
NAMAKU
Tema: DIRIKU

Subtema: Siapakah Aku

Fokus Karakter: Percaya Kepada Tuhan

Kegiatan

1. Kisah Inspiratif: Foto Kesayangan

2. Permainan Bola Perjumpaan

3. Membuat Kartu Identitasku

Materi 1

Aktivitas tematik untuk anak PAUD usia 5-6 tahun sesuai Kurikulum 2013

Modul Super5 ini milik Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia dan digunakan secara terbatas.
Dilarang menyebarluaskan, menggandakan, dan menggunakan materi tanpa izin.
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tujuan belajar

Bidang 
Pengembangan

Kompetensi 
Dasar Indikator

Nilai Agama & Moral
1.1 a Terbiasa menyebut nama Tuhan sebagai 

Pencipta

3.1-4.1 a Terbiasa mengucapkan syukur terhadap 
ciptaan Tuhan

Fisik Motorik 3.3-4.3 

a Melakukan permainan fisik dengan aturan 
(lempar tangkap bola)

d
Terampil menggunakan tangan kanan dan 
kiri dalam berbagai aktivitas (menggunting, 
menggmbar, menempel)

Kognitif 3.7-4.7 a Menyebutkan nama anggota keluarga

Bahasa
3.10- 4.10 a Menceritakan kembali apa yang didengar 

dengan kosakata yang lebih banyak

3.12-4.12 c Menulis huruf-huruf dari namanya sendiri

Sosial Emosional
2.5 b Berani tampil untuk memperkenalkan dirinya di 

depan teman, guru, orang tua

2.6 b Mentaati aturan kelas

Seni 3.15 – 4.15 a Dapat menyanyi lagu yang diajarkan

alur kegiatan belajar

KEGIATAN PEMBUKA
1. Pembiasaan pagi, Doa Pembuka
2. Pagi Super: renungan singkat (penanaman 

karakter Percaya Kepada Tuhan - syukur)
3. Menyanyi lagu  «Perkenalan» (lagu lain 

sesuai dengan materi)
4. Apersepsi: bertanya jawab terkait 

perkenalan dan hari pertama masuk 
sekolah

5. Pemberian pijakan untuk kegiatan bermain 
hari ini.

KEGIATAN PENUTUP
1. Recalling: Ini Perasaanku (anak menempel 

gambar emoji), becerita tentang perasaan 
hari pertama masuk sekolah

2. Penyimpulan bersama; penguatan tentang 
sikap-sikap yang dipelajari

3. Pengumuman untuk hari berikutnya

4. Doa penutup dan pembiasaan saat pulang

KEGIATAN INTI

1. Kisah Inspiratif: Video boneka Foto 
Kesayangan

2. Permainan Bola Perjumpaan

3. Membuat Kartu Identitasku

ISTIRAHAT/BERMAIN BEBAS
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Pagi Super dan Lagu 
“Perkenalan”

Fokus Pengembangan: Nilai Moral & Agama, 
Seni

1. Melakukan pembiasaan pagi: penyambutan, memberi dan membalas salam, 
menaruh tas di tempatnya, berbaris di halaman, senam atau gerakan tubuh, 
memeriksa kebersihan kuku dan gigi, masukkelas dan berdoa sebelumkegiatan.

2. Pagi Super: renungan singkat (penanaman karakter “Percaya Kepada Tuhan” – 
Syukur)

3. Guru membimbing anak menyanyikan lagu berjudul “Mari Berkenalan” (lagu lain 
sesuai materi)

4. Bertanya jawab tentang makna lagu, tentang teman baru dan pengalaman di 
hari pertama masuk sekolah.

5. Guru memberikan pijakan untuk kegiatan bermain dan belajar sepanjang hari ini 
dan mengingatkan kembali tata tertib kelas.

