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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Feldhusen (Dir PSLB, 2010a: 9) menyatakan bahwa, “anak cerdas 

istimewa (gifted child) adalah anak yang diidentifikasi oleh seorang ahli dengan 

kualifikasi profesional sebagai anak yang mempunyai kemampuan menonjol, 

diharap potensi tersebut mampu menunjukkan prestasi yang tinggi”. Pengertian 

ini seringkali mengarahkan pemahanan cerdas istimewa sebagai pribadi unggul 

yang biasanya menunjukan prestasi akademik yang bagus. Namun, karena 

kurangnya pengetahuan tentang anak cerdas istimewa, kuat dugaan anak-anak ini 

kurang mendapat pelayanan pendidikan yang sesuai –yang berimplikasi pada 

kurang teroptimalnya potensi kecerdasan istimewa mereka. 

Sistem Pendidikan Nasional mengatur pendidikan bagi anak cerdas 

istimewa, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal (5) ayat 

(4) bahwa: “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

berhak memperoleh pendidikan khusus”. Selanjutnya dalam Pasal (12) ayat (1) 

poin (b) dan (f) dinyatakan bahwa: “Setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak: mendapatkan layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan 

kemampuannya; serta menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan 

kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas 

waktu yang ditetapkan. Di samping itu penyelenggaraan pendidikan khusus bagi 

anak cerdas istimewa, secara khusus, dijamin UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Pasal (52) yang berbunyi: “Anak yang memiliki keunggulan 
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diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus”. 

(dalam undang-undang ini, makna istilah “anak dengan potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa” serta “anak yang memiliki keunggulan” mengarah pada 

pengertian anak cerdas istimewa). 

Namun, layanan pendidikan khusus bagi anak cerdas istimewa yang 

diamanatkan sistem pendidikan nasional belum terealisasi secara optimal. Hal ini 

terlihat dari prioritas layanan pendidikan anak cerdas istimewa yang masih 

mengutamakan prosedur identifikasi dan program layanan hanya pada aspek 

intelektualitas saja. Aspek lain, seperti pemahaman konsep anak cerdas istimewa 

secara utuh, belum begitu diperhatikan. Padahal berdasarkan hasil penelitian 

Feldhusen (1985) terungkap bahwa pendidik yang tidak disiapkan secara khusus 

atau tidak memiliki latar belakang mendidik anak cerdas istimewa cenderung 

bersikap negatif terhadap mereka (Wedadjati, 2008: 5). 

Di samping itu, ada keraguan dari beberapa orang tua (termasuk di 

dalamnya para pakar pendidikan) akan perlunya layanan pendidikan khusus bagi 

anak cerdas istimewa dan bakat istimewa dengan berpendapat: “jika anak betul-

betul berbakat ia akan memenuhi kebutuhannya sendiri” (Munandar, 2009: 13). 

Hal tersebut bertentangan dengan realita yang diungkapkan Wiyaiswara (Mukti, 

2009: 1) dengan pernyataannya, yaitu sebagai berikut:  

…membiarkan seorang anak berkembang sesuai dengan azas kematangan 

saja akan menyebabkan perkembangan menjadi tidak sempurna dan bakat-

bakat luar biasa yang sebetulnya memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan menjadi tidak berfungsi. 

 

Senada dengan peryataan Wiyaiswara, Freeman (kompas, 28 September 2010) 

yang menyatakan bahwa: “…anak-anak berbakat sama rapuhnya dengan anak 
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biasa, bahkan mungkin punya kekuatan emosi yang lebih besar”. Kekeliruan 

pemahaman karakteristik anak cerdas istimewa ini mengindikasikan perlunya 

pemberian layanan pendidikan khusus bagi seluruh anak cerdas istimewa. 

Secara umum, layanan pendidikan khusus untuk anak cerdas istimewa 

(dan bakat istimewa), di Indonesia, masih belum memadai. Muhammad, SekJen 

Asosiasi CIBI Nasional, (Republika OnLine, 15 Desember 2010) melaporkan 

bahwa: 

Indonesia memiliki sekitar 1,3 juta anak usia sekolah yang berpotensi 

Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) atau kerap disebut 'gifted-

talented'. Sayangnya, baru 9.500 (0,7%) anak yang sudah mendapat 

layanan khusus dalam bentuk program akselerasi/percepatan. 

