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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian analisis dengan pendekatan 

induktif dikarenakan pengumpulan data ditekakankan pada subjek yang akan 

diteliti berdasarkan keseluruhan hasil pemikiran berdasarkan pada konteks, 

dengan peneliti sebagai pemberi instrument dengan permasalahan yang terfokus 

dan jelas mengenai pengaruh perkembangan sosial anak gifted talent dalam 

bersosialisasi dengan teman sebaya. Menurut Sugiyono (2012) penelitaian 

kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting). 

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian analisis yaitu penelitian 

pada unit sosial tertentu secara terperinci, kritis, pada suatu subjek dan pada 

penelitian ini memfokuskan pada bagaimana perkembangan sosial anak gifted 

talent dengan teman sebaya.sebagaimana tujuan dari penelitian ini yaitu, 

mengenai permasalahan sosial anak gifted talent dalam bersosialisasi dengan 

teman sebayanya, untuk mengetahui hubungan anatara penyesuaian sosial dengan 

kecerdasan kreativitas anak gifted talent di sekolah . 

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian dilapangan sangat penting dan diperlukan pemikiran yang 

terfokus pada kasus yang akan diteliti. Peneliti merupakan salah satu instrument 

kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai dan mengobservasi obyek 

yang akan diteliti. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menjadi pengamat penuh yaitu mengamati 

perkembangan sosial anak gifted talent dengan teman sebaya, kehadiran peniliti 

sebagai penentu keberhasilan kasus yang akan diteliti jika peneliti tidak bisa 

mengoptimalkan waktu yang dimiliki maka hasil penelitian tidak akan 

memberikan hasil yang relevan, untuk itu manajmen waktu sangat diperlukan 

pada penelitian ini. 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di “SDN Ketawanggede Malang, Jl. Kerto 

Leksono No. 93 Kec. Lowokwaru kota Malang. Peneliti memilih lokasi ini, 

karena peneliti pernah melaksanakan studi magang III yaitu salah satu program 

mata kuliah yang ada di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 

Muhammadiyah Malang, dan secara tidak langsung peneliti bertemu dengan salah 

satu siswa yang menjadi subjek penelitian peneliti. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan agustus 2018. 

D. Sumber Data  

a. Data primer 

Hasil pengamatan dilapangan mengenai anak gifted talent yang bersumber 

dari informan yaitu tentang bagaimana perkembangan sosial anak gifted yang 

memiliki daya kreativitas yang tinggi dalam bersosialisasi dengan teman 

sebayanya. 

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah siswa gifted talent, kepala 

sekolah, guru kelas V B, pelatih siswa gifted talent. Sumber data primer diproleh 
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saat peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan informan mengenai 

penyesuaian sosial, dan kreativitas yang dimiliki anak gifted talent dengan 

klasifikasi anak gifted talent yaitu, anak gifted talent pada bidang drumband, 

paduan suara, dan melukis 

b. Data sekunder Data  

sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mengambil jurnal penelitian 

terdahulu mengenai anak gifted talentmembaca biografi tentang anak gifted talent. 

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui karya lukisan anak gifted talent yang dipajang diruang kepala 

sekolah, prestasi – prestasi yang telah di dapatkan anak gifted talent, proses latian 

dan jenis lomba yang diikuti anak gifted talent.  

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Observasi  

Pada penelitian ini peneliti hadir sebagai pengumpul data dan 

menganalisis data tentang anak gifted talent, terutama yang berkaitan dengan 

perkembangan sosial pada penyesuaian sosial pada lingkungan, dan hubungannya 

dengan teman sebaya dan jugakreativitas anakgifted talentsesuai dengan bakat 

yang dimiliki.  

Dalam hal ini peneliti menggunakan tekhnik observasi non partisipasif, 

karena peneliti tidak terlibat aktif dalam proses latihan pengembangan kreativitas 

anak gifted talent, tetapi ikut terlibat dalam proses pelatihan kreativitas anak gifted 

talent. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 
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primer berupa data mengenai bentuk kreativitas yang dimiliki anak gifted talent, 

proses pelatihan, serta bagaimana hubungan antara kreativitas dengan 

perkembanagan sosial anak gifted talent dengan teman sebayanya.  

b. Metode Wawancara 

Pedoman wawancara berisi tentang berbagai daftar pertanyaan yang 

berhubungan dengan dengan fokus permasalahan yang diteliti. dalam penelitian 

ini sumber data sebagai informan yaitu: kepala sekolah data yang diperlukan 

tentang anak gifted talent secara keseluruhan yang ada di SDN Ketawanggede, 

Guru kelas data yang diperlukan yaitu data anak gifted secara lebih spesifik yaitu 

anak gifted yang menjadi peserta didik di salah satu kelas yang ada di SDN 

Ketawanggede Malang, anak gifted data yang diperlukan yaitu pengenalan 

karakteristik anak gifted.  

