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ABSTRAK 

Siswa cerdas istimewa adalah siswa yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, 

memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap informasi dan materi pelajaran, serta memiliki 

analisis sintesa yang tinggi pula. Namun bukan berarti siswa cerdas istimewa tidak memiliki 

masalah dalam perkembangannya. Dengan potensi atau bakat yang besar pada siswa cerdas 

istimewa yang akan mewakili sekolah di ajang KSN dan permasalahan yang dihadapinya, guru dan 

orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan dan pengasuhan yang tepat. 

Sinergi antara guru dan orang tua dalam memberikan pendampingan dan pengasuhan diharapkan 

dapat memaksimalkan potensi siswa sehingga dapat berprestasi di ajang KSN.  

Kata-kata kunci: sinergi, cerdas istimewa, guru, orang tua 

ABSTRACT 

Special intelligent students are students who have intellectual abilities above the average, have a 

high ability to absorb information and subject matter, and have a high synthesis analysis as well . 

But that does not mean special intelligent students do not have problems in development. With 

great potential or talent in special intelligent students who will represent the school in the KSN event 

and the problems they face, teachers and parents have an obligation to provide appropriate 

assistance and care. The synergy between teachers and parents in providing assistance and care 

is expected to maximize the potential of students so that they can excel in the KSN event.  

Kata-kata kunci: sinergi, cerdas istimewa, guru, orang tua 

 

PENDAHULUAN 

Kecerdasan sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh dan 

menggunakan pengetahuan, memecahkan masalah dan berpikir rasional dalam hal yang 

abstrak, dan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru di dalam lingkungan (Eggen dan 

Kauchak, 2010: 126). Renzulli (1986) mengatakan bahwa kecerdasan merupakan 

keterpautan antara kemampuan umum di atas rata-rata, kreativitas di atas rata-rata, dan 

pengikatan diri terhadap tugas atau motivasi internal. Siswa cerdas adalah mereka yang 

memiliki ketiga persyaratan tersebut agar bisa disebut dan dikategorikan sebagai anak 

cerdas. Davis (2012) menyebutkan beberapa karakteristik peserta didik yang sangat cerdas 

atau cerdas istimewa di antaranya senang belajar, superioritas akademis, analisis dan 

pemecahan masalah yang superior, energi tinggi dan antusiasme, sangat ingin tahu, tingkat 

aktivitas fisik dan intelektual yang tinggi dan sebagainya. Karakteristik ini lahir dikarenakan 

otak yang berfungsi sebagai hasil interaksi genetis dan pengaruh lingkungan terbentuk 

secara berbeda pada peserta didik berkecerdasan istimewa. Berdasarkan pendekatan 

statistik yang dikaitkan dengan definisi Marland Report, jumlah anak berbakat sebanyak 3-

5% dari populasi (Piirto, dikutip dalam Ummai, 2017). Siswa yang masih kurang 

pemahamannya dalam pelajaran tertentu dibantu dengan program remedial dan siswa 
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dengan kecepatan pemahaman di atas rata-rata diberi pengayaan materi. Pemerintah 

melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan juga 

telah mengeluarkan Panduan Teknis Pembelajaran Remedial dan Pengayaan di Sekolah 

Dasar dalam rangka implementasi kurikulum 2013 dengan lebih efektif dan bermakna.  

Walaupun secara kuantitas tidak lebih dari 5%, siswa dengan kecepatan 

pemahaman di atas rata-rata ini biasanya adalah siswa yang ditunjuk oleh sekolah untuk 

mengikuti berbagai kompetisi yang memerlukan kecerdasan khusus. Misalnya, lomba 

matematika, lomba bidang studi, lomba seni dan olah raga. Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) mempunyai 

berbagai program kompetisi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan 

potensi anak-anak Indonesia yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dirujuk dari laman 

pusat prestasi nasional, www. puspresnas. kemdikbud. go. id, ada 6 kompetisi yang 

diselenggarakan oleh puspresnas, yaitu Gala Siswa Indonesia, Festival dan Lomba Seni 

Siswa Nasional (FLS2N), Festival Literasi Sekolah, Kompetisi Olahraga Siswa Nasional 

(KOSN), Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KoPSI) dan Kompetisi Sains Nasional (KSN).  

