
A. Pengertian Keberbakatan
Pendidikan merupakan komponen yang mutlak perlu untuk

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan manusia. Melalui

pendidikan, terutama pendidikan sekolah (formal), masyarakat akan

berkembang ke arah kondisi yang bermanfaat dan melalui pendidikan juga

terjadi seleksi dari manusia yang mampu belajar, terampil, berbakat dan

menjadi bermartabat.

Untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama sekali negara

yang sedang berkembang seperti Negara Indonesia sangat dibutuhkan daya

cipta manusia yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan. Produk-

produk tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan kehidupan

masyarakat dengan demikian taraf kehidupan masyarakat akan terangkat

dari kemiskinan.

Untuk merealisasikan produk-produk unggulan tersebut dibutuhkan

manusia-manusia yang memiliki kecerdasan yang tinggi di samping memiliki

kreativitas, yang dalam konteks pembahasan ini diistilahkan memiliki

keberbakatan. Contoh nyata dari produk unggulan orang yang memiliki

keberbakatan antara lain, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam

negeri antara lain seperti : Alexander Graham Bell penemu telpon, James

Watt penemu listrik, Ir Gede Wensten, lulusan ITB dapat menemukan alat

pemusnah limbah plastik  untuk diubah menjadi batu karang, Ir. Sedianto

menemukan fondasi cakar ayam dan ada beberapa ahli lain yang tidak bisa

dijelaskan satu persatu. Hasil dari karya genius tersebut sampai sekarang

masih dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang.

Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa sedikitnya ada tiga istilah yang

berhubungan dengan masalah keberbakatan yang sering disebut dalam

literatur, namun jarang digunakan pada saat ini yaitu genius, prodigy dan

precocious. Istilah genius digunakan untuk menunjuk adanya kemampuan

dan prestasi luar biasa yang dimiliki seseorang. Prodigy merujuk kepada
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kemampuan berprestasi yang menakjubkan dalam bidang ketrampilan tertentu

seperti musik, matematika, catur dan sebagainya. Sedangkan precocious

merupakan istilah yang dikaitkan dengan adanya perkembangan prematur,

bahwa anak dengan usia kelender tertentu mampu mencapai usia mental

jauh di atasnya. Ada istilah yang lain lagi yaitu gifted, dan istilah gifted ini

lebih dikaitkan dengan adanya kemampuan mental yang superior namun tidak

memberikan konstribusi yang unik (Reni Akbar dkk, 2001). Penjelasan

pengertian keberbakatan bermacam-macam sesuai dengan konsep atau

pandangan yang dimiliki oleh masing-masing pakar. Kemudian dapat

dinyatakan bahwa untuk menjelaskan pengertian keberbakatan sangat sulit

karena keberbakatan tersebut sangat dipengaruhi oleh persoalan kebudayaan.

Keberbakatan dipengaruhi oleh berbagai unsur kebudayaan, bahkan sementara

ahli berpendapat bahwa sifat-sifat anak berbakat itu bercirikan culture bound

(dibatasi oleh batasan kebudayaan). Dengan demikian, ada dua petunjuk

kunci dalam mengamati dan mengerti keberbakatan itu (Conny Semiawan,

1997). Petunjuk kunci itu adalah sebagai berikut :

1. Keberbakatan itu adalah ciri-ciri universal yang khusus dan luar biasa

yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil interaksi dari pengaruh

lingkungan.

2. Keberbakatan itu ikut ditentukan oleh kebutuhan dan kecendrungan

kebudayaan di mana seseorang berbakat itu hidup.

Anak yang berbakat mempunyai masalah dan kebutuhan khusus. Mereka

membutuhkan perhatian dan pembinaan yang tepat untuk mengembangkan

bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga mereka dapat

memberikan sumbangan yang luar biasa untuk masyarakat. Namun jika

kebutuhan mereka tidak terpenuhi, mereka akan menjadi underachiever, yaitu

orang yang prestasinya berada di bawah taraf kemampuannya. Intervensi

pendidik yang profesional untuk merealisasikan dan mengembangkan

kemampuan mereka  sangat dibutuhkan.

