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Abstract. This study aims to determine the parenting strategies in optimizing art potential of talented 
children. Talented children whose optimized potention are one kind of the quality human resources that 
are owned by the nation. Approachment used in this study is qualitative approach with intrinsic case 
study method. Subjects consisted of three parents of children with special talent in the art field. Data 

were collected by interview, documents study, and field notes and analyzed by using thematic analysis. 
Based on the results of all the three subjects, concluded that there are 50 theme of strategies upbring-
ing by parents in optimizing the art potential of talented children. All those themes then being grouped 
into 10 clusters, which, gives children the opportunity to learn new things, trying to understand the child, 
provide facilities (material and non-material), support children to improve their capabilities, giving 
motivation to work, assisting children in their work, giving children the freedom to focus on their field, 
have a plan ahead and trying to accomplish that, do not give the child a pressure and giving control.

Keywords: parenting strategy, potential of art, talented children
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi orang tua dalam mengoptimalkan potensi 
seni anak berbakat istimewa. Anak berbakat istimewa yang potensinya teroptimalkan dapat menjadi salah 
satu sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki negara. Pendekatan yang digunakan dalam peneli-
tian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik. Subjek penelitian terdiri dari 
tiga orangtua yang memiliki anak berbakat istimewa. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, studi 
dokumen, dan catatan lapangan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Berdasarkan 
pada hasil penelitian pada ketiga subjek, disimpulkan bahwa terdapat 50 tema strategi orang tua dalam 
mengoptimalkan potensi seni anak berbakat istimewa. Tema-tema tersebut lalu dikelompokkan menjadi 10 
cluster, yaitu memberi kesempatan anak belajar hal baru, berusaha  memahami anak, menyediakan fasili-
tas (materiil dan non materiil), memancing anak untuk meningkatkan kemampuannya, memberi motivasi 
anak untuk berkarya, mendampingi anak dalam berkarya, memberi kebebasan untuk anak fokus pada bi-
dangnya, memiliki rencana ke depan dan mengusahakannya, tidak menekan anak dan melakukan kontrol.

Kata kunci: strategi orangtua, potensi seni, anak berbakat istimewa.
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PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara berkem-
bang yang sangat membutuhkan sumber daya 
manusia berkualitas untuk mengisi berbagai bi-
dang strategis seperti ilmuwan, teknisi, dan seni-
man tingkat tinggi (Sutratinah, 2001).  Sumber 
daya manusia berkualitas dapat berupa tenaga-
tenaga kreatif yang mampu memberi sumbangan 
bermakna terhadap ilmu pengetahuan, teknologi 
dan kesenian, serta kesejahteraan bangsa (Munan-
dar, 2012). Sumber daya manusia yang berkualitas 
merupakan potensi yang berkontribusi penting 
dalam membangun bangsa yang kompeten dalam 
menghadapi tantangan (Akbar-Hawadi, 2002)

Pengembangan sumber daya manusia 
berkualitas pada hakikatnya adalah mengenai dua 
hal, yaitu : identifikasi bakat-bakat unggul dalam 
berbagai bidang dan pemupukan serta pengem-
bangan kreativitas yang dimiliki setiap orang yang 
pada dasarnya perlu dikenali dan dirangsang se-
jak usia dini (Munandar, 2012). Pengembangan 
sumber daya berkualitas juga disebutkan dalam 
GBHN tahun 1999 yang berisi “Pengembangan 
kualitas sumber daya manusia dilakukan sedini 
mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh 
melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh 
seluruh komponen bangsa agar generasi muda 
dapat berkembang secara optimal disertai dengan 
hak dan dukungan serta perlindungan sesuai den-
gan potensi yang dimilikinya” 

Salah satu sumber daya manusia berkuali-
tas yang perlu diperhatikan merupakan anak Tal-
ented  atau sering disebut anak berbakat istimewa 
(BI). Anak berbakat istimewa memiliki kelebihan 
dibanding anak lain, diantaranya adalah pemiki-
ran yang kritis, proses penerimaan informasi yang 
lebih mudah, dan mempunyai keterikatan lebih 
terhadap tugas (Klein, 2007). Mereka juga dapat 
memahami gagasan baru dengan lebih mudah, 

dapat menemukan pemecahan masalah dengan 
cara mereka sendiri, dan dapat fokus dalam jang-
ka waktu yan lama ketika sedang mengerjakan 
hal yang mereka senangi (Distin dkk., 2006). 
Anak berbakat istimewa memiliki kebutuhan 
dan masalah khusus yang menuntut perhatian 
dan pelayanan khusus pula (Munandar, 2012). 
Akbar-Hawadi (2004) pernah membahas bahwa 
pengembangan anak berbakat sebagai bibit ung-
gul yang seharusnya  mendapat perhatian dari 
berbagai pihak. Kenyataannya, anak berbakat is-
timewa, berdasarkan National Association of Gift-
ed Children diperkirakan sekitar 6% pada usia TK 
hingga 12 tahun, namun dalam sebuah penelitian 
longitudinal yang pernah diadakan oleh Freeman 
(2006), hasilnya menunjukkan bahwa dari 210 
anak berbakat yang diteliti, hanya enam orang 
yang bisa dikatakan meraih kesuksesan konven-
sional. 

Berdasarkam statistika, anak cerdas dan 
berbakat istimewa berjumlah 2% populasi (Ter-
man, 1921 dalam Akbar-Hawadi, 2002). Indone-
sia memiliki kurang lebih 252.164.800 penduduk 
(Badan Pusat Statistik, 2015) maka ada sekitar 
5.043.296 penduduk yang memiliki kecerdasan 
dan keberbakatan istimewa.

Keberbakatan oleh National Association 
for Gifted Children (2015) dibangun oleh atau 
merupakan kombinasi dari 5 domain, yaitu: ke-
mampuan intelektualitas, kemampuan kreatif, 
kemampuan artistik (bidang seni), kemampuan 
kepemimpinan, dan kemampuan akademik.

