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Rancangan Perencanaan Pembelajaran Mingguan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat – tempat rekreasi 

Fisik Motorik NAM 

Kognitif 

Bahasa 

Sosial Emosional 

Seni 

1. Menyebutkan nama Tuhan sebagai pencipta 

2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar 

3. Saling Menyayangi sesama teman 

 

1. Memegang alat tulis dan mewarnai 

dengan posisi yang benar 

2. Menari “disini senang disana senang 

3. Menari “disini senang disana senang 

4. Menari “disini senang disana senang 

5. Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan 

6. Menggunakan jari-jari tangannya untuk 

mewarnai 

7.  

1. Menghitung benda yang ada di 

pegunungan 

2. Menghitung gambar benda yang berada 

di pantai 

3. Menghitung gambar benda yang berada 

di taman kota 

4. Menghitung gambar benda yang berada 

di kolam renang 

5. Menghitung benda yang berada disekita 

anak  

6. Menghitung 1-25 dengan media kerang  

1. Bercerita tentang tempat rekreasi yang pernah 

dikunjungi oleh anak. 

2. Menulis dan menyusun huruf 

3. Menyusun huruf menjadi kata pantai  

4. Menebali huruf yang ada di pegunungan 

5. Melakukan hal sesuai perintah 

6. Mampu menceritakan pengalamannya 

 

1. Menghitung benda yang berada di 

tempat rekreasi secara bersama – sama  

2. Menari secara bersama – sama  

3. Menyusun puzzle tempat rekreasi secara 

bersama – sama  

4. Menyusun gambar kolam renang secara 

bersama – sama  

5. Mentaati peraturan  dan  menunggu 

giliran, antrian 

6. Mencuci tangan sendiri 

1. Mewarnai 

2. Usap abur 

3. Membatik dengan tissu makan 

4. Melukis dengan kelereng 

5. Stampel dengan bonggol sawi  

6. Finger painting  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

 

Semester/Bulan/Minggu : II /Januari /- 

Hari/tanggal   :  

Tema    : Rekreasi 

Sub tema   : Tempat – tempat rekreasi 

Sub-sub tema   : Taman kota 

Kelompok dan Kelas  : B (usia 5-6 tahun), kelas B1 (Eksperimen) 

Kompetensi Dasar (KD) :  

 

1.2. menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada tuhan 

4.1. melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. 

2.1.memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat 

2.2. memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu 

3.8. mengenal lingkungan alam (hewan,tanaman cuaca, tanah, air, batu-batuan dll) 

3.11. memahami bahasa reseptif (mengungkapkan bahasa secara verbal maupun non verbal) 

4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus 

4.8. menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan) dalam bentuk 

gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh.   
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Tujuan   : 

a. Anak dapat semaksimal mungkin menggerakkan jari-jari tangannya  

b. Anak dapat bereksperiman dengan mencampurkan warna-warna dalam kegiatan mengambar dan mewarnai 

c. Penanaman kemandirian dan nilai moral anak sejak dini 

 

Materi dalam kegiatan : 

1. Doa sebelum dan sesudah belajar 

2. Bernyanyi dengan sesuai tema rekreasi 

3. Mewarnai jalan menuju taman kota 

4. Melengkapi huruf dibawah gambar taman kota 

5. Menghitung gambar benda yang berada di taman kota 

6. Bercerita tentang taman kota 

 

Materi yang masuk dalam pembiasaan : 

1. Baris-berbaris sebelum masuk kelas 

2. Melepaskan sepatu sebelum masuk kelas 

3. Mengucapkan salam masuk 

4. Percaya diri untuk melakukan kegiatan yang dilakukan 

5. Berdoa sebelum belajar 

6. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan berdoa sebelum dan sesudah makan 

7. Berdoa sebelum pulang 
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Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu : pewarna kayu, pensil, penghapus, rautan pensil, speaker dan laptop dan gambar taman kota,   

 

A. Pembukaan (30  menit) 

1. Berdoa sebelum memulai pelajaran 

2. Bernyanyi sesuai dengan tema rekreasi (taman kota) 

3. Tanya jawab tentang jenis benda – benda  di sekitar anak yang berada di taman kota 

4. Berdiskusi tentang tempat–tempat rekreasi 

5. Berdiskusi tentang tata tertib rekreasi 

6.  Mengadakan gerakan seni tari dengan dibantu guru dan diringi dengan musik 

7. Mengadakan  gerakan pendinginan 

8. Menjelaskan prosedur  kegiatan  

9. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain 

 

B. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. mengamati : 

Guru mengajak anak untuk mengamati alat dan bahan yang disediakan 

2. Menanya : 

Guru dan anak mengadakan  tanya jawab  

3. Menalar 

Anak dapat melakukan kegiatan sampai akhir  

4. Mewarnai jalan menuju taman kota   



5 
 

5. Melengkapi huruf dibawah gambar taman kota  

6. Menghitung gambar benda yang berada di taman kota  

 

C. Recalling 

1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan 

2. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 

3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 

4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 

5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 

 

D. Istirahat  (30 menit) 

1. Bermain  

2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 

3. Berdoa sebelum dan sesudah makan 

 

E. Penutup (30 menit) 

1. Menanyakan perasaannya selama hari ini 

2. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan apa yang paling disukai 

3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 

4. Menginformasikan kegiatan yang dilakukan untuk esok hari 

5. Bernyanyi “Gelang Sipatu Gelang” 
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6. Berdoa setelah belajar 

7. Memberikan salam kepada guru 

 

Mengetahui,  
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Penilaian 

Indikator Penilaian 

No Aspek 

Perkembangan 

KD Indikator Penilaian  

BB MB BSH BSB 

1  Nilai Agama dan 

Moral  

1.1 Menyebutkan nama Tuhan 

sebagai pencipta 

    

3.1-4.1 Berdoa sebelum dan 

sesudah belajar 

    

2 Fisik Motorik  3.3 Memegang alat tulis dan 

mewarnai dengan posisi 

yang benar 

    

3 Sosial Emosional  2.6 Mentaati peraturan      

4 Kognitif  3.5 Menghitung gambar benda 

yang berada di taman kota 

    

3.8 Menyebutkan macam – 

macam tempat rekreasi 

    

5 Bahasa  3.12 Menulis dan melengkapi     
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huruf 

6 Seni  3.15 Mewarnai      

4.8 Menari “disini senang 

disana senang” 

    

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

       : Kegiatan yang akan dilakukan 
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Penilaian 

Indikator Penilaian 

No KD Nama 

Anak  

Penilaian  NAM  

 

Menyebutkan 

nama Tuhan 

sebagai 

pencipta 

 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

belajar 

Fisik Motorik  

 

Memegang alat 

tulis dan 

mewarnai 

dengan posisi 

yang benar 

Sosial Emosional  

 

Mentaati 

peraturan 

Kognitif  

 

Menghitung 

gambar benda 

yang berada di 

taman kota 

 

Menyebutkan 

macam – 

macam tempat 

rekreasi 

 

Bahasa  

 

Menulis dan 

melengkapi 

huruf 

 

 

Seni  

 

Mewarnai 

 

Menari “disini 

senang disana 

senang” 

1 1.1 

3.1-

4.1 

3.3 

2.6 

Arif  BB 

 

 

      

MB 
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3.5  

3.8 

3.12 

3.15 

4.8 

 

 

BSH 

 

 

      

BSB       

 

 

Indikator Penilaian 

 

Program  

Pengembangan  

KD Indikator  BB  

 

MB  

 

BSH BSB 

Nilai Agama dan 

Moral  

3.1-4.1 Berdoa sebelum 

dan sesudah 

belajar 

Mampu berdoa 

namun harus 

mendapatkan 

bimbingan dan 

harus dicontohkan  

guru 

 

Mampu berdoa 

namun harus 

diingatkan oleh 

guru 

 

Mampu berdoa dan 

sikapnya sudah 

dimunculkan secara 

utuh, mandiri dan 

konsisten tanpa harus 

diingatkan guru 

 

Mampu berdoa 

dengan baik dan 

dapat 

mengingatkan 

temannya 
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Fisik Motorik 3.3  Memegang alat 

tulis dan mewarnai 

dengan posisi yang 

benar 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai, 

dengan 

menggunakan 

jarinya , dan anak 

masih ragu-ragu 

dan dibimbing oleh 

guru 

 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai, 

dengan 

menggunakan 

jarinya dan 

dibimbing oleh 

guru 

 

Memegang alat tulis dan 

mewarnai dengan 

semua jari jemarinya 

dengan dilihat guru  

 

Memegang alat 

tulis dan 

mewarnai dengan 

jemari tangannya 

dengan baik dan 

dapat membantu 

teman yang 

kesulitan. 

