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Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran strategi orangtua dalam mengembangkan kreativitas anak gifted.
Anak gifted merupakan anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata (intelektual yang tinggi), kreativitas yang tinggi,
dan komitmen terhadap tugas yang tinggi (Renzulli, 2005). Kreativitas yang merupakan salah satu potensi yang dimiliki
oleh anak gifted perlu dikembangkan mengingat potensi tersebut memiliki peran penting dalam semua bidang kehidupan.
Ketika kreativitas dapat berkembang dengan optimal maka akan memberi sumbangan yang luar biasa kepada
masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental. Subjek
penelitian terdiri dari empat orangtua yang memiliki anak gifted. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, studi
dokumen, serta materi audio dan visual kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Berdasarkan pada
hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat tujuh strategi yang digunakan oleh orangtua dalam mengembangkan
kreativitas anak gifted. Ketujuh strategi tersebut adalah aktivitas eksplorasi umum, aktivitas pilihan individu, proyek
individu, bertukar ide, penyediaan fasilitas, pendorong, dan apresiasi.
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Abstract.
The aim of this study was to describe the parents strategies to develop the creativity of gifted 
children. Gifted children is children who has the ability above the average of usual children (high 
intellectual), high creativity, and high commitment for finishing the task (Renzulli, 2005). 
Creativity, which is one of the potential of gifted children need to be developed consider the 
potential has an important role in all areas of life. When creativity can develop optimally, it will 
give enormous contribution to society. This study used a qualitative approach by instrumental 
case study method. Subjects consist of four parents who have gifted children. The data was 
collected by interview technique, document study, also audio and visual material. Then, all of 
data  was analyzed by using thematic analysis method. Results of this study concluded that there 
are seven strategies used by parents of gifted children to develop creativity. The seventh strategies 
are  general exploration activities, individual choice activity, individual projects, exchanging 
ideas, providing the facilities, encouragement, and appreciation.

Keywords: strategies, parent, creativity, gifted children .

Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran strategi orangtua dalam 
mengembangkan kreativitas anak gifted. Anak gifted merupakan anak yang memiliki 
kemampuan di atas rata-rata (intelektual yang tinggi), kreativitas yang tinggi, dan komitmen 
terhadap tugas yang tinggi (Renzulli, 2005). Kreativitas yang merupakan salah satu potensi 
yang dimiliki oleh anak gifted perlu dikembangkan mengingat potensi tersebut memiliki peran 
penting dalam semua bidang kehidupan. Ketika kreativitas dapat berkembang dengan optimal 
maka akan memberi sumbangan yang luar biasa kepada masyarakat. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental. Subjek penelitian 
terdiri dari empat orangtua yang memiliki anak gifted. Data dikumpulkan dengan teknik 
wawancara, studi dokumen, serta materi audio dan visual kemudian dianalisis menggunakan 
metode analisis tematik. Berdasarkan pada hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat tujuh 
strategi yang digunakan oleh orangtua dalam mengembangkan kreativitas anak gifted. Ketujuh 
strategi tersebut adalah aktivitas eksplorasi umum, aktivitas pilihan individu, proyek individu, 
bertukar ide, penyediaan fasilitas, pendorong, dan apresiasi.

Kata kunci: strategi, orangtua, kreativitas, anak gifted 
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PENDAHULUAN 

Anak gifted merupakan anak yang memiliki 
pemikiran yang kritis, mampu menerima 
informasi dengan mudah, dan mempunyai 
keterikatan terhadap tugas-tugas (Klein, 2007). 
Anak gifted ini biasanya mampu menguasai 
informasi baru dengan sangat cepat, dan dapat 
menemukan jawaban terhadap suatu masalah 
dengan baik (Distin dkk, 2006). Renzulli 
menyatakan bahwa keberbakatan (giftedness) 
yang dimiliki oleh seseorang merupakan hasil 
perpaduan dari kemampuan di atas rata-rata, 
kreativitas yang tinggi, dan komitmen terhadap 
tugas yang tinggi (Davis, 2012). Mengacu pada 
konsep Renzulli, selain memiliki tingkat 
intelektual yang tinggi (kemampuan di atas rata-
rata), anak gifted juga memiliki tingkat kreativitas 
yang tinggi. Anak gifted memiliki kemampuan 
untuk menciptakan sesuatu yang baru, 
memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat 
diterapkan dalam pemecahan masalah, memiliki 
kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan 
baru antara unsur-unsur yang sudah ada 
sebelumnya (Munandar, 2012).