Fischer (2006) mengembangkan Integratif 
Model of Giftedness. Model tersebut menjelaskan 
keberbakatan mempunyai faktor kemampuan 
dan faktor-faktor prestasi. Faktor-faktor kemam-
puan merupakan potensi yang apabila diasah 
melalui proses belajar dan proses perkembangan 
maka akan menjadi faktor-faktor prestasi berupa 
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performance. Faktor kemampuan dapat berupa 
potensi seni yang kemudian dapat diasah menjadi 
performance nyata misalnya bermain alat musik, 
menyanyi, melukis dll.

Heller dkk (2004) mengembangkan model 
Triadic Interdependence dan teori Multiple Intelli-
gences dari Howard Gardner menjadi The Munich 
Model of Giftedness. Heller memandang konsep 
keberbakatan berdasarkan empat dimensi multi-
faktor yang saling terkait satu sama lain. Faktor-
faktor tersebut adalah faktor: talenta yang relatif 
mandiri, kinerja (performance), kepribadian dan 
lingkungan. Faktor bakat atau talenta yang  con-
tohnya adalah kemampuan kreatif dan kemam-
puan artistik, apabila dikembangkan oleh mod-
erator akan menjadi kinerja, contohnya dengan 
menghasilkan karya di bidang seni.

Gagné (2006) membedakan antara Gifted-
ness dan Talent. Giftedness dihubungkan dengan 
kecakapan yang di atas rata-rata dalam satu do-
main bakat manusia, diantaranya adalah intele-
ktual, kreatif, sosio-afektif, dan sensorimotorik. 
Talent berhubungan dengan penampilan (perfor-
mance) yang berbeda di atas rata-rata dalam satu 
atau lebih bidang aktivitas manusia dan meru-
pakan perpaduan antara faktor giftedness yang 
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu, intrapersonal, 
lingkungan dan peluang. Salah satu contoh talent 
tersebut adalah kemampuan menghasilkan karya 
di bidang seni.

Konsep-konsep  tersebut dapat disimpul-
kan menjadi pernyataan bahwa salah satu bidang 
dari keberbakatan adalah seni. Anak dengan 
keberbakatan di bidang seni berhak mendapat 
pendidikan khusus di bidang seni, namun hal itu 
sulit didapatkan disebabkan oleh sistem pendidi-
kan Indonesia saat ini, seperti yang dibahas dalam 
Khisbiyah & Sabardila (2004) bahwa pendidikan 
seni di sekolah mengalami ketersampingan sep-

erti yang tercermin dalam tiga hal, yaitu: pendi-
dikan seni dianggap lebih rendah kepentingannya 
daripada jenis pendidikan atau mata pelajaran 
yang lain, pendidikan seni jarang diberikan secara 
profesional, dan pendidikan seni tidak dileng-
kapi dengan sarana-prasarana memadai, temasuk 
sumber rujukan dan peralatan seni.

Pendidikan Indonesia miskin daya kreativi-
tas, imajinasi dan inovasi karena kuatnya penyer-
agaman dan pemasungan kebebasan berekspresi 
dan berkreasi yang diberlakukan oleh sistem 
sekolah. Selain itu, sistem pendidikan Indone-
sia sangan mementingkan hasil instan dan lebih 
berorientasi pada intelectual daripada proses 
belajar yang bisa mematangkan dan mencerah-
kan peserta didik seperti emotional dan spiritual 
intelligence.  (Khisbiyah & Sabardila, 2004). Pen-
didikan Indonesia telalu menekankan pada aspek 
logika dan kognitif serta kurang memperhatikan 
aspek etika dan estetika. Sedangkan estetika pada 
hakikatnya bukan sekedar berhubungan dengan 
keindahan, namun juga dapat melahirkan kehalu-
san perasaan, kearifan, dan keluhuran budi, bah-
kan kreativitas dan kecerdasan. Akibatnya, sistem 
pendidikan di Indonesia saat ini mengarah pada 
degradasi makna apresiasi seni, yang selanjutnya 
mengakibatkan hilangnya kreativitas, kearifan, 
dan kecerdasan masyarakat (Khisbiyah & Sabar-
dila, 2004), padahal menurut Merryl Goldberg 
(1999 dalam Wattie dkk., 2012), pendidikan seni 
sangat penting dalam pendidikan, karena memi-
liki kekuatan dalam pendidikan dengan seni, pen-
didikan untuk seni dan pendidikan melalui seni.

Pendidikan dengan dan melalui seni ter-
bukti dapat meningkatkan proses pembelajaran 
yang menyenangkan yang berakibat pada pen-
capaian hasil yang optimal, sedangkan pendidi-
kan seni sebagai media tidak hanya membentuk 
manusia yang memiliki sensitivitas, kreativitas 
estetis, intuitif, dan kritis terhadap lingkungan 
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serta dapat mengembangkan potensi dasar peser-
ta didik saat belajar untuk mencapai hasil yang 
optimal. Senada dengan pernyataan tersebut, 
menurut Dewantoro (dalam Wattie dkk., 2012), 
manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa 
dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya 
menuntut pengembangan semua daya secara 
seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik-
beratkan ada satu daya saja akan menghasilkan 
ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. 
Beliau mengatakan bahwa pendididkan yang 
menekankan pada aspek intelektual saja hanya 
akan menjauhkan peserta didik dari masyarakat-
nya, dan ternyata pendidikan sampai saat ini han-
ya mengembangkan daya cipta, kurang memper-
hatikan pengolahan rasa dan karsa. Jika berlanjut 
terus akan menjadikan manusia kurang humanis 
atau manusiawi. Dengan itu Dewantoro (dalam 
Wattie dkk., 2012) menekankan perlunya pendidi-
kan seni, karena kehalusan budi anak didik perlu 
dilatih dan dikembangkan. Dalam pembelajaran 
seni, anak dilatih untuk mengaktifkan kerja otak 
kanan dan kiri secara seimbang. Selain itu pendi-
dikan seni juga memberi ruang kepada anak un-
tuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Seni 
sendiri dapat mengobarkan rasa nasionalisme dan 
mempersatukan bangsa dalam rasa. Seperti lagu 
kebangsaan Indonesia Raya karya Wage Rudolf 
Supratman dan lagu-lagu perjuangan karya Cor-
nel Simanjuntak, Ismail Marzuki, Muntahar dan 
lainnya serta lukisan-lukisan bertajuk perjuan-
gaan kemerdekaan seperti karya Surono, Affandi, 
Hendra, Sudojo dan lain-lain.

