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Oleh : 
Kustimah, Fitri Ariyanti Abidin, Dian Kusumawati 
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ABSTRAK 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk menggambarkan kesiapan anak 

masuk Sekolah Dasar ditinjau dari hasil test N.S.T (Nijmeegse Schoolbekwaamheids 
Test). Metoda yang digunakan adalah metoda survei. Subjek penelitian ini adalah siswa 
TK yang akan masuk Sekolah Dasar. Jumlah subjek penelitian adalah 213 orang yang 
berasal dari 7 Taman Kanak-Kanak di Kotamadya Bandung. Alat ukur yang dipakai pada 
penelitian ini adalah Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.) yang mengukur 
aspek-aspek yang menunjang kesiapan anak masuk Sekolah Dasar. Prof. F.J. Mönks, Drs. 
H. Rost dan Drs. N.H. Coffie dalam menyusun Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test 
(N.S.T.) ini telah menetapkan tiga standar, yaitu belum matang, ragu dan matang. 
Analisis terhadap data akan dilakukan secara kuantitatif dengan teknik statistik 
sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek yang diperlukan 
untuk kesiapan anak masuk Sekolah Dasar pada umumnya sudah matang. Artinya, 
hampir seluruh responden telah memiliki kesiapan untuk dapat mengikuti proses belajar 
mengajar di Sekolah Dasar. Namun secara kualitatif, tingkat kematangan pada setiap 
aspek berbeda-beda. Jika dicermati, aspek-aspek yang tingkat kematangannya sudah 
optimal adalah aspek-aspek yang terkait dengan kemampuan kognitif. Sedangkan aspek-
aspek yang tingkat kematangannya belum optimal terkait dengan aspek motorik, baik 
motorik halus maupun motorik kasar dan aspek penilaian sosial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii 

THE DESCRIPTION OF CHILDREN READINESS FOR SCHOOL  
USING N.S.T (NIJMEEGSE SCHOOLBEKWAAMHEIDS TEST) 

 
By: 

Kustimah 
Fitri Ariyanti Abidin 

Dian Kusumawati 
 

Faculty of Psychology  
Padjadjaran University Bandung 

ABSTRACTS 

This descriptive research was respectively used to describe children readiness to 
enter primary school based on the result of N.S.T, short for Nijmeegse 
Schoolbekwaamheids Test. Method used was survey-based. Test was administered to 213 
children from 7 kindergartens in Bandung. Instruments used was Nijmeegse 
Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.), measuring aspects needed to support children 
readiness for school (for entering primary school). 3 standards had been established for 
this test : immature, doubtful, and mature. Data analysis were done quantitatively using 
simple statistical technique. The results showed almost all aspects needed for school 
readiness were already at mature-level. As to say, almost all participants had readiness to 
follow learning process in elementary school. However qualitatively speaking, 
maturation level for each aspects differed. More specific, high maturation level were 
related to cognitive skill aspects, while low maturation level went to both gross and fine 
motorical skills, and social judgement aspects.  
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PENDAHULUAN 
  
 Ketatnya persaingan di masa yang akan datang membuat orangtua berupaya 
meningkatkan kompetensi anaknya sedini dan semaksimal mungkin. Hal ini terlihat 
jelas di dunia pendidikan, dimana banyak sekali bermunculan sekolah unggulan, 
yang menawarkan berbagai macam bahan pelajaran secara komplit. Fenomena ini 
tidak hanya untuk pendidikan tinggi tapi sudah terlihat sejak pendidikan dasar, 
bahkan pendidikan prasekolah. Persaingan untuk masuk SD favorit sudah lazim 
terjadi sekarang ini. Persaingan itu tampak dari berbagai seleksi yang dipersyaratkan 
untuk masuk SD unggulan.  

Sebagai seleksi awal, dengan tes intelegensi, calon murid bisa langsung 
terseleksi. Misalnya, dengan cara mensyaratkan hasil tes intelegensi murid 120 lebih 
atau superior, atau bahkan lebih dari 130 yang berarti amat superior. Sementara nilai 
tes 90-110 termasuk rata-rata, 111-120 disebut di atas rata-rata. (Pikiran Rakyat, 
edisi Minggu, 02 Mei 2004). Seleksi selanjutnya adalah kemampuan membaca, 
menulis dan berhitung (calistung). Hanya anak yang sudah mahir dalam keterampilan 
membaca, menulis dan berhitung yang lulus untuk mengikuti pendidikan di SD 
unggulan tersebut. 

Dampak dari diberlakukannya seleksi yang ketat untuk bisa mengikuti 
pendidikan di SD unggulan adalah, bahwa pendidikan prasekolah (TK) cenderung 
lebih menyiapkan anak untuk bisa melalui seleksi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 
adanya penekanan mengajarkan keterampilan membaca, menulis dan berhitung di 
TK. Keterampilan membaca, menulis dan berhitung yang pada dasarnya merupakan 
tugas akademik di SD, kini sudah dituntut untuk dikuasai oleh anak pada tingkat 
pendidikan prasekolah.  

Dengan penekanan tersebut, maka aspek lain yang seharusnya dimatangkan, 
yang meliputi aspek motorik, emosi dan sosial kadang menjadi kurang diperhatikan. 
Padahal aspek-aspek perkembangan anak secara menyeluruh merupakan dasar 
kesiapan anak untuk mengikuti dan menyerap materi akademik di SD. 

Hal yang perlu diperhatian adalah adanya dua konsep yang berbeda antara 
dua konsep istilah-“kesiapan untuk belajar”, dengan “kesiapan untuk sekolah”. 
Kesiapan untuk belajar secara umum adalah tingkat perkembangan (pada berbagai 
tingkat usia) untuk mencapai kesiapan untuk mempelajari materi pelajaran secara 
spesifik. Kondisi yang sebatas siap untuk belajar belum tentu menjadi jaminan untuk 
mencapai kesuksesan di sekolah. Konsep dari kesiapan untuk sekolah adalah 
termasuk didalamnya kesiapan untuk belajar didasarkan pada standar tingkat 
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perkembangan fisik, kognitif dan sosial yang memungkinkan anak untuk memenuhi 
tuntutan dan menjalani kurikulum yang telah ditentukan.  

Mengingat pentingnya “kesiapan sekolah” sebagai dasar kemampuan untuk 
mengikuti berbagai tuntutan kegiatan dan kurikulum sekolah dasar, maka telah 
berkembang suatu instrumen untuk mengukur kesiapan sekolah yang diukur melalui 
kematangan anak pada berbagai aspek perkembangan. Tes yang paling sering 
digunakan adalah N.S.T (Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test). Tes ini merupakan 
alat ukur untuk mengetahui kematangan aspek-aspek yang menunjang kesiapan anak 
masuk Sekolah Dasar, yaitu yang meliputi kematangan dari aspek kognitif, motorik, 
dan juga sosial-emosi.  

Aspek kognitif yang dimaksud dalam kesiapan mengikuti pendidikan sekolah 
dasar tidak hanya sebatas tingkat kecerdasan. Namun juga dengan memperhatikan 
kematangan dari aspek-aspek kognitifnya seperti ketajaman pengamatan, 
kemampuan persamanaan-perbedaan, juga pemisahan figure & ground yang menjadi 
dasar anak untuk melakukan seleksi dan memfokuskan perhatian. aspek kognitif 
tersebut menjadi dasar bagi anak untuk memenuhi tuntutan pada berbagai bidang 
pelajaran, baik itu membaca, berhitung dan juga ketajaman dalam identifikasi dan 
mengkritisi suatu masalah.  

Dengan kematangan di bidang fisik, terutama motorik, menjadi modal bagi 
anak untuk mampu melakukan kegiatan di SD mulai dari tuntutan untuk mampu 
duduk dalam jangka waktu yang cukup lama, kemampuan menulis, menggambar, dll. 
Lebih lanjut lagi kematangan motorik menadi dasar kenyamanan fisik anak yang 
pada akhirnya membantunya untuk dapat lebih mengendalikan perilaku, dan 
memfokuskan kegiatan pada satu tugas hingga tuntas. 

Kematangan pada aspek emosi dan sosial memungkinkan anak untuk secara 
nyaman ‘terpisah’ dari lingkungan rumah, terutama orang tua, dan mulai memperluas 
lingkup sosial pada konteks pertemanan, baik dengan sebaya, dan juga dengan orang 
dewasa lain, dalam hal ini guru.  Kondisi ini juga menjadi dasar untuk mencapai 
kemandirian dalam penyelesaian tugas. Bahkan lebih lanjut lagi dapat 
memungkinkan anak untuk menjadi individu yang berani tampil dan mampu secara 
asertif menyatakan pendapat. Kematangan pada aspek ini juga memungkinkan anak 
untuk mengembangkan kepekaan dan rasa kebersamaan dengan orang lain. 

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 
bagaimana sesungguhnya gambaran kesiapan anak yang akan masuk Sekolah Dasar 
ditinjau dari kematangan aspek-aspek psikologisnya. Berdasarkan hasil penelitian ini 
diharapkan seluruh anak dapat menerima program prasekolah yang sesuai dan 
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berkualitas, sehingga benar-benar dapat membantu anak untuk tidak sebatas 
mencapai ’kesiapan belajar’ namun lebih maju lagi mencapai ”kesiapan untuk masuk 
sekolah dasar”.  

