












KESIAPAN MASUK SEKOLAH DASAR

DITINJAU DARI NST, EMOSI, DAN SOSIAL

Rudangta Arianti Sembiring

Universitas Kristen Satya Wacana

rudangta.sembiring@staff.uksw.edu

Kesiapan anak untuk masuk ke sekolah dasar biasanya dilihat dari
profil Nijmeegse Schoolbekwaamheidstest (NST), namun alat ini tidak
dapat memberikan informasi mengenai kemandirian, kemampuan
adaptasi, sosialisasi, dan pengendalian diri anak. Secara teoritis, anak
yang akan masuk ke sekolah dasar, haruslah memiliki kemampuan
bantu diri seperti makan, mandi, buang air, berpakaian, dan
kemampuan dasar lainnya dengan kecepatan dan keterampilan
seperti layaknya orang dewasa. Tidak dilihatnya aspek-aspek psikis di
luar kecerdasan dan kemampuan dasar belajar membuat kurang
tajamnya diagnosa kesiapan anak untuk masuk sekolah, sehingga
saran yang disampaikan kepada orang tua menjadi kurang
komprehensif. Keluhan yang sering muncul setelah anak mulai masuk
ke sekolah dasar antara lain adalah kurang bertanggung jawab atas
tugas hariannya, malas belajar, ingin selalu dibantu saat membuat pr,
kurang terampil mengendalikan diri sehingga mengganggu
sosialisasinya, dan keluhan lain yang tidak berkaitan dengan
kemampuan akademis, namun mempengaruhi prestasi belajarnya.
Riset ini bertujuan untuk melihat kesiapan anak Taman Kanak-Kanak
(TK) untuk masuk ke sekolah dasar, dan dilakukan pada 32 anak TK B
dari sebuah sekolah, menjelang kelulusan. Data diambil dengan
Colored Progressive Matrices, NST, House Tree Person, observasi,
dan wawancara kepada anak. Hasil menunjukkan 82% anak sudah
cukup mampu untuk menyesuaikan diri, 84% sudah cukup terampil
bersosialisasi, 68% sudah cukup mampu untuk mengendalikan diri,
namun hanya 50% yang sudah cukup mandiri, dengan 68,75% belum
terampil untuk mandi sendiri, 65,625% belum terampil untuk
membersihkan diri setelah buang air besar, dan 56,25% belum
terampil untuk berpakaian sendiri. Saran yang disampaikan dalam sesi
parenting kepada orang tua antara lain mengurangi bantuan yang
diberikan oleh pembantu rumah tangga, orang tua, nenek/kakek, dan
pengasuh lain kepada anak secara bertahap, sehingga dapat
meningkatkan kemandiriannya.
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PENDAHULUAN

Dalam kehidupan praktek sehari-hari psikolog, sering ditemukan keluhan

dari orang tua bahwa anak belum bisa dilepas untuk belajar sendiri ketika masuk ke

SD, masih tampak seperti anak TK yang perlu dibantu untuk menata pakaian dan