Kompetisi Sains Nasional (KSN) diikuti oleh seluruh sekolah di Indonesia mulai dari 

SD sampai SMA. Di tingkat Sekolah Dasar ada 2 bidang yang dilombakan, yaitu Matematika 

dan IPA. Setiap sekolah mengadakan seleksi untuk menentukan 1 siswa yang akan 

mengikuti KSN bidang matematika dan 1 siswa di bidang IPA. Karena pemilihan siswa yang 

menjadi wakil sekolah di ajang KSN ditentukan melalui seleksi, maka dapat dipastikan siswa 

tersebut adalah siswa yang paling cerdas di bidang matematika dan IPA di sekolahnya. 

Siswa dengan kecerdasan di atas rata-rata sering disebut dengan siswa cerdas istimewa. 

Siswa cerdas istimewa adalah siswa yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, 

memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap informasi dan materi pelajaran, serta 

memiliki analisis sintesa yang tinggi pula (Sugiarti, 2019: 10).  

Siswa cerdas istimewa bukan tidak memiliki masalah dalam mengembangkan 

potensi di dalam dirinya. Siswa cerdas istimewa memiliki ciri-ciri perkembangan yang rentan 

dan kesulitan di beberapa area. Area tersebut meliputi perkembangan yang tidak umum, 

perfeksionis, sensitivitas tinggi, self yang tinggi, harapan yang tinggi, terisolasi, kurang 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mengalami konflik peran (Roedell, dikutip 

dalam Sugiarti, 2019). Hebert (2011) mengatakan sudah sejak lama perfeksionis merupakan 

karakter pribadi yang paling sering diasosiasikan kepada anak cerdas istimewa. Lebih jauh 

Hebert mengatakan bahwa anak cerdas istimewa memiliki perjuangan (struggle) mengenai 

sifat perfeksionis lebih daripada yang lain.  

Sifat perfeksionis seperti pedang bermata dua. Di satu sisi hal itu bagus untuk 

memberikan usaha yang terbaik (best effort), untuk melakukan lebih dari standar yang 

diharapkan (extra mile), dan untuk menimbulkan kebanggaan (pride) atas hasil kerja 

seseorang. Namun di sisi lain sifat perfeksionis membuat seseorang merasa seolah-olah 

selalu gagal meskipun sudah berusaha yang terbaik, merasa tidak pernah punya cukup 

waktu untuk melakukan yang terbaik, merasa dikritik oleh orang lain, atau tidak bisa 

membuat orang lain bekerjasama dalam melakukan pekerjaan yang benar (Basco’s dikutip 

dalam Hebert, 2011).  

Permasalahan yang dihadapi siswa yang akan mengikuti KSN bukan hanya secara 

psikologis. Di masa pandemi ini, KSN diadakan dengan sistem daring. Ini merupakan 

http://www.puspresnas.kemdikbud.go.id/
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masalah tersendiri karena merupakan hal baru di mana siswa harus menyesuaikan diri 

dengan sistem daring. Kekuatiran akan adanya kecurangan, ketakutan jika nanti sinyal 

internet tidak bagus pada saat lomba dan kecemasan lainnya terkait sistem daring 

merupakan hal yang baru muncul di saat pandemi ini.  

Dengan potensi atau bakat yang besar pada siswa cerdas istimewa yang akan 

mewakili sekolah di ajang KSN dan permasalahan yang dihadapinya, guru dan orang tua 

memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan dan pengasuhan yang tepat. Sinergi 

antara guru dan orang tua dalam memberikan pendampingan dan pengasuhan diharapkan 

dapat memaksimalkan potensi siswa sehingga dapat berprestasi di ajang KSN.  

