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Kata Pengantar
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah swt, pada
akhirnya naskah tutorial ini dapat tersusun dengan baik.
Naskah ini berhasil dikreasikan untuk mengobati dahaga
akademik mahasiswa jurusan Pendidikan Islam Anak Usia
Dini IAIN Salatiga, terlebih mereka yang mengikuti
pembelajaran di Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran
PIAUD.
Naskah ini tidak akan tersusun dengan baik apabila
tidak ada bantuan dari orang lain. Maka dari itu, terima
kasih yang tidak terhingga diperuntukkan bagi Ketua
Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang senantiasa
memberi semangat penyusun untuk selalu berkarya.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap
mahasiswa yang berhasil melahirkan inspirasi kepada
penyusun

untuk

menelorkan

gagasan

baru

demi

memajukan pendidikan anak usia dini. Terima kasih juga
untuk istri dan anak-anak yang selalu mendorong untuk
terus kerja, kerja, dan kerja lillahi ta’ala. Jazakumullahu
khairan katsira.
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Diyakini bahwa di dalam naskah ini masih terdapat
hal-hal yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu,
sumbangsih berupa saran dan kritik dari berbagai pihak
sangat diharapkan. Semoga kehadiran buku kecil ini dapat
berimplikasi pada kemajuan dan perkembangan pendidikan
anak usia dini di Indonesia. Amin.

Salatiga, 9 Maret 2018
M. Agung Hidayatulloh
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Pendahuluan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum
2013 PAUD, Dokumen KTSP terdiri dari :
1.

Dokumen 1 berisi sekurang-kurangnya: visi, misi,
tujuan satuan pendidikan, program pengembangan
dan materi pembelajaran, pengaturan beban
belajar, kalender pendidikan dan program tahunan,
dan SOP.

2. Dokumen 2 berisi perencanaan Program Semester
(Prosem), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Mingguan (RPPM), dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Harian (RPPH) yang dilengkapi
dengan rencana penilaian perkembangan anak.
Berdasarkan

penggolongan

di

atas,

RPPM

merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu kurikulum
di satuan PAUD. RPPM sendiri dinyatakan sebagai rencana
pelaksanaan pembelajaran yang disusun sebagai acuan
pembelajaran selama pekan/minggu tertentu.
RPPM dijabarkan dari Program Semester. RPPM
berisi: (1) identitas program layanan, (2) KD yang dipilih, (3)
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materi pembelajaran, dan (4) rencana kegiatan. Dijabarkan
lebih lanjut, identitas program layanan memuat:
1.

Nama Satuan PAUD adalah nama satuan PAUD
yang menyusun RPPM

2. Semester, bulan, minggu yang ke berapa
3. Tema/Subtema/Sub-subtema diambil dari tema/
subtema/sub-subtema yang disusun di program
semester.
4. Kelompok usia anak diisi dengan kelompok sasaran
program
KD yang ditetapkan dalam RPPM sesuai dengan KD
yang sudah ditetapkan pada Program Semester atau jika
dipandang penting dapat diubah sesuai dengan kondisi.
Komposisi KD yang diambil mewakili seluruh program
pengembangan (nilai agama dan moral, fi sik-motorik,
kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni).
KD untuk subtema atau sub-subtema dapat diambil
seluruhnya atau hanya sebagian dari KD yang ada di tema.
KD yang sudah dipilih dapat diulang kembali untuk
digunakan di tema lainnya.
Penulisan KD dapat dituliskan dengan urutan angka
atau dituliskan secara utuh. Penempatan KD dapat masuk
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ke dalam kolom atau ditulis di atas setelah identitas
program.
Selanjutnya,

penyusun

RPPM

juga

perlu

memperhatikan materi pembelajaran yang akan diinput di
form RPPM. Di antara hal-hal yang perlu dipertimbangkan
adalah:
1.

Materi

pembelajaran

diambil

dari

materi

pembelajaran yang sudah dijabarkan di KTSP (lihat
contoh).
2.

Banyaknya materi pembelajaran yang diambil
disesuaikan dengan kemampuan belajar anak.

3.

Materi pengembangan sikap dimasukkan ke dalam
SOP dan menjadi pembiasaan yang diterapkan
sehari-hari sepanjang tahun.

4.

Materi

pengembangan

sikap

yang

telah

dimasukkan ke dalam SOP terus diterapkan
walaupun tidak lagi dicantumkan dalam RPPM.
5.

Materi pembelajaran dikaitkan dengan tema/
subtema/ sub-subtema.

6.