F. Prosedur Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga prosedur, yakni 

tahap pra lapangan, tahap kerja lapangan, dan tahap analisis data. Prosedur 

penelitan dibuat untuk mempermudah proses penelitian. Adapun paparan tahap – 

tahap penelitian sebagai berikut: 

Dalam pelaksanan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga prosedur, yakni 

tahap pra lapangan, tahap kerja lapang, dan tahap analisis data. Prosedur 

penelitian dibuat untuk mempermudah proses penelitian. Adapun paparan tahap-

tahap penelitian sebagai berikut: 
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1. Tahap Pra Lapangan /Perencanaan Meliputi: 

a. Menentukan lokasi penelitian  

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menentukan lokasi 

penelitian, yakni bertempat di SDN Ketawanggede Malang yang beralamat di 

Jalan Kertolaksono Nomor 93 Malang Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

Sebelum meminta izin untuk meneliti di SDN Ketawanggede Malang peneliti 

mengikuti prosedur penelitian dengan mengurus surat periijinan di kampus. 

b. Menentukan waktu penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan agustus, alasan peneliti memilih 

pada bulan tersebut dikarenakan subjek yang akan diteliti peneliti untuk 

mengikuti proses latian hanya pada saat lomba,dan pada bulan agustus 

bertepatan dengan lomba kemerdekaan bangsa Indonesia. 

c. Menyiapkan lembar observasi  

Lembar observasi digunakan untuk mengamati penyesuaian sosial, 

kreativitas yang anak gifted talent. Pada penyesuaian sosial dikhususkan pada 

perkembangan sosial anak gifted talent dengan teman sebayanya, sementara 

kreativitas berkaitan pada penggalian serta pengembangan bakat yang dimiliki 

anak gifted talent. 

d. Menyiapkan lembar wawacara 

lembar wawancara digunakan untuk memperkuat data mengenai 

penyesuaian sosial anak gifted talent khususnya dengan teman sebayanya, 

aspek pertanyaan itu mengenai a), penyesuaian sosial anak gifted 

talent,b)penggalian bakat serta bentuk latihan anak gifted talent. 
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G. Analisi Data 

Pada tahap ini yaitu dilakukan proses mengolah dan menganalisis semua 

data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

kemudian disesuaikan dengan tujuan dari analisis yang akan dicapai dengan cara 

analisis dekskriptif kualitatif. Diantaranya adalah penyesuaian sosial anak gifted 

talent dengan teman sebanyanya, serta hubungan perkembangan sosial anak gifted 

talent dengan bakat yang dimilikinya.  

H.  Prosedur Pengumpulan Data  

1. Perencanaan  

Peneliti melakukan beberapa perencanaan sebelum melakukan penelitian. 

Kegiatan perencanaan tersebut meliputi kegiatan menentukan fokus masalah 

penelitian, rumusan masalah penelitian, lokasi penelitian, dan sumber data yang 

dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penelitian. 

2. Pengumpulan data  

Selanjutnya adalah melakukan perencanaan pengumpulan data, 

pengumpulan data dilakukan pada siswa kelas V SDN Ketawanggede Malang. 

Pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, wawancara. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Pada bab IV ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian dilapangan, 

peneliti menggunakan dua metode yaitu metode observasi dan wawancara. Ada 

pun hasil sub bab pokok hasil penelitian akan dijelaskan tentang semua hal yang 

peneliti temukan dilapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan 

pembahasan yang ditemukan dilapangan.  

Peneliti melakukan penelitiaan di SDN Ketawanggede Malang yang 

beralamatkan di jalan Kertoleksono 93, Ketawanggede, Kecamatan 

Lowokwaru,Kota Malang, Jawa Timur. Sesuai hasil penelitian profil sekolah SDN 

Ketawanggede Malang semenjak tahiun 2013 penggabungan dari dua sekolah 

menjadi satu, selain itu SDN Ketawanggede juga sudah menerapkan sistem 

inklusi. Salah satu visi dan misi SDN Ketawanggede yaituunggul dalam 

kreativitas yang akhlakul karimah serta berwawasan lingkungan.  

