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BAGIAN I 

PROFIL KB-HARAPAN BANGSA 

 

I. Identitas  Lembaga:  

 Nama PAUD :  KB. Harapan Bangsa 

 Alamat  :  Jl. Bhakti Karya Rt,25 Rw.09 Kel.Oebobo Kec.Oebobo  

       Kota Kupang 

 Kelurahan  :  Oebobo 

 Kecamatan :  Oebobo 

 Kota  : Kupang 

 Provinsi : Nusa  Tenggara Timur 

 Kode Pos : 85111 

 Status  : Swasta 

 Tgl/Tahun Pendirian  : 8 Januari 2013 

 Penyelenggara  : Petrus Allung, SH 

 Jumlah siswa                       : 21  orang 

 Nama Bank : NTT Cabang Pembantu Walikota 

 No Rekening  : 001 02.01.736431-8 

 No NPWP  : 75.101.232.9-922.000 

 Tpl/Fax/Hp : 0380-8554925/081339360922 

 Email  : paudnihb013@gmail.com  

 Website : https://www.pkbmharapanbangsa.com  

mailto:paudnihb013@gmail.com
https://www.pkbmharapanbangsa.com/
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      BAB I 

      PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa KB-Harapan Bangsa termasuk pendidikan anak usia 

dini yang memberikan pembinaan bagi anak dari sejak lahir hingga usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan. Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan rohani 

anak agar memiliki kesiapan lebih lanjut memasuki pendidikan selanjutnya (Depdiknas, 2003). 

Usia dini merupakan masa keemasan (golden age). Oleh karena itu pendidikan pada masa ini 

merupakan pendidikan yang sangat fundamental serta menentukan perkembangan anak. 

Pendidik yang kompeten dan profesional akan dapat membantu perkembangan pada tingkat 

yang optimal. Tetapi kenyataannya masih banyak lembaga yang tenaga pendidiknya kurang 

mampu menguasai kurikulum. Masih banyak guru yang mengajar belum sesuai dengan panduan 

kurikulum. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada hakikatnya adalah pendidikan yang 

diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. 

Pendidikan anak usia dini sebagai salah satu bentuk penyelenggaran pendidikan yang menitik 

beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik 

(halus dan kasar), kecerdasan emosi, kecerdasan jamak (multiple interlligences), maupun 

kecerdasan spriritual.  Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini. Penyelenggaran 

pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh 

anak ( Suyadi, 2014: 22-23 ). 

Dengan demikian salah satu tujuan dari pendirian PAUD Harapan Bangsa yaitu tidak lain 

untuk membantu mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus yang sehat, cerdas, dan 

ceria. Pendidikan anak usia dini, usia dini sangat penting bagi pendidikan selanjutnya setelah 

keluarga, karena anak akan belajar dan mengembangkan seluruh aspek perkembangannya 

melalui pendidikan anak usia dini. Selain itu untuk membantu para orang tua mendidik anaknya 

di Lembaga KB-Harapan Bangsa. 

B.     VISI 

“Terwujudnya anak yang ceria, cerdas, terampil, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berwawasan global yang dapat bersaing pada sesuai perkembangan jaman” 

 

C.    MISI 

a.       Menciptakan suasana bermain sambil belajar yang nyaman dan menyenangkan 

b.      Mewujudkan kemandirian dan keberanian anak dalam melakukan sesuatu 

c.       Mendorong dan membantu anak didik agar memiliki ketrampilan/ keahlian/ kecakapan yang 

dapat dikembangkan secara professional 

d.      Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianutnya serta budaya bangsa 

sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak 

e.       Membekali anak didik di pendidikan yang berlanjut 
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D.    TUJUAN 

a.       Mempersiapkan anak usia dini untuk memasuki pendidikan dasar dengan belajar sambil 

bermain 

b.      Terwujudnya suasana PAUD/KB yang kondusif, administrasi yang transparan dan tertib 

c.       Membina dan mengasuh peserta didik dengan penuh kasih sayang, cinta dan kesabaran 

d.      Mengembangkan minat agar anak cerdas, kreatif, terampil dan mandiri. 

 

E.     KOMPETENSI LULUSAN 

1.      Anak mampu menghafal doa-doa untuk kegiatan sehari-hari 

2.      Anak mampu menghafal pancasila dengan benar 

3.      Anak mampu menghitung dan membilang angka 1-100 

4.      Anak mampu berperilaku sopan kepada orang yang lebih tua 

5.      Anak mampu membaca dan menulis dengan rapi tanpa bantuan 

6.      Anak mampu mengenal warna, bentuk pola, dan jenis pola. 
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BAB II 

SEJARAH PENDIRIAN 

 

A. Sejarah  KB. Harapan Bangsa 

 KB. Harapan Bangsa didirikan oleh Inisiatif Para Pendiri antara lain seorang Ketua 

Dewan Pendiri yang disebut Pengelola (Petrus Allung, SH).  

Lembaga PAUD Harapan Bangsa beralamat  di Jln. Bhakti Karya Rt.25 Rw.09 Kelurahan 

Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang. Sejak didirikan tahun 2013 proses Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak usia dini dapat terlaksana Hingga saat ini. Dan kini lembaga telah memiliki 

sebuah bangunan sekolah permanent dua Lantai menyatuh dengan PKBM Harapan Bangsa, 

yang terdiri atas satu ruang belajar dan satu ruang kantor yang berada di Lantai dua Gedung 

Utama PKBM Harapan Bangsa. 

B. Struktur kepengurusan  

Penyelenggara   :  Lembaga PAUD Harapan Bangsa 

 Pengelola  :  Petrus Allung, SH 

 Kepala Sekolah : Kori M.Sinlae, S.Pd 

 Ketua Komite :  Maria E.Nona Mangngi, S.Kom  

 Sekretaris  :  Sarlin D.Boling, S.Pd 

 Bendahara   :  Jenny E.Mauko, S.Pd 

 Seksi Pendidikan/Kurikulum : Edison Dopungtonung, S.Pd  

A. Alamat dan letak Geografis KB. Harapan Bangsa  

 Alamat KB. Harapan Bangsa Jln. Bhakti Karya Rt.25 Rw.09 Kelurahan Oebobo Kec. 

Oebobo Kota Kupang, dengan letak Geografis yakni:  

1. Wilayah Administrasi  

Kota Kupang secara geografis terletak antara koordinat 10011 LU 1230 35 BT/10,1830 

LS123,5830BT Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kota Kupang adalah sebagai berikut : 

 Sebelah utara berbatasan dengan  Teluk Kupang 

 Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan  Kupang Tengah 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah 

 Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat 
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Kota Kupang memiliki wilayah seluas 229,97 Km2 termasuk Bandar Udara ElTari seluas 

19,69 Km2. Seluruh wilayah tersebut secara administratif terbagi dalam 6 wilayah kecamatan 

yang meliputi 51 kelurahan. Pembagian wilayah Kota Kupang secara administrasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Kecamatan Alak seluas 110.87 Km2 

2. Kecamatan Maulafa seluas 69.91 Km2 

3. Kecamatan Oebobo seluas 12,90  Km2 

4. Kecamatan Kota  Raja Seluas 12, 96 Km2 

5. Kecamatan Kelapa Lima seluas 11.27 Km2 

6. Kecamatan Kota  Lama Seluas 11.639 Km2 

2.  Kondisi Fisik Dasar 

Secara topografis, Kota Kupang sebagian besar berada pada ketinggian 10-50 m dpl 

(diatas permukaan laut), sedangkan bagian utaranya (meliputi sebagian besar Kecamatan Alak 

dan Kelapa Lima) ketinggiannya berkisar antara 0-10 m dpl. Selain itu di Kota Kupang pun 

terdapat daerah-daerah yang mempunyai ketinggian > 50 m dpl yaitu pada bagian selatan 

Kecamatan Maulafa, Oebobo, Kota Lama dan sebagian Kecamatan Kelapa Lima yang meliputi 

Kelurahan Kolhua, Sikumana, Penfui, Fatubesi. Permukaan terdiri dari batu karang dan tidak 

rata serta tanah berwarna merah dan putih. 

