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BAGIAN I 

PROFIL LEMBAGA 

 

A. Profil Pusat Unggulan PAUD Taman Belia Candi Semarang  

N a m a       : PAUD Taman Belia Candi Semarang 

 A l a m a t     : Jl. Singotoro No. 10 A RT. 05 RW. 04  

Kelurahan      : Jomblang  

Kecamatan      : Candisari   

Kota         : Semarang 

Provinsi       : Jawa Tengah 

Telephone/Fax        : 024 – 8312730 

Email         : tamanbelia@gmail.com  

Web         : www.tamanbeliacandi.com 

Jenis layanan        : Kelompok Bermain 

Ijin Pendirian dan     : SK Walikota no. 844/119 tanggal 15 Januari 2001     

  Ijin Operasional        : 420/6563 tanggal 24 Maret 2017 

SK Dinas Pendidikan Kota Semarang  

  NPSN          : 69848605 

 Rekomendasi Kemenhum dan HAM : AHU.0021245 AH.01.04 tahun 2015 

 

B. Sejarah singkat Satuan lembaga PAUD  

   PUSAT UNGGULAN PAUD TAMAN BELIA CANDI SEMARANG berawal dari 

pendirian Kelompok Bermain yang berdiri tanggal 23 Januari  tahun 2000, dengan 

akte notaris no. 12 tahun 1999 dibawah naungan Yayasan Putri Ibu, sebagai Ketua : 

Nila Kusumaningtyas, ST, M.Pd. Berawal dari kesulitan Ibu Nila Kusumaningtyas 

mencari Kelompok Bermain di Semarang yang tepat dan berkualitas bagi putranya 

yang saat itu masih berusia 1,3 tahun, memunculkan gagasan untuk mendirikan 

Kelompok Bermain di rumah yang baru dibeli oleh keluarga besar dengan basis 

pendidikan  yang nasional (universal). Rumah tersebut kemudian direnovasi 

menjadi sebuah sekolah untuk anak usia 1,5 tahun – 4 tahun dengan nama 

Universal Playgroup Taman Belia Candi. Langkah pertama yang dilakukan adalah 

merekrut guru yang sudah berpengalaman mendidik anak usia dini. Walaupun 

mailto:tamanbelia@gmail.com
http://www.tamanbeliacandi.com/
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seorang Insinyur Teknik Arsitektur, tidak mematahkan semangatnya untuk terus 

belajar menggali ilmu tentang Anak Usia Dini bersama dengan 4 guru yang telah 

ikut merintis Lembaga ini.  

   Awal berdiri, Universal Playgroup Taman Belia Candi Semarang hanya 

mempunyai 5 murid. Berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh murid mulai dari 

promosi melalui media cetak & elektronik, seminar, lomba, open house, serta terus 

menerus meningkatkan kualitas pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan 

cita-cita dan semangat yang sederhana waktu itu adalah memberikan yang terbaik 

bagi anak didik, maka seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) bahu membahu 

menjadi tim yang solid untuk meraih cita-cita tersebut.  

   Selanjutnya, dengan kebutuhan di lapangan untuk memberikan layanan 

yang berkesinambungan dan itu dirasakan perlu sekali oleh para orangtua, maka 

pada tahun 2007, Yayasan Putri Ibu melalui  Universal Playgroup Taman Belia Candi 

Semarang melanjutkan layanan Taman Kanak-kanak untuk usia 4 – 5 tahun dengan 

jumlah murid  awal 7 orang dengan model pendidikan yang sudah terarah, tidak lagi 

meraba-raba karena adanya Direktorat PAUD. Nama lembagapun berganti menjadi 

Universal Playgroup & Preschool Taman Belia Candi Semarang. Hingga akhirnya dari 

tahun ke tahun, layanan yang berjenjang dan berkelanjutan dalam satu atap ini 

menjadi pilihan tersendiri untuk orangtua yang menitipkan anaknya di Taman Belia 

Candi. 

   Dalam perjalanan, tidak hanya menerima anak-anak reguler saja, namun 

juga anak-anak dengan kondisi khusus (ABK – Anak Berkebutuhan Khusus) dengan 

beragam diagnosis. Dari Autisme tingkat sedang, ADHD, Down Syndrome, Speech 

Delay, hingga Tuna Grahita. Kami berkeyakinan bahwa semua anak berhak 

mendapatkan  pelayanan pendidikan dan stimulasi pengasuhan sesuai kebutuhan 

dan perkembangan apapun kondisi mereka. Tentunya ada beberapa hal khusus 

yang menjadi perhatian pihak sekolah bersama orangtua ABK.  

  Di perjalanan berikutnya, muncul kebutuhan akan  stimulasi pengasuhan 

dan  pendidikan  untuk anak dengan kedua orangtua bekerja hingga sore. Sehingga 

kemudian, dibukalah layanan  TPA (Taman Pengasuhan Anak/ ODC – One Day Care) 

Taman Belia Candi. Kendala-kendala dan permasalahan tentu saja tidak dapat 

dihindari karena permasalahan itulah yang menjadikan tim semakin kuat dan 

menjadi cambuk bagi kemajuan bersama.  Permasalahan itu antara lain : 

komunikasi yang kurang efektif antara yayasan, guru, orangtua, dan anak didik, 

keterbatasan keuangan yang mendukung proses pembelajaran, lokasi sekolah yang 
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kurang strategis, kesulitan mencari metode pembelajaran yang paling sesuai untuk 

anak usia dini, dan lain sebagainya. Belajar dari pengalaman tersebut akhirnya 

ditemukan suatu konsep tim kerja yang solid versi Taman Belia Candi Semarang 

yaitu 7K (Komitmen, Komunikasi, Keterbukaan, Kerjasama, Kerja keras, 

Kekeluargaan, Keikhlasan). Seluruh SDM menjalankan 7K dengan semangat, dan 

membuahkan hasil. Taman Belia Candi Semarang juga meraih Juara I PAUD 

INOVATIF Tingkat Nasional tahun 2006, dan kembali menorehkan prestasi dengan 

terpilih menjadi PUSAT UNGGULAN PAUD NASIONAL TINGKAT PROVINSI pada 

tahun 2007. Pada tahun 2018 meraih penghargaan Sekolah Sahabat Keluarga dan 

Apresiasi Gernas Baku dari Direktorat Bindikel Depdiknas serta menjadi salah satu 

dari Sekolah dengan Program Little Scientist Tingkat Nasional dari Direktorat 

PAUD. Selanjutnya, terus menerus melakukan  pengembangan program yang 

berperspektif hak anak agar menjadi Sekolah Yang benar-benar Ramah Anak dalam  

pelaksanaan programnya. 

 

C. Struktur kepengurusan Lembaga 

Pusat Unggulan PAUD berdiri dibawah naungan Yayasan Putri Ibu dengan struktur 

Pembina     : Ir. Agoes Aryanto 

Penasehat        : Ny. Suwarni Martoyo  

Ketua Yayasan       : Nila Kusumaningtyas, ST,M.Pd 

Bendahara       : Dra. Ermawati Dinar, MM 

Sekretaris I       : Tanti Agustiani, A.Md 

Susunan pendidik yang ada di KB  Taman Belia Candi Semarang yaitu : 

Kepala Sekolah KB   : Isna Rizki Mubarokah, S.Pd, M.Pd 

 Pendidik     : Lilis Asiana, S.Pd 

Diana Widianti, S.Pd 

Alice Dalila Nanlohy 

Tenaga Kependidikan/Operator : Ririen Wulandari, A.Md 

         Mad Said 

 

D. Alamat Dan Peta Lokasi Satuan lembaga PAUD  

Nama lokasi  :   Pusat Unggulan PAUD Taman Belia Candi Semarang 

Alamat         :   Jl. Singotoro No.10 A RT.005/RW.004 

                Kelurahan Jomblang  Kecamatan Candisari  

                Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah 
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     Peta lokasi 

 

 

E. Status Satuan lembaga PAUD (negeri/swasta, izin operasional, akreditasi, dll)  

KB Taman Belia Candi Semarang merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia 

Dini yang dikelola oleh swasta dengan memberdayakan potensi yang ada untuk 

pelayanan yang dilakukan dibawah naungan Yayasan Putri Ibu. Status KB 

terakreditasi BAN PNF tahun 2018 dengan no. 107/BAN PNF/Akr/2018. Perijinan 

dari Pemerintah Kota Semarang melalui SK Dinas Pendidikan Kota Semarang 

No.420/6563 tanggal 19 Desember 2013 dengan 69848605. 
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BAGIAN II 

DOKUMEN I 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Pendidikan bagi anak di usia dini (0-6 tahun) merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak, baik dalam berkreativitas, 

berimajinasi dan berfikir maupun bersosialisasi dengan orang lain. Penelitian 

neuroscience memperlihatkan bahwa usia 0-6 tahun adalah masa yang sangat 

penting dalam pertumbuhan intelektualnya, dimana 80% dari seluruh 

perkembangan intelektual manusia berkembang pada saat ini.   

Mendidik anak di usia dini bukanlah suatu hal yang mudah. Meski setiap 

orang dewasa yang secara naluriah dan alamiah dapat dikatakan adalah pendidik 

bagi anak usia dini, tidak jarang terjadi kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan 

pembelajaran yang sesuai dengan kapasitas anak usia dini, sehingga berdampak 

negatif pada pendidikan mereka di tingkat sekolah selanjutnya, dan di kehidupan 

mereka di masa yang akan datang. Akan tetapi, jika pendidik benar-benar 

memahami pertumbuhan dan perkembangan anak serta kebutuhan-

kebutuhannya, maka pendidik dapat menyusun program pendidikan bagi anak 

usia dini dengan penerapan metode yang tepat, sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan anak usia dini. Semuanya termuat dalam kurikulum sekolah yang 

disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat (2) ditegaskan bahwa kurikulum pada semua 

jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai 

dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Atas dasar 

pemikiran tersebut  maka perlu dikembangkan Kurikulum PAUD Taman Belia 

Candi Semarang. 

