Materi 3

PEREMPUAN &
LAKI-LAKI
SAMA ISTIMEWA
Tema: DIRIKU
Subtema: Siapakah Aku
Fokus Karakter: Percaya Kepada Tuhan
Kegiatan
1. Mana Anak Perempuan, Mana Anak Laki-laki? (Pengamatan)
2. Perempuan dan Laki-laki Sama Istimewa (Kreasi Seni Menggambar)
3. Anak Perempuan dan Anak Laki-laki di Kelasku (Diagram Sederhana)

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.

tujuan belajar
Bidang
Pengembangan

Kompetensi
Dasar

Indikator

Nilai Agama & Moral

3.1-4.1

a

Mengucapkan doa pendek untuk bersyukur
kepada Tuhan karena diciptakan istimewa

Fisik Motorik

3.3-4.3

a

Terampil menggunakan tangan kanan dan
kiri dalam berbagi aktivitas (menggambar,
mewarnai)

3.6-4.6

d

Mengenal konsep banyak – sedikit (dengan
membuat diagram sederhana)

3.7-4.7

a

Mengenal ciri-ciri anak perempuan dan anak
laki-laki

Bahasa

3.11-4.11

a

Mengungkapkan pendapat dengan kalimat
sederhana

Sosial Emosional

2.5

b

Berani tampil di depan teman, guru, orang tua
dan lingkungan sosial lainnya.

Seni

3.15-4.15

b

Menampilkan karya seni sederhana (gambar
anak laki-laki dan perempuan)

Kognitif

alur kegiatan belajar
KEGIATAN PEMBUKA
1.

Pembiasaan pagi, Doa Pembuka

KEGIATAN INTI

2.

Pagi Super: renungan singkat (penanaman
karakter Percaya Kepada Tuhan - Bersyukur
karena telah diciptakan istimewa)

1. Mana Anak Perempuan, Mana Anak Lakilaki? (Pengamatan)

3.

Menyanyi Lagu AKU ISTIMEWA/ lagu lain sesuai
materi.

4.

Permainan “Anak perempuan berdiri, anak
laki-laki duduk”, dilakukan secara bergantian
(sekalian untuk olah tubuh)

5.

Pemberian pijakan untuk kegiatan hari Ini

2. Perempuan dan Laki-laki Sama Istimewa
(Kreasi Seni Menggambar)
3. Diagram Sederhana Anak Perempuan dan
Anak Laki-laki di Kelasku

KEGIATAN PENUTUP
1. Ayo Renungkan: Tanya jawab tentang
hal-hal yang dipelajari, berbagai
pengalaman, penguatan tentang
karakter yang dikembangkan.

ISTIRAHAT/BERMAIN BEBAS

2. Persiapan pulang, pengumumanpengumuman
3. Doa Penutup & SoP pulang
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KEGIATAN PEMBUKA
30 menit

Pagi Super dan Lagu Aku
Istimewa

Fokus Pengembangan: Nilai Moral &
Agama, Motorik Kasar, Seni

1. Melakukan pembiasaan pagi: penyambutan, memberi dan membalas salam,
menaruh tas di tempatnya, berbaris di halaman, senam/ gerakan tubuh,
memeriksa kebersihan kuku dan gigi, masuk kelas dan berdoa sebelum kegiatan.
2. Pagi Super: Renungan singkat (penanaman karakter Percaya Kepada Tuhan –
Bersyukur karena diciptakan Tuhan secara istimewa).
3. Anak-anak dan guru menyanyi lagu Aku Istimewa, atau lagu lain sesuai materi
dan mendiskusikan maknanya.

Aku Istimewa
(Lagu Sekolah Minggu)
Aku istimewa
Bukan karena katamu
Aku istimewa
Bukan karna kau puji
Bukan karna kuat dan hebatku
(2x)
Aku istimewa kata Yesus
Kuberharga alkitab mengajarkan
Aku istimewa kata Yesus
Kudibeli bukan dengan emas
perak
Tapi darah Yesus

4. Inspirasi awal: Permainan “Duduk Berdiri”
Guru mengajak anak melakukan permainan perempuan duduk laki-laki berdiri.
Permainan dilakukan secara bergaintian sesuai aba-aba dari guru. Kegaiatan ini
dapat menjadi pembuka wawasan untuk mengenal identitas diri sebagai anak
laki-laki dan anak perempuan. Selain itu juga menjadi sarana olah motorik kasar)
Cara bermain:
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KEGIATAN PEMBUKA
30 menit

•

Saat guru memberi aba-aba “P berdiri”, maka anak perempuan berdiri dan
anak laki-laki tetap duduk. Saat guru memberi aba-aba “L berdiri”, maka
anak laki-laki berdiri, anak perempuan duduk.

•

Hal tersebut dilakukan secara bergantian dan aba-abanya dapat dipercepat,
agar permainan semakin seru.

•

Setelah permainan, guru mengajak anak bertanya jawab tentang bagaimana
anak-anak mengenali seseorang sebagai anak perempuan atau anak lakilaki.