Berdasarkan hasil penelitian jumlah anak yang mengikuti ekstrakulikuler 

Kreatifitas berjumlah 40 anak pendataan dari kelas 3 sampai 5 minat siswa, sistem 

penempatan kreativitas anak di bagi menjadi dua yaitu kelas senior bagi siswa 

yang telah menguasai kreativitas yang dimiliki atau persiapan untuk lomba kelas 

junior bagi siswa yang masih mendalami bakat yang dimiliki. Di dalam 85 anak 

ini terbagi pada bidang drumben, paduan suara,dan melukis.  Diantara  85siswa 

terdapat satu siswa yang memiliki bakat khusus yang menjadi ide dasar penelitian 

peneliti yaitu siswa yang berinisial MS, siswa MS berdasrkan hasil penelitian 
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peneliti memiliki bakat diatas rata – rata usia yang dimiliki bakat tersebut telah 

diketahui oleh pihak sekolah dari siswa MS masih duduk dikelas 1, untuk itu 

sekolah memberikan Pelatih Khusus pada bidang kreativiatas yang dimiliki oleh 

siswa tersebut.  

Penelitian dilakaukan pada tanggal 06 sampai 10 Agustus 2018 di SDN 

Ketawanggede Malang. Penelitian dilakukan pada dua tahap yaitu observasi 

mengenai anak gifted talent di dalam kelas, kegiatan ekstrakulikuler dan 

lingkungan sekolah, selain observasi peneliti juga menerapkan metode wawancara 

pada kepala sekolah, walikelas, pendamping siswa dan siswa gifted talent, 

pengamatan penyesuaian sosial pada bidang kreativitas secara umum dibidang 

drumband dan dibidang paduan suara sedangkan secara khusus yaitu pada bidang 

melukis yang diikuti oleh siswa yang berinisial MS. Penyesuaian sosial yang 

dialami setiap anak sangat beragam, untuk lebih jelasnya peneliti akan 

memaparkan penjelasan sebagai berikut: 

a. Drumband  

Di SDN Ketawanggede Malangbidang Kreativitas Drumband sudah ada 

semenjak tahun 2014, dimana beranggotakan sebanyak 48 siswa. Siswa yang 

sudah mahir memainkan alat drumband akan dikelompokan pada kelas senior, 

sementara siswa yang kurang mahir akan dikelompokkan pada kelas junior, siswa 

yang mengikuti ekstrakulikuler drumband akan mengikuti latihan pada hari 

jum’at, sementara jika ada event – event tertentu latihan akan ditambah pada hari 

sabtu dan sore. Rata – rata siswa yang mengikuti ekstrakulikuler drumband 

merupakan siswa yang populer di lingkungan sekolah, menurut data yang 

didapatkan peneliti ekstrakulikuler drumband merupakan bidang kreativitas yang 
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banyak peminatnya, untuk itu siswa yang akan masuk pada bidang kreativitas ini 

akan diseleksi terlebih dahulu. Siswa yang mengikuti ekstrakulikuler ini rata – 

rata siswa yang mempunyai daya semangat yang tinggi, rasa keingintahuan yang 

tinggi, serta rasa percaya diri yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan semangat 

latihan, antusias yang tinggi terkadang susah dikendalikan karena drumband 

sendiri mempunyai daya tarik yang unik bagi siswa perpaduan antara seni dan 

olahraga, kedua hal tersebutlah yang akan menjadi energi bagi siswa untuk 

membentuk kreativitas – kreativitas baru yang sertai dengan bakat yang dimiliki 

anak tersebut.  

Penyesuaian sosial yang terdapat pada anak yang memilih ekstrakulikuler 

drumband yaitu bisa dengan mudah menyeimbangkan diri pada lingkungan 

disekolah, hal ini terbukti pada bagaimana sikap energik yang ditampilkan pada 

anggota drumband, kepercayaan diri yang tinggi serta mental yang kuat 

merupakan salah satu point terpenting sebagai pendukung kemampuan dalam 

menguasai teknik – teknik dalam permainan drumband, kekompakan serta kerja 

sama tim juga menjadi salah satu faktor bahwa anak memiliki psikis yang stabil 

dan mendukung kemampuan sosialisasi anak. 

