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RENCANA KERJA HARIAN 

 

Kelompok : A 

Semerter/Minggu : I/XII 

Tema/ Sub Tema : lingkunganku 

Hari, Tanggal   : Senin, 12 Oktober 2015  

Waktu  : - 

No Indikator Kegiatan pembelajaran Metode Alat/sumber belajar 

Penilaian 

 

Alat Perk 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

4 

Melaksanakan tata tertib 

yang ada di sekolah (S. E)  

Membaca doa sebelum dan 

sesudah kegiatan (NAM)  

Menjawab pertanyaan 

tentang keterangan/informasi 

secara sederhana (B)  

Menyanyikan lagu anak  

Kegitan awal (30 mnt)  

Berbaris rapi  

Berdoa sebelum kegiatan 

 

Tanya jawab tentang siapa saja 

yang ada di rumah 

 

Sayang semua 

Pemberian tugas 

 

 

 

Pemberian Tugas 

Bercakap-cakap 

 

Demonstrasi 

Halaman sekolah 

 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

Percakapan 

 

Unjuk kerja 

 

5 

 

 

Membentuk dengan bahan 

lunak  

 

Kegiatan Inti (60 menit)  

Membentuk dengan tanah liat 

pelaksanaan siklus I pertemuan 1 

Pemberian tugas  Tanah liat, Koran, 

piring sterofom 

 

Observasi   

6 

 

Mengurus diri dengan sedikit 

bantuan  

 

I stirahat (15 menit)  

Cuci tangan,berdoa, makan   

Lalu istirahat 

 

 

 

Bekal anak  

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan akhir (45 menit)  

Mengulang materi yang telah 

dilakukan  

Berdoa sesudah kegiatan 

   

 

 

 

 
 Kepala TK Surabaya, 12 Oktober 2015 

 

 

 

 Nurul Arofah, S.Psi Azizah 

5
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I pertemuan 1 

Kelompok : A 

Semerter/Minggu : I/XII 

Tema/ Sub Tema : lingkunganku  

Hari, Tanggal : Senin, 12 Oktober 2015 

Waktu : -  
 

Indikator: 

1. Melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah (SE)  

2. Membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan (Nam)  

3. Menjawab pertanyaan tentang keterangan/informasi secara sederhana (B)  

4. Membentuk dengan tanah liat (F)  

5. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu (P)  

6. Menjawab pertanyaan tentang keterangan/informasi (B)  

7. Berdoa sebelum dan sesudah belajar (Nam)  

 

Tujuan  : 

 Anak terbiasa berdoa 

 Anak dapat mentaati tata tertib disekolah 

 Anak dapat menjawab pertanyaan dan berani bertanya 

 Anak dapat mengkoordinasikan gerakkan tangan dan mata 

 Anak sabar menunggu giliran 

 

Metode             :  Tanya jawab, demonstrasi, penugasan. 

 

Bahan dan alat : tanah liat, kertas Koran, piring sterofom 

 

Rencana pelaksanaan program :  

1. Kegiatan Sebelum Masuk Kelas   

Anak dibariskan di depan kelas dengan rapi sebelum masuk, kemudian 

bernyanyi lagu “ Lonceng Berbunyi “  sambil bergerak sesuai lagu, lalu 

dilanjutkan mengucap ikrar TK aisyiyah bustanul Athfal 58 : 

Di lanjutkan mengucapkan Pancasila,Salam sama bu guru lalu masuk kelas.  
2. Kegiatan Pendahuluan /kegiatan awal  (30 menit)  

 Guru menugaskan salah seorang anak memimpin berdoa (bergiliran) 

dengan membaca doa sebelum belajar, melafalkan 2 kalimat syahadat, 

menyebutkan rukun islam, surat Al Fateha, surat An Naas, Al Ikhlas, Al 

Kautsar, dan rukun iman  

 Setelah memimpin doa, anak yang memimpin menyapa teman dikelas :   

 Guru mengabsen  anak, lalu bertanya siapa yang tidak hadir 

 Guru mengajak bercakap cakap tentang materi  yang akan di sampaikan.  