Iklim di Kota Kupang sama halnya dengan iklim di daerah lain dalam wilayah 

Kabupaten Kupang yaitu iklim kering yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan 

yang pendek, sekitar bulan Desember sampai dengan April,  dengan suhu udara mulai dari   

200C -310C.  Musim kering sekitar bulan April sampai bulan Oktober dengan suhu udara mulai 

dari  29,10C–33,40C. Hampir sebagian lahan terdiri dari padang rumput, pohon lontar, pohon 

kelapa, pohon jati dan pohon gewang. 

Berdasarkan data geografis yang ada maka dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan 

peserta didik yang tidak sempat memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan 

kebutuhannya. Hal ini diakibatkan kurangnya motivasi untuk mengikuti pembelajaran. 
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3. Pola Guna Lahan 

Kota Kupang  memiliki luas wilayah 180.27 Km2. Data terakhir (tahun 2015) yang 

menunjukan bahwa pemanfaatan lahan di Kota Kupang yaitu meliputi : 

1. Pemukiman (5.988,2Ha) 

2. Industri (1.367,1 Ha) 

3. Perdagangan dan Jasa (608,1 Ha) 

4. Pertanian (4.467,8 Ha) 

5. Lain-lain (819,4 Ha) 

6. Belum terpakai 

7. Bandara El Tari 

Masih terdapat lahan kosong yang berupa semak/alang-alang yang dapat digunakan 

sebagai lahan pertanian atau untuk kepentingan lainnya. 

4. Penyediaan Air Bersih 

Wilayah pelayanan air bersih perpipaan di Kota Kupang meliputi 6 kecamatan yang 

dikelola oleh  PDAM Kabupaten Kupang  dan PDAM Kota Kupang dengan wilayah pelayanan 

Kecamatan Oebobo, Kelapa Lima, Maulafa,Kota Lama, Kota Raja  dan Kecamatan Alak. 

Sedangkan untuk daerah yang belum terlayani oleh air bersih sistem perpipaan maka 

dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih yaitu dengan memanfaatkan air tanah melalui sumur 

gali, sumur dangkal, sungai dan mata air. 

Kebutuhan air bersih di sebagian kecamatan belum terlayani oleh sistem perpipaan 

PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih penduduk di wilayah kecamatan tersebut 

maka penduduk memanfaatkan air tanah melalui sumur gali atau sumur dangkal. Pada saat ini 

beberapa perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang di Kecamatan Alak, Maulafa dan 

Kelapa Lima telah dilayani oleh PDAM Kabupaten Kupang. Dan Kecamatan Oebobo sebagaian 

besar dilayani oleh PDAM Kota Kupang 

5. Pengelolaan Sampah dan Air Limbah 

Pengolahan sampah di Kota Kupang dikelola oleh Dinas Kebersihan. Lokasi tempat 

pembuangan akhir terletak di Kecamatan Alak sekitar 10 km dari pusat kota, sistem yang 

dipakai yaitu open dumping dan compositing yang tidak beroperasi secara kontinyu, sehingga 
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untuk menampung volume sampah yang ada diperlukan penanganan khusus atau penanganan 

lainnya. 

Daerah pelayanan persampahan pada saat ini belum menyeluruh, dimana wilayah 

pelayanan yang sudah tercakup meliputi; daerah komersil pusat kota (Kecamatan Oebobo), 

daerah perumahan (Kecamatan Maulafa, Kelapa Lima dan Alak), daerah Jalan Protokol  

(Kecamatan Oebobo) dan pasar serta pertokoan. 

B. Status Lembaga 

Nama Program  : KB. Harapan Bangsa 

 Status   : Swasta  

 No Ijin Operasional   : 675/DISDIKBUD.073.3/PAUDNI/2019 

 Tanggal : 10 Mei 2019 

 Masa Berlaku : 3 Tahun ( 10 mei 2022) 

 Status Akreditasi :  Terakreditasi C 

 Masa Berlaku s/d :  13 September 2023 

 

1. Lingkungan Sekolah 

KB. Harapan bangsa beralamat di jalan Bhakti Karya Kelurahan Oebobo, Kec.Oebobo 

berada ditengah-tengah pemukiman Padat penduduk berada di antara SMA Kihajar 

Dewantara, STM Karya Kupang, dan KB-Elsadae Oebobo  

2. Sumber Daya sekolah: 

a. Sarana prasarana 

Tanah KB. Harapan Bangsa milik Perorangan( Bebarapa Pengurus) yang telah mendapat 

rekomendasi penggunaan tanah dan bangunan dari PKBM Harapan Bangsa 

3. Jumlah Ruangan 

 

NO JENIS  RUANGAN 
JLH LUAS KEADAAAN 

KET 
RUANG LUAS BAIK RUSAK 

1 Ruang kelas  1 54 M2    

2 Ruang Kep. Sekolah  1 12 M2    

3 Ruang Tamu sekaligus Ruang 

Guru 

1 36M2    

3 WC/Kamar Mandi Guru dan 

Murid  

1 4M2    
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4. Sarana  Bermain  di luar  

NO NAMA  ALAT JUMLAH 
KONDISI 

BAIK RUSAK 

1 Senjola 1    

2 Peluncur 1         

3 Ayunan ganda 1   

4 Jungkitan 3   

5 Mangkuk Putar 1   

6 Bola Dunia 1   

 

5. Alat Peraga Pembelajaran dan Permainan di Dalam Ruang 

NO NAMA  ALAT JUMLAH 
KONDISI 

BAIK RUSAK 

1 Boneka Tangan 1 set   

2 Timbangan 1 bh   

3 Donat hitung 8 set   

4 Balok kreatif 10 set   

5 Buah huruf 4 set   

6 Balok kreatif  8 set   

7 Balok angka 3 set   

8 Bola bowling 3 set   

9 Puzle 12 set   

10 Menara kelompok 2 set   

11 Pengukur tinggi badan 1 bh   

12 Mencocok 12 set   

13 Meronce  5 dos   

14 Stempel 10 bh   

15 Alat transportasi 4 set   

16 Profesi 1 set   

17 Kartu huruf 4 set   

18 Kartu angka 4 set   

19 Papan white board 1 bh   

20 Akordion 5 set   

21 Tamborin 8 bh   

22 Bola besar 5 bh   

23 Bola kecil 4 set   

 

 

6. Fasilitas  Penunjang Pembelajaran  

NO JENIS  BARANG JUMLAH 
KONDISI 

BAIK RUSAK 

1 Buku referensi guru 5 bk   

2 Buku cerita bergambar 20 bk   

3 Lemari buku 1 bh   

4 Lemari alat peraga 2 bh   

5 Meja anak 20 bh   

6 Kursi  anak 20 bh   

7 Loker  3  bh   

8 Papan white board 1 bh   

9 Papan absen  2 bh   
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10 Meja guru  4 bh   

11 Kursi guru 4 bh   

12 Meja Kepala Sekolah 1 Bh   

13 Kursi Kepala Sekolah 1 bh   

14 Laptop/Komputer 1 unit   

15 LCD Proyektor 1 unit   

16 Layar Proyektor 1 Bh   

 

7. Anggaran Sekolah  

 Sumber dana sekolah berasal dari :  
 a. Iuran Pendaftaran  

 b. Iuran Komite 

 c. Bantuan Operasional Sekolah ( BOP) 

8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

   1.  Pengelola  : 1 orang 

 2.Kepala Sekolah   : 1 Orang 

2. Guru    : 2 orang  (1 berijasah S1 PAUD, 2 org berijasah S1) 
 Jumlah keseluruhan : 4 Orang  

  L : 1 / P : 3 orang 

 
 

9.  Peserta  Didik  

 9.1. Jumlah Peserta Didik Tiga Tahun Terakhir   

KELOMPOK 
JUMLAH  PESERTA  DIDIK 

KET 
2017/2018 2018/2019 2020/2021 

A 13 10 5  

B 15 18 16  

JUMLAH 28 30 21  

 

