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Abstrak

Guru memilikiperan penting dalam
membimbing anak disekolah.Salah
satu peran guru yaitu mampu
menerapkan suasana belajar yang
nyamandanmenyenangkanbagianak
didiknya serta dapat menengkan
anakdidiknyayang hiperaktif agar
anakyanglaintidakmerasaterganggu
dan proses belajar dapat berjalan
denganbaik
Tujuan penelitian ini untuk
mengetahuiperilaku anak hiperaktif,
peranapayang dilakukangurudalam
menenangkanperilaku anak yang
hiperaktifdiTK Kuncup Sorumba
pada proses pembelajaran, faktor
yang mempengaruhiperilaku anak
hiperaktif. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif
kualitatif Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara,
Observasidan Dokumentasi.Teknik
analisis yang digunakan yaitu
reduksi data, penyajian data, dan
penarikankesimpulan/verifikasi.Hasil
penelitian inimenunjukan bahwa
anakyang bernama rifkitidakdapat
diam dalam kelas,tidakfokusselalu
bicara sendiri,cepat bosan,selalu
meninggalkantempatduduknyapada
saat belajar. Peran guru dalam
menenangkan anak hiperaktifsudah
sangatbaikdengantipsyangsangat
baikdalam menenangkananak yang

hiperaktifwalaupun guru terkadang
merasa cepekdengan tingkah rifki
tanpa mengabaikan anak normal
lainnya.Hanya saja kendalanyadari
orang tua anak didik yang tidak
mengertidengan anaknya selalu
memarahi apabilatidak bisadiam
pada saat mengerjakan tugasnya
terkadangorangtuamencubitanaknya
untukmenenangkanrifki.

Kata Kunci:Peran Guru,menenangkan,
anakhiperaktif

ABSTRACT

The teacherhasan importantrolein
guildingchildren inschool,oneofthe
rolesof theteacher,namelybeing
abletoimplementacomfortable and
pleasentlearning atmosphere for
theirstudentsandcan calm remind
theirhyperactive student so that
otherchildren donotfeeldisturbed
andthelearningprocesscanrunwell.
The purpose of this studywasto
determinethebehaviorofhyperactive
children,whatroletheteacherplaysin
calming the hiperavtive behaviorof
childrenatTKKuncupSorumbainthe
learning process,The factors that
influencethebehaviorofhyperaktive
children.Thisstudyusedaqualitive
method with a quqlitive descriptive
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approach.Datacollectiontechniques
usedwereinterviews,observationand
documentation.Theanalysistechique
usedisdata reduction, data
presentation, and
conclusion/verification.Theresultsof
study Indicate thata child named
rifkicannotstayystillinclass,doesnot
focus on always talking to himself,
getsbored quikly,alwaysleaveshis
seatwhilestudying.Theteacher’srole
incalminghyperactivechildrenisvery
good,always supervising children
while studying so thatchildren can
complete their assignments. Even
thoughteacherssometimesfeelcold
withrifkiunrulybehavior,anotherway
that teachers can use tocalm
hyperactive children in the learning
processisgames/games,teacher
can show affection and praise in
verbal/nonverbalformsofgreeting.
THElearningwithoutneglectingother
normalchildren.Factorsthatinfluence
thehome/familyenvironment,parents
alwaysprovidephysicalviolencesuch
aspinching,theatening.

Keysword:Teacherrole,Hiperactive.

PENDAHULUAN
a.LatarBelakang

Pendidikan merupakan
wadah yang berfungsiuntuk
mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak dan
peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka
mencerdaskankehidupanbangsa
bertujuan untuk untuk
berkembangnya potensipeserta
didikagarmenjadimanusiayang
beriman dan bertakwa kepada
tuhanYME,berakhlakmulia,sehat
berilmu,cakap,kreatif, mandiri,