3. Kegiatan Inti (  70 menit)  

 Guru bertanya tentang apa yang di bawa guru (guru membawa bahan yang 
akan di gunakan seperti tanah liat, Koran, piring sterofom)  

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan  
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 Guru menjelaskan kegunaan benda benda yang di bawa 

 Guru membagikan piring  serta tanah liat untuk di kerjakan  

 Guru mendemonstrasikan cara memijit /mengambil tanah liat  lalu di 
remas remas sampai rata dan tak pecah pecah.  

 Guru memberi contoh cara  memijit  dan memilin hingga membentuk 
bulatan, dan lonjong seperti cacing.  

 Guru memberi  tugas kepada anak untuk menirukan kegiatan tadi.  

4. Istirahat /makan (30 menit)  

 Sebelum anak- anak istirahat, guru mengajak anak untuk merapikan bahan 
yang telah di pakai, lalu cuci tangan  secara bergiliran, berdo’a sebelum 

makan  bersama sama.  

 Setelah selesai anak anak boleh bermain di luar kelas.  

 Setelah istirahat anak anak masuk kelas, guru mengajak berdo’a sesudah 

makan.  

5. Kegiatan penutup (30 menit)  

 Guru mengadakan tanya jawab tentang kegiatan yang telah dilakukan tadi.  

 Mengkondisikan anak untuk pulang dengan menyanyikan mari  
pulang  : 

 Berdoa sesudah kegiatan, doa untuk kedua orang tua, doa keselamatan 
dunia dan akhirat, doa penutup majlis, doa bangn tidur, doa keluar kelas 

 Salam, pulang 
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LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

1. Kegiatan Sebelum Masuk Kelas   

Anak dibariskan di depan kelas dengan rapi sebelum masuk, kemudian 

bernyanyi lagu “ Lonceng Berbunyi “  sambil bergerak sesuai lagu  

Lonceng berbunyi 

Lonceng berbunyi, baris di halaman 

Bersiap kaki rapat pegang pundak teman 

Tangan keatas lalu direntang. 

Meniru niru burung terbang di udara 

 

Lalu dilanjutkan mengucap ikrar TK aisyiyah bustanul Athfal 58 : 

Ikrar 

ALLah Tuhan ku 

Islam agamaku 

Muhammad Nabiku 

Al Qur’an kitabku 

Indonesia Tanah airku 

 

Di lanjutkan mengucapkan Pancasila  

Pancasila 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan Bintang 

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan Rantai 

3) Persatuan Indonesia dilambangkan Pohon beringin 

4) Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam  

permusyawaratan perwakilan dilambangkan Kepala banteng  

5) Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dilambangkan padi dan kapas 

Salam sama bu guru lalu masuk kelas. 

 

2. Kegiatan Pendahuluan /kegiatan awal  (30 menit) 

 Guru menugaskan salah seorang anak memimpin berdoa (bergiliran) 
dengan membaca doa sebelum belajar, melafalkan 2 kalimat syahadat,  

menyebutkan rukun islam,surat Al Fateha, surat An Naas, Al Ikhlas, Al 

Kautsar, dan rukun iman  

 Setelah memimpin doa, anak yang memimpin menyapa teman dikelas :   

Assalammu’alaikum  wr wb  (waalaikum salam  warohmatullahi 

wabarrokatuh), 

Bagai mana kabarnya hari ini (Alhamdulillah luar biasa Allahu akbar ) 

TK Aisyiyah 58    (yes….yes….yes) 

Good morning friends,(good morning …../nama yang mimpin) 

How are you to day?  (I am fine   oke  …..) 

