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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TAMAN KANAK-KANAK PKK MARIO 

 

SEMESTER/BLN/MINGGU : 2 / 08 / II 

TEMA/SUB TEMA :  

KELOMPOK/USIA : B / 5-6 TAHUN 

HARI/TANGGAL :  

KD :   

 

MATERI DALAM KEGIATAN 

1. Kegiatan latihan motorik kasar antara lain : melompat 

2. Keterampilan mototrik halus untuk melatih koordinasi mata dan tangan kemudian 

kelenturan pergelangan antara lain : menempel 

3. Menyelesaikan kegiatan dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah 

4. Menulis huruf-huruf namanya 

5. Membuat berbagai hasil karya dari aktifitas seni gambar dan seni suara 

MATERI PEMBIASAAN 

1. Terbiasa saling menghormati toleransi agama 

2. Mengetahui pentingnya tanggung jawab 

3. Salam saat masuk dan penjemputan (SOP penyambutan) 

4. Berdoa sebelum belajar (SOP pembukaan) 

5. Mengenalkan aturan main (SOP pembukaan) 

6. Cuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan (SOP makan) 

ALAT DAN BAHAN 

1. Media glitter 

2. Buku tulis & pensil 

PEMBUKAAN 

• Berbaris 

• Salam 

• Doa sebelum belajar & janji anak didik 

• Menyayikan lagu “Indonesia Raya” 

• Mengenalkan kegiatan main hari ini 

• Memeperkenalkan aturan main 



INTI 

a. Memberi kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan yang di senangi : 

b. Mengamati / menilai anak yang sedang berkegiatan 

c. Memberikan penguatan, dukungan, bantuan, serta bertanya kepada anak soal pembelajaran  

dan menjawab pertanyaan anak 

PENUTUP 

• Recalling kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini 

• Pesan-pesan moral 

• Informasi kegiatan hari esok 

• Doa penutup 

• Salam 

 

 

Mengetahui 

Kepala TK PKK Mario Guru Kelompok 

 

 

LILY SURIANI, S.Pd HASBINA, S.Pd 

NIP: 196909081992012001 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TAMAN KANAK-KANAK PKK MARIO 

 

SEMESTER/BLN/MINGGU :  

TEMA/SUB TEMA :  

KELOMPOK/USIA : B / 5-6 TAHUN 

HARI/TANGGAL :  

KD :   

 

MATERI DALAM KEGIATAN 

1. Kegiatan latihan motorik kasar antara lain : berjalan & berjinjit 

2. Keterampilan mototrik halus untuk melatih koordinasi mata dan tangan kemudian 

kekuatan dan kelenturan pergelangan antara lain jari jari tangan melalui kegiatan 

mewarnai 

3. Menyelesaikan kegiatan dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah 

4. Menyebutkan & menunjukkan susunan huruf namanya  

5. Membuat berbagai hasil karya dari aktifitas seni gambar dan karya tangan lainnya 

MATERI PEMBIASAAN 

1. Terbiasa saling menghormati toleransi agama 

2. Mengetahui pentingnya tanggung jawab 

3. Salam saat masuk dan penjemputan (SOP penyambutan) 

4. Berdoa sebelum belajar (SOP pembukaan) 

5. Mengenalkan aturan main (SOP pembukaan) 

6. Cuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan (SOP makan) 

ALAT DAN BAHAN 

1. Media glitter 

2. Kartu huruf 

3. Buku mewarnai & pensil warna 

PEMBUKAAN 

• Berbaris 

• Salam 

• Doa sebelum belajar & janji anak didik 

• Menyanyikan lagu “Indonesia raya” 



• Mengenalkan kegiatan main hari ini 

• Memeperkenalkan aturan main 

INTI 

a. Memberi kesempatan kepada untuk memilih kegiatan main yang di senangi : 

b. Mengamati / menilai anak yang sedang berkegiatan 

c. Memberikan penguatan, dukungan, bantuan, serta bertanya kepada anak soal pembelajaran 

dan menjawab pertanyaan anak 

PENUTUP 

• Recalling kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini 

• Pesan-pesan moral 

• Informasi kegiatan hari esok 

• Doa penutup 

• Salam 

 

Mengetahui 

Kepala TK PKK Mario Guru Kelompok 

 

