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MATA KULIAH  : PENDIDIKAN ANAK BERBAKAT 

KODE  : PLB 216 
 

 

Materi-2: Rasional Pendidikan Anak Berbakat 

 

Rasionale Pendidikan Anak Berbakat 

Pada dasarnya, pendidikan anak berbakat dikembangkan atas sejumlah alasan: 

1. Kesempatan yang sama untuk anak berbakat 

 Secara demokratis, anak berbakat berhak mendapatkan 

kesempatan pendidikan yang sama. Hal ini tidak dipahami sebagai 

pemberian waktu yang sama, melainkan pemberian kesempatan yang 

memungkinkan dapat memberikan media dan pendekatan yang dapat 

memenuhi kebutuhannya 

 

2. Kebutuhan akan Dukungan  khusus 

 Kelebihan yang dimiliki anak berbakat bukanlah andalan satu-

satunya untuk berkembang. Karena bisa jadi mereka dapat drop out, 

nakal, dan bunuh diri. Untuk menghindari kejadian tersebut dan dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal, maka anak berbakat 

memerlukan dukungan khusus, perhatian khusus. 

 Penciptaan iklim sekolah yang kondusif  sangatlah berarti bagi 

anak berbakat untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. 

 Dukungan lain yang penting dipenuhi, yaitu rumusan program 

yang disesuaikan dengan tingkat perkembangannya. 

 

3. Keuntungan bagi anak berbakat 

 Ketiadaan layanan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, anak 

berbakat sering berfungsi secara signifikan pada tingkat  di bawah 

harapannya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa siswa berbakat melalui 

program khusus ternyata dapat mendapatkan kemajuan yang lebih besar 

daripada anak berbakat yang berada di program regular. Di samping itu 

juga ditemukan bahwa anak underachiever ternyata mendapatkan 

keuntungan ketika layanan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi 

keunikan kebutuhan. 

 Anak berbakat yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan 

kebutuhan akan berakibat yang sangat merugikan anaknya, yaitu bosan, 

frustasi, dan marah, bahkan sampai bunuh diri. 
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 Perlakuan secara dini terhadap anak berbakat, akan dapat menopang 

kemajuan yang sangat berarti bagi kesinambungan hidup anak berbakat.  

 

4. Keuntungan bagi masyarakat 

 Pada dasarnya bahwa anak berbakat dalam suatu negara merupakan 

suatu sumber yang sangat berharga untuk pemecahan masalah 

kemanusiaan. 

 Melalui pendidikan anak berbakat, kemanusiaan memperoleh 

beberapa keuntungan, -yang bersifat pragmatic dan estetik- dari 

keberbakatannya: kemajuan di bidang sain dan teknologi; keterampilan di 

bidang kesehatan dan interaksi kemanusiaan; dan hiburan musik, puisi, 

dan visual. 

 Lebih dari itu, anak berbakat diperlukan masyaakat untuk 

menghadapi maslah kompleks mengenai persenjataan nuklir, hak asasi 

manusia, polusi, dan krisis energi dalam skala global. 

 Ketakutan akan menjadi elitis merupakan kekhawatiran yang tak 

beralasan, karena kemajuan prestasi yang dicapai secara mengagumkan 

bagi anak berbakat akan berkontribusi secara berarti bagi masyarakat. 

 

 

 

 