 Guru mengabsen  anak,lalu bertanya siapa yang tidak hadir 

 Guru mengajak bercakap cakap tentang materi  yang akan disampaikan. 
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3. Kegiatan Inti (  70 menit) 

 Guru bertanya tentang apa yang dibawa guru (guru membawa bahan yang 
akan digunakan seperti tanah liat, Koran, piring sterofom) 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan  

 Guru menjelaskan kegunaan benda benda yang dibawa 

 Guru membagikan piring  serta tanah liat untuk dikerjakan  

 Guru mendemonstrasikan cara memijit /mengambil tanah liat  lalu di 

remas remas sampai rata dan tak pecah pecah. 

 Guru memberi contoh cara  memijit  dan memilin hingga membentuk 
bulatan, dan lonjong seperti cacing. 

 Guru memberi  tugas kepada anak untuk menirukan kegiatan tadi. 
 

4. Istirahat /makan (30 menit) 

 Sebelum anak- anak istirahat,guru mengajak anak untuk merapikan bahan 

yang telah dipakai, lalu cuci tangan  secara bergiliran, berdo’a sebelum 

makan  bersama sama. 

 Setelah selesai anak anak boleh bermain di luar kelas. 

 Setelah istirahat anak anak masuk kelas, guru mengajak berdo’a sesudah 
makan. 

 

5. Kegiatan penutup (30 menit) 

 Guru mengadakan tanya jawab tentang kegiatan yang telah dilakukan tadi. 

 Mengkondisikan anak untuk pulang dengan menyanyikan mari  

pulang  : 

 

Mari kawan, marilah pulang 

Pada ibu guru selamat siang 

Besoklah kita kembali lagi 

Bersama sama belajar disini 

Di lanjutkan lagu  

Bila aku berdo’a ku angkat tanganku 

Dengan suara lembut tidak berteriak 

Berdo’a sungguh sungguh agar dikabulkan 

Segala permohonan hamba yang beriman 

 Berdoa sesudah kegiatan,doa untuk kedua orang tua, doa keselamatan 
dunia dan akhirat, doa penutup majlis,doa bangn tidur, doa keluar kelas 

 Salam,pulang 
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RENCANA KERJA HARIAN 

 

Kelompok : A 

Semerter/Minggu : I/XII 

Tema/ Sub Tema : lingkunganku 

Hari, Tanggal   :Rabu, 14 Oktober 2015 

Waktu : - 

No Indikator Kegiatan pembelajaran Metode Alat/sumber belajar 

Penilaian 

 

Alat Perk 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

Melaksanakan tata tertib 

yang ada di sekolah (S. E)  

 

Membaca doa sebelum dan 

sesudah kegiatan (NAM)  

 

Menyanyi lagu anak  

 

Kegitan awal (30 mnt)  

Berbaris rapi  

 

Berdoa sebelum kegiatan 

 

 

Lumpur di ladang  

Pemberian tugas 

 

 

Pemberian Tugas 

 

 

 

Halaman sekolah 

 

 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

Membentuk dengan bahan 

lunak  

 

Kegiatan Inti (60 menit)  

Membentuk dengan tanah liat 

pelaksanaan siklus I pertemuan 2 

Pemberian tugas  Tanah liat, Koran, 

piring sterofom 

 

 

Observasi   

5.  Mengurus diri dengan sedikit 

bantuan  

Istirahat (15 menit)  

Cuci tangan,berdoa, makan   

 

 

Bekal anak   

6.  