Kemampuan akademik siswa juga berkaitan dengan kreativitas yang 

dimilikinya, pada anak yang menjadi anggota drumband sebagian besar menyukai 

mata pelajaran yang bersipat eksprimen, real, dan produk, anak lebih menyukai 

ikut serta dalam penggalian masalah yang terdapat pada mata pelajaran yang di 

berikan guru didalam kelas, metode mengajar guru yang kreatif,fresh dan fun 

menjadi pilihan anak. 
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b. Paduan Suara  

Bidang kreativitas paduan suara merupakan bidang kreativitas yang ada di 

SDN Ketawanggede Malang semenjak tahun 2016 dimana anggota dari bidang 

kreativitas paduan suara ini sebanyak 36 siswa diantara 36 siswa tersebut terdapat 

siswa yang berkebutuhan khusus. Rata – rata siswa yang mengikuti paduan suara 

ini adalah siswa perempuan, siswa yang memang hobinya menyanyi, menyukai 

musik dan mempunyai suara yang indah. Bentuk latihan paduan suara ini akan 

aktif dilaksanakan ketika ada acara tertentu disekolah misalnya apel, kelulusan, 

bina sekolah, dan lain sebagainya. Lagu yang biasa dimainkan di paduan suara ini 

adalah lagu kebangsaan dan lagu tradisional. 

Pada bidang paduan suara ini anak akan dilatih bagaimana bermain nada, 

membentuk irama menjadi satu kelompok, merangsang rasa yang terdapat pada 

lagu, penghayatan lagu merupkan hal sangat penting pada paduan suara, untuk itu 

anak yang terdapat pada paduan suara ini secara mayoritas, anak yang memiliki 

sifat friendly, ramah dan mudah bergaul, namun terkadang siswa hanya mampu 

bergaul dengan teman akrabnya saja.  

Perkembangan akademik anak cukup baik, sebagian besar anak 

merupakan siswa yang unggul didalam kelas, tingkat kecerdasan anak memang 

relatif, namun anak mampu mempunyai mental yang baik, dalam menaggapi 

permasalahan yang ada pada mata pelajaran, terutama mengenai kehidupan sehari 

– hari, yang bersifat sastra dan seni. Bagaimanapun kreativitas erat kaitannya 

dengan kemampuan akademik. 
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c. Melukis  

Pada bidang melukis yang ada di SDN Ketawanggede belum menjadi 

ekstrakulikuler yang ada di SDN Ketawanggede Malang, namun dikarenakan ada 

siswa yang yang berinisial MS yang memiliki kemampuan yang bisa dikatakan 

kemampuan di atas rata – rata seusianya. 

Siswa MS merupakan salah satu anak gifted talent yang duduk dikelas V 

SD. Siswa MS termasuk siswa yang tidak banyak bicara pada orang – orang yang 

baru dikenal, atau orang – orang yang dianggapnya tidak dekat dengan dirinya, 

siswa MS termasuk siswa yang kurang aktif ketika bermain dengan teman – 

temanya, namun siswa MS mempunyai satu teman dekat. Namun ada fakta lain 

mengenai siswa MS menurut keterangan bapak kepala sekolah, siswa MS 

termasuk siswa yang tingkat mood yang mudah berubah – ubah tergantung 

dengan siswa MS menerima perkembangan lingkungan yang sesuai dengan mood 

siswa MS, terkadang siswa MS sangat periang, ikut serta dalam permainan 

disekolah. Namun beriringan dengan bertambah usia,siswa dari tahun ketahun 

lebih terlihat santai tapi dingin, namun daya fokus yang dimiliki anak semakin 

tinggi. 

Prestasi yang telah dicapai siswa MS diantaranya : pada tahun 2014, Juara 

3 lomba melukis dalam rangka memperingati hari anak nasional tingkat provensi 

jawa timur . pada tahun 2015, Juara 1 lomba mewarnai kelas 1-3 sekolah dasar, 

Juara  3 lomba poster dalam  rangka  jambore UKS tingkat  Provesnsi jawa 

timur.pada tahun 2016 Juara I Tingkat Nasional Lomba Melukis Poster Aksi Cinta 

laut, Juara II Lomba mewarnai di Semarak PGMI UIN Malang Tingkat Kota 

Malang,  Juara III Lomba mewarnai di Semarak PGMI UIN Malang Tingkat Kota 
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Malang, Juara harapan II Lomba mewarnai di Semarak PGMI UIN Malang, 

Tingkat Kota Malang Juara II Lomba Poster Jambore UKS Tingkat Provinsi Jawa 

Timur di Sidoarjo. Pada tahun 2017,  juara 1 tingkat kota dan provensi. 