Materi pelajaran untuk satu tema/subtema/ subsubtema akan diulang-ulang sesuai dengan alokasi
waktu RPPM untuk penguatan kemampuan anak.
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Kemudian, rencana kegiatan yang dituliskan di RPPM
berisi beberapa rencana kegiatan yang dapat diikuti anak.
Ia harus menarik dan membolehkan anak-anak untuk
memilih dari banyak kegiatan yang disiapkan guru.
Rencana kegiatan untuk 1 minggu harus bervariasi
agar anak tidak bosan. Jumlah kegiatan yang disediakan
setiap harinya minimal 4 kegiatan berbeda untuk tetap
menjaga minat belajar anak dan agar anak memiliki
pengalaman belajar yang beragam.
Rencana
pendekatan

kegiatan
saintifik

harus
dan

dapat

mencerminkan

memperhatikan

model

pembelajaran (area, sentra, sudut, kelompok dengan
kegiatan pengaman, dan lain-lain) yang digunakan di setiap
satuan PAUD.
Rencana kegiatan untuk satu minggu memberi
pengalaman nyata anak dengan bermain balok, drama,
alam, dan lain-lain. Materi pembelajaran diulang setiap
harinya selama alokasi waktu yang ditetapkan di RPPM
tetapi dengan kegiatan yang berbeda. Tujuannya agar anak
dapat mencapai hasil belajar yang optimal dengan
pengalaman

belajar

yang

membosankan.
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menarik

sehingga

tidak

Rencana kegiatan disesuaikan dengan tema. Untuk
menunjukkan kebermaknaan pelaksanaan pembelajaran
tematik, setiap akhir tema dikuatkan dengan kegiatan
puncak tema. Puncak tema dapat berupa kegiatan antara
lain membuat kue/makanan, makan bersama, pameran
hasil karya, pertunjukan, panen tanaman, dan kunjungan.
Penyusunan RPPM merupakan bagian dari proses
perencanaan

pembelajaran,

dan

menyusun

rencana

pembelajaran sudah menjadi kewajiban setiap guru, tidak
terkecuali pendidik/guru PAUD. Di dalam Pasal 20 Ayat 1 UU
RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
disebutkan, “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,
guru

berkewajiban

merencanakan

pembelajaran,

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta
menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.” Hal itu
ditegaskan pada Pasal 35 Ayat 1, “Beban kerja guru
mencakup

kegiatan

pokok

yaitu

merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik,
serta melaksanakan tugas tambahan.”
Ditambahkan, di dalam Pasal 24 Ayat 1 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun
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2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
dinyatakan, “Pendidik anak usia dini merupakan tenaga
profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan
pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta
melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan
perlindungan.”

Persiapan
Dalam upaya pembuatan RPPM, penyusun perlu
sekali menyiapkan dokumen pendukung seperti:
1.

Buku Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

2. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak
per usia. Dokumen ini berisi tingkat pencapaian
untuk enam lingkup perkembangan anak, yakni
nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif,
bahasa, sosial-emosional, dan seni
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini. Di dalamnya terdapat
Lampiran 1 berisi kerangka dasar dan struktur
kurikulum pendidikan anak usia dini. Pada bagian
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struktur kurikulum terdapat muatan kurikulum,
kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator
pencapaian perkembangan anak usia dini lahir
hingga 6 tahun. Indikator pembelajaran tersebut
merujuk pada enam lingkup perkembangan anak
4. Program Semester

Pembuatan RPPM
Pembuatan RPPM dapat mengikuti langkah-langkah
berikut:
1.

Membuat form
Perlu disinggung kembali bahwa di dalam form
RPPM setidaknya terdapat unsur-unsur seperti a)
Identitas, meliputi judul Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Mingguan, nama satuan PAUD,
minggu/pekan, semester, tahun pelajaran, dan
kelas; b) isi RPPM, meliputi KD terpilih, materi, dan
rencana kegiatan; dan c) nama dan tanda tangan
penyusun. Form RPPM bisa dalam bentuk tabel,
web/jaring, atau dengan memanfaatkan bullet dan
numbering. Masing-masing

bentuk RPPM

itu

memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu,
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guru disarankan menggunakan form yang paling
mudah diaplikasikan.
Bentuk form RPPM dapat dicontohkan seperti
Gambar 1.

Gambar 1 Contoh form RPPM
2. Mengisi form
Pada Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa di dalam
form tersebut terdapat kotak kosong berupa tema
dan subtema beserta enam lingkup perkembangan
anak (NAM, FM, KOG, BHS, Sosem, dan Seni).
Kolom tema dan subtema diisi dengan tema
maupun subtema (dan sub subtema bila ada) untuk
minggu yang direncanakan.
Jika penyusun menghendaki 1 form RPPM untuk 1
pekan pembelajaran, maka kolom tema dan
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subtema diisi dengan tema dan subtema untuk 1
pekan pembelajaran. Begitu pula dengan kotak 6
lingkup perkembangan.
Dalam pengisian form, penyusun perlu membuka
program semester. Jika yang disusun adalah RPPM
untuk pekan ke-8, maka yang dibuka adalah
program semester gasal. Apabila yang dibuat yaitu
RPPM untuk pekan ke-20, maka diperlukan
program semester genap. Untuk lebih jelasnya,
perhatikan Gambar 2!