 

 

 

 

 

 

Kegiatan akhir (45 menit)  

Mengulang materi yang telah 

dilakukan  

Berdoa sesudah kegiatan 

   

 

 

 

 

 Kepala TK Surabaya, 14Oktober 2015 

 

 

 

 Nurul Arofah, S.Psi Azizah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Kelompok : A 

Semerter/Minggu : I/XII 

Tema/ Sub Tema : Lingkunganku  

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2015 

Waktu : - 

  
Indikator: 

1. Melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah (SE)  

2. Membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan (Nam)  

3. Menjawab pertanyaan tentang keterangan/informasi secara sederhana (B)  

4. Membentuk dengan tanah liat (F)  

5. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu (P)  

6. Menjawab pertanyaan tentang keterangan/informasi (B)  

7. Berdoa sebelum dan sesudah belajar (Nam)  

 

Tujuan  : 

 Anak terbiasa berdoa 

 Anak dapat mentaati tata tertib di sekolah 

 Anak dapat menjawab pertanyaan dan berani bertanya 

 Anak dapat mengkoordinasikan gerakkan tangan dan mata 

 Anak sabar menunggu giliran 
 

Metode            :  Tanya jawab, demonstrasi, penugasan. 

 

Bahan dan alat : tanah liat, kertas Koran, piring sterofom 

 

Rencana pelaksanaan program :  

1. Kegiatan sebelum masuk kelas 

Anak dibariskan di depan kelas dengan rapi sebelum masuk, kemudian 

bernyanyi lagu “ Lonceng Berbunyi “  sambil bergerak sesuai lagu  

Lalu dilanjutkan mengucap ikrar TK aisyiyah bustanul Athfal 58 : 

Di lanjutkan mengucapkan Pancasila  

Salam sama bu guru lalu masuk kelas.  

2. Kegiatan pendahuluan /kegiatan awal (30 menit)  

- Guru meminta anak untuk memimpin doa. Semua berdoa sebelum 

kegiatan, doa belajar, melafalkan 2 kalimat syahadat, menyebutkan rukun 

islam, surat Al Fateha,  surat Al Lahab, An Naas, menyebutkan rukun 

iman.  

- Setelah berdoa menyapa teman  

- Guru mengabsen siswa 

3. Kegiatan inti (70 menit)  

- Guru memotivasi siswa agar mau memegang tanah liat 
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- Anak anak di minta mendemonstrasikan tekhnik memijat dan memilin 

seperti kemarin  dan membuat  bentuk dasar 2  bulat pipih, dan 1 hidung, 3 

pilinan untuk alis dan mulut  

- Anak menata bentuk dasar seperti  contoh guru.  

4. Istirahat /makan (30 menit)  

- Setelah selesai diminta membereskan peralatan dan bahan ketempat 

semula, lalu cuci tangan bergantian, lalu berdo’a untuk makan bersama  

- Selesai makan, merapikan bekal dan boleh istirahat diluar kelas.  

5. Kegiatan penutupan (30 menit)  

- Masuk kembali ke kelas lalu do’a sesudah makan.  

- Menanyakan kembali apa yang telah dilakukan tadi.  

- Siap doa sesudah kegiatan  dan  pulang. 
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LANGKAH  LANGKAH PEMBELAJARAN 

SIKLUS KE  I PERTEMUAN 2 

1. Kegiatan sebelum masuk kelas 

Anak dibariskan di depan kelas dengan rapi sebelum masuk, kemudian 

bernyanyi lagu “ Lonceng Berbunyi “  sambil bergerak sesuai lagu  

Lonceng berbunyi 

Lonceng berbunyi, baris di halaman 

Bersiap kaki rapat pegang pundak teman 

Tangan keatas lalu direntang. 

Meniru niru burung terbang di udara 

 

Lalu dilanjutkan mengucap ikrar TK aisyiyah bustanul Athfal 58 : 

Ikrar 

ALLah Tuhan ku 

Islam agamaku 

Muhammad Nabiku 

Al Qur’an kitabku 

Indonesia tanah airku 

 

Di lanjutkan mengucapkan Pancasila  

Pancasila 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan Bintang 

2) 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan Rantai 

3) Persatuan Indonesia dilambangkan Pohon beringin 

4) Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan dilambangkan Kepala banteng  

5) Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dilambangkan padi dan kapas 

Salam sama bu guru lalu masuk kelas. 