10. Data Peserta Didik Tahun Pelajaran Tahun  2020 / 2021 

 

NO KELOMPOK 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH KET. 
L P 

1 

 

 
2 

A 

 

 
B 

2 

 

 
10 

5 

 

 
5 

7 

 

 
15 

Pekerjaan orang tua  

- PNS           :   - 

- POLRI        :   - 

- Swasta       :  21  

- Pendeta      :  - 

                     21 
Agama  

- Protestan    :   17 

- Katholik     :   4   

- Islam          :    -                     

 Jumlah 21 13 35  

 

11.  Prestasi yang diperoleh KB. Harapan Bangsa 

 

N

O 
Kegiatan Penyelenggara Prestasi Peserta/AN Tahun 

1 Kreasi PAUD Ceria RRI Pro-1 Kupang I 
Margaretha 

Suradi 
2017 

2 Pentas seni budaya Gugus Mercurius Juara III  2018 

3 Lomba kreasi seni suara Gugus Mercurius Juara I Margaretha 2019 
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Suradi 

3 PAUD Ceria     2017 
 

12. Penghargaan yang diperoleh Guru 

 

NO KEGIATAN PENYELENGGARA PRESTASI PESERTA  A/N TAHUN 

1 Kegiatan Pencari Bakat 

Prestasi Seni dan kreasi 

Anak 

Lembaga PKBM 

Harapan Bangsa 

I Sri Murtiningsih 2018 

      

      

 

 

 Kemitraan 

Untuk menunjang terlaksananya program pendidikan maka KB-Harapan Bangsa 

mengadakan hubungan kerja sama dengan Mitra  terkait seperti :  

- Dinas P&K Prov. NTT, , Dinas P&K Kota Kupang,, Puskesmas Oebobo, 

HIMPAUDI Propinsi NTT, HIMPAUDI Kota Kupang. 
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BAGIAN  II 

DOKUMEN I KURIKULUM  

KB. HARAPAN BANGSA 

 

 
I.    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan anak usia dini diyakini menjadi dasar bagi penyiapan sumber daya 

manusia yang berkualitas dimasa mendatang. Oleh karena itu layanan PAUD harus 

dirancang dengan seksama dengan memperhatikan perkembangan anak , 

perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya yang berkembang. 

Memahami kondisi tersebut, maka Kelompok Bermain Harapan Bangsa 

memandang perlu untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan PAUD.  

Kurikulum tingkat satuan PAUD Kelompok Bermain Harapan Bangsa 

disusun oleh Tim Pengembang Lembaga yang terdiri dari Pengelola, Tim Guru dan 

Komite  orang tua dengan Bimbingan Penilik PAUD. Kurikulum Kelompok 

Bermain Harapan Bangsa disusun sebagai acuan penyelenggaraan dan pengelolaan 

keseluruhan Program dan Pelaksanaan Pembelajaran.  Kurikulum PAUD juga 

dijadikan sebagai patokan untuk melaksanakan pengukuran keberhasilan  

pencapaian tujuan, Program dan keseluruhan kegiatan pembelajaran sekaligus 

sebagai tolak ukur untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu satuan pendidikan 

secara bertahap dan berkesinambungan. 

B. Dasar Operasional Penyususnan KTSP PAUD. 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional 

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 ttahun 2013 tentang perubahan atas peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Satandar Nasional Pendidikan 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas 

peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang 

Standar Pendidikan PAUD 

f. Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak 

Usia Dini 
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g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014 tentang 

Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pasal 7 

h. Pedoman penyusuna KTSP Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2014 

 

C. Tujuan Penyusunan KTSP KB Harapan Bangsa 

Kurikulum Kelompok Bermain Haleluya disusun sebagai: 

1. Acuan bagi pengelola dan pendidik dalam menyusun Program layanan kegiatan 

Pembelajaran dan kegiatan lain yang mendudkung pencapaian keberhasilan 

belajar anak. 

2. Informasi tentang Program Layanan PAUD  yang diberikan oleh Satuan PAUD 

kepada peserta Didik 

3. Dokumen diperlukan untuk Evaluasi Pembinaan, dan peninjauan 

 

II. VISI, MISI DAN TUJUAN SATUAN PAUD 

1. Visi Taman Kelompok Harapan Bangsa 

“ Menjadikan anak Indonesia menjadi anak yang mandiri, cerdas, kreatif serta 

memiliki kepribadian yang baik untuk mencapai kematangan mental spiritual 

yang berkualitas “ 

2. Misi Kelompok Bermain Harapan Bangsa 

1. Membiasakan anak untuk saling tolong menolong dan menghargai sesame 

2. Mendidik anak untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan  

3. Mendampingi anak dalam mengembangkan potensinya 

4. Melatih anak untuk memecahkan masalahnya sendiri 

5. Melatih anak untuk dapat mengurus dirinya sendiri 

3. Tujuan Kelompok Bermain Harapan Bangsa 

Untuk menampung anak-anak dilingkungan ini, sebagai upaya mendekatkan 

pelayanan pendidikan kepada masyarakat khususnya anak-anak sebagai 

generasi penerus pembangunan bangsa.  

 

III. KARAKTERISTIK KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA 

Kurikulum Kelompok Bermain Harapan Bangsa a  disusun dengan mengusung 

nilai-nilai  kristiani sebagai dasar mengembangkan karakter peserta didik. Nilai-nilai 

karakter yang kembangkan antara lain kepemimpinan, jujur, kreatifitas, dan 

kemandirian. Penerapan nilai-nilai tersebut diatas melalui pembiasaan rutin yang 

diterpkan selama anak berada di satuan Paud Harapan Bangsa 
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 Dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan 

partisipatif, Kelompok Bermain Harapan Bangsa menerapkan model pembelajaran 

Area, dengan metode pelaksanaan pembelajaran saintifik berbasis kemandirian, dimana 

anak dibimbing untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan mandiri yakni seluruh 

kegiatan yang dirancang untuk membangun kemandiran anak dengan cara melakukan 

sendiri termasuk melatih diri menjadi pemimpin bagi teman.  Selanjutnya dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran lembaga kami menggunakan model pembelajaran 

Area sebagai pemenuhan densitas main. Area yang disiapkan adalah: Area Ipa, Area 

balok, Area Seni, Area bahasa, Area Matematika, Area Drama, Area Pasir dan Air 

untuk memenuhi 6 aspek perkembangan anak dan untuk membantu kematangan anak 

dalam keaksaraan maka khusus untuk area Bahasa anak-anak bermain 3 kali seminggu 

 

IV. STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

Program Pengembangan dan Muatan Pembelajaran Kurikulum KB. Harapan Bangsa 

 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI YANG 

DICAPAI 

MATERI PEMBELAJARAN 

NILAI MORAL 

DAN AGAMA 

 

1.1 Mempercayai adanya 
Tuhan melalui Ciptannya 

• Mengetahui sifat Tuhan sebagai pencipta, mengenal 

ciptaan-ciptaan Tuhan, membiasakan mengucapkan 
kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan 

 

  
1.2 Menghargai diri 

sendiri, orang lain, 

dan lingkungan 

sekitar sebagai rasa 
syukur kepada Tuhan  

 

• Terbiasa saling menghormati (toleransi) agama, 
mengucapkan keagungan Tuhan sesuai agamanya, 

merawat kebersihan diri, tidak menyakiti diri atau 

teman, menghargai teman (tidak mengolok-olok), 

hormat pada guru dan orang tua, menjaga dan merawat 
tanaman, 

binatang peliharaan dan ciptaan Tuhan 

 2.13 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 
sikap jujur 

 

 
 

• Terbiasa berbicara sesuai fakta, tidak curang dalam 

perkataan dan perbuatan, tidak berbohong, menghargai 
kepemilikan orang lain,mengembalikan benda yang 

bukan haknya,mengerti batasan yang boleh dan tidak 

boleh 
dilakukan, terus terang, anak senang melakukan 

sesuatu sesuai aturan atau kesepakatan, dan mengakui 

elebihan diri atau temannya. Cara menghindarkan dir 
dari bahaya kekerasan (melindungi anggota tubuh 

yang terlarang : 

mulut, dada, alat kelamin, pantat; waspada terhadap 

orang asing/tidak dikenal), 
• Cara menghindari diri dari benda-benda berbaha ya 

misalnya pisau, listrik, pestisida,kendara an saat di 

jalan raya 
• Cara menggunakan toilet dengan benar tanpa 

bantuan 

• Kebiasaan buruk yang harus dihindari 
(permen,nonton tv atau main game lebih dari 1 jam 

setiap hari, tidur terlalu larut malam, jajan sembarang). 