Pengertian keberbakatan sangat tergantung dari kebutuhan masyarakat

setempat. Untuk itu, selanjutnya disampaikan beberapa contoh pengertian

keberbakatan yang berkembang dari abad ke abad, mulai sebelum abad ke-

18 sampai abad ke-20.Pada bangsa Cina (500 SM), yang dikatakan anak

yang memiliki keberbakatan adalah mereka yang memiliki kemampuan luar

biasa dalam membaca, kepemimpinan, imajinasi, ingatan, berpikir dan
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kepekaan perceptual. Berbeda dengan bangsa Sparta, keberbakatan ditujukan

kepada mereka yang menguasai seni tempur dan kepemimpinan militer.

Kemudian pada bangsa Yunani keberbakatan ditujukan pada orang yang

memiliki penguasaan dalam membaca, menulis, berhitung, sejarah, seni dan

kebugaran fisik. Sementara itu di kerajaan Ottoman yang ada di Turki,

mengartikan keberbakatan ditujukan kepada orang yang paling gagah, paling

pandai, dan paling terampil yang diproyeksikan akan berhasil menduduki

jabatan tinggi dalam pemerintahan.

B. Sejarah Pendidikan Anak Berbakat
1. Amerika

Bangsa Amerika yang selama ini merasa diri mereka sebagai  bangsa

yang paling maju di dunia, sehingga ada julukan sebagai Negara adi kuasa

dan adi daya merasa kaget tatkala bangsa Rusia secara sukses dapat

meluncurkan Sputnik pada tahun 1957. Keberhasilan bangsa Rusia ini

membuat bangsa Amerika membuka mata dan telinga,bagaimana untuk

meningkatkan pendidikan, dengan mengkaji kurikulum terutama sekali tentang

Fisika, dan strategi yang lain bagaimana untuk menemukan anak-anak yang

berbakat. Kaitan keberbakatan dengan ilmu yang lain seperti psikologi,

psikologi pendidikan dan perkembangan, teori belajar dan konsep kognisi

serta teknologi komputer mereka kaji secara mendalam. Vigotsky dengan

penemuannya tentang perkembangan zone proximal yang menjelaskan bahwa

kesiapan belajar dapat distimulasi dengan memberikan bahan pembelajaran

satu tingkat di atas fase perkembangan seseorang merupakan dorongan dalam

upaya mengaktualisasikan kemampuan secara optimal terutama sekali pada

anak yang memiliki keberbakatan. Perhatian dan keseriusan pemerintah untuk

mengejar ketinggalan dalam bidang pendidikan tersebut membuahkan hasil,

terutama sekali memberikan perhatian kepada anak yang memiliki potensial

akhirnya dengan Apolo 13 bangsa Amerika dapat mendarat di bulan, ini adalah

sebagai bukti keberhasilan pemerintahannya dalam meningkatkan dan

mengembangkan potensi anak yang berbakat.

2. Jepang

Pemerintah Jepang sangat memberikan perhatian yang serius untuk

meningkatkan pendidikan bangsanya. Anak yang memiliki keberbakatan
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diberikan pelayanan pendidikan yang optimal melalui kegiatan ekstrakurikuler

dan pengelompokan. Kemudian terhadap mereka yang lulus dengan cara

kompetitif melalui  sistem nasional pendidikan universal (national system of

universal education) ditempatkan pada jabatan kepemimpinan pemerintahan

dan bisnis atau lembaga-lembaga yang bergengsi. Salah satu program yang

sangat berkiprah dalam meningkatkan kualitas keberbakatan anak adalah

seperti apa yang telah dilakukan oleh Yomiuri Shimbun, salahsatu surat kabar

terbesar di Jepang dengan cara memberikan hadiah penghargaan (award)

setiap tahun. Hadiah itu ditujukan kepada anak dan orang dewasa yang telah

menghasilkan karya berupa tulisan kreatif, musik, komposisi, seni dan balet.

Apa yang telah mereka lakukan tersebut telah membuat bangsa Jepang unggul

diberbagai bidang, terutama sekali dalam bidang sain dan teknologi.