Kreativitas yang merupakan salah satu 
potensi anak gifted ini perlu mendapat pembinaan 
yang tepat, mengingat di era globalisasi ini 
diperlukan terobosan-terobosan baru untuk 
menghadapi masalah akibat adanya perubahan 
dunia secara besar-besaran (Singgih-Salim, 2004). 
Tidak dapat dipungkiri bahwa kreativitas 
memainkan peran penting dalam semua bidang 
kehidupan. Kreativitas dapat dijumpai dalam 
semua setting kehidupan, seperti dalam dunia 
seni, tari, drama, arsitektur, sains, dan masih 
banyak lainnya (Rein & Rein, 1999).

Indonesia, sebagai negara berkembang 
tentunya sangat membutuhkan tenaga-tenaga 
kreatif yang mampu memberi sumbangan 
bermakna terhadap ilmu pengetahuan, teknologi 
dan kesenian, serta kesejahteraan bangsa 
(Munandar, 2012). Oleh karena itu, potensi kreatif 
harus mendapat bimbingan agar dapat 
berkembang secara optimal, terlebih pada anak 
gifted, yang mempunyai potensi kreatif luar biasa. 
Apabila anak-anak gifted mendapat pembinaan 
yang tepat untuk mengembangkan potensinya 
secara utuh dan optimal, mereka dapat memberi 

sumbangan yang luar biasa kepada masyarakat. 
Sebaliknya, jika tidak mereka akan menjadi 
underachiver dan hal ini tidak hanya merugikan 
perkembangannya, tetapi juga merugikan 
masyarakat secara keseluruhan karena kehilangan 
bibit unggul untuk pembangunan negara 
(Munandar, 2012).

Potensi kreatif yang dimiliki oleh anak gifted 
akan berkembang menjadi performa yang luar 
biasa dengan adanya campur tangan dari pihak 
lain. Munandar (2012) mengungkapkan bahwa 
kreativitas yang dimiliki oleh anak gifted dapat 
berkembang secara optimal apabila ada interaksi 
antara individu dengan lingkungannya. Salah satu 
lingkungan yang mempunyai pengaruh pada 
pengembangan kreativitas anak gifted adalah 
lingkungan keluarga (orangtua). Beberapa 
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa lingkungan keluarga, dalam hal ini adalah 
orangtua memil iki  pengaruh terhadap 
berkembangnya kreativitas anak. Penelitian yang 
dilakukan oleh Teviana dan Yusiana (2012) 
menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan 
oleh orangtua berhubungan dengan tingkat 
kreativitas anak. Mulyadi (2010) menyatakan 
bahwa anak yang menerima kebebasan dan 
keamanan psikologis dari orangtua dengan kadar 
yang lebih tinggi, menunjukkan kreativitas yang 
lebih tinggi pula. Penelitian Dacey (1989 dalam 
Munandar, 2012) juga menunjukkan bahwa 
orangtua yang tidak banyak menentukan aturan 
perilaku dalam keluarga (tidak kaku terhadap 
aturan), memiliki rasa humor yang tinggi, 
menerapkan pengasuhan yang demokratis, 
menciptakan lingkungan yang nyaman, dan 
menghargai serta mendorong ciri-ciri kreatif dari 

kecil dapat membuat anak menjadi lebih kreatif.
Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, 

menunjukkan bahwa orangtua merupakan faktor 
yang berperan penting dalam pengembangan 
kreativitas anak. Orangtua tidak boleh terlalu ikut 
campur terhadap apa yang dilakukan anak. 
Orangtua hendaknya memahami bahwa performa 
dari potensi kreatif terjadi secara bertahap. 
Sebagai orangtua, harus membimbing anak gifted 
agar dapat mencapai performa yang maksimal 
sesuai dengan potensi kreatifnya dan memberikan 
kesempatan kepada anak untuk melakukan 
eksplorasi informasi dan ide-ide (Rein & Rein, 
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1999).
Pada kenyataannya tidak semua orangtua 

bisa memberikan bimbingan yang terbaik untuk 
anaknya yang teridentifikasi sebagai anak gifted, 
terlebih pada aspek kreativitas. Beberapa orangtua 
hanya menuntut anak untuk mencapai nilai 
akademis yang tinggi dan mengesampingkan 
pengembangan aspek  kreativitas. Oleh karena 
itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan 
untuk mengetahui dan memahami secara 
mendalam bagaimana strategi orangtua dalam 
mengembangkan kreativitas anak gifted. Langkah 
apa saja yang dilakukan oleh orangtua agar anak 
gifted dapat menghasilkan karya atau performa 
yang maksimal. Melalui pemahaman mengenai 
strategi tersebut, orangtua akan mengetahui apa 
yang harus dilakukan untuk mengembangkan 
kreativitas anaknya.