PEMBAHASAN 

Identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa cerdas istimewa yang akan 

mengikuti KSN sangat penting dalam rangka mencari metode pendampingan dan 

pengasuhan yang tepat. Di sini guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting. 

Penelitian Weissberg dan Elias (1993) menyimpulkan bahwa sekolah melalui guru 

memberikan suatu pembelajaran terkait dengan seperangkat keterampilan dasar, kebiasaan, 

dan nilai-nilai sebagai landasan yang bermakna untuk hidup bermasyarakat. Penelitian 

empiris lain yang dilakukan oleh Caughy, Franzini, Windle, Dittus, Cuccaro, Elliott, dan 

Schuster (2012) juga menunjukkan bahwa lingkungan di mana siswa tinggal, termasuk 

diantaranya kehidupan bertetangga, hubungan dengan teman dan bahasa (Clikeman, 2007) 

berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi sosial siswa, dikutip oleh Sugiarti 

(2014).  

Dalam Panduan Teknis Pembelajaran Remedial dan Pengayaan di Sekolah Dasar 

yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, guru 

diharapkan lebih peka dalam mengenali peserta didik yang memiliki karakteristik ini, 

dikarenakan mereka memiliki kebutuhan yang juga berbeda dibandingkan dengan teman-

temannya. Penelitian yang dilakukan oleh Teviana dan Yusiana (2012), dalam Az-Zahra 

(2019), menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orangtua berhubungan dengan 

tingkat kreativitas anak.  

Peran Guru Untuk Mendampingi Belajar dan Menjaga Psikologis Siswa 

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam mendampingi siswa cerdas 

istimewa yang akan mengikuti KSN. Pendampingan guru ini meliputi dua sisi, yaitu 

pendampingan belajar dan pendampingan psikologis. Dalam pendampingan belajar, guru 

berfungsi sebagai sumber ilmu bagi siswa. Guru mengajarkan materi kepada siswa sesuai 

dengan silabus KSN. Guru juga memberikan latihan soal dan tugas bagi siswa agar siswa 

paham mengenai soal-soal yang nanti dihadapi di KSN. Dalam pendampingan psikologis, 

guru bertindak sebagai pribadi yang dapat diteladani dalam ucapan dan tindakannya. Dalam 

hal ini guru mendidik siswa cerdas istimewa bukan hanya secara ilmu pengetahuan, tetapi 

juga karakter. Handayani et al, (2014), mengemukakan bahwa tingginya kemampuan 

intelektual tanpa diimbangi dengan pengembangan karakter hanya akan menciptakan robot 

dalam wujud manusia. Lebih jauh Handayani mengatakan guru sebagai salah satu ujung 

tombak pembangunan karakter (character building) mempunyai peranan penting, karena 

figur guru dalam pandangan anak akan menjadi patokan bagi sikap anak didik, baik ketika 

berada di kelas maupun di luar kelas. Guru harus tetap menjadi orang yang bisa digugu dan 

ditiru.  
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Siswa cerdas istimewa akan selalu menjad pusat perhatian di lingkungan sekolah, 

terutama jika siswa tersebut berhasil meraih prestasi. Meraih medali emas KSN memang 

membanggakan, namun jika siswa pemenang KSN mempunyai karakter yang buruk, maka 

pencapaian tersebut tidak akan menginspirasi teman-temannya. Di sini guru memiliki peran 

yang strategis untuk memberikan inspirasi bagi seluruh anggota sekolah melalui siswa yang 

dibinanya. Melahirkan juara memang tidak mudah, namun melahirkan juara yang 

berkarakter unggul jauh lebih tidak mudah. Untuk itu diperlukan guru yang mempunyai hati 

untuk melakukan yang terbaik bagi murid binaannya.  

