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HARI PERTAMA SEKOLAH



Mereka mengisi

dalam seminggu, mereka belajar di sekolah 

mereka berkegiatan di sekolah

Hari Pertama Untuk
Melihat Rumah Kedua

Sekolah adalah rumah kedua

5-6 hari 

Ada wajah masa depan 
anak-anak kita di sekolah. 

Sudahkah kita melihat mereka 
di rumah keduanya?

2015

Anak-anak kita menggunakan sebagian waktunya di sekolah

Bertahun-tahun 

1/3 harinya dengan berkegiatan di sekolah



Para pelaku pendidikan di sekolah bisa saling berinteraksi untuk 
mewujudkan tujuan bersama, "Mendidik anak-anak kita, bersama 

melukis wajah masa depan negeri ini."

Kenapa Hari Pertama
Sekolah Penting?

Masyarakat

Kolaborasi
Kegiatan
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Siswa

Hari Pertama adalah awal 
perjalanan panjang anak-anak kita 

di rumah keduanya



Mengantar anak ke sekolah adalah kesempatan membangun hubungan 
positif antara lingkungan pendidikan di rumah dan sekolah.

Mengantar bukan sekadar sampai gerbang lantas pergi.
Mengantar berarti menemani, membangun beragam interaksi.

Antarkan Anak di
Hari Pertama Sekolah

Antar dengan bangga, 

lepas dengan doa!



Apa yang Bisa Kita Lakukan
di Hari Pertama Sekolah?

KELAS V A

TAMAN
SEKOLAH

KELAS X-2

Selamat
Pagi, Bu!

X-2

Apa kabar,
Bu?

Rapat OSIS

LAB KOMPUTER

Berkenalan dengan
orangtua murid 

lainnya

Menyapa guru-guru
di sekolah

Berinteraksi 
dengan wali kelas

Sempatkan 
berkenalan dengan 

warga sekitar sekolah

Berbagi ide & inisiatif 
untuk kemajuan sekolah

Melihat fasilitas 
sekolah

Melihat-lihat 
sekolah bersama

Saling menyapa di 
gerbang sekolah

Saat semua pelaku pendidikan ambil peran,
sekolah jadi rumah kedua yang menyenangkan.



Mengantar anak 
ke sekolah 

Berkenalan dengan wali 
kelas, guru, serta 

kepala sekolah 

Bertukar kontak dengan 
wali kelas, guru, dan 

kepala sekolah 

Bertanya dan memberi 
masukan mengenai 
pembelajaran satu 

tahun ke depan

Menceritakan kondisi 
dan karakter anak 

saat di rumah

Menawarkan bantuan 
untuk terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan 
penunjang pembelajaran

Berkenalan dengan 
orangtua murid lainnya 

Mengapresiasi guru 
karena telah mendidik 

anak-anak kita

Ragam Kegiatan Untuk

Orang Tua

?



Menyambut siswa dan 
orangtua

Berkenalan dan 
bertukar kontak dengan 

orangtua siswa

Mengapresiasi orangtua 
karena telah memberi 

kepercayaan untuk mendidik 
anak-anak mereka

Berdiskusi dengan wali 
kelas yang mengampu

 si anak di kelas 
sebelumnya

Bertanya mengenai 
karakter dan potensi anak 

pada orangtuanya 

Menjelaskan dan meminta 
pendapat orangtua 

mengenai pembelajaran 
satu tahun ke depan 

Ragam Kegiatan Untuk

Guru

Membangun komunikasi 
rutin dengan orangtua 

Mengajak orangtua 
berkolaborasi menciptakan 

kegiatan-kegiatan 
penunjang pembelajaran 

(misalnya hari pengenalan 
profesi orangtua) 

?
?

?



Menjadi orang pertama 
yang menyambut siswa 

dan orangtua 

Berkenalan dan 
berinteraksi dengan 

orangtua siswa 

Menjelaskan target dan 
terobosan sekolah dalam 

satu tahun ke depan 

Berkolaborasi membuat 
kegiatan-kegiatan rutin penunjang 

pembelajaran di sekolah 

Membangun wadah 
partisipasi orangtua 

Menjelaskan capaian 
sekolah dalam satu 
tahun ke belakang 

Ragam Kegiatan Untuk
Kepala Sekolah



Memberikan tur sekolah 
kepada orangtua 

Berkenalan dan 
berinteraksi dengan 

orangtua teman sekelas 

Menceritakan 
pengalaman tahun 

pertama kepada siswa 
kelas 1 dan orangtuanya

Membuka diri untuk 
menjadi mentor bagi 

adik kelas

Membantu persiapan 
teknis kegiatan hari 
pertama di sekolah

Memberikan pengena-
lan lingkungan di 

sekitar sekolah untuk 
siswa dan orangtua

Terlibat dalam kegia-
tan-kegiatan di sekolah 

(misalnya kemping, lomba 
17 agustus)

Ragam Kegiatan Untuk

Siswa

Ragam Kegiatan Untuk

Masyarakat

Perayaan Hari Kemerdekaan

Lomba 17 Agustus
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