Kurikulum Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang dikembangkan 

sebagai perwujudan dari kurikulum prasekolah. Kurikulum ini disusun oleh tim 

yang terdiri atas unsur sekolah terutama Pengelola dan Pendidik sebagai sebuah 

kesatuan  yang saling bekerjasama baik dari tingkat perencanaan hingga 
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pelaksanaan dibantu dengan partisipasi orangtua maupun semua pihak yang 

terlibat dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Disusun sebagai acuan penyelenggaraan 

dan pengelolaan keseluruhan program dan pelaksanaan pembelajaran. 

Pada akhirnya kurikulum ini tetap hanya sebuah dokumen, yang akan menjadi 

kenyataan apabila dilaksanakan di lapangan dalam proses pembelajaran yang baik 

dan benar.  Pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, hendaknya 

berlangsung secara efektif yang  mampu membangkitkan aktivitas dan kreativitas 

anak. Dalam hal ini para pelaksana kurikulum yang akan membumikan kurikulum ini 

dalam proses pembelajaran. Para pendidik juga hendaknya mampu menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak betah di sekolah.  

   

2. Dasar Operasional Penyusunan KTSP PAUD 

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan  Nasional. 

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan 

Anak Usia Dini  Holistik-Integratif. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas 

peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 

tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional. 

f. Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan 

Anak Usia Dini. 

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014 

tentang pemberlakuan  Kurikulum Tahun  2006 dan Kurikulum 2013 pasal 7. 

h. Pedoman Penyusunan KTSP Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2014. 

i. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Putri Ibu. 

 

3. Tujuan Penyusunan KTSP  PAUD 

Kurikulum KB Taman Belia Candi Semarang disusun sebagai : 

a. Acuan penyelenggaraan dan pengelolaan keseluruhan program dan 

pelaksanaan pembelajaran. 
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b. Sebagai standar dan patokan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan, 

program dan keseluruhan kegiatan pembelajaran 

c. Digunakan sebagai rujukan peningkatan dan perbaikan mutu lembaga secara 

bertahap dan berkesinambungan. 

d. Memberikan acuan bagi Pengelola dan Pendidik dalam menyusun serta 

mengembangkan program layanan, kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain 

yang mendukung pencapaian keberhasilan belajar anak. 

e. Memberikan informasi tentang program layanan PAUD yang diberikan oleh 

satuan PAUD kepada peserta didik  

f. Dokumen program yang diperlukan untuk pemberian pembinaan. 

 

B.  VISI, MISI DAN TUJUAN SATUAN PAUD KB TAMAN BELIA CANDI 

1. VISI  

“Berkembangnya seluruh potensi diri anak untuk menjadi pribadi yang 

berkarakter melalui program belajar sambil bermain yang terpadu dan 

berkelanjutan”        

      MOTTO 

“Get the Best Future with Playing and Learning Programme “ 

2. MISI 

    MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan prasekolah yang berkualitas tinggi disesuaikan 

dengan  tahap pertumbuhan dan perkembangan anak melalui layanan yang 

terpadu dan berkelanjutan dengan pengembangan holistik Integratif 

b. Membantu berkembangnya potensi anak dengan fasilitas belajar melalui 

bermain yang menyenangkan sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan 

perkembangan anak serta memperhatikan  keunikan  mereka. 

c. Membantu peserta didik untuk menjadi  pribadi yang sehat, cerdas dan  ceria 

serta berbudi luhur dan berkarakter 

d. Membangun sinergi dengan semua komponen yang terlibat dalam 

pengembangan Anak Usia Dini yang berperspektif hak anak dalam rangka 

pengelolaan PAUD yang ramah anak. 

 3. TUJUAN 

Tujuan yang ingin dicapai Kelompok Bermain (KB)  Taman Belia Candi Semarang,   

yaitu : 

a. Menstimulasi  anak untuk berprestasi dan berkreasi  
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b. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan  minat, bakat dan 

ketrampilan anak sesuai dengan tingkat perkembangannya  

c. Membantu kesiapan belajar anak melalui kematangan saraf gerak (motor to 

cognitive) melalui stimulasi yang tepat dalam proses pembelajaran 

d. Menjalin kemitraan dengan  lingkungan dalam setiap proses penyelenggaraan  

kegiatan 

 

C. KARAKTERISTIK SATUAN PAUD 

 Kurikulum Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang disusun dengan 

mengusung nilai-nilai universal dan keberagaman sebagai dasar untuk pengembangan 

karakter peserta didik. 

1. Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang merupakan lembaga PAUD 

yang Holistik Integratif 

Kelompok  Bermain Taman Belia Candi Semarang memberikan pelayanan pada 

anak usia dini secara utuh/menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan 

kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk 

mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Hal ini juga didukung oleh 

keterlibatan masyarakat, dinas pendidikan dan pemerintah baik daerah maupun 

pusat 

Hal-hal yang terkait dengan Holistik Integratif di Kelompok Bermain Taman Belia 

Candi Semarang adalah : 

a. Pemeriksaan Kesehatan 

Pemeriksaan kesehatan meliputi : 

 Pemeriksaan kesehatan oleh Guru. 

Guru melakukan pemeriksaan kesehatan setiap hari Senin meliputi 

pemeriksaan kuku, telinga, gigi, rambut dan hidung. Selain itu setiap bulan 

guru juga melakukan pengukuran tinggi dan berat badan anak, lingkar 

kepala, lingkar badan, kebersihan mata, telinga, rambut, mulut, gigi, dan 

kuku secara umum pada tanggal 25 tiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk 

melengkapi pemeriksaan kesehatan dari institusi yang kompeten 

(Puskesmas/dokter) yang tidak bisa dilakukan setiap bulan. 

 Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter atau Puskesmas 

Dokter Puskesmas/mantri/bidan yang ditunjuk melakukan pemeriksaan 

setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan 

rambut, mata, kuku, telinga, hidung dan paru-paru (pernafasan) secara 
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lebih detail. Kadang ditambah dengan program vitamin A atau program 

lain dari Pemerintah. Pemeriksaan oleh dokter dilakukan setiap 3 (tiga) 

bulan sekali (dari orangtua siswa yang berprofesi sebagai dokter – 

kemitraan dan bindikel) 

 Pemeriksaan kesehatan gigi oleh Dokter Gigi. 

Pemeriksaan dilakukan setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan meliputi 

pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 

b. Gizi Seimbang 

Asupan gizi seimbang diberikan setiap hari berupa program makan 

bersama yang dikelola oleh sekolah bekerjasama dengan pihak ketiga dalam 

hal ini pemberdayaan orangtua yang memiliki usaha catering untuk 

membantu pengadaan menu bervariasi dan makanan dengan gizi berimbang. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat anak terhadap makanan yang 

bergizi, terutama terhadap sayur dan buah.  

c. Stimulasi Dini, Intervensi dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) 

SDIDTK dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, dimana petugas yang 

melakukan adalah dari Puskesmas Kecamatan Candisari, terutama untuk 

pertumbuhan anak secara fisik. Secara perkembangan anak yang meliputi 6 

aspek, dilakukan oleh sekolah melalui kegiatan sentra dipadu dengan hasil 

pemeriksaan rutin maupun program deteksi khusus seperti kematangan saraf 

belajar melalui program neurosains terapan terutama di sentra gerak 

neurokinestetik. 

d. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

    Kegiatan yang dilakukan meliputi : Mencuci tangan sebelum dan 

sesudah makan, dengan mengeringkan tangan  menggunakan  lap tangan (1 

anak 1 lap tangan masing-masing) dan mencuci kaki sebelum pakai sepatu 

untuk pulang. Dengan tujuan selain untuk menjaga kebersihan juga 

menguatkan keaksaraan sejak awal. 

e. Perlindungan Anak 

Hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh TK  

Taman Belia Candi Semarang adalah : 

 Diawali dari awal pendaftaran, maka kelengkapan data dari orangtua 

menjadi modal perlindungan pertama bagi anak yang masuk di Kelompok  

Bermain Taman Belia Candi Semarang (seperti akta kelahiran, KK). 
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 Guru piket, baik pagi maupun siang. Ada SOP yang dibuat bagi guru piket 

baik piket pagi maupun siang.  

 Sarpras dan APE yang ada di lembaga selalu diperhatikan segi 

pengamanannya sehingga meminimalkan bahaya yang timbul dari 

penggunaan dan keberadaan sarpras tersebut untuk keselamatan  anak. 

 Implementasi program perlindungan anak melalui program pembelajaran 

yang terpadu dan berkesinambungan, terutama focus pada materi 

kesadaran akan tubuhnya sehingga anak  tahu dan  mampu melindungi 

dirinya dari bahaya yang mungkin timbul dari lingkungannya. 

f. Pengasuhan dan  perawatan 

 Tersedia layanan One Day Care (ODC) untuk murid yang merupakan rumah 

kedua bagi anak. Day care Taman Belia Candi merupakan program 

pengasuhan edukatif anak usia dini (usia 3 bulan - 6 tahun). Aktivitas 

dirancang nyaman, sehat, aman, menyenangkan, dan edukatif. Anak-anak 

akan didampingi guru dan pengasuh profesional yang telah dibekali 

dengan berbagai kompetensi, utamanya pendidikan anak usia dini.  

 Kegiatan Daycare efektif pada hari Senin-Jumat. 

g. Parenting/Pendidikan Keorangtuaan  

Parenting bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan 

kepada orangtua tentang cara mendidik, merawat dan mengasuh anak usia 

dini secara tepat. Selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman tentang 

proses pendidikan anak usia dini pada satuan PAUD. Kegiatan parenting 

dilakukan secara terprogram dan masuk dalam program kegiatan tahunan 

(terlampir). 

h. Menggunakan Kurikulum 2013 PAUD 

Mulai pertengahan tahun pelajaran 2014-2015, Kelompok Bermain 

Taman Belia Candi Semarang menggunakan kurikulum 2013 PAUD. Hal ini 

bermula dari dilatihnya 4 orang pendidik PAUD Taman Belia Candi Semarang 

yaitu Nila Kusumaningtyas, ST, M.Pd, Nanik Palupi Ariyanti, S.Psi, dan 

Rumiyati, S.Pd pada Workshop Implementasi Kurikulum 2013 PAUD oleh 

Direktorat PAUD di Bandung bulan Agustus tahun 2014. Uji coba yang 

dilakukan termasuk sosialisasi kepada orangtua pengguna jasa dilakukan 

terkait Kurikulum 2013 ini. Selanjutnya diperkuat dengan kegiatan Penguatan  

Kurikulum 2013 yang diikuti Nila Kusumaningtyas, ST, M.Pd di Bogor pada 

bulan Desember 2015. Secara bergantian, semua pendidik KB Taman Belia 
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Candi Semarang mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 baik tingkat lokal, 

daerah maupun Nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 

Permendikbud No 146 Tahun 2014 dan diselaraskan dengan visi-misi 

Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang. Penggunaan kurikulum 2013 

PAUD di Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang meliputi 

perencanaan, penilaian dan pelaporan. Pelaporan pada orangtua dilakukan 

secara periodik, bersifat triwulan dan semester. Pada saat pelaporan triwulan 

dan semester, orangtua wajib hadir ke sekolah untuk bertemu dengan wali 

kelas membahas tentang perkembangan anak baik di sekolah maupun di 

rumah. 

Dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, 

dan partisipatif, Kelompok  Bermain Taman Belia Candi Semarang 

menerapkan model pembelajaran sentra, dimana kelompok anak dalam satu 

hari bermain dalam satu sentra yang didalamnya berisi berbagai aktivitas 

sebagai pemenuhan densitas main. Sentra yang disiapkan adalah: 

 Sentra Bahan Alam Dan Sains 

 Sentra Persiapan 

 Sentra Balok 

 Sentra Seni Dan Budaya  

 Sentra Peran 

 Sentra Iman Dan Taqwa 

 Sentra Gerak Neurokinestetik 

 Sentra Memasak 

i. Penggunaan metode belajar inovatif untuk mendorong anak berpikir kritis 

yaitu pembelajaran berbasis  STEAM (Science, Technology, Engineering, Art 

dan Math). Selaras dengan Pendekatan Saintifik yang dikombinasikan 

dengan program Little Scientist (Program Ilmuwan Cilik) dengan pengayaan 

loose Part (bahan lepas, terbuka, dapat dipisah dan dijadikan satu kembali, 

berupa bahan alam maupun sintetis). 

 

2. Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang adalah Sekolah Ramah 

Anak 

Indikator Sekolah Ramah Anak untuk PAUD Taman Belia Candi Semarang 

adalah: 
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a. Sarana Prasarana 

1) Gedung dengan 2 lantai, sehingga dibutuhkan tangga untuk menuju 

lantai berikutnya. Tangga di PAUD Taman Belia Candi Semarang dibuat 

landai dengan gambar kaki sebagai penunjuk naik dan turun. 

2) Kamar mandi disediakan keset yang tidak licin sehingga anak-anak tidak 

terpeleset saat di kamar mandi. Memiliki penerangan dan sirkulasi 

udara yang baik. 

3) Wastafel dibuat rendah, sehingga anak mudah untuk cuci tangan. Selain 

itu juga tetap disediakan pijakan untuk anak.  

4) Di depan KM disediakan hanger untuk tempat meletakkan celana atau 

rok saat anak mau BAB/BAK, juga tersedia sabun dan lap tangan/tissue 

bagi anak. 

5) Loker-loker kelas dibuat rendah sesuai dengan tinggi anak sehingga 

memudahkan anak saat akan mengambil atau mengembalikan mainan 

pada tempatnya. 

6) Setiap kelas diberi rak sepatu/sandal untuk meletakkan sandal. 

7) Alat main yang disediakan guru di kelas, secara keseluruhan dibuat 

aman bagi anak.  

b. Peserta didik 

Tidak ada batasan peserta didik yang akan masuk ke Kelompok Bermain 

Taman Belia Candi Semarang. Semua anak berhak atas layanan pendidikan 

dan pengasuhan yang sama dilihat dari segi apapun (baik fisik maupun non 

fisik, regular dan non regular – ABK, maupun dari segi ekonomi dan sosial 

yang beragam serta saling melengkapi).  

c. Kurikulum 

Dengan Kurikulum 2013, anak menjadi pusat layanan dalam hal 

pemenuhan hak-haknya. Tentu saja dengan memperhatikan tingkat 

kebutuhan dan perkembangan anak secara individual melalui model 

pembelajaran sentra yang dipilih oleh lembaga serta metode STEAM  

dalam  pelaksanaan di lapangan. 

d. Tenaga pendidik dan Kependidikan 

Peningkatan kompetensi Tenaga pendidik dan kependidikan di Kelompok 

Bermain Taman Belia Candi Semarang terutama yang berhubungan 

langsung dengan anak menjadi prioritas program yang dilakukan oleh 
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lembaga. Secara berkala dan berkesinambungan, kegiatan up grading 

melalui berbagai kesempatan dijadwalkan dalam program tahunan.  

e. Kemitraan 

Berbagai pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan program kegiatan 

Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang dicoba untuk dilibatkan 

secara aktif dan partisipatif untuk mendukung tercapainya tujuan yang 

ditetapkan. 

f. Parenting 

Program pemberdayaan keluarga melalui Bindikel (Pembinaan pendidikan 

keluarga/parenting) juga menjadi prioritas pada tahun ajaran ini mengingat 

Orangtua menjadi mitra yang penting untuk kemajuan perkembangan anak 

didik. 

 

D.  PROGRAM PENGEMBANGAN DAN MUATAN PEMBELAJARAN 

1. Program pengembangan 

Muatan Kurikulum Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang 

meliputi sejumlah bidang pengembangan yang keluasan dan kedalamannya 

merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di 

samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk 

ke dalam isi kurikulum. 

Permendiknas No.147  Tahun 2013 yang mengatur tentang Standar 

PAUD di dalamnya memuat Standar Pencapaian Perkembangan Anak yang 

berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir 

sampai dengan usia  enam tahun. 

Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi 

semua aspek perkembangan yang diharapkan  dapat dicapai anak pada 

setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian 

kecakapan akademik.  Oleh karenanya di dalam kurikulum KB ini mengacu 

pada  Permendiknas No.146 Tahun 2013,  sehingga muatan kurikulumnya 

adalah meliputi  : 
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a. Bidang Pengembangan Pembiasaan  

Bidang pengembangan  pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak 

sehingga menjadi kebiasaan yang baik. 

1) Aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama, bertujuan untuk 

meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

membina sikap anak dalam rangka meletakkan dasar agar anak 

menjadi warga negara yang baik. 

2) Aspek  Perkembangan sosial dan  kemandirian, dimaksudkan untuk 

membina anak agar dapat mengendalikan emosinya secara wajar 

dan dapat  berinteraksi  dengan sesamanya maupun dengan orang 

dewasa dengan baik serta dapat menolong dirinya sendiri dalam 

rangka kecakapan hidup 

Pengembangan kebiasaan ini menjadi kegiatan yang diterapkan secara 

rutin dan dituangkan dalam jadwal kegiatan harian melalui keteladanan 

secara konsisten. Untuk itulah perlu dibuat Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang terlampir dalam KTSP ini. 

b. Bidang Pengembangan Kemampuan dasar. 

Bidang Pengembangan Kemampuan dasar merupakan kegiatan yang 

dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas 

sesuai dengan tahap perkembangan anak. Bidang ini meliputi: 

1) Bahasa, bidang ini bertujuan agar anak mampu mengungkapkan 

pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, mampu 

berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan minat untuk dapat 

berbahasa Indonesia. 

2) Kognitif, Pengembangan ini bertujuan mengembangkan kemampuan 

berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, dapat 

menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, 

membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika 

matematiknya dan pengetahuan akan ruang dan waktu, serta 

mempunyai kemampuan untuk memilah-milah, mengelompokkan 

serta mempersiapkan pengembangan kemampuan  berfikir teliti. 

3) Fisik/Motorik, pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan 

dan melatih gerakan motorik kasar dan motorik halus, meningkatkan 

kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, 
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serta meningkatkan ketrampilan tubuh dan cara hidup sehat 

sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat 

dan trampil. 

   

2. Program Khusus  

Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang mengembangkan 

program khusus sebagai program unggulan  dari Satuan PAUD ini berupa : 

 a. Muatan Lokal 

    1)  Perkusi musik dapur dan musik tradisional 

Tujuan : membantu mengembangkan  apresiasi seni pada diri anak 

terhadap alat-alat musik tradisional Indonesia serta mengembangkan  

kemampuan  motorik kasar anak (kinestetik) yang berhubungan  

dengan  penyaluran ekspresi seni dan  tenaga anak 

   2)   Pengenalan seni daerah  

Menari tradisional dan kreasi  

Tujuan : memperkenalkan dan melatih gerakan motorik kasar dan 

motorik halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol 

gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan ketrampilan olah 

tubuh terutama dalam mengapresiasi seni dalam bidang tari   

3) Dokar bobo / permainan tradisional 

Tujuan : mengangkat budaya local dengan permainan tradisional 

yang sesuai dengan usia anak sehingga anak mengenal dan 

mengetahui serta dapat melakukan  permainan tersebut. 