Keberbakatan (Giftedness)
K o n s e p  m e n g e n a i  k e b e r b a k a t a n  

menunjukkan suatu perkembangan dari 
pendekatan “uni-dimensional” ke pendekatan 
“multi-dimensional”. Di Indonesia, dalam 
mengidentif ikasi individu sebagai gifted 
menggunakan pendekatan multi-dimensional. 
Kriteria yang digunakan mengacu pada konsep 
yang dikemukakan oleh Renzulli, dikenal dengan 
Three Ring Conceptions: kemampuan di atas rata-
rata, komitmen tinggi terhadap tugas, dan 
kreativitas yang tinggi (Renzulli, 2005). 
Keberbakatan merupakan keterkaitan antara tiga 
komponen tersebut.

Sementara itu, Monks (1992 dalam Monks & 
Katzko, 2005) mengembangkan konsep 
keberbakatan dari konsep Renzulli. Monks 
menambahkan tiga elemen lingkungan sosial yang 
sangat mempunyai pengaruh dalam mewujudkan 
potensi anak gifted yaitu, keluarga, sekolah, dan 
lingkungan sebaya. Monks dan Ypenburg (1995 
dalam Tiel dkk, 2007) mengungkapkan bahwa 
potensi giftedness yang dimiliki oleh anak tidak 
akan terwujud jika tidak mendapat dukungan 
yang baik dari tiga elemen lain, yaitu keluarga, 
sekolah, dan lingkungan sebaya. Konsep 
keberbakatan lain dikemukakan oleh Heller dkk 
(2005) yang dikenal dengan istilah Munich Model 
of Giftedness. Model multidimensional ini terdiri 
dari faktor talenta yang relatif mandiri, faktor 
domain berbagai kinerja (performance), faktor 

kepribadian (seperti motivasi) dan faktor 
lingkungan. Faktor kepribadian dan lingkungan 
sebagai perantara terhadap terjadinya transisi dari 
potensi individu menjadi kinerja.  

Kreativitas
Kreativitas adalah kemampuan untuk 

berpikir mengenai sesuatu dengan cara yang baru 
dan tidak biasa serta memikirkan solusi-solusi 
unik terhadap suatu masalah. Kreativitas 
merupakan kemampuan untuk melahirkan 
sesuatu yang baru atau kemampuan dalam 
memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat 
digunakan sebagai solusi dalam pemecahan 
masalah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kreativitas 
sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-
hubungan baru dari unsur-unsur yang sudah ada 
sebelumnya (Munandar, 2012). 

Sementara itu, Rhodes (1961 dalam 
Munandar, 2012) merumuskan 4 konsep dalam 
memandang kreativitas yaitu, 1) Person/pribadi, 
yaitu aspek yang berkaitan dengan karakteristik 
dari individu yang kreatif; 2) Process/proses, yaitu 
aktivitas individu untuk menghasilkan sesuatu 
yang kreatif, proses mental dalam menciptakan 
ide-ide, cara berpikir yang terjadi ketika seseorang 
bertindak dengan cara yang kreatif ; 3) 
Press/pendorong, yaitu aspek yang berhubungan 
dengan dorongan yang dapat mempengaruhi 
kreativitas. Faktor yang mempengaruhi kreativitas 
ini dapat berupa dorongan internal (keinginan dan 
hasrat yang timbul dari dalam diri untuk mencipta 
atau bersibuk diri secara kreatif ) ataupun 
dorongan eksternal (dorongan dan dukungan dari 
lingkungan untuk menghasilkan produk kreatif); 
dan 4) Product/produk, yaitu aspek yang 
berhubungan dengan hasil atau sesuatu yang 
dihasilkan dari proses kreatif yang dapat berupa 
ide-ide atau produk seperti gambar, musik, lukisan 
atau puisi. 