dan menjadiwarga negarayang
demokratis serta bertanggung
jawab dalam mewujudkan
tujuan pendidikan dibutuhkan
sosok yang mampu menjadi
tumpuanproses pendidikan itu
berlangsung.Guru merupakan
sosok yang dibutuhkandalam
mewujudkan tujuan Tersebut.
Sebagaitenagaprofesionalyang
bertugas dalam mengajar,
mendidik, membimbing,
mengarahkan,melatih, menilai,
dan mengevaluasiparapeserta
didik, sehingga sosok guru
dibutuhkan dalam dunia
pendidikan.
Mendidikanak untuk bisapintar
mungkin bisa dilakukan oleh
siapasaja,tetapimendidikanak
untuk mempunyaiemosiyang
stabil,tidak semua orang bisa
melakukannya.Dibutuhkan orang
tuadan guruyang sabar,serius,
ulet,sertamempunyaisemangat
dedikasi tinggi dalam
memahamidinamikakepribadian
anak

Menuruttaylor1988 anak
yang mengalami gangguan
pemusatan perhatian dan
hiperaktivitas mengakibatkan
masalah fisik,perilaku,kognitif,
sosial,dan gangguan belajar
karena konsentrasibelajaryang
rendah.Bila masalah tersebutdi
biarkanakanmenghambatanak
untuk memenuhi tugas-tugas
perkembangan,prestasi belajar
buruk,mengganggu orang lain
dan juga sekitarnya dalam
mulyono2007.

Menuruttaylor1992,yang
dimaksud dengan gangguan
pemusatan perhatian dan
hiperaktivitas atau attention
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deficit hyperactivity disorder
sebagaipolaperilakutidakmau
diam tidak menaruh perhatian
dan impulsif dalam marlina
2007:2. Hiperactivitas juga
mengacu ketidak mampuan
mengendalikan diri, seperti
mengambil keputusan atau
kesimpulan tanpa memikirkan
akibat-akibat yang mungkin
timbuldansering menyebabkan
pelakunya terkena musibah dan
mengalamikecelakaan.

Puspaswaramengatakan
bahwa hiperaktif merupakan
kelainan yang tidakjelasasal
usulnya. Beberapa ahli
berpendapat bahwa kondisi
gangguan perilaku tersebut
berkombinasi dengan sifat
tertentu,sepertigelisah, tidak
mampu berkonsentrasi,
menyebabkan prestasi
sekolahnya menurun. Anak
hiperaktif, perilakunya tidak
memiliki tujuan,dan biasanya
memilikirentang perhatian atau
konsentrasi sangat pendek
dibandingkan teman-teman
seusianya.Kecenderungan anak
hiperaktif lain adalah keras
kepala dan suka mengabaikan
perintahmulyono,2007:4.

MenurutZaviera‘2007:15
-17’ciri–cirianak hiperaktif
antara lain tidak fokus,
menentang,destruktif,takkenal
lelah tanpa tujuan,tidak sabar
danusilintelektualitasrendahciri
–ciriyangdiungkapkanolehahli
tersebutdapat dijadikan acuan
dalam mengetahui dan
memahami secara mendalam
mengenai perilaku anak
hiperaktif.Selain itu perilaku –
perilakuyang sering dilakukan

olehanak hiperaktifdisebabkan
oleh beberapafaktor.Mengenai
faktorpenyebab anak hiperaktif
Azmira‘2015:32-39’Menyatakan
bahwa “hiperaktif disebabkan
oleh banyak faktor seperti
abnormalitas dopamin,genetik,
riwayat kehamilan, persalinan,
lingkungan dan makanan”.Hal
yang diungkapkan oleh ahli
tersebut merupakan faktor
–faktor yang menyebabkan
anak hiperaktif.Setiap individu
memilikiperilakuyang berbeda
sehingga faktor yang
menyebabkan hiperaktif pun
berbeda.

Mempunyai anak didik
yang hiperaktif disekolah
merupakan tantangan sendiri
bagiguru-gurudisekolah dimana
guru harus mempunyaimetode
ataupendekatantersendiridalam
menenangkan anak tersebut
sehingga dapat mengurangi
perilaku hiperaktif dalam kelas
serta tidakmengganggu teman-
teman lainnya.namunguru juga
tidak boleh mengabaikan anak
normal lainnya.Sehingga tidak
ada perasaan cemburu antar
anak dan proses pembelajaran
dapatberjalan dengan baikdan
suasanakelasmenjadinyaman