3. Inggris

Filsafat orang Inggris tampaknya berpendapat bahwa layanan pendidikan

anak berbakat, kecuali untuk musik dan balet, anak-anak luar biasa seperti

itu seyogianya tidak dipisahkan dari anak yang lain. Ketua asosiasi nasional

Inggris untuk anak berbakat dan koordinasi dari konferensi Internasional Dunia

Gifted & Talented menyatakan adanya pemisahan, berarti anak yang berbakat

seakan-akan mewakili norma, sedangkan yang lain semua inferior dalam arti

intelektual, (Conny Semiawan, 1979). Perkumpulan ini beranggapan setiap

guru harus mampu mengidentifikasikan anak berbakat dalam kelas masing-

masing dan dengan demikian harus mampu memenuhi kebutuhannya. Untuk

mengidentifikasi anak yang memiliki keberbakatan dan memenuhi kebutuhan

serta mengembangkjan potensi mereka adalah salah satu tugas guru

4. Indonesia

GBHN dan Pelita IV (1983-1988) menyatakan secara lugas bahwa

perhatian secara khusus harus diberikan kepada yang berkemampuan

istimewa dan luar biasa. Identifikasi dan seleksi anak yang berbakat mulai

dari tingkat SD, SLTP dan SLTA oleh suatu pilot project di Jakarta tahun 1980

merupakan strategi untuk merealisasikan apa yang dimaksud dalam GBHN

tersebut.. Conny Semiawan, (1997) menjelaskan bahwa proses identifikasi

ini melalui dua tahap, sebagai berikut:
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1) Penjaringan umum dengan tujuan menjaring 20%-25% anak berbakat

dari populasi sekolah, kemudian untuk disaring lebih cermat lagi.

Penyaringan beranjak dari nominasi oleh guru, nilai rapor dalam beberapa

mata pelajaran dan tes intelegensi umum.

2) Proses seleksi, yang didasarkan atas baterai tes intelegensi dan

kreativitas, serta skala perilaku  siswa, yang harus diisi oleh guru, dan

tes hasil belajar.

Seluruh kegiatan ini terhenti dan ditunda karena alasan finansial, setelah

sekitar 50 orang anak berbakat tahun 1986 dikirim ke luar negeri oleh

pemerintah c.q. Balitbang untuk belajar terus mencapai titel kesarjanaan.

Sementara itu, Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT)

mengirim sekitar 100 orang berbakat ke luar negeri untuk mencapai

kesarjanaan. Sekarang mereka sudah kembali dan sukses meraih

kesarjanaan. Namun setelah mereka kembali ke tanah air masih ada sebagian

dari mereka yang tidak bisa mengembangkan potensinya dengan alasan

finansial juga akhirnya mereka kembali berkinerja seperi anak biasa.  Selain

itu sejak tahun 1974 pemerintah telah menyediakan beasiswa bagi anak yang

berkemampuan unggul, namun tidak memiliki kemampuan ekonomis untuk

melanjutkan pelajarannya. Namun, dari sampel anak yang terakhir ini disebut

ini, meskipun kriteria yang ditetapkan bagus, ternyata dalam implementasinya

tidak terjaring dengan cermat keberbakatannya..

Pada tahun 1990 perwira ABRI bekerjasama dengan Taman Siswa

mendirikan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara, yang bertujuan

mendidik anak-anak yang berbakat unggul dengan menjaring siswa SMP

yang ranking pertama sampai yang kesepuluh. Pendidikan ini dilaksanakan

di Magelang yang menerima 280 peserta didik pria periode yang pertama.

Prosedur identifikasi mencakup segi-segi akademis, psikologis dan fisik.

Semua kelas dilengkapi dengan peralatan elektronik, komputer, lab kimia,

lab biologi. Guru-guru ditatar untuk bisa meningkatkan kreativitas dan dilatih

untuk berdisiplin tentang pengaturan waktu belajar serta perilaku. Contoh

baik dari sekolah ini kini diikuti dengan kecendrungan berbagai provinsi untuk

memiliki sekolah sebaik itu seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan yang

cara penerimaan peserta didik berpedoman pada prosedur-prosedur yang

dilakukan di atas. Semoga kearifan dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah
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itu terutama dalam menjaring masukan peserta didik dan gurunya menjadi

salah satu acuan implementasinya (Conny Semiawan, 1979).

Perkembangan ilmu pengetahuan membuat pakar-pakar sering

mengadakan penelitian di berbagai bidang kehidupan. Khususnya yang

menyangkut bidang keberbakatan  Sir Prancis Galton seorang ilmuan dari

Inggris telah menghasilkan suatu deskripsi tentang anak yang memiliki

kemampuan yang luar biasa. Galton menjelaskan bahwa keberbakatan itu

merupakan suatu kemampuan alami yang berupa kombinasisifat-sifat

kapasitas intelektual, kemauan yang kuat dan memiliki unjuk kerja, (Reni

Akbar dkk, 2001).