 

Berdasarkan data tahun 2009 Muhammad (Harian Joglo Semar.com, 26 Februari 

2010; Republika OnLine, 15 Desember 2010) merinci dari 260.471 sekolah di 

Indonesia, baru 311 sekolah yang memiliki program layanan khusus bagi anak 

CIBI (yaitu akselerasi) dengan persebaran yang kurang merata. Pernyataan 

tersebut, secara tidak langsung, menunjukkan begitu sedikitnya anak cerdas 

istimewa yang sudah mendapat layanan pendidikan khusus, itupun baru 

menyentuh anak cerdas istimewa yang dapat mengikuti pendidikan di sekolah. 

Tidak semua anak cerdas istimewa dapat berhasil di sekolah, khususnya 

sekolah yang masih menerapkan strategi pendidikan konvensional. Secara umum, 

anak cerdas istimewa prestasi belajarnya tinggi dalam pendidikan konvensional, 

tetapi karena beberapa hal dapat pula ditemukan anak cerdas istimewa yang 

prestasinya tidak optimal (underachievement) (Silverman, 2000: 7) bahkan dapat 

dimungkinkan bermasalah. 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan di beberapa negara menunjukkan 

http://www.republika.co.id/
http://www.republika.co.id/
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bahwa lebih dari setengah populasi anak cerdas istimewa mempunyai masalah 

yang mempengaruhi pencapaian prestasi akademiknya (Mönks & Ypenburg 

(1995) dalam Dir PSLB, 2010c: 7). Direktorat pembinaan sekolah luar biasa 

(2007: 6) di salah satu materi seminar menjelaskan: 

… Bila 15-20 tahun yang lalu pemahaman anak cerdas istimewa adalah 

anak yang super cerdas dan tidak memiliki kesulitan dalam belajar 

maupun kesulitan lainnya, maka asumsi tersebut sekarang ini tidak lagi 

sepenuhnya benar. Konsep berkecerdasan istimewa (giftedness) berubah 

dari konsep perkembangan single dimensi yaitu giftedness sebagai 

perkembangan kognitif menjadi konsep multidimensional dan dinamis 

(Hoogeveen dkk, 2004), yang menyangkut bukan hanya perkembangan 

kognitif tetapi juga berbagai aspek tumbuh kembangnya, personalitasnya, 

gaya belajarnya, dan lingkungannya. 

 

Dari pernyataan di atas setidaknya dikenal dua kelompok anak cerdas istimewa, 

yaitu anak cerdas istimewa berprestasi dan anak cerdas istimewa dengan 

hambatan berprestasi. 

Tidak mudah untuk mengidentifikasian anak cerdas istimewa, karena 

mereka bukanlah kelompok yang homogen. Tiap anak cerdas istimewa memiliki 

karakteristik yang bervariasi. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya: 

jenis kelamin, kelompok sosial budaya, adanya cacat tersembunyi atau terang-

terangan, usia, dan apakah mereka mencapai atau kurang berprestasi (Reis dan 

Sullivan, Tanpa tahun: 1-2). 

Silverman, Direktur Gifted Development Center, mengusulkan 

mengelompokan cerdas istimewa menjadi dua kelompok, yaitu cerdas istimewa 

pembelajar visual-spasial (CI/PVs) atau lebih dikenal sebagai gifted visual-spatial 

learner (G/VsL) dan cerdas istimewa pembelajar audio-sequensial (CI/PAs) atau 

lebih dikenal sebagai gifted auditory-sequential learner (G/AsL). Pengelompokan 
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ini berdasarkan bagaimana seseorang memperoleh, memproses, dan 

mengkomunikasikan ide dan informasi (Hass, 2003: 1). 