Gambaran kesiapan anak masuk Sekolah Dasar adalah gambaran umum 
aspek-aspek kesiapan mengikuti sekolah, yang terdiri dari: pengamatan dan 
kemampuan membedakan, motorik halus, pengertian tentang besar, jumlah dan 
perbandingan, ketajaman pengamatan, pengamatan kritis, konsentrasi, daya ingat, 
pengertian tentang objek dan penilaian terhadap situasi, memahami cerita dan 
gambar orang. 

Subjek penelitian ini adalah siswa TK yang ada di Kota Bandung, yang akan 
masuk Sekolah Dasar. 
 
Pertanyaan Penelitian 
Terjadinya perubahan bobot penekanan materi yang diajarkan di lembaga pendidikan 
prasekolah (TK) yang mengarah pada kemampuan akademis dibandingkan dengan 
membentuk kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan pada tingkat sekolah dasar, 
memunculkan pertanyaan yang akan dijawab dari penelitian ini. Pertanyaan 
penelitiannya adalah: 
”Bagaimana gambaran kesiapan anak masuk Sekolah Dasar ditinjau dari hasil test 
N.S.T (Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test)?” 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kesiapan Masuk Sekolah Dasar 

Kesiapan anak untuk masuk sekolah merupakan topik yang kontroversial dan  

kompleks. Kagan (1990) menyatakan bahwa kesiapan sulit untuk didefinisikan dan 

sifatnya cenderung subjektif sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan 

praktisi dan pembuat kebijakan  (p. 272).  

Dalam perkembangannya diperkirakan usia 5 tahun adalah usia dimana anak 

sudah siap masuk sekolah. Akan tetapi tidak ada data empirik yang mendukung 

bahwa usia 5 tahun adalah usia yang optimal untuk siap bersekolah. Perkembangan 

selanjutnya, dinyatakan bahwa menentukan kesiapan anak untuk sekolah berdasarkan 

pada usia adalah patokan  yang keliru (NAEYC, 1990). 

Hal yang perlu diperhatikan pada anak yang hendak masuk sekolah adalah 

seberapa jauh si anak tak lagi terlalu tergantung kepada orang tuanya, untuk SD 

meliputi kesiapan fisik, mental, sosial, emosi, dan intelegensi. Anak dikatakan siap 

masuk sekolah jika secara fisik mampu mengontrol otot-ototnya sehingga dapat 

menulis, menggambar, mengerjakan keterampilan tangan seperti menempel, 

menggunting, menguntai dsb. Ia pun mampu duduk diam dan tertib dalam waktu 

yang cukup lama. Secara mental/kognitif, anak harus sudah mampu memahami 

penjelasan guru, dapat menjawab pertanyaan guru dengan kata-kata yang dapat 

dimengerti. Secara emosi, anak sudah harus tidak “terikat” lagi dengan ibu sehingga 

anak dapat berpisah dengan ibu dalam waktu yang cukup lama. Ia pun harus sudah 

dapat  menerima otoritas lain (seperti ibu/bapak guru), mampu mematuhi aturan 

sekolah dan mampu menyesuaikan diri dengan suasana sekolah serta dapat 

mengendalikan emosinya (misalnya tidak cengeng atau mudah marah). 

Secara sosial, anak harus lebih mandiri untuk mampu memilih kegiatan yang 

ingin dilakukannya. Dan tidak lagi diliputi perasaan ragu-ragu/takut dalam 

menentukan kegiatan tsb. Selain itu, anak  telah memiliki kesadaran akan tugas yang 

dihadapinya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang dipilihnya dan dalam 

menyelesaikan tugas yang dipilih sendiri dibutuhkan inisiatif daripada tugas yang 

diberikan guru. Sedangkan untuk menghasilkan prestasi belajar yang optimal, maka 

perlu diperhatikan sejauh mana anak mampu memperhatikan, berapa lama 
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perhatiannya tidak mudah beralih, bagaimana daya konsentrasinya, keuletan kerjanya 

(apakah ia mudah minta bantu guru atau tidak) dan berapa lama waktu yang 

digunakan untuk menyelesaikan tugas tsb. Keteraturan dalam berpikir maupun 

bertingkah laku, termasuk tingkah laku sosial. cara anak berbicara, bekerja sama 

dalam kelompok, bermain serta menyesuaikan diri dengan teman-teman dan gurunya 

(Nugraha, 2004). 

Menurut Hansen dalam bukunya Die Entwicklung des Kindlichen Wetbildes 

(1960), seorang anak yang akan masuk sekolah harus memiliki ciri-ciri : 

a. Memiliki Zakelijk Instelling yaitu memandang benda-benda secara tepat dan 

objektif 

b. Memiliki dorongan untuk belajar melalui pendidikan 

c. Menyadari adanya tanggung jawab 

d. Mampu untuk menyesuaikan diri secara sosial 

Adapun menurut Comenius (Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test), Monks, 

Rost dan Coffie (1978) seorang anak yang akan masuk sekolah harus memenuhi tiga 

kriteria, yaitu : 

a. Menguasai kemampuan-kemampuan panca indra dan pemahaman bahasa 

yang baik 

b. Anak harus memiliki motivasi untuk belajar 

c. Anak harus memiliki kematangan dalam bekerja, sehingga dapat 

menyelesaikan tugas-tugas dengan tuntas dan baik 

Sedangkan Pat Nuse Pratt dan Anne Stevens (1989), memandang kesiapan 

anak secara lebih detail, yaitu untuk dapat memenuhi tuntutan di sekolah, seorang 

anak harus memiliki beberapa keterampilan kesiapan akademik sebagai dasar untuk 

mempelajari kemampuan berhitung, menulis dan membaca. Keterampilan kesiapan 

akademik yang dimaksud meliputi keterampilan motorik, keterampilam bahasa, 

keterampilan persepsi visual, keterampilan kognisi serta keterampilan emosi dan 

sosial. 

  Nugraha (2004) juga menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki seorang 

anak bila ia akan masuk Sekolah Dasar (SD); yaitu : 

1. Kemampuan mengenali bagian dan potensi setiap anggota tubuh (ekpresi & 

resepsinya) 
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2. Kemampuan mengenali warna dan bentuk (ketepatan, resepsi & ekpresi) 

3. Kemampuan memahami konsep arah atau posisi obyek (Resepsi & Expresi) 

4. Kemampuan dan kematangan motorik halus yang dibutuhkan untuk 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung. 

5. Kemampuan mengekplorasi & memproduksi pola-pola dasar tulisan. (ada 12 

item). 

6. Kemampuan dasar perseptual (bangunan, teka-teki, dll) 

7. Konsep dasar matematika (konsep jumlah, menghitung, memasangkan, dll) 

8. Koordinasi gerak motorik dan pikiran untuk membuat tulisan/coretan 

(hurup/angka) 

9. Perasaan bisa/mampu mengikuti kegiatan di sekolah 

10. Perasaan diterima perilaku kemampuan membaca, menulis dan berhitung-

nya: learning style, cara penggunaan alat tulis, arah produksi tulisan, dll) 

11. Buku-alat tulis sudah menjadi bagian dari kegiatannya 

12. Kebiasaan bertanya terpelihara dengan cukup baik 

13. Sudah bisa (biasa) berpisah dengan orang tua (pengantar) 

 

Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.) 

Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.) disusun oleh Prof. F.J. Mönks, 
Drs. H. Rost dan Drs. N.H. Coffie, merupakan alat ukur untuk mengetahui 
kematangan aspek-aspek yang menunjang kesiapan anak masuk Sekolah Dasar. Test 
ini terdiri atas 10 subtes, dengan gambaran sebagai berikut: 
 

Tabel 1 
Gambaran Aspek-Aspek yang diukur dalam 

Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.) 
SUBTES ASPEK YANG 

DIUKUR GAMBARAN 

1 Pengamatan 
dan 
Kemampuan 
Membedakan 

Terdiri dari 8 soal. Dalam masing-masing soal, terdapat 
satu gambar (di sebelah kiri) yang harus dicocokkan 
dengan satu dari kelima gambar pilihan (di sebelah 
kanan). Anak diminta memilih diantara kelima pilihan 
gambar, mana yang sama dengan gambar yang ada di 
sebelah kiri. 

2 Motorik Halus Terdiri dari 8 soal. Masing-masing soal berupa 2  
gambar. Satu gambar lengkap, gambar yang lain  tidak 
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lengkap bentuknya. Anak diminta melengkapi gambar 
dengan bentuk lengkung, sesuai contohnya. 

3 Pengertian 
tentang Besar, 
Jumlah dan 
Perbandingan 

Terdiri dari 8 soal. Dalam masing-masing soal, terdapat 
beberapa benda/orang yang berderet. Anak diminta 
menunjukkan urutan benda/orang atau menunjuk benda 
yang sesuai dengan konsep yang disebutkan (yang di 
tengah, yang ke-4, yang paling kecil, yang berjumlah 
lima, yang paling banyak, yang pertama dan terakhir) 

4 Ketajaman 
Pengamatan 

Terdiri dari 8 soal. Masing-masing terdiri dari bentuk-
bentuk yang tersamar diantara bentuk lainnya. Anak 
diminta menunjukkan (mewarnai) bentuk binatang yang 
tersamar tersebut. 

5 Pengamatan 
Kritis 

Terdiri dari 8 soal. Masing-masing soal berupa  gambar 
yang tidak lengkap bentuknya. Anak diminta 
melengkapi bagian gambar yang hilang sehingga 
menjadi lengkap bagian-bagiannya. 

6 Konsentrasi Terdiri dari 12 baris berbagai bentuk. Anak diminta 
mencari satu bentuk gambar yang telah ditentukan 
diantara barisan bentuk lainnya dalam waktu tertentu. 