 

MARI BERKENALAN
(Ciptaan: Choky Nainggolan)

(Intro ajakan untuk mencari 
teman berpasangan)

Ini tanganku, ayo kenalan
Ini telingaku, untuk mendengar
Ini mataku, untuk melihat
Kebaikan Tuhan dalam hidupku

Berjabat tangan kita kenalan
Ini namaku, siapa namamu
Sungguh senangnya jumpa 
dirimu
Teman-temanku di dalam Tuhan

KEGIATAN PEMBUKA
30 menit
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KEGIATAN 1
• Kisah Inspiratif: Video Boneka “Foto 

Kesayangan”
• Fokus Pengembangan: Nilai-nilai Agama & 

Moral, Sosial-Emosional, Bahasa

Anak-anak mendengarkan cerita atau menonton video kisah inspiratif  minggu ini. 
Cerita ini diharapkan dapat membuka wawasan anak tentang keberanian untuk 
memperkenalkan diri dan mau mengenal guru dan teman-teman di kelasnya.

• Anak mampu menjawab pertanyaan terkait isi cerita.

• Anak mampu menceritakan kembali isi cerita yang didengarnya dengan kata-
katanya sendiri.

• Anak mendapatkan inspirasi tentang mengucap syukur kepada Tuhan.

Video boneka dan perlengkapannya

1. Anak-anak menyaksikan video boneka

DESKRIPSI KEGIATAN:

TUJUAN:

LANGKAH-LANGKAH:

ALAT PERMAINAN:

KEGIATAN INTI
100 menit

Naskah Cerita:
Lukisan Kesayangan

Suatu hari, di Taman Cahaya Negeri, Ira mengamati sebuah lukisan dengan 
gembira. “Ira suka banget lukisan yang Ayah buat” kata Ira. Tiba-tiba ada sosok 
yang tidak sengaja menabraknya. Dia adalah Beebot, robot lebah yang sangat 
keren. “Maaf ya, aku tidak sengaja menabrakmu” katanya sambil terbang, wuzz 
wuzz. “Aku sedang mencari temanku. Kamu tidak apa-apa, kan?” tanya Beebot. 
“Iya, aku baik-baik saja.” kata Ira sambil memegang erat lukisannya. 

Beebot melihat lukisan yang dipegang Ira lalu bertanya “Itu apa? Gambarnya 
bagus.” Mendengar pujian dari Beebot, Ira menjelaskan lukisan miliknya dengan 
semangat. “Ini lukisan keluarga Ira. Ini adalah ayah Ira, yang mengambar 
lukisan ini. Dan ini ibu Ira, dia jago nyanyi. Nah, yang ini Ira.” “Wah, ayahmu 
jago melukis, ya!” ujar Beebot.

Beebot lalu mengulurkan tangannya 
mengajak Ira berkenalan,”Halo Ira, aku 
Beebot, Robot lebah. Salam kenal”. Ira lalu 
meletakkan lukisannya di meja taman dan 
menyambut uluran tangan Beebot. “Hai 
Beebot. Aku Ira, tinggal di perumahan 
Cahaya Negeri. Senang berkenalan 
denganmu, Beebot” balas Ira. Tiba-tiba ada 
angin yang menerbangkan lukisan Ira. 

WHUSH! “Wah, lukisanku terbang! Beebot, tolong bantu Ira tangkap lukisanku!” 
Beebot dan Ira pun lari mengejar lukisan yang terbang.

Sementara itu, di sudut lain taman Cahaya Negeri, Ari sedang menunggu 
kedatangan Beebot. Sambil menunggu, Ari membuka kotak bekal miliknya 
dengan semangat dan akan menyantapnya. “Hmm, bekalku baunya lezat 
sekali, masakan orang tuaku pasti enak.” Tiba-tiba Ari mendengar suara-suara 
yang ia kenali. Di kejauhan Ari melihat Ira dan Beebot lari sambil 
terengah-engah.