 3.1 Mengenal kegiatan Doa-doa (doa sebelum dan sesudah belajar,doa 
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beribadah sehari-hari 

4.1. Melakukan kegiatan 
beribadah sehari-hari 

dengan tuntunan 

orang dewasa 

sebelum dan sesudah makan, doa sebelumdan bangun 

tidur, doa untuk kedua orang tua),mengenal hari-hari 
besar agama, hari-hari besaragama, cara ibadah sesuai 

dengan hari besaragama, tempat ibadah, tokoh 

keagamaan. 
 

 3.2 Mengenal perilaku 

baik sebagai cerminan 

akhlak mulia 
4.2. Menunjukkan 

periaku santun sebagai 

cerminan akhlak mulia 
 

 

Perilaku baik dan santun disesuaikan denganagama 

dan adat setempat; misalnya tatacara berbicara secara 

santun, cara berjalanmelewati orang tua, cara meminta 
bantuan, 

cara menyampaikankan terima kasih 

setelahmendapatkan bantuan, tata cara beribadah 
sesuaidengan agamanya misalnya; berdoa, tata 

caramakan, tata cara memberi salam, cara 

berpakaian,menolong teman, orang tua dan guru. 

 

FISIK MOTORIK 2.1 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 

hidup sehat 
 

 

Kebiasaan anak makan makanan bergizi seimbang, 

kebiasaan merawat diri misalnya; mencuci tangan, 

menggosok gigi, mandi, berpakaian bersih,menjaga 
kebersihan lingkungan misalnya;kebersihan tempat 

belajar dan lingkungan,menjaga kebersihan alat main 

dan milik pribadi. 

 3.3 Mengenal anggota 
tubuh, fungsi, dan 

gerakannya untuk 

pengembangan 
motorik kasar dan 

motorik halus 

4.3 Menggunakan 

anggota tubuh untuk 
pengembangan 

motorika kasar dan 

halus  
 

 

*Nama anggota tubuh, fungsi anggota tubuh, cara 
merawat, kebutuhan agar anggota tubuh tetap sehat, 

berbagai gerakan untuk melatih motorik kasar dalam 

kelenturan, kekuatan, kestabilan, keseimbangan, 
kelincahan, kelenturan, koordinasi tubuh. 

* Kegiatan untuk latihan motorik kasar antara lain 

merangkak, berjalan, berlari, merayap, berjinjit, 

melompat, meloncat, memanjat,bergelantungan, 
menendang, berguling dengan 

menggunakan gerakan secara terkontrol, seimbang dan 

lincah dalam menirukan berbagai gerakan yang teratur 
(misalnya: menirukan gerakan benda, senam, tarian, 

permainan tradisional,dll.).  

*Keterampilan motorik halus untuk melatih koordinasi 

mata dan tangan, kelenturan pergelangan tangan, 
kekuatan dan kelenturan jarijari tangan, melalui 

kegiatan antara lain; meremas,menjumput, meronce, 

menggunting, menjahit,mengancingkan baju, menali 
sepatu, menggambar,menempel, makan, dll.  

*Permainan motorik kasar atau halus dengan aturan 

Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi (sangat 
kecil- lebih kecil- kecil- besar- lebih besarpaling 

besar). 

• Pola ABC-ABC, ABCD-ABCD berdasarkan urutan 

warna, bentuk, ukuran, bunyi, warna, fungsi,sumber, 
dll. 

• Mencocokkan lambang bilangan dengan jumlah 

bilangan. 
• Hubungan satu ke satu, satu ke banyak,kelompok ke 

kelompok Lambang bilangan 

 3.4 Mengetahui cara 

hidup sehat 
4.4 Mampu menolong diri 

sendiri untuk hidup 

• Cara merawat kebersihan diri (misal: mencuci 

tangan, berlatih toilet, merawat gigi, mulut,telinga, 
hidung, olahraga, mandi 2x sehari;memakai baju 

bersih), memilih makanan dan minuman yang sehat, 
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sehat makanan yang diperlukan tubuh agar tetap sehat. 

• Cara menghindarkan diri dari bahaya 
kekerasan(melindungi anggota tubuh yang terlarang: 

mulut, dada, alat kelamin, pantat; waspada terhadap 

orang asing/tidak dikenal). 
• Cara menghindarkan diri dari benda-bendaberbahaya 

misalnya pisau, listrik, pestisida,kendaraan saat di 

jalan raya. 

• Cara menggunakan toilet dengan benar tanpa 
bantuan. 

• Kebiasaan buruk yang harus dihindari 

(permen,nonton tv atau main game lebih dari 1 jam 
setiaphari, tidur terlalu larut malam, jajan sembarang 

KOGNITIF 2.2 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 

sikap ingin tahu 

*membiasakan eksploratif, 

• cara bertanya, 

• cara mendapatkan jawaban. 

 2.3 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 

sikap kreatif 

• memahami tentang kreatif, 

• membiasakan kerja secara kreatif. 

 3.5 Mengetahui cara 
memecahkan masalah 

sehari-hari dan 

berperilaku kreatif 
4.5 Menyelesaikan 

masalah sehari-hari 

secara kreatif 

• cara mengenali masalah, 
• cara mengetahui penyebab masalah, 

• cara mengatasi masalah, 

• menyelesaikan kegiatan dengan berbagai cara 
untuk mengatasi masalah. 

 3.6 Mengenal bendabenda 
di sekitarnya 

(nama, warna, bentuk, 

ukuran, pola, sifat, 
suara, tekstur, fungsi, 

dan ciri-ciri lainnya) 

4.6 Menyampaikan 
tentang apa dan 

bagaimana bendabenda 

di sekitar yang 

dikenalnya (nama, 
warna, bentuk, ukuran, 

pola, sifat, suara, 

tekstur, fungsi, dan 
ciri-ciri lainnya) melalui 

berbagai hasil karya 

• bentuk dua dimensi (persegi, segitiga, bulat, segi 
panjang), 

• bentuk tiga dimensi (kubus, balok, limas,tabung), 

ukuran (panjang-pendek, besar-kecil,berat-ringan, 
sebentar-lama), bilangan (satuan,puluhan), 

• tekstur (kasar-halus, keras-lunak), 

• suara (cepat-lambat, keras-halus, tinggi-rendah), 
• pengelompokkan (berdasarkan warna, 

bentuk,ukuran, fungsi, warna-bentuk, warna-

ukuran,ukuran-bentuk, warna-ukuran-bentuk), 

• membandingkan benda berdasarkan ukuran“lebih 
dari – kurang dari”, “paling/ter), 

• mengurutkan benda berdasarkan seriasi (kecilsedang- 

besar), 

 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, 

• mencocokan Keluarga (hubungan dalam keluarga, 

peran, kebiasaan, garis keturunan,dst.), 
• teman (nama, ciri-ciri, kesukaan, tempat tinggaldst.), 

• lingkungan geografi s (pedesaan/ 

pantai/pegunungan/kota), 
• kegiatan orang-orang (di pagi/sore hari, 

dst.),pekerjaan (petani, buruh, guru, dll.), 

• budaya (perayaan terkait adat, pakaian, 

tarian,makanan, dst.), 
• tempat-tempat umum (sekolah, pasar, kantor pos, 

kantor polisi, terminal, dst.), 

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

• lambang negara. 
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bercerita, bernyanyi, 

dan gerak tubuh 

 3.8 Mengenal lingkungan 

alam (hewan, tanaman, 

cuaca, tanah, air, 

batubatuan, 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 

bermacam bentuk dan warna daun dan bermacam akar, 

• berkembang biak (biji/ stek/ cangkok/ beranak/ 

membelah diri/daun), 

• cara merawat tanaman, dst., 
• gejala alam (angin, hujan, cuaca, siang-

malam,mendung, siklus air, dst.), tanah, batu, 

• sebab akibat kejadian, 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. 

