
KURIKULUM PRA SEKOLAH



Kurikulum :

• Perencanaan pengalaman belajar secara 

tertulis

• Segala pengalaman & pengaruh yg bercorak 

pendidikan yg diperoleh anak di pendidikan yg diperoleh anak di 

sekolah(sarana – prasarana)

• Seluruh usaha/kegiatan sekolah utk 

merangsang anak belajar, baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas



Dalam merancang kurikulum

• Tujuan yg jelas tidak terlalu luas ataupun sempit –
apa sasarannya (sosial, fisik) 

• Stlh tujuan dipilih,guru mengorganisasikan isi

disesuaikan dengan aliran yg digunakandisesuaikan dengan aliran yg digunakan

• Contoh : klasifikasi sederhana – kompleks

• Isi pengajaran : mengenalkan jenis hewan .

• Guru hrs memiliki: wawasan,tanggap,& kreatif

agar anak tidak bosan.



Berbagai bentuk kurikulum :

• Sifatnya terpisah

• Saling berkaitan

• Terintegrasikan• Terintegrasikan



Kurikulum terpisah-pisah

• Setiap mata pelajaran memiliki kurikulum 

sendiri dan satu dengan lainnya tidak ada 

kaitan.kaitan.

• Keunggulannya : dalam menyusun tidak 

perlu dikaitkan dengan mata pelajaran lain

• Kelemahan ?



Kurikulum yang saling berkaitan

• Antara masing-masing mata pelajaran ada 

keterkaitannya, antara dua mata pelajaran 

masih ada kaitannya. Anak masih dapat masih ada kaitannya. Anak masih dapat 

belajar mengintegrasikan walau hanya 

antara 2 mata pelajaran



Kurikulum yang terintegrasikan

• Anak mendapat pengalaman yg luas, 

karena antara satu mata pelajaran dengan 

mata pelajaran yang lain saling berkaitan. mata pelajaran yang lain saling berkaitan. 

Seluruh mata pelajaran merupakan satu 

kesatuan yang utuh dan bulat.

• Bagi guru agak sulit merancang











Tema

• Panca indera

• Aku

• Keluargaku

• Rumah

• Sekolah

• Makanan

Kendaraan

• Minuman

• Pakaian

• Kebersihan

• Kesehatan

• Keamanan

• Binatang

• Tanaman
• Kendaraan

• Makanan

• Pekerjaan

• Rekreasi

• Gejala alam

• Matahari

• Bulan dan bintang

• Tanaman

• Kendaraan

• Air dan udara

• Api

• Negaraku

• Alat komunikasi

• Kehidupan di desa, kota, pesisir & 
pegunungan



Memilih tema 

• Yg dipelajari anak ada dalam kehidupannya dan 

memiliki arti

• Mengkaitkan tema dengan kemungkinan bagi 

anak utk sekaligus dapat belajar membaca, anak utk sekaligus dapat belajar membaca, 

menulis, berhitungan yang memiliki arti bagi 

anak.

• Didukung buku dan sumber informasi lain

• Minat guru 



Ciri-ciri kurikulum lama

• Orientasi hanya menghafal materi pelajaran

• Latihan intensif mengerjakan soal lebih banyak mengandalkan 
kemampuan kognitif (akademik) dan sedikit melibatkan aspek 
lain (sosek & spiritual)

• Materi pelajaran bersifat abstrak & tdk konkrit• Materi pelajaran bersifat abstrak & tdk konkrit

• Meteri pelajaran terpisah, tidak terintegrasi

• Materi pelajaran tidak kontekstual

• Guru berceramah dan anak hanya pendengar

• Siswa lebih banyak duduk di kelas dalam mengerjakan tugas 
tanpa berinteraksi dengan teman

• Ujian atau ulangan yang diberikan lebih mengutamakan pilihan 
berganda



Kegagalan kurikulum lama :

• Gagal membentuk generasi yg cinta belajar 

seumur hidup (lifelong learner)

Peter Kline : ada 2 insting Peter Kline : ada 2 insting 

1. insting menyedot air ibu

2. insting belajar

Matinya insting belajar  :

#  sikap ortu & guru yg salah mendidik 

#  sistem sekolah yg tidak menarik minat anak  



Developmentally Appropriate Practices

DAP

• Muncul di era tahun 1980 karena di sekolah2 

Amerika berkembang kurikulum yang tidak sesuai 

dengan tahapan perkembangan anak usia di 

bawah 8 tahun)bawah 8 tahun)

• Kurikulum lama dianggap gagal meghasilkan 

siswa yg mampu berpikir kritis dan dapat 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.

• Muncul dari pakar tergabung dalam organisasi 

NAEYC (National Assosiation for the education of 

Young Children) dimotori oleh Sue Bredekamp



• Salah satu penyebab kesalahan utama mendidik 

anak adalah orangtua dan guru tidak menyadari 

dan mengetahui ra pendidikan yang patut/sesuai

• Penerapan konsep DAP dalam pendidikan anak 

memungkinkan pendidik memperlakukan anak 

sebagai individu yg utuh dgn melibatkan 4 

komponen dasar pada anak yaitu pengetahuan, 

keterampilan, sifat alamiah, &emosi anak bekerja 

secara bersamaan dan saling berhubungan



Tiga dimensi dlm konsep DAP

• Patut menurut umur

sesuai dg tahap2 perkembangan anak

• Patut menurut lingkungan sosial & budaya

sesuai dengan pengalaman belajar yg  ber-sesuai dengan pengalaman belajar yg  ber-

makna, relevan & sesuai dg kondisi sos-bud

• Patut menurut anak sebagai individu yg unik.

sesuai dg pertumbuhan & karakteristik anak,      

kelebihan, ketertarikannya & pengalaman2nya