7 Daya Ingat Terdiri dari 16 gambar. Anak diminta memilih 8 gambar 
yang pernah diperlihatkan sebelumnya. 

8 Pengertian 
tentang Objek 
dan Penilaian 
terhadap Situasi 

Terdiri dari 8 soal. Pada masing-masing soal terdapat 4 
pilihan gambar/situasi. Anak diminta menunjukkan 
gambar yang mana sesuai dengan konsep sosial  yang 
disebutkan  

9 Memahami 
Cerita 

Terdiri dari 15 pilihan gambar. Anak diminta memilih 
gambar yang sesuai dengan ceritera yang disampaikan 
pada anak. (Sebelumnya, pada anak dibacakan cerita 
dimana anak harus memperhatikan. Pilihan gambar tidak 
diperlihatkan terlebih dahulu). 

10 Gambar Orang  Anak diminta menggambar orang dalam lembar kertas 
kosong 

 

Karakteristik Anak Usia Prasekolah 

a. Usia Bermasalah 

Anak-anak di usia sudah merasa menjadi individu yang berbeda dari individu 

yang lainnya, sehingga tuntutan untuk menjadi mandiri sangat besar didalam 

dirinya. Namun seringkali keberhasilan untuk mencapai hal ini sangatlah sulit, 

sehingga timbul sikap keras kepala, ’negativistik’ dan membangkang, 

mengamuk, mengalami mimpi buruk, merasa iri hati dan merasa takut yang 

berlebihan 
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b. Usia Menjelajah 

Rasa ingin tahu mereka amat besar terhadap hal-hal yang terjadi di 

lingkungannya, bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana rasanya bila dialami 

olehnya, mengapa suatu benda menjadi bagian dari benda tertentu dan 

sebagainya. Untuk mewujudkan rasa ingin tahunya, mereka tidak tampak selalu 

menjelajah lingkungannya, terlihat banyak ’ngoprek’ serta tidak henti-hentinya 

bertanya. 

c. Usia Bermain dan Usia Bertanya 

Mereka banyak sekali bermain, sehingga sepanjang hari tampak selalu ingin 

bermain. Dibalik minatnya yang besar untuk bermain, apa yang ia pegang, yang 

ia rasakan dan yang ia bayangkan, umumnya dikaitkan dengan daya ciptanya 

yang sangat menonjol. Para ahli mengatakan di usia ini seorang anak 

menunjukkan kreatifitas yang paling tinggi dibanding tahap usia lain sepanjang 

hidupnya. 

d. Usia Prakelompok 

Di usia ini mereka mulai belajar dasar-dasar perilaku sosial , mulai belajar 

bekerja sama, belajar bergantian, belajar bersaing dengan teman-temannya, 

belajar menunda keinginan, meniru perilaku teman, merasakan simpati dan 

sebagainya. 

e. Usia Meniru 

Tidak seperti di usia tahap perkembangan lain, di usia ini anak-anak sangat suka 

meniru pembicaraan dan perilaku orang lain, baik yang dilihatnya langsung 

maupun melalui media masa. 

 

Tugas Perkembangan Anak Usia Prasekolah 

a. Mengembangkan keterampilan dalam motorik kasar dan motorik halus 

b. Belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh 

c. Belajar berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain 
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d. Belajar membedakan jenis kelamin dan kesopanan seksual 

e. Mencapai stabilitas fisiologis 

f. Membentuk konsep sederhana mengenai kenyataan sosial dan fisik 

g. Berhubungan secara emosional dengan orang lain 

h. Belajar mengembangkan hati nurani serta membedakan konsep benar dan 

salah 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Anak Untuk Masuk Sekolah  

a. Kesehatan Fisik 

Kesehatan yang baik dengan asupan gizi yang seimbang sangat dibutuhkan 

untuk dapat menunjang kesiapan masuk sekolah. Anak yang sehat akan lebih 

mudah mencerna pengetahuan yang diajarkan serta bersosialisasi dengan 

lebih baik. Ia akan tampil gesit dan bersemangat, baik dalam menerima 

informasi maupun dalam membina hubungan sosial dengan guru serta teman-

temannya 

b. Usia 

Beberapa ahli mengatakan bahwa faktor usia sangatlah penting untuk 

menentukan kesiapan anak masuk sekolah dasar. Menurut Janke, Comenius, 

Buhler dan Hetzer dalam buku Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test (1978), 

menganggap usia 6 tahun sebagai usia yang cukup matang untuk sekolah. 

Pada usia ini umumnya anak telah memiliki perbendaharaan kata yang cukup 

banyak, memiliki kemampuan membayangkan seperti anak-anak seusianya, 

dapat mengemukakan secara verbal ide-ide dan pikiran-pikirannya serta 

organ-organ indra dan motorik telah terkoordinasi dengan baik. 

c. Tingkat Kecerdasan 

Kecerdasan/inteligensi merupakan kemampuan seorang anak dalam 

memahami instruksi verbal teoritis dan menyelesaikan tugas-tugas konkrit 

praktis dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Anak-anak dengan tingkat 
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kecerdasan yang berfungsi pada tahap rata-rata akan menyelesaikan tugas-

tugas tersebut secepat anak-anak seusianya. Adapun anak-anak yang 

memiliki tingkat kecerdasan tinggi akan menyelesaika tugas-tugas tersebut 

secara lebih cepat dan sebaliknya anak-anak yang memiliki tingkat 

kecerdasan rendah akan melaksanakannya dengan lebih lambat. Dengan 

demikian untuk memasuki dunia sekolah yang memiliki program 

pembelajaran untuk usia tertentu, maka setidaknya seorang anak memiliki 

tingkat kecerdasan yang berfungsi pada tahap rata-rata. 

d. Stimulasi yang Tepat 

Faktor lingkungan terdekat dengan anak sangat berperan dalam menunjang 

kesiapan anak untuk memasuki sekolah dasar, sehingga potensi 

perkembangan anak yang memiliki anak dapat berkembang secara optimal. 

Orangtua dan guru memegang peranan yang sangat penting dalam 

mengembangkan aspek-aspek yang sangat menunjang kesiapan anak untuk 

sekolah meliputi semua perkembangan baik perkembnagan motorik kasar dan 

halus, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan kognisi 

dan perkembangan emosi anak. 

e. Motivasi 

Anak yang merasa bahagia biasanya memiliki motivasi baik untuk melakukan 

sesuatu, serta umumnya melakukan kegiatan didasari oleh tujuan tertentu. 

Dengan demikian kebahagiaan akan meletakkan dasar pada keberhasilan, 

sedangkan ketidakbahagiaan meletakkan dasar untuk suatu kegagalan. 

Kebahagiaan dapat dicapai dengan memberikan tuntutan yang sesuai dengan 

kemampuan anak. Bila anak diberi stimulasi yang tepat untuk 

mempersiapkan diri memasuki sekolah, maka anak akan merasa bahagia dan 

memiliki motivasi yang kuat untuk berprestasi dengan baik 
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Aspek-Aspek Perkembangan yang Penting Dalam Menunjang Kesiapan Anak 

Masuk Sekolah 

Perkembangan Gerak/Motorik 

Perkembangan motorik terjadi dengan mengikuti proses cephalocaudal 

(bermula dari kepala dan berlanjut hingga ke kaki). Proses ini biasanya berjalan 

secara kumulatif dimana perkembangan motorik kasar berjalan secara simultan 

dengan motorik halus. Sebagai contoh : kemampuan dalam duduk biasanya 

bersamaan dengan kemampuan dalam meraih. 

Katherine Read (1980) mengemukakan bahwa aktvitas fisik membangun self 

confidence pada anak melalui kemampuannya mengontrol otot. Aktifitas motorik 

merangsang kreatifitas, pembentukan konsep, persepsi dan memori anak. Lebih 

lanjut, aktifitas fisik merupakan bekal bagi perkembangan aspek emosional, 

kreatifitas dan kognitif pada anak (dalam The Very Young : Guiding Children from 

Infancy Thriugh the Early Years). 

Secara umum perkembangan motorik kasar pada usia anak pra-sekolah 

meliputi keterampilan : melempar, menangkap dan menendang bola; keseimbangan 

dan melompat. Anak-anak mengasah keterampilan-keterampilan tersebut melalui 

latihan berulang-ulang. Misalnya : anak berjalan di papan keseimbangan 

menggunakan tekhnik yang berbeda-beda sampai dia menemukan tekhnik yang 

paling tepat.  

Menurut Rhonda Folio dan Rebecca R. Fewell (1983), motorik kasar anak 

usia 6 tahun sudah memiliki keseimbangan yang baik, dimana ia mampu untuk 

meloncat-loncat dengan tali (skipping) dengan integrasi gerakan tangan dan lengan 

yang sudah baik tanpa berhenti selama 10 kali lompatan. Pada usia ini, anak juga 

dapat berjalan berjinjit sebanyak 15 langkah dengan tangan berada di pinggang. 