Kusumastuti (dalam Wattie dkk, 2012) 
mengungkapkan bahwa pendidikan seni dapat 
mengolah kecerdasan emosi seorang anak, karena 
dalam pendidikan seni, dapat mengolah semua 
bentuk kegiatan tentang aktivitas fisik dan cita 
rasa keindahan, yang dapat dituangkan dengan 
kegiatan berekspresi, bereksplorasi, berkreasi dan 

berapresiasi dengan media bahasa, rupa, bunyi, 
gerak dan peran. 

Pendidikan seni diharapkan memiliki per-
anan dalam pembentukan keharmonisan pribadi 
anak antara logika, etika, artistik dan estetika 
dalam pengembangan kreativitas dan menum-
buhkan kesadaran serta kemamuan apresiasi ter-
hadap keragaman budaya. Namun pada kuriku-
lum 1975-1984 rumusan-rumusan isi kurikulum 
kurang memperhatikan seni sehingga kekayaan 
budaya Indonesia yang sangat beragam ini seperti 
diabaikan. (Masunah, 2004). Pendidikan seni juga 
seharusnya memiliki peran yang penting untuk 
membentuk manusia secara utuh, pengemban-
gan kreativitas, produktivitas, intelektualitas, dan 
kerakter, namun selalu dikesampingkaan karena 
pelaku pendidikan di sekolah dan lembaga pen-
didikan belum melakukannya secara terintegrasi. 
(Wattie dkk., 2012). 

Mengenai Keberbakatan sendiri Soeparwo-
to (2005) menyatakan bahwa ada dua faktor yang 
mempengaruhi pengembangan bakat. Pertama 
adalah faktor individual, dan kedua adalah faktor 
ekstra individual. Faktor Individual sendiri adalah 
faktor yang berasal dari dalam individu dan anak 
berbakat itu sendiri seperti minat, motivasi, nilai, 
dan kepribadian. Sedangkan faktor ekstra individ-
ual adalah faktor yang berasal dari luar individu 
anak berbakat, namun memiliki pengaruh yang 
cukup signifikan bagi anak berbakat. Seperti ling-
kungan sosial, lingkungan edukasi, banyaknya 
latihan, hambatan-hambatan yang didapat, dan 
ketersediaan sarana serta prasarana. Senada den-
gan pernyataan tersebut, Fischer (2006) menye-
butkan bahwa sebuah potensi, dapat menjadi 
sebuah kinerja dipengaruhi oleh faktor kepriba-
dian dan faktor lingkungan. Faktor keribadian 
dapat berupa motivasi berprestasi, regulasi diri 
dan strategi belajar. Sedangkan faktor lingkungan 
dapat berupa keluarga, teman sebaya, dan pela-
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tihan.

Keberbakatan harus dirangsang sejak usia 
dini dan dibutuhkan dukungan dari lingkungan. 
Hal ini karena pengembangan potensi ini akan 
mudah dan efektif jika dimulai sejak usia dini 
karena membutuhkan rangsangan serta tantan-
gan seumur hidup untuk mencapai aktualisasi 
tingkat tinggi (Munandar, 2012), selain itu, du-
kungan lingkungan juga dibutuhkan untuk men-
gaktualisasikan potensi secara nyata. Dukungan 
lingkungan yang dibutuhkan adalah lingkun-
gan yang kondusif, yang mampu memberikan 
kekayaan pengalaman, merangsang rasa ingin 
tahu, sekaligus menyediakan kesempatan untuk 
mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam 
menemukan jawaban. (Monks, 1999)

Keluarga merupakan lingkungan primer 
anak, sarana pertama anak untuk belajar meng-
hadapi dunia luar, berinteraksi dengan teman, 
dan beradaptasi dengan lingkungan pendidikan 
sekolah (Ratnawati, 2000), dan orangtua adalah 
pengamat terbaik dalam mengidentifikasi bakat 
anak. Hasil penelitian Silverman (1995, dalam 
Pfeiffer 2008) menunjukkan bahwa 84% orangtua 
yang menganggap anaknya memenuhi 75% kara-
kteristik keberbakatan ternyata sesuai dengan ha-
sil pengujian tes yang signifikan yang menyatakan 
anak-anak tersebut berada di area superior. orang-
tua juga memiliki peran penting sebagai landasan 
anak berbakat mengeksplorasi minatnya yang 
mendalam dengan dorongan untuk melakukan 
kegiatan yang beragam dan menunjukkan kesem-
patan dan kemungkinan yang ada, juga sebagai 
pendukung aktif untuk melakukan perencanaan 
dan pengadaan program kegiatan belajar anak 
berbakat (Munandar, 2012).

Kenyataannya, di masa ini banyak anak 
yang tidak teridentifikasi keberbakatannya oleh 
orangtua, sehingga orangtua hanya dapat melihat 

pencapaian anak di bidang akademik, dengan pa-
tokan nilai rapor anak di sekolah. Hal ini mem-
buat orangtua terbawa arus ingin mempercepat 
tingkatan kemampuan intelektual menjadi lebih 
dini. Anak-anak diberi stimulasi kognitif mulai 
saat dalam kandungan. Seluruh stimulasi yang 
diberikan dapat membantu anak mencapai kes-
uksesan di bidang akademik saat masa sekolah, 
namun kesuksesan tersebut menjadi tidak ber-
makna dalam kehidupan anak saat dewasa (Muly-
ani & Gracinia, 2007). Senada dengan yang diung-
kapkan oleh Brown (2013), orangtua cenderung 
merasa nyaman ketika anak belajar di tempat yang 
lebih pada academic setting, dan banyak orangtua 
yang menyekolahkan anak di Mentessori (seko-
lah yang menekankan pada konsep akademis dan 
keterampilan praktik) karena ingin anak belajar 
akademik lebih awal.

