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Prinsip pendidikan KB
• Setiap anak unik. Anak tumbuh kembang dari 

kemampuan, kebutuhan, keinginan, 
pengalaman, dan latar belakang keluarga yang 
berbeda.

• Anak usia 2 – 6 tahun adalah anak yang senang 
bermain. Bagi mereka bermain adalah cara 
mereka belajar.

• Pendidik KB adalah pendidik yang memiliki 
kemauan dan kemampuan mendidik, 
memahami anak, bersedia mengembangkan 
potensi yang dimiliki anak, penuh kasih sayang 
dan kehangatan serta bersedia bermain dengan 
anak.



Peserta Didik

• Anak usia 2-4 tahun dengan 

jumlah minimal 10 anak.

• Anak usia 5-6 tahun yang 

tidak mendapat kesempatan 

masuk di TK, dengan jumlah 

minimal 10 anak.



Kualifikasi Pendidik 

• Kualifikasi akademik minimal SLTA sederajat;

• Mendapat pelatihan PAUD

• Memahami dan menyayangi anak

• Memahami tahapan tumbuh kembang anak

• Memahami prinsip-prinsip PAUD

• Memiliki kemampuan mengelola 
(merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, 
membuat laporan) kegiatan/proses 
pembelajaran PAUD

• Diangkat sah oleh pengelola KB

• Sehat jasmani dan rohani



Hak dan Kewajiban Pendidik KB

• Hak

– Berhak mendapat insentif baik dalam bentuk 
materi, penghargaan maupun peningkatan 
kinerja sesuai dg kemampuan dan kondisi 
setempat.

• Kewajiban 

– Membimbing anak, menyiapkan lingkungan 
belajar yang mendukung pengembangan 
semua potensi anak dan pembentukan sikap 
serta perilaku anak.



Kualifikasi Pengelola

• Pendidikan minimal SLTA atau sederajat

• Memiliki kemampuan mengelola program KB 
secara profesional

• Memiliki kemampuan dalam melakukan 
koordinasi dengan tenaga pendidik, instansi 
terkait dan masyarakat.

• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan 
anak didik, orang tua serta masyarakat

• Memiliki tanggung jawab moril mempertahankan 
dan meningkatkan keberlangsungan KB yang 
dikelolanya.



Hak dan Kewajiban Pengelola
• Hak

– Mendapatkan pengakuan sbg pengelola KB dari 

Pemerintah Daerah setempat

– Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu 

pengelola KB

– Mendapat insentif baik dalam materi, penghargaan, 

maupun peningkatan kinerja sesuai dengan 

kemampuan dan kondisi setempat.

• Kewajiban

– Melakukan pendataan, mengusulkan perizinan, 

menyiapkan sarana dan prasarana, melakukan 

koordinasi dengan lintas terkait, melakukan fungsi 

manajemen terkait



Teknis Penyelenggaraan

• Persyaratan pendirian

– Memiliki tempat yang layak untuk 

menyelenggarakan kegiatan KB

– Memiliki anak didik

– Memiliki tenaga pendidik

– Memiliki pengelola

– Memiliki sarana dan prasarana

– Memiliki alat permainan edukatif

– Memiliki program pembelajaran

• Prosedur perizinan = TPA



Program Pembelajaran
• Tujuan pembelajaran

– Anak mampu mengenal dan percaya Tuhan, melakukan ibadah, 
mengenal ciptaan Tuhan dan mencintai sesama.

– Anak memiliki nilai moral, sikap dan budi pekerti yang baik.

– Anak mampu mengelola dan mengontrol ket tubuh termasuk 
gerakan halus dan kasar serta mampu menerima rangsangan 
sensorik.

– Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa 
pasif dan dapat berkomunikasi sec efektif yang bermanfaat 
untuk berpikir dan belajar.

– Anak mampu berpikir kreatif, logis, kritis, memberi alasan, 
memecahkan masalah dan menemukan sebab akibat.

– Anak memiliki keterampilan hidup (life skill) untuk membentuk 
kemandirian anak.

– Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, 
peran masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan 
budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri, rasa 
memiliki dan sikap positif terhadap belajar.

– Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai 
bunyi, bertepuk tangan serta menghargai hasil karya yang 
kreatif.



