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Buklet ini diperuntukkan bagi Anda saat
anak Anda memulai Taman Kanak-kanak.
Buklet ini akan menjelaskan apa yang
biasa terjadi dalam satu hari di Taman
Kanak-kanak dan memberi gagasan untuk
membantu anak Anda terbiasa dengan
sekolah.
Sebagai guru pertama bagi anak Anda,
peran yang Anda jalankan sangatlah penting.
Masa-masa sekolah awal berpijak pada
pengalaman yang sudah didapat anak Anda
di rumah dan menetapkan dasar untuk
semua proses belajar mereka di masa
depan.
Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan
untuk mendukung pemelajaran anak Anda.
Buklet ini memberi Anda ide tentang apa
yang dapat Anda lakukan di rumah untuk
menambahi hal-hal menyenangkan yang
dipelajari anak Anda setiap hari di Taman
Kanak-kanak.

Dapatkan rangkaian buklet
dan lembar fakta secara online
yang berisi ide dan kegiatan
menyenangkan yang dapat
Anda lakukan di rumah dengan
anak Anda.
W: education.wa.edu.au
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PERJALANAN ANAK ANDA DI SEKOLAH
Anak-anak belajar banyak hal penting sebelum mereka
mulai sekolah.
Mereka belajar dari Anda di rumah, dari kawan dan
keluarga, di kelompok bermain setempat, di Pusat Anak
dan Orangtua, tempat penitipan anak/keluarga, jika
mereka dimasukkan ke sana. Mereka membawa semua
hasil pemelajaran ini saat mereka memulai Taman Kanakkanak.
Anak-anak dapat belajar dengan lebih baik saat mereka
didukung oleh keluarganya. Jika Anda semakin terlibat
dalam proses belajar anak Anda dan semakin sering
berbicara dengan gurunya, Anda akan semakin dapat
membantu anak Anda. Kemitraan yang erat dengan
sekolah dan komunikasi dengan guru secara teratur akan
memastikan bahwa anak Anda mengalami permulaan
masa sekolah yang terbaik.
Di tahap Taman Kanak-kanak, anak Anda terus
mengembangkan keterampilan penting yang sudah
mereka kembangkan dengan Anda di rumah. Keterampilan
ini dapat meliputi kemampuan anak Anda berbicara
tentang hal-hal yang menarik bagi mereka; menggambar;
berpura-pura menulis; mengenali warna, angka, ukuran
dan bentuk; dan berbagi dengan orang lain.