Nama benda, bagian-bagian benda, fungsi, 

caramenggunakan secara tepat, dan cara merawat.Alat 

dan benda yang dimaksud dapat berupa peralatan 
sekolah, perabot rumah tangga,perkakas kerja, 

peralatan elektronik, barangbarang bekas pakai 

BAHASA 3.10 Memahami bahasa 

reseptif (menyimak dan 

membaca) 
4.10 Menunjukkan 

kemampuan berbahasa 

reseptif (menyimak dan 

membaca) 

• cara menjawab dengan tepat ketika ditanya, 

• cara merespon dengan tepat saat mendengar cerita 

atau buku yang dibacakan guru, 
• melakukan sesuai dengan yang diminta 

denganbeberapa perintah, 

• menceritakan kembali apa yang sudah didengarnya. 

 3.11 Memahami 

bahasa ekspresif 

(mengungkapkan 
bahasa secara verbal 

dan non verbal) 

4.11 Menunjukkan 

kemampuan 
berbahasa ekspresif 

(mengungkapkan 

bahasa secara verbal 
dan nonverbal) 

Mengungkapkan keinginannya, menceritakan kembali, 

• bercerita tentang apa yang sudah dilakukannya, 

• mengungkapkan perasaan emosinya dengan melalui 
bahasa secara tepat. 

• Menggunakan buku untuk berbagai kegiatan. 

 3.12 Mengenal 

keaksaraan awal 

melalui bermain 
4.12 Menunjukkan 

kemampuan 

keaksaraan awal dalam 
berbagai bentuk karya 

- Membaca, gambar, membaca simbol,  

- Menjiplak huruf, 

- Mengenali huruf awal di namanya, menuliskan 

huruf-huruf namanya, 

- Menuliskan pikirannya walaupun hurufnya masih 
terbalik atau tidak lengkap, 

- Hubungan bunyi dengan huruf, 

- Mengucapkan kata yang sering diulang-ulang 
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tulisannya pada buku cerita, 

- Mengeja  huruf. 

-  Membaca sendiri, 

- Hubungan angka dan bilangan. 

SOSIAL 

EMOSIONAL 

2.5 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 

sikap percaya diri 

- Cara memberi salam pada guru atau teman, 

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

• Cara menyampaikan keinginan dengan santun. 

 2.6 Memiliki perilaku 
yang mencerminkan 

sikap taat terhadap 

aturan sehari-hari 

untuk melatih 
kedisiplinan 

Aturan bermain, 
• Aturan di satuan PAUD, 

• Cara mengatur diri sendiri misalnya membuat jadwal 

atau garis waktu, 

• Cara mengingatkan teman bila bertindak tidak sesuai 
dengan aturan 

 2.7 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 
sikap sabar (mau 

menunggu giliran, 

mau mendengar ketika 

orang lain berbicara) 
untuk melatih 

kedisiplinan 

• Cara menahan diri saat marah, • Ciri diri dan orang 

lain, 
• Cara antre, 

• Cara menyelesaikan gagasannya hingga tuntas, 

• berusaha tidak menyakiti atau membalas dengan 

kekerasan.. 

 2.8 Memiliki perilaku 
yang mencerminkan 

kemandirian 

• Pemahaman tentang mandiri, 
• Perilaku mandiri, 

• Cara merencanakan, memilih, memiliki inisiatif 

untuk belajar atau melakukan sesuatu tanpa harus 

dibantu atau dengan bantuan seperlunya. 

 2.9 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 

sikap peduli dan mau 
membantu jika diminta 

bantuannya 

• Keuntungan mengalah, 

• Cara menawarkan bantuan pada teman atau guru, 

• Cara menenangkan diri dan temannya dalam 
berbagai situasi, 

• senang berbagi makanan atau mainan. 

 2.10 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 
sikap kerja sama 

• Perilaku anak yang menerima perbedaan teman 

dengan dirinya, 
• Cara menghargai karya teman, 

• Cara menghargai pendapat teman, mau berbagi,  

mendengarkan dengan sabar pendapat teman, 
• Cara berterima kasih atas bantuan yang diterima, 

 2.11 Memiliki perilaku 

yang dapat 

menyesuaikan diri 

• Kegiatan transisi, 

• Cara menghadapi situasi berbeda, 

• Cara menyesuaikan diri dengan cuaca dan kondisi 
alam. 

 2.12 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 

sikap tanggung jawab 

Pemahaman tentang tanggung jawab 

• Pentingnya bertanggung jawab 

• Cara bertanggung jawab (mau mengakui kesalahan 
dengan  

    meminta maaf), 

• Cara merapikan/ membereskan mainan pada tempat 
semula, 

• Mengerjakan sesuatu hingga tuntas, 

• Mengikuti aturan yang telah ditetapkan walaupun 
sekali-kali  masih harus diingatkan, 

• Senang menjalankan kegiatan yang jadi tugasnya 

(misalnya piket sebagai pemimpin 

harus membantu menyiapkan alat makan, dst.). 

 2.14 Memiliki perilaku yang • cara berbicara secara santun, menghargai temann dan 
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mencerminkan sikap 

rendah hati dan santun 
kepada orang tua, pendidik, 

dan teman. 

orang yang lebih tua usianya 

• pemahaman sikap rendah hati 
• contoh perilaku rendah hati dan santun. 

 3.13 Mengenal emosi diri 

dan orang lain 
4.13 Menunjukkan reaksi 

emosi diri secara wajarr 

Cara menghadapi orang yang tidak dikenal, 

• Penyebab sedih, marah, gembira, kecewa, atau 
mengerti jika ia menganggu temannya akan marah, 

jika ia membantu temannya akan 

senang,mengendalikan emosi secara wajar 

 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 (lapar 

ingin makan, kedinginan memerlukan baju hangat, 

perlu payung agar tidak kehujanan, kepanasan, sakit 

perut perlu obat), 
• Teknik mengambil makanan sesuai dengan 

kebutuhan, menggunakan alat main sesuai dengan 

gagasan yang dimilikinya, 
• Membuat karya sesuai dengan gagasannya, dst. 

• Cara berbicara secara santun, menghargai teman dan 

orang yang lebih tua usianya, 
• Memahami sikap rendah hati, 

• Contoh perilaku rendah hati dan santun. 

SENI 2.4 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 
sikap estetis 

• cara menjaga kerapian diri, dan 

• cara menghargai hasil karya baik dalam bentuk 
gambar, lukisan, pahat, gerak, atau bentuk seni 

lainnya, 

• cara 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 

• membuat berbagai hasil karya dan aktivitas seni 

gambar dan lukis, seni suara, seni musik, karya tangan 

dan lainnya, 
• menampilkan hasil karya seni. 

 
 

V. KALENDER PENDIDIKAN DAN PROGRAM TAHUNAN 

a. Kalender pendidikan 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran selama 

satu tahun pelajaran yang mencakup :  

 Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada 

awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. 

 Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran untuk 

setiap tahun palajaran pada tiap satuan pendidikan. 

 Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran untuk setiap kegiatan 

termasuk muatan lokal di kegiatan pengembangan diri. 

 Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran 

yang terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. 
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 Waktu libur dapat berbentuk : libur akhir tahun pelajaran, hari libur semester, hari 

libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar Nasional, dan hari libur 

khusus.  