Kreativitas yang tinggi merupakan salah satu 
potensi yang dimiliki oleh anak gifted. Menurut 
Betts dan Neihart (2010), anak gifted dengan 
kreativitas yang tinggi ini tergolong dalam tipe The 
Creative (tipe II). Agar kreativitas dapat 
berkembang dan terwujud dengan maksimal, 
perlu mendapat dukungan dari pihak lain salah 
satunya adalah orangtua (Harjaningrum dkk, 
2007). 
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Strategi Mengembangkan Kreativitas
Strategi yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan kreativitas adalah dengan 
menggunakan konsep 4P: pribadi, pendorong, 
proses, dan produk (Rhodes, 1961 dalam 
Munandar, 2012). Dalam mengembangkan 
kreativitas anak gifted, orangtua perlu meninjau 
empat aspek dari kreativitas tersebut (Munandar, 
2012). 
1) Pribadi, orangtua hendaknya menghargai 

keunikan dari pribadi kreatif dan bakat-
bakatnya. Mereka menerima apa adanya 
karakteristik anak sebagai pribadi kreatif, baik 
itu karakteristik positif maupun yang 
m e ny u l i t k a n .  O ra n g t u a  h e n d a k ny a  
menghargai karakteristik unik anak dan tidak 
berusaha membandingkan dengan anak lain. 
Pada beberapa karakteristik yang menyulitkan 
seperti tidak kooperatif, egosentris, terlalu 
asertif, kurang sopan, acuh tak acuh terhadap 
aturan, keras kepala, emosional, dan menolak 
dominasi atau otoritas guru, dalam beberapa 
kasus membutuhkan koreksi dan pengarahan.

2) Proses, memberi kesempatan kepada anak 
untuk bersibuk diri secara kreatif. Anak diberi 
kebebasan untuk mengekspresikan diri secara 
kreatif tanpa merugikan diri sendiri, orang lain 
ataupun lingkungan. Di samping itu, orangtua 
harus pula menyediakan sarana dan prasarana 
yang diperlukan oleh anak untuk menunjang 
kegiatan kreatifnya. Hal yang harus diingat 
adalah orangtua tidak boleh terlalu cepat 
menuntut anak untuk menghasilkan produk-
produk kreatif.

3) Pendorong, kreativitas akan berkembang 
apabila mendapat dorongan dan dukungan 
dari lingkungannya ataupun ketika terdapat 
motivasi internal untuk menghasilkan sesuatu. 
Untuk menumbuhkan motivasi internal 
orangtua dapat berperan sebagai model bagi 
anak. Sedangkan dalam mengupayakan 
lingkungan untuk mendukung kreativitas 
anak, orangtua perlu memberikan kepercayaan 
kepada anak bahwa pada dasarnya ia adalah 
a n a k  b a i k  d a n  m a m p u .  O r a n g t u a  
mengusahakan suasana yang di dalamnya tidak 
ada evaluasi eksternal atau sekurang-
kurangnya tidak bersifat atau mempunyai efek 
mengancam. Orangtua mengenal dan ikut 
menghayati perasaan, pemikiran, tindakan 

anak-anak serta memberi kesempatan kepada 
anak untuk bebas mengekspresikan secara 
simbolis pikiran-pikiran atau perasaan-
perasaannya.

4) Produk, orangtua hendaknya menghargai 
produk kreatif anak, bila perlu menunjukkan 
produk kreatif tersebut kepada orang lain. Hal 
ini akan meningkatkan motivasi anak untuk 
melakukan kegiatan kreatif. 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada orangtua yang 
memiliki anak gifted. Subjek penelitian terdiri dari 
4 orangtua yang memiliki anak gifted. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
studi dokumen, serta materi audio dan visual. Data 
yang dikumpulkan kemudian dianalisis 
menggunakan metode analisis tematik (data-
driven). 

HASIL PENELITIAN 

Data yang didapatkan dari seluruh subjek 
menghasilkan penemuan berbagai strategi yang 
dilakukan oleh orangtua. Langkah awal yang 
dilakukan untuk menemukan strategi orangtua 
dalam mengembangkan kreativitas anak gifted 
dilakukan dengan mengidentifikasi strategi dari 
masing-masing subjek. Strategi  yang diperoleh 
kemudian dibandingkan antara satu subjek 
dengan subjek yang lain untuk melihat persamaan 
atau pola. Selanjutnya diciptakan tema yang 
mewakili strategi yang dilakukan oleh masing-
masing subjek. Strategi-strategi yang ditemukan 
adalah sebagai berikut. 
1) Aktivitas Eksplorasi Umum, merupakan 