Langkah awal yang perlu diketahui oleh guru adalah pengenalan karakter siswa 

binaannya. Jika siswa tersebut terkesan sombong, guru bisa memberikan nasihat di sela-sela 

pembinaan dalam rangka persiapan menghadapi KSN. Bahwa semua orang mempunyai 

kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak perlu sombong. Jika siswa tersebut sulit 

bekerjasama dengan orang lain, guru bisa mengajaknya untuk belajar bersama dengan 

teman-temannya. Siswa cerdas istimewa pada umumnya memiliki motivasi yang kuat untuk 

memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, memiliki jiwa kepemimpinan, berusaha mencari solusi 

terhadap masalah lingkungan dan sosial (Clark, dikutip dalam Sugiarti, 2019), maka guru 

bisa memberikan kesempatan agar siswa tersebut menjadi tutor sebaya bagi teman-

temannya.  

Guru diharapkan juga menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Penulis sebagai 

guru olimpiade matematika secara berkala mengadakan komunikasi dengan orang tua 

siswa. Komunikasi tersebut pertama-tama untuk membahas kemajuan siswa dalam 

penguasaan materi KSN, selanjutnya adalah evaluasi terhadap proses pembinaan yang 

sudah berlangsung dan strategi pembinaan berikutnya. Tidak lupa dalam komunikasi 

tersebut dibicarakan kesiapan mental siswa dalam menghadapi KSN, termasuk di dalamnya 

adalah karakter siswa. Sebab karakter siswa akan menjadi faktor pendukung atau 

penghambat siswa dalam menghadapi KSN. Misalnya, jika siswa terlalu percaya diri bahwa 

dia pasti bisa menjadi juara KSN sehingga berdampak pada sikap belajar yang seenaknya, 

atau sebaliknya, siswa tidak percaya diri menghadapi KSN karena berbagai sebab, sehingga 

motivasinya berkurang. Selanjutnya solusi terbaik dicari dan diterapkan pada program 

pembinaan selanjutnya. Dalam komunikasi dengan orang tua, guru dan orang tua harus 

menghindari sikap menghakimi siswa sebagai pihak yang disalahkan jika masih ada 

kekurangan.  

Jadi pada saat pembinaan untuk persiapan menghadapi KSN, guru dapat 

menggunakan waktu pertemuan dengan siswa yang cukup intensif itu untuk menanamkan 

nilai-nilai kebaikan kepada siswa tersebut. Dan di luar waktu pembinaan secara berkala guru 

menjalin komunikasi dengan orang tua.   

Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Siswa dan Menciptakan Suasana Harmonis 

Siswa cerdas istimewa tidak akan maksimal prestasinya jika tidak memiliki motivasi 

untuk meraihnya. Motivasi untuk berpretasi ini harus didukung dengan motivasi belajar. 

Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh pola 

asuh di dalam keluarga. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya oleh oleh 

Husna (2017), dalam Yuliastuti et al. (2019), memberikan hasil sebesar 0,811 hal ini 

menunjukkan bahwa sebesar 81. 1% motivasi belajar (Y) dipengaruhi oleh pola asuh orang 

tua siswanya dan sebesar 18. 9% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti.  
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Handayani et al. (2019), menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa siswa yang 

berasal dari keluarga yang bercerai memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal tersebut 

sesuai juga dengan pendapat Vygostky dalam Muallifah (2009:6), dalam Chayati (2014), 

keberhasilan seorang anak sangat didukung oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Jika 

lingkungan atau orang tua mampu memahami potensi anak kemudian mendukung 

mengembangkan dalam hal apapun yang bersifat positif, maka anak akan berkembang 

dengan maksimal. Akan tetapi bila orang tua tidak mendukung atau malah menghambat dan 

selalu memaksakan kehendaknya tanpa mempedulikan keinginan anak, maka potensi anak 

pun tidak akan berkembang bahkan akan mengalami kegagalan.  

Dalam penelitiannya yang lain, Handayani et al. (2016), mamaparkan suatu pola 

pengasuhan yang disebut dengan mengasuh berkesadaran (mindful parenting). Mindful 

parenting bercirikan orang tua mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara 

dengan penuh empati, memahami dan menerima anak tanpa menghakimi, adanya 

pengendalian emosi, sikap bijaksana dan tidak berlebihan, serta memiliki welas asih.  