Dari dua kelompok ini, kekhasan tumbuh-kembang visual-spatial learner 

(seringkali) menjadikan mereka kurang terlayani dalam layanan pendidikan 

konvensional. Gaya berfikir (cognitive style) visual-spatial learner yang simultan 

dan global serta tanpa kehilangan makna detilnya (van Tiel, tanpa tahun: 1), sulit 

diterima dalam layanan pendidikan konvensional. Gaya berfikir ini berbeda 

dengan pendekatan pendidikan konvensional yang lebih menekankan gaya 

berfikir sekuensial, yaitu yang menuntut peserta didik bekerja langkah demi 

langkah, menekankan pada latihan soal dan repetisi, reviu dan ujian yang dibatasi 

oleh waktu (Dir PSLB, 2010b: 15). 

Dalam menjawab soal masalah, khususnya matematika, kelompok G/VsL 

cenderung tidak menampilkan pekerjaanya. Proses pekerjaan mereka cenderung 

tidak bekerja langkah demi langkah. Pencapaian selesaian yang akurat, seringkali 

mereka dapat secara intuitif. Namun, mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana 

proses penemuannya (Golon, 2004: 1 - 2). 

Di samping itu, beberapa anak cerdas istimewa mengalami pola tumbuh 

kembang tidak harmonis (dyssynchronie/asynchronous development), baik dalam 

aspek perkembangan dalam dirinya sendiri maupun ketidakharmonisan dengan 

perkembangan teman-teman sebayanya (Dir PSLB, 2007: 8; Dir PSLB, 2010c: 

170). Ketidakharmonisan perkembangan anak cerdas istimewa yang dimaksud 

meliputi: kemampuan intelektual, kemampuan fisik, dan kematangan emosional. 

Semakin tinggi perkembangan kognisi anak cerdas istimewa maka terjadi 
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ketidakharmonisan perkembangan yang semakin besar dan luas (Silverman dalam 

Dir PSLB, 2007: 6). 

Akibat dari ketidakharmonisan tumbuh kembang, beberapa anak cerdas 

istimewa sulit ditangani dalam pendidikan konvensional. Sebagai contoh kasus 

lompatan perkembangan kognitif yang dialami seorang ahli matematika terbesar 

sepanjang masa, Carl Friedrich Gauss. Keunggulan perkembangan kognitif Gauss 

sudah terlihat sejak usia dini. Di usia tiga tahun Gauss pernah mengoreksi 

kesalahan kalkulasi ayahnya dalam bidang keuangan. Selanjutnya di usia tujuh 

tahun Gauss pernah menegur jawaban gurunya mengenai kekeliruan hasil 

penjumlahan tugas menghitung seratus bilangan dari 81297 + 91495 + 81693 + … 

+ 100899. Peristiwa ini sangat mengejutkan gurunya sehingga dia merasa tidak 

mampu mengajar Gauss lagi dan merelakan uang gajinya untuk membelikan 

Gauss buku teks aritmetika terbaik (http://www.mate-mati-

kaku.com/matematikawan/carlFriedrichGauss.html; http://scientific-child-prodigy 

.blogspot.com/2007/06/johann-carl-friedrich-gauss.html). 

Dalam kasus lain, ketidakharmonisan tumbuh kembang anak cerdas 

istimewa dapat pula diikuti dengan komorbiditas (commorbidity), yaitu suatu 

gangguan lain yang muncul secara bersamaan atau menyertai diagnosa lain selain 

kecerdasan istimewanya (Dir PSLB, 2010c: 39). Munculnya gangguan ikutan ini 

berpotensi meningkatkan timbulnya masalah pencapaian prestasi anak cerdas 

istimewa. Sebagai contoh, kasus yang dialami oleh sang penemu bola lampu 

(kawat pijar bola lampu), Thomas Alva Edison. 

Tidak sedikit orang yang mengenal temuan-temuannya yang telah 
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mendunia, tetapi hanya beberapa orang yang tahu bahwa Edison merupakan anak 

yang kurang beruntung di sekolah. Frith (2007: 8-9) memaparkan bahwa: 

Di sekolah, guru Al mengeluh bahwa Al tidak memperhatikan pelajaran. 

Ia sering tertidur. Mungkin bosan atau tidak dapat mendengar apapun. 

 

Suatu hari Al yang berusia delapan tahun mendengar gurunya 

memberitahu seseorang bahwa dia adalah anak yang “Linglung”. Maksud 

gurunya itu adalah ada kesemrawutan dalam otak Al. Ketika Al memberi 

tahu ibunya tentang hal ini, ibunya menjadi sangat marah. Ia 

mengeluarkan Al dari sekolah itu dan mulai mengajarinya di rumah. 

