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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial,bersosialisasi merupakan cara berhubungan antara 

manusia satu dengan manusia lainnya.Hubungan tersebut akan menciptakan 

lingkungan untuk melangsungkan kehidupaan.Menurut LeliHalimah (2016:4), 

“sosialisasi merupakan suatu proses dimana individu atau anak melatih kepekaan 

dirinya terhadap rangsangan- rangasangan luar terutama tekanan-tekanan dan 

tuntutan-tuntutan kehidupan (kelompok) serta belajar bergaul dengan bertingkah 

laku, seperti orang lain di dalam lingkungan sosialnya”. Dalam kehidupan sosial 

seorang anak akan dituntut untuk mampu bersosialisasi dengan lingkungan dan 

orang–orang disekitarnya, salah satunya adalah teman sebayanya,dimana dalam 

intraksi tersebut akan menimbulkan dunia permainan yang hanya memiliki satu 

kesempatan yaitu pada masa kanak–kanak, sehingga pada segi persoalan 

emosional terdapat keselarasan intraksi dalam bersosialisasi sesuai dengan usia 

yang dimiliki seorang anak. 

Perkembangan sosial anak gifted talentdikalangan teman sebayanya 

menjadi awal perkembangan sosial anak dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan diluar lingkungan keluarga, karena lingkungan menjadi suatu tempat 

pembelajaran yang penting dalam menemukan jati diri berdasarkan  emosi 

seseorang sesuai dengan taraf usia, seoarang anak gifted talent yang memiliki 

suatu kecerdasan yang khusus dimana kecerdasan tersebut berbeda dengan teman 

sebayanya akan menimbulkan dua hal yakni, populer dikalangan temannya atau 



terisolir dikalangan tersebut, kedua–duanya merupakan suatu permasalahan sosial yang perlu 

diperhatikan. Menurut Yetti Wandarsari (2011: 5),“anak berbakat tidak memiliki masalah dalam 

penyesuaian sosial, bahkan cenderung populer dikalangan teman–temannya”. Sedangkan 

menurut Yulistin Tresnawati (2015:3),“anak berbakat cenderung memiliki kekurangan waktu 

untuk beraktivitas dengan teman sebanyanya, sehingga mereka kehilangan aktivitas sosial yang 

penting dalam usia perkembangannya dan hal ini akan menyulitkan mereka ketika menyesuaikan 

diri dengan orang lain”. 

Anak gifted talent memiliki daya semangat yang tinggi pada hal – hal yang membuat 

dirinya nyaman pada hal tersebut, misalnya pada suatu mata pelajaran tersebut disini seorang 

anak akan terlihat menonjol dengan anak lainya, karena anak teresebut memiliki daya ingin tahu 

yang luas dan tekun serta teliti pada mata pelajaran tersebut.Menurut Hidayatul Masruroh (2014: 

6),“anak gifted talentmerupakan anak yang memiliki pemikiran yang kritis, mampu menerima 

informasi dengan mudah dan mempunyai ketertarikan terhadap tugas–tugas. Dengan tingkat 

intelegensi yang tinggi yaitu rata – rata 130 atau130 ke atas akan dengan mudah menerima 

informasi–informasi, serta mampu mengembangkan bahkan menemukan informasi yang lebih 

unggul pada informasi sebelumnya”.  

Permasalahan utama anak gifted talent adalah menyeimbangkan antara penyesuaian 

sosial terutama dengan teman sebaya atau terfokus pada keunggulan yang dimiliki karena anak 

yang memiliki keunggulan atau bakat dari sisi kreativitas perkembangan sosialnya akan berbeda 

dengan teman sebayanya. Sebagaimana menurut Wandasari Yetty (2011:86),“penyesuaian sosial 

pada anak gifted talent terkait dengan dampak yang ditimbulkan bagi terhambatnya 

perkembangan potensinya, anak gifted talentsering mengalami permasalahan antara  bakatnya 

dengan perkembangan sosialnya bila anak tidak memilih untuk fokus dengan keunggulan, maka 



anak kehilangan keunggulannya, namun bila ia memilih konformitas terhadap kelompok maka ia 

akan terdesak pada underachievementdemi mempertahankan keanggotaan dalam kelompok”. 

