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� Pengertian Lama/Tradisional:
Traditionally, the curriculum has meant the subject taught in 
school, or course of study (Ragan, 1966)

� Pengertian Baru/Modern:
The curriculum is the sum total of school’s efforts to influence 
learning, whether in  the classroom, on playground, or out of 
school. (Saylor dan Alexander, 1956)

� UUSPN No.20 Tahun2003:
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.



� Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada hakekatnya adalah 
pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 
memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara 
menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh 
aspek kepribadian anakaspek kepribadian anak

� Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (UUSPN No.20 Tahun 
2003)



Seluruh  usaha/kegiatan lembaga PAUD untuk 
merangsang anak supaya belajar, baik di dalam 
maupun di luar kelas. Anak tidak terbatas belajar dari 
apa yang diberikan sekolah saja. Seluruh apa yang diberikan sekolah saja. Seluruh 
pengembangan aspek perkembangan anak dijangkau 
dalam kurikulum ini, baik aspek fisik, intelektual, sosial 
maupun emosional
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FUNGSI KURIKULUM

• Penyesuaian (the adjustive of adaptive function)

• Pengintegrasian (the integrating function)

• Diferensiasi (the differentiating function)• Diferensiasi (the differentiating function)

• Persiapan (the propaeudetic function)

• Pemilihan (the selection function)

• Diagnostik (the diagnostic function)
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KURIKULUM YANG SIFATNYA
TERPISAH-PISAH

ORGANISASI KURIKULUM

KURIKULUM KURIKULUM YANG SALING BERKAITAN

KURIKULUM YANG TERINTEGRASIKAN



PENGEMBANGAN KURIKULUM PAUD

PRINSIP 

Berdasarkan keilmuan PAUD

Mengembangkan anak secara menyeluruh

Relevan, menarik, dan menantang

Mempertimbangkan kebutuhan anakPRINSIP 
DASAR

Mempertimbangkan kebutuhan anak

Mengembankan kecerdasan

Menyenangkan

Fleksibel

Unified dan terintegrasi

Bredekamp dan Rosegrant, 1992


