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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku hiperaktif 
serta usaha mengatasinya pada siswa kelas 2 di SD Muhammadiyah 
Baturan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi 
penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa pelaku 
(anak yang memiliki sikap hiperaktif). Dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa faktor yang 
menyebabkan anak menjadi hiperaktif adalah: 1. Faktor genetik sejak 
dalam kandungan 2. Intensitas kurangnya bertemu orangtua 3. Pemberian 
kasih sayang yang berlebihan 4. Ibu yang terlalu muda saat melahirkan si 
anak. Cara mengatasi anak yang mempunyai perilaku hiperaktif adalah: 1. 
Membina komunikasi yang baik antara sekolah dan orangtua. 2. 
Memberikan lebih banyak waktu untuk sang anak 3. Mengembangkan 
sikap sosial pada diri anak baik disekolah maupun dirumah melalui 
pembelajaran interaktif 4. Memberikan perhatian khusus pada anak yang 
dipandang perlu untuk diperhatikan 5. Semua guru dan orangtua 
mengusahakan memberikan contoh perilaku yang baik agar anak dapat 
menirunya 6. Menciptakan suasana gembira dirumah dan disekolah karena 
perasaan senang pada diri anak akan menyebabkan anak cenderung untuk 
berlaku ramah pada diri sendiri dan pada oranglain. 7. Memberikan iming 
– iming bila mau berperilaku baik. Kendala yang dialami oleh Bapak/Ibu 
guru dalam menangani anak hiperaktif adalah: 1. Aktif dalam 
pembelajaran 2. Emosi yang masih labil 3. Hanya diam saat pembelajaran 
ataupun istirahat 4. Usil sendiri dan asyik bermain dengan dunia 
imajinasinya pun juga ada. Cara mengatasi kendala yang dihadapi oleh 
Bapak/Ibu guru adalah: 1. Harus bisa bersabar lebih ekstra 2. Lebih bisa 
menahan diri di depan si anak 3. Harus bisa memberi perhatian 
perindividu 4. Bekerja sama dengan orangtua si anak 
 
 

Kata kunci: studi kasus, hiperaktif 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk 

membantu manusia dalam mengembangkan potensi dirinya 

sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. 

Melalui pendidikan, manusia dapat meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan dan kreatifitas terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain dari pendidikan adalah 

mengurangi kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan karena 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat 

menjadikan seseorang mampu mengatasi problematika.Mendidik 

anak untuk bisa pintar mungkin bisa dilakukan oleh siapa saja. 

Tetapi mendidik anak untuk mempunyai emosi yang stabil, tidak 

semua orang bisa melakukannya. Dibutuhkan orang tua dan guru 

yang sabar, serius, ulet, serta mempunyai semangat dedikasi tinggi 

dalam memahami dinamika kepribadian anak. Perilaku siswa usia 

sekolah saat ini banyak dikeluhkan guru. Para guru mengeluh sikap 

anak-anak yang sangat sulit di atur emosinya di kelas. Di samping 

karena keadaan dirinya yang sangat sulit untuk tenang, anak 

hiperaktif di SD Muhammadiyah Baturan sering mengganggu 

orang lain, suka memotong pembicaran guru atau teman, dan 

mengalami kesulitan dalam memahami sesuatu yang diajarkan 

guru kepadanya, selain itu juga prestasi belajar anak hiperaktif juga 

tidak bisa maksimal. 

 

B. LANDASAN TEORI 

ADHD adalah istilah populer, kependekan dari attention 

deficit hyperactivity disorder, (attention = perhatian, deficit = 

berkurang, hyperactivity = hiperaktif, dan disorder = gangguan). 

Atau dalam bahasa Indonesia, ADHD berarti gangguan pemusatan 

perhatian disertai hiperaktif. Istilah ini merupakan istilah yang 
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seringkali muncul di dunia medis yang belakangan ini gencar pula 

di perbincangkan dalam dunia pendidikan dan psikologi.  