Adapun untuk motorik halus, anak usia 6 tahun telah mampu untuk 

menggulung benang dengan koordinasi tangan yang baik serta mampu untuk 

mewarnai bidang diantara 2 garis dengan baik. Di usia ini kegiatan menulis sudah 

merupakan kegiatan yang harus ia kuasai dengan baik. Seorang anak yang sudah 

matang dalam melakukan kegiatan ini, biasanya memiliki ciri-ciri : 
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a. Cara memegang alat tulis sudah tepat, sehingga gerakan-erakannya terlihat 

fleksibel dan nyaman 

b. Posisi tubuh tegak, tidak banyak bergerak-gerak atau menelungkup di meja 

c. Posisi kertas tegak atau agak miring ke kanan atas tidak jauh dari 20 derajat 

d. Jarak tubuh ke meja cukup tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh 

e. Menggunakan tangan yang sama (kiri atau kanan) pada saat menulis 

f. Tidak terlihat cemas atau frustrasi pada saat menulis 

g. Tidak menunjukkkan sikap yang negatif selama menulis (terlihat bosan atau 

mudah terganggu) 

Mulai usia 4 tahun, dominasi gerakan tangan anak sudah lebih jelas, apakah 

tangan kanan atau kiri yang lebih dominan. Pada usia pra sekolah ini anak sudah 

mulai mampu meniru bentuk-bentuk geometrik sederhana, dapat menulis nama 

mereka sendiri, meniru penulisan huruf-huruf, angka 1-20 dan membangun gedung-

gedung dari balok. Sedangkan kemampuan yang berkaitan dengan self care adalah : 

mampu mandi sendiri, menggosok gigi sendiri dan memakai pakaian sendiri 

 

Perkembangan Kognitif  

Anak-anak usia pra-sekolah ada pada tahap preoperasional (2-7 tahun) pada 

perkembangan kognitifnya (Piaget). Ini adalah tahap kedua setelah tahap 

sensorymotor (0-2 tahun). Pada tahap ini anak mengalami perkembangan kognitif 

yang pesat-walaupun sudut pandangnya masih terpusat pada dirinya (egocentrism) 

dan meyakini bahwa setiap orang mempunyai pandangan yang sama dengan dirinya. 

Anak sudah dapat menggunakan ’kata’ untuk menggambarkan suatu keadaan dari 

benda atau situasi tertentu. Misalnya bila ia melihat air didalam gelas yang tinggi ia 

akan mengatakan bahwa isinya lebih banyak dibandingkan dengan air yang ada 

didalam gelas yang lebih pendek. Lilin mainan yang dibentuk seperti sosis dikatakan 

lebih kecil dibandingkan dengan lilin mainan yang dibentuk menjadi bola. 

Kemampuan membandingkan memang masih diwarnai dengan cara pandangnya 

yang egosentris. Selain kemampuan membandingkan anak juga sudah dapat 
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mengelompokkan benda berdasarkan kriteria tertentu; misalnya berdasarkan 

perbedaan warna, bentuk (besar-kecil) dll. Anak juga sudah mulai dapat 

membedakan waktu, memanipulasi benda, menyusun gambar ikut serta dalam 

kegiatan drama, menggambar dan menggunakan berbagai benda dalam kegiatannya. 

Secara lebih terperinci, kemampuan kognitif anak pra-sekolah adalah sebagai berikut  

1. Physical Knowledge 

Meliputi kemampuan mengamati benda, misalnya : bila anak mengangkat 

bola sampai batas pandangan dan melemparkannya; ia menyadari bahwa ia 

sedang bermain bola. Anak belajar menggunakan tubuhnya untuk 

berhubungan dengan lingkungan. Kegiatan lain misalnya : melihat benda-

benda, menjatuhkan benda, melipat kertas, menyiram tanaman, mengetuk 

pintu, menonton atau mendengarkan musik dll. Pada intinya anak usia 

prasekolah sudah menyadari bahwa kegiatan fisik (apa yang dia lakukan) 

dapat dipakai untuk memanipulasi lingungan. 

2. Logico-Mathematical Knowledge 

Terdiri dari 5 area yaitu : 

a. Classification 

Yaitu kemampuan anak dalam mengelompokkan benda berdasarkan 

suatu krietria; misalnya : mengelompokkan benda berdasarkan warna 

dan bentuk. Anak dapat mengelompokkan sendiri benda-benda 

berdasarkan kriteria yang dibuatnya sendiri; misalnya Anjing, Kucing 

dan Ayam dikelompokkan sebagai binatang; ada juga yang 

mengelompokan berdasarkan warna (binatang Merah dan Kuning); 

mengelompokan berdasarkan jenis bulunya (Anjing & Kucing) dll. 

Anak prasekolah biasanya mengelopokan benda berdasarkan 

perbedaan ukuran, warna, bentuk, tekstur, rasa dan suara. 

b. Seriation 

Yaitu kemampuan untuk menyusun benda berdasarkan ukuran (dari 

kecil-besar atau sebaliknya), kualitas (kasar-halus atau sebaliknya), 
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kuantitas (sedikit-banyak atau sebaliknya) 

c. Spatial Relation 

Yaitu kemampuan untuk mengerti tentang hubungan antar benda 

berdasarkan arah, perbedaan dan perspekstif. Misalnya jauh-dekat, 

diatas-dibawah, didepan-dibelakang dll 

d. Temporal Relations 

Yaitu kemampuan anak untuk mempersepsi perbedaan waktu. 

Misalnya : mulai-selesai, konsep first, last, before, after dan next. 

Anak sudah dapat mengerti ceritera ataupun instruksi yang memakai 

keterangan waktu. 

e. Conservation 

Yaitu kemampuan mengkonseptualisasi benda. Macamnya adalah : 

 Conservation of Substance; misalnya anak diberi lilin 

dengan berbagai ukuran, kemudian setelah anak 

menyusunnya (misalnya dari yang besar ke kecil) anak juga 

tahu alasan dari pengelompokkan itu. 

 Conservation of Weight; misalnya anak diminta 

membandingkan 2 benda pada timbangan; bila timbangan 

sejajar bagaimana berat kedua benda? Jika tidak sejajar yang 

mana yang lebih berat?yang lebih ringan? 

 Conservation of Length; misalnya anak diminta 

membandingkan panjang dari dua buah lidi yang sama 

ukurannya; kemudian salah satu lidi digeser ke sebelah 

kanan; apakah kedua lidi masih sama panjangnya?  

 Conservation of Area 
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Perkembangan Bahasa 

Menurut Piaget, anak usia prasekolah ; usia 4-6 tahun apabila dilihat dari 

perkembangan kognitifnya, termasuk dalam tahap pra-operasional, dimana pada 

tahap ini anak belajar menggunakan bahasa dan mempresentasikan objek dengan 

simbol-simbol dan kata-kata. Berkaitan dengan kemampuan berbahasa, ada dua hal 

penting yang harus dicapai oleh anak yaitu mampu mengerti apa yang dikatakan 

orang lain dan meningkatkan keterampilan berbicara yang meliputi penambahan kosa 

kata, penguasaan atas pengucapan kata-kata, serta menggabungkan kata-kata menjadi 

kalimat. Anak usia 4-6 tahun pada umumya sudah menguasai banyak kosa kata, 

mampu membuat kalimat yang terdiri dari enam sampai delapan kata, namun 

seringkali mengalami kesulitan mengucapkan huruf-huruf tertentu dan kombinasi 

huruf seperti : st, ny, ng, tr dan sebagainya. Pada usia ini, anak-anak mengalami 

kemajuan yang pesat dalam kognisi. Mereka bisa menceriterakan pengalaman yang 

baru saja dialami seperti perjalan ke kebun binatang dan mengatakan bagaimana 

melakukan sesuatu seperti bagaimana memainkan play station. 

Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari proses kemampuan reseptif dan 

kemampuan ekspresifnya yang umumnya berjalan secara bersama-sama. Dari mulai 

hanya sekedar mampu mendengar suara-suara dan mengekspresikannya dengan 

hanya dengan suara ‘aaa’ di bulan-bulan pertama kelahiran menjadi pemahaman 

verbal dan ekspresi bahasa di usia mendekati tiga setengah tahun. Pada usia 5 

menjelang 6 tahun, anak sudah mempu untuk menggunakan bahasa sebagai ekspresi 

dari pemikiran-pemikirannya. 

Adapun isi bahasa anak umumnya bersifat egosentris dan makin bersifat 

sosial di usia-usia akhir pra sekolah. 

 

Perkembangan Membaca 

Kemampuan berbahasa erat kaitannya dengan kemampuan membaca angka. 

Membaca merupakan suatu tugas yang kompleks, yang dapat didefinisikan sebagai 

tugas yang menyangkut kemampuan auditory visual anak, mengingat ia harus 

menggunakan kemampuan mendengar dan melihat. Tugas membaca ini meliputi 
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kemampuan memahami arti dari simbol-simbol bacaan (huruf-huruf dan kata-kata). 

Dalam membaca terdiri dari 2 proses dasar yaitu proses decoding dan proses 

comprehension. Pada pross decoding, seorang anak harus memahami hubungan 

antara bacaan dan tulisan dan mengartikannya pada suatu kata yang sama dalam 

bentuk bahasa oral. Dengan demikian, proses decoding seorang anak dapat 

melafalkan kata-kata dengan tepat. Sedangkan pada proses comprehension, seorang 

anak harus memahami arti dari kata-kata yang dibacanya, baik arti kata itu sendiri, 

maupun dalam konteks bacaan secara menyeluruh. 

Kemampuan membaca seorang anak akan tergantung pada kesiapan anak 

tersebut dalam melakukan aktifitas ini. Adapun kesiapan dalam membaca tersebut 

tergantung pada beberapa faktor, seperti yang dinyatakan oleh beberapa ahli 

pendidikan, Kirk dkk (1978); yaitu faktor kematangan mental, faktor kemampuan 

visual, faktor kemampuan auditori, faktor perkembangan bahasa dan berbicara, 

faktor berpikir dan memusatkan perhatian, faktor perkembangan motorik, faktor 

kematangan emosi dan sosial serta faktor minat dan motivasi. Menurut Kirk dkk, 

masing-masing faktor saling berhubungan satu sama lain. Rentang periode kesiapan 

membaca anak terjadi sejak anak dilahirkan hingga dimulainya pelajaran membaca 

secara formal. Pada banyak anak, periode ini berlanjut setelah masa taman kanak-

kanak usai. 