Perkembangan sosial siswa MS termasuk siswa yang memiliki daya 

energic pada bakat yang dimiliki, pada mata pelajaran yang dikuasai, namun hal 

ini tidak berlaku pada kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial siswa MS 

berpengaruh pada kreativitas yang dimilikinya, menurut keterangan narasumber, 

siswa MS ketika mood tidak stabil siswa akan memberikan warnayang terdapat 

pada lukisannya tidak sesuai dengan kenyataanya misalnya siswa pernah melukis 

daun dengan warna hitam. Ketika peristiwa ini sedang terjadi pada siswa MS 

maka yang berperan penting adalah walikelas siswa MS, dengan dibantu teman – 

teman sekelasnya untuk lebih ramah dari biasanya, atau sebisanya menghibur 

siswa MS, agar bisa merasa aman didalam kelas, menurut keterangan walikelas 

siswa MS, siswa MS memang mendapat perhatian khusus diantara teman – 

temannya, namun walikelas memberi pengertian kepada siswa lain mengenai 

keadaan sosial siswa MS.  

B. Pembahasan  

1. Perkembangan Sosial Anak Gifted talent Dengan Teman Sebaya 

Pada kehidupan sosial anak gifted talent merupakan salah satu anak yang 

sensitif terhadap lingkungan sosialnya, ketika anak normal lainnya mampu 

bergaul dengan lingkungan sekitarnya terlebih mampu menjalin komunikasi yang 

cukup baik dengan teman sabayanya, tapi bagi anak gifted talent belum tentu 

mampu menyesuaikan kehidupan sosialnya, atau membutuhkan waktu serta 

bimbingan khusus dari guru, orang tua, atau pendamping untuk memberikan 



47 
 

 
 

arahan dalam bersosialisasi. Hal ini terbukti pada siswa kelas lima di SDN 

Ketawanggede yang berininsial MS, siswa MS sangat pandai dalam bidang 

melukis, selain itu MS juga ikut ekstrakulikuler paduan suara siswa MS memiliki 

pendamping / pelatih khusus di bakat melukis, karena menurut data yang dimiliki 

peneliti di sekolah tersebut tidak ada ekstrakulikuler melukis, didalam pelatihan 

melukis siswa MS mendapat pembelajaran dari pelatih bagaimana warna – warna 

menjadi gambaran kehidupan sehingga hal tersebut disisi lain sebagai nilai sosial, 

sedangkan pengarahan siswa dalam bersosialisasi dengan teman sekelasnya 

didapatkan dari wali kelas siswa. 

Analisis perkembangan sosial anak gifted talent dengan teman sebaya 

dibuktikan peneliti dengan metode wawancara dan obervasi. Peneliti melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah, walikelassiswa, siswa gifted talent, sedangkan 

obervasi kepada pelatih siswa pada 13 sampai 16 Agustus 2018, dengan 

menyusun rancangan wawancara beserta lembar observasi mengenai 

perkembangan sosial anak gifted talent dalam bersosialisasi dengan teman sebaya, 

berikut kutipan wawancara yang telah dilaksanakan peneliti. 

Peneliti : “Apakah ada pelatihan khusus SDN Ketawanggede 

pada bidang   kreativitas yang ada di SDN 

Ketawanggede?” (khususnya pada siswa MS) 

Narasumber : “melihat potensi yang dimiliki siswa, sesuai dengan 

ajang lomba yang akan di ikuti oleh sekolah, dan untuk 

siswa MS bakat siswa sudah diketahui pihak sekolah 

pada saat mendaftar disekolah dengan bukti sartifikat 

lomba ketika siswa masih TK, sehingga dari kelas 1 

semester II siswa sudah mempunyai pelatih, waktu itu 

berawal ketika mengikuti Lomba tingkat kota, sehingga 

sampai sekarang siswa masih mempunyai pelatih dalam 

mendalami bakatnya. 

Peneliti : “Apakah pada bidang kreatifitas yang dimiliki siswa 

MS berpengaruh pada dunia permainan siswa?” 
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Narasumber : “sangat berpengaruh, biasanya siswa yang mempunyai 

bakat khusus terlebih pernah mengikuti lomba akan 

menonjol dari siswa lainnya, namun pihak sekolah dan 

orang tua siswa mengarahkan siswa untuk tetap rendah 

hati, dan lomba bukan hanya untuk mendapat piala 

melainkan pembelajaran yang khususnya pada mental 

siswa.” 

Peneliti :“Bagaimana perkembangan sosial siswa MS di 

SDNKetawanggede?” 

