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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

PAUD HARAPAN BUNDA 

 

SEMESTER/MINGGU  : 1 / 4 

HARI/TANGGAL   : SELASA,  AGUSTUS 2022 

KELOMPOK USIA   : B / 5-6 TAHUN 

TEMA/SUB TEMA   : TANAMAN / TANAMAN BUAH   

SUB SUB TEMA   : PISANG 

 

I. KOMPETENSI DASAR:  

  1.1   Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaan-Nya 

    2.1 Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat 

    2.6 

 

    3.8 

 

    4.8 

 

Memiliki prilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari 

hari untuk melatih kedisiplinan 

Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu 

batuan, dll) 

Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam 

(hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll) dalam bentuk 

gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh 

   3.12 Mengenal keaksaraan awal melalui bermain 

   4.12 Menunjukkan kemampuan keaksaraan awal melalui bermain 

   3.15 Mengenal berbagai karya dan aktifitas seni 

   4.15 Menunjukan karya dan aktifitas seni dengan menggunakan berbagai 

media 

  

II. INDIKATOR : 

 NAM   : Mensyukuri buah pisang ciptaan Allah 

 SOSEM : Membereskan kembali alat main yang telah di gunakan  

 KOGNITIF : Mencari empat perbedaan pada gambar tanaman buah pisang 

(HOTS) 

 FM. H  : Membuat makanan pisang kelapa (HOTS) 



 BAHASA : Menyusun huruf menggunakan kartu huruf sesuai dengan 

gambar 

 Seni                  : Menganyam dari daun pisang (HOTS) 

 

III.  TUJUAN KEGIATAN: 

1. Melalui kegiatan mengamati buah pisang, anak dapat (C5) menyimpulkan 

bahwa Allah yang menciptakan pisang dengan mengucapkan Hamdallah 

(NAM) 

2. Melalui kegiatan membereskan kembali mainan, anak dapat (A4) 

mempertahankan disiplinnya dalam kegiatan bermain (SOSEM) 

3. Melalui kegitan menyusun huruf menggunakan kartu huruf sesuai dengan 

gambar, anak dapat (C6) menghubungkan huruf sesuai dengan gambarnya 

(BAHASA) 

4. Melalui kegiatan mencari empat perbedaan pada gambar tanaman buah pisang, 

anak dapat (C3) menentukan perbedaan dari 2 buah gambar (KOGNITIF) 

5. Melalui kegitan membuat makanan pisang kelapa, anak dapat (P2) membuat 

makanan berkearifan lokal yang sehat untuk tubuhnya serta melatih koordinasi 

tangan (FISIK MOTORIK ) 

6. Melalui kegiatan menganyam dari daun pisang, anak dapat (C6) 

mengkreasikan keterampialan seni yang ramah lingkungan dan alami (SENI) 

 

 

IV.     MATERI PEMBELAJARAN 

A. PEMBIASAAN: 

1. Mengucapkan salam 

2. Bernyanyi salam dan bernyanyi nama-nama anak 

3. Berdoa  

4. Membacakan buku pilar karakter 

5. Bercakap-cakap tentang tema 

6. Membuat kesepakatan aturan main 

7. Melakukan recalling bersama peserta didik 

8. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 



9. Berdoa sebelum dan sesudah makan 

10. Merapikan tempat makanan 

11. Bermain bebas / istirahat 

12. Bernyanyi  

13. Berdoa sebelum pulang sekolah 

 

B. MATERI KEGIATAN : 

1. Megucapkan bacaan hamdalah 

2. Mengobservasi tanaman pisang  

3. Disiplin dalam segala kegiatan (membereskan kembali alat yang telah 

digunakan) 

4. Mencari empat perbedaan pada dua gambar pohon pisang  

5. Mempraktekan membuat makanan pisang kelapa 

6. Menyusun huruf menggunakan kartu huruf sesuai dengan gambar  

7. Menganyam dari daun pisang 

 