Perencanaan Program 

Pembelajaran

• Perencanaan tahunan dan semester

– Langkah untuk membuat perencanaan 

tahunan dan semester: 

• Penyusunan jadwal dan pengadaan fasilitas yang 

diperlukan demi kelancaran pelaksanaan program 

KB anak didik.

• Menyiapkan buku program kegiatan mingguan dan 

harian serta pembelanjaan fasilitas keperluaan 

semester.



• Perencanaan mingguan dan harian
– Kegiatan harus disusun berdasarkan perencanaan 

tahunan dan semester. 

– Hal-hal yang perlu diperhatikan :
• Tema kegiatan

• Kelompok yang akan melakukan kegiatan bermain

• Semester dan tahun ajaran

• Jumlah waktu

• Hari dan tanggal pelaksanaan

• Jam pelaksanaan

• Tujuan kegiatan bermain

• Materi yang akan dimainkan sesuai dengan tema

• Bentuk kegiatan bermain

• Setting lingkungan

• Bahan dan alat yang diperlukan dalam bermain

• Evaluasi perkembangan anak



Jadwal Kegiatan Bermain

• Jadwal tidak harus sama dg urutan dan 

alokasi waktu, melainkan disesuaikan dg 

minat dan kemampuan anak.

– Contoh :

• Pembukaan 15 menit

• Saat lingkaran 15 menit

• Kegiatan main 60 menit

• Saat mengingat kembali 15 menit

• Istirahat 30 menit



Peraturan usia dan jumlah 

pertemuan

• 2 – 3 tahun  kegiatan bermain per 

minggu minimal 2 kali pertemuan, @ 

minimal 2 jam  pertemuan ideal 4 jam 

• 4 – 6 tahun  kegiatan bermain per 

minggu minimal 5 kali pertemuan, 

maksimal 6 hari, @ minimal 2,5 jam 

pertemuan ideal 6 jam.



Pelayanan Bimbingan 
• Bimbingan kepada anak

– Misal, membantu mengenal lingkungan KB dan rumahnya, 
membantu memahami bakat dan minatnya, membantu 
mengenal kemampuan dirinya sendiri.

– Mencakup penilaian bimbingan kepada anak didik untuk 
mengetahui sejauh mana anak dapat mengenal lingkungan.

• Bimbingan kepada orang tua
– Memberikan informasi yang diperlukan ortu berkenaan dg 

keadaan anaknya, memberi bantuan cara mengatasi masalah 
anak, membantu memahami keseluruhan kegiatan bermain di 
lembaga yg bersangkutan.

– Memberi informasi yang diperlukan orang tua ttg proses 
pembelajaran di KB.

– Pembinaan kepada ortu anak didik mengenai tumbuh kembang 
anak, kesehatan anak, gizi anak dan program pembelajaran di 
KB



Evaluasi 
• Evaluasi managemen keseluruhan 

• Tenaga pendidik, sarana, prasarana, kurikulum, 
setting ruangan, 

• Evaluasi program 
• Program harian  revisi

• Program bulanan  revisi

• Program tahunan  revisi

• Evaluasi anak 
• Laporan perkembangan harian anak

• Laporan anak per minggu/bulan

• Laporan anak per semester

– Bentuk evaluasi ; narasi 



Pembinaan

• Pembinaan dilakukan oleh petugas Dinas 

pendidikan atau Dinas terkait dengan kegiatan 

antara lain: 

– Pembinaan terhadap peserta didik (pembinaan 

disilpin anak didik)

– Pembinaan terhadap pendidik (meningkatkan 

profesionalisme & meningkatkan kinerja pendidik)

– Pembinaan terhadap pengelola (meningkatkan 

penggagas agar mampu mencari, menemukan dan 

melaksanakan berbagai pembaharuan di lembaga)



Administrasi
• Administrasi pengelolaan kegiatan :

– Formulir pendaftaran calon anak didik

– Buku induk anak didik

– Buku absensi anak didik

– Buku administrasi persuratan

– Buku tamu

– Buku inventaris barang

• Administrasi pengelolaan keuangan :
– Buku kas

– Pendokumentasian bukti pengeluaran dan penerimaan uang

– Kartu pembayaran iuran anak didik

– Kegiatan pedoman keuangan :
• Perencanaan anggaran tahunan

• Pengadaan anggaran

• Pembukuan keuangan

• Administrasi kegiatan
– Buku program

– Buku laporan perkembangan anak

– portofolio