Kriteria keberbakatan tidak hanya dipandang dari segi kemampuan berpikir

yang tinggi saja tetapi ada kriteria-kriteria lain yang menjadi indikatornya.

Sejalan dengan pendapat ini Conny Semiawan (1997) memberikan definisi

yang lebih lugas bahwa pengertian keberbakatan selain mencakup

kemampuan intelektual tinggi, juga menunjuk kepada kemampuan kreatif.

Bahkan menurut Clark (1986), kreativitas adalah ekspresi tertinggi

keberbakatan. Memang pada awalnya intelegensi tinggi sebagai satu-satunya

determinan keberbakatan seperti dinyatakan Terman bahwa skor IQ 140 dalam

skala Binet-Simon adalah kriteria keberbakatan. Kriteria keberbakatan

berdasar IQ saja disebut sebagai pendekatan unifaktor atau unikriteria

keberbakatan. Namun akhir-akhir ini pendekatan berdasarkan satu kriteria

tidak digunakan lagi. Orang lebih cendrung menganggap bahwa indikator

keberbakatan itu selain IQ yang tinggi ada aspek lain yang perlu

dipertimbangkan yaituaspek kemauan yang kuat, kreativitas yang tinggi serta

adanya unjuk kerja yang nyata. Pendekatan yang menggunakan berbagai

faktor atau kriteria dalam menentukan keberbakatan disebut dengan istilah

multifaktor atau multikriteria, yang paada akhirnya lebih berkembang dan

lebih diterima oleh banyak kalangan.

Dalam Seminar Nasional mengenai “Alternatif Program Pendidikan bagi

Anak Berbakat” yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan

Kurikulum dan Sarana Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Kreativitas pada tanggal 12-

14 November 1981 di Jakarta, disepakati bahwa yang dimaksud dengan :
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anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasi

sebagai anak yangmempu mencapai prestasi yang tinggi karena mempunyai

kemampuan-kemampuan yang unggul. Anak-anak tersebut memerlukan pro-

gram pendidikan yang berdiferensiasi dan/atau pelayanan di luar jangkauan

program sekolah biasa agar dapat merealisasikan sumbangan mereka

terhadap masyarakat maupun untuk pengembangan diri sendiri. (Utami

Munandar, 2000)

Selanjutnya tahun 1981 pemerintah Amerika Serikat memberikan

pengertian keberbakatan sebagai berikut :

“Anak-anak yang dapat membuktikan kemampuan unjuk kerja yang tinggi

dalam bidang intelektual, artistik kreatif, kapasitas kepemimpinan, atau

akademik khusus memerlukan pelayanan atau aktivitas yang tidak dapat

dipenuhi oleh sekolah biasa sehubungan dengan pemenuhan kemampuannya”

Dari beberapa pengertian tentang keberbakatan tersebut di atas dapat

disimpulkan bahwa :

1. Indikator keberbakatan tidak hanya IQ yang tinggi saja tetapi juga diiringi

dengan kemauan yang tinggi, dan unjuk kerja yang produktif

2. Untuk merealisasikan potensi keberbakatan diperlukan intervensi

3. Dalam melakukan intervensi diperlukan program pendidikan yang

berdiferensiasi

Di samping mengambil keberbakatan USOE, Indonesia juga

menggunakan konsepsi keberbakatan dari Renzulli yang dikenal dengan

sebutan The Three Ring Conseption. Bagi Renzulli, keberbakatan merupakan

interaksi dari tiga kelompok ciri (kluster) yaitu : intelegensi, kreativitas dan

pengikatan diri terhadap tugas dalam mencapai produktivitas. Gambaran

konsepsi tiga lingkaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
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KONSEPSI TIGA LINGKARAN

KreativitasInteligensi

Pengikatan

diri terhadap

tugas

Masing-masing kluster berperan sama pentingnya dan sejajar untuk

mewujudkan keberbakatan seseorang. Ditekankan pula keberbakatan harus

ditunjukkan dalam suatu prestasi, sehingga peserta didik yang tidak

berprestasi akan tidak dikategorikan sebagai anak yang berbakat. Besarnya

populasi keberbakatan saat ini mencakup 10-15 persen dari populasi peserta

didiksekolah. Feldhusen (dalam Reni Akbari dkk, 2001) membagi keberbakatan

dalam tiga kategori yaitu : keberbakatan ringan (IQ = 115-129), keberbakatan

sedang (IQ = 130-144) dan keberbakatan tinggi (IQ = 145 ke atas, menurut

skala Wechler.