Skirpsi susilowati pada
tahun2015deganjudul“ Peran
Guru dan orang tua dalam
menengkananakHiperaktifpada
siswaKelasIIIDiSD Neegeri9
purwodadikabupaten grobogan
darihasilpenelitaindapatditarik
kesimpulan sebagai berikut:
Sebab – sebab anak hiperaktif
antaralain:saatibu hamilsuka
merokok,kurangnyaperhatiandari
orangtua,orangtuayangselalu
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memanjakan anak,adanya kasih
sayang yang berlebihan,
kebiasaan anak bermaindiluar
ruangan tanpa pantauan dari
orang tua,kemampuan yang
rendah dalam belajar.Usaha
–usaha yang dilakukan untuk
mengatasi anak hiperaktif
tersebut antara lain:
Berkonsultasi dengan ahli
psikolog anak,Orangtua tidak
selalu memenuhituntutananak,
memberikankasih sayang dan
perhatian sewajarnya dan
secukupnya saja,meluangkan
waktu untuk anak,memantau
anak setiap saat,membimbing
dalam belajar,selalumemotivasi
dan mendorong anak yang
positive, menjalin hubungan
komuniksiyangbaikdenganguru
danorangtua.

RUSNAWATI & Dewi
Metode intervensi dengan
menggunakan musik, efektif
digunakan untuk menurunkan
perilaku hiperaktif pada anak
ADHD haltersebutdikarenakan
kerjaterapimusikadalah dengan
menggunakan musik untuk
sebuah kesenangan tetapi
secara spesialdapatmengubah
carakerjaotak yang lamake
carakerjayangbarudan tidak
akanmengganggu‘Bergerdalam
Rusnawati2011’.

Berdasarkan pengamatan
yangsayalakukan diTK kuncup
sorumbasayamenemukan anak
berperilaku hiperaktif yaitu R
perilakuyangditunjukan tidak
mau mendengarketikadisuruh
duduk dan anak sering
meninggalkan tempatduduknya
pada saatbelajardan mencari
kesibukan lain, tidak dapat

berkonsentrasi,padasaatbelajar
tidak fokus,kadang berbicara
sendiri cepat bosan.terkadang
orang tuanya memperlihatkan
wajah marah pada anaknya
namunanaknyatidakperduli.

Namun sikapdan sifat
orangtuayangkeraspadaanak
hiperaktif justruakan membuat
anaknya semakin bandel,keras
kepaladan tidak maudiatur
makadariituorangtuadanguru
harus bekerjasama dalam
menenangkan anak hiperaktif
bukan hanyadisekolah namun
juga dirumah agar dapat
mengurangi tingkah lakuyang
tidak bisa diam dan dapat
berkonsentrasipadasaatbelajar.

Berbagai penanganan
dapat dilakukan untuk
mengendalikan perilaku
hiperaktif. Salah satunya guru
dapatmerancang pembelajaran
dalam bentuk permainan agar
konsentrasi anak dapat
terfokuskantidakselalumenuruti
permintaan anak,memberikan
katapujiandalam bentukverbal
maupun non verbal,serta
memberikan kasih sayang pada
anak.

Tujuan dalam penelitian
ini untukmengetahui perilaku
anak hiperaktifdiTK Kuncup
Sorumba, bagaimana
metode/pendekatan yang di
lakukan guru dalam
menenangkan anak hiperaktif
padaprosespembelajaran,untuk
mengetahuifaktor–faktor yang
mempengaruhi anak hiperaktif.
Dengan melakukan penelitian
mengenai anak hiperaktifini
peneliti dapat mengetahui
bagaimana perilaku anak
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hiperaktif, dapat mengetahui
metode/pendekatan yang dapat
dilakukan guru untuk
menenangkan anak hiperaktif
pada proses pembelajaran,
sehinggaanakdapatbelajardan
mengembangkan potensiyang
dimiliki seperti anak normal
lainnya. serta peneliti dapat
mengetahuifaktor faktor yang
menyebabkan anak hiperaktif.
Informasi mengenai anak
hiperaktif tersebut didapatkan
melaluikegiatan observasi,dan
wawancara dengan guru dan
orang tua.Sebelum melakukan
penelitian mengenai anak
hiperaktif ini, peneliti belum
memahami secara mendalam
bagaimana perilaku anak
hiperaktif, faktor yang
menyebabkan dan cara
menenangkan anak hiperaktif.
Penelitihanyamemahamibahwa
anak hiperaktif adalah anak
yang selalu bergerak, padahal
anak hiperaktif memilikisikap
yang terlalu banyak gerak.
Sehingga dengan melakukan
penelitian mengenai anak
hiperaktifpada kelas B diTK
Kuncup Sorumba,penelitidapat
dapat mengetahui serta
mendeskripsikan perilaku,cara
menangkan,dan faktor yang
menyebabkan anak hiperaktif
melaluikegiatan observasidan
wawancar.