 

2. Kegiatan pendahuluan /kegiatan awal (30 menit) 

 Guru meminta anak untuk memimpin doa. Semua berdoa sebelum 
kegiatan, doa belajar,  melafalkan 2 kalimat syahadat, menyebutkan rukun 

islam, surat Al Fateha,  surat Al Lahab, An Naas, menyebutkan rukun 

iman. 

 Setelah berdoa menyapa teman . 

 Guru mengabsen siswa. 
 

3. Kegiatan inti (70 menit) 

 Guru memotivasi siswa agar mau memegang tanah liat 

 Anak anak diminta mendemonstrasikan tekhnik memijat dan memilin 
seperti kemarin  dan membuat  bentuk dasar 2  bulat pipih, dan 1 hidung, 3 

pilinan untuk alis dan mulut  

 Anak menata bentuk dasar seperti  contoh guru. 
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4. Istirahat /makan(30 menit) 

 Setelah selesai diminta membereskan peralatan dan bahan ketempat 
semula, lalu cuci tangan bergantian, lalu berdo’a untuk makan bersama  

 Selesai makan, merapikan bekal dan boleh istirahat diluar kelas. 

 

5. Kegiatan penutupan (30 menit) 

 Masuk kembali ke kelas lalu do’a sesudah makan. 

 Menanyakan kembali apa yang telah dilakukan tadi. 

 Siap doa sesudah kegiatan  dan  pulang. 
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Kegiatan  siklus I  

 

Gambar 4.9   : guru menjelaskan cara memegang tanah liat 

 

Gambar 5.0   guru mendemonstrasikan cara memilin dan memijat tanah liat. 
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Gambar  5.1      anak mengerjakan meremas, memijit  bahan tanah liat. 

  

Gambar   5.2     anak menata tanah liat menjadi bentuk wajah. 
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RENCANA KERJA HARIAN 

 

Kelompok : A 

Semerter/Minggu : I/XIII 

Tema/ Sub Tema : Lingkunganku 

Hari, Tanggal   : Senin, 19 Oktober 2015 

Waktu                           : - 

No Indikator Kegiatan pembelajaran Metode Alat/sumber belajar 

Penilaian 

 

Alat Perk 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

Melaksanakan tata tertib 

yang ada di sekolah (S. E)  

 

Membaca doa sebelum dan 

Sesudah kegiatan (NAM)  

 

Menyanyikan lagu anak 

Kegitan awal (30 mnt)  

Berbaris rapi  

 

Berdoa sebelum kegiatan 

 

 

Kasih ibu  

 

Pemberian tugas 

 

 

Pemberian Tugas 

 

 

Observasi  

Halaman sekolah 

 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

4.  

 

Membentuk dengan bahan 

lunak  

 

Kegiatan Inti (60 menit)  

Membentuk plastisin tepung 

pelaksanaan siklus II pertemuan 

1 

Pemberian tugas   

 

 

 

Observasi   

5.  

 

Mengurus diri dengan sedikit 

bantuan   

Istirahat (15 menit)  

Cuci tangan,berdoa, makan   

 

 

Bekal anak   

6.  

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan akhir (45 menit)  

Mengulang materi yang telah 

dilakukan satu hari 

Berdoa sesudah kegiatan 

   

 

 

 

 

 Kepala TK Surabaya, 19Oktober 2015 

 

 

 

 Nurul Arofah, S.Psi Azizah 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II pertemuan 1 

Kelompok : A 

Semerter/Minggu : I/XII 

Tema/ Sub Tema : lingkunganku  

Hari, Tanggal : Senin, 19 Oktober 2015 

Waktu : - 

  
Indikator: 

1. Melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah (SE)  

2. Membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan (Nam)  

3. Menjawab pertanyaan tentang keterangan/informasi secara sederhana (B)  

4. Membentuk dengan tepung (F)  

5. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu (P)  

2. Menjawab pertanyaan tentang keterangan/informasi (B)  

3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar (Nam)  

 

Tujuan  : 

 Anak terbiasa berdoa 

 Anak dapat mentaati tata tertib di sekolah 

 Anak dapat menjawab pertanyaan dan berani bertanya 

 Anak dapat mengkoordinasikan gerakkan tangan dan mata 

 Anak sabar menunggu giliran 
 

Metode             :  Tanya jawab, demonstrasi, penugasan. 