“Ira, Beebot, kenapa kalian lari-lari?” 
tanya Ari. “Loh, kalian berdua kok 
udah kenal?” tanya Ira kebingungan 
melihat Ari yang kenal juga dengan 
Beebot. “Iya, Ira. Ari ini temanku yang 
tadi aku cari saat menabrakmu,” jelas 
Beebot. “Ari, kami sedang mencari 

lukisan Ira, kamu lihat tidak? Tadi terbang ke sini” tanya Beebot kepada Ari. 
“Aku tidak lihat.” Mendengar itu Ira mulai sedih. Beebot mengajak Ira dan Ari 
untuk mencari lagi. 

Saat Ari membalik badan, Ira melihat lukisan miliknya menempel di punggung 
jaket Ari. “Itu dia!” teriak Ira sambil menunjuk punggung Ari. “Terima kasih 
Tuhan, lukisanku ketemu, karena ini buatan Ayah dan ada gambar orang-orang 
yang Ira sayangi.” kata Ira dengan gembira. “Ira juga bersyukur pada Tuhan 
karena menemukan teman baru, Beebot!” Ari lalu mendapat ide. “Untuk 
merayakannya, kita makan kue buatan orang tuaku bareng-bareng yuk!” 
Keduanya menyambut ide Ari dengan semangat “Hore!”

“Eh, tapi... Beebot, kamu kan robot, tidak makan kue, jadi bagianmu buat aku 
ya… hihihi,” tawa Ari dengan usil.



5

KEGIATAN INTI

Naskah Cerita:
Lukisan Kesayangan

Suatu hari, di Taman Cahaya Negeri, Ira mengamati sebuah lukisan dengan 
gembira. “Ira suka banget lukisan yang Ayah buat” kata Ira. Tiba-tiba ada sosok 
yang tidak sengaja menabraknya. Dia adalah Beebot, robot lebah yang sangat 
keren. “Maaf ya, aku tidak sengaja menabrakmu” katanya sambil terbang, wuzz 
wuzz. “Aku sedang mencari temanku. Kamu tidak apa-apa, kan?” tanya Beebot. 
“Iya, aku baik-baik saja.” kata Ira sambil memegang erat lukisannya. 

Beebot melihat lukisan yang dipegang Ira lalu bertanya “Itu apa? Gambarnya 
bagus.” Mendengar pujian dari Beebot, Ira menjelaskan lukisan miliknya dengan 
semangat. “Ini lukisan keluarga Ira. Ini adalah ayah Ira, yang mengambar 
lukisan ini. Dan ini ibu Ira, dia jago nyanyi. Nah, yang ini Ira.” “Wah, ayahmu 
jago melukis, ya!” ujar Beebot.

Beebot lalu mengulurkan tangannya 
mengajak Ira berkenalan,”Halo Ira, aku 
Beebot, Robot lebah. Salam kenal”. Ira lalu 
meletakkan lukisannya di meja taman dan 
menyambut uluran tangan Beebot. “Hai 
Beebot. Aku Ira, tinggal di perumahan 
Cahaya Negeri. Senang berkenalan 
denganmu, Beebot” balas Ira. Tiba-tiba ada 
angin yang menerbangkan lukisan Ira. 

WHUSH! “Wah, lukisanku terbang! Beebot, tolong bantu Ira tangkap lukisanku!” 
Beebot dan Ira pun lari mengejar lukisan yang terbang.

Sementara itu, di sudut lain taman Cahaya Negeri, Ari sedang menunggu 
kedatangan Beebot. Sambil menunggu, Ari membuka kotak bekal miliknya 
dengan semangat dan akan menyantapnya. “Hmm, bekalku baunya lezat 
sekali, masakan orang tuaku pasti enak.” Tiba-tiba Ari mendengar suara-suara 
yang ia kenali. Di kejauhan Ari melihat Ira dan Beebot lari sambil 
terengah-engah.