Program pendidikan dan pembelajaran di Kelompok Bermain menggunakan waktu 

belajar satu tahun dalam bentuk perencanaan semester, mingguan dan harian. 

Perencenaan program pembelajaran di Kelompok Bermain adalah perencanaan 

mingguan efektif dalam Satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 mingggu. Jika 

5 hari belajar dalam satu minggu berarti setiap hari digunakan 150 menit dengan 

jumlah pertemuan sebanyak 900 menit. ( Program tahunan terlampir) 

Minggu  Efektif  

 Semester  I : 112 hari efektif  (17 minggu  efektif) 

 Semester II : 112 hari efektif (17 minggu  efektif) 

b. Program Tahunan 

Program Khusus dan Pendudukung 

Kelompok Bermain Harapan Bangsa mengembangkan Program Khusus sebagai 

Program Unggulan dari satuan Paud ini berupa: 

1. Pengenalan Alam sekitar 

2. Pengenalan seni daerah 

3. Pengenalan bakat dan minat anak 

4. Kegiatan Parenting 

 

c. Alokasi Pembelajaran 

Alokasi pembelajaran di KB. Harapan Bangsa sebanyak 15 jam @  900 menit 

dalam seminggu. kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan selama 5 hari 

dimulai dari pukul 08.00-10.00 ( jadwal kegiatan terlampir ) 

d. Jadwal dan peraturan lainnya antara lain: 

1. Menerima pendaftaran siswa baru usia 3-6 tahun. 

2. Anak harus berpakaian sesuai ketentuan. 

- Hari Senin  :  Seragam Kotak-Kotak Pink 

- Hari Rabu  : seragam Batik/Motif 

- Hari Jumat  : Seragam Olahraga 

3. Anak membasakan  menjaga dan memelihara ketertiban serta kebersihan sekolah. 

4. Anak hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. 
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5. Setiap anak yang tidak masuk sekolah, harus ada pemberitahuan dari orang 

tua/wali. 

6. Anak tidak diperkenankan membawa permainan ke sekolah dan mengenakan 

perhiasan emas. 

7. Mohon orang tua/wali menjemput anak tepat waktu. 

8. Hal-hal yang terjadi sesudah jam sekolah, di luar tanggung jawab Guru. 

9. Setelah pembagian kelompok, orang tua tidak diperkenankan masuk ke dalam 

kelas. 

10. Pada tanggal 15 setiap bulan ada rapat Pendidik dan pengelola di Gugus Sasando 

11. Pada Tanggal 20 Setiap bulan rapat pendidik dan pengelola di HIMPAUDI 

kecamatan 

12. Anak yang berhak pindah SD berusia 5,8 tahun. 

 Keterangan: 

Pengembangan sikap diterapkan secara rutin yang dituangkan dalam jadwal kegiatan 

rutin harian. Pengembangan sikap dilakukan melalui keteladanan dari guru secara 

konsisten. Untuk membentuk konsistensi pembentukan sikap maka kegiatan rutin 

dipandu dalam Standar Operasional Prosedur  ( SOP) penyusunan SOP dilampirkan 

dalam KTSP. 

 

Standar Operasional Prosedur 

SOP Pembelajaran merupakan langkah-langkah untuk menjalankan pembelajaran PAUD 

dalam mencapai semua kompetensi inti (sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan 

keterampilan) dan standar tingkat pencapaian perkembangan anak.  

SOP menjadi sistem yang memberikan pedoman kerja, kapan, dimana, oleh siapa dan 

cara bagaimana pembelajaran dijalankan terutama dalam mengatur program 

pembelajaran yang bersifat rutin dan habituasi. Kegiatan rutin dan terus berulang 

dilakukan guru biasanya kegiatan pembiasaan dan keteladanan dalam mencapai sikap 

spiritual dan sikap sosial. 

 

a. Tujuan SOP 

1. Memperlancar tim di lingkungan satuan PAUD dalam melaksanakan tugasnya.  

2. Mempermudah mengetahui hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas 

baik hambatan tersebut datangnya dari dalam maupun dari luar.  
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3. Membiasakan semua pendidik dan tenaga kependidikan berdisiplin sesuai dengan aturan 

yang disepakati bersama.  

4. Upaya untuk membangun cara kerja yang lebih tertata dan disiplin.  

5. Membangun konsistensi atau keajegan perilaku guru yang diperlukan dalam 

mengembangkan karakter anak.  

 

b. Manfaat  

1. Semua Tenaga Pendidik diwajibkan mampu menerapkan standar yang sama dalam 

melayani dan memfasilitasi anak belajar.  

2. Memudahkan dalam pengkaderan bagi pendidik baru untuk mengenal cara memberikan 

layanan di satuan PAUD Harapan Bangsa  

3. Sebagai informasi terbuka bagi tenaga pendidik, kependidikan dan orang tua tentang 

layanan yang baik dan sistematis.  

 

c. Syarat SOP 

1. Mudah dilakukan oleh seluruh pendidik  

2. Memuat pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ingin dikembangkan  

3. Memuat langkah-langkah jelas yang harus dilakukan.  

 

 

VI.  PENUTUP 

 
 Pengembangan KTSP PAUD merupakan kegiatan Strategis dan berdampak sangat 

menentukan terhadap kwalitas layanan program disatuan Paud  semua pihak yang terkait dengan 

satuan PAUD terutama penyelenggara, Pengelola dan Guru serta orang tua hendaknya dapat 

berperan secara optimal dalam proses pengembangan KTSP PAUD. KTSP PAUD berisi 

karakteristik satuan PAUD yang mewarnai program-program layanan  PAUD  disatuan tersebut.  

Tidak ada pendidikan tanpa ada kurikulum PAUD, oleh karena itu setiap satuan PAUD harus 

mengembangkan KTSP , jika semua pihak dapat berpartisipasi dengan baik memiliki  KTSP , 

akan memberi dampak positif  terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak disatuan PAUD  

bersangkutan. Akumulasi dari dampak tersebut akan mengantarkan anak-anak Indonesia kelak 

menjadi anak yang cerdas secara komprehensif. 
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BAGIAN  III. 

 DOKUMEN II KURIKULUM  

KB. HARAPAN BANGSA 

  
 

A. Program Semester 

Perencanaan Program semester berisi daftar Tema satu semester yang dikembangkan 

menjadi sub tema atau sub-sub tema serta kompetensi yang ditetapkan untuk dicapai 

pada setiap tema dan alokasi waktu setiap tema. 

Langka-langkah penyusuna  program semester antara lain: 

1. Membuat daftar tema satu semester 

2. Mengembangkan tema menjadi sub tema dan sub-sub tema 

3. Menentukan alokasi waktu untuk setiap tema, sub tema, dan sub-su tema. 

4. Menetapkan kompetensi Dasar (KD) disetiap Tema 

5. KD dapat ditulis lengkap atau dapat ditulis kodenya saja 

6. KD dapat diulang-ulangditiap tema /sub tema/ dan sub-sub Tema yang 

Berbeda 

7. Tema/sub tema/sub-sub tema yang sudah di tentukan diawal dapat berubah bila 

     ada kondisi tertentu dengan melibatkan anak tanpa harus mengubah KD yang  

    sudah ditentukan. 

 

B. Rencana Pelaksanaan Program Harian 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) merupakan acauan untuk 

mengelola kegiatan bermain dalam suatu hari, RPPH disusun dan dilaksanakan oleh 

Guru. Format RPPH tidak Harus Baku tetapi memuat komponen-komponen yang 

ditetapkan.  Komponen RPPH terdiri atas: 

1. Identitas Program 

2. Materi 

3. Alat dan Bahan 

4. Kegiatan Pembukaan 

5. Kegiatan Inti 

6. Kegiatan Penutup 

7. Dan Rencana Penilaian 
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Beberapa Metode Pembelajaran yang dianggap sesuai  untuk PAUD  antara lain: 

1. Metode bercerita 

2. Demonstrasi 

3. Bercakap-cakap 

4. Pemberian tugas 

5. Sosiodrama atau bermain peran 

6. Karya wisata 

7. Projek  

8. Eksperimen 

 

C. Penilaian Perkembangan anak 

Rencana penilaian memuat Indikator perkembangan dan tehnik pengumpulan data 

yang akan digunakan. 