aktivitas yang bertujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada anak untuk memperoleh 
pengalaman baru dengan melakukan 
eksplorasi terhadap berbagai topik. Strategi ini 
lebih mengarah pada aktivitas yang dilakukan 
di lingkungan luar. Aktivitas eksplorasi umum 
ini dapat berupa menonton film, mengunjungi 
pameran, mengunjungi galeri, jalan-jalan, 
mengikuti acara tertentu, dan bertemu dengan 
orang-orang kreatif. Dari pengalaman-
pengalaman tersebut anak akan mendapatkan 
pelajaran yang berharga. Selain itu, dapat pula 
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menjadi sumber inspirasi bagi anak untuk 
berkarya. 

2)   Aktivitas Pilihan Individu, merupakan strategi 
yang dilakukan orangtua dengan memberi 
kesempatan kepada anak untuk melakukan 
sesuatu sesuai dengan passionnya. Anak diberi 
kebebasan untuk melakukan hal-hal kreatif 
dan melakukan eksplorasi terhadap apa yang 
menjadi minatnya. Kebebasan tersebut 
diberikan kepada anak asalkan tidak 
merugikan kesehatannya atau merugikan 
orang lain. Hal lain yang perlu menjadi 
perhatian orangtua adalah mengingatkan anak 
untuk menekankan skala prioritas terhadap 
apa yang dilakukan. Pada umumnya anak 
gifted memiliki banyak ide kreatif dan mereka 
ingin merealisasikannya dalam waktu yang 
bersamaan. Selain itu, ketika melakukan 
aktivitas yang disukai seringkali anak lupa 
waktu. Oleh karena itu, orangtua perlu 
mengingatkan anak untuk istirahat sejenak 
atau melakukan kewajibannya terlebih 
dahulu. 

3)  Proyek Individu, strategi yang digunakan oleh 
orangtua dengan memberikan proyek tertentu 
kepada anak. 

4)  Bertukar Ide, strategi bertukar ide ini dapat 
dimulai dengan mendiskusikan persoalan 
tertentu dengan anak. Dari proses diskusi 
tersebut akan merangsang memunculkan ide-
ide antara anak dan orangtua sehingga, dapat 
dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi anak 
untuk berkreasi. 

5)  Penyediaan Fasilitas, orangtua mengusahakan 
memenuhi sarana dan prasarana yang 
diperlukan oleh anak. Dengan tersedianya 
fasilitas yang dibutuhkan oleh anak akan 
menunjang proses kreatifnya. 

6) Pendorong, merupakan strategi yang dilakukan 
orangtua untuk mendorong kreativitas anak 
dengan mengupayakan suasana atau kondisi 
yang mendukung dan menghargai kreativitas. 
Adanya lingkungan yang mendukung dan 
menghargai kreativitas akan memungkinkan 
kreativitas individu dapat berkembang. 
Kondisi yang diciptakan oleh orangtua adalah 
menerima anak ada adanya dengan segala 
kelebihan dan keterbatasannya. Mengenal dan 
ikut menghayati perasaan, pemikiran, serta 
tindakan anak. Memberi kesempatan kepada 

anak untuk bebas mengekspresikan pikiran-
pikiran atau perasaan-perasaannya. 

7) Apresiasi, merupakan penghargaan yang 
diberikan oleh orangtua terhadap apa yang 
d ihas i lkan o leh anak .  Bentuk dar i  
penghargaan ini bermacam-macam, di 
antaranya adalah memberikan penilaian yang 
positif, memperkenalkan karya kepada orang 
lain, mengumpulkan dan menyimpan karya 
yang dihasilkan oleh anak serta tidak 
menyepelekan apa yang dihasilkan anak. 
Strategi ini dapat menggugah minta anak 
untuk berkreasi.

PEMBAHASAN

1)   Aktivitas Eksplorasi Umum
Renzulli dan Reist (2000) mengungkapkan 

bahwa pengayaan di luar, seperti kunjungan 
lapangan, mengunjungi penulis atau ahli lainnya, 
dapat memberikan pengalaman yang berharga 
dan dapat mendorong produktivitas kreatif anak. 
Aktivitas-aktivitas tersebut membuat anak 
memiliki pengalaman baru yang dapat 
menimbulkan rasa ingin tahu dan meluaskan 
pemikiran mereka untuk menemukan ide baru. 
Aktivitas ini akan memperkenalkan anak dengan 
topik, orang, tempat, peristiwa, pekerjaan, dan 
banyak lagi sehingga akan menggugah minat anak 
untuk berkreasi. 

