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PINDAH KE
SEKOLAH MENENGAH
DAFTAR PENGECEKAN DAN PETUNJUK UNTUK MEMBANTU MENYIAPKAN ANAK
ANDA UNTUK PINDAH KE SEKOLAH MENENGAH
Yang paling penting Anda dapat kerjakan untuk
membantu anak Anda ialah untuk supaya siap.
Di bawah adalah daftar pengecekan hal-hal yang
Anda dapat lakukan untuk menyiapkannya.
Ketahuilah
☐ Berbicaralah dengan guru sekolah dasar anak
Anda untuk mengetahui bagaimana sekolah
membantu murid Tahun 6 mempersiapkan
untuk pindah ke sekolah menegah.
☐ Menghadiri malam orangtua dan sesi informasi
di sekolah anak Anda (kedua-duanya sekolah
dasar dan menengah). Ini kesempatan baik
untuk menemukan apa yang terjadi, mengajukan
pertanyaan dan bertemu orangtua lainnya.
☐ Mengunjungi website sekolah menengah anak
Anda, melihat apa yang terjadi di sekolah dan
membaca beberapa buletin terakhir.
☐ Jangan lupa membaca buletin sekolah anak Anda
karena sering ada informasi dan pembaruan
pada pemindahan ke sekolah menengah.
☐ Temukan kapan sekolah menengah anak
Anda mengadakan hari orientasi dan
meyakinkan anak Anda menghadirinya.
Kalau anak Anda tidak dapat menghadiri,
hubungilah sekolah dan mengatur tur bagi
Anda berdua bersama.
☐ Pada hari orientasi sekolah menengah
anak Anda akan menerima buku pegangan.
Pastikan Anda membacanya bersama dan
Anda berdua tahu benar proses dan kebijakan
sekolah – seperti jam waktu sekolah,
pekerjaan rumah dan pakaian seragam.

☐ Temukan apa yang sekolah anak Anda
lakukan untuk membantu siswa membuat
kepindahan semulus mungkin dan
memastikan anak Anda mengambil
bagian. Misalnya, sekolah Anda barangkali
mengadakan aktivitas orientasi dan
berkemah.
☐ Hubungilah sekolah anak Anda jika anak
Anda mempunyai kondisi kesehatan, suatu
kebutuhan khusus atau Anda khawatir
mengenai sesuatu . Berbicaralah dengan
anggota staf yang tepat, misalnya koordinator
tahun, manajer pelayanan siswa atau juru
rawat sekolah.
Mempersiapkan untuk tahun itu
☐ Pastikan Anda mempunyai pakaian seragam
sekolah anak Anda, buku, alat tulis-menulis
barang lainnya sebelum tahun sekolah mulai.
☐ Mempunyai rencana perjalanan tersedia dan
memastikan anak Anda mengetahui rutinnya
dan jam berapa mereka harus meninggalkan
rumah. Jika menggunakan transpor umum,
lakukan perjalanan percobaan supaya mereka
merasa nyaman. Jika mereka akan dijemput
pasca sekolah pastikanlah mereka tahu di
mana menemui Anda.
☐ Buatlah rencana untuk hari pertama –
misalnya membiarkan anak Anda bertemu
dengan teman dan memastikan mereka tahu
kemana pergi waktu sekolah mulai.
☐ Taruhlah salinan daftar jam anak Anda, di
mana daftar jam tadi dilihat dengan terang di
rumah – misalnya pada lemari es.
☐ Buatlah peta sekolah dan daftar jam anak
Anda mudah diakses selama setiap hari.
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☐ Biasakan teratur di rumah – anjurkan anak
memakai buku harian, biasakan rutin
setiap hari mengerjakan pekerjaan rumah,
menjadwalkan pekerjaan rumah dengan
aktivitas lainnya, dan menyediakan tempat
untuk menyelesaikan pekerjaan rumah.
☐ Buatlah rencana bagaimana Anda mengelola
komunikasi rumah/sekolah misalnya
mengembalikan catatan.
☐ Membuat rencana setiap minggu supaya anak
Anda tahu alat atau buku apa untuk di bawa
setiap hari ke sekolah.
☐ Pada hari sekolah yang pertama pastikan
anak Anda pergi ke sekolah benar-benar siap
untuk hari itu dengan:
• sudah beristirahat benar-benar – tidur
nyenyak adalah penting.
• makan pagi yang baik
• mengenakan pakaian seragam (perhiasan
dilarang di banyak sekolah)
• tiba dalam banyak waktu
• mengetahui di mana menemukan teman
dalam halaman sekolah
• mengetahui di mana berkumpul untuk hari
pertama
• membawa berkas catatan, terorganisir
dalam beberapa bagian, kertas catatan dan
kotak pensil
• membawa makanan bergizi untuk istirahat
pagi dan makan siang

SEKOLAH MENENGAH

Berbicaralah dengan anak Anda
Sebelum mereka memulai sekolah menengah
☐ Tanyakan pertanyaan misalnya ‘Menurut
pikiran kamu sekolah menengah akan seperti
apa?’ dan ‘Apa yang kamu harapkan? ’
☐ Dengarkan kekhawatiran anak Anda dan
membantu mereka berurusan dengannya
sebelum yang dikhawatirkan tadi terjadi. Tindakan
apa yang mereka pikir akan mereka coba dahulu?
Apa yang mereka akan lakukan jika mereka
tersesat atau terlambat untuk kelas?
☐ Bicarakan mengenai bertemu orang baru,
berteman dan mengenal guru.
☐ Bicarakan mengenai penggangguan dan
tekanan teman sebaya. Pastikan anak Anda
mengetahui di mana menemukan koordinator
tahun dan staf pelayanan siswa dalam kasus
mereka memerlukan bantuan atau nasihat.
☐ Bicarakan mengenai rutin sekolah, dan membuat
mereka mengenal benar peta sekolah.
☐ Bantulah anak Anda untuk bersikap realistis
tentang mengambil waktu untuk terbiasa di
lingkungan baru.
☐ Bersedialah mendengarkan bilamana anak
Anda mempunyai pertanyaan atau ingin
berbicara mengenai sekolah.
Selama minggu pertama dari sekolah
☐ Tanyakan bagaimana hari mereka di sekolah
dan seperti apa sekolah menengah – kampus,
guru, mata-pelajaran baru dan teman- teman.

• semua barang milik diberi nama dengan
jelas

☐ Bicarakan dengan anak Anda secara
positif mengenai sekolah dan focus pada
keberhasilan mereka.

• mengatur waktu dan tempat penjemputan
yang disepakati dan ada rencana cadangan
dalam kasus sesuatu yang tidak terduga
terjadi

☐ Memperkuat strategi seperti berpikir
positif mengambil napas dalam-dalam –
mendapatkan cukup tidur di malam hari dan
makan dengan baik.
☐ Mendengarkan – memberikan kesempatan
kepada anak Anda untuk berbicara.
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