 

Sosial 

Emosional 

2.6  Mentaati peraturan  Mampu mengikuti 

aturan dengan 

bantuan guru dan 

bimbingan guru 

 

Mampu mengikuti 

aturan yang 

disampaikan guru 

namun masih tetap 

diingatkan. 

 

Mampu mengikuti aturan 

yang disampaikan guru 

 

 

Mampu 

mengingatkan 

temannya yang 

tidak mengikuti 

aturan ketika 

masuk kelas 

 

 

 

Kognitif  

3.5  Menghitung 

gambar benda 

yang berada di 

taman kota 

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada ditaman 

kota  namun harus 

dibimbing dan 

dibantu oleh guru 

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada ditaman 

kota namun harus 

tetap diingatkan 

oleh guru 

Mampu menghitung 

gambar benda yang 

berada ditaman kota  

tanpa bantuan dan 

bimbingan guru 

 

Mampu 

menghitung 

gambar benda 

yang berada 

ditaman kota 

dengan tepat, 

tanpa dibantu oleh 
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guru dan dapat 

membantu teman 

yang kesulitan 

3.8 Menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

namun harus 

dibimbing dan 

dibantu oleh guru 

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

namun harus tetap 

diingatkan oleh 

guru  

Mampu menyebutkan 

macam –macam 

tempat rekreasi tanpa 

bantuan dan 

dimbingan guru  

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

dengan tepat 

tanpa dibantu 

oleh guru dan 

dapat membantu 

teman yang 

kesulitan 

Bahasa  3.12 Menulis dan 

melengkapi huruf 

Kesulitan dalam 

menulis dan  

melengkapi huruf  

yang ditunjukkan  

 

Mulai mampu 

menulis dan 

melengkapi  huruf 

dengan bimbingan 

guru 

 

Mampu menulis dan 

melengkapi  huruf tanpa 

bantuan dari guru 

 

Anak menulis dan 

melengkapi  huruf 

dengan baik dan 

benar 

 

Seni  3.15 Mewarnai  Mampu mewarnai 

dengan bantuan 

guru 

Mampu mewarnai 

dengan sendiri 

walau masih sedikit 

dibantu oleh guru 

Mampu mewarnai 

sendiri  tanpa bantuan 

dari guru  

Mampu mewarnai 

dengan baik dan 

benar 
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4.8  Menari  Mampu menari 

dengan bantuan 

dan petunjuk dari 

guru  

Mampu menari 

sedikit demi 

sedikit walau 

masih dibantu 

oleh guru  

Mampu menari dengan 

teman – teman tanpa 

bantuan dari guru  

Mampu menari 

dengan teman – 

teman dengan 

baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

 

Semester/Bulan/Minggu : II /Januari /- 

Hari/tanggal   :  

Tema    : Rekreasi 

Sub tema   : Tempat – tempat rekreasi 

Sub-sub tema   : Kolam Renang 

Kelompok dan Kelas   : B (usia 5-6 tahun) , Kelas B1 (Eksperimen)  

Kompetensi Dasar (KD) :  

 

1.2. menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada tuhan 

4.1. melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. 

2.1.memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat 

2.2. memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu 

3.8. mengenal lingkungan alam (hewan,tanaman cuaca, tanah, air, batu-batuan dll) 

3.11. memahami bahasa reseptif (mengungkapkan bahasa secara verbal maupun non verbal) 

4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus 

4.8. menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan) dalam bentuk 

gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh.   
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Tujuan   : 

a. Anak dapat semaksimal mungkin menggerakkan jari-jari tangannya  

b. Penanaman kemandirian dan nilai moral anak sejak dini 

 

Materi dalam kegiatan : 

1. Doa sebelum dan sesudah belajar 

2. Bernyanyi dengan sesuai tema  rekreasi 

3. Menggunting gambar kolam renang 

4. Menyusun huruf menjadi kata  kolam renang 

5. Menghitung gambar benda yang ada di kolam renang  

6. Bercerita tentang kolam renang  

 

Materi yang masuk dalam pembiasaan : 

1. Baris-berbaris sebelum masuk kelas 

2. Melepaskan sepatu sebelum masuk kelas 

3. Mengucapkan salam masuk 

4. Percaya diri untuk melakukan kegiatan yang dilakukan 

5. Berdoa sebelum belajar 

6. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan berdoa sebelum dan sesudah makan 

7. Berdoa sebelum pulang 
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Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu : gunting, pensil, penghapus, rautan pensil, speaker dan laptop dan gambar kolam renang 

 

A. Pembukaan (30  menit) 

1. Berdoa sebelum memulai pelajaran 

2. Bernyanyi sesuai dengan tema rekreasi  

3. Tanya jawab tentang jenis benda – benda  di sekitar anak yang berada di kolam renang 

4. Berdiskusi tentang tempat–tempat rekreasi 

5.  Mengadakan gerakan seni tari dengan dibantu guru dan diringi dengan musik  

6. Mengadakan  gerakan pendinginan 

7. Menjelaskan prosedur  kegiatan  

8. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain 

 

B. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. mengamati : 

Guru mengajak anak untuk mengamati alat dan bahan yang disediakan 

2. Menanya : 

Guru dan anak mengadakan  tanya jawab  

3. Menalar 

Anak dapat melakukan kegiatan sampai akhir  

4. Menggunting gambar kolam renang   
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5. Menyusun huruf menjadi kata kolam renang  

6. Menghitung gambar  benda yang berada di kolam renang 

 

C. Recalling 

1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan 

2. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 

3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 

4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 

5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 

 

D. Istirahat  (30 menit) 

1. Bermain  

2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 

3. Berdoa sebelum dan sesudah makan. 

E. Penutup (30 menit) 

1. Menanyakan perasaannya selama hari ini 

2. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan apa yang paling disukai 

3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 

4. Menginformasikan kegiatan yang dilakukan untuk esok hari 

5. Bernyanyi “Gelang Sipatu Gelang” 

6. Berdoa setelah belajar 
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7. Memberikan salam kepada guru 

Mengetahui,  

 

Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 Medan    Guru Kelompok B    Peneliti  

 

 

 

Dra. Rahmi Bachtar, M.Psi      Tengkuh Nurzehan     Ustadiyah        

NIP. 196609261986032002            NIM.1141113033 
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Penilaian 

Indikator Penilaian 

No Aspek 

Perkembangan 

KD Indikator Penilaian  

BB 

 

MB BSH 

 

BSB 

1  Nilai Agama 

dan Moral  

1.1 Menyebutkan nama 

Tuhan sebagai 

pencipta 

    

3.1-4.1 Berdoa sebelum dan 

sesudah belajar 

    

2 Fisik Motorik  3.3 Memegang alat tulis 

dan mewarnai dengan 

posisi yang benar 

    

3 Sosial 

Emosional  

2.1 Mencuci tangan 

sebelum dan sesudah 

makan 

    

4 Kognitif  3.5 Menghitung gambar 

benda yang berada di 

kolam renang 

    

3.8 Menyebutkan macam 

– macam tempat 
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rekreasi 

5 Bahasa  3.12 Menulis dan 

menyusun huruf 

    