METODEPENELITIAN
Rancangan Kegiatan dalam
penelitian ini menggunakan
rancangan deskriptif adapun
kegiatan yang dilakukan untuk
menurunkan perilaku anak
hiperaktif guru dan peneliti

merancang pembelajarandalam
bentukgames,penelitidanguru
membuatRPPHdanmenentukan
tema apa yangakandipelajari,
guru dan peneliti membuat
penilaian atas pekerjaan anak.
Jenis penelitian ini yaitu
penelitian deskriptifyaitu suatu
metode dalam meneliti status
manusia, suatu objek, suatu
situasi atau kondisi sistem
pemikiran,atau pun suatu luas
pemikiran padamasasekarang.
Tujuandalam peneliti iniuntuk
meneliti status sekelompok
manusia,suatu objeksuatu set
kondisi,suatu sistem pemikiran
ataupun kelas pemikiran pada
masa sekarang dengan tujuan
untuk mendeskripsikan,
menggabarkan,atau melukiskan
secara sistematis,faktualdan
akurat mengenai fakta–fakta,
sifat–sifatsertahubunganantar
fenomena yang di
selidiki’Nazir,2005:54’.

Pendekatan yang
digunakan iniadalahpendekatan
kualitatif.MenurutBogdan dan
Taylor dalam ‘moleong,2004:4
‘ mendefinisikan metode
kualitatif adalah sebagai
prosedur yang menghasilkan
data kualitatifberupakata-kata
tulis maupun lisan danorang–
orang atau perilaku yang di
amati yang diarahkan pada
latar dan individu secara
holistik/utuh.
Dalam melaksanakan penelitian
dengan pendekatan kualitatif,
seorang peneliti harus
memperhatikan ciri- ciri yang
mencakup: analisa deskriptif,
proses,adanya kriteria khusus
untuk keabsahan data,desain
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yang bersifat sementara serta
hasil penelitian yang di
rundingkan dan disepakati
bersama.Jadidalam halinitidak
boleh mengisolasiindividu atau
organisasikedalam variabelatau
hipotesis,tetapi perlu
memandangnya sebagaibagian
darisuatukeutuhan.
Ruang lingkup /Objek dalam
penelitian ini yaitu anak
hiperaktif,yang bernam rifki,dan
objek partisipan yaitu guru dan
orangtua.
Bahan dan alatyangdigunakan
dalam penelitianinibukucatatan
anekdot untuk melihat
perkembangan anak,handphone
untukDokumentasi,Pulpen,Buku
biasa untuk mencatat hasil
wawancaradenganpartisipan.
Tempatpengumpulan data Di
TK Kuncup Sorumba,Desa
langgeaKecRanomeeto.
Teknikpengumpulandatadalam
penelitian yaitu: a)Wawancara
merupakan teknik
pengumpumpulan data dengan
mengadakantatapmuka/faceto
face secara lansung dengan
cara berdialogdantanyajawab,
baikdenganrespondenmaupun
denganpihakpihakterkaitlainnya.
Gunamemperolehinformasiatau
datasecarajelasdanmendasar
tentang cara guru dalam
menenangkan anak Hiperaktif.
Padapenelitianini penelitiakan
melakukan wawancara dengan
guru dan orang tua dengan
maksud untuk mendapatkan
informasidan melengkapidata
yang diperoleh.b) Observasi
merupakansuatukegiatan atau
pengamatan langsung pada
objekdilapanganterhadapgejala-