Hubungan anatara usia mental dengan kesiapan membaca telah mendapat 

banyak perhatian para ahli pendidikan. Banyak pendidik yang menyatakan bahwa 

usia 0 sampai 6 setengah tahun merupakan usia mental minimal yang sangat esensial. 

Namun demikian, hal ini dikoreksi oleh para pendidik lain yang menyatakan bahwa 

beberapa hal akan mempengaruhi kemampuan usia mental dalam membaca anak 

yaitu : tingkat kesulitan materi bacaan, cara mengajar, banyaknya bantuan membaca 

secara individual serta kemampuan anak secara spesifik. Sehubungan dengan hal ini, 

Haris dan Sipay (1980), menyatakan bahwa kemampuan membaca dapat diajarkan 

secara dini, dengan cara yang santai kepada anak-anak usia pra-sekolah yang terlihat 

telah siap untuk membaca. 
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Perkembangan Berhitung 

Matematika merupakan tugas yang berisi struktur yang logis. Seorang anak 

harus menguasai hubungan yang sederhana terlebih dahulu, sebelum berlanjut ke 

penguasaan tugas yang lebih kompleks. 

Untuk menguasai kemampuan matematika yang sulit, maka seseorang harus 

menguasai kemampuan matematika yang mudah terlebih dahulu, sehingga konsep 

kesiapan sangat penting dalam pengajaran berhitung. Sebagai contoh, bila seorang 

anak tidak dapat menguasai perkalian, maka ia tidak akan siap untuk melakukan 

pembagian. Menurut beberapa ahli (Copeland, 1980), kegagalan dalam memahami 

konsep-konsep dasar matematika akan membawa dampak pada kesulitan belajar 

dalam berhitung. Dengan demikian sangat dibutuhkan pemahaman konsep-konsep 

dasar matematika tersebut, karena pelajaran matematika tidak dapat dikuasai dengan 

hanya menghafalkannya. 

Seorang ahli perkembangan kognisi (Piaget, 1965) menggambarkan beberapa 

konsep yang merupakan dasar dari penguasaan yang melibatkan 

bilangan/kemampuan berhitung yaitu : 

a. Classification / Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan aktivitas intelektual yang paling harus dikuasai bila 

seorang anak melakukan kegiatan yang melibatkan bilangan. 

Pengklasifikasian adalah pemahaman tentang hubungan (seperti persamaan 

dan perbedaan) dengan kategori objek menurut sifat tertentu. Sebagai contoh 

: seorang anak dapat mengelompokkan kancing berdasarkan warna, kemudian 

ukuran, kemudian bentuknya dan sebagainya. Menurut Copeland (1979), 

kebanyakan anak-anak akan menguasai objek-objek yang sama dan tidak 

sama dengan sifat-sifat dasarnya seperti warna, bentuk, ukuran, tekstur dan 

fungsinya adalah antara usia 5 hingga 7 tahun. 

b. Ordering and Separation/ Keteraturan dan Keurutan 

Keteraturan merupakan hal yang penting dalam mengurutkan bilangan. 

Sangat penting bagi anak untuk memahami suatu hubungan psikologi dalam 

keteraturan. Ketika menghitung benda, seorang anak harus mengurutkannya, 
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sehingga ia hanya menghitung sekali saja. Kombinasi keteraturan dan 

keurutan melibatkan sifat benda-benda tersebut, seperti ukuran panjang, 

ukuran bentuk maupun warna. Sebagai contoh, dibuat suatu tugas dengan 

mengatur ukuran panjang dari ukuran terpendek ke ukuran terpanjang, 

sehingga ukuran benda sebelumnya lebih pendek dari ukuran berikutnya. 

Menurut Copeland (1979), anak berusia 6 hingga 7 tahun biasanya akan 

menguasai tugas-tugas seperti ini. 

c. One to One Correspondence 

One to One Correspondence merupakan dasar dalam menghitung untuk 

menentukan jumlah yang sangat penting untuk menguasai kemampuan 

aritmatika. Hal ini meliputi pemahaman bahwa satu objek pada kelompok 

tertentu sama jumlahnya dengan objek lain di kelompok yang lain pula, baik 

dengan ciri yang sama maupun dengan ciri yang tidak sama. Seorang anak 

dikatakan menguasai one to one correspondence bila ia mengetahui bahwa 

dalam sebuah mangkuk terdapat 20 buah kancing ukuran kecil yang sama 

jumlahnya dengan 20 kancing ukuran besar pada mangkuk yang lainnya, 

meskipun mangkuk yang berisi kancing ukuran besar tampak lebih banyak. 

Kebanyak anak usia 5 hingga 7 tahun dapat menguasai konsep one to one 

correspondence ini. 

d. Conservation/ konservasi 

Piaget menyebutkan bahwa konsep konservasi merupakan fundamen untuk 

penguasaan tugas bilangan selanjutnya. Konservasi adalah penguasaan 

pemahaman benda atau jumlah yang sama adalah tetap sama bila ditempatkan 

dalam suatu tempat yang berbeda, ataupun disimpan dalam kondisi yang 

berlainan. Terdapat 2 bentuk konservasi yaitu konservasi jumlah dan 

konservasi bilangan. Konservasi jumlah merupakan penguasaan konsep 

bahwa jumlah volume air di suatu mangkuk sama dengan jumlah volume air 

di suatu gelas, meski tampaknya jumlah dalam gelas lebih banyak. 

Konservasi bilangan adalah penguasaan konsep bahwa jumlah sendok dan 

jumlah piring tetap sama meskipun sendok-sendok di tipa-tiap piring tersebut 
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sudah diangkat. Kebanyakan anak mengasai konsep konservasi antara usia 5 

hingga 7 tahun. 

 

Perkembangan Sosial-Emosional 

Perkembangan sosial emosianal anak usia pra-sekolah ditandai dengan 

perkembangan anak dalam mengerti perasaannya dan belajar mengembangkan 

hubungan interpersonal yang efektif. Hal ini harus didukung oleh kemampuan anak 

dalam berkomunikasi dan dukungan dari orang dewasa dalam mendorong anak agar 

mampu mengekspresikan ide dan perasaannya. Kemampuan ini adalah kemampuan 

baru bagi anak sehingga harus dilatih dan anak harus belajar dengan keterampilan 

baru ini. 

Perkembangan sosial-enosional anak dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi 

faktor utama yang mempengaruhi perkembangannya dalah faktor keluarga. Aktivitas 

anak di rumah; misalnya dalam toilet training, kemampuannya dalam makan dan 

berpakaian sendiri menjadi dasar bagi tingkah laku mandiri di luar setting keluarga. 

Di sekolah keterampilan ini dikembangkan dan diekspresikan didepan orang lain; 

teman sebaya dan figur otoritas- dalam hal ini guru. Anak belajar menjadi bagian 

dari orang lain dan aktivitasnya tidak saja terpusat dengan keluarga dan pengasuh di 

rumah. 

Pada usia 3-6 tahun, anak mulai memperluas hubungan sosialnya pada orang 

baru, situasi dan peran baru dengan persepsi yang baru pula. Hubungan sosial tidak 

saja terpusat pada anggota keluarga saja, tetapi anak mulai mengidentifikasikan 

hubungan sosial baru, dengan peran yang baru. Dalam perkembangan sosial-

enosional, setiap anak mempunyai kemajuannya sendiri. Beberapa anak mengalami 

hambatan dalam mengembangkan kemampuan sosial-emosional nya misalnya 

dengan seringnya muncul tingkah laku temper tantrum, overactivity atau tingkah 

laku lain yang menganggu. 

Ciri-ciri anak usia pra sekolah berkaitan dengan perkembangan sosial-

emosional antara lain : sudah memiliki kemandirian, mulai mampu mengontrol 

emosi dan menghormati orang lain. Di samping itu, anak pada umumnya sudah 
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tertarik pada teman sebaya. Mereka belajar berbagi mainan, bekerjasama, berdiskusi 

dan mulai memperhatikan sikap dan perasaan orang lain. Hal-hal ini diperlukan bagi 

anak-anak ketika mereka memasuki masa sekolah. 

 

Independence 

Pada anak-anak pra sekolah, perkembangan sosial-emosional ditandai dengan 

keinginan anak untuk mandiri. Anak menemukan bahwa mereka tidak sepenuhnya 

dapat tergantung pada orang tua dalam segala hal. Kita sering mendengar, anak-anak 

seusia ini mengatakan ”Saya ingin mengerjakan ini” atau ”Biarkan saya mengerjakan 

ini sendiri”. Jika mereka gagal mengerjakannya anak akan berkata ”Saya tidak dapat 

mengerjakannya” atau ”Kerjakan ini untuk saya”. Tugas orang dewasa adalah 

menjaga semangat anak untuk terus mencoba dan menanamkan kepercayaan pada 

anak bahwa anak akan diberi kesempatan untuk mencoba sesuatu tetapi orangtua siap 

membantu jika ia mengalami kesulitan.  