Di samping mengenai sekolah anak, ke-
banyakan anak tidak bisa mendalami bidang yang 
dikuasai atau disukainya karena orang tua sudah 
memiliki rancangan, bahkan sejak di dalam kan-
dungan, mengenai pekerjaan yang akan ditekuni 
anaknya kelak, yang mungkin saja bukan bakat 
ataupun minat anak. Bukan hanya itu, sebaliknya, 
banyak pula orang tua terlalu membebaskan anak 
untuk memilih apa yang diinginkan tanpa mem-
beri arahan yang jelas maupun dukungan yang 
terfokus, sehingga anak tidak benar-benar men-
dalami bidang apapun (Lucy, 2016). Hal ini dapat 
terjadi karena kurangnya pengetahuan orangtua 
mengenai cara mengidentifikasi keberbakatan 
anak dan apa yang harus dilakukan untuk men-
goptimalkan bakat tersebut.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini 
akan terjadi perubahan strategi orangtua men-
jadi dapat lebih baik dalam mengidentifikasi ke-
berbakatan istimewa anak, dan memberikan du-
kungan serta kontrol yang tepat, agar potensi seni 
anak berbakat di Indonesia dapat dioptimalkan, 
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sehingga jumlah sumber daya manusia berkuali-
tas dapat meningkat.

Penjabaran di atas menunjukkan penting-
nya potensi keberbakatan dikembangkan secara 
optimal dan pentingnya peran orangtua di dalam-
nya, karena itu penulis tertarik untuk mengetahui 
bagaimana contoh strategi orangtua yang telah 
berhasil mengoptimalkann potensi anak ber-
bakat hingga dapat menghasilkan kinerja. Bakat, 
atau yang disebut Talent oleh Gagné (2003) dapat 
dikembangkan melalui banyak bidang yang rel-
evan dengan wilayah bakat (Giftedness) anak. Po-
tensi yang ingin diteliti oleh penulis adalah bakat 
seni. 

Strategi yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah terkait identifikasi precocity seni pada 
anak berbakat berdasarkan karakteristik yang di-
ajukan oleh Winner (1996), bagaimana dukungan 
yang dilakukan untuk mengembangkannya, dan 
kontrol yang diberikan terkait pengekspresian 
diri anak berbakat melalui hasil karya seni nya. 

Mengenai kreativitas yang merupakan 
salah satu faktor dari potensi seni, hasil penelitian 
Tekin dan Tasgin (2009) menyatakan bahwa peran 
orangtua dan tingkat pendidikannya berpengaruh 
positif terhadap tingkat kreativitas anak berbakat 
istimewa karena orangtua yang memiliki pendi-
dikan tinggi cenderung membesarkan anaknya 
tidak dengan cara konvensional. Masruroh dan 
Widayat (2014) menunjukkan bahwa ada tujuh 
strategi yang dilakukan oleh orangtua dalam 
pengembangan kreativitas anak berbakat istime-
wa, yaitu aktivitas eksplorasi umum, aktivitas pili-
han individu, proyek individu, bertukar ide, pe-
nyediaan fasilitas, pendorong dan apresiasi.

Penelitian ini hendak mengetahui tidak 
hanya pengembangan kreativitas anak berbakat 
istimewa sebagai salah satu faktor seni, namun 

juga faktor lain dari seni, yaitu ekspresi diri. Ter-
kait pengarahan yang dilakukan orangtua untuk 
mengontrol pengekspresian diri anak dalam hasil 
karya seni nya.

Penelitian sebelumnya oleh Masruroh dan 
Widayat (2014) juga membahas Strategi Pengasu-
han pada Anak Gifted dimana fokus penelitian ter-
dapat pada strategi pengasuhan dalam mengem-
bangkan kreativitas. Hasil menunjukkan bahwa 
ada tujuh strategi yang dilakukan oleh orangtua 
dalam pengembangan kreativitas anak berbakat 
istimewa, yaitu aktivitas eksplorasi umum, akti-
vitas pilihan individu, proyek individu, bertukar 
ide, penyediaan fasilitas, pendorong dan apresia-
si. Kreativitas adalah salah satu cluster keberbaka-
tan berdasarkan teori Three Rings Conception dari 
Renzulli. Renzulli-Hartman (2013) juga membuat 
skala yang memprediksi anak-anak berbakat ber-
dasarkan karakteristik keberbakatan tersebut, 
selain kreativitas, yang salah satu karakteristik 
yang disebut adalah karakteristik seni. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis akan ber-
fokus pada strategi orangtua dalam mengoptimal-
kan potensi seni, dimana seni dianggap sebagai 
Precocity berdasarkan teori Ellen Winner  serta 
sebagai salah satu domain keberbakatan istimewa 
berdasarkan National Association for Gifted Chil-
dren (2015)

Supriyanti (2013) sebelum ini pernah 
melakukan eksperimen mengenai Peningkatan 
Kreativitas Seni Rupa Anak melalui Kegiatan 
Mencetak dengan Bahan Alam di PAUD Aisyiyah 
Lansano Pesisir Selatan. Sekolah yang dimaksud, 
dinilai bahwa murid-muridnya memiliki kemam-
puan menggambar yang rendah ditandai dengan 
hasil yang diperoleh saat anak diinstruksikan un-
tuk membuat gambar sederhana, didapatkan ha-
sil bahwa gambar yang dibuat oleh anak tidak ter-
atur, goresan pensil yang ditorehkan di atas buku 
juga tidak membentuk pola yang baik dan dengan 
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kegiatan mencetak menggunakan bahan alam, 
anak merasa tertantang untuk mengembangkan 
imajinasinya dan labih bersemangat untuk men-
coba berkreasi membuat bentuk yang lain. Hasil 
lalu direkapitulasi, didapatkan hasil bahwa keg-
iatan mencetak dengan bahan alam dapat menin-
gkatkan kreativitas seni rupa anak di PAUD Aisy-
iyah Lansano Pesisir Selatan.

Morawska dan Sanders (2008) juga pernah 
meneliti terkait pengasuhan anak berbakat, spesi-
fiknya adalah mengenai isu-isu perilaku dan pen-
gasuhan terhadap anak berbakat, dari hasil pene-
litian tersebut didapat hasil bahwa anak berbakat 
cenderung tidak memiliki masalah perilaku yang 
berbeda dari anak lain, tapi permasalahan terjadi 
lebih kepada masalah emosional dan permasalah-
an sebaya, dan didapat kesimpulan bahwa hal-hal 
tersebut juga disebabkan oleh gaya pengasuhan 
orangtua.