 

LILY SURIANI, S.Pd HASBINA, S.Pd 

NIP: 196909081992012001 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TAMAN KANAK-KANAK PKK MARIO 

 

SEMESTER/BLN/MINGGU :  

TEMA/SUB TEMA :  

KELOMPOK/USIA : B / 5-6 TAHUN 

HARI/TANGGAL :  

KD :  

 

MATERI DALAM KEGIATAN 

1. Kegiatan latihan motorik kasar antara lain : berjalan mundur 

2. Keterampilan mototrik halus untuk melatih koordinasi mata dan tangan kemudian 

kekuatan dan kelenturan pergelangan antara lain jari jari tangan melalui kegiatan 

menggunting dan menempel 

3. Menyelesaikan kegiatan dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah 

4. Menulis kata R-A-D-I-O 

5. Membuat berbagai hasil karya dari aktifitas seni gambar dan karya tangan lainnya 

MATERI PEMBIASAAN 

1. Terbiasa saling menghormati toleransi agama 

2. Mengetahui pentingnya tanggung jawab 

3. Salam saat masuk dan penjemputan (SOP penyambutan) 

4. Berdoa sebelum belajar (SOP pembukaan) 

5. Mengenalkan aturan main (SOP pembukaan) 

6. Cuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan (SOP makan) 

ALAT DAN BAHAN 

1. Media glitter 

2. Gambar Bendera 

3. Buku menempel & lem 

PEMBUKAAN 

• Berbaris 

• Salam 

• Doa sebelum belajar & janji anak didik 

• Menyanyikan lagu “Di Sini Senang Di Sana Senang” 



• Mengenalkan kegiatan main hari ini 

• Memeperkenalkan aturan main 

INTI 

a. Memberi kesempatan kepada untuk memilih kegiatan main yang di senangi : 

b. Mengamati / menilai anak yang sedang berkegiatan 

c. Memberikan penguatan, dukungan, bantuan, serta bertanya kepada anak soal pembelajaran 

dan menjawab pertanyaan anak 

PENUTUP 

• Recalling kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini 

• Pesan-pesan moral 

• Informasi kegiatan hari esok 

• Doa penutup 

• Salam 

 

Mengetahui 

Kepala TK PKK Mario Guru Kelompok 

 

 

LILY SURIANI, S.Pd HASBINA, S.Pd 

NIP: 196909081992012001 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TAMAN KANAK-KANAK PKK MARIO 

 

SEMESTER/BLN/MINGGU :  

TEMA/SUB TEMA :  

KELOMPOK/USIA : B / 5-6 TAHUN 

HARI/TANGGAL :  

KD :  

 

MATERI DALAM KEGIATAN 

1. Kegiatan latihan motorik kasar antara lain : melompat dengan satu kaki 

2. Keterampilan mototrik halus untuk melatih koordinasi mata dan tangan kemudian 

kekuatan dan kelenturan pergelangan antara lain jari jari tangan melalui kegiatan 

menggunting  

3. Menyelesaikan kegiatan dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah 

4. Menulis huruf kata K-O-R-AN di papan tulis 

5. Membuat berbagai hasil karya dari aktifitas seni gambar dan karya tangan lainnya 

MATERI PEMBIASAAN 

1. Menghargai teman dengan tidak mengolok-olok satu sama lain 

2. Mengetahui pentingnya tanggung jawab 

3. Salam saat masuk dan penjemputan (SOP penyambutan) 

4. Berdoa sebelum belajar (SOP pembukaan) 

5. Mengenalkan aturan main (SOP pembukaan) 

6. Cuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan (SOP makan) 

ALAT DAN BAHAN 

1. Media glitter 

2. Gambar rumah adat 

PEMBUKAAN 

• Berbaris 

• Salam 

• Doa sebelum belajar & janji anak didik 

• Menyanyikan lagu “Taman Kanak-kanak” 

• Mengenalkan kegiatan main hari ini 



• Berdiskusi tentang koran sebagai alat komunikasi 

• Memeperkenalkan aturan main 

INTI 

a. Memberi kesempatan kepada untuk memilih kegiatan main yang di senangi : 

b. Mengamati / menilai anak yang sedang berkegiatan 

c. Memberikan penguatan, dukungan, bantuan, serta bertanya kepada anak soal pembelajaran 

dan menjawab pertanyaan anak 

PENUTUP 

• Recalling kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini 

• Pesan-pesan moral 

• Informasi kegiatan hari esok 

• Doa penutup 

• Salam 

 

