berbentuk lingkaran.
• Memasak sayur Soto Madura
• Membuat huruf huruf dengan kemiri/bawang putih/ketumbar
• Menyusun kolase dari kulit bawang merah
• Menyusun kalimat dengan menggunakan huruf S_O_T_M_A_D_U_R
• Menggambar bahan atau alat yang ada di dapur dengan menggunakan pewarna kunyit
• Memainkan music menggunakan alat dapur
• Membiasakan menjaga kebersihan sebelum dan sesudah bermain di dapur
• Membiasakan merapikan Kembali alat dan bahan dapur yang sudah digunakan
Dokumentasi Orang Tua:
Jika anak melakukan berbagai kegiatan, maka orang tua dapat mengamati, kemudian mencatat apa yang dilakukan atau diucapkan anak baik pada saat proses kegiatan maupun
hasilnya dalam bentuk Video, foto, catatan, rekaman audio. (Luring: hasil karya)

1. Susunlah Rencana Pembelajaran Harian
Untuk kelompok usia 4-5 tahun
Sub tema : Panen Buah
KD: KD 2.12 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggungjawab
KD 3. 9 Mengenal teknologi sederhana (peralatan rumah tangga,
peralatan bermain, peralatan pertukangan, dll)
KD 3.12 Mengenal keaksaraan awal melalui bermain
Materi : 1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
Alat dan bahan:
1. .......
2. .......
3. .......
4. .......
Kegiatan bermain:
1. ...........
2. ...........
3. ...........

2. BUATLAH RPPM UNTUK ORANG
TUA (BDR)
• Untuk kelompok usia 4-5 tahun
• Sub tema : Panen Buah
• KD 2.12 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggungjawab
• KD 3. 9 Mengenal teknologi sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan
bermain, peralatan pertukangan, dll)
• KD 3.12 Mengenal keaksaraan awal melalui bermain

Uraian tentang kompetensi intiPAUD…
Cakupan

Uraian

KI-1

Menerima ajaran agama yang dianutnya

KI-2

Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis,
percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu
menyesuaikan diri, jujur, rendah hati dan santun dalam berinteraksi
dengan keluarga, pendidik dan/atau pengasuh, dan teman

KI-3

Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik dan/atau pengasuh,
lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat
bermain dan satuan PAUD dengan cara: mengamati dengan indra
(melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba); menanya;
mengumpulkan informasi; mengolah informasi/mengasosiasikan,dan
mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain

KI-4

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan,dan dipikirkan
melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan
kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia

Uraian/Rumusan tentang kompetensi dasarPAUD…
Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti
KI-1: Menerima ajaran
agama yang dianutnya

1. Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaan-Nya
2. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada
Tuhan

KI-2: Memiliki perilaku hidup sehat, rasa
ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri,
disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja
sama, mampu menyesuaikan diri, jujur,
rendah hati dan santun dalam berinteraksi
dengan keluarga, pendidik dan/atau
pengasuh, dan teman

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih
kedisiplinan
7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar (mau menunggu giliran, mau
mendengar ketika orang lain berbicara) untuk melatih kedisiplinan
8. Memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian
9. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya
10. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kerjasama
11. Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri
12. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggungjawab
13. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
14. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik
dan/atau pengasuh, dan teman

Uraian tentang kompetensi dasar…lanjutan
Kompetensi Inti
KI-3: Mengenali diri,
keluarga, teman, pendidik
dan/atau pengasuh,
lingkungan sekitar,
teknologi, seni, dan budaya
di rumah, tempat bermain
dan satuan PAUD dengan
cara: mengamati dengan
indra (melihat, mendengar,
menghidu, merasa,
meraba); menanya;
mengumpulkan informasi;
mengolah
informasi/mengasosia
sikan,dan
mengkomunikasikan melalui
kegiatan bermain

Kompetensi Dasar
1. Mengenal kegiatan beribadah sehari-hari
2. Mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia
3. Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan
motorik halus
4. Mengetahui cara hidup sehat
5. Mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif
6. Mengenal benda -benda disekitarnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara,
tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya)
7. Mengenal lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya,
transportasi)
8. Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll)
9. Mengenal teknologi sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan
pertukangan, dll)
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Memahami bahasa reseptif (menyimak dan membaca)
Memahami bahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal)
Mengenal keaksaraan awal melalui bermain
Mengenal emosi diri dan orang lain
Mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri
Mengenal berbagai karya dan aktivitas seni

Uraian tentang kompetensi dasar…lanjutan

Kompetensi Inti
KI-4: Menunjukkan yang
diketahui, dirasakan,
dibutuhkan,dan
dipikirkan melalui
bahasa, musik, gerakan,
dan karya secara
produktif dan kreatif,
serta mencerminkan
perilaku anak berakhlak
mulia

Kompetensi Dasar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa
Menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia
Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus
Mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat
Menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif
Menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda disekitar yang dikenalnya (nama,
warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya) melalui berbagai
hasil karya

7. Menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dll
tentang lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya,
transportasi)
8. Menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dll
tentang lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll)

9. Menggunakan teknologi sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan
pertukangan, dll) untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya
10. Menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif (menyimak dan membaca)
11. Menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal dan non
verbal)
12.
13.
14.
15.

Menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya
Menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar
Mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan minat diri dengan cara yang tepat
Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media

PEMETAANKompetensi Dasar(KD)
NO

ASPEK PERKEMBANGAN

KOMPETENSI DASAR

1

NILAI AGAMA DAN MORAL

1.1, 1.2, 2.13, 3.1-4.1, 3.2-4.2,

2

FISIK MOTORIK

2.1, 3.3-4.3, 3.4-4.4

3

BAHASA

2.14, 3.10-4.10, 3.11-4.11, 3.12-4.12

4

KOGNITIF

2.2, 2.3, 3.5-4.5, 3.6-4.6, 3.7-4.7, 3.8-4.8,
3.9-4.9

5

SOSIAL EMOSIONAL

2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. 2.10, 2.11, 2.12,
3.13-4.13, 3.14-4.14

6

SENI

2.4, 3.15-4.15

KD DAN Materi pembelajaran diambil dari ktsp dok 1

Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran yang
Menyenangkan adalah proses pembelajaran yang
dirancang agar peserta didik secara aktif dapat
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
menalar, dan mengomunikasikan, baik terkait diri
sendiri, lingkungan, atau kejadian (Pendekatan
Saintifik).
Melatih anak berpikir
llmiah, dengan melatih
keterampilan dasar :
mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi,
mengasosiasi dan
mengmunikasikan

TERIMA KASIH
info@banpaudpnf.or.id
@banpauddanpnf

0812-9276-5586

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Faksimili: (021) 7698141