Dalam konteks siswa cerdas istimewa yang sedang menyiapkan diri untuk 

menghadapi KSN, lingkungan keluarga dengan pola asuh berkesadaran sangat mendukung 

dan kondusif bagi konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Sebab, lebih jauh Handayani 

mengutip Duncan et al, 2009; Cohen, 2010, pola asuh berkesadaran mengembangkan 

kualitas pengasuhan adanya penerimaan terhadap anak, pemahaman emosional serta lebih 

mendengarkan anak dalam penerapan pola asuh, memiliki kontribusi dalam menurunkan 

tingkat stres, mereduksi sikap agresi dan meningkatkan sikap prososial pada anak.   

Dalam penerapan praktisnya, anak yang dalam proses persiapan KSN mengalami 

kejenuhan, orang tua mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Ketika anak mengalami 

penurunan nilai tes evaluasi yang diadakan oleh guru pembina, orang tua tidak menghakimi 

tetapi tetap memberikan motivasi dengan cara membesarkan hati anak. Ketika anak merasa 

sudah bisa dan tidak mau belajar, orang tua mengadakan pendekatan dalam suasana 

kehangatan sebuah keluarga, tidak mengedepankan emosi.  

Solusi Masalah Sifat Perfeksionis Siswa Cerdas Istimewa  

Walaupun berbagai kajian menunjukkan bahwa secara psikologis ada beberapa 

daftar permasalahan yang dihadapi oleh siswa cerdas istimewa, penulis sebagai guru 

olimpiade matematika menemukan bahwa tidak semua masalah psikologis tersebut ada 

pada siswa cerdas istimewa. Setiap siswa cerdas istimewa menghadapi masalah psikologis 

yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dua siswa cerdas istimewa yang cenderung 

perfeksionis, salah satu siswa memiliki sifat perfeksionis yang sangat tinggi sedangakan 

siswa lainnya masih dalam batas normal. Siswa yang pertama, akan merasa gagal dan 

menyalahkan keadaaan jika tidak berhasil menjadi juara 1 dalam sebuah kompetisi, 

sementara siswa yang kedua bisa menerima kegagalannya. Contoh lain, ada siswa cerdas 

istimewa yang senang bersosilasi dengan teman-temannya, namun ada juga yang tidak.  

Berdasarkan fakta di lapangan yang seperti itu, guru dan orang tua perlu 

mengetahui dan memahami karakter siswa cerdas istimewa yang didampingi dan diasuhnya. 

Pada bagian mana siswa tersebut perlu ditolong dan pada bagian mana siswa tersebut 

hanya perlu didampingi, harus diketahui oleh guru dan orang tua. Jika tidak, guru dan orang 

tua bisa melakukan pola pendampingan dan pengasuhan yang salah. Misalnya dalam kasus 

siswa cerdas istimewa yang tingkat perfeksionisnya sangat tinggi sehingga tidak bisa 
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menerima kekalahan, guru dan orang tua harus bisa memberi pengertian kepada siswa 

tersebut, membesarkan hatinya bahwa dia sudah melakukan yang terbaik, dan bukan malah 

menambah rasa kegagalan pada diri siswa tersebut dengan menyalahkan situasi atau 

bahkan menyalahkan siswa tersebut.    

Solusi Masalah Teknis Aplikasi KSN dan Sinyal Internet Yang Buruk   

Penyelenggaraan KSN tahun 2020 dan 2021 berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Karena pandemi, KSN tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan dengan sistem 

daring. Bercermin pada penyelenggaraan tahun 2020, sejumlah kekuatiran menghinggapi 

para peserta di tahun ini. Pada tahun 2020, ada beberapa peserta yang gagal mengirimkan 

jawaban melalui aplikasi KSN sehingga harus mengikuti tes susulan. Beberapa peserta 

lainnya menceritakan kalau mereka salah meng-klik jawab, padahal maksudnya ingin meng-

klik lewati, sehingga mengakibatkan kerugian karena jawaban mereka kosong. Di KSN tahun 

ini tes susulan ditiadakan. Bisa jadi karena sistem aplikasi yang sudah disempurnakan 

sehingga panitia menjamin semua akan berhasil mengirimkan jawaban selama sinyal 

internet bagus.  