gejalaatau fakta– fakta yang
dijumpaidenganmencatathal–
halyang diperlukan,sehingga
peneliti secara nyata
mengetahuikeadaan yang dari
objektersebut.Tujuan observasi
ialah untuk mendeskripsikan
latar yang diobservasi dan
kegiatanpartisipasiyang terjadi.
Dalam metodeobservasipeneliti
melakukan pengamatan secara
langsung disekolahTK Kuncup
Sorumba.c) Dokumentasi pada
penelitian ini dokumentasi
dilakukan dengan cara melihat
RPPH, video, foto selama
pembelajaran berlangsung,dan
menyertakandanhasilpenilaian
pembelajaranmemahamistruktur
dankaidah teksanekdotyangdi
buatguru.Dokumentasi pada
penelitian inibertujuan untuk
memperihatkan proses
pembelajaran yang dilakukan
sebagai bukti bahwa proses
pembelajaran yang dilaksanakan
memang benar adanya sesuai
atau tidak sesuai dengan
penjelasan yang dipaparkan
oleh peneliti pada hasil
pembahasan.
DefinisiOperasional
a)Peran guru adalah terciptanya
serangkaian tingkah laku yang
salingberkaitanyang dilakukan
dalam situasi
tertentu serta berhubungan
dengan kemajuan perubahan
tingkah laku dan perkembangan
siswa yang menjaditujuannya.
Guruadalahpendidikprofesional,
dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih dan
mengevaluasipesertadidikpada
pendidikananakusia
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jalur pendidikan formal,
pendidikandasar,danpendidikan
menengah.
b)Hiperaktif/ADHDadalahsuatu
kondisiyangmencakupdisfungsi
otak,Ketikaseorang mengalami
kesulitan dalam mengendalikan
impuls,menghambatperilakudan
tidak mendukung rentang
perhatian, atau rentang
perhatian mudah di alihkan.
Secara umum ADHD adalah
suatu kondisiketikaseseorang
memperlihatkan gejala- gejala
kurang konsentrasi,hiperaktif
dan impulsif yang dapat
menyebabkan
ketidakseimbangan sebagian
besar hidupmereka.Sedangkan
menurut Barkley ADHD adalah
sebuah gangguan ketika respon
terhalang dan mengalami
disfungsi pelaksana yang
mengarah pada kurangnya
pengaturan diri, lemahnya
kemampuan mengatur perilaku
untuktujuansekarangdanmasa
depan, serta sulit beradaptasi
secara sosial dan perilaku
dengantuntutanlingkungan.

TeknikAnalisisdata
Miles dan Huberman dalam
Sugiyono (2010: 4)
mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktifdan
berlangsungsecaraterusmenerus
sampaituntas,sehinggadatanya
sudah jenuh.Aktivitas yang
dilakukandalam analisisdataini
adalah penggolongan data,
penyajiandata,danverifikasidata.
Data yang dianalisis sebelumnya
dikumpulkan (data collection),
data yang dikumpulkan

merupakan data yang berasal
dari observasi pembelajaran,
wawancara,dandokumentasi
Darigurudanorangtua.
TahapanalisisDataModelMiles
danHuberman(1994:12)
1.Reduksidatadilakukan peneliti
sejakpengumpulan datadimulai
dengan membuat ringkasan,
mengkode, membuat gugus-
gugus, Data collection Data
reduction Conclution:
Drawing/verifyingDatadisplay49
menulis memo dengan maksud
menyisihkan data/informasiyang
tidak relevan.Reduksi data
merupakansuatubentukanalisis
yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan,
membuangdatayangtidakperlu
guna menghasilkan ringkasan
data potensialuntuk menjawab
pertanyaanpenelitian.Padatahap
ini dilakukan proses pemilihan,
pemusatan perhatian,
penyederhanaan, pengabstrakan
dan transformasi data kasar.
Tahapinimembantupenelitiuntuk
memberikan gambaran yang
lebih tajam mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan fokus
penelitian/kajian, dan
mempermudah peneliti dalam
pengumpulandataberikutnya bila
masihdiperlukan.2.Displaidata
yang telah direduksidisajikan
secara sistematis dalam bentuk
narasi,matriks,grafik,hubungan
antar kategori, jejaring kerja
(network),danchartagarpeneliti
dapatmenguasaidatadinformasi
informasi untuk dimaknai
sehinggabergunabagipenelitian.
3.VerifikasiLangkahyangterakhir
adalah verifikasi data atau
menarik kesimpulan.Kesimpulan
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dalam penelitiankualitatif dapat
menjawabrumusanmasalahyang
dirumuskan sejak awal,tetapi
mungkin juga tidak, karena
masalahdan rumusanmasalah
dalam penelitiankualitatif masih
bersifat sementara dan
berkembang saat penelitian
beradadilapangan.Kegiatanyang
dilakukanpadatahapiniyaitu:
(1) menguji kesimpulan yang