5. Anak mendengar penjelasan guru tentang kegiatan hari ini dan mengulangi
tentang tata tertib kelas.
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KEGIATAN INTI
100 menit

KEGIATAN 1

• Mana Anak Perempuan, Mana Anak Lakilaki (Pengamatan)
• Fokus Pengembangan: Nilai-nilai Agama &
Moral, Kognitif, Bahasa

DESKRIPSI KEGIATAN:
Anak-anak mengamati 2 teman (perempuan dan laki-laki) yang berdiri di depan
kelas, lalu menyebutkan ciri-ciri anak perempuan dan anak laki-laki. Setelah itu
anak-anak diminta untuk mengidentifikasi hal apa yang sama dan apa yang berbeda.
TUJUAN:
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak anak mengenali identitas dirinya
sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Selain itu juga untuk menanamkan
bahwa semua anak istimewa. Secara fisik memang ada bagian yang berbeda,
perempuan memiliki vagina dan laki-laki memiliki penis, tetapi secara kemampuan
anak perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama.
CATATAN UNTUK GURU:
Guru dan orang tua tak perlu malu atau bingung memberitahukan tentang perbedaan jenis kelamin.
Menurut berbagai literatur pendidikan dan psikologi, justru sejak dini anak harus diberikan pemahaman
tentang jenis kelamin secara jelas. Caranya dengan menggunakan bahasa ilmiah (istilah teknis dan
anatomis). Sebutkan nama anggota tubuh yang mencirikan jenis kelamin, seperti penis dan vagina.
Jangan menggunakan istilah lain, seperti burung untuk penis, bulan untuk vagina atau lainnya, karena
akan membingungkan anak. Setelah mengenal jenis kelamin secara jelas, justru guru/ orang tua dapat
mulai mengajarkan kepada anak tentang bagaimana melindungi bagian tubuh yang bersifat pribadi,
yang tidak boleh disentuh oleh orag lain selain orang tua atau dokter saat mengobati. Guru juga dapat
mengajarkan bagaimana menghormati tubuh anak perempuan maupun anak laki-laki.

LANGKAH-LANGKAH:
1. Guru meminta 2 anak (1 laki-laki, 1 perempuan) untuk maju ke depan kelas,
sebagai peraga (obyek pengamatan)
2. Anak-anak lain mengamati teman yang berdiri di depan.
3. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, seperti:
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KEGIATAN INTI
•

Mana anak perempuan, mana anak laki-laki?

•

Mengapa si A (nama anak) disebut perempuan, mengapa si B (nama anak)
disebut laki-laki?

•

Bagian tubuh mana saja yang sama? Mana yang berbeda?

•

Apakah anak perempuan dan anak laki-laki sama istimewa?

4. Guru membantu anak-anak menyimpulkan bahwa selain ada ciri yang berbeda,
baik anak perempuan maupun anak laki-laki sama-sama diciptakan oleh Tuhan
istimewa, juga mempunyai kemampuan yang sama. Contohnya sama-sama
bisa bersekolah, sama-sama bisa membuat mainan, sama-sama bisa menyanyi,
menangkap bola, dll.
5. Guru menunjukkan gambar laki-laki dan perempuan yang dapat melakukan
berbagai kegiatan yang sama, seperti: menyanyi, mengemudikan pesawat,
memasak, main bola, menjadi dokter, dll.

Ari laki-laki
Ira perempuan
semua istimewa
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KEGIATAN INTI
KEGIATAN 2

• Gambar anak Perempuan dan Anak Lakilaki
• Fokus Pengembangan: Nilai-nilai Agama &
Moral, Sosial Emosional, Kognitif, Bahasa

DESKRIPSI KEGIATAN:
Anak-anak menggambar anak perempuan dan anak laki-laki sesuai dengan imajinasi
masing-masing. Setelah itu anak diminta untuk menjelaskan gambarnya di depan
teman-temannya.
TUJUAN PERMAINAN:
Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan
pemahamannya tentang atribut anak perempuan dan anak laki-laki, serta
meningkatkan rasa penghargaan yang sama. Selain itu juga dapat melatih motorik
halus dan kreatifitas seni.
LANGKAH-LANGKAH:
1. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu menggambar anak lakilaki dan perempuan sesuai kreasi masing-masing anak.
2. Anak menyiapkan perlengkapan menggambar dan mengerjakan tugasnya.
3. Anak menjelaskan gambarnya di
depan teman-temannya, seperti
mana anak perempuan dan mana
anak laki-laki, apa ciri-cirinya.
4. Guru membimbing anak-anak untuk
menyimpulkan bahwa baik anak
perempuan maupun laki-laki samasama istimewa dan harus saling
menghargai.
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KEGIATAN INTI
KEGIATAN 3

• ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAK DI
KELASKU (DIAGRAM SEDERHANA)
• Fokus Pengembangan: Motorik Halus, Kognitif