Kekuatiran lain adalah jika pada saat lomba listrik padam, sinyal internet buruk, 

gawai dan aplikasi tidak berfungsi maksimal, dan adanya kecurangan. Sistem daring 

memang membuat banyak peserta merasa kuatir. Jika kekuatiran ini tidak disikapi dengan 

bijak, atau diabaikan begitu saja, maka hal ini akan membuat persiapan siswa menjadi tidak 

maksimal, sebab dalam masa persiapan siswa akan terus merasa kuatir dengan sistem 

daring.  

Di sini guru dan orang tua harus bersinergi untuk mengatasi masalah ini. Kekuatiran 

harus diminalisir dengan cara memastikan persiapan berjalan dengan baik. Guru dan orang 

tua harus memastikan koneksi internet di rumah atau di sekolah (tergantung di mana siswa 

nanti mengerjakan soal KSN) lancar. Orang tua menyediakan gawai yang sesuai dengan 

yang disyaratkan oleh panitia KSN. Guru, orang tua dan siswa mengikuti sosialisasi dan 

simulasi KSN yang diadakan panitia KSN dengan baik. Siswa diberitahu mengenai semua 

persiapan yang dilakukan sehingga merasa tenang dan tidak perlu kuatir. Dalam situasi 

seperti ini siswa juga bisa diajar suatu nilai kehidupan bahwa persiapan yang terbaik tetap 

harus dilakukan dalam menghadapi sesuatu, sehingga apapun hasilnya nanti semua pihak 

siap menerimanya.  

Kepada siswa ditanamkan, ada hal-hal yang bisa disiapakan dan itu ada dalam 

jangkauan guru, orang tua dan siswa, seperti belajar sebaik mungkin, menyiapkan koneksi 

internet yang terbaik, menyiapkan gawai yang terbaik, menyiapkan vitamin untuk daya 

tahan siswa. Namun ada hal-hal yang di luar jangkauan guru, orang tua dan siswa, misalnya 

sistem kerja aplikasi, kecurangan (jika memang ada). Di sini siswa diajarkan untuk tetap 

menjunjung tinggi kejujuran.  

Hasil Wawancara Dengan Guru Pembina KSN 

Penulis mengadakan wawancara dengan guru pembina KSN dari beberapa daerah, 

dengan mengajukan tiga pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apa yang disiapkan guru untuk mempersiapkan siswa menghadapi KSN online? 

2. Secara teknis, apa yang paling dikuatirkan dan bagaimana solusinya? 
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3. Terhadap isu atau kemungkinan adanya kecurangan dalam sistem online, apa yang 

ditanamkan kepada siswa sehingga tidak terpengaruh oleh isu tersebut? 

Hasil wawancara dengan Burhan Susilo, S. T, S. Pd, guru MIN 2 Sukoharjo.  

Persiapan guru di sekolah: 

Di bawah koordinator kesiswaan (yang menangani lomba) dan tim olimpiade 

sekolah segera mengadakan rapat untuk membahas segala persiapan, mulai dari membuat 

Rencana Anggaran Belanja dan semua hal yang akan dilakukan, yaitu: 

-  membuat soal seleksi 

-  memilih siswa yang akan mewakili sekolah 

-  mendatangkan orang tua siswa yang terpilih untuk membuat komitmen 

-  membuat jadwal pembinaan dan diberikan kepada siswa dan orang tua 

-  memulai pembinaan dengan siswa secara rutin 

-  mengadakan evaluasi terhadap siswa 

-  tim olimpiade selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, bagian kesiswaan dan 

bendahara dengan memberikan laporan tentang jalannya pembinaan 

-  selalu memberi motivasi kepada orang tua dan siswa serta mengingatkan komitmen 

awal.  