4) Gerak neuro kinestetik 

Tujuan  : membantu kematangan saraf untuk kesiapan belajar dan 

kesadaran akan tubuh (body awareness) melalui Alfabeth Engram 

Kinestetik, Stimulasi neurosains terapan 

b. Pengembangan diri 

1) Menyanyi  

Tujuan : membantu mengembangkan  apresiasi seni pada diri anak 

terutama pada irama, bunyi, nada, suara dan intonasi 

2)  Berenang 

Tujuan : memperkenalkan dan melatih gerakan motorik kasar agar 

lebih terkoordinasi, berani mengeksplorasi lingkungan 

 



Dokumen I  17 

 

3) Bahasa Daerah 

Tujuan : memperkenalkan anak pada bahasa lokal (bahasa jawa) 

dalam percakapan sehari-hari setiap Kamis sehingga anak tidak 

tercerabut dari akar budaya 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, struktur Kurikulum dan muatan 

pembelajaran di Kelompok Bermain  Taman Belia Candi Semarang adalah 

sebagai berikut : 

 

MUATAN PEMBELAJARAN 
KELOMPOK BERMAIN TAMAN BELIA CANDI SEMARANG  

TAHUN PELAJARAN 2018-2019 
 
USIA 2-3 TAHUN 
 

Program 
Pengem 
bangan 

Kompetensi yang Dicapai Muatan/Materi Pembelajaran 

Nilai 
Agama 
dan 
Moral 

1.1 Mempercayai adanyaTuhan 
melalui CiptaanNya 

 Pengamatan berbagai makhluk hidup ciptaan Tuhan 
di sekitarnya 

1.2 Menghargai diri sendiri, orang 
lain, dan lingkungan sekitar 
sebagai rasa syukur 
kepadaTuhan 

 Aku suka mendengar doa harian 

 Aku suka mendengar lagu religi   

 Pengucapan yang baik sebagai rasa syukur kepada 
Tuhan 

2.14 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap rendah 
hati dan santun kepada orang 
tua, pendidik, dan teman 

 Aku bisa merespon ketika disapa 

 Pembiasaan anak untuk mengucapkan kata-kata 
santun (terimakasih, maaf, permisi dan tolong 
dengan cara yang sopan) 

3.1 Mengenal kegiatan beribadah 
sehari-hari 

4.1. Melakukan kegiatan 
beribadah sehari-hari dengan 
tuntunan orang dewasa 

 Pengamatan kegiatan ibadah orang dewasa di 
sekitarnya 

 Pembiasaan sikap yang baik ketika ada orang 
beribadah 

 Aku bisa meniru dan menunjukan gerakan doa 
(misal : doa sebelum dan sesudah makan, doa 
sebelum tidur, doa sebelum belajar, doa untuk 
orang tua) 

 Aku mulai meniru gerakan berdoa/ sembahyang 
sesuai dengan agamanya 

 Aku mulai meniru doa pendek sesuai dengan 
agamanya 

3.2  Mengenal perilaku baik 
sebagai cerminan akhlak 
mulia 

4.2. Menunjukkan periaku santun 
sebagai cerminan akhlak 
mulia 

 Aku bisa meniru ucapan salam, berterima kasih, 
meminta tolong,  kata maaf dengan sikap yang baik 

 Aku mulai memahami kapan 
mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dsb 

Fisik 
Motorik 

2.1 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan hidup sehat 

 Pertumbuhan sesuai usianya 

 Pengenalan beberapa penanda rasa sakit 
(mengungkapkan rasa sakit dan menunjukan bagian 
tubuh yang dirasakan) 
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 Terbiasa membuang sampah pada tempatnya 

 Aku mengenal kebersihan tangan ( misal : cuci 
tangan sebelum dan sesudah makan ) 

 Aku bisa mencuci,  membilas,  dan  mengelap 
ketika cuci tangan tanpa bantuan 

 Aku bisa memberitahu    orang    dewasa    bila sakit 

 Aku bisa mencuci      atau      mengganti      alat 
makan bila jatuh 

 Aku bisa mengelap tangan dan muka sendiri 

3.3. Mengenal anggota tubuh, 
fungsi, dan gerakannya untuk 
pengembangan motorik kasar 
dan motorik halus 

4.3. Menggunakan anggota tubuh 
untuk pengembangan 
motorik kasar dan halus 

 

 Pengenalan nama anggota tubuh, fungsi dan cara 
menggunakannya. 

 stimulasi:  (Motorik kasar) untuk mengangkat 
kepala, tengkurap, berguling, menoleh, duduk, 
berdiri, berjalan, melompat ke depan dan  
kebelakang, naik-turun tangga atau tempat 
yang lebih tinggi/ rendah dengan berpegangan  
berjongkok, menendang, mendorong, naik turun 
tangga, melempar dan menangkap bola, menari  

    mengikuti irama 

 Stimulasi: (Motorik Halus) bertepuk tangan, 
memainkan jari, memegang, meraih, meremas, 
memasukan benda, menyobek, membuat coretan, 
menyusun, tuang isi, membalik halaman buku. 

3.4. Mengetahui cara hidup sehat 
4.4 Mampu menolong diri sendiri 

untuk hidup sehat  

 Aku mengetahui cara mencuci tangan dan gosok gigi  

 Aku mengetahui cara dan tempat membuang 
sampah 

 Aku bisa memakai pakaian yang bersih 

 Pengenalan makanan dan minuman yang sehat 

 Aku bisa merespon larangan orangtua dengan 
bantuan 

Kognitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap ingin 
tahu 

 Aku bisa memperhatikan benda yang di depannya 

 Pengamatan benda yang bergerak di hadapannya 

 Aku bisa melihat dan menyentuh benda yang 
ditunjukkan oleh orang lain 

2.3 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap kreatif 

 Aku mengetahui cara merangkai mainan sederhana 

 Aku memiliki daya cipta 

 berani menghadapi tantangan 

 Aku senang melakukan hal-hal yang baru 

3.5 Mengetahui cara 
memecahkan masalah sehari-
hari dan berperilaku kreatif 

4.5 Menyelesaikan masalah 
sehari-hari secara kreatif 

 Aku bisa meniru cara pemecahan orang 
dewasa atau teman 

 Aku mengetahui sebab dan akibat dari suatu hal 

 Aku mengetahui cara menggunakan mainan 

 Aku mengetahui cara untuk meminta bantuan orang 
sekitar 

 Aku bisa menemukan benda-benda yang 
disembunyikan 

 Eksplorasi sebab dan akibat 

3.6 Mengenal benda-benda 
disekitarnya (nama, warna, 
bentuk, ukuran, pola, sifat, 
suara, tekstur, fungsi, dan ciri-
ciri lainnya) 

4.6 Menyampaikan tentang apa 
dan bagaimana benda-benda 
di sekitar yang dikenalnya 

 Aku mengetahui penggunaan benda-benda 
sederhana 

 Pengenalan suara-suara di sekitar melalui benda 

 Aku mampu menanyakan nama benda yang belum 
di kenal 

 Pengenalan warna primer 

 Pengenalan makanan dan rasanya 

 Respon apabila dipanggil namaya 
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(nama, warna, bentuk, 
ukuran, pola, sifat, suara, 
tekstur,   fungsi, dan ciri-ciri 
lainnya) melalui berbagai hasil 
karya 

  Aku bisa menyebut bilangan 1-5 menggunakan jari  

3.7 Mengenal lingkungan sosial 
(keluarga, teman, tempat 
tinggal, tempat ibadah,  
budaya, transportasi) 

4.7 Menyajikan berbagai karya 
yang berhubungan dengan 
lingkungan sosial (keluarga, 
teman, tempat tinggal, 
tempat ibadah, budaya, 
transportasi) dalam bentuk 
gambar, bercerita, bernyanyi, 
dan gerak tubuh 

 Pengenalan wajah orang terdekat 

 Pengenalan suara orang terdekat 

 Pengamatan lingkungan sekitar 

 Aku bisa menyebutkan nama sendiri 

 Aku bisa mengetahui nama orang-orang yang 
dikenalnya 

 Aku bisa menyebutkan nama orang-orangyang 
dikenalnya 

 Pengenalan alat-alat transportasi yang dekat 
dengan anak 

3.8 Mengenal lingkungan alam 
(hewan, tanaman, cuaca, 
tanah, air, batu-batuan, dll) 

4.8 Menyajikan berbagai karya 
yang berhubungan dengan 
lingkungan alam (hewan, 
tanaman, cuaca, tanah, air, 
batu-batuan, dll) dalam 
bentuk gambar, bercerita, 
bernyanyi, dan gerak tubuh 

 Pengenalan berbagai jenis tanaman 

 Aku bisa menyebut nama binatang yang dikenal 

 Aku meniru suara binatang yang dikenalnya 

 Pengenalan cuaca di sekitarnya 

 Pengenalan lingkungan alam melalui buku cerita 

 Pemahaman perintah-perintah secara sederhana 
 

3.9 Mengenal teknologi 
sederhana (peralatan rumah 
tangga, peralatan bermain, 
peralatan pertukangan, dll) 

4.9 Menggunakan teknologi 
sederhana untuk 
menyelesaikan tugas dan 
kegiatannya (peralatan rumah 
tangga, peralatan bermain, 
peralatan pertukangan, dll) 

 Aku senang mencoba membuka dan menutup 
benda-benda sederhana 

 Pengenalan fungsi benda di sekitarnya 

 Bereksperimen dengan bahan menggunakan 
cara baru 

 
 

Sosial 
emosion
al 

2.5 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap percaya 
diri 

 Aku bisa menyapa dengan menatap dan tersenyum 

 Aku bisa meniru cara menyatakan perasaan 

 Aku mampu mengekspresikan berbagai reaksi emosi 

 Aku memiliki keberanian dalam melakukan kegiatan 

2.6 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap taat 
terhadap aturan sehari-hari 
untuk melatih kedisiplinan 

 Terbiasa berhenti bermain pada waktunya 

 Pengenalan aturan main 
 

2.7 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap sabar 
(mau menunggu giliran, mau 
mendengar ketika orang lain 
berbicara) untuk melatih 
kedisiplinan 

 Aku mengenal kebiasaan antri lewat bercerita 

 Aku mau menunggu giliran,  

 Aku mau mendengar ketika orang lain berbicara 

 Bersabar menunggu giliran 
 

2.8 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan kemandirian 

 Aku mampu makan dan minum sendiri 

 Aku dapat dibujuk ketika menangis 

 Aku dapat bermain sendiri dengan mainannya 

 Pengenalan cara membuka dan melepas kaos kaki 

 Aku mengetahui tempat untuk meletakkan barang 
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pribadinya 

 Konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa  
   bantuan orangtua 

2.9 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap peduli 
dan mau membantu jika 
diminta bantuannya 

 Aku dapat membantu orang di sekitarnya 

 Aku mampu membedakan milik sendiri dan orang 
lain 

 Aku mulai memahami hak orang lain 
(harus  antri, menunggu giliran 

 Aku mulai menunjukkan sikap berbagi, 
membantu, bekerja bersama 

 Aku mulai menunjukkan sikap toleran sehingga 
dapat bekerja dalam kelompok. 

 Aku mulai menghargai orang lain. 