Anak gifted talentmemiliki kecerdasan khusus yakni dibidang kreativitas, dimana 

kreativitas itu sendiri adalah suatu hal yang memang muncul dari pikiran seseorang tanpa belajar 

secara formal melainkan dari pengalaman dan lingkungan sekitarnya, ada pula melalui suatu 

pelatihan khusus guna merangsang munculnya kreativitas seseorang untuk menemukan suatu 

gagasan baru dibidang tertentu yang berhubungan dengan kreativitas atau menggali karakter 

seseorang dalam mengenali hal yang berkaitan dengan kreativitas itu sendiri.Sebagai mana 

menurut Widayat Iwan(2014:215), “kreativitas merupakan kemampuan untuk melahirkan 

sesuatu yang baru atau kemampuan dalam memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat 

digunakan sebagai solusi dalam pemecahan masalah, sebagai kemampuan untuk melihat 

hubungan–hubungan baru dari unsur–unsur yang sudah ada sebelumnya”. 

Menurut Wandasari Yetty (2011:70),“karakteristik keberbakatan mencakup tiga hal, 

yaitu kemampuan diatas rata–rata, komitmen pada tugas, dan kreativitas, diantara ketiga karakter 

tersebut tidak ada karakteristik tunggal yang menciptakan keberbakatan melainkan interaksi 

ketiganya sangat penting untuk mencapai prestasi kreatif–produktif dan memunculkan perilaku 

keberbakatan”. Anak gifted talent memiliki suatu keunikan sendiri dalam berbagi hal baik dalam 

hal yang sifatnya kaku misalnya tugas–tugas dari lembaga formal maupun pada hal yang sifatnya 

fleksibel, misalnya dibidang kreativitas. Karena anak gifted talent memiliki kecerdasan khusus 

yang mungkin tidak dimiliki oleh individu yang bukan tergolong gifted talent. 

Penyesuaian sosial sangatlah penting bagi anak gifted talentkarena bakat atau keunggulan 

yang dimiliki anak gifted talent akan bertentangan dengan kehidupan sosialnya dimana untuk 

menggali bakat dan meningkatkan bakat sangat berpengaruh pada sosial emosi 



seseorang.Sebagaimana dijelaskan oleh Rahma Hidayat (2016: 3),“anak berbakat biasanya 

secara sosial tampak matang, namun disisi internal mereka cenderung menginternalisir masalah 

yang dihadapi, merasa kesepian dan terisolasi, menilai diri terhambat dalam relasi dengan teman 

sebaya, merasa kurang diterima orang lain, dan mengalami kesulitan dalam keterampilan sosial”. 

Bersosialisasi dengan teman sebaya sangatlah penting karena teman sebaya mampu 

memberikan interaksi yang kuat pada masa permainan, bermain merupakan  hak seorang anak 

yang harus dimiliki dan tidak boleh dirampas oleh pihak manapun, disinilah terkandang 

permasalahan yang dihadapi oleh anak yang menyandang gifted talentkecerdasan dari segi 

emosional akan membuat seorang anak mengalami prasangka berlebihan karena kepekaan tinggi 

seorang anak dilihat dari  tutur bahasa, bahasa  tubuh, dan kecakapan dalam personal dalam 

bersosialisasi,atau kurang perhatian dengan teman sebayanya karena sulit fokus, egoisme yang 

tinggi dalam mencapai prestasi. Menurut Julia Maria Van Tiel (2009: 5),“seorang anak cerdas 

istimewa berkembang dalam kondisi yang sangat(ekstrim) sensitif dalan lima area. Kelima area 

itu adalah psikomotor, sensual, imajinasi, intelektual, dan emosional”. Kecenderungan seorang 

anak yang tertarik berteman dengan teman diatas usianya membuat seorang anak lebih memilih 

lingkungan orang–orang dewasa mulai dari gaya hidup, hobi, hingga masuk dalam dunia 

pergaulan orang dewasa. 

Anak gifted talent yang berinisial MS merupakan siswa kelas V SD, dimana kemampuan 

atau bakat yang dimiliki siswa pada bidang kreativitas yaitu pada seni melukis, dimana teknik 

lukisan dan karya lukisan siswa MS yaitu mengarah pada lukisan abstrak, melukis abstrak sendiri 

membutuhkan daya imajinasi yang tinggi dengan berlandaskan pada feeling atau rasa yang kuat 

pada kehidupan sehari–hari, sehingga mampu memberi jiwa pada karyanya teresebut, bisa 

dikatakan kehidupan sosial anak gifted talent menjadi salah satu tolak ukur pada kreativitas yang 



dimiliki anak. Sebagaimana pendapat Sendayio (2011: 34), kemampuan bersosialisasi yang baik 

akan memberi pengaruh besar pada kemampuan kreativitas seseorang.  

