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Penilaian Awal Terbaik untuk Siswa Taman Kanak-Kanak (Best Start Kindergarten 
Assessment) adalah penilaian di seluruh negara bagian ini yang membantu para guru 
mengidentifikasi keterampilan literasi Bahasa Inggris dan numerasi setiap siswa pada 
awal Taman Kanak-Kanak.

Anak-anak mulai bersekolah dengan beragam tingkat 
keterampilan literasi dan numerasi, pengetahuan dan 
pemahaman yang berkembang dari hubungan dengan 
dunia dan orang-orang di sekitar mereka. Best Start 
Kindergarten Assessment memiliki komponen literasi dan 
numerasi dan menyediakan informasi mengenai kelebihan 
dan kebutuhan siswa secara perseorangan kepada para 
guru.
Penilaian ini membantu guru untuk mengembangkan 
program belajar-mengajar yang didasari oleh apa yang 
telah diketahui siswa. Guru duduk dengan siswa satu 
per satu, dan berfokus pada apa yang dapat dilakukan 
siswa tersebut. Anak Anda tidak perlu mempersiapkan 
diri atau belajar untuk penilaian ini. Anak-anak belajar 
dengan kecepatan yang berbeda-beda jadi tidak perlu 
khawatir jika anak Anda tidak dapat menjawab sebagian 
pertanyaan.
Tidak lama setelah penilaian, guru akan memberikan 
informasi kepada Anda mengenai keterampilan, 
pengetahuan dan pemahaman yang ditunjukkan anak 
Anda selama penilaian.
Best Start Kindergarten Assessment ditujukan untuk 
semua siswa. Jika bahasa Inggris bukan merupakan 
bahasa Anda di rumah, atau anak Anda memerlukan 
penyesuaian, hubungilah sekolah anak Anda untuk 
informasi lebih lanjut mengenai bagaimana anak Anda 
dapat dibantu.

Penilaian literasi
Tugas-tugas literasi dirancang untuk mengidentifikasi 
apakah siswa dapat menulis nama mereka, mengenali 
bunyi, huruf dan kata-kata sehari-hari, serta mengingat 
rincian dari sebuah buku singkat yang telah dibacakan 
kepada mereka.
Selama penilaian literasi guru akan menanyakan anak 
Anda pertanyaan seperti:
 • ‘Dengarkan kata-kata ini: map, tap. Apakah kamu tahu 

kata lain yang sama iramanya?
 • (setelah membaca buku singkat) ‘Bisakah kamu 

menceritakan kembali cerita yang barusan saya 
bacakan?’

Pertanyaan-pertanyaan ini membantu guru menentukan 
apakah anak Anda dapat mengenali kata-kata yang 
bunyinya serupa dan mengingat informasi dari buku 
singkat yang dibacakan kepada mereka. Kedua hal 
ini adalah keterampilan literasi penting yang akan 
dikembangkan anak-anak selama tahun pertama mereka 
di sekolah.

Penilaian numerasi
Tugas-tugas numerasi terkait dengan konsep angka dini 
dan dirancang untuk mengidentifikasi seberapa baik siswa 
dapat menghitung, angka mana yang mereka kenali, 
apakah mereka dapat menghitung barang, menjumlahkan 
atau mengurangi angka kecil; dan mengenali pola yang 
berulang.
Selama penilaian numerasi, guru akan menanyakan anak 
Anda pertanyaan seperti:
 • ‘mulailah menghitung dari satu dan saya akan memberi 

tahu kapan kamu harus berhenti’
 • ‘bisakah kamu sebutkan ini angka berapa?’ (5)

Pertanyaan-pertanyaan ini membantu guru menentukan 
apakah anak Anda dapat mengenali angka dan 
menghitung dari satu hingga seterusnya. Kedua hal 
ini adalah keterampilan numerasi penting yang akan 
dikembangkan anak-anak selama tahun pertama mereka 
di sekolah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Best Start Kindergarten Assessment, hubungilah sekolah anak Anda.
Jika Anda membutuhkan layanan juru bahasa, hubungilah Layanan Juru Bahasa Lewat Telepon di 131 450. Mereka dapat 
mengatur agar seorang juru bahasa untuk bahasa Anda membantu percakapan Anda dengan sekolah. Anda tidak akan 
dikenakan biaya untuk layanan ini.
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