Gambar 2 Program Semester Gasal
Pada Gambar 2 (panah merah), penyusun yang
ingin

membuat

RPPM

pekan

ke-8

dapat

memasukkan NAM-1, NAM-3, dan NAM-4 pada
kotak NAM di form RPPM. Di pekan tersebut, tema
yang direncanakan adalah Kebutuhanku. Langkah
9

pengisian pada kotak KOG dan 4 kotak lingkup
yang lain sama dengan input untuk kotak lingkup
NAM. Penyusun melihat indikator apa yang
dicentang pada pekan dan tema yang ditentukan.
Penyusun yang menghendaki tampilan RPPM yang
ringkas

dapat

mengisi
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kotak

lingkup

perkembangan dengan kodenya saja. Di sisi lain,
guru yang menginginkan kejelasan bunyi indikator
dapat menuliskan secara lengkap kode dan
indikatornya.
Hasil contoh isian untuk kotak NAM pekan ke-8
pada tema Kebutuhanku tampak seperti Gambar 3.

Gambar 3 Contoh isian RPPM
3. Menentukan materi pembelajaran
Penentukan materi disesuaikan dengan indikator
yang diisikan ke form RPPM. Misalnya, dari Gambar
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3, materi untuk NAM-1 dapat berupa nyanyian
Rukun Islam, Rukun Iman, Sifat Wajib Allah, 25 Nabi
dan Rasul, atau 10 Malaikat. Materi untuk NAM-3
dapat

berupa

“Berwudu

dengan

gayung”,

“Berwudu di sungai”, dan lain-lain. Materi untuk
NAM-4 dapat berupa Salat Subuh, Salat Duha, dan
lain-lain.
Penulisan materi pembelajaran dapat diletakkan di
atas atau bawah kotak isian, juga dapat disertakan
di dekat masing-masing indikator. Gambar 4
mengilustrasikan contoh tersebut.

Gambar 4 Materi untuk NAM
4. Menentukan rencana kegiatan pembelajaran
Di samping melihat indikator, penyusunan rencana
kegiatan juga memperhatikan materi pembelajaran.
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Misalnya, dari Gambar 4, dapat ditentukan bahwa
rencana kegiatan untuk NAM-1 adalah bernyanyi
sambil bermain. Rencana kegiatan untuk NAM-3
berupa praktik wudu. Rencana kegiatan untuk
NAM-4 yakni demonstrasi salat.
5. Melengkapi form RPPM dengan tempat dan
tanggal penyusunan, beserta nama dan tanda
tangan penyusun. Form tersebut akan lebih
lengkap lagi apabila disertai dengan nama dan
tanda tangan Kepala satuan PAUD beserta stempel.

Gambar 8 Identitas penyusun dan persetujuan form

Pengecekan Ulang RPPM
Pada tahapan ini, penyusun perlu sekali melihat
kembali unsur-unsur yang ada pada RPPM, terlebih di form
RPPM. Mengapa perlu dilakukan pengecekan? Di antaranya
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alasannya adalah satuan PAUD yang telah mengecek RPPM
(dan dokumen perencanaan lain) tentu akan lebih siap
menghadapi supervisi, terlebih bila diadakan inspeksi
mendadak. Lebih lanjut, satuan PAUD tersebut juga tidak
bingung

lagi

ketika

proses

pengajuan

akreditasi.

Pengecekan sendiri setidaknya dilakukan dengan cara:
1.

Melihat redaksi judul form, nama lembaga/satuan
PAUD, tahun pelajaran, semester, minggu/pekan,
dan kelas. Bagi penyusun yang terbiasa copy-paste
agar lebih hati-hati, misalnya dalam menuliskan tahun
pelajaran, semester, dan minggu/pekan. Jangan
sampai tahun pelajarannya sudah berganti baru,
tetapi di form masih tertulis tahun pelajaran yang
telah lewat.

2. Mengidentifikasi apakah tema dan subtema telah
terpampang atau belum. Hal ini penting agar
pembelajaran mingguan tetap fokus pada tema dan
subtema tersebut.
3. Mengidentifikasi kelengkapan isian pada kotak 6
lingkup perkembangan.
4. Melihat kesesuaian antara indikator, materi, dan
rencana kegiatan. Jangan sampai indikatornya
13

“Menyanyikan lagu keagamaan sederhana”, tetapi
materi

dan

rencana

mencerminkan keagamaan.
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kegiatannya

bukan
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Lampiran
1. Contoh RPPM (1)
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2. Contoh RPPM (2)
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