-  mengingatkan siswa untuk selalu berdoa 

-  mengingatkan siswa untuk berlatih soal di sekolah maupun di rumah.  

2. Karena lomba secara online, tentu selain faktor kemampuan siswa, faktor teknis juga 

menjadi kekuatiran yang lain. Pengalaman seperti penyelenggaraan KSM (Kompetisi 

Sains Madrasah), olimpiadenya anak Madrasah, saat uji coba servernya error, tidak kuat 

menampung semua peserta akhirnya ada yang gagal login, ada yang berhasil dan 

sempat melihat soal, ada yang berhasil masuk sebentar lalu tahu-tahu keluar sendiri, dan 

lain lain, sehingga merugikan peserta. Solusi, tentu ini masukan kepada panitia, supaya 

panitia bekerjasama dengan pihak universitas yang paham benar tentang IT, seperti 

penyelenggaraan CPNS itu servernya bagus, sebaiknya kerjasama dengan pembuat 

servernya. Jangan cuma bekerjasama dengan lembaga yang masih kurang pengalaman 

(coba-coba), kalau perlu bekerjasama dengan ITB atau ITS atau universitas yang 

memang sudah terbiasa menjadi penyelenggara.  

3. Hal ini sulit karena pembina/guru sendiri punya pikiran bahwa lombanya nanti 

kemungkinan tidak fair 100%. Pikiran dari guru seperti ini tentu berpengaruh ke siswa. 

Kembali lagi ke panitia, tolong diadakan uji coba 2x atau 3x sebelum hari H, kalau uji 

coba berhasil paling tidak mengurangi kecemasan teknis. Kalau masalah kecurangan saat 

koreksi, tentu panitia juga harusnya mengantisipasi dengan beberapa persyaratan 

seperti: adanya zoom saat mengerjakan, jadi bisa mengawasi. Akan tetapi zoom juga 

terbatas jumlah pesertanya. Tentu pada akhirnya guru menanamkan pada siswa, bahwa 

yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin, hasil diserahkan pada Tuhan.  
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Hasil wawancara dengan dengan Taufik Pramusinto, S. Si, guru SD Isriati Moenadi 

Ungaran, Kabupaten Semarang.  

1. Yang disiapkan guru yaitu mendampingi siswa melalui pembelajaran online dan 

membantu siswa untuk mengikuti beberapa kompetisi online guna mengukur 

kemampuan dan kesiapan siswa menghadapi KSN.  

2. Yang dikuatirkan salah satunya keterlibatan guru atau praktisi olimpiade membantu siswa 

dalam mengerjakan KSN mengingat pengerjaan dari rumah. Salah satu solusi adalah 

mendatangkan pengawas silang ke sekolah masing-masing dengan siswa ujian dari 

sekolahnya sendiri.  

3. Yang ditanamkan adalah kejujuran dalam mengerjakan lebih utama daripada hasil KSN itu 

sendiri, karena KSN akan selesai dalam waktu tersebut sedangkan masa depan anak 

akan terus berlanjut.  

Hasil wawancara dengan Wahyu Budi Hartanto, S. Si, guru MTs Mathalibul Huda 

Mlonggo, Jepara.  

Yang disiapkan guru: 

a. Latihan seperti biasa sebelum pandemi 

b. Latihan ujian online, agar saat ujian tidak terjadi kesalahan 

c. Meyakinkan siswa bahwa setiap peserta KSN tidak akan berlaku curang 

Secara teknis yang dikuatirkah adalah jaringan yang tidak stabil, salah pencet, dan juga 

listrik mati.  

Ditanamkan ke siswa: 

a. Menekankan kepada siswa bahwa kita harus positive thinking bahwa semua peserta akan 

berlaku jujur dalam KSN 

b. Hasil memanglah penting, tetapi proses lebih penting 

c. Tuhan Maha Adil 

Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Siswa Calon Peserta KSN 

Penulis juga mengadakan wawancara dengan orang tua siswa calon peserta KSN, 

dengan mengajukan tiga pertanyaan yang sama dengan pertanyaan untuk guru, namun di 

sini perannya sebagai orang tua siswa.  