6 Seni  4.15 Mengkreasikan 

dalam membuat usab 

abur 

    

4.8 Menari “disini 

senang disana 

senang” 

    

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 Medan    Guru Kelompok B    Peneliti  

 

Dra. Rahmi Bachtar, M.Psi      Tengkuh Nurzehan     Ustadiyah        

NIP. 196609261986032002            NIM.1141113033 

 

Keterangan : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

       : Kegiatan yang akan dilakukan 
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Penilaian 

Indikator Penilaian 

No KD Nama 

Anak  

Penilaian  NAM  

 

Menyebutkan 

nama Tuhan 

sebagai 

pencipta 

 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

belajar 

Fisik Motorik  

 

Memegang alat 

tulis dan 

mewarnai 

dengan posisi 

yang benar 

Sosial Emosional  

 

Mentaati 

peraturan 

Kognitif  

 

Menghitung 

gambar benda 

yang berada di 

kolam renang  

 

Menyebutkan 

macam – 

macam tempat 

rekreasi 

 

Bahasa  

 

Menulis dan 

melengkapi 

huruf 

 

 

Seni  

 

Mengreasikan 

dengan usab 

abur 

 

Menari “disini 

senang disana 

senang” 

1 1.1 

3.1-

4.1 

3.3 

2.6 

Arif  BB 

 

 

      

MB 
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3.5  

3.8 

3.12 

3.15 

4.8 

 

 

BSH 

 

 

      

BSB       

 

Indikator Penilaian 

Program  

Pengembangan  

KD Indikator  BB  

 

MB  

 

BSH BSB 

Nilai Agama dan 

Moral  

3.1-4.1 Berdoa sebelum 

dan sesudah 

belajar 

Mampu berdoa 

namun harus 

mendapatkan 

bimbingan dan 

harus dicontohkan  

guru 

 

Mampu berdoa 

namun harus 

diingatkan oleh 

guru 

 

Mampu berdoa dan 

sikapnya sudah 

dimunculkan secara 

utuh, mandiri dan 

konsisten tanpa harus 

diingatkan guru 

 

Mampu berdoa 

dengan baik dan 

dapat 

mengingatkan 

temannya 

 

Fisik Motorik 3.3  Memegang alat 

tulis dan mewarnai 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai, 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai, 

Memegang alat tulis dan 

mewarnai dengan 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai 
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dengan posisi yang 

benar 

dengan 

menggunakan 

jarinya , dan anak 

masih ragu-ragu 

dan dibimbing oleh 

guru 

 

dengan 

menggunakan 

jarinya dan 

dibimbing oleh 

guru 

 

semua jari jemarinya 

dengan dilihat guru  

 

dengan jemari 

tangannya dengan 

baik dan dapat 

membantu teman 

yang kesulitan. 

 

Sosial 

Emosional 

2.6  Mentaati peraturan  Mampu mengikuti 

aturan dengan 

bantuan guru dan 

bimbingan guru 

 

Mampu mengikuti 

aturan yang 

disampaikan guru 

namun masih tetap 

diingatkan. 

 

Mampu mengikuti aturan 

yang disampaikan guru 

 

 

Mampu 

mengingatkan 

temannya yang 

tidak mengikuti 

aturan ketika 

masuk kelas 

 

 

 

Kognitif  

3.5  Menghitung 

gambar benda 

yang berada di 

kolam renang  

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada di kolam 

renang  namun 

harus dibimbing 

dan dibantu oleh 

guru 

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada di kolam 

renang  namun 

harus tetap 

diingatkan oleh 

guru 

Mampu menghitung 

gambar benda yang 

berada di kolam renang  

tanpa bantuan dan 

bimbingan guru 

 

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada di kolam 

renang dengan 

tepat, tanpa dibantu 

oleh guru dan dapat 

membantu teman 
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yang kesulitan 

3.8 Menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

namun harus 

dibimbing dan 

dibantu oleh guru 

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

namun harus tetap 

diingatkan oleh 

guru  

Mampu menyebutkan 

macam –macam 

tempat rekreasi tanpa 

bantuan dan 

dimbingan guru  

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

dengan tepat 

tanpa dibantu 

oleh guru dan 

dapat membantu 

teman yang 

kesulitan 

Bahasa  3.12 Menulis dan 

melengkapi huruf 

Kesulitan dalam 

menulis dan  

melengkapi huruf  

yang ditunjukkan  

 

Mulai mampu 

menulis dan 

melengkapi  huruf 

dengan bimbingan 

guru 

 

Mampu menulis dan 

melengkapi  huruf tanpa 

bantuan dari guru 

 

Anak menulis dan 

melengkapi  huruf 

dengan baik dan 

benar 

 

Seni  3.15 Mengkreasikan 

dalam membuat 

usab abur 

Membuat usab abur 

dengan bantuan 

guru penuh 

Membuat usab abur 

dengan melihat 

karya teman dan 

masih di bimbing 

oleh guru 

Melakukan usab abur 

tanpa dibantu oleh guru  

Melakukan usab 

abur dengan baik 

dan 

mengkreasikannnya 

dalam berbagai hal  

4.8  Menari  Mampu menari 

dengan bantuan 

Mampu menari 

sedikit demi 

Mampu menari dengan 

teman – teman tanpa 

Mampu menari 

dengan teman – 
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dan petunjuk dari 

guru  

sedikit walau 

masih dibantu 

oleh guru  

bantuan dari guru  teman dengan 

baik dan benar. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

 

Semester/Bulan/Minggu : II /Januari /- 

Hari/tanggal   :  

Tema    : Rekreasi 

Sub tema   : Tempat – tempat rekreasi 

Sub-sub tema   : Pantai 

Kelompok dan Kelas   : B (usia 5-6 tahun) kelas B2 (Control)  

Kompetensi Dasar (KD) :  

 

1.2. menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada tuhan 

4.1. melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. 

2.1.memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat 

2.2. memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu 

3.8. mengenal lingkungan alam (hewan,tanaman cuaca, tanah, air, batu-batuan dll) 

3.11. memahami bahasa reseptif (mengungkapkan bahasa secara verbal maupun non verbal) 

4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus 

4.8. menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan) dalam bentuk 

gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh.   
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Tujuan   : 

a. Anak dapat semaksimal mungkin menggerakkan jari-jari tangannya  

b. Anak dapat bereksperiman dengan mencampurkan warna-warna dalam kegiatan mengambar dan mewarnai 

c. Penanaman kemandirian dan nilai moral anak sejak dini 

 

Materi dalam kegiatan : 

1. Doa sebelum dan sesudah belajar 

2. Bernyanyi dengan sesuai tema rekreasi 

3. Membantik  

4. Menyusun huruf menjadi kata  „P A N T A I‟ 

5. Menghitung benda yang ada di pantai dengan menggunakan cangkang kerang dan batu 

6. Bercerita tentang berlibur ke pantai bersama keluarga 

 

Materi yang masuk dalam pembiasaan : 

1. Baris-berbaris sebelum masuk kelas 

2. Melepaskan sepatu sebelum masuk kelas 

3. Mengucapkan salam masuk 

4. Percaya diri untuk melakukan kegiatan yang dilakukan 

5. Berdoa sebelum belajar 

6. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan berdoa sebelum dan sesudah makan 

7. Berdoa sebelum pulang 
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Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu : Pasir, cangkang kerang / batu, pewarna makanan, dan  pensil. 