 Aku mulai menunjukkan ekspresi menyesal 
 ketika melakukan kesalahan 

 Peduli dengan orang lain (tersenyum,  
menanggapi bicara) 

 Aku bisa membagi pengalaman yang benar 
dan salah pada orang lain 

2.10 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap 
kerjasama 

 Mampu bermain bersama  teman sebaya 
memainkan mainan yang sama 

 Pengenalan berbagi dengan teman 

 Mampu berbagi dengan teman 

 Bermain secara kooperatif dalam kelompok 

 Bermain bersama berdasarkan aturan tertentu 

2.11 Memiliki perilaku yang dapat 
menyesuaikan diri 

 Tidak menangis apabila ditinggal di dalam kelas 

 Mampu menunjukkan reaksi menerima atau 
menolak kehadiran orang lain 

2.12 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap 
tanggungjawab 

 Pengenalan cara mengembalikan mainan dengan 
benar 

 Aku mampu membereskan perlengkapan makan 

 Aku mampu membawa perlengkapan sendiri ( botol 
minum,sandal, tas ) 

3.13Mengenal emosi diri dan 
orang lain 

 4.13 Menunjukkan reaksi emosi 
diri secara wajar 

 Aku mampu mengekspresikan emosi saat bersama 
dengan orang lain 

 Tidak menyakiti dan memukul teman 
 

3.14 Mengenali kebutuhan, 
keinginan, dan minat diri 

 4.14 Mengungkapkan kebutuhan, 
keinginan dan minat diri 
dengan cara yang tepat 

 Aku mampu mengenali perasaanya sendiri 

 Aku mampu mengekspresikan keinginan dirinya 

 Respon dengan bahasa non verbal untuk 
mengekspresikan ketidaknyamanan 

BAHASA 2.13 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap jujur 

 Pengenalan sikap jujur 

 Pembiasaan berkata jujur 

3.10 Memahami bahasa reseptif 
(menyimak dan membaca) 

 4.10 Menunjukkan kemampuan 
berbahasa reseptif (menyimak 
dan membaca) 

 Aku bisa merespon saat di tanya 

 Aku bisa mendengar dan memperhatikan ucapan 
orang 

 Hafal beberapa lagu anak sederhana 

 Aku memahami cerita/dongeng sederhana 

 Aku mulai memahami dua perintah yang  
   Diberikan bersamaan contoh: ambil mainan  
   di atas meja lalu berikan kepada ibu pengasuh  
   atau pendidik 

3.11 Memahami bahasa ekspresif 
(mengungkapkan bahasa 

 Aku bisa menyatakan penolakan dengan 
menggeleng atau menangis  
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secara verbal dan non verbal) 
 4.11 Menunjukkan kemampuan 

berbahasa ekspresif 
(mengungkapkan bahasa 
secara verbal dan non verbal) 

 Bercerita tentang pengalamannya secara sederhana 

 Aku mampu merespon pertanyaan dengan jawaban 
“ya atau tidak” 

 Aku bisa menggunakan kata tanya dengan 
tepat (apa, siapa, bagaimana, mengapa, dimana). 

 Aku dapat menggunakan 3 atau 4 kata untuk 
memenuhi kebutuhannya (misal, mau minum  

   air putih) 

 Aku mampu menyatakan perasaan terhadap 
anak lain 

 Aku bisa menjelaskan model/karya yang dibuatnya 

3.12   Mengenal keaksaraan awal 
melalui  bermain 

4.12  Menunjukkan kemampuan 
keaksara-an awal dalam 
berbagai bentuk karya 

 Aku dapat menyanyi lagu sederhana 

 Pengenalan namanya sendiri 

 Pengenalan alat tulis 

Seni 2.4 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap estetis 

 Aku bangga dengan hasil karyaku 

 Aku senang melihat kerapian dan karya seni 

3.15  Mengenal berbagai karya 
dan aktivitas seni 

4.15 Menunjukkan karya dan 
aktivitas seni dengan 
menggunakan berbagai 
media 

 Aku bisa bergerak bebas ketika mendengarkan 
musik 

 Aku bisa bertepuk tangan dengan irama  

 Aku suka mendengar alunan music 

 Aku bisa menggambar benda-benda lebih spesifik 
Pengenalan alat musik sederhana 

 Aku bisa meniru lagu-lagu sederhana 

 Aku dapat menyanyikan lagu sederhana 

 Bernyanyi sambil bertepuk tangan 

 Aku bisa melukis dengan berbagai media 

 Aku dapat menyanyi sampai tuntas 
dengan irama yang benar (nyanyian pendek  

    atau 4 bait) 

  Aku mampu menyanyikan lebih dari  3 lagu 
dengan irama yang yang benar sampai tuntas  

    (nyanyian pendek atau 4 bait) 

  Bersama teman-teman menyanyikan lagu 

 Bernyanyi mengikuti irama dengan 
bertepuk tangan atau menghentakkan kaki 

 Aku bisa meniru gerakan berbagai binatang 

 Bertepuk tangan sesuai irama 
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USIA 3 – 4 TAHUN 

Program 
Pengem 
bangan 

Kompetensi yang Dicapai Muatan/Materi Pembelajaran 

Nilai 
Agama dan 
Moral 

1.3 Mempercayai adanya Tuhan 
melalui Ciptaannya 

 Mengenal agama yang dianut 

 Mengenal Tuhan melalui ciptaannya 

 Mengenal dan menyayangi semua makhluk ciptaan 
Tuhan  

 Mengucapkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan 

 Mengenalkan kalimat takjub (kalimat toyyibah, 
kalimat pujian) 

 Mengetahui  arti kasih dan sayang kepada 

ciptaan  Tuhan 
1.4 Menghargai  diri sendiri, 

orang lain, dan lingkungan 
sekitar sebagai rasa syukur 
kepada Tuhan 

 Menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan 

 Peduli kepada orang lain yang membutuhkan 
bantuan (mau menolong) 

 Hormat pada guru dan orang tua 

 Tidak menyakiti teman 

 Senang beramal dan membantu teman/orang lain 

2.13 memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap jujur 

 Terbiasa bersikap jujur 

 Anak senang melakukan sesuatu sesuai aturan atau 
kesepakatan 

 Menghargai kepemilikan Orang Lain 

 Mengembalikan benda yang bukan miliknya, 

 Mampu membedakan perilaku baik dan kurang baik 

 Mengerti batasan yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan, 

 3.1 Mengenal kegiatan beribadah 
sehari-hari 

4.1. Melakukan kegiatan 
beribadah sehari-hari dengan 
tuntunan orang dewasa 

 Mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya  
 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 

 Mengenal hari-hari besar agama 

 Mengenal tempat ibadah 

 Mengenal cara beribadah sesuai dengan agamanya 

 Mengucap dan menjawab salam  

 Menirukan sikap berdoa 

 Menirukan lafal doa sesuai dengan agamanya 

3.2  Mengenal perilaku baik 
sebagai cerminan akhlak 
mulia 

4.2. Menunjukkan perilaku 
santun sebagai cerminan 
akhlak mulia 

 Berbicara dengan santun 

 Mengucapkan kata tolong ketika meminta bantuan 

 Mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan 
bantuan 

 Mengenal adab berjalan di depan orang yang lebih 
tua 

 Mengenal adab makan dan minum 

 Mengenal adab berpakaiaN 

 Mengetahui  perilaku yang berlawanan meskipun 
belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku  
baik buruk, benar-salah, sopan-tidak sopan 

Fisik  
Motorik 

2.1 Memiliki perilaku yang  
Mencerminkan hidup sehat 

 Pembiasan makan dengan menu gizi seimbang 

 Pembiasaan mencuci dan mengeringkan tangan 
sebelum dan sesudah makan dengan menggunakan 
lapnya sendiri 

 Pembiasaan mencuci dan mengeringkan kaki 
sebelum menggunakan sepatu  

 Pembiasaan menggosok gigi setelah makan 

 Pembiasaan membuang sampah pada tempatnya 
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3.5. Mengenal anggota tubuh, 
fungsi, dan gerakannya untuk 
pengembangan motorik kasar 
dan motorik halus 

4.4. Menggunakan anggota tubuh 
untuk pengembangan 
motorik kasar dan halus 

 

 Mengenal nama, fungsi  anggota tubuh dan cara 
menggunakannya 

 Kegiatan motorik kasar (misalnya : berlari sambil 
membawa sesuatu yang ringan,  

 melompat di tempat, 

 meniti di atas papan titian yang cukup lebar,  

 Berlari sambil membawa sesuatu yang ringan (bola) 

 Naik-turun tangga atau tempat yang lebih 
tinggi dengan kaki bergantian 

 Melompat turun dari ketinggian kurang lebih 

 20 cm (di bawah tinggi lutut anak) 

 Meniru gerakan senam sederhana seperti 
menirukan gerakan pohon, kelinci melompat 

 Berdiri dengan satu kaki untuk beberapa waktu 

  Merayap 

  Merangkak 

  Berguling di atas matras 
Keterampilan motorik halus :  

 memasukkan benda kecil kedalam suatu benda 

 Menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat  
penampung  (mangkuk, ember) 

 Memasukkan benda kecil ke dalam botol 
(potongan lidi,  
kerikil, biji-bijian) 

 Meronce benda yang cukup besar 

 Menggunting kertas mengikuti pola garis lurus 

3.6. Mengetahui cara hidup sehat 
4.4 Mampu menolong diri sendiri 

untuk hidup sehat  
 

 Mengenal cara merawat kebersihan diri 

 Menjaga keamanan diri dari hal yang membahayakan 
(misalnya : melindungi diri, waspada terhadap orang 
asing, benda asing) 

 Mengenal makanan dan minuman yang sehat 

 Berat badan sesuai Tingkat usia 

 Tinggi badan sesuai Tingkat usia 

  Berat   badan   sesuai   dengan   standar   tinggi 
badan 

 Lingkar kepala sesuai Tingkat usia 

 Membersihkan  kotoran  (ingus) 