 

Al sangat suka membaca. Betapa akan terkejutnya guru Al jika ia melihat 

buku-buku sulit yang diberikan ibu Al kepada Al untuk dibaca. Buku-buku 

tentang sejarah, alam, dan ilmu pengetahuan. Ia membaca buku-buku itu 

secepat mungkin. Ada satu buku favoritnya. Buku ini berjudul Ikhtisar 

Filosofi Alamiah dan Eksperimental. Itu adalah buku ilmu pengetahuan. 

Buku itu membahas tentang listrik, baterai, mainan-mainan elektrik, dan 

masih banyak lagi. Di dalamnya terdapat eksperimen-eksperimen 

sederhana…. 

 

Dari pemaparan di atas, Al (pangilan kecil untuk Thomas Alva Edison) 

digambarkan sebagai seorang anak cerdas istimewa yang memiliki komorbiditas 

berupa gangguan pendengaran. Dengan kondisi seperti ini Al tidak mampu 

memperlihatkan prestasi yang baik di sekolah. Baru setelah Al keluar sekolah, 

didukung pemilihan pendekatan pendidikan yang individual dari orangtuanya, Al 

mengembangkan kecerdasan istimewanya sesuai dengan keunikannya. 

Anak cerdas istimewa yang bermasalah di sekolah akibat kekhasan 

tumbuh-kembang seperti dua kasus di atas dapat ditemukan di hampir semua 

belahan dunia, termasuk Indonesia. Salah satu contohnya penulis temukan pada 

satu keluarga yang berdomisili di Bandung dengan semua anaknya diduga 

termasuk anak cerdas istimewa. Sebut saja Izzan anak kedua dari tiga bersaudara 

berusia sembilan tahun. Karena kekhasan tumbuh-kembangnya, Izzan pernah 
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mendapat berbagai label yang berbeda-beda dari para ahli, termasuk label sebagai 

penyandang Asperger syndrome. 

Terdiagnosa sebagai Asperger syndrome (AS) sempat membuat Ibunya 

meragukan kecerdasan-istimewa Izzan. Kadang-kadang Izzan mengaku merasa 

“blank”; seakan-akan kehilangan kontak dengan dunia; tidak merespon ketika 

dipanggil atau diajak mengobrol secara verbal; konsentrasinyapun sangat mudah 

terganggu ketika mendapat terlalu banyak stimulus. 

Walaupun hasil perolehan skor test IQ total Izzan (22 Januari 2010) 

mencapai lebih dari 140 (skala wescler) tetapi motivasi internal sangat kurang 

(Bataviase.co.id, 1 Mei 2011). Dengan kondisi ini, Izzan memiliki kinerja yang 

kurang baik dalam mengikuti kegiatan sekolah, bahkan dengan keinginan sendiri 

dia memilih berhenti sekolah sejak Taman Kanak-kanak (Abdurahman, 2010: 57). 

Dari pengamatan awal melalui wawancara dan catatan-catatan hasil belajar 

Izzan dari orangtuanya (Ibunya), Izzan menunjukan ketertarikan pada fenomena 

alam (fisika). Di usia enam tahun, Izzan mulai banyak bertanya tentang 

Astronomi dengan pertanyaan kritis seorang anak, misalnya: bagaimana Newton 

dapat menjelaskan hukum-hukum benda bergerak (planet) padahal Newton belum 

pernah pergi ke luar angkasa. Karena ketertarikannya pada konsep fisika, ibunya 

menawarkan Izzan untuk mempelajari materi dasarnya, yaitu matematika. 

Dalam pembelajaran matematika Izzan memiliki ketertarikan yang tidak 

biasa. Terbilang mulai tanggal 16 November 2008, Izzan belajar matematika 

mengikuti Buku Sekolah Elektronik (BSE). Dalam waktu belajar yang relatif 

singkat (berkisar satu sampai satu jam tiga puluh menit sehari), di usia delapan 



9 

Abdurahman, 2013 
Kecenderungan Cara Berfikir Anak Cerdas Istimewa Dalam Pemecahan Masalah Geometri 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

tahun Izzan sudah mempelajari materi integral benda putar (wawancara pribadi, 

April 2011). 