“Ira, Beebot, kenapa kalian lari-lari?” 
tanya Ari. “Loh, kalian berdua kok 
udah kenal?” tanya Ira kebingungan 
melihat Ari yang kenal juga dengan 
Beebot. “Iya, Ira. Ari ini temanku yang 
tadi aku cari saat menabrakmu,” jelas 
Beebot. “Ari, kami sedang mencari 

lukisan Ira, kamu lihat tidak? Tadi terbang ke sini” tanya Beebot kepada Ari. 
“Aku tidak lihat.” Mendengar itu Ira mulai sedih. Beebot mengajak Ira dan Ari 
untuk mencari lagi. 

Saat Ari membalik badan, Ira melihat lukisan miliknya menempel di punggung 
jaket Ari. “Itu dia!” teriak Ira sambil menunjuk punggung Ari. “Terima kasih 
Tuhan, lukisanku ketemu, karena ini buatan Ayah dan ada gambar orang-orang 
yang Ira sayangi.” kata Ira dengan gembira. “Ira juga bersyukur pada Tuhan 
karena menemukan teman baru, Beebot!” Ari lalu mendapat ide. “Untuk 
merayakannya, kita makan kue buatan orang tuaku bareng-bareng yuk!” 
Keduanya menyambut ide Ari dengan semangat “Hore!”

“Eh, tapi... Beebot, kamu kan robot, tidak makan kue, jadi bagianmu buat aku 
ya… hihihi,” tawa Ari dengan usil.
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2. Guru dan anak bertanya jawab tentang isi cerita, contoh: apa yang diceritakan 
dalam video tadi? Siapa saja nama tokoh-tokohnya? Apa saja yang dapat kita 
contoh dari mereka?

3. Anak-anak diberi kesempatan untuk mengulangi cerita dengan kata-katanya 
sendiri

4. Guru mengakhiri diskusi dengan penjelasan singkat mengapa anak-anak perlu 
mengetahui identitas dirinya, orang tua dan alamat rumahnya; mengapa kita 
perlu bersyukur kepada Tuhan dan bagaimana caranya.

KEGIATAN INTI
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Pada hari pertama masuk sekolah, anak-anak diajak untuk mengingat satu dengan 
yang lain dan berkenalan dengan teman baru (bila ada), melalui permainan 
Lempar Bola Perjumpaan. Cara permainannya: anak-anak membentuk lingkaran 
dan melempar bola tangan. Anak yang menerima bola, menyebutkan namanya, 
mengucapkan “huruf  awal namanya” dan tempat tinggalnya. Setelah itu, anak 
melempar bola kepada teman lainnya dan teman tersebut melakukan hal yang 
sama.

• Anak berani menyebutkan nama dan tempat tinggalnya di depan umum.

• Anak-anak menjadi erat kembali dan dekat satu dengan yang lain setelah masa 
liburan.

• Anak terampil melempar dan menangkap bola. 

• Anak memperkuat keberanian dan rasa percaya diri.

1. Anak mendengarkan penjelasan guru tentang permainan Lempar Bola 
Perjumpaan.

2. Guru membimbing anak-anak untuk membuat kesepakatan permainan, antara 
lain: lemparan bola diarahkan ke kedua tangan bukan ke wajah; saat teman 
memperkenalkan diri teman lain mendengarkan dan tidak saling mengganggu, 
dll.

3. Guru mengajak anak-anak untuk berdiri melingkar (bisa dilakukan di dalam atau 
luar kelas). Guru berdiri di antara anak-anak, bukan di tengah lingkaran.

4. Guru meminta salah satu anak untuk melempar bola tangan ke arahnya. Guru 
memberi contoh dengan menyebutkan namanya, huruf  awal dari namanya dan 
tempat tinggalnya.

KEGIATAN 2
• Bermain - Lempar Bola Perjumpaan

• Fokus Pengembangan: Sosial-Emosional, 
Motorik Kasar, Kognitif

DESKRIPSI KEGIATAN:

TUJUAN PERMAINAN:

LANGKAH-LANGKAH:

KEGIATAN INTI



8

5. Guru melempar bola tangan ke salah satu anak, anak tersebut diminta melakukan 
seperti yang dicontohkan guru. Setelah itu anak melempar bola ke teman lain 
dan anak tersebut melakukan hal yang sama, begitu seterusnya sampai semua 
anak mendapatkan giliran.