Penelitian lain terkait penelitian ini adalah 
penelitian mengenai Pendidikan Seni melalui Ke-
giatan Bernyanyi pada Anak Usia Dini (Tiurma, 
2012), pada penelitian tersebut, pendidikan seni 
dihantarkan melaui kegiatan bernyanyi karena 
menyanyi dianggap sebagai aktifitas menyenang-
kan bagi anak dan dapat membantu untuk me-
mahami dan memaknai lebih mudah pesan-
pesan yang ingin disampaikan oleh guru, selain 
itu, dengan bernyanyi anak diberi wadah untuk 
berekspresi mengenai apa yang dirasakan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara keseluru-
han, pendidikan seni dengan bernyanyi memberi 
banyak manfaat dan respon positif, baik perkem-
bangan kogitif, afektif maupun psikomotor, dian-
taranya adalah membentuk ekspresi dan emosi, 
pengembangan life skill, peningkatan kemam-
puan berbahasa dan hubungan sosial anak.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penu-
lis juga akan membahas mengenai pendidikan 

seni pada anak berbakat istimewa, namun pen-
didikan seni akan lebih berfokus pada pengopti-
malan potensi seni anak berbakat istimewa oleh 
orangtua. Pengoptimalan potensi tersebut dapat 
berupa sarana seperti penelitian yang disebut di 
atas bisa pula berupa hal lain.

METODOLOGI PENELITIAN

 Metode penelitian adalah pene-
litian kualitatif. Tipe penelitian yang di-
lakukan adalah Studi Kasus intrinsik. Unit 
analisis dalam penelitian ini adalah strategi pen-
gasuhan orang tua dalam konteks mengopti-
malkan potensi seni anak dimana anak tersebut 
masuk dalam kategori anak berbakat istimewa. 

 Subjek penelitian dipilih secara purposive, 
yaitu berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memiliki 
anak yang teridentifikasi sebagai anak berbakat is-
timewa berdasarkan kriteria keberbakatan menu-
rut Stanford dan Zhang, dan berada pada rentang 
usia 4-19 tahun. Keberbakatan istimewa pada anak 
diketahui berdasarkan hasil survey oleh peneliti 
kepada expert di bidang yang sama dengan anak.

 Teknik pengumpulan data dilakukan me-
lalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan 
catatan lapangan. Hasil kemudian dianalisis me-
lalui metode analisis tematik. Kredibilitas data 
dimaksimalkan melalui teknik peer debriefing, 
dependabilitas ditingkatkan dengan mencatat 
data yang didapat serinci mungkin, mendoku-
mentasikan dan menyusun data yang didapat 
dengan rapi segera setelah wawancara, konsulta-
si terus–menerus dengan dosen pembimbing 
terkait dengan tema penelitian maupun teknik 
penggalian data dan kelakukan pengecekan kem-
bali pada data. Konfirmabilitas dicapai dengan 
membicarakan hasil penelitian dengan mengung-
kapkan mengungkapkan proses dan elemen–ele-
men penelitiannya kepada orang lain. Sehingga 
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hal ini memungkinkan orang lain yang tidak ikut 
dan tidak memliki kepentingan tertentu dalam 
penelitian dapat menilai hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

 Berdasarkan pada data yang didapat-
kan dari seluruh subjek, dihasilkan penemuan 
berbagai strategi yang dilakukan orangtua. 
Langkah awal yang dilakukan untuk menemukan 
strategi pengasuhan orangtua dalam mengop-
timalkan potensi seni anak talented dilakukan 
dengan mengidentifikasi strategi dari masing-
masing subjek. Strategi yang diperoleh kemudian 
dibandingkan antara satu subjek dengan subjek 
lain untuk melihat persamaan atau pola. Selan-
jutnya diciptakan tema yang mewakili strategi 
yang dilakukan oleh masing-masing subjek. Dari 
keseluruhan 50 tema yang ditemukan, lalu dike-
lompokkan menjadi 10 cluster. Berikut hasil yang 
didapatkan.

1) Memberi kesempatan anak belajar hal baru 
memberi kesempatan anak untuk belajar dari 
orang tua hal baru yang diajarkan, atau belajar dari 
lingkungan luar dengan berbagai macam jenis ke-
giatan dan pembelajaran. Pengalaman-pengal-
aman dan pembelajaran-pembelajaran tersebut 
dapat membantu mengidentifikasi keberbakatan 
pada anak, dapat pula menjadi gambaran dukun-
gan orang tua pada anak agar anak terus menco-
ba hal lain yang baru. Dan pengalaman tersebut 
dapat pula menjadi gambaran kebebasan yang 
diberikan orang tua untuk anak mengeksplorasi 
apa yang sedang ia kerjakan, dan membuat anak 
tidak merasa terkekang untuk mengekspresikan 
keinginannya untuk mencoba. Renzulli dan Reist 
(2000) mengungkapkan bahwa pengayaan di luar, 
seperti les, ekstrakulikuler, latihan, dan pem-
belajaran lain, dapat memberikan pengalaman 
yang berharga dan dapat mendorong kreativitas 
anak. Sedangkan kreativitas anak merupakan 

salah satu aspek keberbakatan. Aktivitas-aktivitas 
tersebut memberi pengalaman dan ilmu baru 
untuk dieksplorasi sehingga menimbulkan rasa 
ingin tahu yang tinggi dan dapat menjadi inspi-
rasi untuk ide baru. (Klein, 2007). Hal ini sesuai 
dengan apa yang dilakukan oleh subjek 2 yang 
membiarkan anak untuk melihat baju-baju yang 
berada di lemarinya untuk menjadi inspirasi anak 
terhadap karakter yang sedang dibuatnya. Klein 
(2007) juga menekankan pentingnya pengala-
man untuk mengoptimalkan keberbakatan pada 
anak. Karena potensi yang ada pada diri anak 
tidak cukup apabila anak tidak memiliki kes-
empatan untuk mengeksplorasi apa yang dapat 
mengembangkan potensi anak tersebut. Karena 
itu orang tua memberi anak kesempatan untuk 
kursus di bidang yang merupakan bidang keber-
bakatan anak, maupun mencoba hal lain di luar 
bidang keberbakatan anak, untuk sekedar mem-
beri anak pengalaman baru yang memperluas 
pengalaman dan pemikiran anak. Hal ini sesuai 
dengan apa yang dilakukan oleh subjek 1 dan 2 
yang memberi kesempatan anak untuk mengi-
kuti kursus di luar bidang bakar anak, seperti 
kursus bahasa Inggris dan kursus mata pelajaran.