Sementara itu, Klein (2007) menyatakan 
bahwa hanya memiliki potensi saja tidak cukup. 
Orangtua perlu memastikan bahwa anak memiliki 
pengalaman yang kaya. Begitu juga dengan anak 
gifted, orangtua perlu memberikan pengalaman 
kepada anak agar potensi yang dimilikinya, 
termasuk potensi kreatif dapat berkembang. 
Aktivitas pengayaan di luar, seperti pergi ke toko 
buku, petualangan wisata, akan berpengaruh 
terhadap berkembangnya potensi anak. 
2)   Aktivitas Pilihan Individu

Anak diberi kebebasan untuk melakukan 
sesuatu sesuai dengan minatnya dan hal ini akan 
mendorong untuk menemukan hal-hal baru. 
Orangtua mengijinkan anak untuk melakukan 
kegiatan sesuai dengan keinginannya merupakan 
salah satu program yang dapat meningkatkan 
kreativitas anak (Kuo, 2007). Orangtua harus 
menghargai tujuan dan memberi kesempatan 
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kepada anak untuk mengejar passionnya (Betts & 
Neihart, 2010). Munandar (2012) mengungkapkan 
bahwa anak dapat diberi kebebasan untuk 
mengekpresikan dirinya secara kreatif, melakukan 
hal-hal kreatif dengan persyaratan tidak 
merugikan orang lain. Anak gifted memiliki rasa 
ingin tahu yang tinggi sehingga membuatnya 
ingin mencoba segala sesuatu. Terkadang apa yang 
ingin dicoba oleh anak dapat membahayakan 
orang lain ataupun dirinya sendiri. 
3)   Proyek Individu

Proyek individu akan membuat anak merasa 
tertantang untuk menyelesaikannya dan juga 
memberikan kesempatan kepada mereka untuk 
melakukan eksplorasi terhadap berbagai hal (Bets 
& Neihart, 2010). Memberikan proyek merupakan 
salah program yang diterapkan pada kelas 
enrichment untuk anak-anak gifted terbukti dapat 
mengembangkan kreativitasnya. Adanya proyek 
membuat siswa berpikir kreatif  untuk 
menghasilkan produk yang kreatif pula (Cho & 
Kim, 2004). Davis (2012) menyatakan bahwa 
dalam memberikan proyek kepada siswa, tugas 
guru adalah sebagai pendamping siswa dan akan 
memberikan bantuan jika diperlukan. Sama 
halnya dengan proyek yang diberikan orangtua 
kepada anak, tugas orangtua adalah sebagai 
pendamping anak dan memberikan masukan atau 
bimbingan ketika diperlukan.
4)   Bertukar Ide

Santrock (2009) menjelaskan bahwa 
bertukar ide merupakan teknik untuk mendorong 
invidu untuk menemukan ide-ide kreatif dan 
mengatakan apa saja yang muncul dalam pikiran 
yang tampak relevan terhadap persoalan tertentu. 
Orangtua mengajak anak untuk mendiskusikan 
persoalan tertentu dan dari persoalan tersebut 
akan mendorong anak menemukan ide-ide. 
Biasanya setelah melakukan strategi ini anak akan 
mendapatkan inspirasi untuk berkarya. Orangtua 
hendaknya tidak memberikan kritik terhadap 
gagasan yang diungkapkan oleh anak. Kritik yang 
diberikan terlalu cepat tanpa memberikan 
kesempatan untuk mengembangkan gagasan baru 
dapat mematikan kreativitas. Anak perlu diberi 
kebebasan untuk mengungkapkan semua gagasan 
yang dipikirkannya (Munandar, 2012).
5)   Penyediaan Fasilitas

Anak dapat dirangsang untuk melibatkan 
dirinya dalam kegiatan kreatif  dengan 

mengusahakan sarana dan prasarana yang 
diperlukan. Hal ini akan memperlancar anak 
untuk menghasilkan produk kreatif (Munandar, 
2012). Ketika anak terlibat dalam kegiatan kreatif 
orangtua perlu menyediakan peralatan yang 
dibutuhkan oleh anak  (Piirto, 2001). Hasirci dan 
Demirken (2003 dalam Santrock, 2009) juga 
mengatakan bahwa dengan menyediakan alat-alat 
yang dibutuhkan dapat mendorong kreativitas 
anak. Anak dapat dirangsang untuk menemukan 
ide-ide kreatif dengan menyediakan majalah, 
buku, surat kabar. Anak akan mengekplorasi hal-
hal yang dibaca tersebut, yang mana akan 
memunculkan pertanyaan atau penemuan 
sehingga memunculkan ide-ide kreatif (Alvino, 
1995).
6)   Pendorong 