Untuk mengikuti program percepatan belajar minimal yang dipersyaratkan

adalah 125, dengan kreativitas yang memadai dan pengikatan diri terhadap

tugas tergolong baik. Namun, jika anak memiliki skor IQ 140, mereka langsung

direkomendasikan oleh psikolog sebagai calon akseleran tanpa melihat lagi

faktor lain seperti kreativitas dan pengikatan diri terhadap tugas. Dari

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak disebut memiliki

keberbakatan adalah mereka yang memiliki IQ yang tinggi di samping itu

juga menunjukkan kreativitas yang dapat diidentifikasi melalui unjuk kerjanya

(prestasi). Anak-anak yang mampu unjuk prestasi meliputi mereka yang

memiliki prestasi dan atau kemampuan potensial di dalam berbagai area

berikut, satu atau lebih dalam kombinasi :
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1. Kemampuan intelektual umum

2. Kemampuan akademis khusus

3. Berpikir kreatif atau produktif

4. Kemampuan kepemimpinan

5. Seni visual dan pertunjukan

6. Kemampuan psikomotor

Diperkirakan mereka yang memiliki kriteria identifikasi sebagai anak

berkecerdasan dan berkemampuan luar biasa ini mencakup 3-5 persen dari

populasi sekolah. Bayangkan sekiranya kepada mereka yang 3-5 persen

tersebut benar-benar dilakukan pendidikan khusus,niscaya Negara Indone-

sia ini akan menjadi bangsa yang produktif yang perlu diperhitungkan oleh

bangsa lain.

C. Pentingnya Pelayanan Pendidikan Khusus
Memberikan bentuk pelayanan pendidikan khusus untuk peserta didik

dengan kategori anak berbakat intelektual bukan suatu hal yang mudah untuk

dilakukan. Kenapa demikian, karena untuk melaksanakan pendidikan tersebut

banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan secara matang. Persiapan dalam hal

: guru yang profesional, kurikulum yang berdiferensiasi, sarana dan prasarana,

pemahaman guru dan orang tua terhadap keberbakatan, dan tidak kalah

penting adalah masalah finansial.Kesulitan untuk menangani anak yang

memiliki keberbakatan bukan terjadi di Indonesia saja, namun juga di banyak

negara. Selain itu perhatian pemerintah masih terfokus untuk memberikan

bantuan pelayanan pendidikan khusus terhadap peserta didik yang ada dalam

kategori di bawah normal.

Kemudian ada pendapat bahwa anak yang memiliki keberbakatan  tidak

memerlukan bantuan dari guru, karena mereka dapat mengurus dirinya sendiri.

Oleh sebab itu guru merasa lebih perlu memberikan perhatian pada peserta

didik yang tergolong lamban belajar. Hal-hal dijumpai ini yaitu pengabaian

perhatian menyebabkan kegiatan belajar yang diberikan oleh guru kurang

mengandung tantangan, akibatnya malah motivasi anak berbakat menjadi

turun bahkan keberbakatannya menjadi tidak muncul. Selain kemungkinan

kehilangan keberbakatan, hal yang mungkin terjadi jika pendidikan yang

diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan anak berbakat maka terjadi gangguan

psikologis seperti konsentrasi buruk, konformitas yang berlebihan, perilaku
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yang terhambat yang berkelebihan, sikap menarik diri dari pergaulan sosial,

rasa cemas, rasa tidak aman serta terlibat dalam menggunakan obat-obatan

terlarang bahkan sampai dengan gejala membolos, berprestasi jauh di bawah

potensi intelektual yang dimiliki (underachiever) dan bahkan sampai putus

sekolah. Kurang diberikannya perhatian akan adanya pelayanan pendidikan

khusus bagi anak berbakat intelektual sedikit banyaknya dipengaruhi oleh

adanya mitos yang mengakar di masyarakat bahwa keberbakatan merupakan

perbatasan antara gila dan genius. Adanya pandangan yang keliru ini

menyebabkan banyak orang tua yang menutupi keberbakatan

anaknya.(Terman dkk, dalam Reni Akbar, 2001)

Ada beberapa alasan perlunya pelayanan pendidikan khusus bagi anak

berbakat intelektual, yaitu :

1. Kemungkinan adanya konstribusi besar yang akan diberikan mereka

pada masyarakat dalam pekerjaan yang membutuhkan tingkat

kemampuan konseptualisasi yang tinggi dalam menjawab kemajemukan

pada masyarakat, di mana kemampuan itu tidak dimiliki oleh orang

biasa, serta pengisian peran-peran seperti ilmuwan, politisi,artis, peneliti

dan sebagainya.