 

 

A. Pembukaan (30  menit) 

1. Berdoa sebelum memulai pelajaran 

2. Bernyanyi sesuai dengan tema rekreasi  

3. Tanya jawab tentang jenis benda – benda  di sekitar pantai 

4. Berdiskusi tentang tempat–tempat rekreasi (pantai) 

5. Berdiskusi tentang tata tertib rekreasi 

6.  Mengadakan gerakan seni tari dengan dibantu guru tanpa diiringi musik  

7. Mengadakan  gerakan pendinginan 

8. Menjelaskan prosedur  kegiatan  

9. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain 

 

B. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. mengamati : 

Guru mengajak anak untuk mengamati alat dan bahan yang disediakan 

2. Menanya : 

Guru dan anak mengadakan  tanya jawab  

3. Menalar : 
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Anak dapat melakukan kegiatan sampai akhir  

4. Membatik dengan tissu  makan  

5. Menyusun huruf menjadi kata P A N T A I  

6. Menghitung benda yang ada di pantai dengan menggunakan cangkang kerang dan batu 

 

C. Recalling 

1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan 

2. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 

3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 

4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 

5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 

D. Istirahat  (30 menit) 

1. Bermain  

2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 

3. Berdoa sebelum dan sesudah makan 

 

E. Penutup (30 menit) 

1. Menanyakan perasaannya selama hari ini 

2. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan apa yang paling disukai 

3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 

4. Menginformasikan kegiatan yang dilakukan untuk esok hari 
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5. Bernyanyi “Gelang Sipatu Gelang” 

6. Berdoa setelah belajar 

7. Memberikan salam kepada guru 

 

 

Mengetahui,  

 

Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 Medan    Guru Kelompok B    Peneliti  

 

 

 

Dra. Rahmi Bachtar, M.Psi      Rusmaliyah,S.Pd.AUD    Ustadiyah        

NIP. 196609261986032002      NIP.196906162003122004   NIM.1141113033 
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Penilaian 

Indikator Penilaian 

No Aspek 

Perkembangan 

KD Indikator Penilaian 

BB MB BSH  BSB 

1  Nilai Agama 

dan Moral  

1.1 Menyebutkan nama 

Tuhan sebagai pencipta 

    

3.1-4.1 Berdoa sebelum dan 

sesudah belajar 

    

2 Fisik Motorik  3.3 Memegang alat tulis dan 

mewarnai dengan posisi 

yang benar 

    

3 Sosial 

Emosional  

2.1 Mencuci tangan sebelum 

dan sesudah makan 

    

4 Kognitif  3.5 Menghitung gambar 

benda yang berada di 

pantai 

    

3.8 Menyebutkan macam – 

macam tempat rekreasi 

    

5 Bahasa  3.12 Menyusun huruf menjadi 

kata pantai 
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6 Seni  3.15 Membatik dengan tissu 

makan 

    

4.8 Menari “disini senang 

disana senang” 

    

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 Medan    Guru Kelompok B    Peneliti  

 

Dra. Rahmi Bachtar, M.Psi      Rusmaliyah,S.Pd     Ustadiyah        

NIP. 196609261986032002      NIP.196906162003122004   NIM.1141113033 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

       : Kegiatan yang akan dilakukan 
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Penilaian 

Indikator Penilaian 

No KD Nama 

Anak  

Penilaian  NAM  

 

Menyebutkan 

nama Tuhan 

sebagai 

pencipta 

 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

belajar 

Fisik Motorik  

 

Memegang alat 

tulis dan 

mewarnai 

dengan posisi 

yang benar 

Sosial Emosional  

 

Mentaati 

peraturan 

Kognitif  

 

Menghitung 

gambar benda 

yang berada di 

pantai 

 

Menyebutkan 

macam – 

macam tempat 

rekreasi 

 

Bahasa  

 

Menyusun 

huruf 

menjadi 

kata pantai  

 

 

Seni  

 

Membatik 

dengan tissue 

makan  

 

Menari “disini 

senang disana 

senang” 

1 1.1 

3.1-

4.1 

3.3 

2.6 

Arif  BB 

 

 

      

MB 
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3.5  

3.8 

3.12 

3.15 

4.8 

 

 

BSH 

 

 

      

BSB       
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Indikator Penilaian 

Program  

Pengembangan  

KD Indikator  BB  

 

MB  

 

BSH BSB 

Nilai Agama dan 

Moral  

3.1-4.1 Berdoa sebelum 

dan sesudah 

belajar 

Mampu berdoa 

namun harus 

mendapatkan 

bimbingan dan 

harus dicontohkan  

guru 

 

Mampu berdoa 

namun harus 

diingatkan oleh 

guru 

 

Mampu berdoa dan 

sikapnya sudah 

dimunculkan secara 

utuh, mandiri dan 

konsisten tanpa harus 

diingatkan guru 

 

Mampu berdoa 

dengan baik dan 

dapat 

mengingatkan 

temannya 

 

Fisik Motorik 3.3  Memegang alat 

tulis dan mewarnai 

dengan posisi yang 

benar 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai, 

dengan 

menggunakan 

jarinya , dan anak 

masih ragu-ragu 

dan dibimbing oleh 

guru 

 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai, 

dengan 

menggunakan 

jarinya dan 

dibimbing oleh 

guru 

 

Memegang alat tulis dan 

mewarnai dengan 

semua jari jemarinya 

dengan dilihat guru  

 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai 

dengan jemari 

tangannya dengan 

baik dan dapat 

membantu teman 

yang kesulitan. 

 

Sosial 

Emosional 

2.6  Mentaati peraturan  Mampu mengikuti 

aturan dengan 

bantuan guru dan 

Mampu mengikuti 

aturan yang 

disampaikan guru 

Mampu mengikuti aturan 

yang disampaikan guru 

 

Mampu 

mengingatkan 

temannya yang 
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bimbingan guru 

 

namun masih tetap 

diingatkan. 

 

 tidak mengikuti 

aturan ketika 

masuk kelas 

 

 

 

Kognitif  

3.5  Menghitung 

gambar benda 

yang berada di 

pantai 

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada di pantai 

namun harus 

dibimbing dan 

dibantu oleh guru 

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada di pantai 

namun harus tetap 

diingatkan oleh 

guru 

Mampu menghitung 

gambar benda yang 

berada di pantai  tanpa 

bantuan dan bimbingan 

guru 

 

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada di pantai 

dengan tepat, tanpa 

dibantu oleh guru 

dan dapat 

membantu teman 

yang kesulitan 

3.8 Menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

namun harus 

dibimbing dan 

dibantu oleh guru 

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

namun harus tetap 

diingatkan oleh 

guru  

Mampu menyebutkan 

macam –macam 

tempat rekreasi tanpa 

bantuan dan 

dimbingan guru  

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

dengan tepat 

tanpa dibantu 

oleh guru dan 

dapat membantu 

teman yang 

kesulitan 
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Bahasa  3.12 Menyusun huruf  

menjadi kata 

pantai 

Kesulitan dalam 

menyusun  huruf  

yang ditunjukkan  

 

Mulai mampu 

menyusun huruf 

dengan bimbingan 

guru 

 

Mampu menyusun huruf  

tanpa bantuan dari guru 

 

Mampu menyusun 

huruf dengan baik 

dan benar 

 

Seni  3.15 Membantik dengan 

tissue makan  

Membantik dengan 

tissue makan 

dengan bantuan 

penuh dari guru  

Membantik dengan 

tissue makan 

dengan melihat 

karya teman dan 

masih di bimbing 

oleh guru 

Membantik dengan 

tissue makan tanpa 

dibantu oleh guru  

Membatik dengan 

tissue makan 

dengan baik dan 

mengkreasikannnya 

dalam berbagai hal  

4.8  Menari  Mampu menari 

dengan bantuan 

dan petunjuk dari 

guru  

Mampu menari 

sedikit demi 

sedikit walau 

masih dibantu 

oleh guru  

Mampu menari dengan 

teman – teman tanpa 

bantuan dari guru  

Mampu menari 

dengan teman – 

teman dengan 

baik dan benar. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

 

Semester/Bulan/Minggu : II /Januari /- 

Hari/tanggal   :  

Tema    : Rekreasi 

Sub tema   : Tempat – tempat rekreasi 

Sub-sub tema   : Pegunungan 

Kelompok dan Kelas   : B (usia 5-6 tahun) kelas B2 (Control)  

Kompetensi Dasar (KD) :  

 

1.2. menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada tuhan 

4.1. melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. 