Adanya lingkungan yang mendukung dan 
menghargai kreativitas akan memungkinkan 
kreativitas individu dapat berkembang. Rogers 
(1954, dalam Davis 2012) menggunakan istilah 
keamanan dan kebebasan psikologis untuk 
menyebut suasana yang dapat mendukung 
berkembangnya kreativitas individu. Keamanan 
dan kebebasan psikologis ini dapat memupuk 
dorongan dalam dir i  seseorang untuk 
mengembangkan kreativitasnya. Jika seseorang 
merasa aman untuk mengekspresikan ide kreatif 
dan tindakan kreatif, maka akan membuat 
individu menjadi kreatif. Keamanan dan 
kebebasan psikologis dapat diupayakan dengan 
menerima individu dengan segala kelebihan dan 
keterbatasannya. Ketika orangtua memberi 
kepercayaan kepada anak bahwa pada dasarnya ia 
baik dan mampu, bagaimanapun tingkah laku 
atau prestasi anak saat ini, maka akan mendorong 
pengembangan kreativitasnya. Anak akan 
menghayati suasana keamanan yang diberikan. 
Suasana yang di dalamnya evaluasi tidak ada atau 
sekurang-kurangnya tidak bersifat atau 
mempunyai efek mengancam juga akan memberi 
rasa keamanan dan kebebasan kepada anak 
(Rogers, 1982 dalam Munandar, 2012). 

Pada strategi ini orangtua perlu memahami 
dan menghayati perasaan, pemikiran, dan 
tindakan dari sudut pandang anak. Ketika anak 
mengungkapkan gagasan atau ide atau imajinasi, 
orangtua bisa ikut memahami gagasan tersebut 
dan menerimanya meskipun terkadang tampak 
aneh dar i  sudut pandang orang la in .  
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Mendengarkan dengan baik ide dan pikiran yang 
diungkapkan oleh anak menunjukkan bahwa 
orangtua peduli terhadap apa yang diutarakan 
oleh anak (Alvino, 1995). Hal akan memberikan 
rasa keamanan pada anak dan membuat anak 
tidak takut mengungkapkan gagasannya (Rogers, 
1982 dalam Munandar, 2012).
7)   Apresiasi 

Munandar (2012) menjelaskan bahwa 
orangtua hendaknya menghargai apapun produk 
kreativitas yang dihasilkan oleh anak dan 
mengkomunikasikannya kepada orang lain, 
misalnya dengan mempertunjukkan atau 
memamerkan hasil karya anak. Hal ini akan lebih 
menggugah minat anak untuk berkreasi.

  SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh strategi 
yang  d i l akukan o leh orangtua da lam 
mengembangkan kreativitas anak gifted. Tujuh 
strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) 
Aktivitas Eksplorasi Umum; 2) Aktivitas Pilihan 
Individu; 3) Proyek Individu; 4) Bertukar Ide; 5) 
Penyediaan Fasilitas; 6) Pendorong; dan 7) 
Apresiasi. 

Saran yang dapat diberikan penulis kepada 
orangtua yang memiliki anak gifted agar 
kreativitasnya dapat berkembang adalah sebagai 
berikut. 1) orangtua hendaknya memberi 
kesempatan kepada anak untuk melakukan 
kegiatan di lingkungan luar, seperti menonton 
film, mengunjungi pameran, jalan-jalan, 
mengikuti acara tertentu, agar anak mendapat 
pengalaman baru; 2) orangtua hendaknya 
memberi kesempatan kepada anak untuk 
melakukan sesuatu sesuai dengan passionnya; 3) 
menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak 
untuk menunjang proses kreatif; 4) orangtua 
hendaknya menerima dan memahami apapun 
gagasan dan imajinasi yang diungkapkan oleh 
anak; dan 5) menghargai apapun yang dihasilkan 
oleh anak. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya 
mempertimbangkan variasi performance dari 
potensi kreatif anak gifted sehingga akan 
memperoleh strategi yang lebih beragam. 
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