2. Merupakan kebutuhan diri anak berbakat itu sendiri, agar tercapai

aktualisasi diri yang optimal di samping pengembangan rasa kompetensi,

pemberdayaan,  maupun kesejahteraan jiwanya

3. Karena adanya bakat yang berbeda, perkembangan fisik, mental dan

social yang lebih cepat, juga minat intelektual, serta perspektif masa

depan yang jauh melampaui rata-rata orang

4. Dianggap asset suatu bangsa dan mempersiapkan pemimpin masa

depan

D. Karakteristik Keberbakatan
Merujuk kepada pengertian keberbakatan yang bersifat multikriteria,

maka ciri-ciri peserta didik yang dikatakan memiliki keberbakatan di Indone-

sia meliputi beberapa dimensi, yaitu dimensi belajar, dimensi kreativitas,

dimensi motivasi dan dimensi kepemimpinan. Keempat dimensi ciri tersebut

di atas disusun oleh Kelompok Kerja Pendidikan Anak Berbakat (KKPAB)

yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

(DEPDIKNAS) pada tahun 1985, berdasarkan kriteria yang diperoleh dalam
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literatur anak berbakat di samping hasil pengamatan dan pengalaman dalam

program Sekolah Perintisan Anak Berbakat, yang ada di Jakarta dan Cianjur

pada saat itu.

Di bawah ini dikemukakan ciri-ciri keberbakatan yang ada dalam empat

dimensi tersebut,(Reni Akbar dkk, 2001) yaitu :

1. Dimensi I Ciri-ciri belajar :

1) Mudah menangkap pelajaran

2) Mudah mengingat kembali pelajaran yang telah diberikan

3) Memiliki perbendaharaan kata yang luas

4) Penalaran tajam (berpikir logis, kritis memahami hubungan sebab

akibat)

5) Daya konsentrasi baik (perhatian tidak mudah teralih)

6) Memiliki pengetahuan umum yang luas

7) Gemar membaca

8) Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan atau pendapat secara

lisan/tertulis

9) Mampu mengamati secara cermat

10) Memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang bersifat

intelektual antara lain : mengadakan percobaan yang sederhana,

mempelajari kamus, dan sebagainya.

2. Dimensi II : ciri-ciri tanggung jawab terhadap tugas :

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus untuk waktu

yang lama, tidak berhenti sebelum selesai)

2) Ulet (tidak lekas putus asa bila menghadapi kesulitan)

3) Mampu berprestasi sendiri tanpa dorongan orang lain

4) Ingin mendalami bahan/bidang pengetahuan yang diberikan di dalam

kelas (ingin mengetahui lebih banyak bahan dari sekedar yang

diajarkan guru)

5) Selalu berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat

puas dengan prestasinya)

6) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah orang

dewasa (misalnya terhadap pembangunan, agama, politik, korupsi,

keadilan dan sebagainya)
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7) Senang dan rajin belajar dengan penuh semangat

8) Cepat bosan dengan tugas-tugas rutin (dalam pelajaran maupun

pekerjaan)

9) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan

sesuatu, tidak mudah melepaskan pendapat tersebut)

10) Menunda pemuasan kebutuhan sesaat untuk mencapai tujuan di

kemudian hari (misalnya anak membatasi waktu bermain untuk

mencapai prestasi yang lebih tinggi).