Narasumber :   “sesuai yang saya amati siswa ketika lomba tingkat 

kota mendapat juara tiga, sementara ketika lomba di 

jogja siswa menjadi bintang tamu artinya siswa sudah 

diatas juara satu, karena juri melihat kemampuan siswa 

sudah diatas rata – rata usia yang dimiliki, ketika itu 

siswa mampu mengakui kesuksesan orang lain namun 

ketika lomba dibanyuwangi ketika siswa tidak mendapat 

juara siswa sangat down sehingga pada saat itu siswa 

mendapat perhatian khusus dari orang tua dan pihak 

sekolah, terkadang emosional siswa ditunjukan dari 

warna – warna yang pilih siswa tidak sesuai dengan 

kenyataan misalnya daun bisa berwarna  hitam, ketika 

emosinya tidak stabil siswa memilih warna yang gelap”. 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas anak erat kaitannya dengan emosional anak sehingga akan berpengaruh 

pada perkembangan sosial anak, terlebih pada teman sebayanya dimana dari taraf 

usia sangat dekat atau mempunyai usia yang sama maka sensitifitas anak akan 

lebih tinggi dibanding dengan anak yang diatas usia ataupun dibawahnya. 

Perkembangan sosial anak perlu mendapat perhatian khusus dari orang tua 

dan pihak sekolah, ketika anak lebih populer dari teman sekelasnya atau teman 

sebanyanya akan berdampak pada pola pikir siswa mengenai cara bersosialisasi, 

dengan kepopuleran yang dimiliki siswa akan menjadi pembatas atau jarak dalam 

pemilihan teman didalam kelas pada khususnya. Menurut peneliti berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan di lapangan dengan perhatian khusus oleh orang 

tua atau pihak sekolah, yang di dapat oleh anak yang dimana belum tentu di dapat 

oleh anak normal lainnya akan mengakibatkananak juga ingin mendapat perhatian 
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khusus oleh teman sebayanya, sementara pada dunia permainan anak lebih 

menyukai kehidupan yang setara tanpa ada tingkatan sosial, untuk itu jika 

permasalahan kehidupan sosial anak gifted talent dengan teman sebayanya tidak 

mendapat penanganan akan mengakibatkan dampak negatif pada kehidupan sosial 

anak tentu pada kreativitas anak juga akan terhambat. 

Sesuai dengan data yang didapatkan peneliti di SDN Ketawanggede ketika 

didalam kelas terdapat anak yang populer maka metode mengajar guru sangat 

berperan pada hal ini, misalnya pengelompokan tugas, dalam satu kelompok 

tertentu terdapat siswa populer dan siswa yang kurang populer, berikut kutipan 

wawancara yang dilakukan peneliti. 

Peneliti  :” Apakahsiswa yang mendapat Prestasi atau yang 

mempunyai bakat di bidang kreativitas diperlakukan 

khusus oleh SDN Ketawanggede...?” 

Narasumber  :” untuk perlakuan khusus lebih pada karakter siswa 

terutama pada saat latihan dan lomba sebagai bentuk 

motivasi penanaman karakter, untuk kehidupan sosial 

anak lebih mengarah pada metode mengajar guru dalam 

pembagian kelompok, selain itu sekolah yang sudah 

inklusi sangat membantu kepekaan sosial siswa, dan 

mereka mampu bersosialisasidengan anak yang 

berkebutuhan khusus kalau disekolah dinamakan anak 

yang istimewa.” 

Peneliti menemukan berbagai sumber mengenai perkembangan sosial 

siswa MS yang menjadi sample penelitian peneliti yaitu anak yang tergolong 

gifted talent salah satunya keterangan dari bu DP yang merupakan walikelas dari 

siswa MS, keterangannya dari bu DP yaitu,” siswa MS termasuk siswa yang 

paling energik dari teman – teman sekelasnya, pernah ketika siswa menceritakan 

teman sekelasnya jatuh ke saya siswa sangat antusias sehingga saya kaget, saya 

kira temannya luka parah tapi ternyata hanya luka ringan.”dari keterangan bu DP, 

bisa disimpulkan dari segi emosional siswa MS sangat peka terhadap lingkungan 
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tapi untuk mengaplikasikan ke arah sosial siswa memiliki tekan lebih terhadap 

peristiwa yang ditemui disekitarnya. 

2. Hubungan Antara Penyesuaian Sosial dengan Kecerdasan Kreativitas 

Anak Gifted talent Dilingkungan Sekolah  

Pada penyesuaian sosial dilingkungan sekolah berdasarkan hasil penelitian 

bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara penyesuaian sosial anak yang 

tergolong gifted talent dengan anak yang tidak tergolong gifted talent atau normal. 

Hal ini membuktikan rumusan masalah yang diajukan membuktikan kreativitas 

berkaitan dengan perkembangan sosial anak dan juga termasuk bagaimana 

penyesuaian sosial anak dilingkungan sekolah termasuk bersosialisasi dengan 

teman sebayanya. 