2) Berusaha  memahami anak. Assesmen di 
masa anak-anak awal seperti melalui hasil obser-
vasi yang didesain secara dinamis dapat merekam 
imajinasi dan kreativitas anak (Vygotsky, 2004). 
Karena itu, penting bagi subjek untuk memper-
hatikan setiap tahap perkembangan anak agar 
dapat mengetahui perkembangan imajinasi dan 
kreativitas anak sejak kecil. Hal ini dilakukan oleh 
ketiga subjek terhadap anak mereka. Orang tua 
perlu memahami dan menghayati perasaan, pe-
mikiran, dan tindakan dari sudut pandang anak. 
Hal ini dapat dilakukan dengan mendengarkan 
keinginan anak, menunjukkan bahwa orangtua 
peduli terhadap apa yang diutarakan oleh anak 
(Alvino, 1995). Hal ini sesuai dengan yang dilaku-
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kan oleh subjek 1 yang memfasilitasi anak sesuai 
dengan keinginan dan permintaan anak, serta 
hasil observasi terhadap apa yang menarik mi-
nat anak. Orang tua juga perlu memahami emosi 
anak, karena orang tua menjadi kunci munculnya 
dan berkembangnya pengalaman emosional anak 
(Morris dkk, 2007). Implikasi dari persepsi orang 
tua mengenai nilai emosi dan bagaimana serta ka-
pan pengalaman emosional terjadi pada anak me-
miliki peran dalam membentuk emosi anak dan 
strategi pengaturan emosi anak (Wong dkk, 2008). 
Seperti yang dilakukan oleh subjek 1 yang beru-
saha memahami keadaan emosi anak dan mem-
beri kesempatan anak untuk mengendalikannya 
sendiri dan tidak ikut campur untuk menghindari 
masalah yang semakin besar. Dengan memahami 
anak, orang tua dapat pula mengevaluasi anak. 
Kammi dan DeVires (2003) menyatakan bahwa 
orang tua dapat mengevaluasi anak secara kon-
strukif untuk memperkaya pembelajaran anak. 
Seperti apa yang dilakukan oleh subjek subjek 3 
yang hasil obervasinya adalah anak semakin ja-
rang berkarya. Hal itu ditindaklanjuti dengan me-
mancing anak untuk terus berlatih. Pemahaman 
terhadap anak juga bisa tentang apa yang disukai 
anak. Karena orang tua memiliki kesempatan leb-
ih besar untuk menanamkan karakter tertentu ke-
pada anak melalui permainan, musik, dan cerita 
favorit anak, serta semangat untuk bereksplorasi 
dan mencari tahu lebih jauh mengenai estetika, 
ekspresi dan kreativitas (Marilyn, 2012). Dapat di-
simpulkan bahwa orang tua dapat menanamkan 
semangat berkarya pada anak apabila orang tua 
melakukannya melalui hal-hal yang disukai anak.

3) Menyediakan fasilitas (Materiil dan Non 
Materiil). Menurut Piirto (2001) ketika anak 
berkarya, orang tua perlu menyediakan peralatan 
yang dibutuhkan oleh anak. Menyediakan sarana 
dan prasarana yang diperlukan dapat memper-
lancar anak untuk berkarya (Munandar, 2012).  

Karena dengan  menyediakan alat-alat yang dibu-
tuhkan dapat mendorong kreativitas anak Hasirci 
dan Demirken (2003 dalam Santrock, 2009). Kare-
na itu subjek 2 dan subjek 3 selalu mengusahakan 
sarana yang dibutuhkan anak untuk berkarya se-
lalu ada. Subjek 2 selalu menyediakan buku gam-
bar dan peralatan gambarnya, sedangkan subjek 3 
selalu menyediakan kanvas dan cat. Fasilitas yang 
diberikan kepada anak dapat pula berupa contoh 
karya orang lain, karena contoh karya tersebut 
akan memunculkan pertanyaan atau penemuan 
sehingga memunculkan ide-ide baru (Alvino, 
1995). Seperti yang dilakukan oleh subjek 1 yang 
sering membelikan anak buku berisi tulisan pen-
ulis cilik seperti anaknya, dan seperti yang dilaku-
kan oleh subjek 3 yang memberikan anak buku 
dan katalog yang berisi lukisan-lukisan terkenal. 
Fasilitas juga dapat berupa fasilitas materiil seperti 
kesempatan dan bantuan. Seperti kesempatan un-
tuk bertemu orang-orang yang ahli dalam bidang-
nya. Agar anak dapat belajar atau bahkan melaku-
kan modelling terhadap orang ahli tersebut. 