 

Iri 

Antara usia pra sekolah mulai mengembangkan perasaan iri. Iri adalah 

perasaan yang sangat penting bagi seorang anak, dan perasaan ini biasanya 

disampaikan anak pada anak lain. Misalnya pernyataan anak ”Saya dapat 

menggambar ebih baik daripada kamu” atau ”Ayahku bisa saja memukul Ayah mu” 

atau ”Saya bisa menendang lebih baik dari siap saja orang di dunia ini” dsb. 

Anak dapat mengekspresikan perasaan ini melalui aktivitas fisik, misalnya 

menyerang anak lain yang menjadi lawannya, mencubit atau memukul. Orang 

dewasa atau guru mempunyai kewajiban untuk menengahi anak agar anak tidak 

melakukan kekerasan ketika berinteraksi. Bimbinglah anak agar ia dapat menghargai 

dirinya dan hindari untuk membanding-bangdingkan kemampuan anak dengan anak 

lainnya.  
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Takut 

Anak usia pra sekolah mulai memperlihatkan ketakutan pada suatu situasi 

tertentu. Ketakutan bisa bersifat realistis bisa juga imaginatif. Biasanya anak takut 

akan bunyi sirine, angin, cahaya yang terang, gelap, takut sakit, terluka atau takut 

pada binatang atau semacamnya termasuk takut hantu, nenek sihir dll. Ketakutan 

adalah tanda bahwa self-awareness anak sedang berkembang. Anak usia 4-6 tahun 

seringkali mempunyai banyak ketakutan dibandingkan dengan anak lain yang lebih 

muda.  

 

Ramah Tamah (Friendliness) 

Anak usia 3 tahun mulai senang bila ia bergabung dengan anak lain. Pada 

usia 4 tahun, anak mulai belajar berbagi mainan dan bekerja sama dengan anak lain. 

Melalui aktivitas bermain ini, anak belajar bersosialisasi dengan orang lain. Pada usia 

3-6 tahun anak mulai bermain secara berkelompok. Mereka belajar untuk berbagi, 

bekerjasama, berdiskusi dan menetapkan permainan.  

 

Fantasy 

Anak-anak pra sekolah sangat kaya akan imaginasi. Mereka ’sadar’ akan 

dunia nyata tetapi sangat menikmati hubungan dunia nyata dengan sesuatu yang 

sifatnya mistik atau sihir. Misalnya menghubungkan tokoh kartun dengan orang 

sebenarnya, meyakini bahwa naga benar-benar ada walaupun ia hanya melihat 

didalam mimpi dll. Bagi seorang anak, balok bisa menjadi seekor Sapi, tongkat bisa 

menjadi kereta api dll. Selama usia pra-sekolah, aktivitas yang paling disenangi anak 

adalah imaginary playmate. Seringkali palyamates ini bisa berbentuk manusia, atau 

juga binatang.  
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TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan kesiapan anak masuk Sekolah 

Dasar ditinjau dari hasil test N.S.T (Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test). 

Gambaran yang diberikan meliputi gambaran umum aspek-aspek kesiapan belajar, 

yaitu: pengamatan dan kemampuan membedakan, motorik halus, pengertian tentang 

besar, jumlah dan perbandingan, ketajaman pengamatan, pengamatan kritis, 

konsentrasi, daya ingat, pengertian tentang objek dan penilaian terhadap situasi, 

memahami cerita dan gambar orang. 

 

Manfaat Penelitian 

Secara teoritik, penelitian ini bisa menyumbangkan data empirik mengenai 

gambaran kesiapan anak masuk Sekolah Dasar di kota Bandung. Selain itu, data 

empirik yang diperoleh pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan N.S.T. (Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test ) 

Secara terapan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kesiapan anak masuk Sekolah Dasar, sehingga dapat memberikan masukan pada 

kurikulum pelajaran di lembaga prasekolah. 
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METODE PENELITIAN 
 

Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk menggambarkan kesiapan 

anak masuk Sekolah Dasar ditinjau dari hasil test N.S.T (Nijmeegse 
Schoolbekwaamheids Test). Metoda yang digunakan adalah metoda survei. 
 
Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa TK yang akan masuk Sekolah Dasar. 
Jumlah subjek penelitian adalah 213 orang yang berasal dari 7 Taman Kanak-Kanak 
di Kotamadya Bandung, yaitu TK Al-Biruni Panyileukan, TK Al-Biruni Antapani, 
TK Al-Biruni Arya Graha, TK Al-Biruni Sidomukti, TK Al- Biruni Griya Caraka, 
TK Pandiga Mutiara dan TK Darul Hikam. 
 
Alat Ukur Penelitian  

Alat ukur yang dipakai pada penelitian ini adalah Nijmeegse 
Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.). Prof. F.J. Mönks, Drs. H. Rost dan Drs. N.H. 
Coffie dalam menyusun Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.) telah 
menetapkan tiga standar, yaitu belum matang, ragu dan matang. Norma untuk 
masing-masing subtes adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2 

Norma Subtes N.S.T 
Kategori Nilai Subtes 

Belum Matang Ragu  Sudah Matang  
Pengamatan dan kemampuan membedakan 0-3 4 5-8 
Motorik Halus 0-1 2-3 4-8 
Pengertian tentang besar, jumlah dan 
perbandingan 

0-3 4 5-8 

Ketajaman Pengamatan 0 1-2 3-8 
Pengamatan Kritis 0-2 3 4-8 
Konsentrasi 0-2 3-4 5-8 
Daya Ingat 0 1-3 4-8 
Pengertian tentang obyek dan penilaian 
terhadap situasi 

0-3 4 5-8 

Memahami cerita 0 1 2-8 
Gambar orang 0-3 4 5-8 
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Secara kuantitatif, hasil dari setiap subtest dijumlahkan, kemudian 
dibandingkan dengan norma kelompok untuk menentukan tingkat kematangan secara 
keseluruhan, apakah termasuk belum matang, ragu atau matang. Secara kualitatif, 
posisi kematangan dari setiap subtes menjadi gambaran profil ke-10 aspek tersebut. 
Dari profil tersebut, dapat diketahui aspek mana yang masih perlu diberikan 
stimulasinya pada setiap siswa. Dengan demikian, meskipun secara kuantitatif 
tingkat kematangannnya bisa sama, akan tetapi secara kualitatif arah stimulasi dari 
setiap anak bisa berbeda tergantung profil dari aspek-aspek N.S.Tnya.  
 

Hasil Analisis Data 
Analisis terhadap data akan dilakukan secara kuantitatif dengan teknik 

statistik sederhana. Hasil yang akan diperoleh merupakan gambaran deskriptif 
mengenai kesiapan anak masuk Sekolah Dasar ditinjau dari hasil test N.S.T 
(Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test) yang meliputi gambaran umum aspek-aspek 
kesiapan belajar, yaitu: pengamatan dan kemampuan membedakan, motorik halus, 
pengertian tentang besar, jumlah dan perbandingan, ketajaman pengamatan, 
pengamatan kritis, konsentrasi, daya ingat, pengertian tentang objek dan penilaian 
terhadap situasi, memahami cerita dan gambar orang. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil  
Penelitian terhadap 213 siswa TK yang akan masuk Sekolah Dasar di 

Kotamadya Bandung mendapatkan hasil seperti yang tergambar di bawah ini: 
 

Profil Aspek 
Pengamatan dan Kemampuan Membedakan 

(n=213)

0 1

99

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

belum matang ragu matang

Kategori

Prosentase 

 
Gambar 1 

Profil Aspek Pengamatan dan Kemampuan Membedakan  
 

Gambar 1 menunjukkan bahwa hampir keseluruhan siswa TK yang akan 
masuk SD (99% dari 213 responden) telah memiliki kematangan dalam kemampuan 
pengamatan dan membedakan. Hal ini berarti secara kognitif mereka telah mampu 
mengenali dan mencari perbedaan maupun persamaan antara berbagai bentuk 
melalui pengamatan yang dilakukan. Aspek ini menjadi dasar dalam kemampuan 
mengenali angka dan huruf secara tepat.  
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Profil Aspek Motorik Halus 
(n=213)
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Gambar 2 

Profil Aspek Motorik Halus 
 

Gambar 2 menunjukkan bahwa 75% dari 213 siswa TK yang akan masuk SD 
telah memiliki kematangan dalam perkembangan aspek motorik halus, sementara itu 
15% berada pada taraf ragu-ragu, dan hanya 7% yang tergolong pada taraf belum 
matang. Hal ini berarti sebagian besar siswa telah memiliki kesiapan untuk 
mengerjakan tugas yang menuntut kehalusan gerakan tangan, seperti misalnya 
menulis, mewarnai, menggambar, dll. 15% anak yang berada pada tahap ragu masih 
mengalami hambatan untuk bisa menggunakan alat tulis secara luwes. Sedangkan 
sebanyak 7% anak masih belum mampu memegang alat tulis dengan tepat dan 
melakukan  gerakan jari-jemari yang terarah dan terkendali. Aspek keterampilan 
motorik halus ini merupakan dasar yang penting bagi anak untuk bisa melakukan 
kegiatan tulis-menulis yang menjadi tuntutan akademik di Sekolah Dasar. Selain itu, 
keterampilan motorik halus juga menjadi dasar bagi anak untuk melakukan aktivitas 
bantu-diri secara mandiri, seperti makan dan minum sendiri, memakai kaos kaki 
sendiri, menggosok gigi atau mengancing. 
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Profil Aspek Pengertian tentang Besar, Jumlah 
dan Perbandingan (n=213)
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Gambar 3 