V.  PENDEKATAN  DAN METODE PEMBELAJARAN: 

A. Pendekatan Saintifik Berbasis TPACK bermuatan STEAM 

 Mengamati 

 Menanya 

 Mengumpulkaninformasi 

 Menalar 

 Mengkomunikasikan 

 Science 

 Technology 

 Engineering 

 Arts 

 mathematics 

 

B. Metode Pembelajaran 

 Bercakap-cakap 

 Praktek langsung 

 Pemberian tugas 

 

VI.  ALAT, BAHAN. DAN SUMBER BELAJAR 

 Alat  : mangkuk, talenan, daun pisang, pisau, sendok  



 Media  : kartu huruf  (flash card) dan  gambar pisang dan gambar 

pohon pisang 

 Bahan : pisang rebus, kelapa parut,  

 Google  

- Video Youtube 

 

VII.  LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN: 

A. KEGIATAN PEMBUKA (45 Menit) 

1. Salam 

2. Bernyanyi salam dan nama anak 

3. Berdoa  

4. Membacakan buku pilar karakter 

5. Bercakap-cakap tentang tema 

6. Bercakap-cakap tentang tema hari kemarin dan tema buah pisang 

(Apersepsi) 

7. Bercerita pengalaman melihat pisang dan pengalaman memakan pisang  

8. Melakukan gerakan motorik kasar pohon pisang tertiup angin  

9. Mengucapkan hamdallah sebagai rasa syukur 

10. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat melakukan kegiatan 

/bermain 

 

B. INTI (60 Menit) 

  1. Mengamati 

 Anak mengamati pisang 

 Anak mengamati cara menganyam daun pisang 

 Anak mengamati video tentang tanaman buah pisang 

2. Menanya 

 Anak didorong untuk bertanya tentang buah pisang 

 Guru dan anak melakukan tanya jawab 

3. Mengumpulkan informasi 

 Guru mengumpulkan informasi tentang pertanyaan anak dan menjawab 

pertanyaan anak tentang buah pisang 



 Guru dan anak mencari tahu tentang pisang 

 

4. Menalar 

 Membuat makanan pisang kelapa 

 Mencari empat perbedaan dari gambar tanaman buah pisang 

 Menganyam dari daun pisang 

 Menyusun huruf menggunakan kartu huruf sesuai dengan gambar 

5. Mengkomunikasikan 

 Bernyanyi   

 

C. RECALLING  

1. Merapikan alat-alat yang sudah digunakan 

2. Diskusi tentang perasaan selama bermain 

3. Bila ada yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 

4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 

5. Penguatan pengetahuan yang di dapat anak 

6. Menghargai hasil karya teman teman 

7. Bersyukur pada Allah SWT di ciptakannya buah pisang 

8. Membiasakan makan dan minum yang sehat (pisang) 

 

D. ISTIRAHAT/MAKAN (45 Menit) 

1. Membuat antrean cuci tangan sebelum makan 

2. Duduk rapi dikursi 

3. Berdoa bersama sebelum makan   

4. Makan bersama 

5. Mencuci tangan sesudah makan 

6. Merapikan tempat makan dan minum  

7. Berdoa sesudah makan 

8. Bermain 

 

E. KEGIATAN PENUTUP (30 Menit) 

1. Berdiskusi kegiatan apa yang dilakukan hari ini, kegiatan yang paling di 

sukai 



2. Menginformasikan tentang kegiatan yang akan dilakukan esok hari 

3. Bernyayi, doa, salam, pulang 

 

F. RENCANA PENILAIAN 

1. Sikap 

2. Pengetahuan dan ketrampilan 

 

TEHNIK PENILAIAN 

 Observasi 

 Penugasan 

 Portofolio 

 

INSTRUMEN PENILAIAN 

 Rubrik Penilaian 

 

 

 

 

 

 

Kec. Labuhanhaji Timur, Kab. Aceh Selatan 

Senin,  Agustus 2022 

 

 

Mengetahui, 

KepalaSekolah         Guru kelompok B 
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