4) Memancing anak untuk meningkatkan 
kemampuannya. Subjek dapat memancing 
anak untuk meningkatkan kemampuannya den-
gan memberikan tantangan kepada anak den-
gan iming-iming pemberian reward. Hal ini 
akan memberikan kesempatan kepada anak 
untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai 
hal (Betts & Neihart, 2010) sehingga dapat me-
ningkatkan kualitas pemikiran anak, termasuk 
kreativitas. Seperti yang dilakukan oleh subjek 1 
yang menantang anak untuk menyelesaikan kary-
anya dengan iming-iming buku baru.  Memanc-
ing anak untuk meningkatkan kemampuannya 
dapat pula dengan memberi stimulasi pada anak, 
seperti yang dilakukan oleh subjek 1 yang mem-
berikan anak mainan edukatif untuk anak bela-
jar dan berlatih sendiri untuk meningkatkan ke-
mampuannya. Karena belajar seni dapat terjadi 
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secara otonomi, dan kriteria nilai dari karya seni 
hanya dapat diapresiasi dengan cara otonomi. 
Karena apresiasi tersebut dipengaruhi oleh selera 
seni setiap orang (Cuco, 2004 dalam Klein, 2007 )

5) Memberi motivasi anak untuk berkarya. 
Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ling-
kungan memberi kontribusi positif terhadap 
motivasi, engagement, dan performance indi-
vidu (Halbesleben, 2010), salah satunya dalam 
berkarya. Salah satu motivasi dapat dilakukan 
dengan memberi feedback berupa apresiasi, 
karena pemberian feedback yang segera dapat 
membantu anak mengalami flow, atau dapat di-
katakan, menikmati apa yang dilakukan. Karena 
orang di sekitar dapat membantu anak untuk 
menjadi apa yang anak inginkan dan memberi 
dukungan untuk anak menyadari kapasitasnya 
(Csikszentmihalyi, 1997). Karena itu ketiga subjek 
memberi apresiasi pada anak dengan memujinya. 
Subjek 3 bahkan mengatakan bahwa anak me-
miliki kemampuan yang orang lain tidak punya.

6) Mendampingi anak dalam berkarya. 
Mendampingi anak dalam berkarya salah sa-
tunya adalah dengan memberi dukungan pada 
anak. Sedangkan dukungan untuk anak berkarya 
dapat berbentuk keamanan, seperti yang di-
katakan oleh (Mulyadi, 2010). Hal ini seperti 
yang dilakukan oleh subjek 3 yang melindungi 
anak dari ayah yang melarangnya untuk melukis. 

7) Memberi kebebasan untuk anak fokus pada 
bidangnya. Anak harus diberi kebebasan untuk 
fokus pada bidang yang sesuai dengan passion-
nya. Karena orangtua harus menghargai tujuan 
dan memberi anak kesempatan untuk melakukan 
apa yang menjadi passionnya (Betts & Neihart, 
2010). Membiarkan anak untuk melakukan ses-
uatu sesuai dengan passionnya akan memberi ke-
sempatan anak untuk menemukan hal-hal baru 
dan dapat meningkatkan kreativitas anak (Kuo, 

2007). Cara yang dapat dilakukan untuk mem-
fasilitasi kreativitas adalah dengan memberikan 
kesempatan kepada anak untuk melakukan apa 
yang menjadi ketertarikannya dan memberi ke-
bebasan mereka untuk memilih (Collins & Ama-
bile, 1999 dalam  Santrock, 2009). Hal ini sesuai 
dengan apa yang dilakukan oleh subjek 1 yang 
memberi kesempatan pada anak ingin berku-
liah di jurusan apa nanti, juga sesuai dengan apa 
yang dilakukan subjek 2 memberi kesempatan 
anak untuk memilih jurusan apa yang diinginkan 
oleh anak ketika memasuki SMA, dan sesuai den-
gan apa yang dilakukan oleh subjek 3 yang men-
gusahakan anak untuk bersekolah di bidang seni 
rupa sesuai keinginan anak dan mencoba meny-
elesaikan masalah anak dengan guru yang men-
ginginkan agar anak menguasai banyak bidang.

8) Memiliki rencana ke depan dan mengusa-
hakannya. Rencana ke depan diputuskan ber-
dasarkan keinginan dan passion anak. Anak ha-
rus diberi kebebasan untuk fokus pada bidang 
yang sesuai dengan passionnya. Karena orangtua 
harus menghargai tujuan dan memberi anak ke-
sempatan untuk melakukan apa yang menjadi 
passionnya (Betts & Neihart, 2010) dan cara yang 
tepat adalah dengan memberikan kesempatan 
kepada anak untuk melakukan apa yang menjadi 
ketertarikannya dan memberi kebebasan mereka 
untuk memilih (Collins & Amabile, 1999 dalam  
Santrock, 2009).  Karena itu ketiga subjek men-
dasarkan rencana ke depan berdasarkan keinginan 
dan passion anak. Orang tua hanya membimb-
ing dan mendukung dengan membantu mencari 
informasi, keputusan tetap ada di tangan anak.

9) Tidak menekan anak. Strategi ini menekank-
an pentingnya kebebasan untuk anak mengung-
kapkan semua gagasan yang dipikirkannya (Mu-
nandar, 2012). Orang tua dapat memberi saran 
ataupun nasehat, namun keputusan tetap harus 
ada di tangan anak. Selain memberi kebebasan 
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pada anak, tidak menekan anak dapat pula di-
lakukan dengan tidak membandingkan anak 
dengan anak lain. Perbandingan yang salah dapat 
membuat anak merasa tidak dihargai. Karena 
perbandingan dengan ideal image, akan meren-
dahkan  self image anak, sehingga anak merasa 
dirinya inferior dan tidak mampu (Termasuk 
Bentuk Bullying ketika Anak-anak dibandingkan 
dengan Kawan atau Saudaranya, 2015)  termasuk 
tidak mampu menghasilkan karya. Perbandingan 
yang tepat adalah membandingkan anak dengan 
sesorang dan memberikan motivasi bahwa anak 
bisa  melakukan proses yang sama atau bahkan 
lebih. Seperti yang dilakukan oleh subjek 3 yang 
membandingkan anak dengan pelukis terkenal 
untuk meyakinkan bahwa anak mampu meng-
hasilkan karya seperti karya pelukis terkenal 
tersebut.  Ketika anak berkarya atau melakukan 
sesuatu sesuai dengan keinginannya, orangtua 
tidak boleh terlalu menuntut anak untuk meng-
hasilkan karya. Amabile (1993, dalam Santrock, 
2009) mengatakan bahwa kreativitas anak dapat 
berkurang ketika orangtua mempunyai hara-
pan yang sangat tinggi pada kinerja mereka. 
Karena itu orang tua sebaiknya tidak memak-
sakan anak untuk menghasilkan karya ketika 
anak sedang tidak mood, seperti yang dilakukan 
oleh subjek 3, dan tidak memaksakan anak un-
tuk berkarya ketika anak sedang mengalami 
masalah, seperti yang dilakukan oleh subjek 1.