2.1.memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat 

2.2. memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu 

3.8. mengenal lingkungan alam (hewan,tanaman cuaca, tanah, air, batu-batuan dll) 

3.11. memahami bahasa reseptif (mengungkapkan bahasa secara verbal maupun non verbal) 

4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus 

4.8. menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan) dalam bentuk 

gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh.   
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Tujuan   : 

a. Anak dapat semaksimal mungkin menggerakkan jari-jari tangannya  

b. Anak dapat bereksperiman dengan mencampurkan warna-warna dalam kegiatan mengambar dan mewarnai 

c. Penanaman kemandirian dan nilai moral anak sejak dini 

 

Materi dalam kegiatan : 

1. Doa sebelum dan sesudah belajar 

2. Bernyanyi dengan sesuai tema rekreasi 

3. Bermain dengan alat perkusi 

4. Menebali suku kata (benda–benda di pegunungan) 

5. Menghitung benda yang ada di pegunungan 

6. Bercerita tentang berkunjung ke pegunungan 

 

Materi yang masuk dalam pembiasaan : 

1. Baris-berbaris sebelum masuk kelas 

2. Melepaskan sepatu sebelum masuk kelas 

3. Mengucapkan salam masuk 

4. Percaya diri untuk melakukan kegiatan yang dilakukan 

5. Berdoa sebelum belajar 

6. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan berdoa sebelum dan sesudah makan 

7. Berdoa sebelum pulang 
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Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu : Gambar tempat rekreasi, pensil, dan krayon 

 

A. Pembukaan (30  menit) 

1. Berdoa sebelum memulai pelajaran 

2. Bernyanyi sesuai dengan tema rekreasi  

3. Tanya jawab tentang jenis benda – benda  di sekitar pegunungan 

4. Berdiskusi tentang tempat–tempat rekreasi (pegunungan) 

5. Berdiskusi tentang tata tertib rekreasi 

6.  Mengadakan gerakan seni tari dengan dibantu guru tanpa diiringi musik  

7. Mengadakan  gerakan pendinginan 

8. Menjelaskan prosedur  kegiatan  

9. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain 

 

B. Kegiatan Inti (60 menit) 

1. mengamati : 

Guru mengajak anak untuk mengamati alat dan bahan yang disediakan 

2. Menanya : 

Guru dan anak mengadakan  tanya jawab  

3. Menalar : 

Anak dapat melakukan kegiatan sampai akhir  



41 
 

4. Melukis dengan kelereng   

5. Menebali suku kata benda–benda di pegunungan 

6. Menghitung benda yang ada di pegunungan  

 

C. Recalling 

1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan 

2. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 

3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 

4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 

5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 

 

D. Istirahat  (30 menit) 

4. Bermain  

5. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 

6. Berdoa sebelum dan sesudah makan 

 

E. Penutup (30 menit) 

1. Menanyakan perasaannya selama hari ini 

2. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan apa yang paling disukai 

3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 

4. Menginformasikan kegiatan yang dilakukan untuk esok hari 
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5. Bernyanyi “Gelang Sipatu Gelang” 

6. Berdoa setelah belajar 

7. Memberikan salam kepada guru 

 

 

Mengetahui,  

 

Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 Medan    Guru Kelompok B    Peneliti  

 

 

 

Dra. Rahmi Bachtar, M.Psi      Rusmaliyah,S.Pd.AUD    Ustadiyah        

NIP. 196609261986032002      NIP.196906162003122004    NIM.1141113033 
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Penilaian 

Indikator Penilaian 

No Aspek 

Perkembangan 

KD Indikator Penilaian  

 BB MB BSH BSB 

1  Nilai Agama 

dan Moral  

1.1 Menyebutkan nama Tuhan 

sebagai pencipta 

    

3.1-4.1 Berdoa sebelum dan sesudah 

belajar 

    

2 Fisik Motorik  3.3 Memegang alat tulis dan 

mewarnai dengan posisi 

yang benar 

    

3 Sosial 

Emosional  

2.1 Mencuci tangan sebelum dan 

sesudah makan 

    

4 Kognitif  3.5 Menghitung benda yang ada 

di pegunungan  

    

3.8 Menyebutkan macam – 

macam tempat rekreasi 

    

5 Bahasa  3.12 Menebali huruf  yang ada di 

pegunungan 
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6 Seni  3.15 Melukis dengan kelereng     

4.8 Menari “disini senang disana 

senang” 

    

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 Medan    Guru Kelompok B    Peneliti  

 

Dra. Rahmi Bachtar, M.Psi      Rusmaliyah,S.Pd.AUD   Ustadiyah   

     

NIP.196609261986032002                                                                NIP. 196906162003122004   NIM.1141113033  

                                                                                                 

 

 

 

Keterangan : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

       : Kegiatan yang akan dilakukan 
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Penilaian 

Indikator Penilaian 

No KD Nama 

Anak  

Penilaian  NAM  

 

Menyebutkan 

nama Tuhan 

sebagai 

pencipta 

 

Berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

belajar 

Fisik Motorik  

 

Memegang alat 

tulis dan 

mewarnai 

dengan posisi 

yang benar 

Sosial Emosional  

 

Mentaati 

peraturan 

Kognitif  

 

Menghitung 

gambar benda 

yang berada di 

pegunungan 

 

Menyebutkan 

macam – 

macam tempat 

rekreasi 

 

Bahasa  

 

Menebali 

huruf  yang 

ada di 

pegunungan  

 

Seni  

 

Melukis 

dengan 

kelereng 

 

Menari “disini 

senang disana 

senang” 

1 1.1 

3.1-

4.1 

3.3 

2.6 

Arif  BB 

 

 

      

MB 
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3.5  

3.8 

3.12 

3.15 

4.8 

 

 

BSH 

 

 

      

BSB       

 

Indikator Penilaian 

Program  

Pengembangan  

KD Indikator  BB  

 

MB  

 

BSH BSB 

Nilai Agama dan 

Moral  

3.1-4.1 Berdoa sebelum 

dan sesudah 

belajar 

Mampu berdoa 

namun harus 

mendapatkan 

bimbingan dan 

harus dicontohkan  

guru 

 

Mampu berdoa 

namun harus 

diingatkan oleh 

guru 

 

Mampu berdoa dan 

sikapnya sudah 

dimunculkan secara 

utuh, mandiri dan 

konsisten tanpa harus 

diingatkan guru 

 

Mampu berdoa 

dengan baik dan 

dapat 

mengingatkan 

temannya 

 

Fisik Motorik 3.3  Memegang alat 

tulis dan mewarnai 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai, 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai, 

Memegang alat tulis dan 

mewarnai dengan 

Memegang alat 

tulis dan mewarnai 
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dengan posisi yang 

benar 

dengan 

menggunakan 

jarinya , dan anak 

masih ragu-ragu 

dan dibimbing oleh 

guru 

 

dengan 

menggunakan 

jarinya dan 

dibimbing oleh 

guru 

 

semua jari jemarinya 

dengan dilihat guru  

 

dengan jemari 

tangannya dengan 

baik dan dapat 

membantu teman 

yang kesulitan. 

 

Sosial 

Emosional 

2.6  Mentaati peraturan  Mampu mengikuti 

aturan dengan 

bantuan guru dan 

bimbingan guru 

 

Mampu mengikuti 

aturan yang 

disampaikan guru 

namun masih tetap 

diingatkan. 