Mengetahui 

Kepala TK PKK Mario Guru Kelompok 

 

 

LILY SURIANI, S.Pd HASBINA, S.Pd 

NIP: 196909081992012001 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TAMAN KANAK-KANAK PKK MARIO 

 

SEMESTER/BLN/MINGGU :  

TEMA/SUB TEMA :  

KELOMPOK/USIA : B / 5-6 TAHUN 

HARI/TANGGAL :  

KD :  

 

MATERI DALAM KEGIATAN 

1. Kegiatan latihan motorik kasar antara lain : berjalan sambil berjinjit 

2. Keterampilan mototrik halus untuk melatih koordinasi mata dan tangan kemudian 

kekuatan dan kelenturan pergelangan antara lain jari jari tangan melalui kegiatan melipat 

koran 

3. Menyelesaikan kegiatan dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah 

4. Menulis huruf-huruf namanya di papan tulis 

5. Membuat berbagai hasil karya dari aktifitas seni gambar dan karya tangan lainnya 

MATERI PEMBIASAAN 

1. Menghargai teman dengan tidak mengolok-olok satu sama lain 

2. Mengetahui pentingnya tanggung jawab 

3. Salam saat masuk dan penjemputan (SOP penyambutan) 

4. Berdoa sebelum belajar (SOP pembukaan) 

5. Mengenalkan aturan main (SOP pembukaan) 

6. Cuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan (SOP makan) 

ALAT DAN BAHAN 

1. Media glitter 

2. Gambar lambang negara 

PEMBUKAAN 

• Berbaris 

• Salam 

• Doa sebelum belajar & janji anak didik 

• Menyanyikan lagu “Alat Komunikasi” 

• Mengenalkan kegiatan main hari ini 



• Memeperkenalkan aturan main 

INTI 

a. Memberi kesempatan kepada untuk memilih kegiatan main yang di senangi : 

b. Mengamati / menilai anak yang sedang berkegiatan 

c. Memberikan penguatan, dukungan, bantuan, serta bertanya kepada anak soal pembelajaran 

dan menjawab pertanyaan anak 

PENUTUP 

• Recalling kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini 

• Pesan-pesan moral 

• Informasi kegiatan hari esok 

• Doa penutup 

• Salam 

 

Mengetahui 

Kepala TK PKK Mario Guru Kelompok 

 

 

LILY SURIANI, S.Pd HASBINA, S.Pd 

NIP: 196909081992012001 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TAMAN KANAK-KANAK PKK MARIO 

 

SEMESTER/BLN/MINGGU :  

TEMA/SUB TEMA :  

KELOMPOK/USIA : B / 5-6 TAHUN 

HARI/TANGGAL :  

KD :  

 

MATERI DALAM KEGIATAN 

1. Kegiatan latihan motorik kasar antara lain : berlari dengan pola zig-zag 

2. Keterampilan mototrik halus untuk melatih koordinasi mata dan tangan kemudian 

kekuatan dan kelenturan pergelangan antara lain : menggunting 

3. Menyelesaikan kegiatan dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah 

4. Menulis huruf-huruf dari kata G-U-R-U 

5. Membuat berbagai hasil karya dari aktifitas seni gambar dan karya tangan lainnya 

MATERI PEMBIASAAN 

1. Doa-doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 

2. Menghargai pendapat teman, mau berbagi, mendengarkan dengan sabar 

3. Salam saat masuk dan penjemputan (SOP penyambutan) 

4. Berdoa sebelum belajar (SOP pembukaan) 

5. Mengenalkan aturan main (SOP pembukaan) 

6. Cuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan (SOP makan) 

ALAT DAN BAHAN 

1. Media glitter 

2. Gambar Monas 

3. Buku tulis &pensil 

PEMBUKAAN 

• Berbaris 

• Salam 

• Doa sebelum belajar & janji anak didik 

• Menyanyikan lagu “Guruku” 