 

Bahan dan alat  : Tepung kanji, tepung terigu, tepung beras , lem rajawali,  

kertas Koran, piring sterofom, pewrna makanan, ember plastik. 

 

Rencana pelaksanaan program :   

1. Kegiatan sebelum masuk kelas  

Anak dibariskan di depan kelas dengan rapi sebelum masuk, kemudian 

bernyanyi lagu “ Lonceng Berbunyi “  sambil bergerak sesuai lagu  

Lalu dilanjutkan mengucap ikrar TK Aisyiyah Bustanul Athfal 58 : 

Di lanjutkan mengucapkan Pancasila  

Salam sama bu guru lalu masuk kelas.  

2. Kegiatan pendahuluan /awal (30 menit)  

 Guru meminta anak untuk memimpin doa. Semua berdoa sebelum 
kegiatan, doa belajar, melafalkan 2 kalimat syahadat, menyebutkan rukun 

islam, surat AlFateha,  surat Al Ikhlas, Al Fiil menyebutkan rukun iman.  

 Setelah berdoa menyapa teman dan yang lain menjawab salam.  

 Guru mengabsen siswa, menanyakan yang tidak hadir  

 Anak menjawab pertanyaan guru tentang benda apa yang di bawa. (tepung, 
lem, pewarna)  
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3. Kegiatan inti (70 menit)  

 Anak  bertanya jawab tentang nama benda yang di bawa (tepung, lem, 
kanji, terigu )  

 Guru menjelaskan tujuan kegiatan  

 setelah selesai mendemonstrasikan cara membuat plastisin dari tepung.  

 Membentuk dengan plastisin yang telah di buat sampai membentuk benda 
seperti menggunakan  tanah yang lalu.  

 Mengumpulkan hasil  

4. Istirahat /makan (30 menit)  

Setelah selesai mengerjakan kegiatan membentuk, mencuci tangan bergiliran, 

berdoa mau makan, makan, bila selesai boleh bermain diluar kelas. 

5. Kegiatan penutup (30 menit)  

 Masuk kembali ke kelas lalu do’a sesudah makan  

 Menanyakan kembali apa yang telah dilakukan tadi.  

 Siap doa sesudah kegiatan  dan  pulang 
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LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

1. Kegiatan sebelum masuk kelas  

Anak dibariskan di depan kelas dengan rapi sebelum masuk, kemudian 

bernyanyi lagu “ Lonceng Berbunyi “  sambil bergerak sesuai lagu  

Lonceng berbunyi 

Lonceng berbunyi, baris di halaman 

Bersiap kaki rapat pegang pundak teman 

Tangan keatas lalu direntang. 

Meniru niru burung terbang di udara 

 

Lalu dilanjutkan mengucap ikrar TK Aisyiyah Bustanul Athfal 58 : 

Ikrar 

ALLah Tuhan ku 

Islam agamaku 

Muhammad Nabiku 

Al Qur’an kitabku 

Indonesia Tanah airku 

 

Di lanjutkan mengucapkan Pancasila  

Pancasila 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan Bintang 

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan Rantai 

3) Persatuan Indonesia dilambangkan Pohon beringin 

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan dilambangkan Kepala banteng  

5) Keadilan sisal bagi seluruh Indonesia. Dilambangkan padi dan kapas 

Salam sama bu guru lalu masuk kelas. 