Antusiasme Anda membantu
anak Anda menjadi terbiasa
dengan sekolah dan merasa
bangga akan hal-hal yang
mereka pelajari setiap hari.
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PENGALAMAN TAHAP AWAL DAN
PERKEMBANGAN OTAK
Otak anak-anak merupakan ‘work in progress’ [sedang
dalam proses]!
Dalam beberapa tahun pertama dalam hidupnya, otak
anak Anda berkembang dengan cepat. Pengalaman
yang Anda jalani bersama anak Anda selama
tahun-tahun ini sangatlah penting. Lingkungan yang
menyenangkan, bahagia dan aman di rumah, sekolah
dan di dalam lingkungan sekolah membantu anak
Anda berkembang secara sosial, emosional dan
intelektual.
Kegiatan bermain, pada khususnya, merupakan
hal penting dalam proses belajar anak. Kegiatan
bermain memberi kesempatan pada anak-anak
untuk mengembangkan imajinasi, mempraktikkan
keterampilan, berkomunikasi dengan orang lain,
mengatasi tantangan dan memecahkan masalah
dengan cara yang asyik dan menyenangkan.
Menyanyi, melakukan permainan, membangun
sesuatu, berpura-pura, berbicara, memanjat, menari,
membaca, menulis dan menggambar menolong otak
anak mengembangkan cara-cara berpikir dan belajar.
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TAMAN KANAK-KANAK:
MEMULAI PETUALANGAN DI SEKOLAH
Ajaib. Seringkali beginilah penggambaran keluarga-keluarga
akan ruang kelas di Taman Kanak-kanak. Ruangannya dipenuhi
karya anak-anak, poster berwarna dan pajangan menarik untuk
dilihat semua orang. Ada serangkaian bidang kegiatan yang
dapat ditemukan, dikhayalkan, diciptakan dan dipelajari oleh
anak Anda melalui permainan.
Taman Kanak-kanak merupakan pengalaman belajar pertama
di sekolah bagi anak Anda – pengalaman tentang keajaiban dan
kegembiraan belajar, penemuan dan penjelajahan.
Walaupun Taman Kanak-kanak tidak diwajibkan di Western Australia,
memasuki Taman Kanak-kanak sangat dianjurkan karena anak Anda
dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang
penting yang membantu mereka sepanjang masa sekolah mereka.
Mereka juga mengembangkan keterampilan dini dalam matematika,
berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis.
Banyak sekolah mengadakan sesi informasi untuk orangtua sebelum
tahun sekolah dimulai atau dalam beberapa minggu pertama dalam
satu term [jangka waktu sekolah]. Sesi ini memberikan kesempatan
untuk bertemu dengan guru dan keluarga-keluarga lain, dan untuk
mencari tahu apa yang direncanakan untuk tahun tersebut. Jika Anda
tidak dapat hadir, hubungi sekolah atau bicarakan dengan guru untuk
menentukan waktu bertemu lain.
Guru anak Anda sering mengirim informasi tertulis ke rumah.
Menyempatkan waktu untuk membaca pesan-pesan ini merupakan
hal penting.
Jika Anda menunjukkan bahwa Anda yakin dan senang tentang
sekolah, anak Anda akan menangkap hal ini. Langkah ini penting
dalam mendorong rasa cinta belajar dan antusiasme untuk pergi ke
sekolah setiap hari.
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Waspadai matahari! Pastikan anak Anda
mempunyai topi dan memakai krim tabir
surya setiap hari.

Apa yang terjadi selama siang hari?
Taman Kanak-kanak berjalan selama 15 jam setiap minggu. Sebagian
sekolah menjalankan kombinasi sehari penuh dan setengah hari dalam
setiap minggu, sedangkan sekolah lain hanya menjalankan setengah hari
saja atau sehari penuh saja. Bicarakan dengan sekolah Anda bagaimana
program ini sudah dirancang.
Sebagian sekolah mendorong anak-anak untuk mengenakan seragam
sekolah di Taman Kanak-kanak. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi
sekolah Anda untuk memastikan kebijakannya mengenai seragam dan di
mana Anda dapat membeli seragam.
Gurunya merencanakan waktu-waktu istirahat teratur setiap harinya supaya
anak Anda dapat makan dan bermain. Beberapa sekolah mungkin meminta
Anda untuk menyumbang buah dan kudapan sehat yang akan dibagi
bersama semua anak pada waktu makan kudapan.
Jika anak Anda masuk ke program Taman Kanak-kanak dengan hari penuh,
maka kemaskan makan siang sehat di dalam bungkusan dan wadah
supaya mereka dapat membuka dengan mudah dan makan siang sendiri.
Mengurusi diri sendiri merupakan keterampilan yang sangat penting yang
dipelajari anak Anda saat ini.
Guru anak Anda mungkin mendorong Anda untuk bergabung pada
bagian awal setiap harinya. Ini merupakan cara yang sangat baik untuk
membiasakan anak Anda dengan rutinitasnya serta untuk melihat karya anak
Anda dan berbicara tentang apa yang mereka lakukan selama siang hari.

Jika orang lain yang akan menjemput anak Anda – seperti
kakek/nenek atau perawat -- beri tahu guru anak Anda
terlebih dahulu. Para guru memastikan agar setiap hari
setiap anak dijemput oleh seseorang yang mereka tahu,
jadi memberi tahu sekolah itu penting.