Profil Aspek Pengertian tentang Besar, Jumlah dan Perbandingan  
 

Gambar 3 menunjukkan bahwa 87% dari 213 siswa TK yang akan masuk SD 
telah memiliki kematangan dalam kemampuan pengertian tentang besar, jumlah dan 
perbandingan. Sementara hanya 9% yang termasuk dalam kategori ragu-ragu dan 4% 
yang belum matang. Hal ini berarti secara kognitif sebagian besar siswa TK yang 
akan masuk SD telah mampu memahami konsep tentang kapasitas, jumlah, 
perbandingan dan urutan. Kemampuan ini menjadi dasar bagi mereka untuk 
memahami pelajaran matematika, yang terkait dengan operasi bilangan seperti 
penjumlahan dan pengurangan.  
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Profil Aspek Ketajaman Pengamatan (n=213)
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Gambar 4 

Profil Aspek Ketajaman Pengamatan 
 

Gambar 4 menunjukkan  bahwa 86% dari 213 siswa TK yang akan masuk SD 
telah mampu melakukan pengamatan secara tajam. Sejumlah 13% yang termasuk 
dalam kategori ragu-ragu, dan hanya 1% yang belum matang. Hal ini berarti 
sebagian besar siswa secara kognitif telah mampu memisahkan antara figure and 
ground,  bagian mana yang menjadi fokus, dan bagian mana yang harus diabaikan 
agar tidak mengganggu objek yang menjadi fokus pengamatan. Aspek ini menjadi 
dasar bagi kemampuan anak untuk  membaca, dimana ia dituntut untuk memisahkan 
mana huruf, kata, dan kalimat yang menjadi fokus untuk di baca, dan mana yang 
perlu diabaikan.      
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Profil Aspek Pengamatan Kritis (n=213)
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Gambar 5 

Profil Aspek Pengamatan Kritis 
 

Gambar 5 menunjukkan bahwa 96% dari 213 siswa TK yang akan masuk SD 
telah memiliki kematangan dalam aspek pengamatan kritis. Sementara hanya 2% 
yang tergolong ragu-ragu dan 2% yang termasuk kategori belum matang. Hal ini 
berarti sebagian besar siswa secara kognitif telah mampu membedakan mana hal 
yang penting dan hal mana yang tidak penting dari suatu objek. Kemampuan ini 
menjadi dasar kemampuan menentukan prioritas dalam pengerjaan berbagai tugas 
yang dihadapinya kelak.  

Profil Aspek Konsentrasi (n=213)
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Gambar 6 

Profil Aspek Konsentrasi 
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Berdasarkan grafik di atas didapatkan gambaran bahwa 88% dari 213 siswa 

TK yang akan masuk SD telah memiliki kematangan dalam aspek konsentrasi. 
Sejumlah 10% yang termasuk dalam kategori ragu-ragu, dan hanya 2% yang belum 
matang. Hal ini berarti sebagian besar siswa telah mampu memusatkan perhatian 
pada satu jenis tugas tertentu. Kemampuan ini menjadi bekal bagi mereka untuk 
dapat menyelesaikan tugas akademik di SD sampai tuntas, dengan kualitas yang 
baik. 
 

Profil Aspek Daya Ingat Ingat (n=213)
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Gambar 7 

Profil Aspek Daya Ingat 
 

Gambar 7 menunjukkan bahwa 87% dari 213 siswa TK yang akan masuk SD 
telah memiliki kematangan dalam aspek daya ingat. Sejumlah 7% yang termasuk 
dalam kategori ragu-ragu dan hanya 6% yang belum matang. Hal ini berarti sebagian 
besar siswa telah mampu mengingat berbagai informasi penting termasuk materi 
pelajaran di SD dan dapat menggunakannya pada saat dibutuhkan.  
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Profil Aspek Pengertian tentang Objek dan 
Penilaian terhadap Situasi (n=213)
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Gambar 8 

Profil Aspek Pengamatan Kritis 
 

Gambar 8 menunjukkan bahwa 77% dari 213 siswa TK yang akan masuk SD 
telah memiliki kematangan dalam aspek pengertian objek dan penilaian terhadap 
situasi. Sejumlah 15% yang termasuk dalam kategori ragu-ragu dan 7% yang belum 
matang. Hal ini berarti bahwa sebagian besar siswa telah memiliki kematangan untuk 
memahami aturan dan penilaian sosial yang meliputi nilai benar-salah, baik-buruk, 
dan sebagainya. Pemahaman kognitif ini penting agar mereka bisa mengantisipasi 
maupun mengatur perilaku sesuai dengan harapan dan aturan lingkungan. Sebanyak 
15% yang tergolong kategori ragu dan 7 % yang tergolong kategori belum matang 
masih mengalami hambatan dan kesulitan untuk berperilaku sesuai dengan harapan 
dan aturan lingkungan, sehingga jika tidak mendapatkan stimulasi dalam aspek ini 
berpotensi mengalami hambatan dalam adaptasi dan sosialisasi di SD.  
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Profil Aspek Memahami Cerita (n=213)
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Gambar 9 

Profil Aspek Memahami Cerita 
 Gambar 9 menunjukkan bahwa 86% dari 213 siswa TK yang akan masuk SD 
telah memiliki kematangan dalam aspek memahami ceritera. Sejumlah 8% yang 
termasuk dalam kategori ragu-ragu dan 6% yang belum matang. Hal ini berarti 
bahwa sebagian besar siswa telah mampu menerima, mengolah, menyimpan dan 
mengingat kembali informasi yang cukup banyak dan diberikan secara sekaligus. Hal 
ini menjadi bekal bagi siswa untuk menerima pengarahan dan materi pelajaran di SD 
yang penyampaiannya bersifat klasikal.  

Profil Aspek Gambar Orang (n=213)
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Gambar 10 
Profil Aspek Gambar Orang  
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Gambar 10 menunjukkan bahwa 64% dari 213 siswa TK yang akan masuk SD telah 
memiliki kematangan dalam aspek gambar orang. Sejumlah 19% yang termasuk 
dalam kategori ragu-ragu dan 16% yang belum matang. Hal ini berarti bahwa 
sebagian besar siswa telah memiliki kesadaran yang baik akan bagian-bagian 
tubuhnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian siswa tersebut telah 
terbiasa dan terlatih menggunakan anggota tubuhnya tersebut untuk melakukan 
berbagai aktivitas. Sedangkan 19% yang termasuk dalam kategori ragu-ragu dan 
16% yang termasuk kategori belum matang, masih belum terlatih untuk 
menggunakan bagian tubuhnya sehingga perlu diberikan berbagai kegiatan yang 
melibatkan gerak anggota tubuhnya, sehingga kesadaran terhadap tubuhnya (body 
image) dapat meningkat.  
 
Pembahasan  
  
 Gambaran kematangan 213 siswa TK yang akan masuk SD yang menjadi 
subjek penelitian pada subtes-subtes N.S.T. dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
 

Tabel 3 
Gambaran Kematangan pada Subtes N.S.T 

Prosentase Nilai Subtes 
Belum Matang Ragu  Sudah Matang  

Pengamatan dan kemampuan membedakan 0 1 99 
Motorik Halus 7 15 78 
Pengertian tentang besar, jumlah dan 
perbandingan 

4 9 87 

Ketajaman Pengamatan 1 13 86 
Pengamatan Kritis 2 2 96 
Konsentrasi 2 10 88 
Daya Ingat 6 7 87 
Pengertian tentang obyek dan penilaian 
terhadap situasi 

7 15 77 

Memahami cerita 6 8 86 
Gambar orang 16 19 64 
 
 Dari tabel 3 terlihat bahwa hampir seluruh aspek yang diperlukan untuk 
kesiapan anak masuk Sekolah Dasar pada umumnya sudah matang. Artinya, hampir 
seluruh responden telah memiliki kesiapan untuk dapat mengikuti proses belajar 
mengajar di Sekolah Dasar. Namun secara kualitatif, tingkat kematangan pada setiap 
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aspek berbeda-beda.  
Dari 10 aspek yang ada, pengamatan dan kemampuan membedakan, 

pengertian tentang besar, jumlah dan perbandingan, ketajaman pengamatan, 
pengamatan kritis, konsentrasi, daya ingat dan memahami cerita adalah aspek-aspek 
yang sudah mencapai tingkat kematangan yang cukup optimal. Sedangkan aspek 
motorik halus, pengertian objek dan penilaian terhadap situasi dan gambar orang 
tingkat kematangannya masih belum optimal.  

Jika dicermati, aspek-aspek yang tingkat kematangannya sudah optimal 
adalah aspek-aspek yang terkait dengan kemampuan kognitif. Sedangkan aspek -
aspek yang tingkat kematangannya belum optimal terkait dengan aspek motorik, baik 
motorik halus maupun motorik kasar dan aspek penilaian sosial.  

Anak usia pra-sekolah seharusnya sudah menguasai keterampilan motorik 

yang meliputi: melempar, menangkap dan menendang bola; keseimbangan dan 

melompat. Anak-anak mengasah keterampilan-keterampilan tersebut melalui latihan 

berulang-ulang. Misalnya anak berjalan di papan keseimbangan menggunakan 

tekhnik yang berbeda-beda sampai dia menemukan tekhnik yang paling tepat. 

Motorik kasar anak usia 6 tahun seharusnya sudah memiliki keseimbangan yang 

baik, dimana ia mampu untuk meloncat-loncat dengan tali (skipping) dengan 

integrasi gerakan tangan dan lengan yang sudah baik tanpa berhenti selama 10 kali 

lompatan. Pada usia ini, anak juga dapat berjalan berjinjit sebanyak 15 langkah 

dengan tangan berada di pinggang.  