 

2. Kegiatan pendahuluan /awal (30 menit) 

 Guru meminta anak untuk memimpin doa. Semua berdoa sebelum 
kegiatan, doa belajar, melafalkan 2 kalimat syahadat, menyebutkan rukun 

islam, surat Al Fateha,  surat Al Ikhlas, Al Fiil menyebutkan rukun iman. 

 Setelah berdoa menyapa teman dan yang lain menjawab salam. 

 Guru mengabsen siswa, menanyakan yang tidak hadir  

 Anak menjawab pertanyaan guru tentang benda apa yang di bawa. (tepung, 
lem, pewarna) 

 

3. Kegiatan inti (70 menit) 

 Anak  bertanya jawab tentang nama benda yang dibawa(tepung, lem, 
kanji, terigu ) 

 Guru menjelaskan tujuan kegiatan  

 setelah selesai mendemonstrasikan cara membuat plastisin dari tepung. 

 Membentuk dengan plastisin yang telah di buat sampai membentuk benda 
seperti menggunakan  tanah yang lalu. 

 Mengumpulkan hasil  
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4. Istirahat /makan (30 menit) 

Setelah selesai mengerjakan kegiatan membentuk, mencuci tangan bergiliran, 

berdoa mau makan, makan, bila selesai boleh bermain diluar kelas. 

 

5. Kegiatan penutup (30 menit) 

 Masuk kembali ke kelas lalu do’a sesudah makan  

 Menanyakan kembali apa yang telah dilakukan tadi. 

 Siap doa sesudah kegiatan  dan  pulang 
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RENCANA KERJA HARIAN 

 

Kelompok : A 

Semerter/Minggu : I/XIII 

Tema/ Sub Tema : lingkunganku 

Hari, Tanggal   : Rabu, 21 Oktober 2015 

Waktu : - 

No Indikator Kegiatan pembelajaran Metode Alat/sumber belajar 

Penilaian 

 

Alat Perk 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

Melaksanakan tata tertib 

yang ada di sekolah (S. E)  

 

Membaca doa sebelum dan 

sesudah kegiatan 

 

Memberikan informasi 

sederhana 

Kegitan awal (30 mnt)  

Berbaris rapi  

 

Berdoa sebelum kegiatan 

 

 

Tanya jawab tentang bahan yang 

di bawa kemarin[tepung, lem, 

kanji] 

Pemberian tugas 

 

 

Pemberian Tugas 

 

 

Percakapan  

Halaman sekolah 

 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

Membentuk dengan bahan 

lunak  

 

Kegiatan Inti (60 menit)  

Membentuk plastisin tepung, 

pelaksanaan siklus II pertemuan 

2 

Pemberian tugas   

 

 

 

Observasi   

5.  Mengurus diri dengan sedikit 

bantuan   

Istirahat (15 menit)  

Cuci tangan,berdoa, makan   

 

 

Bekal anak  

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan akhir (45 menit)  

Mengulang materi yang telah 

dilakukan  

Berdoa sesudah kegiatan 

   

 

 

 

 

 Kepala TK Surabaya, 21Oktober 2015 

 

 

 

 Nurul Arofah, S.Psi Azizah 

7
5
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Kelompok : A 

Semerter/Minggu : I/XIII 

Tema/ Sub Tema : Lingkunganku  

Hari, Tanggal : Rabu, 21 Oktober 2015 

Waktu : - 

  
Indikator: 

1. Melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah (SE)  

2. Membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan (Nam)  

3. Menjawab pertanyaan tentang keterangan/informasi secara sederhana (B)  

4. Membentuk dengan tepung (F)  

5. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu (P)  

6. Menjawab pertanyaan tentang keterangan/informasi (B) 

7. Berdoa sebelum dan sesudah belajar (Nam)  

 

Tujuan  : 

 Anak terbiasa berdoa 

 Anak dapat mentaati tata tertib di sekolah 

 Anak dapat menjawab pertanyaan dan berani bertanya 

 Anak dapat mengkoordinasikan gerakkan tangan dan mata 

 Anak sabar menunggu giliran 

 

Metode             :  Tanya jawab, demonstrasi, penugasan. 
 