Santosa (2012: 93) mengatakan ADHD (Attention Defisit 

Hyperactivity Disorder) adalah gangguan yang muncul pada anak 

usia dini, tidak dianggap sebagai ketidakmampuan belajar tetapi 

dapat menggangu belajar. Anak-anak ADHD sering mengalami 

masalah dengan duduk diam tidak fokus, tidak mengikuti instruksi, 

tidak suka berorganisasi, dan tidak menyelesaikan pekerjaan 

rumah. Musbikin (2006: 149) ADHD (Attention Defisit 

Hyperactivity Disorder) merupakan anak yang suka berbicara. Dia 

banyak berbicara, namun sesungguhnya kurang efisian dalam 

berkomunikasi. Gangguan pemusatan perhatian membuat dia sulit 

melakukan komunikasi yang timbal balik. Cenderung sibuk dengan 

diri sendiri dan kurang mampu merespon lawan bicara secara tepat. 

Anak hiperaktif mempunyai karakteristik tersendiri Betty (2002: 

22) mengatakan ciri utama dari anak hiperaktif adalah berikut : 

a. Sulit berkonsentrasi 

b. Resah dalam kelas dan keterlaluan gelisah 

c. Tidak sabaran dan tidak bisa menunggu 

d. Suka menyeka pembicaraan orang lain 

Baihaqi (2008: 2) juga menyatakan bahwa ciri anak hiperaktif 

adalah sebagai berikut : 

a. Rentang perhatian yang kurang 

b. Impulsivitas yang berlebihan 

c. Adanya hiperaktifitas  

Hiperaktif bukan merupakan penyakit tetapi suatu gejala, gejala 

kelainan hiperaktif disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut 

Musbikin (2006: 149) faktor penyebab anak hiperaktif adalah 

berikut : 

a. Proses melahirkan yang memakan waktu lama 
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b. Persalinan dengan cara vakum atau keracunan kelahiran 

(eklamsia) 

c. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah  

d. Ibu yang terlalu muda 

e. Ibu yang merokok dan minum alcohol 

Delphie (2009: 10) faktor yang menyebabkan anak menjadi 

hiperaktif adalah : 

a. Luka pada otak (brain damage) 

b. Kelainan emosional (an emotional disturbance) 

c. Kurangnya daya dengar (a hearing deficit) 

d. Adanya perbedaan perkembangan mental 

Cara mengatasi anak yang hiperaktif menurut Baihaqi (2008: 31) 

adalah berikut : 

a. Memberikan penghargaan dan hadiah jika anak bersikap 

atau berperilaku baik 

b. Tim ahli membuat program kegiatan yang terjadwal yang 

dapat menuntun anak dalam beraktivitas sehari – hari 

c. Para guru melakukan kerjasama dengan klinik atau lembaga 

yang memberikan layanan terapi perilaku 

d. Memberikan latihan khusus kepada anak 

Sedangkan Santosa (2012: 102) mengatakan cara mengatasi anak 

yang hiperaktif adalah berikut: 

a. Banyak waktu dan tenaga untuk mendengarkan, 

menyelesaikan tugas, atau duduk diam. 

b. Pemantauan secara terus-menerus agar anak tidak frustasi 

dan melelahkan. 

c. Berperilakulah seperti yang anak anda lakukan maka anda 

akan mendapatkan kendali situasi yang anak anda rasakan 

dan anak anda akan semakin nyaman mengeksplor 

imajinasi yang yang ada dipikirannya.  
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d. Anak-anak dengan ADD/ADHD membutuhkan struktur, 

konsistensi, komunikasi yang jelas, dan penghargaan dan 

konsekuensi perilaku mereka. 

e. Mereka juga membutuhkan banyak cinta, dukungan, dan 

dorongan. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 

dilaklukan di SD Muhammadiyah Baturan dengan maksud untuk 

mendeskripsikan hiperaktif dan usaha mengatasinya di sekolah 

dasar tersebut. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 

(dalam Moleong, 2007: 4) prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat di amati. Menurut Nana (2009: 195) 

penelitian kualitatif sering pula disebut metode etnografik, metode 

fenomelogis, atau metode impresionistik, dan lain-lain istilah yang 

sejenis. Metode ini sering digunakan untuk menghasilkan 

grounded theory, yakni teori yang timbul dari data bukan dari 

hipotesis-hipotesis seperti dalam metode kuantitatif. 

 Langkah – langkah strategi penelitian dalam penelitian ini 

adalah mengadakan observasi tahap awal, mengadakan observasi, 

menganalisis hasil observasi, wawancara secara mendalam, 

observasi akhir atau penarikan kesimpulan.  