 

Mampu mengikuti aturan 

yang disampaikan guru 

 

 

Mampu 

mengingatkan 

temannya yang 

tidak mengikuti 

aturan ketika 

masuk kelas 

 

 

 

Kognitif  

3.5  Menghitung 

gambar benda 

yang berada di 

pegunungan  

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada di 

pegunungan  

namun harus 

dibimbing dan 

dibantu oleh guru 

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada di 

pegunungan  

namun harus tetap 

diingatkan oleh 

guru 

Mampu menghitung 

gambar benda yang 

berada di pegunungan   

tanpa bantuan dan 

bimbingan guru 

 

Mampu 

menghitung 

gambar benda yang 

berada di 

pegunungan  

dengan tepat, tanpa 

dibantu oleh guru 

dan dapat 
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membantu teman 

yang kesulitan 

3.8 Menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

namun harus 

dibimbing dan 

dibantu oleh guru 

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

namun harus tetap 

diingatkan oleh 

guru  

Mampu menyebutkan 

macam –macam 

tempat rekreasi tanpa 

bantuan dan 

dimbingan guru  

Mampu 

menyebutkan 

macam – macam 

tempat rekreasi 

dengan tepat 

tanpa dibantu 

oleh guru dan 

dapat membantu 

teman yang 

kesulitan 

Bahasa  3.12 Menebali huruf  

yang ada di 

pegunungan 

Kesulitan dalam 

menebali   huruf  

yang ditunjukkan  

 

Mulai mampu 

menebali huruf 

dengan bimbingan 

guru 

 

Mampu menebali huruf  

tanpa bantuan dari guru 

 

Mampu menebali 

huruf dengan baik 

dan benar 

 

Seni  3.15 Melukis dengan 

kelereng   

Melukis  dengan 

kelereng  makan 

dengan bantuan 

penuh dari guru  

Melukis  dengan 

kelereng  makan 

dengan melihat 

karya teman dan 

masih di bimbing 

oleh guru 

Melukis  dengan 

kelereng  makan tanpa 

dibantu oleh guru  

Melukis  dengan 

kelereng  dengan 

baik dan 

mengkreasikannnya 

dalam berbagai hal  

4.8  Menari  Mampu menari Mampu menari Mampu menari dengan Mampu menari 
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dengan bantuan 

dan petunjuk dari 

guru  

sedikit demi 

sedikit walau 

masih dibantu 

oleh guru  

teman – teman tanpa 

bantuan dari guru  

dengan teman – 

teman dengan 

baik dan benar. 
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Lampiran 1  

Nama  : Aliya 

Kelas  : Eksperimen  

Variabel Indikator Deskriptor Skor Penilaian 

1 2 3 4 

Kemampuan  

Fisik 

Motorik 

(Motorik 

Kasar) 

Menggerakan 

Tangan dan 

kaki   

1. Memutar kedua 

tangan  

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

2. Mengangkat tangan 

keatas dan ke bawah  

3. Melompat ditempat  

4. Melangkah maju 

mundur  

Berdiri 

dengan satu 

kaki dan 

berlari sesuai 

pola  

1. Berdiri dengan 

satu kaki dengan 

sikap tangan 

direntangkan  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Berdiri dengan 

satu kaki dengan 

sikap burung 

terbang 

3. Berlari dengan 

pola zigzag 

4. Berlari dengan 

pola maju 

mundur 

Berjinjit  1. Berjalan berjinjit    

 

  

 

 

 

 

 
 

2. Berlarian secara 

berjinjit  

3. Berdiri berjinjit  

4. Berdiri berjinjit 

dengan posisi 

tangan 

dipinggang 

 

Jumlah : 4 + 4 + 4 = 12 
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Nama  : Tengkuh 

Kelas  : Eksperimen  

 

Variabel Indikator Deskriptor Skor Penilaian 

1 2 3 4 

Kemampuan  

Fisik 

Motorik 

(Motorik 

Kasar) 

Menggerakan 

Tangan dan 

kaki   

1. Memutar kedua 

tangan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengangkat tangan 

keatas dan ke bawah  

3. Melompat ditempat  

4. Melangkah maju 

mundur  

Berdiri 

dengan satu 

kaki dan 

berlari sesuai 

pola  

1. Berdiri dengan 

satu kaki dengan 

sikap tangan 

direntangkan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Berdiri dengan 

satu kaki dengan 

sikap burung 

terbang 

3. Berlari dengan 

pola zigzag 

4. Berlari dengan 

pola maju 

mundur 

Berjinjit  1. Berjalan berjinjit    

 

 

  

2. Berlarian secara 

berjinjit  

3. Berdiri berjinjit  

4. Berdiri berjinjit 

dengan posisi 

tangan 

dipinggang 

 

Jumlah : 3 + 3 + 

2 = 8 
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Lampiran 2  

Nama  : Kahyang 

Kelas  : Kontrol  

Variabel Indikator Deskriptor Skor Penilaian 

1 2 3 4 

Kemampuan  

Fisik 

Motorik 

(Motorik 

Kasar) 

Menggerakan 

Tangan dan 

kaki   

1. Memutar kedua 

tangan  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

2. Mengangkat tangan 

keatas dan ke bawah  

3. Melompat ditempat  

4. Melangkah maju 

mundur  

Berdiri 

dengan satu 

kaki dan 

berlari sesuai 

pola  

1. Berdiri dengan 

satu kaki dengan 

sikap tangan 

direntangkan  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Berdiri dengan 

satu kaki dengan 

sikap burung 

terbang 

3. Berlari dengan 

pola zigzag 

4. Berlari dengan 

pola maju 

mundur 

Berjinjit  1. Berjalan berjinjit    

 

 

 

 
 

 

2. Berlarian secara 

berjinjit  

3. Berdiri berjinjit  

4. Berdiri berjinjit 

dengan posisi 

tangan 

dipinggang 

 

Jumlah : 4 + 4 + 

3 = 11 
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Nama  : Gofur  

Kelas  : Kontrol  

 

Variabel Indikator Deskriptor Skor Penilaian 

1 2 3 4 

Kemampuan  

Fisik 

Motorik 

(Motorik 

Kasar) 

Menggerakan 

Tangan dan 

kaki   

1. Memutar kedua 

tangan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengangkat tangan 

keatas dan ke bawah  

3. Melompat ditempat  

4. Melangkah maju 

mundur  

Berdiri 

dengan satu 

kaki dan 

berlari sesuai 

pola  

1. Berdiri dengan 

satu kaki dengan 

sikap tangan 

direntangkan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Berdiri dengan 

satu kaki dengan 

sikap burung 

terbang 

3. Berlari dengan 

pola zigzag 

4. Berlari dengan 

pola maju 

mundur 

    

Berjinjit  1. Berjalan berjinjit    

 

  

2. Berlarian secara 

berjinjit  

3. Berdiri berjinjit  

4. Berdiri berjinjit 

dengan posisi 

tangan 

dipinggang 

 

Jumlah : 3 + 3 + 

1 = 7 
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Lampiran 3 

Data Mentah Kelas Eksperimen 

No  Nama  
1 2 3 

Skor  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aliya              12 

2 Amel                 9 

3 Arifah                   7 

4 Cahaya               11 

5 fanny              12 

6 Gress              10 

7 Kalisa              12 

8 Lala                   7 

9 Mika                    6 

10 Nayla               11 

11 Nazwa              12 

12 Nissa             12 

13 Rara                 10 

14 Rizky              12 

15 Safa              12 

16 Salwa              11 

17 Syifa              12 

18 Tengkuh                  8 

19 

Tengkuh 

Zaskia                    6 

20 Wawa             12 

21 

Wawa 

Bintang                           6 

22 Winsa                          12 

23 Yuna                          12 

24 Zaskia              12 

25 
Zaskia 

M             12 

 

Jumlah  


260 

Rata – 

rata  


10,4  
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Lampiran 4 

Data Mentah Kelas Kontrol  

No  Nama  
1 2 3 Skor  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1 Almira              8 