Teman sebaya seorang anak merupakan pengenalan bermasyarakat tahap awal di 

lingkungan masyarakat untuk itu seorang anak harus diarahkan agar bisa bersosialisasi dengan 

teman sebayanya, baik dilingkungan keluarga maupun sekolah, karena  seorang anak akan lebih 

bisa mengenali jati dirinya dan merasa lebih nyaman bergaul ketika dengan teman sebayanya, 

anak lebih mudah mendapat rangsangan permainan, perkembangan zaman, tutur bahasa dari 

teman sebayanya namun kecenderungan anak gifted talent yang terjadi dilingkungan sekolah 

lebih suka memamerkan keberhasilannya, terlihat dewasa dari teman sebayanya, kurang tertarik 

dalam bergaul, atau teman sebayanya tidak mengerti anak gifted talent dari segi emosional 

karena anak gifted talent juga memiliki suatu kecerdasan emosional yang sangat sensitif terhadap 

lingkungan sekitarnya dimana bentuk sensitif tersebut akan mempengaruhi pada tingkat 

kreativitas dan cara bersosialisasi seorang anak, menurut penulis kreativitas erat kaitannya 

dengan cara seseorang bersosialisasi semakin tinggi nilai kreativitas seseorang semakin mudah 

seseorang akan berinteraksi dengan masyarakat, untuk itu anak gifted talent perlu penggalian 

khusus akan bakat yang dimilikinya.  Menurut Agung Sutanto (2010: 454),“anak gifted talent 

memiliki kekhususan diantaranya skeptis, cepat bosan, memaksa keinginan, mudah tersinggung 

akan kritik, kurang sabar, membutuhkan dukungan, kurang mampu menyesuaikan diri, suka 

tantangan dan kurang suka akan perulangan. 

Berdasarkan  pada tahap observasi awal di Sekolah SDN Ketawanggede Malang,bapak 

kepala sekolah langsung memberi gambaran mengenai kreativitas yang ada di sekolah, sehingga 

peneliti tertarik pada kreativitas serta perkembangan sosial anak gifted talent dan mendorong 



peneliti dalam menetukan judul skripsi peneliti yaitu “Perkembangan Sosial Anak Gifted 

talent Dalam Bersosialisasi Dengan Teman Sebaya” 

 

B. Rumusa Masalah  

1. Bagaimana perkembangan sosial anak gifted talent dengan teman sebaya? 

2. Bagaimana hubungan antara penyesuaian sosial dengan kecerdasasan kreativitas anak gifted 

talent dilingkungan sekolah? 

 

C. Tujuan   Penelitian  

1. Mendeskripsikan kemampuan sosial anak gifted talent dengan teman sebayanya. 

2. Menjelaskan bagaimana menyeimbangkan antara penyesuaian sosial anak gifted talent dengan 

bakat yang dimilikinya. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan peneliti mengenai perkembangan sosial anak gifted talent dengan teman sebayanya. 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi/gambaran bagi pembaca, pendidik, 

dan khususnya bagi pelatih dan orang tua dalam mengarahkan serta mengontrol anak yang 

tergolong gifted talent dalam bersosialisasi khususnya dengan teman sebayanya, sehingga anak 

mampu menyeimbangkan antara perkembangan bakat dan kehidupan sosialnya. 

Hasil tulisan ini dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta memperluas wawasan peneliti 

dalam mengkaji perkembangan sosial anak gifted talent khususnya dalam penyesuaian sosial 



anak gifted talent dengan teman sebayanya, serta diimbangi dengan bakat yang dimiliki oleh 

anak gifted talent. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi/gambaran bagi pembaca, pendidik, pelatih, 

orang tua, dalam membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya khususnya dengan 

teman sebayanya, serta memantau perkembangan bakat yang dimiliki anak gifted talent.Dalam 

penelitian ini, keseimbangan antara kehidupan sosial dan bakat yang dimiliki anak adalah hal 

yang utama untuk diperhatikan. 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN KETAWANGGEDE MALANG, disekolah ini telah 

menerapkan sekolah yang bertaraf inklusi, dengan profil sekolah yang telah memiliki berbagai 

prestasi dibidang kreativitas. 

 

F.  DefinisiIstilah  

Pada penelitian ini menggunakan beberapa istilah dalam memudahkan peniliti dalam 

menangani kasus yang ingin diteliti, istilah tersebut antara lain: 

a. Perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan 

sosial; 

b. Gifted talent adalah memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk 

memberikan gagasan–gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, 

memiliki kemampuan untuk melihat hubungan–hubungan baru antara unsur–unsur yang 

sudah ada; dan 



c. Teman sebaya adalah seseorang yang terikat pada masa permainan yang sama berdasarkan 

taraf usia. 

 