Dalam dokumentasi catatan belajar matematika Izzan ditemukan 

fenomena belajar Izzan yang unik. Tanpa diajarkan sebelumnya, Izzan mendapat 

temuan gagasan-gagasan konsep geometri dengan cara berfikirnya sendiri. Di 

usianya yang baru menginjak 6 Tahun 9 Bulan, Izzan mengkontruksi beberapa 

rumus luas daerah dan volume bangun tiga dimensi hanya dengan cara 

“membayangkan”. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut: fakta volume 

kerucut merupakan sepertiga volume tabung; fakta luas permukaan bola adalah 

empat kali luas daerah lingkaran; menghitung volume kerucut dengan pendekatan 

volume limas; fakta volume kerucut adalah seperempat bola. Semua temuan itu 

didapat pada hari yang sama. 

Walaupun temuan Izzan bukan temuan baru, proses penemuan Izzan 

merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Temuan-temuan gagasan 

geometri Izzan tidak melalui pembuktian penalaran secara deduktif, berhubung 

perkembangan kognitif (Piaget)nya belum mencapai tahap operasional formal. 

Dalam catatan belajar Izzan proses penemuan tersebut tidak begitu tergali. Ibunya 

cukup puas dengan temuan-temuan Izzan sehingga lebih fokus 

mendokumentasikan gagasan-gagasan yang dikemukakan Izzan. Dengan 

demikian dokumentasi hasil belajar tersebut masih menyimpan pertanyaan tentang 

bagaimana fenomena itu dapat terjadi. 

Dari fenomena pemahaman pada beberapa materi matematika Izzan yang 

dikuasai lebih dini, ada dugaan Izzan mampu mengkontruksi struktur (skema) 
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berfikirnya untuk membangun gagasan baru. Dugaan ini didukung dari cara 

belajar (berfikir) Izzan yang cenderung membangun konsep dari seluruh 

pengalamanya –dan kemudian akan dipertanyakan kembali. Sebagai contoh 

terlihat pada pembelajaran di usia tujuh tahun empat bulan. Ketika Ibunya 

memperkenalkan konsep sudut, Izzan mengembangkannya konsep dengan 

mempertanyakan derajat sudut lengkung. Ibunya yang kewalahan dengan 

pertanyaan tersebut kemudian meminta bantuan kepada dosen matematika 

kenalannya. Rupanya jawaban dosen tersebut kurang dapat memuaskan 

keingintahuan Izzan –diapun mulai berteori. Ibunya yang penasaran dengan 

pertanyaan Izzan melanjutkan mencari jawaban kembali dan akhirnya diketahui 

bahwa pertanyaan Izzan merupakan materi kuliah Spherical Astronomi dari 

jurusan Astronomi tingkat 2 di ITB. Dalam kuliah inilah dugaan Izzan mendapat 

tanggapan yang baik. 

Fenomena penguasaan beberapa materi matematika lebih dini yang 

disebabkan karena cara berfikir yang berbeda sering kali dihubungkan dengan 

karakter anak berbakat matematik. Anak berbakat matematik memiliki aktivitas 

otak yang unik yang memungkinkan mereka dapat menanggapi masalah dengan 

cara berfikir yang berbeda. 

Bagi peneliti fenomena belajar Izzan sangat penting untuk diteliti karena 

dapat menggambarkan bagaimana cara berfikir berbeda kelompok anak berbakat 

matematik. Salah satunya karena alasan tersebut, peneliti tertarik mengangkat 

fenomena tersebut ke dalam skripsi yang berjudul “Kecenderungan Cara 

Berfikir Anak Cerdas Istimewa dalam Pemecahan Masalah Geometri”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kesesuaian indikator karakter dan perilaku berbakat matematika 

pada subjek penelitian? 

2. Bagaimana tingkat perkembangan kognitif subjek penelitian? 

3. Bagaimana skema berfikir luas daerah bangun datar subjek penelitian? 

4. Bagaimana proses terjadi pemahaman beberapa materi geometri subjek 

penelitian yang dikuasai lebih dini dapat terjadi? 