2 Anggun             9 

3 Auliya             9 

4 Ayu              9 

5 Fadlan                6 

6 Firly                 6 

7 Fitrii            9 

8 Gofur              7 

9 Hafids             7 

10 Hafis G            9 

11 Kahyang           11 

12 Kanza            9 

13 Lulu            8 

14 Munna                   4 

15 Mutiara               7 

16 Nayla            8 

17 Panji              8 

18 Putri            11 

19 Rara             8 

20 Rizky            9 

21 Sari   
 

   
 

 


   
 

8 

22 

Sri  

Lestari                       5 

23 Wawa           
 

10 

24 Zahra  

   
      

  

6 

25  Ziddan            
 

10 

 

Jumlah  

 
196 

Rata – rata  

 
7,84 
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Lampiran 5 

PERHITUNGAN MEAN (RATA - RATA), STANDAR DEVIASI DAN VARIANS 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL  

No  
Kelas  

Eksperimen  

(X1) 

Kelas  

Kontrol  

(X2) 

(X1
2
) 

  

  

(X2
2
) 

  

  

1 12 8 144 64 

2 9 9 81 81 

3 7 9 49 81 

4 11 9 121 81 

5 12 6 144 36 

6 10 5 100 25 

7 11 9 121 81 

8 7 7 49 49 

9 6 7 36 49 

10 11 9 121 81 

11 12 11 144 121 

12 12 9 144 81 

13 12 8 144 64 

14 10 4 100 16 

15 12 7 144 49 

16 11 8 121 64 

17 12 8 144 64 

18 9 6 81 36 

19 12 9 144 81 

20 8 9 64 81 

21 6 8 36 64 

22 12 5 144 25 

23 12 10 144 100 

24 12 6 144 36 

25 12 10 144 100 

          

Jumlah ∑ X1) = 260 ∑  X2 )= 196 ∑  X1
2
) = 2808 ∑  X2

2
) =1610 

Nilai 

Maksimum 12 11 

  Nilai 

Minimum 6 4 
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Lampiran 6 

MENGHITUNG MEAN (RATA-RATA), STANDAR DEVIASI DAN VARIANS 

KELAS EKSPERIMEN 

Berdasarkan tabel  frekuensi yang telah dibuat, maka dapat dihitung nilai rata 

– rata (Mean), nilai standar deviasi dan varians hasil observasi kemampuan fisik 

motorik anak kelas ekperimen, sebagai berikut :   

1. Mean : Harga mean (x) atau rata – rata dengan rumus : 

X = 
   

 
 

  Keterangan :  

  X  : Mean atau rata – rata skor  

  Σx : Jumlah skor  

   n  :   Banyak sampel  

X = 
   

 
 

X = 
     

   
 

X = 10,4 

 

2. Standar Deviasi  

Standar deviasi dihitung dengan rumus :  

SD = √
 ∑   ∑     

      
 

Keterangan : 

SD = Standar Deviasi 

X1 = Harga X ke-1 
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n  = Jumlah Sampel 

Diketahui : 

∑ 1  =  260  

∑ 1
2 

 =  2808 

n        =  25  

SD = √
 ∑   ∑     

      
 

SD = √
           

        
 

SD = √
         

  
 

SD = √     

SD = 2,08 

 

3. Varians  

Menghitung varians dengan menggunakan rumus : 

α = SD
2 

Varians kelas ekperimen  

α = 2,08
2 

α = 4,32 
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Lampiran 7 
 

MENGHITUNG MEAN (RATA-RATA), STANDAR DEVIASI DAN VARIANS 

KELAS  

KONTROL  

Berdasarkan tabel  frekuensi yang telah dibuat, maka dapat dihitung nilai rata 

– rata (Mean), nilai standar deviasi dan varians hasil observasi kemampuan fisik 

motorik anak kelas kontrol, sebagai berikut :   

1. Mean : Harga mean (x) atau rata – rata dengan rumus : 

X = 
   

 
 

  Keterangan :  

  X  : Mean atau rata – rata skor  

  Σx : Jumlah skor  

   n  :   Banyak sampel  

X = 
   

 
 

X = 
     

   
 

X = 7,84 

2. Standar Deviasi  

Standar deviasi dihitung dengan rumus :  

SD = √
 ∑   ∑     

      
 

Keterangan : 

SD = Standar Deviasi 

X1 = Harga X ke-1 
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n  = Jumlah Sampel 

Diketahui : 

∑ 1  =  196 

∑ 1
2 

 =  1610 

n        =  25  

SD = √
 ∑   ∑     

      
 

SD = √
           

        
 

SD = √
             

  
 

SD  = √     

SD  = 1,74 

3. Varians  

Menghitung varians dengan menggunakan rumus : 

α = SD
 2 

Varians kelas ekperimen  

α = 1,74
2 

α = 3,02 
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Lampiran 8  

PERHITUNGAN DAN HASIL UJI NORMALITAS 

a. Pada bilangan baku (Zi) diperoleh rumus : 

Zi = 
    

 
 

Misalnya untuk bilangan baku pada data observasi kelas ekperimen dengan : 

Xi  = 6  X= 10,4   S= 2,08 

Maka Zi = 
      

    
 = -2,115 

b. Menghitung nilai f(Zi) dengan menggunakan daftar normal baku, misalnya : 

Zi = -2,11 maka dilihat pada tabel, nilai F(Zi) = 0,0174 

c. Menghitung S(Zi) menggunakan rumus, S(Zi) = 
     

 
 , misalnya data 

pertama observasi kelas ekperimen memiliki fkum = 2 

S(Zi) = 
     

 
 = 

 

  
 = 0,08 

d. Menghitung harga terbesar F(Zi) – S(Zi), kemudian mengambil harga 

mutlaknya, misalnya untuk dapat pertama dari observasi kelas eksperimen 

F(Zi) – S(Zi) = 0,0174 – 0,08 = -0,0626, maka harga mutlaknya |F(Zi) – 

S(Zi)| yaitu 0,0626. 

e. Menentukan harga terbesar dari selisih harga mutlaknya |F(Zi) – S(Zi)| 

sebagai Lhitung untuk menerima dan menolak distribusi normal data penelitian 

dapat dibandingkan Lhitung dengan nilai kritis L yang diambil dari tabel uji 

leliefors. 

f. Tabel uji leliefors taraf nyata α = 0,05. Dari tabel dilihat bahwa n = 25 maka 

Ltabel  = 0,173. Nilai Lhitung dipilih yang terbesar, misalnya untuk kelas 

ekperimen Lhitung =  0,1084 < 0,173, maka data tersebut untuk observasi kelas 

eksperimen berdistribusi normal  
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1. Hasil Uji Normalitas Untuk Kelas Ekperimen  

X F Fkum Z(i) F(zi) S(zi) F(zi) – S 

(zi) 

|F(Zi) – 

S(Zi)| 

6 2 2 -2,11 0,0174 0,08 -0,0626 0,0626 

7 2 4 -1,63 0,0516 0,16 -0,1084 0,1084 

8 1 5 -1,15 0,1251 0,20 -0,0749 0,0749 

9 2 7 -0,67 0,2514 0,28 -0,0286 0,0286 

10 2 9 -0,19 0,4247 0,36 -0,0647 0,0647 

11 4 13 -0,28 0,4286 0,52 -0,0914 0,0914 

12 12 25 1,45 0,9265 1 -0,0735 0,0735 

Lhitung =  

0,1084 

n = 25  X = 

10,4 

S = 

2,08 

Ltabel = 0,173 

Kesimpulan : Lhitung = (0,1084) < Ltabel = (0,173), maka data observasi tersebut 

berdistribusi normal 

 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diperoleh Lhitung = 0,1084  sedangkan 

nilai Ltabel = 0,173 untuk n = 25 dan α = 0,05 diperoleh 0,173. Diperoleh Lhitung < Ltabel  

atau 0,1084 <  0,173, maka data kemampuan fisik motorik anak usia 5-6 tahun pada 

kelas eksperimen berdistribusi normal. 
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2. Hasil Uji Normalitas Untuk Kelas Kontrol  

