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MATA KULIAH :  PENDIDIKAN ANAK BERBAKAT 

KODE  :  PLB 216 

 

 

Materi 5 : Tipe Anak Berbakat dan Kebutuhannya 

 

Tipe Anak Berbakat dan Kebutuhannya: 

1.  Anak berbakat intelektual cenderung membutuhkan, di antaranya: 

a. Memperoleh informasi baru dan menantang ; 

b. Mengejar untuk pemenuhan minat yang bersifat spesifik ; 

c. Memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan pengetahuannya ; 

d. Mendapatkan perlakuan dengan kecepatan yang sesuai ; 

e. Membutuhkan kegiatan yang menuntut kemampuan berpikir induktif 

dan pemecahan masalah ; 

f. Menerapkan pengetahuan untuk pemecahan masalah-masalah yang 

realistik. 

g. Belajar menghargai perbedaan individu; 

h. Menetapkan tujuan yang realistik untuk dirinya sendiri dan orang lain; 

dan 

i. Berkenaan dengan isu-isu moral dan etik. 

 

2. Anak Berbakat Akademik cenderung menghendaki kesempatan untuk: 

a. Memperoleh kompetensi dasar, perbendaraan kata teknis, dan 

pengetahuan lanjut dalam bidang akademik yang menjadi 

keunggulannya; 

b. Berinteraksi dengan pemimpin di bidangnya; 

c. Menerapkan pengetahuannya untuk pemecahan masalah-masalah 

mutakhir; 

d. Mengkomunikasikan pengetahuannya; dan  

e. Mengembangkan kemampuannya dalam bidang akademik dan sosial 

lainnya. 

 

3. Anak Berbakat Kreatif cenderung membutuhkan, di antaranya: 

a. Dorongan untuk usaha-usaha kreatif; 

b. Kesempatan untuk mengejar minatnya tanpa batas-batas waktu yang 

tidak perlu;  

c. Bimbingan dalam menerapkan keberbakatannya untuk tujuan sosial 

yang sesuai; dan 

d. Bantuan dalam mengenal situasi di mana konformitas sosial adalah 

bermakna. 
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4. Anak berbakat Kepemimpinan dan Sosial cenderung membutuhkan, di 

antaranya: 

a. Kesempatan untuk interaksi kelompok; 

b. Dorongan dalam belajar untuk menjadi pengikut dan pemimpin yang 

efektif; 

c. Bimbingan dalam menerima pendekatan alternatif untuk pencapaian 

tujuan; 

d. Bantuan dalam mengklarifikasikan nilai-nilai personal dan prioritas-

prioritas ; 

e. Bantuan bekerja sama dengan individu yang memiliki nilai berbeda ; 

f. Bantuan dalam memperoleh kesadaran akan hakekat problem 

kemanusiaan yang kompleks dan multidisipliner; dan 

g. Bantuan dalam memperoleh penghargaan terhadap perbedaan individu 

dan nilai-nilai kehidupan manusia. 

 

5. Keberbakatan dalam bidang Seni Visual dan Penampilan memiliki 

kebutuhan, di antaranya: 

a. Dorongan dalam mengembangkan pengetahuan di bidang lainnya dan 

bantuan dalam mengintegrasikan kemampuan dan sensitivitas dengan 

aspek-aspek kehidupan lainnya; 

b. Kesempatan untuk mengembangkan keterampilan satu bidang seni 

atau lebih; 

c. Pengalaman dan dorongan dalam meraih prestasi suatu bidang seni 

tertentu atau lebih ; dan  

d. Dukungan sarana dan prasarana yang dapat menfasilitasi dalam 

menghasilkan karya seni. 

 

 

 

 

 