5. Bagaimana hubungan fenomena penelitian dalam kaitannya dengan cara 

berfikir memahami masalah yang berbeda pada anak berbakat matematik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh jawaban atas 

masalah yang telah dirumuskan di atas. Tujuan tersebut adalah untuk: 

1. Mengamati karakter dan perilaku bakat matematika pada subjek penelitian. 

2. Menganalisa tingkat perkembangan kognitif subjek penelitian. 

3. Menganalisa skema berfikir subjek penelitian terhadap luas daerah pada 

bangun datar. 

4. Mengamati proses terjadi pemahaman pada beberapa materi geometri subjek 

penelitian yang dikuasai lebih dini. 

5. Mendeskripsikan hubungan fenomena penelitian dalam kaitannya dengan cara 

berfikir memahami masalah yang berbeda pada anak berbakat matematik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, pendidik, G/VsL, dan 

orangtua G/VsL. Berikut ini mamfaat yang diharapkan, yaitu : 

1. Bagi Peneliti, dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat: 

a. Memahami karakteristik kelompok G/VsL berbakat matematik,  

b. Menambah wawasan dan pengalaman tentang G/VsL,  

c. Merancang bahan ajar matematika untuk anak G/VsL. 

2. Bagi pendidik, dengan penelitian ini diharapkan pendidik dapat: 

a. Mengoptimalkan pembelajaran matematika bagi anak G/VsL,  

b. Mempertimbangkan penanganan kelompok G/VsL, 

c. Mengurangi masalah belajar di kelas. 

3. Bagi G/VsL, dengan penelitian ini diharapkan pembelajar G/VsL dapat: 

a. Mengenal karakteristik sebagai G/VsL. 

b. Memperoleh pembelajaran yang sesuai karakteristik G/VsL. 

c. Mengatasi masalah belajar seorang G/VsL. 

4. Bagi orangtua G/VsL, dengan penelitian ini diharapkan orangtua G/VsL dapat: 

a. Memahami gaya belajar matematika kelompok G/VsL. 

b. Membedakan karakteristik belajar matematika G/VsL (secara khusus) 

dengan karakteristik penyandang AS. 

c. Membantu mengurangi konflik keluarga dalam menangani penyandang 

G/VsL. 
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E. Batasan Istilah 

Istilah yang digunakan pada suatu penelitian mempunyai makna tersendiri. 

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, peneliti memberi penjelasan 

terhadap istilah-istilah yang terkait dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Gifted Visual-spatial Learner (G/VsL) 

Gifted Visual-spatial Learner merupakan salah satu kelompok Cerdas 

Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) dengan pemikir khas, mereka memiliki 

memori jangka panjang yang kuat dan keterampilan observasi. Mereka belajar 

lebih baik dari melihat daripada mendengar; berfikir dalam gambar dan 

biasanya “melihat” sesuatu secara “keseluruhan”. Pemrosesan ini 

membutuhkan banyak waktu menerjemahkan gambar dan fikiran mereka ke 

dalam kata-kata. 

2. Anak berbakat matematik 

Anak berbakat matematik merupakan bagian kelompok anak CIBI yang 

menunjukan potensi kemampuan matematika yang menjanjikan. Mereka 

memiliki stuktur dan aktivitas otak unik yang memungkinkan dapat 

memahami masalah (matematika) yang cara berbeda. 

3. Skema 

Skema adalah suatu stuktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang 

secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. 

Skema seseorang mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya 

pengalaman dan perkembangan kognitifnya. 

 



14 

Abdurahman, 2013 
Kecenderungan Cara Berfikir Anak Cerdas Istimewa Dalam Pemecahan Masalah Geometri 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4. Soal Pemecahan Masalah matematika 

Suatu soal yang benar-benar baru bagi pemecah masalah, dan pada soal 

tersebut tidak dapat ditemukan cara/teknik yang dapat digunakan secara 

langsung menyelesaikan soal tersebut. 

5. Insight learning 

Merupakan proses belajar yang terjadi secara tiba-tiba sehingga proses belajar 

menjadi lengkap. Insight learning tidak terjadi dengan sendirinya tetapi 

merupakan hasil dari banyak pemikiran dan kerja keras dari pengalaman-

pengalaman sebelumnya. 