1. Indikator perkembangan menagacu pada indikator yang tertuang pada lampiran 

permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD dan dapat 

diperkaya oleh satuan PAUD sesuai dengan visi misi  tujuan, dan kekhasan 

lembaga. 

2. Indikator penilaian disesuiakan dengan tujuan pembelajaran dan materi 

Pembelajaran 

3. Indikator penilaian sudah dikelompokan kedalam program Pengembangan untuk 

memudahkan dalam penyusunan laporan 

4. Format rencana penilaian tidak bersifat baku ( contoh terlampir) 
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BAB  V . LAMPIRAN 

 

 
1. Kalender Pendidikan dan Program Tahunan 

2. Program semester 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan ( RPPM) 

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian ( RPPH ) 

5. Penilaian Perkembangan Anak 

6. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) layanan Anak 

7. Rencana Anggaran Belanja Sekolah. 

8. Daftar nama anak 

9. Jadwal Kegiatan Pembelajaran 
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a. Program Tahunan Kegiatan Sekolah (terlampir) 

 
PROGRAM  KEGIATAN TAHUNAN KB. HARAPAN BANGSA TAHUN AJARAN 2020/2021 

 
No Bulan Kegiatan keterangan 

1 Juli 2020 1. Orientasi awal secara Daring 

2. Pengenalan model pembelajaran Masa Covid-19 
3. Ibadah sekaligus Perayaan Ulang Tahun Anak-anak 

Berbasis Daring  

 

 

2 Agustus 2020 1. Pemeriksaan kesehatan  & Vit. A 

2. Peringatan HUT RI  

3. Pengenalan Visi, Misi dan cara belajar anak kepada 

Orang tua/Parenting 

4. Kegiatan puncak tema pembelajaran  

5. Ibadah sekaligus perayaan ulang tahun anak-anak bulan 

agustus 

 

3 September  

2020 

1. Kegiatan pengembangan diri 

2. Pelatihan bagi guru tentang penggunaan  media 

elektronik (komputer) berbasis Daring 

3. Rekreasi dan Bercerita bersama di masa Pndemi Covid-

19 

4. Ibadah sekaligus perayaan ulang tahun anak-anak bulan 

september 

 

4 Oktober  2020 1. Kegiatan pengembangan diri Secara Daring 

2. Evaluasi dewan guru tentang perekembangan anak di 

masa Pandemi Covid-19 

3. Presentasi hasil karya anak kepada orang tua sekaligus 

kegiatan keorang tuaan/parenting   
4. Ibadah sekaligus perayaan ulang tahun anak-anak bulan 

Oktober 

 

5 November 

2020 

1. Kegiatan pengembangan diri 

2. Ibadah sekaligus perayaan ulang tahun anak bulan 

November 

 

6 Desember 

2020 

1. Kegiatan pengembangan diri 

2. Puncak tema” menanam bersama 

3. Ibadah sekaligus Perayaan Natal dan ulang tahun anak 

bulan Desember  

 

7 Januari 2021 1. Perayaan Tahun baru  2021 (meniup dan menghias 

trompet , dll)secara Daring 

2. Ibadah sekaligus perayaan ulang tahun anak 

 

8 Februari 2021 1. Kegiatan pengembangan diri 

2. Pemeriksaan kesehatan sekaligus pembeian Vit.A 

3. Bakti sosial 

4. Ibadah sekaligus perayaan ulang tahun anak 

 

9 Maret 2021 1. Kegiatan pengembangan diri 

2. Evaluasi dewan guru tentang perkembangan anak 
3. Kegiatan puncak tema 

4. Ibadah sekaligus perayaan ulang tahun anak  

 

10 April 2021 1. Kegiatan pengembangan diri 

2. Perayaan Paskah (cari  dan hias telur paskah) 

3. Ibadah Perayaan ulang tahun anak 

 

11 Mei 2021 1. Pertemuan akhir tahun bersama orang tua 

2. Perayaan hari kartini dan Hardiknas Secara Daring 

3. Ibadah ulang tahun anak 

 

12 Juni 2021 1. Pengembangan diri 

2. Kegiatan akhir tahun pembagian laporan surat 

keterangan anak seklaigus  pertunjukan seni dan hasil 

karya anak , ditutup dengan ibdah ulang tahun anak 

bulan juni. 

 

 

        Kupang, Juli 2020 

                      Pengelola/Kepala sekolah 

 

                   

                    

         Kori M.Sinlae, S.Pd 
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Program Tahunan  KB. Harapan Bangsa  Tahun Ajaran 2020/2021 
N
O 

URAIAN KEGIATAN 
J  A D W A L 

KET. 
SEMESTER  I SEMESTER  II 

  Juli Ags Sept Okt Nop Des Ja

n 

Pe

b 

Mar Apr Mei Juni  

I UMUM              

 1. Rapat  Dewan  Guru               

 2. Penyusunan  Program                

 - Program  Tahunan  
             

 - Program  Semester               

 - Program  Bulanan              

 3. Hari  Masuk  Sekolah              

 4. Pelaksanaan Upacara  
Bendera  

             

 5. Mengikuti HIMPAUDI dan 

Gugus Mercurius 

             

 6. Mengirim Laporan Bulanan               

 7. Pelatihan dan Supervisi               

               

II BIDANG  PENGAJARAN              

 1. Pengadaan Buku 
Administrasi Kelas  

             

 2. Pengadaan Buku Pedoman 
Guru 

             

 3. Pembagian  Tugas  Guru              

 4. Penyusunan  RPPH, RPPM, 

Silabus  

             

 5. Pembuatan  Alat  Peraga               

 6. Kegiatan Belajar Mengajar              

 7. Melaksanakan  BK              

 8. Melaksanakan  Evaluasi              

 9. Lomba Kreatifitas  Guru dan 
Anak 

             

 10. Rekapitulasi  Penilaian               

 11.Mengisi Laporan Pribadi 
Anak 

             

 12. Penyerahan Laporan 

Pribadi Anak dan SKTB 

            v  

III  

BIDANG 

KEMSISWAAN 
 

             

 1. Menyiapkan Formulir 
Pendaftaran  

             

 2. Penerimaan Murid Baru              

 3. Penulisan Data  Anak              

 4. Sosialisasi  / Orientasi              

 5. Pembagian Kelompok Anak              

 6. Pembuatan Laporan Keadaan 
Murid Baru 

             

 7. Mengatur Absensi dan 

Prosensi Murid & Guru 

             

 8. Pengadaan Buku Induk              

 9. Pengadaan Buku Anekdot              

 10. Pengadaan Buku 
Penghubung 

             

 11. Mengatur Kegiatan 

Ekstrakurikurel 

             

 12. Pengembangan  Bakat  
Anak 

             

 13. Mengatur  Gizi  Anak              

 14. Pemeriksaan Kesehatan 
Anak 

             

 15. Mempersiapkan  Anak Yang 
Naik Tingkat 

             

IV PERSONALIA               

 1. Pembinaan Keagamaan               

 2. Penyelesaian  Masalah              

 3. Melaksanakan Penilaian 
Guru 

             

 4. Membuat Program 
Peningkatan Profesional 
Guru 

             

 5. Membuat Laporan Berkala              

               

V KEUANGAN              

 1. Menyusun RKAS              

 2. Penerimaan Keuangan               
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 3. Pelaksanaan dan 
Pengelolaan RKAS 

             

 4. Pembayaran transport Guru               

 5. Pembukuan / Pelaporan               

               

VI SARANA  DAN 

PRASARANA 

             

 1. Mengisi  Daftar Inventaris               

 2. Pemeliharaan Gedung dan 
Halaman sekolah 

             