diambildengan membandingkan
teoriyang dikemukakan pakar,
terutama teoriyang relevan;(2)
melakukan proses pengecekan
ulang mulai dari pelaksanaan
pemberiankuesioner,wawancara,
dan dokumentasi;(3) membuat
kesimpulan untuk dilaporkan
sebagaihasildaripenelitianyang
dilakukan. Kesimpulan yang
diperolehdiharapkan merupakan
jawabandarifokuspenelitianyang
dirumuskan dan berupa temuan
baru.
HASILPEMBAHASAN
Pada bab ini penulis akan
menjelaskan penelitian beserta
pembahasannya. Berdasarkan
hasilpenelitiandapatdijelaskan
tentang perilakuanak hiperaktif,
peran gurudalam menenangkan
anakhiperaktif,faktorfaktoryang
mempengaruhianakhiperktif.
1.Perilakuanakhiperaktif

Kegiatan penelitian ini
dilakukan disekolah TK
Kuncup sorumba desa
langgea Kec Ranomeeto,
karna kami sedang
melakukan kegiatan praktek
pengenalan lapangan dan
kamidipandu oleh guru–
guru pamong untuk
memberikan pembelajaran
kepada anak didik,dengan

membuat rencana
pembelajaran.pada proses
pembelajaran yang saya
berikan ada anak yang
menjadiperhatiansayaketika
masuk kelasanak tersebut
duduk sepertibiasa dengan
temannya tidak lama
kemudian anak tersebut
berdirimeninggalkan tempat
duduknya, ibunya pun
menghampiriananknyauntuk
disuruh duduk tidak lama
kemudiananaknyaberdirilalu
keluar kelas, tidak lama
kemudian anaknya masuk
lagi. Ketika saya
menerangkan anak tersebut
berbicarasendiridankadang
tertawa ketika pekerjaan
mereka dibagikandananak
tersebut melihat dia pun
mengambil namun tidak
mengerjakantugasnya.Ketika
saya menyuruhnya
mengerjakan anak tersebut
tidak mendengarkanapa
yang saya katakan.Namun
anak tersebut meminta
pekerjaan lainnyaibunyapun
menghampiri lalu
menyuruhnya untuk
mengerjakantugasyangsaya
berikandiapunmengerjakan
setelah ibunya mencubit
namun hanya sebentar lalu
iya melepaskan pensilnya
kemudian keluar kelas
lagi.Kataibunyaanaknyatidak
bisa diam namun kalau
dirumah anaknya mau
mengerjakan pekerjaannya
danberdasarkanpengamatan
anak yang bernama R
mempunyaikekuranganfisik.
Anak R dapat dikatakan
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hiperaktif karena perilaku
yang ditunjukan yaitu tidak
dapat diam, sering
meninggalkan kelas,cepat
bosan,tidakdapatfokusdan
berkonsentrasi pada saat
belajar, selalu mencari
kesibukan sendiridan tidak
maumendengarperintahibu
guru.Hal inisesuaidengan
hasil penelitian ‘Suharsimi
2005’ yang menyebutkan
kegiatan yang sedang anak
hiperaktiflakukantidakdapat
bertahan lama. Anak
hiperaktiftidakbisabertahan
diam lebihdari5menit,anak
juga suka berteriak-teriak
tidakjelas,kadangberlarinaik
keatasmejadan memanjat,
sulit bermain dengan
permainan yang
membutuhkan konsentrasi
yang lama dan berbicara
semaunya. Juga memiliki
sikap yang tidak mudah
dipahami.
Menurut Antasari‘2006:85
Hiperaktif adalah suatu
gangguan yangdialamioleh
anak yang ditandai oleh
perilaku agresif,tidak dapat
tenang, impulsif,temper
tantrum,sulit memusatkan
perhatian,dan senag mencari
perhatiandarioranglain.
Sedangkan menurut Zaviera
‘2007:15-17’ ciri anak
hiperaktifantara lain tidak
fokus,menentang,destruktif,
takkenallelah,tanpatujuan,
tidak sabar, dan usil,
intelektualitasrendah’.Halini
sesuaidenganhasilpenelitian
yangdilakukandiTKKuncup
Sorumba bahwa, Perilaku