3. Dimensi III : ciri-ciri kreativitas :

1) Memiliki rasa tngin tahu yang mendalam

2) Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot (tidak asal tanya)

3) Memberikan banyak gagasan, usul-usul terhadap suatu masalah

4) Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu

5) Mempunyai/menghargai rasa keindahan

6) Menonjol dalam satu atau lebih bidang studi

7) Dapat mencari pemecahan masalah dari berbagai segi

8) Memiliki rasa humor

9) Mempunyai data imajinasi (memikirkan hal-hal yang baru dan tidak

biasa)

10) Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang

berbeda dari orang lain

11) Kelancaran dalam menghasilkan bermacam-macam gagasan

12) Mampu menghadapi masalah dari berbagai sudut pandang

4. Dimensi IV : ciri-ciri kepemimpinan

1) Sering dipilih menjadi pemimpin atau ketua (oleh guru atau teman)

2) Disenangi oleh teman sekolah

3) Dapat bekerjasama secara positif (dengan teman atau guru)

4) Dapat mempengaruhi teman-teman atau orang lain

5) Mempunyai banyak inisiatif (tidak perlu disuruh) dalam

melaksanakan tugas

6) Mempunyai rasa tanggungjawab yang besar

7) Memiliki rasa percaya diri sendiri yang kuat
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8) Mudah menyesuaikan diri terhadap situasi baru

9) Aktif berperan serta dalam kegiatan sosial di sekolah

10) Senang membantu orang lain

11) Menyukai situasi-situasi yang mengandung tantangan

12) Berani mengambil resiko, tidak takut pada kegagalan

Berdasarkan ciri-ciri seperti yang telah disebutkan  di atas maka indikator

tersebut dapat digunakan untuk menjaring peserta didik di dalam kelas yang

tergolong sebagai anak yang memiliki keberbakatan intelektual. Ciri-ciri anak

yang berbakat tidak banyak berbeda dari anak biasa, hanya anak yang

berbakat memiliki ciri-ciri tersebut dalam derajat yang lebih tinggi. Hendaknya

guru menyadari bahwa semua anak berbakat bukan berarti harus memiliki

semua ciri-ciri seperti di atas. Ciri-ciri keberbakatan pada setiap anak berbakat

tidak sama. Ciri-ciri di atas hanya merupakan kumpulan dari ciri-ciri yang

paling sering ditemukan pada anak yang berbakat.

E. Identifikasi Siswa yang Memiliki Keberbakatan
Keberadaan anak yang memiliki keberbakatan diperkirakan mencapai

1% dari penduduk dunia. Bagaimana dengan penduduk Indonesia ?. Jika

diperkirakan populasi penduduk Indonesia  lebih kurang 300 juta penduduk

maka dapat diramalkan bahwa jumlah anak yang berbakat barangkali ada

sekitar tiga juta orang. Amat disayangkan jika jumlah yang potensial tersebut

tidak diberdayakan. Untuk menjaring peserta didik yang memiliki keberbakatan

dapat dilakukan melalui berbagai cara. Berbagai pola penjaringan anak

berbakat telah tersebar di seluruh dunia, baik melalui tes psikologis maupun

non tes. Menurut Alexander dan Muia seperti yang dikemukakan Reni Akbar

dkk (2001:17) ada dua cara untuk mengidentifikasi anak berbakat, yaitu dengan

menggunakan data objektif dan data subjektif. Identifikasi melalui penggunaan

data objektif diperoleh melalui, antara lain :

1. Skor tes intelegensi individual

2. Skor tes intelegensi kelompok

3. Skor tes prestatif

4. Skor tes akademik

5. Skor tes kreativitas
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Sedangkan identifikasi melalui data subjektif diperoleh dari cek lis perilaku

oleh :