Dari profile pada Gambar 3 terlihat sebanyak 35% (16% belum matang, 19% 

ragu-ragu) responden belum mencapai kematangan optimal pada aspek motorik 

kasar. Kemampuan motorik kasar yang kurang terlatih berpengaruh pada 

kemampuan anak dalam menghayati dirinya. Pengenalan terhadap anggota tubuhnya 

sendiri beserta fungsinya masing-masing akan membantu anak dalam 

mengembangkan kesadaran terhadap dirinya. Kekurangmampuan dalam aspek ini 

akan menyebabkan anak mengalami hambatan untuk mengenal dirinya dalam relasi 

dengan lingkungan. Untuk mengembangkan aspek ini, orangtua dan guru sebaiknya 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk dapat mengeksplorasi 

dan menggunakan seluruh bagian tubuhnya dalam aktivitas sehari-hari. Berbagai 

rangsangan terhadap anggota tubuh dapat meningkatkan penghayatan anak terhadap 
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dirinya.  

Anak usia 6 tahun harus sudah mampu menggulung benang dengan 

koordinasi tangan yang baik serta mampu untuk mewarnai bidang diantara 2 garis 

dengan baik. Di usia ini kegiatan menulis sudah merupakan kegiatan yang harus ia 

kuasai dengan baik. Dari profile pada Gambar 3 terlihat sebanyak 22% (7% belum 

matang, 15% ragu-ragu) responden belum mencapai kematangan optimal pada aspek 

motorik halus. Ketidakmatangan dalam aspek motorik halus akan menyulitkan anak 

dalam mengikuti proses belajar mengajar di Sekolah Dasar. Tuntutan akademik di 

SD untuk melakukan kegiatan tulis menulis dalam posisi yang benar membutuhkan 

keterampilan motorik halus. Penguasaan keterampilan motorik halus juga menjadi 

dasar bagi anak untuk melakukan aktivitas bantu-diri secara mandiri, seperti makan 

dan minum sendiri, memakai kaos kaki sendiri, menggosok gigi atau mengancing. 

Ketidakmampuan anak dalam melakukan aktivititas bantu-diri potensial membuat 

anak tidak percaya diri, apalagi bila teman-temannya sudah mampu melakukannya 

secara mandiri. Dengan demikian, latihan untuk melenturkan otot-otot tangan dan 

jari-jemari yang menjadi dasar kemampuan motorik halus harus diberikan pada anak 

melaui kegiatan yang menarik. Beberapa aktivitas yang dapat menstimulasi aspek ini 

adalah kegiatan mewarnai, meronce, menggunting, menempel, bermain lilin, dan 

sejenisnya. 

Perkembangan sosial emosianal anak usia pra-sekolah ditandai dengan 

perkembangan anak dalam mengerti perasaannya dan belajar mengembangkan 

hubungan interpersonal yang efektif. Hal ini harus didukung oleh kemampuan anak 

dalam berkomunikasi dan dukungan dari orang dewasa dalam mendorong anak agar 

mampu mengekspresikan ide dan perasaannya. Kemampuan ini adalah kemampuan 

baru bagi anak sehingga harus dilatih dan anak harus belajar dengan keterampilan. Di 

sekolah keterampilan ini dikembangkan dan diekspresikan didepan orang lain; teman 

sebaya dan figur otoritas- dalam hal ini guru. Anak belajar menjadi bagian dari orang 

lain dan aktivitasnya tidak saja terpusat dengan keluarga dan pengasuh di rumah. 

Pada usia 3-6 tahun, anak mulai memperluas hubungan sosialnya pada orang baru, 

situasi dan peran baru dengan persepsi yang baru pula. Hubungan sosial tidak saja 

terpusat pada anggota keluarga saja, tetapi anak mulai mengidentifikasikan hubungan 
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sosial baru, dengan peran yang baru. Dalam perkembangan sosial-enosional, setiap 

anak mempunyai kemajuannya sendiri. Beberapa anak mengalami hambatan dalam 

mengembangkan kemampuan sosial-emosional nya misalnya dengan seringnya 

muncul tingkah laku temper tantrum, overactivity atau tingkah laku lain yang 

menganggu. Ciri-ciri anak usia pra sekolah berkaitan dengan perkembangan sosial-

emosional antara lain : sudah memiliki kemandirian, mulai mampu mengontrol 

emosi dan menghormati orang lain. Di samping itu, anak pada umumnya sudah 

tertarik pada teman sebaya. Mereka belajar berbagi mainan, bekerjasama, berdiskusi 

dan mulai memperhatikan sikap dan perasaan orang lain. Hal-hal ini diperlukan bagi 

anak-anak ketika mereka memasuki masa sekolah. 

Dari profile Gambar 8 menunjukkan bahwa sebanyak 22% (15% kategori 

ragu-ragu dan 7% belum matang) responden belum mencapai kematangan yang 

optimal pada aspek pengertian objek dan penilaian terhadap situasi. Pemahaman 

terhadap situasi merupakan dasar bagi anak untuk bisa menyesuaikan diri dengan 

aturan,  baik aturan formal seperti aturan sekolah maupun aturan informal dalam 

sosialisasi dengan teman sebayanya. Ketidakmampuan anak untuk memahami nilai-

nilai sosial akan menyulitkan anak untuk bisa diterima oleh teman sebayanya, 

sehingga menghambat sosialisasinya.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan  
 Dari penelitian mengenai gambaran kesiapan anak masuk sekolah dasar 
ditinjau dari hasil test N.S.T (Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test) yang dilakukan 
terhadap 213 siswa TK yang akan masuk SD dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Seluruh aspek yang diperlukan untuk kesiapan anak masuk Sekolah Dasar pada 

umumnya sudah matang. 
2. Secara kualitatif, aspek kesiapan masuk Sekolah Dasar yang terkait dengan aspek 

kognitif yaitu pengamatan dan kemampuan membedakan, pengertian tentang 
besar, jumlah dan perbandingan, ketajaman pengamatan, pengamatan kritis, 
konsentrasi, daya ingat dan memahami cerita adalah aspek-aspek yang sudah 
mencapai tingkat kematangan yang cukup optimal.  

3. Sedangkan aspek yang terkait dengan kemampuan motorik, baik motorik kasar 
maupun motorik halus serta aspek penilaian terhadap situasi dan gambar orang 
tingkat kematangannya masih belum optimal.  

 
Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian terhadap profil aspek-aspek kesiapan 
masuk Sekolah Dasar, kepada orangtua dan guru disarankan untuk: 
1. Memberikan stimulasi yang seimbang pada berbagai aspek perkembangan anak 

agar kematangannya dapat optimal 
2. Tidak hanya memberikan perhatian dan stimulasi yang sifatnya kognitif semata, 

tetapi aspek lain pun harus diperhatikan mengingat perkembangan anak secara 
optimal hanya dapat dicapai apabila seluruh aspek perkembangan terstimulasi 
dengan baik. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk menggambarkan kesiapan 
anak masuk Sekolah Dasar ditinjau dari hasil test N.S.T (Nijmeegse 
Schoolbekwaamheids Test). Metoda yang digunakan adalah metoda survei. Subjek 
penelitian ini adalah siswa TK yang akan masuk Sekolah Dasar. Jumlah subjek 
penelitian adalah 213 orang yang berasal dari 7 Taman Kanak-Kanak di Kotamadya 
Bandung. Alat ukur yang dipakai pada penelitian ini adalah Nijmeegse 
Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.) yang mengukur aspek-aspek yang menunjang 
kesiapan anak masuk Sekolah Dasar. Prof. F.J. Mönks, Drs. H. Rost dan Drs. N.H. 
Coffie dalam menyusun Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.) ini telah 
menetapkan tiga standar, yaitu belum matang, ragu dan matang. Analisis terhadap 
data akan dilakukan secara kuantitatif dengan teknik statistik sederhana. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek yang diperlukan untuk 
kesiapan anak masuk Sekolah Dasar pada umumnya sudah matang. Artinya, hampir 
seluruh responden telah memiliki kesiapan untuk dapat mengikuti proses belajar 
mengajar di Sekolah Dasar. Namun secara kualitatif, tingkat kematangan pada setiap 
aspek berbeda-beda. Jika dicermati, aspek-aspek yang tingkat kematangannya sudah 
optimal adalah aspek-aspek yang terkait dengan kemampuan kognitif. Sedangkan 
aspek-aspek yang tingkat kematangannya belum optimal terkait dengan aspek 
motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar dan aspek penilaian sosial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE DESCRIPTION OF CHILDREN READINESS FOR SCHOOL  
USING N.S.T (NIJMEEGSE SCHOOLBEKWAAMHEIDS TEST) 
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ABSTRACTS 

This descriptive research was respectively used to describe children readiness 
to enter primary school based on the result of N.S.T, short for Nijmeegse 
Schoolbekwaamheids Test. Method used was survey-based. Test was administered to 
213 children from 7 kindergartens in Bandung. Instruments used was Nijmeegse 
Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.), measuring aspects needed to support children 
readiness for school (for entering primary school). 3 standards had been established 
for this test : immature, doubtful, and mature. Data analysis were done quantitatively 
using simple statistical technique. The results showed almost all aspects needed for 
school readiness were already at mature-level. As to say, almost all participants had 
readiness to follow learning process in elementary school. However qualitatively 
speaking, maturation level for each aspects differed. More specific, high maturation 
level were related to cognitive skill aspects, while low maturation level went to both 
gross and fine motorical skills, and social judgement aspects.  
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