Dari hasil penelitian di dapat bahwa anak sekolah dasar yang tergolong 

gifted talent memiliki penyesuaian sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan 

anak yang bukan tergolong gifted talent atau normal,  dan dari segi emosional 

anak yang tergolong gifted talent mempunyai rasa emosional yang tinggi 

dibandingkan anak normal lainnya, sedangkan dari segi kecerdasan (kreativitas) 

anak yang tergolong gifted talent lebih mampumenguasai terutama hal – hal yang 

menjadi bagian dari kecerdasan yang dimiliki salah satunnya adalah bakat yang 

dimiliki .hal ini dibuktikan dengan hasil obervasi sebagai berikut, 
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Tabel 2.Lembar Observasi 

No. Aspek Indikator Gejala 

Iya   Tidak  

1 Sosial  a. Siswa sensitive terhadap 

teman sebayanya  

   
 

b. Siwa mempunyai lebih dari 

tiga teman akrab  

  

  

c. Siswa aktif  bermain ketika 

jam istirahat  

 

   

d. Siswa populer dikalangan 

teman sebayanya  

 

   

2 Emosional  a. Siswa mempunyai semangat 

yang tinggi  

   

b. Siswa termasuk siswa yang 

perpeksionis  

   

c. Siswa mempunyai 

pemikiran yang dewasa  

   

3 Kecerdasan  

(kreativitas) 

a. Siswa mempunyai daya 

imajinasi yang tinggi  

   

b. Siswa mempunyai daya 

inigin tahu yang tinggi  

   

c. Siswa sering memunculkan 

ide – ide baru 

   

  Anak yang tergolong gifted talent merupakan anak yang mempunyai 

intelegensi yang tinggi, dimana anak tersebut mampu menguasai bahkan 

menemukan gagasan atau kreativitas yang baru untuk menunjang bakat yang 

dimiliki anak tersebut, hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arum P (2005 : 62) bahwa hasil penelitian menunjukkan adannya perbedaan yang 

signifikan antara kematangan sosial ditinjau dari kemampuan intelektual, dimana 

anak tidak berbakat memiliki kematangan sosial yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan anak yang berbakat. 
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Pada sosial dan emosional anak gifted talent dalampenyesuaian sosial 

dilingkungan sekolah masalah – masalah sosial dan emosional anak lebih tinggi 

dibandingkan dengan anak normal lainnya, pada anak – anak sekolah dasar, anak 

berbakat seringkali berupaya untuk meyembunyikan kemampuan mereka dengan 

harapan agar disukai oleh teman sebayanya. Pada usia sekolah dasar penyesuaian 

sosial adalah hal yang paling penting bagi mereka, dimana perkembangan rasa 

sosial pada usia tersebut sangat berpengaruh bagi perkembangan berikutnya dan 

bagi kebahagian hidupnya dimasa akan datang. Dengan bimbingan dari orang tua 

dan pihak sekolah dalam mengembangkan konsep diri yang realistis dan pola 

perilaku yang memenuhi harapan sosial, kebahagian ini dapat dicapai. Demi 

kepentingan sendiri dan juga demi kebaikan kelompok sosial dengan siapa mereka 

diidentifikasikan, anak – anak perlu penyesuaian sosial yang baik dengan 

bimbingan yang baik pula terutama anak yang tergolong gifted talent. 

Dalam penelitian ini permasalahan penyesuaian sosial anak yang tergolong 

mempunyai bakat tertentu atau memiliki kecerdasan kreativitas menurut data yang 

didapatkan peneliti sebanyak 40 anak terdiri dari siswa kelas 3 – 5. Sebagian anak 

mempunyai penyesuaian sosial yang tinggi sebagian juga mempunyai 

penyesuaian sosial yang rendah hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya 

tingkat kecerdasan anak pada bakat yang dimiliki, banyaknya teman yang 

dimiliki, dan pengasuhan orang tua. Penyesuaian sosial dan emosional anak yang 

memiliki  bakat tertentu terutama dibidang kreativitas tentu anak akan menjadi 

lebih menonjol dari teman sekelasnya secara khusus, karena bakat yang dimiliki 

siswa yang satu belum tentu dimiliki siswa yang lain, hal ini bisa menimbulkan 

permasalahan seperti persaingan, kecemburuan dari teman sebaya, dan hal ini 
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sangat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional anak tentu akan 

berdampak pada kreativitas yang dimiliki anak, serta pada pengembangan belajar 

dan pengembangan sikap anak gifted talent. 