1. Nominasi oleh guru

2. Nominasi oleh orang tua

3. Nominasi oleh teman sebaya

4. Nominasi oleh diri sendiri

Mengidentifikasi siswa melalui data objektif seperti tes intelegensi indi-

vidual, tes intelegensi kelompok, tes kreativitas dapat dilakukan dengan

bekerjasama dengan psikolog di daerah masing-masing. Sedangkan untuk

melaksanakan tes prestatif dan tes akademik dapat dilakukan oleh sekolah

masing-masing. Untuk mengetahui bagaimana prestasi akademik dapat dilihat

dari hasil kemampuan siswa dalam berbagai bidang studi, terutama dalam

bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Matematika, IPS, IPA

(Biologi, Fisika, Kimia). Identifikasi melalui data subjektif dapat disebut juga

dengan istilah studi kasus. Karena pengertian studi kasus adalah mempelajari

suatu objek secara lebih mendalam dan datanya terintegratif. Dalam teknik

studi kasus dapat dilakukan himpunan data dari berbagai sumber informasi,

baik informasi dari orang tua, guru, teman sebaya atau pihak lain yang

dianggap mengetahui tentang objek penelitian. Dalam studi kasus lebih banyak

digunakan wawancara, pengamatan, pencatatan, studi dokumentasi yang

berkenaan dengan riwayat perkembangan objek. Masalah yang mungkin

terjadi dalam teknik ini , kurang validnya data. Untuk itu studi kasus

menghendaki pengamatan dan pencatatan yang berkelanjutan dan tidak

berlangsung hanya sesaat saja. Untuk melaksanakan identifikasi melalui data

subjektif, sekolah dapat mengembangkannya sendiri dengan berpedoman

pada konsepsi keberbakatan apa yang hendak dilakukan. Kalau sekolah ingin

mengidentifikasi keberbakatan anak dengan merujuk pada konsepsi

keberbakatan Renzulli maka dimensi-dimensi yang akan ditanyakan adalah

dimensi konsepsi Renzulli, seperti dimensi ciri-ciri  belajar, dimensi kreativitas

dan dimensi ciri tanggungjawab terhadap tugas. Sebagai contoh  tentang

skala nominasi guru dalam dimensi ciri kreativitas dapat di lihat dari skala

berikut (Reni Akbar, 2001) :
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SKALA NOMINASI GURU

DIMENSI CIRI KREATIVITAS

a. Instruksi :

1. Pilihlah beberapa peserta didik di kelas Saudara yang dianggap paling

berbakat intelektual

2. Berikanlah penilaian Saudara pada beberapa peserta didik tersebut dalam

empat dimensi ciri di bawah ini

3. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda cek (v) pada kolom yang

sesuai dengan kondisi peserta didik tersebut menurut pengamatan

Saudara pada dirinya

4. Pada setiap kolom memiliki skor nilai sebagai berikut :

- Kolom 1, skor nilai 1, artinya ciri tersebut tidak pernah terlihat pada

diri peserta didik

- Kolom 2, skor nilai 2, artinya ciri tersebut kadang-kadang terlihat

pada diri peserta didik

- Kolom 3, skor nilai 3, artinya ciri tersebut sering terlihat pada diri

peserta didik

- Kolom 4, skor nilai 4, artinya ciri tersebut selalu terlihat pada peserta

didik

5. Lakukan skoring dan penjumlahan nilai untuk masing-masing dimensiciri.

Dan hitunglah jumlah nilai total keempat dimensi ciri secara keseluruhan.

ii. Dimensi Ciri Kreativitas

1. Memiliki rasa ingin tahu yang mendalam

2. Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot (tidak asal bertanya)

3. Memberikan banyak gagasan, usul terhadap suatu masalah

4. Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu

5. Menghargai rasa keindahan

6. Menonjol dalam satu atau lebih bidang studi

7. Dapat mencari pemecahan masalah dari berbagai segi

8. Memiliki rasa humor

9. Mempunyai daya imajinasi (misalnya memikirkan hal-hal yang baru

dan tidak biasa)

10. Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang

berbeda dari orang lain (orisinil)
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11. Kelancaran dalam menghasilkan bermacam-macam gagasan

12. Mampu menghadapi masalah dari berbagai sudut pandang

1 2 3 4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Jumlah skor :

Kolom 1   =  2 x 1 =   2

Kolom 2 =  4 x 2 =   8

Kolom 3   =  4 x 3 = 1 2

Kolom 4   =  2 x 4 =    8

Skor Dimensi       =  3 0

Demikianlah dicari skor masing-masing dimensi dan akhirnya

dijumlahkan skor keempat dimensi. Hal ini dilakukan untuk setiap peserta

didik yang dinilai oleh guru mempunyai potensi keberbakatan intelektual.

Sebaiknya setiap guru yang mengajar peserta didik dalam enam bidang studi

tersebut di atas diberikan skala nominasi oleh guru. Akhirnya skor total

masing-masing guru pada peserta didik tersebut dijumlahkan dan angka yang

diperoleh merupakan skor nominasi guru untuk peserta didik yang

bersangkutan

Untuk kesempurnaan pengumpulan data sebaiknya digunakan berbagai

sumber data agar diperoleh objektivitas data bagi peserta didik yang dicalonkan

sebagai anak yang memiliki keberbakatan.
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