Hasil wawancara dengan Ning Juwahir Marsal, SE, orang tua Queenza Ilmy A, dari 

SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta.  

1. Yang kami siapkan sebagai orang tua untuk mempersiapkan siswa dlm menghadapi KSN 

online yang utama adalah dukungan moral dan spiritual. Disamping itu kami 

memfasilitasi putri kami dengan mengikuti pembinaan dari beberapa guru serta 

mengikuti beberapa lomba baik tingkat nasional maupun internasional sebagai latihan 

dan upaya memperkaya soal untuk putri kami.  

2. Sebenarnya tidak ada kendala yang paling dikuatirkan. Secara teknis hanya kadang-

kadang saja kami menemui kendala seperti koneksi jaringan yang tidak stabil atau tiba-

tiba listrik padam ketika saat lomba atau ketika pembinaan dengan gurunya (karena 
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dilakukan secara online) maka dari itu solusinya adalah kami siapkan cadangan 

perangkat lain yang punya kuota internet sehingga bisa diakses ketika insiden tersebut 

terjadi.  

3. Selaku orang tua, selalu menanamkan kepada putri saya untuk tidak merisaukan atau 

memikirkan tentang kemungkinan adanya kecurangan. Yang terpenting kita tetap 

melakukan sportifitas atau jujur untuk diri kita dan bangga apapun hasilnya nanti adalah 

murni dari hasil kerja keras kita karena kerja keras tidak akan menghianati hasil. Yang 

terpenting tetap berusaha belajar dengan tekun dan tidak lupa berdoa karena ada 

campur tangan Tuhan di dalamnya.  

Hasil wawancara dengan Sylviana, orang tua Matthew Hutama, SD Marsudirini 

Semarang, peraih medali emas KSN SD 2019, yang sekarang sedang mempersiapkan diri 

untuk mengikuti KSN SMP 2021.  

Apa yang disiapkan ortu untuk mempersiapkan siswa menghadapi ksn online? 

a. Memotivasi anak untuk belajar dan berlatih sesuai bidang yang diikuti 

b. Menyiapkan mental agar tenang menghadapi KSN 

c. Memberikan pembekalan melalui guru yang berkompeten di bidangnya.  

Secara teknis, apa yang paling dikuatirkan dan bagaimana solusinya? 

Yang paling dikuatirkan adalah jaringan internet dan kesiapan mental serta fisik 

pada saat lomba dilakukan. Untuk solusinya menyiapkan paket data selain wifi, memberikan 

semangat dan istirahat yang cukup serta vitamin agar tubuh tetap fit saat lomba 

dilaksanakan.  

Terhadap isu atau kemungkinan adanya kecurangan dalam sistem online, apa yang 

ditanamkan kepada anak sehingga tidak terpengaruh oleh isu tersebut?  

Berusaha melakukan yang terbaik dan apabila gagal tidak perlu putus asa, selalu 

semangat untuk mencoba lagi di lain kesempatan.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang bisa diambil dari paparan di atas adalah siswa cerdas istimewa 

memiliki karakterisitik khusus yang harus dipahami oleh guru dan orang tua. Karakteristik 

khusus ini jika tidak dipahami akan membuat guru dan orang tua menjadi salah dalam 

menerapkan pola pendampingan dan pengasuhan sehingga potensi besar dalam diri siswa 

menjadi tidak maksimal. Guru berperan mengajarkan ilmu pengetahuan dan karakter 

sedangkan orang tua berperan menghadirkan pengasuhan yang berkesadaran (mindful 

parenting) yang penuh welas asih. Saran untuk para guru dan orang tua yang memiliki anak 

cerdas istimewa, jangan lelah untuk terus belajar mengenai karakteristik siswa cerdas 

istimewa. Dalam proses pendampingan dan pengasuhan mungkin ada banyak hambatan dan 

harga yang harus dibayar, namun pada saatnya nanti buahnya akan manis.  
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