Subjek penelitian adalah siswa kelas II di SD 

Muhammadiyah Baturan Kabupaten Karanganyar yang memiliki 

sikap dan sifat hiperaktif baik saat pelajaran berlangsung maupun 

saat istirahat. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa hiperaktif kelas II, kepala sekolah, guru 

agama, wali kelas II, serta orangtua siswa kelas II SD 

Muhammadiyah Baturan Kabupaten Karanganyar. Penelitian akan 
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dilaksanakan secara bertahap, waktu penelitian di mulai dari bulan 

Oktober 2014 sampai dengan Februari 2015.  

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

Observasi, dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan peneliti 

dengan siswa, orangtua, wali murid serta guru siswa hiperaktif 

hingga data diperoleh selengkap-lengkapnya dan tidak ada lagi 

data atau informasi baru diungkap oleh subjek. Observasi 

dilakukan terhadap siswa hiperaktif dengan mengamati dan 

mencatat temuan-temuan dilapangan berdasarkan tingkah laku 

subjek yang dapat diamati secara langsung oleh mata. 

Mendokumentasikan hal-hal yang dikira penting dalam melakukan 

praktek di lapangan.  

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber dan 

Triangulasi Teknik. Trianggulasi sumber menurut Patton (dalam 

Moleong, 2007: 330) berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Prastowo (2010: 

292) Triangulasi teknik yakni teknik pengumpulan data di mana 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data yang sama. Teknik analisis data yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

interaktif. Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 337) 

mengemukakan  bahwa aktivitas dalam analisis data teknik 

interakif terdiri dari 3 komponen kegiatan yakni reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gejala anak menjadi hiperaktif dari hasil penelitian meliputi : 

a. Sewaktu diberi latihan – latihan mereka sulit untuk 

berkonsentrasi dan cenderung asyik dengan dunianya sendiri 
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b. Membuat kegaduhan dan suka menjahili teman – temannya 

c. Meminta perhatian lebih dari guru  

d. Saat istirahat atau bermain diluar kelas maupun kegiatan 

didalam kelas tidak dapat diam, selalu bergerak kesana kemari 

dan belum dapat mengendalikan emosi. 

Penelitian dari Eny Kusumawati dengan judul “Studi Kasus 

Perilaku Hiperaktif dan Faktor Penyebabnya Pada Siswa Kelas III SD 

Negeri Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoarjo Tahun 

Pelajaran 2009/2010” tentang gejala anak hiperaktif juga sejalan 

dengan hasil penelitian yaitu:  

a. Sering mondar-mandir pada waktu kegiatan belajar mengajar 

atau pada waktu disuruh mengerjakan tugas oleh guru 

b. Melakukan gerakan fisik seperti tangan selalu memukul-mukul 

meja sehingga menimbulkan suara gaduh 

c. Memain-mainkan pensil atau benda yang ada di depannya 

sehingga timbul suara berisik pada waktu kegiatan belajar 

mengajar 

d. Berlarian saat di dalam kelas 

e. Keluar masuk kelas dengan berbagai alasan 

f.  Menggoyang-goyangkan kaki pada saat mengerjakan tugas dan 

pada saat pelajaran berlangsung. 

Faktor anak hiperaktif dari hasil penelitian yang dilakukan meliputi : 

a. Faktor genetik sejak dalam kandungan 

b. Intensitas kurangnya bertemu orangtua 

c. Pemberian kasih sayang yang berlebihan 

d. Ibu yang terlalu muda 

e. Aspek lingkungan 

Penelitian Eny Kusumawati dengan judul “Studi Kasus Perilaku 

Hiperaktif dan Faktor Penyebabnya Pada Siswa Kelas III SD Negeri 

Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoarjo Tahun Pelajaran 
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2009/2010”sejalan dengan hasil penelitian peneliti bahwa faktor dari 

anak hiperaktif adalah sebagai berikut :  

a. Orangtua yang terlalu otoriter 

b. Tuntutan dan disiplin yang terlalu kaku 

c. Kurangnya pengawasan orangtua 

d. Pemanjaan 

e. Orientasi kesenangan 

f. Proses ibu yang melahirkan dengan menggunakan alat atau 

secara normal 

g. Faktor genetik 

Faktor anak hiperaktif dari hasil penelitian dengan hasil penelitian dari 

Eny Kusumawati sejalan dengan  teori – teori dari Musbikin (2006: 