© Department of Education, Western Australia 2015
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APA YANG AKAN DIPELAJARI ANAK SAYA?
Dalam lingkungan belajar yang telah direncanakan
dengan seksama, anak Anda menjalani berbagai
kegiatan belajar.
Kegiatan ini termasuk memotong, melukis, mengelem,
menggambar, berpakaian, bermain pasir, memanjat,
berkisah, menyanyi, menari, menjelajah dan kegiatan
sosial seperti mendapat teman baru.
Perkembangan sosial dan emosional anak Anda
merupakan bagian yang sangat penting dari rencana
pembelajaran. Guru mereka merencanakan kegiatan
dan mendorong mereka untuk terlibat sehingga
mereka menjadi pelajar yang sukses, peserta tim,
pemecah masalah yang baik dan pemikir kreatif yang
menyukai tantangan.
Fokus lain di Taman Kanak-kanak adalah pada
bahasa dan baca tulis. Anak Anda mengembangkan
pemahaman awal tentang huruf, bunyi dan katakata berima; serta bagaimana gambar dapat
menyampaikan kisah, bagaimana kata-kata tertulis
dapat dibaca, dan bagaimana bunyi yang diucapkan
dapat dituliskan.
Belajar tentang matematika dan berhitung juga
merupakan bagian utama Taman Kanak-kanak. Anak
Anda belajar tentang angka dan bentuk, menghitung,
mengukur dan berbagai cara matematika digunakan
dalam kehidupan sehari-hari.
Para guru mempertimbangkan pengalaman dan
latar belakang anak-anak yang berbeda-beda untuk
memastikan program belajar disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing.
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Anak Anda akan mengembangkan
keterampilan baca tulis yang tinggi bila
dibacakan buku, dengan berbagi cerita
dan dengan belajar lagu dan sajak.
Mereka akan belajar mengenali kata dan
suku kata, dan menggambarkan benda,
berkisah dan mengenali tulisan seperti
tulisan nama mereka. Keterampilan ini
akan membantu mereka dalam membaca
dan menulis di masa depan.

DI TAMAN KANAK-KANAK…
Menulis
Anak Anda menjadi sadar bahwa kata-kata yang
diucapkan dapat ditulis. Tulisan mereka mungkin
menunjukkan huruf-huruf yang diletakkan secara acak
atau coretan yang terlihat serupa dengan apa yang
mereka kira tulisan. Doronglah
semua usaha mereka!

Bunyi
Anak Anda mulai mengenali bunyi dalam kata-kata,
terutama bunyi pertama dalam sebuah kata. Lalu,
mereka mungkin mengenali bunyi terakhir dalam
sebuah kata. Anak Anda juga mulai mengenali
beberapa huruf dan kata, seperti tanda dan nama
toko, dan belajar hubungan antara bunyi dan huruf.

Ukuran
Anak Anda mengembangkan dan menggunakan
bahasa untuk mengukur, misalnya: tinggi, pendek,
berat dan ringan. Mereka memakai bahasa sehari-hari
tentang waktu, seperti: cepat, lambat dan cepat, dan
mampu menggunakan istilah-istilah seperti: sebelum,
sesudah dan lalu untuk membicarakan waktu dalam
peristiwa yang mereka ketahui.

Memilah
Anak Anda mulai memilah benda berdasarkan ukuran,
bentuk dan warna, dan mengelompokkan jenis
mainan serupa seperti mobil-mobilan dan balok.

Angka
Anak Anda mulai bermain permainan yang membantu
mereka belajar tentang angka dan ikut bergabung
dalam cerita dan lagu yang mendorong mereka untuk
berhitung.

Membaca
Anak Anda menjadi tertarik pada buku dan gambar
serta kata-kata di dalamnya. Membaca cerita,
mengucapkan dan menyanyikan lagu anak-anak, sajak
dan lagu, dan membuat-buat sesuatu, semuanya
merupakan bagian dari Taman Kanak-kanak.