6. Guru dan anak mendiskusikan pengalaman permainan. Selanjutnya guru 
mengajak anak-anak bersukacita dan bersyukur karena berjumpa kembali 
dengan teman-teman di sekolah dan juga bertemu teman-teman baru. 

KEGIATAN INTI
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Anak-anak membuat kartu identitas diri secara sederhana, yang meliputi: nama, 
potret diri, umur, makanan favorit, binatang kesayangan dan mainan kesayangan.

 

Mengenal diri sendiri, melatih motorik, melatih kemampuan keaksaraan awal dan 
memperkuat keberanian untuk mengungkapkan diri.

Kertas pola kartu identitas, foto diri anak, alat mewarnai dan lem kertas.

1. Guru menjelaskan tentang kartu identitas diri, hal-
hal apa saja yang ada di dalamnya dan kegunaannya.

2. Guru menjelaskan cara pembuatan dan menunjukkan 
contohnya.

3. Anak-anak mendapatkan pola kartu dan menyiapkan 
perlengkapan mewarnai, foto diri dan lem kertas.

4. Anak-anak menuliskan nama, umur, memilih 
warna favorit, menggambar makanan dan mainan 
kesukaan, serta menempelkan fotonya. Anak-anak 
juga dapat menghias sesuai dengan kreasinya.

5. Anak-anak mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas.

6. Guru memberikan apreasiasi dan penguatan tentang perlunya mengenal diri dan 
mengajak anak-anak untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah 
diciptakan-Nya.

KEGIATAN 3
• Kartu Identitasku

• Fokus Pengembangan: Motorik Halus, Sosial-
Emosional, Kognitif & Bahasa

kartu tentang aku

gambar diriku

nama:

ulang
tahunku:

warna
kesukaanku:

hobiku:

makanan
kesukaanku:

DESKRIPSI KEGIATAN:

TUJUAN:

LANGKAH-LANGKAH

ALAT PERMAINAN EDUKATIF

KEGIATAN INTI
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Guru mengajak anak-anak untuk merenungkan dan mengungkapkan persaannya 
pada hari pertama masuk sekolah, dengan cara menempelkan gambar “emoji” 
sesuai pilihannya.

Anak dapat mengungkapkan perasaannya (gembira, sedih, atau yang lain) di hari 
pertama masuk sekolah dan menghargai perasaan temannya.

1. Guru menanyakan perasaan anak-anak pada hari ini.

2. Guru menjelaskan, untuk mengungkapkan perasaan gembira atau sedih atau 
takut, anak dapat menempel gambar simbol gembira dan simbol sedih atau takut 
yang disediakan.

3. Guru menyiapkan 3 kertas plano atau flipschart yang telah diberi simbol wajah 
gembira, sedih, bersemangat (atau bisa menggunakan papan tulis atau lantai 
yang digaris menjadi 3 bagian).

4. Anak-anak diminta maju bergiliran untuk menempel gambar sesuai perasaanya. 

5. Anak berkelompok sesuai pilihannya, guru menanyakan:

• Mengapa kalian merasa bergembira? Apa saja yang membuat kalian 

Ayo Renungkan: 
Perasaanku di Hari Pertama 
Masuk Sekolah

Fokus Pengembangan: Sosial-Emosional, 
Motorik Halus, Bahasa

DESKRIPSI KEGIATAN:

TUJUAN:

LANGKAH-LANGKAH:

bahagia semangatsedih

KEGIATAN PENUTUP
20 menit



11

bergembira?

• Mengapa kalian merasa sedih atau takut? Hal apa yang membuat kalian 
merasa sedih atau takut?