 Menggosok  gigi 

 Mengelap tangan dan muka sendiri 

 Memahami kalau berjalan di sebelah kiri 

 Melepas pakaian sendiri 

Kognitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap ingin 
tahu 

 tertarik dengan sesuatu yang baru  

 mau mencoba sesuatu yang baru  

 Mulai bertanya sesuatu hal yang ingin diketahuinya 

 Senang ikut serta dalam kegiatan bersama 

 Rasa ingin tahu yang tinggi 
2.3 Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap kreatif 
 daya cipta, gagasan dan aktif untuk menciptakan 

sesuatu ( misal : menggambar sesuai dengan  
imajinasinya)  

 inisiatif dalam melakukan suatu kegiatan 

 Aku bisa menjelaskan model/karya yang dibuatnya 

 Aku pandai menggambar atau membentuk sesuatu 
konstruksi  

 inisiatif dalam melakukan suatu kegiatan 
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 kreasi sesuai dengan idenya sendiri 
3.5 Mengetahui cara 

memecahkan masalah sehari-
hari dan berperilaku kreatif 

4.5 Menyelesaikan masalah 
sehari-hari secara kreatif 

 Mengenali alasan mengapa ada sesuatu yang 
tidak masuk 

    dalam kelompok tertentu 

 Pembiasan pemecahan masalah sederhana  

 Memahami persamaan dan perbedaan suatu benda 

 Berani menghadapi tantangan pada suatu kegiatan 

 Bereksperimen dengan bahan menggunakan 

cara baru 

 Melakukan aktivitas bersama teman dengan 
terencana  (bermain berkelompok dengan 
memainkan   peran tertentu seperti yang telah 
direncanakan) 

 Memahami hubungan sebab akibat 

 Mengerti apa yang harus dilakukan dalam situasi 
tertentu 

3.6 Mengenal benda-benda 
disekitarnya (nama, warna, 
bentuk, ukuran, pola, sifat, 
suara, tekstur, fungsi, dan ciri-
ciri lainnya) 

 
4.6 Menyampaikan tentang apa 

dan bagaimana benda-benda 
di sekitar yang dikenalnya 
(nama, warna, bentuk, 
ukuran, pola, sifat, suara, 
tekstur,   fungsi, dan ciri-ciri 
lainnya) melalui berbagai 
hasil karya 

 Pengenalan warna (primer dan sekunder) 

 Pengenalan bentuk dua dimensi (persegi, segitiga, 
lingkaran, segi panjang),  

 Pengenalan ukuran (panjang-pendek, besar-kecil, 
berat-ringan) 

 Pengenalan bilangan (1-5) 

 Pengenalan tekstur (kasar-halus, keras-lunak) 

 Pengenalan suara (cepat-lambat, keras-halus, tinggi-
rendah) 

 Pengelompokkan (berdasarkan warna, bentuk, 
ukuran, fungsi) 

 Pengenalan seriasi (kecil-besar) 

 Pengenalan pola (AB-AB, ABC-ABC, AAB-AAB) 

 Pengenalan suara (misal binatang, benda, manusia)  

 Paham bila ada  bagian yang hilang dari suatu pola  
gambar seperti pada gambar wajah orang 
matanya tidak ada, mobil bannya copot, dsb 

 Aku bisa menyebutkan berbagai nama makanan dan 
rasanya  (garam, gula atau cabai) 

 Aku bisa 
menyebutkan berbagai macam  kegunaan dari 
benda 

 Paham persamaan antara dua benda 

 Paham perbedaan antara dua hal dari 
jenis yang  sama seperti membedakan antara 
buah rambutan  dan pisang; perbedaan antara 
ayam dan kucing 

 Ketuntasan (mengerjakan tugas sampai selesai) 

 Aku bisa 
menjawab apa yang akan  terjadi  selanjutnya 
dari berbagai kemungkinan 

 Aku bisa Menyebutkan bilangan angka 1-10 

 Pengenalan beberapa huruf atau abjad tertentu 
dari A-z yang pernah dilihatnya 

 Menempatkan benda dalam urutan ukuran 
(paling kecil-paling besar) 

 Mulai mengikuti pola tepuk tangan 

 Pengenalan konsep banyak dan sedikit 
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 Aku bisa 
menyebutkan peran dan tugasnya  (misal, koki 
tugasnya memasak) 

3.7 Mengenal lingkungan sosial 
(keluarga, teman, tempat 
tinggal, tempat ibadah,  
budaya, transportasi) 

4.7 Menyajikan berbagai karya 
yang berhubungan dengan 
lingkungan sosial (keluarga, 
teman, tempat tinggal, 
tempat ibadah, budaya, 
transportasi) dalam bentuk 
gambar, bercerita, bernyanyi, 
dan gerak tubuh 

 Pengenalan keluarga (hubungan dalam keluarga, 
peran, kebiasaan) 

 Pengenalan teman (nama, ciri-ciri, kesukaan, tempat 
tinggal) 

 Pengenalan lingkungan geografis (pedesaan/ pantai/ 
kota/ pegunungan) 

 Pengenalan waktu kegiatan sehari-hari (pagi, siang, 
sore, malam) 

 Pengenalan budaya (perayaan terkait adat, pakaian, 
tarian, makanan) 

 Pengenalan tempat-tempat umum (sekolah, pasar, 
kantor pos, kantor polisi, terminal, dst) 

 Pengenalan berbagai jenis transportasi (transportasi 
darat, air, udara, transportasi dahulu, dan sekarang). 

 Pengenalan kegiatan dan waktu 

3.8 Mengenal lingkungan alam 
(hewan, tanaman, cuaca, 
tanah, air, batu-batuan, dll) 

4.8 Menyajikan berbagai karya 
yang berhubungan dengan 
lingkungan alam (hewan, 
tanaman, cuaca, tanah, air, 
batu-batuan, dll) dalam 
bentuk gambar, bercerita, 
bernyanyi, dan gerak tubuh 

 Pengenalan Hewan (nama, ciri-ciri, bentuk) 

 Pengenalan hewan berdasarkan lingkungan hidup 
(darat, udara, air) 

 Pengenalan hewan berdasarkan makanan (herbivora, 
omnivora, carnivora) 

 Pengenalan hewan berdasarkan kelompok hidup 
(hewan ternak/peliharaan/buas) 

 Pengenalan tanaman (nama, ciri, bentuk) 

 Pengenalan tanaman melalui jenisnya (tanaman 
darat/air, perdu/batang, buah/hias/kayu, 
semusim/tahunan) 

 Pengenalan perkembangbiakan tumbuhan dan 
hewan (biji/ stek/ cangkok/ beranak/ membelah 
diri/daun) 

 Pengenalan cara merawat tanaman 

 Gejala alam (angin, hujan, cuaca, siang-malam, 
mendung, siklus air, dst), tanah, batu, dst. 

3.9 Mengenal teknologi 
sederhana (peralatan rumah 
tangga, peralatan bermain, 
peralatan pertukangan, dll) 

4.9 Menggunakan teknologi 
sederhana untuk 
menyelesaikan tugas dan 
kegiatannya (peralatan rumah 
tangga, peralatan bermain, 
peralatan pertukangan, dll) 

 Pengenalan Nama, bagian dan fungsi benda 

 Pengenalan cara menggunakan secara tepat, dan 
cara merawat (Alat dan benda yang dimaksud dapat 
berupa peralatan sekolah, perabot rumah tangga, 
perkakas kerja, peralatan elektronik, barang-barang 
bekas pakai) 

Sosial 
emosional 

2.5 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap percaya 
diri 

 Pembiasaan menyapa guru  ketika bertemu 

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

 Berani mengemukakan pendapat, menyampaikan 
keinginan, berkomunikasi dengan orang yang belum 
dikenal sebelumnya dengan pengawasan guru 

 Bangga menunjukkan hasil karya milik dirinya 

 Mulai senang ikut serta dalam kegiatan bersama 

 Tidak terpengaruh dengan sikap orang lain yang 
negative 
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 Mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan 
besar (misal: piknik) 

  Meniru apa yang dilakukan orang dewasa 

  Bereaksi terhadap hal-hal yang tidak benar 
(marah  bila diganggu) 

 Mengatakan perasaan secara verbal 

2.6 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap taat 
terhadap aturan sehari-hari 
untuk melatih kedisiplinan 

 Pengenalan terhadap aturan yang telah dibuat 

 Mengikuti aturan yang dibuat bersama  

 Mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan. 

 Bersabar menunggu giliran. 

 Mulai menunjukkan sikap toleran sehinggadapat  
bekerja dalam kelompok. 

 Mulai menghargai orang lain. 

 Aku bisa membangun kerjasama 

 Paham adanya perbedaan perasaan 
(teman  takut, saya tidak) 

 Aku bisa meminjam dan meminjamkan mainan 

 Tidak marah ketika diingatkan aturan oleh temannya 

 Terbiasa berhenti bermain pada waktunya 
2.7 Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap sabar 
(mau menunggu giliran, mau 
mendengar ketika orang lain 
berbicara) untuk melatih 
kedisiplinan 

 Pengenalan tentang sikap sabar untuk mendapatkan 
sesuatu  

 Sabar menunggu giliran di berbagai kegiatan 

 Mau mendengarkan ketika orang lain berbicara 

 Tidak menangis saat berpisah dengan ibunya 

 Pembiasaan tuntas dalam menyelesaikan tugas  

 Tidak menyakiti atau membalas dengan kekerasan  

 Belajar untuk mengekspresikan emosi marah dengan 
benar 

2.8 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan kemandirian 

 Mandiri dalam melakukan kegiatan 

 Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar 

 Terlibat dalam pembuatan pilihan-pilihan di kelas 

 Mandiri dalam mengambil keputusan 

 Mulai dapat merencanakan kegiatan yang akan 
dilakukan 

 Mulai menunjukkan dirinya dalam beraktifitas 

 Cara memilih dan memiliki inisiatif untuk belajar atau 
melakukan sesuatu tanpa harus dibantu  

2.9 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap peduli 
dan mau membantu jika 
diminta bantuannya 

 peduli terhadap orang lain 

 Kesediaan menemani teman melakukan kegiatan 
bersama 

 Kesediaan menawarkan bantuan pada teman atau 
guru 

 Kesediaan  mengajak temannya untuk berkomunikasi 

 Kesediaan berbagi dengan teman/orang lain 

 Kesediaan  membantu teman yang membutuhkan 

2.10 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap 
kerjasama 

 Kesediaan bekerjasama dengan semua teman 

 Penghargaan terhadap pendapat orang lain 

 Penghargaan akan keberadaan orang lain 

 Kesediaan  meminta maaf bila salah 

 Tidak ingin menang sendiri 

 Mampu bermain dengan teman yang lebih kecil, 
lebih besar dan sebaya 

2.11 Memiliki perilaku yang dapat 
menyesuaikan diri 

 Penyesuaikan diri di tempat yang baru dikenal  

 Pemahaman tentang perbedaan perasaan (rasa 
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takut, senang, sedih) 