Bentuk
Anak Anda belajar tentang bentuk dan ukuran dengan
cara membandingkan dan membangun sesuatu.

Waktu
Anak Anda mungkin ingat urutan sederhana dan
mengikuti langkah-langkah dalam rutinitas sehari-hari
mereka.

Di Taman Kanak-kanak, anak Anda
belajar keterampilan sosial dengan
belajar dan berbagi dengan anakanak lain. Bermain memungkinkan
mereka untuk berbagi, bergiliran
dan mengembangkan rasa percaya
diri dan koordinasi mereka.
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MASUK SEKOLAH SETIAP HARI ITU BENAR-BENAR PENTING
Di sekolah, guru anak Anda merencanakan program dan kegiatan yang
berpijak pada keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya.
Mengembangkan kebiasaan masuk sekolah secara teratur dari Taman
Kanak-kanak sangatlah penting supaya anak Anda tidak melewatkan ide
dan keterampilan penting yang mereka perlukan untuk proses belajar di
masa depan.
Anda dapat membantu dengan cara:
•	berbicara secara positif tentang sekolah supaya anak Anda senang
pergi ke sekolah setiap hari
•	menunjukkan ketertarikan pada apa yang dilakukan anak Anda di
sekolah dan berbicara dengan gurunya tentang apa yang dapat Anda
lakukan di rumah

Menaruh perhatian pada apa
yang dilakukan anak Anda di
sekolah, membantu di dalam
kelas dan ikut serta dalam
komunitas sekolah menunjukkan
pada anak Anda betapa Anda
menghargai sekolah.

•	mengatur play dates [pertemuan untuk bermain] untuk membantu
anak Anda mendapat teman
• mengajari anak Anda cara berbagi dan bergiliran
•	tiba di sekolah dan menjemput anak Anda dari sekolah
tepat waktu
•	memastikan anak Anda mendapat makanan bergizi setiap hari dan
tidur yang cukup setiap malam
•	membuat janji temu dengan dokter, dokter gigi dan spesialis setelah
sekolah dan pada waktu liburan sekolah
•	mengadakan liburan keluarga selama masa liburan sekolah, dan bukan
selama masa sekolah.
Jika anak Anda tidak sehat dan tidak dapat masuk sekolah, teleponlah
atau kirim SMS ke sekolah untuk memberi tahu guru. Jika anak Anda
tidak masuk sekolah sehari, bicarakan dengan guru untuk mencari tahu
bagaimana Anda dapat membantu anak Anda mengejar ketinggalannya.
Jika Anda mengalami kesulitan dalam menyuruh anak Anda ke sekolah,
bicarakan dengan gurunya.
© Department of Education, Western Australia 2015
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APA YANG DAPAT ANDA LAKUKAN DI RUMAH
•	Baca buku keras-keras, tunjuk gambar dan bicarakan ceritanya
dengan anak Anda.
•	Gambar dan tulis bersama anak Anda dan bicarakan apa yang Anda
dan ia lakukan.
•	Doronglah anak Anda untuk menggunakan cara uji coba untuk
belajar dan menyelesaikan tugas. Bersabarlah dan biarkan mereka
mencoba.
•	Anak Anda mulai mendengar dan melihat bagaimana angka
digunakan di rumah dan mulai mencocokkan nama angka dengan
sekelompok kecil benda hanya dengan melihat saja Anda dapat
membantu dengan membicarakan apa yang sedang Anda dan ia
lakukan. Contoh: Kita perlu empat piring, jadi jika Ayah/Ibu mengambil
dua piring dan mengambil dua piring lagi, maka kita akan punya empat
piring.
•	Cara bagus untuk membantu belajar keterampilan matematika
adalah melalui kegiatan sehari-hari – waktu mandi, saat bermain di
luar dan saat memasak bersama. Menghitung bersama anak Anda
menggunakan benda yang dapat mereka lihat dan sentuh, mengukur
dan membandingkan benda-benda akan membantu mereka
mendengar dan menggunakan konsep matematika.
•	Pada usia ini anak Anda juga belajar tentang ukuran dengan
menggunakan kata-kata sehari-hari seperti: penuh dan kosong, besar
dan kecil, tinggi dan pendek, dan berat dan ringan. Menggunakan
kata-kata untuk menggambarkan letak seperti: di dalam, di atas dan
di bawah, dan membicarakan tentang apakah sesuatu itu dekat, jauh
dan terbalik, akan membantu anak Anda belajar tentang letak.
•	Lagu dan sajak tentang angka membantu anak Anda belajar
menghitung. Sisihkan waktu bersama untuk bernyanyi lagu seperti:
One, two, three, four, five, once I caught a fish alive and One, two, buckle
my shoe. Menomori buku yang dibaca atau dibicarakan bersama
juga merupakan cara-cara yang bagus sekali agar anak Anda belajar
konsep-konsep awal.
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Saat mendaftar di sekolah, pastikan
Anda menyebutkan apakah anak Anda
mengidap alergi atau kondisi medis lain.
Jika anak Anda berkebutuhan khusus,
hubungi sekolah untuk mengetahui
rencana apa yang sudah ada untuk
kebutuhan ini. Mengetahui apakah anak
Anda sedang ditangani dokter spesialis
juga merupakan hal berguna bagi guru.