6. Guru mengakhiri kegiatan tersebut dengan memberikan penghargaan baik 
kepada kelompok yang merasa gembira dan kelompok yang masih takut. 

7. Guru juga memberi pesan kepada anak yang masih takut atau sedih, bahwa 
perasaan seperti itu boleh saja atau wajar karena baru pertama kali masuk 
sekolah, namun diharapkan setelah berkenalan dan sering berjumpa anak-
anak merasa bergembira karena mempunyai banyak teman. Guru juga dapat 
memberikan penjelasan lain yang dirasa perlu.

8. Penutup:

• Guru mengajak anak-anak menyanyi lagu yang telah dinyanyikan sebelumnya.

• Guru meminta anak-anak merenungkan pengalaman hari ini dan mengingat 
kembali sikap percaya kepada Tuhan.

• Anak menirukan doa Syukur karena telah diciptakan oleh Tuhan.

• Anak-anak dibimbing untuk membereskan meja dan perlengkapan pribadi

• Guru menyampaikan pengumuman-pengumuman.

• Doa penutup dan pembiasaan pulang.

CATATAN: 
Bila di sekolah tidak ada perlengkapan seperti yang disebutkan di atas, 
kegiatan ini dapat dimodifikasi dengan:

• membuat simbol gembira atau sedih atau takut di tanah atau pasir 
bersama-sama. 

• atau membuat gambar 3 lingkaran di lantai, lalu anak-anak diminta 
mengelompok sesuai perasaannya. 

KEGIATAN PENUTUP
20 menit
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METODE: Pengamatan, unjuk karya (portofolio), catatan anekdot

ALAT PENILAIAN: 

• Ceklis Pengamatan Pencapaian Indikator Perkembangan

• Formulir penilaian hasil karya dan catatan anekdot terlampir

Nama Anak:

Keterangan:

1. BB: Belum Berkembang (1), MB: Mulai Berkembang (2), BSH: Berkembang Sesuai Harapan (3), BSB: Berkem-
bang Sangat Baik (4).

2. Perhatikan Rubrik Penilaian yang terdapat dalam Panduan Penilaian

Bidang 
Pengembangan KD Indikator Pencapaian

Skala

BB 
(1)

MB 
(2)

BSH 
(3)

BSB 
(4)

Nilai Agama & 
Moral

1.1 a Terbiasa menyebut nama Tuhan 
sebagai Pencipta

3.1-4.1 a Terbiasa mengucapkan syukur 
terhadap ciptaan Tuhan

Fisik Motorik

3.3-4.3 a Melakukan permainan fisik dengan 
aturan (lempar tangkap bola)

d
Terampil menggunakan tangan kanan 
dan kiri dalam berbagai aktivitas 
(menggunting, menggmbar, menempel)

Kognitif 3.7-4.7 a Menyebutkan nama anggota keluarga

Bahasa
3.10- 4.10 a

Menceritakan kembali apa yang 
didengar dengan kosakata yang lebih 
banyak

3.12-4.12 c Menulis huruf-huruf dari namanya 
sendiri

Sosial Emosional
2.5 b Berani tampil untuk memperkenalkan 

dirinya di depan teman, guru, orang tua

2.6 b Mentaati aturan kelas

Seni 3.15– 4.15 a Dapat menyanyi lagu yang diajarkan

EVALUASI



Lembar Kerjakartu identitasku    nama:
Lembar Kerja/ Kegiatan 3/ Kartu Identitasku

kartu tentang aku

gambar diriku

nama:

ulang
tahunku:

warna
kesukaanku:

hobiku:

makanan
kesukaanku:

Mari membuat kartu identitas
- Tuliskan nama dan tanggal ulang tahunmu   - Gambarlah benda hobimu
- Gambarlah foto dirimu      - Gambarlah makanan kesukaanmu
- Tandai warna kesukaanmu (v)



Lembar Kerjaperasaanku     nama:
Lembar Kerja/ Kegiatan Penutup/ Perasaanku

bahagia

bergairah

sedih