DESKRIPSI KEGIATAN:
Anak-anak menghitung jumlah anak perempuan dan anak laki-laki di kelasnya,
lalu membuat diagram perbandingan dengan batu atau potongan kayu. Setelah itu
anak-anak diminta untuk mengerjakan Lembar Kerja membuat diagram sederhana
jumlah anak perempuan dan laki-laki di kelasnya.
TUJUAN:
Kegiatan ini akan melatih anak untuk mengenali perempuan dan laki-laki di
lingkungan sekitarnya. Melatih berpikir logis (mengenal perbandingan) dan berpikir
simbolik (mengenal lambang bilangan) serta mengembangkan motorik halus.
ALAT DAN BAHAN:
•

Batu kerikil atau/ mainan balok/ lego

•

Lembar kerja

LANGKAH-LANGKAH
1. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan
2. Anak-anak diminta berkelompok sesuai jenis kelamin. Baik kelompok perempuan
maupun laki-laki masing-masing menghitung anggotanya, lalu memberitahukan
kepada kelompok lainnya.
3. Masing-masing anak membuat diagram (menyusun batu/ kayu) untuk
menunjukkan jumlah anak perempuan dan laki-laki di kelasnya. Guru berkeliling
untuk melihat hasil karya, memberikan apresiasi dan membimbing bila ada yang
mengakami kesulitan.
4. Anak-anak mengerjakan lembar kerja, bila telah selesai menunjukkan karyanya
kepada guru
5. Guru memberikan apresiasi dan menguatkan kembali bahwa anak laki-laki dan
anak perempuan sama-sama istimewa.
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KEGIATAN INTI
6. Kegiatan diakhiri dengan mengajak anak membereskan alat permainan dan
mencuci tangan.

CONTOH KEGIATAN

diagram sederhana
nama:
Lembar
Kerja
Lembar Kerja/ Kegiatan 3/ Diagram Sederhana
Perintah dibacakan guru:
- Warnailah kotak-kotak di atas gambar perempuan dan laki-laki sesuai dengan jumlah
masing-masing!
- Bandingkan, mana yang lebih banyak anak perempuan atau anak laki-laki?

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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KEGIATAN PENUTUP
20 menit

AYO RENUNGKAN

Fokus Pengembangan: Nilai Moral & Agama,
Bahasa

1. Guru mengajak anak menyanyikan lagu yang telah dinyanyikan sebelumnya.
2. Guru meminta anak-anak untuk merenungkan pengalaman yang diperoleh hari
ini.
3. Guru mengajak anak untuk mengucapkan doa pendek untuk bersyukur kepada
Tuhan karena telah diciptakan istimewa. Guru juga mengingatkan bahwa anak
perempuan dan anak laki-laki sama-sama istimewa dan harus saling menghargai.
4. Guru memberi kesemparan kepada anak untuk berbagi perasaan hari ini (senang,
semangat, sedih, capai), dengan cara memutar jam perasaan dan menjelaskan
maksudnya.
5. Guru memberikan pengumuman-pengumuman
6. Anak-anak mengucapkan Sajak Pulang Sekolah:

Pulang sekolah
Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka
Makan siang, tidur siang
Mandi sore dan belajar
7. Doa penutup, dan pembiasaan pulang (mengambil
tas, berbaris dan memberikan salam).

Perasaanku hari ini:
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EVALUASI
METODE: pengamatan, unjuk karya (portofolio), catatan anekdot
ALAT PENILAIAN:
•

Ceklis Pengamatan Pencapaian Indikator Perkembangan

•

Formulir Penilaian Hasil Karya dan Catatan Anekdot terlampir

Nama Anak:
Skala

Bidang
Pengembangan

KD

Indikator Pencapaian

Nilai Agama &
Moral

3.1-4.1

a

Mengucapkan doa pendek untuk
bersyukur kepada Tuhan karena
diciptakan istimewa

Fisik Motorik

3.3-4.3

a

Terampil menggunakan tangan kanan
dan kiri dalam berbagi aktivitas
(menggambar, mewarnai)

3.6-4.6

d

Mengenal konsep banyak – sedikit
(dengan membuat diagram sederhana)

3.7-4.7

a

Mengenal ciri-ciri anak perempuan dan
laki-laki

Bahasa

3.11-4.11

a

Mengungkapkan pendapat dengan
kalimat sederhana

Sosial Emosional

2.5

b

Berani tampil di depan teman, guru,
orang tua dan lingkungan sosial lainnya.

Seni

3.15-4.15

b

Menampilkan karya seni sederhana
(gambar anak laki-laki dan perempuan)

Kognitif

BB
(1)

MB
(2)

BSH
(3)

BSB
(4)

Keterangan:
1. BB: Belum Berkembang (1), MB: Mulai Berkembang (2), BSH: Berkembang Sesuai Harapan (3), BSB: Berkembang Sangat Baik (4).
2. Perhatikan Rubrik Penilaian yang terdapat dalam Panduan Penilaian
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diagram sederhana
nama:
Lembar
Kerja
Lembar Kerja/ Kegiatan 3/ Diagram Sederhana
Perintah dibacakan guru:
- Warnailah kotak-kotak di atas gambar perempuan dan laki-laki sesuai dengan jumlah
masing-masing!
- Bandingkan, mana yang lebih banyak anak perempuan atau anak laki-laki?
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2
1