 3. Perawatan dan Penataan 
Ruang Kelas 

             

 4. Pemberian No pada 
Inventaris  

             

 5. Pengadaan Alat Penunjang 
KBM 

             

 6. Melengkapi Alat Dapur               

 7. Penambahan Kursi dan Meja 
Anak  

             

 8. Laporan Keadaan Inventaris 
sekolah 

             

               
VII HUBUNGAN 

MASYARAKAT 

             

 1. Rapat Badan Komite / 
Orang Tua Murid  

             

 2. Kunjungan ke Rumah 
(Menyusun Program) 

             

 3. Karya  Wisata               
 4. Hari Raya Nasional              
 5. Hari Raya Agama               
 6. Supervisi kelas               
 10.Pelaporan               

 

 
 

          Kota kupang, Juni 2020 

          Kepala Sekolah, 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Page 30 

 

D  O  K  U  M  E   N     2 

-  PROGRAM KEGIATAN SEKOLAH 

- PROGRAM SEMESTER 

- RPPM 

- RPPH 

- PENILAIAN PEMBELAJARAN 2013  

-  RENCANA  ANGGARAN BELANJA    

    SEKOLAH (RABS) 

- STRUKTUR ORGANISASI TK 

- DAFTAR NAMA SISWA  TAHUN  2020/2021 
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. Tujuan Penyusunan Kurikulum Sekolah 

1. Sebagai pedoman /acuan bagi pendidik untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

- Kurikulum mmenempatkan anak sebagai pusat tujuan 

- Untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia selaras 

dengan potensi, minat dan karakteristik termasuk kebutuhan anak secara individu 

- Kurikulum bersifat inklusif  dengan mengakomodir kebutuhan dan perbedaan anak baik jenis kelamin , 

sosial, budaya, agama,fisik, maupun psikis sehingga semua anak terfasilitasi  sesuai dengan potensi 

tanpa ada diskriminasi  aspek apapun. 

2. Kurikulum dikembangkan secara kontesktual dengan mempertimbangkan  karakter daerah, kondisi 

satuan PAUD, dan Kebutuhan anak 

3. Menyusun program kerja Taman Kanak-Kanak terutama yang berkaitan dengan akademik   yang 

mencakup semua dimensi kompetensi dan programpengembangan untuk pengembangan sikap, 

pengetahuan , dan ketrampilan yang mencakup semua program pengembangan.  

4. Mengembangkan program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak seperti sikap 

spiritual dan sosial emosional. 

5. Memperhatikan tingkat perkembangan anak  yang berkesinambungan  secara vertikal ( tujuan nasional, 

lembaga , pembelajaran dan metode pembelajaran)  dan kesinambunagn horisontal  antara tahap 

perkembangan anak 2-6 tahun yang merupakan rangkaian yang berkesinambungan. 

6. Memperhatikan cara anak belajar seperti mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran  yang 

memungkinkan anak membentuk pengalaman belajar mulai dari dirinya kemudian keluar yang dilakukan 

dengan caranya sendiri 

7. Holistik –integratif dengan mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui 

layanan pednidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraaan ataupun layanan perlindungan anak.  

8. Belajar melaui bermain dengan proses membangun pengalamn aktif dengan cara anak terlibat langsung 

dalam kegiatan 

9. Memberi pengalaman belajar tentang berbagai konsep keilmuan teknologi dan seni melalu kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan sesuai tahapan perkembangan.  

10. mengembangkan keprofesionalismenya melalui peningkatan kualitas pembelajaran.  

11. Melestarikan karakteristik sosial budaya 
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A. ADMINISTRASI KB. HARAPAN BANGSA 
1. Formulir Pendaftaran Anak Didik Baru 

2. Daftar Anak Didik Baru 
3. Buku Induk 

4. Buku Klaper 

5. Jumlah Anak Didik Menurut kelompok, Asal dan Jenis kelamin. 

6. Buku Absensi harian Online 

7. Daftar Mutasi anak didik selama semester 

8. Buku administrasi keuangan 

9. Buku inventaris barang 

10. Buku supervise kelas 

11. Buku tabungan 

12. Buku  absen guru Online/Ofline 

13. Buku piket 

14. Buku surat masuk surat keluar 

15. Buku tamu 

16. Buku ekspedisi 

17. Buku notulen rapat 

18. Buku pedoman penyelenggaraan program paud 

19. Surat bukti kepemilikan tanah 

20. Surat ijin perasional 

21. Surat Keterangan Domisili 

22. Surat akta notaries 

23. Buku induk 

24. Buku daftar pembagian tugas mengajar 

B. RENCANA PENGEMBANGAN KB. HARAPAN BANGSA 

- Ke depan menjadi Lembaga PAUD/Kelompok Bermain (KB) yang  maju, kreatif, inovatif 

dan berprestasi. 

- Mengikutsertakan Pengelola dan pendidik dalam kegiatan workshop. 

- Mengembangkan bakat yang dimiliki oleh pendidik dan anak. 

- Mengikutsertakan pendidik dan anak dalam berbagai ajang perlombaan. 

1. Penyusunan Program Pembelajaran 

Penyusunan program pembelajaran ini dimaksudkan untuk membantu guru dalam 

mengembangkan kurikulum KB-Harapan Bangsa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi  

Adapun langkah-langkah penyusunan program pembelajaran di Sekolah adalah sebagai berikut 

: 

a. Melakukan analisis konteks  : 

 Mempelajari dan mencermati standar nasional PAUD. 

 Menganalisis kondisi yang ada di KB meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan , 

sarana prasarana, biaya dan program-program. 

 Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar KB misal   

peran komite, sumber daya alam, nilai-nilai budaya yang relevan dengan nilai-nilai agama dan 

moral. 
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b. Menetapkan visi, misi dan tujuan lembaga serta mengembangkannya menjadi program 

kegiatan nyata dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas lembaga. Visi, misi dan 

tujuan KB dirumuskan bersama oleh pendidik, Pengelola, yayasan dan komite KB. 

c. Menentukan isi program pembelajaran KB 

Kelompok Bermain yang mempunyai program unggulan dapat mengembangkan program 

pembelajaran sesuai kemampuan KB, ciri khas lembaga dan karakteristik daerah. 

d. Menentukan alokasi waktu program pembelajaran 

Kelompok bermain dapat menentukan alokasi belajar sesuai dengan kalender pendidikan yang 

sudah disusun dan kondisi masing-masing. 

e. Mengembangkan perencanaan kegiatan pembelajaran sebagai persiapan proses kegiatan yang 

meliputi Perencanaan Semester, Rencana Kegiatan Mingguan dan Rencana Kegiatan Harian. 

Perencanaan Semester dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Tingkat 

Pencapaian Perkembangan Anak serta pedoman pelaksanaan. Rencana Kegiatan Mingguan 

(RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH) dijabarkan dari Perencanaan Semester Setiap 

pendidik KB berkewajiban menyusun RKM dan RKH secara lengkap dan sistematis agar kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan belajar seraya bermain berlangsung secara interaktif, inspirasi, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk  

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifvitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

2. Komponen Program Pembelajaran  

Komponen program pembelajaran mencakup visi, misi dan tujuan lembaga, struktur, dan isi 

program pembelajaran, kalender pendidikan KB, perencanaan program kegiatan. 

3. Pengembangan Indikator  

 Indikator merupakan penanda Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) yang menunjukkan 

adanya perubahan perilaku, dapat diukur dan mencakup sikap, pengetahuan serta ketrampilan. 

 Prinsip pengembangan indikator  

Secara umum prinsip pengembangan indikator  adalah sesuai dengan kepentingan (Urgensi), 

kesinambungan (Kontinuitas) , kesesuaian (Relevansi) dan kontekstual 

 Secara khusus pengambangan indikator adalah : 

- .Sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. 

- Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan/atau diobservasi. 

- Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 

                                                       Kota  Kupang, 2020 

                                             Pengelola/Kepsek 

 

 

 

                Kori M.Sinlae, S.Pd                                                                                  

 


