
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : TK N PEMBINA 1 

Kelompok   : B ( 5-6 tahun ) 

Semester   : 1 ( satu ) 

Tema    : Cuaca Tak Menentu 

Sub Tema   : Hujan di Kota ku 

Sub-sub tema   : Air Hujan 

 

 

 Kompetensi Dasar 

3.6 Mengenal benda-benda di lingkungan sekitar anak 

  Mengenal warna 

3.10 Memahami Bahasa reseptif ( menyimak dan membaca ) 

4.15 Menunjukkan karya dan aktifitas seni dengan menggunakan berbagai media  

 Tujuan Pembelajaran 

1. Anak dapat mengenal gejala alam 

2. Anak dapat mengenal macam-macam warna 

3. Anak dapat melakukan kegiatan dengan percaya diri 

4. Anak dapat memilih kegiatan yang diinginkan 

5. Melatih berefleksi dengan berbagai perasaan dan pendapatnya tentang kegiatan yang  

dilakukan 

 Kegiatan Awal (Pembuka )  ± 30 menit 

- Guru membuka kegiatan dengan rutinitas pagi hari 

- Guru mulai dengan menyanyi, berdoa, salam 

- Guru menanyakan kabar / perasaan murid pada hari ini 

- Guru menanyakan kebeberapa murid untuk mengungkapkan perasaannya hari ini 

- Guru bercakap-cakap tentang tema, sub tema dan sub-sub tema hari ini 

- Guru bercakap-cakap tentang cuaca yang sedang musim pada saat ini 

 Kegiatan Inti ± 60 menit 

 Kegiatan pertama Bermain membuat hujan warna 

- Guru menunjukkan alat dan bahan seperti pewarna makanan, minyak, sendok, botol 

kaca berisi air putih. Guru mempraktekkan cara membuat hujan warna dan murid 

memperhatikan guru.  



- Guru mengajak murid untuk melakukan kegiatan membuat hujan warna berdasarkan 

kelompoknya. Murid diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya saat 

melakukan kegiatan membuat hujan warna. 

 Kegiatan kedua membuat kata ‘h u j a n’ dengan bahan-bahan loosepart 

- Guru menunjukkan beberapa bahan seperti batu kerikil, guntingan pipet, gumpalan  

kertas ukuran kecil, dll. Guru mempraktekkan cara membuat kata dari bahan loosepart, 

kemudian anak diberi kesempatan untuk memilih bahan-bahan loosepart yang akan 

digunakan untuk membuat kata h u j a n. 

 

 Kegiatan Akhir ( penutup ) ± 30 menit 

 Guru menanyakan perasaan murid pada hari ini 

 Guru mengevaluasi kegiatan hari ini apa saja yang sudah dilakukan oleh murid 

 Guru menjelaskan kegiatan untuk esok hari 

 Guru mengajak murid bernyanyi, berdoa, salam 

 

 Penilaian  

 Penilaian Ceklis Harian 

 Penilaian Hasil Karya 

 Penilaian Anekdot 

 

 Sikap : Observasi terhadap sikap dan komitmen anak melakukan kegiatan 

Pengetahuan : Menunjukkan pengetahuan tentang cara membuat hujan warna 

Keterampilan : Dapat membuat hujan warna dengan baik. 
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