Bahan dan alat : Tepung kanji, tepung terigu, tepung beras , lem rajawali,  

kertas Koran, piring sterofom, pewrna makanan, ember plastik. 

 

Rencana pelaksanaan program :   

1. Kegiatan sebelum masuk kelas  

 Anak dibariskan didepan kelas, kemudian menynyikan lagu “lonceng 

berbunyi “ sambil bergerak sesuai lagu.  

 Setelah selesai, berbaris kembali dan siap masuk kedalam kelas setelah 
menjawab pertanyaan guru.  

 

2. Kegiatan pendahuluan awal (30 menit)  

 Guru meminta salah seorang anak untuk memimpin doa, dan semua 
berdoa sebelum kegiatan, melafalkan 2 kalimat syahadat, menyebutkan 

rukun islam, melafalkan suarat Al Fatiha, Al Falaq, Al Ikhlas dan 

menyebutkan rukun iman.  

 Pemimpin doa menyapa teman dan lainnya menjawab salam.  

 Guru mengabsen anak.  
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3. Kegiatan inti (70 menit)  

 Tanya jawab tentang benda yang di bawa guru 

  Mendemonstrasikan membuat plastisin bersama anak.  

 Membentuk plastisin yang sudah jadi menjadi bentuk yang di contohkan 
kemarin.  

 Mengumpulkan hasil, lalu merapikan peralatan yang dipakai lalu cuci 
tangan.  

 

4. Istirahat/makan (30 menit)  

 Cuci tangan, menyiapkan bekal berdoa sebelum makan, setelah selesai 

boleh istirahat diluar kelas.  

 

5. Kegiatan penutup (30 menit)  

 Guru bertanya tentang kegiatan satu hari ini  

 Guru mengkondisikan anak untuk duduk rapidan persiapan untuk pulang 
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LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

1. Kegiatan sebelum masuk kelas  

 Anak dibariskan didepan kelas,kemudian menynyikan lagu “lonceng 
berbunyi “ sambil bergerak sesuai lagu. 

 Setelah selesai, berbaris kembali dan siap masuk kedalam kelas setelah 

menjawab pertanyaan guru. 

 

2. Kegiatan pendahuluan awal (30 menit) 

 Guru meminta salah seorang anak untuk memimpin doa, dan semua 
berdoa sebelum kegiatan, melafalkan 2 kalimat syahadat, menyebutkan 

rukun islam, melafalkan suarat Al Fatiha, Al Falaq, Al Ikhlas dan 

menyebutkan rukun iman. 

 Pemimpin doa menyapa teman dan lainnya menjawab salam. 

 Guru mengabsen anak. 

 

3. Kegiatan inti (70 menit) 

 Tanya jawab tentang benda yang di bawa guru 

 Mendemonstrasikan membuat plastisin bersama anak. 

 Membentuk plastisin yang sudah jadi menjadi bentuk yang di contohkan 
kemarin. 

 Mengumpulkan hasil, lalu merapikan peralatan yang dipakai lalu cuci 

tangan. 

 

4. Istirahat/makan (30 menit) 

 Cuci tangan , menyiapkan bekal berdoa sebelum makan, setelah selesai 
boleh istirahat diluar kelas. 

 

5. Kegiatan penutup (30 menit) 

 Guru bertanya tentang kegiatan satu hari ini  

 Guru mengkondisikan anak untuk duduk rapi dan persiapan untuk pulang 
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Kegiatan Siklus II 

 

Gambar 5.3     guru mendemonstrasikan mencampur warna ke dalam plastisin tepung. 

 
 

    Gambar 5.4      anak mencampur warna dengan  plastisin  tepung 
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