149) tentang faktor penyebab anak hiperaktif yaitu : 

a. Proses melahirkan yang memakan waktu lama 

b. Persalinan dengan cara vakum atau keracunan kelahiran 

(eklamsia) 

c. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah  

d. Ibu yang terlalu muda 

e. Ibu yang merokok dan minum alcohol 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode 

wawancara, observasi dapat ditarik garis besar bahwa cara mengatasi 

anak hiperaktif sebagai berikut : 

a. Membina komunikasi yang baik antara sekolah dan orangtua 

b. Memberikan lebih banyak waktu untuk sang anak  

c. Mengembangkan sikap sosial pada diri anak baik disekolah 

maupun dirumah melalui pembelajaran interaktif 

d. Memberikan perhatian khusus pada anak yang dipandang perlu 

untuk diperhatikan  

e. Semua guru dan orangtua mengusahakan memberikan contoh 

perilaku yang baik agar anak dapat menirunya 
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f. Menciptakan suasana gembira dirumah dan disekolah karena 

perasaan senang pada diri anak akan menyebabkan anak 

cenderung untuk berlaku ramah pada diri sendiri dan pada 

oranglain. 

g. Memberikan iming – iming bila mau berperilaku baik 

Penelitian terdahulu dari Eny Kusumawati dengan judul 

yang sama mengatakan bahwa cara mengatasi anak hiperaktif 

yaitu: 

a. Memberikan penguatan setiap tingkah laku 

b. Memberikan kesempatan pada anak hiperaktif untuk 

menjalin komunikasi 

c. Menciptakan lingkungan yang kondusif dengan 

mengurangi tekanan pada anak seperti tidak melebelkan 

anak sebagai anak nakal.  

Teori dari Santosa (2012: 102) tentang cara mengatasi anak 

hiperaktif juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

dan juga penelitian terdahulu oleh Eny Kusumawati, teori itu 

berisi: 

a. Banyak waktu dan tenaga untuk mendengarkan, 

menyelesaikan tugas, atau duduk diam. 

b. Pemantauan secara terus-menerus agar anak tidak frustasi 

dan melelahkan. 

c. Berperilakulah seperti yang anak anda lakukan maka anda 

akan mendapatkan kendali situasi yang anak anda rasakan 

dan anak anda akan semakin nyaman mengeksplor imajinasi 

yang yang ada dipikirannya. 

d. Anak-anak dengan ADD/ADHD membutuhkan struktur, 

konsistensi, komunikasi yang jelas, dan penghargaan dan 

konsekuensi perilaku mereka. 

e. Mereka juga membutuhkan banyak cinta, dukungan, dan 

dorongan 
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E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Usaha Mengatasi Anak 

Hiperaktif Pada Siswa Kelas 2 Di SD Muhammadiyah Baturan 

Tahun 2014/2015 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gejala anak menjadi hiperaktif di SD Muhammadiyah Baturan 

adalah : a) Sewaktu diberi latihan – latihan mereka sulit untuk 

berkonsentrasi dan cenderung asyik dengan dunianya sendiri. b) 

Membuat kegaduhan dan suka menjahili teman – temannya. c) 

Meminta perhatian lebih dari guru. d) Saat istirahat atau bermain 

diluar kelas maupun kegiatan didalam kelas tidak dapat diam, 

selalu bergerak kesana kemari dan belum dapat mengendalikan 

emosi. 

2. Faktor yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif di SD 

Muhammadiyah Baturan adalah : a) Faktor genetik sejak dalam 

kandungan. b) Intensitas kurangnya bertemu orangtua. c) 

Pemberian kasih sayang yang berlebihan. d) Ibu yang terlalu 

muda saat melahirkan si anak. 

3. Cara mengatasi anak hiperaktif di SD Muhammadiyah Baturan 

adalah : a) Membina komunikasi yang baik antara sekolah dan 

orangtua. b) Memberikan lebih banyak waktu untuk sang anak. c) 

Mengembangkan sikap sosial pada diri anak baik disekolah 

maupun dirumah melalui pembelajaran interaktif. d) Memberikan 

perhatian khusus pada anak yang dipandang perlu untuk 

diperhatikan. e) Semua guru dan orangtua mengusahakan 

memberikan contoh perilaku yang baik agar anak dapat 

menirunya. f) Menciptakan suasana gembira dirumah dan 

disekolah karena perasaan senang pada diri anak akan 

menyebabkan anak cenderung untuk berlaku ramah pada diri 

sendiri dan pada oranglain. g) Memberikan iming – iming bila 

mau berperilaku baik 
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