 Pembiasaan mengikuti kegiatan transisi 

 Kesediaan mendengarkan teman yang sedang bicara, 
tanpa menyela 

 Belajar menyelesaikan masalah yang dihadapi 
dengan  menggunakan cara yang diterima secara 
social 

 Mampu memusatkan perhatian dalam jangka waktu 
tertentu 

 Bersikap kooperatif dengan teman 

2.12   Memiliki perilaku yang    
           mencerminkan sikap    
           tanggungjawab 

 sikap tanggung jawab ketika melakukan sesuatu 
(misal: Mau merapikan atau membereskan mainan 
setelah main,  mau mengakui kesalahan dengan 
minta maaf) 

3.13   Mengenal emosi diri dan 
orang lain 

 4.13  Menunjukkan reaksi emosi 
diri secara wajar 

 Penyebab sedih, marah, gembira, kecewa, 

 Menunjukkan ekspresi yang wajar (marah, takut, 
sedih, kecewa, dll) 

 Dapat mengendalikan emosi ketika melakukan 
kegiatan 

 Cara  saat bertemu orang yang tidak dikenal  

 Mampu mengekspresikan emosi yang sesuai dengan 
kondisi yang ada 

3.14    Mengenali kebutuhan, 
keinginan, dan minat diri 

 4.14   Mengungkapkan 
kebutuhan, keinginan dan 
minat diri dengan cara 
yang tepat 

 Cara mengungkapkan apa yang dirasakannya  

 Tehnik mengambil makanan yang disediakan sesuai 
kebutuhan dirinya 

 Mengetahui kebutuhan sendiri 

 Menggunakan alat main sesuai dengan gagasan yang 
dimilikinya  

 Membuat karya sesuai dengan gagasannya 

 Minat dalam setiap kegiatan 
BAHASA 2.13   Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap jujur 
  Berbicara sesuai fakta/tidak bohong 

 Berkata jujur dalam setiap kegiatan 

 Menghargai kepemilikan orang lain 

 Mengembalikan benda yang bukan miliknya 

 Melakukan sesuatu sesuai aturan atau kesepakatan, 
dan mengakui kelebihan diri atau temannya 

 2.14 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap rendah 
hati dan santun kepada 
orangtua, pendidk, dan 
teman 

 Perilaku tidak angkuh/sombong (rendah hati) 

 Mulai menggunakan kata positif (permisi, tolong, 
maaf, terimakasih) sesuai konteksnya 

 Ramah menyapa siapapun 

 Berkata sopan kepada orang lain 

 3.10 Memahami bahasa reseptif 
(menyimak dan membaca) 

 4.10 Menunjukkan kemampuan 
berbahasa reseptif 
(menyimak dan membaca) 

 Pura-pura membaca cerita bergambar dalam 
buku dengan kata-kata sendiri 

 Mulai memahami dua perintah yang diberikan 

bersamaan contoh: ambil mainan di atas meja  

lalu berikan kepada ibu pengasuh atau pendidik 
 Cara menjawab dengan tepat ketika ditanya 

 respon dengan tepat saat mendengar cerita atau 
buku yang dibacakan guru 

 Mau melakukan sesuai yang diminta 

 Menceritakan kembali apa yang sudah didengarnya 

 Menjadi pendengar yang baik 

 Mulai menyatakan keinginan dengan mengucapkan  
kalimat sederhana (6 kata) 

 Mulai menceritakan pengalaman yang dialami 
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KEKHASAN/KEUNGGULAN/MUATAN LOKAL  KB  TAMAN BELIA CANDI SEMARANG 
 

Program  
Pengembangan 

Ranah Pengembangan Alokasi 
Waktu Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

Dokar  (dolanan 
karo bocah-
bocah) 

KI-1 
Menerima 
ajaran agama 
yang dianutnya 
 
KI-2   Memiliki 
perilaku hidup 
sehat, rasa ingin 

Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap :  
1. Cinta tanah air 
2. Gigih dan bertekad bulat  
3. Percaya diri  
4. Bekerja keras  
5. Jujur 
6. Pantang menyerah 

Alokasi waktu 
pembelajaran dalam 
seminggu sebanyak 
1hari @ 30 menit  

 

dengan cerita sederhana 

3.11  Memahami bahasa 
ekspresif (mengungkapkan 
bahasa secara verbal dan 
non verbal) 

 4.11 Menunjukkan kemampuan 
berbahasa ekspresif 
(mengungkapkan bahasa 
secara verbal dan non 
verbal) 

 Mulai mengungkapkan keinginannya,  

 menceritakan kembali cerita sederhana 

 Mau bercerita tentang apa yang sudah dilakukannya,  

 Mulai mengungkapkan perasaan emosinya dengan 
melalui bahasa secara tepat. 

 Mampu menyampaikan pesan sederhana 

 Berani  menjawab pertanyaan apabila ditanya 

 Berpartisipasi aktif dalam percakapan 

 Berani bertanya bila membutuhkan informasi 

3.12   Mengenal keaksaraan awal    
melalui  bermain 

4.12  Menunjukkan kemampuan 
keaksara-an awal dalam 
berbagai bentuk karya 

 Mulai membaca gambar, membaca symbol 

 Mulai melakukan kegiatan menjiplak huruf  

 Mulai mengenali huruf awal di namanya  

 Mulai mengucapkan kata yang sering diulang-ulang 
tulisannya pada buku cerita,  

 Mulai mengeja huruf (namanya) 

 Mulai membaca sendiri (pura-pura membaca gambar 
dengan kata-kata sendiri) 

 Tertarik terhadap buku 

Seni 2.4  Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap estetis 

 Aku bisa menghargai keindahan diri sendiri, karya 
sendiri atau orang lain, alam dan lingkungan sekitar 
(misal : menghargai hasil karya orang lain, menjaga 
lingkungan) 

 Aku bisa menjaga  kerapian  diri  

 Mau menghargai hasil karya baik dalam bentuk 
gambar, lukisan, pahat, gerak, atau bentuk seni 
lainnya 

 Mau merawat kerapian, kebersihan, dan keutuhan 
benda mainan atau milik pribadinya. 

3.15  Mengenal berbagai karya   
dan aktivitas seni 

4.15 Menunjukkan karya dan 
aktivitas seni dengan 
menggunakan berbagai 
media 

 Mulai mengenal berbagai hasil karya dan aktivitas 
seni gambar dan lukis, seni suara, seni musik, karya 

tangan dan lainnya.  
 Mendengarkan atau menyanyikan lagu 

 Menggerakkan tubuh sesuai irama 

 Bertepuk tangan sesuai irama musik 

 Meniru aktivitas orang baik secara  langsung maupun  

melalui media. (misal, cara minum/cara bicara/ 

perilaku seperti ibu) 

 Bertepuk tangan dengan pola yang berirama 

(misalnya bertepuk tangan sambil mengikuti 

irama nyanyian) 
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tahu, kreatif dan 
estetis, percaya 
diri, disiplin, 
mandiri, peduli, 
mampu 
menghargai dan 
toleran kepada 
orang lain, 
mampu 
menyesuaikan 
diri, jujur, 
rendah hati dan 
santun dalam 
berinteraksi 
dengan 
keluarga, 
pendidik, dan 
teman 
 
KI-3 mengenali 
diri, keluarga, 
teman, 
pendidik, 
lingkungan 
sekitar, agama, 
teknologi seni, 
dan budaya di 
rumah, tempat 
bermain dan 
satuan PAUD 
 
KI-4 
Menunjukkan 
yang diketahui, 
dirasakan, 
dibutuhkan dan 
dipikirkan 
melalui bahasa, 
music, gerakan 
dan karya 
secara 
produktif dan 
kreatif, serta 
mencerminkan 
perilaku anak 
berakhlak mulia 

7. Kerjasama 
8. Peduli 
Tujuan : melestarikan permainan 
tradisional jawa yang mengandung 
unsure pendidikan 

Menari 
tradisional dan 
kreasi 

 

Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap :  
1. Cinta tanah air dan bangsa 
2. Mau mencoba 
3. Tidak mudah menyerah 
Tujuan : memperkenalkan dan 
melatih gerakan motorik kasar dan 
motorik halus, meningkatkan 
kemampuan mengelola, 
mengontrol gerakan tubuh dan 
koordinasi, serta meningkatkan 
ketrampilan olah tubuh terutama 
dalam mengapresiasi seni dalam 
bidang tari   

60 menit  dalam 1 
minggu 

Permainan alat 
music dapur dan 
tradisional 

Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap :  
1. Menghargai oranglain 
2. Gigih dan bertekad bulat  
3. Percaya diri  
4. Kreatif  
5. Bekerja keras  
Tujuan : membantu 
mengembangkan  apresiasi seni 
pada diri anak terhadap alat-alat 
musik tradisional Indonesia serta 
mengembangkan  kemampuan  
motorik kasar anak (kinestetik) yang 
berhubungan  dengan  penyaluran 
ekspresi seni dan  tenaga anak 

Include dalam sentra 
seni dan budaya 

Eksplorasi  
Lingkungan,  
 
 
Berenang 

 

Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap :  
1. Cinta lingkungan 
2. Menghargai dan menjaga  

lingkungan  
3. Memiliki rasa ingin tahu 
4. Kreatif  
5. Bekerja keras  
6. Komunikatif 

Include dalam 
pembelajaran sentra 
 
 
Sebulan sekali 

Pengenalan 
Bahasa Daerah 

Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap :  
1. Percaya diri  
2. Komunikatif 
3. Menghargai 
4. Cinta tanah air 
Tujuan : mengenalkan akan budaya 
dan bahasa setempat (bahasa jawa) 
sehingga anak memiliki kemampuan  
untuk menjadi bagian dan ikut 
melestarikan  budaya jawa 

Setiap hari kamis, 
include dalam 
pembelajaran 

Gerak 
Neurokinestetik 

 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap :  

Include dalam 
pembelajaran sentra 
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1. Bekerja keras  
2. Disiplin 
3. Rasa ingin tahu 
4. Tanggungjawab 
5. Pantang menyerah 
Tujuan  : membantu kematangan 
saraf untuk kesiapan belajar dan 
kesadaran akan tubuh (body 
awareness) melalui Alfabeth Engram 
Kinestetik, Stimulasi neurosains 
terapan 

Menyanyi KI 1 – KI 4 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap :  
1. Kerja keras  
2. Mau mencoba 
3. Tidak mudah menyerah 
4. Apresiasi seni 

Setiap Selasa dan 
Jumat  

You and Me KI 1 – KI 4 Memiliki perilaku yang 
mencerminkan  sikap : 
1. Tanggung jawab 
2. Disiplin 
3. Peduli 
4. Berani 

 

Setiap hari 
Fleksibel, 
menyesuaikan  tema 

 

3. Program Pendukung  

a. Program Parenting (terlampir) 

b. Pendidikan kecakapan hidup 

     Mengembalikan  semua alat main dan  perlengkapan makan 

Tujuan: mengembangkan sikap hidup disiplin dan bertanggung jawab 

terhadap diri sendiri dan lingkungan sehingga menjadikan anak pribadi 

yang tangguh dan berkarakter. 

