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V
IS
I Terwujudnya sekolah berprestasi berbasis 

lingkungan yang ramah anak dan mengedepankan 
pencapaian akhlak islami serta nilai kepemimpinan 
setiap siswa.

M
IS
I

1.Mendidik siswa memiliki kecintaan terhadap  
Al- Qur’an.

2.Mendidik setiap siswa menjadi pribadi yang 
produktif, bertanggung jawab dan memiliki 
semangat berprestasi dalam menghadapi 
tantangan masa depan.

3.Menjadikan sekolah sebagai ruang anak yang 
menyenangkan.

4.Mengenalkan anak akan pentingnya konservasi 
lingkungan.

Terakreditasi A 



Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

Kurikulum 2013 yang mengacu pada Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum tersebut 

dikemas dan dikembangkan kembali sehingga dapat 

menyentuh dan meningkatkan life skill anak serta 

mengedepankan akhlak mulia berdasarkan nilai-nilai 

Al Qur’an dan Hadits.

KURIKULUM
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SENSORIAL

    Stimulasi indera  adalah area 
untuk melatih kepekaan seluruh 
indera (perabaan,pendengaran,
visual, perasa dan penciuman) 
anak yang akan dipergunakan 

mereka untuk belajar dan 
mengetahui dunianya.

CULTURAL 
Area yang mengenalkan 
biologi, geografi, sains, 
kebudayaan, sejarah, 

dan konsep waktu 
kepada anak 

usia dini.

LANGUAGE
Area ini tempat mengem-

bangkan kemampuan 
bahasa/literasi (menulis, 

verbal, membaca, 
mendengarkan dan 

pemahaman)
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PRACTICAL LIFE
Keterampilan hidup praktis
 yang mempersiapkan anak
secara tak langsung untuk 
proses belajar selanjutnya 
serta bekal hidupnya kelak  

untuk life survival

1
MATHEMATICS

Area yang mengasah 
kecerdasan logika 

matematika melalui 
konsep nyata yang 

mudah untuk 
dipahami.
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Model Pembelajaran dengan rasio guru:siswa = 1:7 yang berpusat 
pada anak dengan pendekatan belajar aktif, inovatif, kreatif, dan 
menyenangkan. Dalam kegiatan harian, KBTK Kreativa mengadaptasi 
pendekatan pembelajaran Montessori untuk menstimulasi perkem-
bangan anak (meliputi 5 area pembelajaran : practical life, sensorial, 
cultural, language, math). Selain itu juga menerapkan  pembelajaran Al Qur’an 
dengan metode UMMI,  pembelajaran The Leader In Me yang terintegrasi, 
dan pendekatan PAUD HI (pengembangan anak usia dini holistik integratif).

METODE PEMBELAJARAN



Kegiatan
area

montessori

Fisik
motorik
kasar

Fun
science

Fun
creativity

Fun
cooking

Fun 
music

Green Leadership

ALASKA
(Aksi literasi

Kreativa)

Penerapan 
akhlak

terintegrasi

Shiroh
Nabi

Mengaji UMMI
& tahfizh

Program
pembelajaran

inklusi

PROGRAM UNGGULAN
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