IDE-IDE TAMBAHAN BAGI ANDA DAN ANAK ANDA
Berbicaralah dengan anak Anda
Di sekolah anak Anda belajar tentang pentingnya komunikasi. Anda dapat membantu dengan
berbicara dengan anak Anda tentang hal-hal yang mereka kerjakan di sekolah. Mintalah
mereka untuk menjelaskan atau menggambarkan apa yang terjadi selama siang hari.
Berilah pertanyaan untuk menggali lebih banyak informasi jika mereka tidak bisa ingat. Beri
pertanyaan ‘terbuka’ supaya anak Anda menjawab lebih dari ‘ya’ atau ‘tidak’. Contoh: Apa
kegiatan kesukaanmu yang kamu lakukan di sekolah hari ini? dan bukan Apa kamu menikmati
Taman Kanak-kanak hari ini? Pastikan Anda juga menceritakan hari Anda!

Berbicaralah dengan guru
Berkomunikasilah secara teratur dengan guru anak Anda. Sekolah Anda mempunyai
berbagai cara supaya Anda dapat menghubungi guru. Jika Anda ingin berbicara dnegan
guru anak Anda tanpa interupsi, cara terbaik adalah dengan membuat janji temu.

Ikut membantu kelas
Guru anak Anda mungkin meminta bantuan dalam mendengarkan cara anak membaca,
membantu anak dengan kegiatan menulis dan karya seninya, serta membantu dalam
kegiatan olahraga, ekskursi dan acara-acara khusus. Anda juga dapat terlibat dalam
persatuan orangtua dan masyarakat di sekolah (P&C [Parents and Citizens]) atau
menjadi sukarelawan di kantin sekolah.
Para guru seringkali perlu benda-benda untuk kesenian, kerajinan tangan, matematika
dan sains seperti kancing, bahan sisa, kulit kerang, wadah plastik dan botol – daftarnya
tidak terbatas! Hubungi guru untuk memastikan benda yang mereka perlukan.

Membacalah bersama
Anak-anak suka dibacakan cerita. Waktu yang Anda habiskan untuk membaca bersama
akan membantu anak Anda mengembangkan rasa cinta membaca dan kata-kata. Semakin
dini Anda memulai, semakin baik – anak Anda akan lebih siap sekolah jika mereka
mengetahui bahasa dan berbagai cara bahasa digunakan.
Perpustakaan setempat merupakan kumpulan harta karun berupa buku dan bahan bacaan–
Biarkan anak Anda memilih bacaan yang menarik bagi mereka.
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