anak hiperaktifdi kelasdi
tandaioleh banyaknya gerak
/hiperaktivitas sering
meninggalkankelaspadasaat
pembelajaran
berlangsung,tidakfokus,tidak
maudiatur,tempramentinggi,
sering mencari perhatian
orang lain,dan tidak pernah
menyelesaikantugasnya.

2.Peran Guru dalam
menenangkananakhiperaktif
seorang guru sebagaimana
tercantum dalam
permendikbudNomor137dan
146Tahun2014,gurusebagai
desainer pembelajaran,
seniman
Pembelajaran, mediator
pembelajaran, motivasi
pembelajaran,dan inspirator
pembelajaran. Dari kelima
peran tersebut, terdapat
beberapa peran yang belum
mampu terlaksana, yaitu
dalam mediator. Selainitu,
komunikasisertapendekatan
terhadapanakhiperaktifharus
senantiasa dikembangkan
guna untuk mengenallebih
dalam terkait dengan anak
hiperaktif membutuhkan
penanganan.
Berdasarkan observasi dan
wawancara yang dilakukan
kepada guru kelas dia
mengatakananakRmemang
aktifdikelas tidakmaudiam
bila diberi pekerjaan R
tersebuttidak mengerjakan
tugasnya anak R tersebut
keluar untuk bermain, jika
diberitahu dia tidak
mendengar.dalam belajar R
selalu ditemani/didampingi
oleh guru agar dia mau
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mengerjakan tugasnyadan
tidak keluar kelas atau
mengerjakan yang lainnya,
tempatdudukRdidepanagar
tidak mengganggu anak
lainnya , terkadang ibunya
memarahinya untuk pulang
sajajikaRtidakmau tenang
dandiam dalam belajar

Cara belajar anak
hiperaktif agarfokusmereka
tidakteralihkanpadakegiatan
lain bu guru harus
memberikan pembelajaran
dalam bentuk permainan/
games dengan begitu anak
hiperaktif akan tenang dan
tidakakanmencarikesibukan
lain dan dari pembelajaran
dengan permainan anak
hiperaktifdapatmengeluarkan
potensisepertianaklainnya.
Hal ini sesuai dengan
pendapat Myersdalam tin
Suharsimi ‘2005: 150’
menyatakan perilaku
menyimpangdapatdireduksi
dengankataris,hubungandan
pendekatan sosial, salah
satunya adalah melalui
permainan dengan
sasarannya adalah: 1)
memberi kesempatan pada
anak hiperaktif untuk
menikmati permainan
bersama temannya,
2)meningkatkan daya
konsentrasi ,3)mengurangi
imfulsifitas, 4)mengurangi
hiperaktivitas,5)meningkatkan
kerjasama dan keterampilan
sosial,6)meningkatkanfungsi
kognitif, 7) menigkatkan
fungsimotorik.

Anakhiperaktifadalah
anak yang mempunyaidaya

konsentrasirendahdan tidak
dapat diajak berfikir terlalu
berat,karena itu permainan
yangdipilihadalahpermainan
yang tidak terlalu banyak
melinatkan kognitif,tetapi
banyakmelibatkanafeksi,ada
unsur rekreasi dan
kesenangan. Undang –
undang sistem pendididkan
Nasional nomor 20Tahun
2003 pasal 1 ayat 20
menyatakan pembelajaran
adalah proses interaksi
pesertadidikdenganpendidik
dan sumber belajar pada
suatupendidikanbelajar.