X F Fkum Z(i) F(zi) S(zi) F(zi) – S 

(zi) 

|F(Zi) – 

S(Zi)| 

4 1 1 -2,20 0,0139 0,04 -0,0261 0,0261 

5 2 3 -1,63 0,0516 0,12 -0,0684 0,0684 

6 3 6 -1,05 0,1469 0,24 -0,0931 0,0931 

7 3 9 -0,48 0,3156 0,36 -0,0444 0,0444 

8 5 14 0,09 0,539 0,56 -0,021 0,021 

9 8 22 0,66 0,7454 0,88 -0,1346 0,1346 

10 2 24 1,24 0,8925 0,96 -0,0675 0,0675 

11 1 25 1,81 0,9649 1 -0,0351 0,0351 

Lhitung = 

0,1346 

n = 25  X = 

7,84 

S = 

1,75 

Ltabel = 0,173 

Kesimpulan : Lhitung (0,1346) < Ltabel  (0,173), maka data observasi tersebut 

berdistribusi normal 

  

 Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh Lhitung  = 0,1346, sedangkan nilai 

Ltabel   untuk n = 25 dan α = 0,05 diperoleh 0,173. Diperoleh Lhitung  <  Ltabel  atau 

0,1346 < 0,173, maka data kemampuan fisik motorik anak umur 5-6 tahun pada kelas 

kontrol berdistribusi normal 
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Lampiran 9  

UJI HOMOGENITAS 

Untuk mengetahui kelompok sampel berasal dari populasi yang homogen 

digunakan uji kesamaan (homogenitas) dua varians pada taraf nyata (α = 0,05) 

dengan rumus sebagai berikut : 

terkecilians

terbesarians
Fhit

var

var
   

 Kriteria penguji adalah jika Fhitung  <  Ftabel  signifikan α = 0,05: maka data 

table tersebut berasal dari populasi  yang homogen. Hipotesis yang akan diuji di 

nyatakan sebagai berikut : 

1. Hipotesis nol (Ho) Fhitung  >  Ftabel   

Varians data kemampuan fisik motorik anak kedua kelompok data hasil 

penelitian berasal dari populasi yang heterogen. 

2. Hipotesis alternative (Ha) Fhitung  <  Ftabel  

Varians data kemampuan fisik motorik anak kedua kelompok data hasil 

penelitian berasal dari populasi yang homogen 

 Dari hasil perhitungan varians data kemampuan fisik motorik anak untuk 

kelompok ekperimen dan kontrol pada bagian sebelumnya diketahui : 

S
2 

(varians ) kelompok eksperimen = 4,32 dengan N=  25 dan dkpenyebut  = 25-1 = 24 

S
2 

(varians ) kelompok kontrol  = 3,02 dengan N = 25 dan dkpembilang = 25-1 =24 

terkecilians

terbesarians
Fhit

var

var
  

     Fhit =  
    

    
 

                Fhit  = 1,43 

 Diperoleh nilai Fhitung = 1,43 dibandingkan dengan nilai Ftabel  (α = 0,05 dan dk 

pembilang dan dk penyebut 24) diperoleh data 1,98 sehingga Fhitung < Ftabel.  
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Kesimpulan varians data kemampuan fisik motorik kedua kelompok hasil penelitian 

berasal dari populasi yang homogen (Ha diterima) 
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Lampiran 10  

PERHITUNGAN HASIL DAN UJI HIPOTESIS 

Perhitungan Uji hipotesis dengan uji –t beda antara nilai rata – rata kelas 

control dengan kelas ekperimen dengan rumus : 






















22

21

11

nn
S

XX
thitung

 

Dengan 

2S = 
   

2

11

21

2

22

2

11





nn

SnSn

 

Keterangan : 

t  = luas daerah yang dicapai  

n1 = banyak anak pada sample kelas yang melakukan kegiatan pembelajaran 

denga menggunakan seni tari dengan diiringi musik  

n2  = banyak anak pada sampel kelas yang melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan seni tari tanpa diiringi musik  

1S  = simpangan baku pada kelas yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan seni tari dengan diiringi musik  

S2 = simpangan baku pada kelas yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan seni tari tanpa diiringi musik  

S
2  

= Simpangan baku S1 dan S2  

1X  = rata-rata  selisih skor  kelas yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan seni tari dengan diiringi musik  

2X  = rata-rata  selisih skor  kelas yang melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan seni tari tanpa diiringi musik  
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Kriteria  pengujian adalah : terima Ho jika thitung  < t tabel  dengan dk = (n1 + n2 ) 

dengan peluang (1-α) dan taraf nyata α = 0,05. Jika t mempunyai harga – harga lain 

maka Ho ditolak. 

  Untuk data selisih observasi kelas ekperimen dan kelas kontrol perlu 

dilakukan uji hipotesis untuk melihat apakah Ha diterima atau ditolak, dengan 

hipotesis. 

 Ha : Ada pengaruh signifikan dari seni tari terhadap kemampuan fisik motorik 

anak usia   5-6 tahun. 

 Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan dari seni tari terhadap kemampuan 

fisik motorik anak usia 5 – 6 tahun. 

 Uji data kelas ekperimen dan kelas kontrol dari pengolahan data observasi 

pada lampiran diketahui :

 

Kelas Ekperimen     Kelas Kontrol  

X1 = 260    X2 = 196 

S1
2
 = 4,32    S2

2
 = 3,02 

 n1 = 25    n2  = 25 

2S = 
   

2

11

21

2

22

2

11





nn

SnSn
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S
2
 = 3,67  

S = √      

S
 
= 1,91 

Uji -t 

2

2

2

1

2

1

21'

n

S

n

S
S

XX
t






 

thitung  

21

21'

11

nn
S

XX
t






 

t’    
         

     √
 

   
 

 

  

 

t’   
    

     √    
 

t’ =  
     

             
 

t’= 

    

    
 

t’ = 4,83 

Diperoleh thitung = 4,83 dibandingkan dengan nilai Ftabel  α = 0,05 dan dk 

pembilang dan penyebut  = n1 + karena harga t0,05  untuk dk 48  tidak ada dalam 

distribusi t dan terletak antara 40 dan 60 dari tabel, maka untuk mencari ttabel tersebut 

dengan cara interpolasi. 
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Untuk dk = 40 nilai ttabel 1,684 

Untuk dk = 60 nilai ttabel 1,671 

 

ttabel = 1,684 +  
     

     
  (1,684- 1,671) 

ttabel = 1,684 +  
 

  
  (0,013) 

 ttabel = 1,684 + (0,3) (0,013) 

ttabel = 1,684 + 0,0039 

ttabel  = 1,6879 

 

 Dari hasil perhitungan diperoleh data nilai thitung  4,83 nilai ini dibandingkan 

dengan nilai ttabel (dk = (n1 + n2 ) – 2 = 48; α=0,05. Harga ttabel  dengan nilai N= 48 

diperoleh 1,6879. Sehingga diperoleh thitung > ttabel  ( 4,76 > 1,6879), dengan demikian 

hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat dinyatakan : “Ada pengaruh 

signifikan dari seni tari terhadap kemampuan fisik motorik anak usia  5-6 tahun di TK 

Negeri Pembina 1 Medan T.A 2017/2018. 
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Lampiran 15 

Dokumentasi Penelitian  

1. Kelas Eksperimen  

 
Gambar 1. Anak menari dengan  kaki bergantian  

 

 
Gambar 2. Anak menari dengan  berputar ditempat 
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Gambar 3. Gerakan menari duduk dan menggerakan tangan  

 

 

 

 
Gambar 4. Gerakan menari berpindah ke samping kanan dan samping kiri  
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2. Kelas Kontrol  

 
Gambar 1. Anak berpindah tempat  

 

 

 

 
 Gambar 2. Berjalan maju mundur 
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Gambar 3. Mengangkat kedua tangan secara bersamaan  

 

 
Gambar 4. Anak mendengar intruksi dari guru  
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