Penyesuaian sosial bagi anak gifted talent sangat berpengaruh pada 

kreativitas anak, dikarenakan sosial dan emosional anak akan menjadi faktor 

utama dalam penyajian kreativitas atau karya yang dihasilkan. Di sisi lain 

permasalahan sosial anak harus mendapat perhatian yang bijaksana mengingat 

pada masa – masa usia sekolah penyesuaian sosial sangat penting bagi 

perkembangan sosial anak, anak tidak hanya dituntut untuk dapat berprestasi 

dengan baik atau menjadi contoh siswa yang berprestasi dilingkungan siswa, tapi 

anak juga membutuhkan hubungan yang baik dengan orang lain dan lingkungan 

sosialnya. Penyesuaian sosial yang terpenting bagi siswa usia sekolah dasar 

adalah dengan teman sebayanya karena ini akan membentuk rasa aman dalam 

bersosialisasi dan ini penting dalam menemukan arti persahabatan, tentu demi 

kelangsungan kehidupan anak untuk membentuk kelompok sosial di lingkungan 

masyarakat.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

“Perkembangan Sosial Anak Gifted Talent Dalam Bersosialisasi Dengan Teman 

Sebayanya”, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:  

1. Perkembangan sosial anak gifted talent pada lingkungan sekolah bermacam – 

macam tergantung bakat dan tingkat kreativitas anak. Lingkungan menjadi hal 

penting yang perlu diperhatikan bagi anak, sebagian besar anak mampu 

menerima lingkungan tempat tinggalnya namun harus memiliki pengendalian 

diri dalam bersosialisasi sebagian anak mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk itu anak harus mendapatkan 

pengarahan agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siswa yang 

tergolong gifted talent, merupakan siswa yang karismatik, mudah diterima 

lingkungan, serta pandai melihat norma dan nilai yang ada dilingkungan sosial, 

namun dikarenakan karakteristik anak yang berbeda atau lebih menonjol 

dengan siswa lainnya, maka anak perlu memiliki tingkat sosialisasi yang stabil 

dengan arahan yang tepat bagi anak. 

2. Kreativitas yang dimiliki anak gifted talent, memilki tingkatan yang berbeda – 

beda hal ini terlihat pada tingkat kecerdasan intelegensi anak, tingkat kepekaan 

terhadap lingkungan, kritis terhadap apa yang dirasakan dan dipikirkan anak, 

kemampuan imajinasi yang tinggi, serta pandai menemukan dan menciptakan 

karya dari bakat yang dimiliki anak gifted talent. Bakat yang terdapat pada 
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anak yang tergolong gifted talent biasanya sudah ada semenjak anak masih 

kecil, namun penggalian bakat anak tersebut membutuhkan proses,tes khusus, 

dikarenakan tidak semua anak gifted talent mampu menunjukkan bakat yang 

dimilikinya dihadapan umum, hal ini juga erat kaitannya dengan kehidupan 

sosial anak, penyesuaian sosial dengan lingkungan maupun dengan teman 

sebaya, anak perlu mendapat arahan, fasilitas, media, agar anak mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya seperti anak normal lainya. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran peneliti 

bagi pendidik dalam menangani perkembangan sosial anak gifted talent, dan juga 

bagi peneliti selanjutnya yaitu:  

1. Saran bagi pendidik yaitu wawasan, arahan, mengenai anak gifted talent lebih 

ditingkatkan lagi sesuai dengan perkembangan usia, zaman, lingkungan serta 

tingkat pola pikir anak gifted talent, dikarenakan tingkat penyesuaian, bakat, 

serta kreativitas anak gifted talent yang berbeda – beda bentuknya. Jika anak 

sudah mampu menyesuaikan diri dengan lingkunganya maka anak akan 

mendapat rasa aman, tingkat imajinasi yang terkendali, kreativitas anak juga 

akan mudah dibentuk sesuai dengan kemapuan dan keinginan anak gifted 

talent, tentunya hal itu mengarah pada karya yang positif dan mampu 

dipertanggung jawabkan. 

2. Penggalian informasi serta referensi yang kuat bagi peneliti selanjutnya terkait 

permasalahan anak gifted tallet sangat diperlukan, serta ide atau gagasan 

peneliti dalam mendalami kasus anak gifted talent menjadi penunjang utama 

dalam menemukan keistimewaan anak gifted talent sehingga menjadi upaya 
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dalam membantu anak gifted talent menemukan keseimbangan dalam 

berkreativitas dan penyesuaian sosial 
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