10) Melakukan kontrol. Anak telented memiliki 
engagement tinggi ketika melakukan aktivitas 
yang disukai, sehingga anak seringkali lupa waktu 
dan lingkungan (Klein, 2007) mereka juga dapat 
fokus dalam jangka waktu yang lama ketika sedang 
mengerjakan hal yang mereka senangi (Distin 
dkk, 2006). Oleh karena itu, orangtua perlu meng-
ingatkan anak untuk makan dan tidur demi men-
jaga kesehatan anak. Seperti yang dilakukan oleh 
subjek 2 yang mengatakan akan mencabut wifi 

saat anak menggunakan internet di waktu anak 
seharusnya tidur. Meuwissen & Englund (2015) 
menyatakan bahwa kontrol dari orang tua mem-
pengaruhi Executive Function anak. Sedangkan 
executive function adalah proses yang dilakukan 
untuk mengendalikan perilaku diri untuk men-
capai target. Sedangkan menurut Winner (1996) 
anak berbakat memiliki rage to master, yang be-
rarti salah satu tujuan anak berbakat adalah men-
guasai bidang yang menjadi bakatnya. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa kontrol dari orang tua 
dapat mempengaruhi keinginan anak untuk men-
guasai bidang yang menjadi bakatnya. Salah satu 
kontrol yang dilakukan orang tua adalah kontrol 
penggunaan internet anak. Walaupun internet 
memiliki banyak kegunaan, namun internet me-
miliki resiko negatif seperti rendahnya semangat 
untuk berkarya. Kontrol dari orang tua terbukti 
efektif mengurangi pengaruh negatif tersebut 
(Leung & Lee, 2011). Karena itu subjek 3 hendak 
membelikan anak nya ponsel generasi lama yang 
tidak dapat menggunakan internet demi men-
gurangi kebiasaan anak bermain game online.

SIMPULAN DAN SARAN

 Berdasarkan pada hasil penelitian maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat sepuluh 
strategi yang dilakukan oleh orangtua dalam men-
goptimalkan potensi seni anak talented. Sepuluh 
strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a) Memberi kesempatan anak belajar hal baru; 
b) Berusaha  memahami anak; c) Menyediakan 
fasilitas [Materiil dan Non Materiil]; d) Memanc-
ing anak untuk meningkatkan kemampuannya; 
e) Memberi motivasi anak untuk berkarya; f) 
Mendampingi anak dalam berkarya; g) Memberi 
kebebasan untuk anak fokus pada bidangnya; h) 
Memiliki rencana ke depan dan mengusahakannya; 
i) Tidak menekan anak; dan j) Melakukan kontrol. 

 Saran yang dapat dibelikan penulis ke-
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pada orangtua yang memiliki anak telented agar 
potensi seninya teroptimalkan adalah sebagai 
berikut. 1) Memberi kesempatan anak untuk be-
lajar hal baru, baik dengan mengajarkannya pada 
anak, atau membiarkan anak mencoba hal baru 
sesuai keinginannya; 2) Berusaha memahami 
anak, dengan mengobservasi kemampuan anak, 
perkembangannya, kebiasaan, perilaku, karak-
teristik, ketertarikan, keinginan, karakteristik 
karya, dan hasil karya anak, juga mendengarkan 
keluhan anak serta mencari tahu apabila anak 
mempunyai masalah; 3) Menyediakan fasilitas 
materiil seperti menyediakan media untuk be-
lajar menulis dan membaca, materi pemenuhan 
hobi dan bakat anak, media yang dibutuhkan 
anak ketika sekolah dan fasilitas yang diinginkan 
anak, ataupun fasilitas non materiil seperti mem-
pertemukan dengan orang yang lebih tahu ten-
tang bidangnya, menyimpan koleksi buku anak 
dan mengikutkan kegiatan yang mendukung 
perkembangan kemampuan anak; 4) Memancing 
anak untuk meningkatkan kemampuannya, sep-
erti memacu anak untuk berpikir, memberi anak 
contoh karya orang lain, memberi tantangan pada 
anak dan menstimulasi anak untuk mengem-
bangkan kemampuannya; 5) Memberi motivasi 
anak untuk berkarya dengan menyimpan hasil 
karya anak, mengingat benar-benar kapan anak 
menghasilkan suatu karya, tidak mengatakan ti-
dak bisa kepada harapan masa depan anak, dan 
menunjukkan ketertarikan terhadap karya anak; 

6) Mendampingi anak dalam berkarya dengan 
memberi bimbingan pada anak selama meng-
hasilkan karya, mendorong kontinuitas anak un-
tuk terus berkarya, menyokong kepercayaan diri 
anak, mencari tahu jalur dan proses memproduksi 
karya anak oleh penerbit, mendorong anak untuk 
berprestasi, memberi dukungan pada anak untuk 
berkarya, menemani anak ketika mengerjakan 
karyanya, namun tidak memaksakan pendapat 
tentang bagaimana berkarya yang baik; 7) Mem-
beri kebebasan untuk anak fokus pada bidangnya 
dengan memberi fleksibilitas waktu dan tidak 
memaksa anak menguasai bidang lain; 8) Me-
miliki rencana ke depan terkait bakat anak dan 
mengusahakannya dengan mencari informasi; 9) 
Tidak menekan anak dengan tidak memaksakan 
anak untuk berkarya. tidak membandingkan anak 
dengan anak-anak lain, dan memberi penjelasan 
kepada anak apabila ada masalah; 10) Melaku-
kan kontrol dengan memberikan pengertian 
bagaimana berkarya yang baik, mengetahui ala-
san anak menghasilkan sebuah karya, menyuruh 
anak merapikan koleksi bukunya sendiri, mem-
beri pengertian kepantasan sesuai umur, mem-
beri teguran untuk melakukan kegiatan rutin dan 
memberi batasan waktu untuk anak bermain. 
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
melakukan penelitian untuk lebih mendeskrip-
sikan dengan jelas sampai mana batas dorongan 
agar tidak menjadi paksaan  untuk anak berkarya.
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