• Mengenalkan kegiatan main hari ini 



• Berdiskusi tentang radio sebagai alat komunikasi 

• Memeperkenalkan aturan main 

INTI 

a. Memberi kesempatan kepada untuk memilih kegiatan main yang di senangi : 

b. Mengamati / menilai anak yang sedang berkegiatan 

c. Memberikan penguatan, dukungan, bantuan, serta bertanya kepada anak soal pembelajaran 

dan menjawab pertanyaan anak 

PENUTUP 

• Recalling kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini 

• Pesan-pesan moral 

• Informasi kegiatan hari esok 

• Doa penutup 

• Salam 

 

Mengetahui 

Kepala TK PKK Mario Guru Kelompok 

 

 

LILY SURIANI, S.Pd HASBINA, S.Pd 

NIP: 196909081992012001 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TAMAN KANAK-KANAK PKK MARIO 

 

SEMESTER/BLN/MINGGU :  

TEMA/SUB TEMA :  

KELOMPOK/USIA : B / 5-6 TAHUN 

HARI/TANGGAL :  

KD :  

 

MATERI DALAM KEGIATAN 

1. Kegiatan latihan motorik kasar antara lain : melompat ke belakang dengan satu kaki 

2. Keterampilan mototrik halus untuk melatih koordinasi mata dan tangan kemudian 

kekuatan dan kelenturan pergelangan antara lain : menggunting dan menempel 

3. Menyelesaikan kegiatan dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah 

4. Menulis angka 

5. Membuat berbagai hasil karya dari aktifitas seni gambar dan karya tangan lainnya 

MATERI PEMBIASAAN 

1. Doa-doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 

2. Menghargai pendapat teman, mau berbagi, mendengarkan dengan sabar 

3. Salam saat masuk dan penjemputan (SOP penyambutan) 

4. Berdoa sebelum belajar (SOP pembukaan) 

5. Mengenalkan aturan main (SOP pembukaan) 

6. Cuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan (SOP makan) 

ALAT DAN BAHAN 

1. Media glitter 

2. Pola gambar Monas 

3. Buku menempel 

PEMBUKAAN 

• Berbaris 

• Salam 

• Doa sebelum belajar & janji anak didik 

• Menyanyikan lagu “Guruku” 

• Mengenalkan kegiatan main hari ini 



• Memeperkenalkan aturan main 

INTI 

a. Memberi kesempatan kepada untuk memilih kegiatan main yang di senangi : 

b. Mengamati / menilai anak yang sedang berkegiatan 

c. Memberikan penguatan, dukungan, bantuan, serta bertanya kepada anak soal 

pembelajaran dan menjawab pertanyaan anak 

PENUTUP 

• Recalling kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini 

• Pesan-pesan moral 

• Informasi kegiatan hari esok 

• Doa penutup 

• Salam 

 

Mengetahui 

Kepala TK PKK Mario Guru Kelompok 

 

 

LILY SURIANI, S.Pd HASBINA, S.Pd 

NIP: 196909081992012001 

 

 



Pra Siklus  

 

Rabu, 18 Agustus 2021 

 

Kamis, 19 Agustus 2021 

 

Jumat, 20 Agustus 2021 



Siklus I 

 

Senin, 23 Agustus 2021 

 

Rabu, 25 Agustus 2021 

 

Jumat, 27 Agustus 2021 



Siklus II 

 

Selasa, 31 Agustus 2021 

 

Kamis, 02 September 2021 

 

Senin, 06 September 2021 





BIODATA PENELITI 

A. Data Pribadi 

1. Nama                                          : Rismawati 

2. Tempat & Tanggal Lahir           : Mario, 15 Agustus 1979 

3. Jenis Kelamin                             : Perempuan  

4. Alamat Asal                               : Desa Mario Kec. Ponrang, Kab. Luwu 

5. Telepon/HP                                : 085145257966 

6. E-mail                                        : rismamarii1979@gmail.com 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

1. SDN 2  Mario Tahun 1985 - 1991 

2. SMP Negeri 2 Bupon Tahun 1991 - 1994 

3. SMK Handayani Palopo Tahun 1994 -  1997 

C. Pengalaman Kerja  

1. TK Permata Kasih Mario Kabipaten Luwu Tahun 2005 - sekarang 