Gosok gigi dan cuci tangan sebelum dan sesudah makan 

Cuci kaki sebelum pulang dan memakai sepatu 

Tujuan : mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta 

tanggungjawab pribadi terhadap diri sendiri. 

c. Program You And Me (terlampir) 

Pendidikan kecakapan hidup sosial untuk anak usia dini agar terlindungi 

dari kekerasan seksual terhadap anak yang terintegrasi dengan program 

pendukung lainnya.  

d. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global 

Pendidikan kewirausahaan melalui kegiatan Market Day dan  IT  

Tujuan: mengembangkan  kemampuan  dan ketrampilan memecahkan 

masalah pada diri anak  dengan mengajak mereka berpikir sejak dini 
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terhadap pilihan main dan kegiatan yang disajikan ditunjang dengan 

perkembangan Tehnologi Informatika yang juga diperkenalkan pada 

anak sejak dini dengan penggunaan secara bijak. 

4. Alokasi waktu  

a. Alokasi waktu dimaksudkan adalah jumlah jam kegiatan yang 

dilaksanakan setiap hari dan setiap minggu di satuan PAUD.  

b. Alokasi waktu kegiatan hanya dihitung dari jumlah jam tatap muka saja.  

c. Alokasi waktu pembelajaran dalam seminggu sebanyak 17,5 jam @ 60 

menit  = 1050 menit dilaksanakan melalui KBM selama 5 hari  Dalam 

satu hari Kegiatan belajar mengajar terdiri dari :  

 Pembukaan dan materi pagi     60 menit   

 Inti kegiatan      90 menit   

 Istirahat                      30 menit   

 Penutup           30 menit   

 Jumlah     210 menit 

Terlampir 

5. Pengelompokan Anak Didik 

     Kriteria pengelompokan disesuaikan dengan usia perkembangan  anak didik. 

 2 - 3   tahun Kelompok Bermain B 

 3 – 4  tahun Kelompok Bermain C 

6. Kenaikan Kelas (Perpindahan Kelompok ) 

Kenaikan atau perpindahan  kelompok dilaksanakan pada setiap ulang tahun    

usia anak (tidak selalu pada pergantian tahun ajaran. Bila ada anak usia          

tanggung (kelahiran bulan Agustus ke atas, akan masuk pada kelas transisi) 

 Kelompok B  ke  Kelompok C 

 Kelompok C  ke  TK A 

 

A. KALENDER PENDIDIKAN 

Kurikulum Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang diselenggarakan 

dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran. Kalender 

pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik 

selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif 

belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. 
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Alokasi Waktu : 

1. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran 

pada awal tahun pelajaran.  

2. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk 

setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan  

3. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, 

meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh bidang pengembangan  

termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan 

diri.  

4. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan 

pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur 

dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun 

pelajaran, hari libur keagamaan, hari, dan hari libur khusus. libur umum 

termasuk hari – hari besar nasional 

5. Perayaan hari-hari besar  

6. Kegiatan pendukung. 

No KEGIATAN 
ALOKASI 
WAKTU 

KETERANGAN 

1. Minggu efektif belajar 36 minggu per-
tahun 

Digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran efektif pada setiap 
satuan pendidikan 

2. Jeda tengah semester Maksimum 2 mg Satu minggu setiap semester 

3. Jeda antar semester Maksimum 2 mg Antara semester I dan II 

4. Libur akhir tahun pelajaran Maksimum 3 
minggu  

Digunakan untuk penyiapan kegiatan 
dan administrasi akhir tahun pelajaran  

5. Hari libur keagamaan  2 – 4 minggu Menyesuaikan  

6. Hari libur umum / nasional Maksimum 2 
minggu 

Disesuaikan dengan peraturan 
pemerintah 

7. Hari libur khusus Maksimum 1 mg Menyesuaikan 

8. Kegiatan khusus  Maksimum  3 
minggu 

Digunakan untuk kegiatan yang di 
programkan secara khusus oleh 
sekolah tanpa mengurangi minggu 
efektif belajar dan waktu 
pembelajaran efektif 

  Kalender Pendidikan KB  Taman Belia Candi Semarang (terlampir) 

Kalender pendidikan ini selaras dengan perencanaan kegiatan tahunan yang juga 

disusun sebagai pelengkap program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 

tahun pelajaran berjalan. Program tahunan disusun oleh Kelompok Bermain 

Taman Belia Candi Semarang berisi tentang rencana kegiatan yang mendukung 
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kegiatan anak, yang akan dilaksanakan dari awal tahun ajaran hingga akhir tahun 

ajaran.  Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan yang terkait dengan kurikulum 

(minggu belajar, libur, hari-hari istimewa), kegiatan yang menunjang kurikulum 

(kegiatan mendatangkan nara sumber, mengunjungi tempat yang terkait dengan 

tema, pentas seni anak, atau lainnya) maupun kegiatan yang ke-orang 

tuaan/parenting  (pertemuan orang tua, pemaparan program, dan sebagainya). 

Kegiatan tahunan ini disusun bersama dengan pendidik dan tenaga kependidikan 

di satuan PAUD, serta disosialisasikan kepada seluruh orang tua peserta didik. 
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BAGIAN  III 

DOKUMEN II KTSP PAUD 

Dokumen II KTSP PAUD berisi pengembangan silabus yang merupakan 

perencanaan program tahunan, semester, mingguan, harian, dan penilaian. Dokumen ini 

berisi inti pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan. 

Pengembangan setiap rencana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Program Semester 

Rencana kegiatan program semester merupakan rencana kegiatan yang terkait 

dengan kegiatan kurikulum dalam rentang satu semester atau setara dengan enam 

bulan waktu kalender. Rencana kegiatan semester setidaknya memuat unsure 

Kompetensi Dasar (KD), tema, sub tema dan alokasi waktu. Penentuan KD memuat 

seluruh aspek perkembangan  Nilai Agama Moral (NAM), Fisik Motorik (FM), Bahasa 

(Bhs), Sosial Emosi (SE), Kognitif (Kog) dan seni.  

  Program Semester (terlampir) 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) 

RPPM dikembangkan dari kegiatan semester, namun penyajiannya lebih lengkap 

dan lebih operasional. Dalam program mingguan sudah diidentifikasi tema dan sub 

tema, pemetaan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam satu 

minggu, dan muatan materi yang akan dibangun ke anak serta sejumlah aktivitas 

bermain sesuai dengan tema dan model pembelajaran yang dipilih oleh KB Taman 

Belia Candi Semarang (sentra).  RPPM (terlampir) 

3. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)  adalah unit perencanaan 

terkecil dibuat untuk digunakan dan memandu kegiatan dalam satu hari. RPPH 

disusun berdasarkan RPP Mingguan yang berisi kegiatan–kegiatan yang dipilih dari 

indikator yang direncanakan untuk satu hari sesuai dengan tema  dan sub tema serta 

rencana penilaian yang akan dilakukan sesuai dengan KD yang dipilih untuk dapat 

dicapai oleh anak selama proses pembelajaran pada hari itu. Penulisan RPPH 

disesuaikan dengan model atau pendekatan yang telah ditentukan. RPPH (terlampir) 

4. Pelaksanaan Evaluasi yang diterapkan di Satuan PAUD 

Evaluasi pembelajaran untuk Pendidikan Anak usia Dini sesuai dengan 

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini adalah penilaian otentik dan penilaian 

kinerja. Pelaksanaan evaluasi (terlampir) 
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BAGIAN IV 

PENUTUP 

 

Pengembangan KTSP Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang merupakan 

kegiatan strategis dan berdampak sangat menentukan terhadap keberlangsungan satuan 

pendidikan Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang. Semua pihak yang terkait 

dengan satuan pendidikan KB Taman Belia Candi Semarang, terutama penyelenggara, 

pengelola dan pendidik, serta orang tua hendaklah dapat berperan secara optimal dalam 

proses pengembangan KTSP KB Taman Belia Candi Semarang. Jika semua pihak dapat 

berpartisipasi dengan optimal, maka diyakini bahwa KTSP KB Taman Belia Candi 

Semarang akan memberi dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak yang dititipkan di satuan pendidikan KB Taman Belia Candi Semarang. 

Demikian Kurikulum Kelompok Bermain Taman Belia Candi Semarang ini disusun 

untuk dapat digunakan  sebagai acuan  pembelajaran pada tahun pelajaran 2016-2017. 

Tentu saja dalam pelaksanaan kemudian, sangat  dimungkinkan adanya perubahan 

maupun penambahan baik program maupun sarana prasarana yang dibutuhkan. 

Kerjasama yang baik dari semua bagian yang terlibat di dalam penyusunan maupun 

dibutuhkan  

Kami sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya miliki Tuhan YME. Untuk itu, 

saran dan kritik yang membangun senantiasa kami harapkan demi perbaikan penyusunan 

Kurikulum Pembelajaran  maupun pelaksanaan di lapangan. 
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LAMPIRAN  PENGHARGAAN 

1.   Penghargaan GERNAS BAKU 
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2. Sekolah Sahabat keluarga 
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