Cara menenangkan
anakhiperaktiflainnyadengan
kasihsayangdankatapujian
baik dalam bentuk verbal
maupunnonoverbalyang di
berikanguruakan membuat
anak merasa diperhatikan
dananakakan patuh. Cara
menenangkan inidapatjuga
dilakukan dirumah agar R
dapatpatuhpadaibunya.

3.Faktor – faktor yang
mempengaruhiperilaku anak
hiperaktif.
Dari hasilobservasi dan
wawancaradiperolehtemuan
bahwa terdapat beberapa
faktoryang menyebabkanR
berperilaku hiperaktif,faktor
tersebut adalah dari
lingkungan rumah atau
keluarga.Orang tua R yang
selalu menggunakan cara
kekerasan dalam mendidik
anak dengan alasan anak
tersebut bandel sehingga
kemungkinan menyebabkan
R menjadi anak yang
hiperaktif,Selainituorangtua
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Ryangselalumengancam R.
Halitudilakukanolehorang
tuaagaranak dapat patuh
dan mau diam , serta
kurangnya perhatian dari
orang tua dapat menjadi
faktor yang menyebabkan
anak hiperaktif, dan
kemampuan anak yang
rendahdalam belajar.

Senada dengan
penelitianyang dilakukanoleh
TriutamidanelisHartati2012
dengan judul“Pengalaman
ibu mengasuh Anakdengan
Resiko GPPH” Dalam
melakukakan pengasuhan
anakdengan resikoADHD,Ibu
biasanya menggunakan
imbalandan hukuman.Sistem
dukungan untuk ibu
menunjukan pada
emosional,dukungan
instrumental dan apresiasi.
Pelaksanaan pengasuhan
anakdenganresikoADHDoleh
ibu menunjukan dengan cara
ibumenentukanaturan secara
konsisten, dengan
menggunakan imbalan dan
hukuman yang dipengaruhi
olehsistem pendukung.

Kesimpulan
Perilak Hiperaktif Yang
dimaksud dengan hiperaktif
adalah suatu pola perilaku
pada seseorang yang
menunjukkansikaptidakmau
diam,tidak terkendali,tidak
menaruh perhatian dan
impulsif (bertindak
sekehendak hatinya). Anak
hiperaktifselalubergerakdan
tidak pernah merasakan
asyiknya permainan atau

mainanyangdisukaiolehanak-
anak lain seusia mereka,
dikarenakanperhatianmereka
sukaberalihdarisatufokuske
fokusyanglain.
1.Perilaku Rifki yang

hiperaktif terlihat saat
pembelajaranberlangsung,
seperti:Tidak bisa diam
ketikadalam kelas,selalu
meniggalkan kelas pada
saat teman –temannya
sedang belajar,tidakbisa
fokus saatbelajar,cepat
bosan, suka menentang
biladiberitahu,.

2.Peran guru dalam
menenangkan anak
hiperaktif pada proses
pembelajaran yaituguru
diharapkan mempunyai
metode/pendekatan yang
dapat membuat anak
dapat berkonsentrasi
dalam belajar salah
satunyadenganmembuat
pembelajaran dalam
bentuk permainan atau
games sehingga anak
dapat bermain bersama
teman,memberikankasih
sayang serta pujian baik
dalam bentuk verbal
maupunnonverbalhalini
dapatmengurangiperilaku
anakyangtidakbisadiam
dan anak akan menjadi
patuh.

3.Faktor yang
mempengaruhi anak
hiperaktif
Beberapa faktor yang
menyebabkan rifki
berperilaku hiperaktif.
faktor tersebut dari
lingkungan rumah atau
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keluarga.Orang tua rifki
yangseringmenggunakan
kekerasanfisik padarifki
dengancaramemukuldan
mencubit, serta selalu
mengancam Rifkidengan
maksud agar Rifki bisa
mengurangi perilaku
hiperaktifdanmaupatuh
pada ibunya, serta
kurangnyaperhatianyang
diberikanorangtuadapat
menjadi faktor rifki
berperilakuhipeaktif.
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