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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Menurut Padil dan Suprayitno (2010: 145) menyatakan bahwa “sekolah dapat 

diartikan sebagai gedung tempat belajar, waktu berlangsungnya pelajaran, dan 

menuntut pelajaran kegiatan belajar mengajar”. Sedangkan karakteristik anak pada 

saat di Sekolah Dasar sangat berbeda-beda seperti, ada anak yang pendiam, ada 

anak yang patuh dan disiplin, ada juga anak yang nakal, dan ada pula anak yang 

berperilaku hiperaktif. Anak yang berperilaku hiperaktif selalu tidak bisa diam, 

tidak sabar dalam menunggu giliran, dan tidak bisa melakukan aktivitas yang hanya 

duduk diam saja. Anak hiperaktif juga terkadang susah dalam mengontrol 

emosinya, dan mudah tersinggunng. Pada saat pembelajaran anak yang hiperaktif 

selalu tidak bisa diam mengganggu teman-temannya yang sedang memperhatikan 

guru menerangkan terkadang anak hiperaktif mengajak teman sebangkunya 

berbicara atau bermain di saat pembelajaran. Untuk menangani anak berperilaku 

hiperaktif guru saat akan melakukan proses pembelajaran harus menggunakan 

media pembelajaran yang menarik agar anak tertarik untuk memperhatikan dan 

anak hiperaktif harus duduk di depan, agar guru dapat mengawasi anak tersebut, 

dan guru harus bekerjasama dengan orang tua agar anak hiperaktif tersebut dapat 

menyalurkan keaktifannya dalam hal-hal yang bermanfaat bagi anak tersebut. 

 Pendidikan sekolah membantu anak untuk mandiri, memperluas pengetahuan, 

memperbaiki tingkah laku anak yang menyimpang, dan membantu untuk 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak di luar lingkungan 

keluarga. 

 Dengan mengikuti pendidikan pada sekolah diharapkan anak dapat 

menambah pengetahuan, berperilaku sopan dan disiplin serta tidak menyimpang 

pada nilai moral, membimbing siswa untuk menjadi lebih mandiri, dapat 

bersosialisai dengan lingkungan yang baik, serta mengembangkan rohani anak 

sehingga anak tidak berperilaku yang menyimpang. 
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 Guru kelas lebih membimbing anak di saat pembelajaran maupun di luar 

pembelajaran. Guru bersama dengan orang tua saling berkolaborasi agar anak tidak 

berperilaku yang menyimpang dan belajar dengan baik. Guru membimbing anak 

pada saat di lingkungan sekolah sehingga guru juga butuh peran orang tua untuk 

membantu anak agar tidak berperilaku yang menyimpang. Orang tua harus lebih 

memperhatikan pergaulan anak pada saat di lingkungan dan membimbing anak agar 

tidak berperilaku menyimpang.  

Salah satu masalah yang dianggap sulit ditangani yaitu anak yang hiperaktif 

dalam kegiatan pembelajaran ataupun saat berada di lingkungan rumah sehingga 

membuat orang tua dan guru kewalahan dalam mengatasi anak yang hiperaktif 

dalam segala hal. Anak yang memiliki aktivitas yang berlebihan bisa disebut 

dengan perilaku yang hiperaktif yang dialami oleh anak yang mengalami gangguan 

pemusatan perhatian. Anak yang berperilaku hiperaktif ditandai dengan ciri-ciri 

sering bergerak, sulit untuk menunggu giliran, menjawab dengan cepat sebelum 

pertanyaan selesai dibacakan, sulit untuk berpusat terhadap pelajaran, dan tidak bisa 

untuk diam. 

 Menurut Santoso (2012: 96) menyatakan bahwa “ADD/ADHD dapat 

menyebabkan masalah di rumah dan sekolah, dan mempengaruhi kemampuan anak 

belajar dan bergaul dengan orang lain”. Oleh karena itu anak yang ADHD atau 

berperilaku hiperaktif harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat dan 

berkesinambungan agar masa depan anak lebih tertata dengan baik. Apabila 

masalah anak yang hiperaktif tidak diatasi maka akan berpengaruh pada masa 

depannya.  

SD Muhammadiyah 16 Surakarta yang dijadikan penelitian oleh peneliti 

merupakan SD yang sudah baik dalam hal fasilitas sekolah dan prestasinya. SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta memiliki banyak siswa serta banyak guru sudan 

berkompeten dalam mengajar. Terkadang ada beberapa guru yang merasa 

kuwalahan dalam mengahadapi anak-anak pada saat pembelajaran dan diluar 

pembelajaran. Salah satu yang membuat guru merasa kuawalahan adalah saat 

mengajar di kelas IV C, karena ada salah satu murid kelas IV C yang selalu 

membuat gaduh kelas saat pembelajaran berlangsung.  Anak tersebut selalu 
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mengganggu teman-teman yang sedang belajar dan terkadang anak tersebut hanya 

bemain-main dalam kelas atau mengajak temannya untuk mengobrol. Anak tersebut 

juga susah sekali untuk mengontrol emosinya sehingga mudah sekali anak tersebut 

marah apabila diganggu atau saat anak ini merasa tidak suka dengan temannya. 

Sebagai guru kelas terkadang mendapat keluhan dari guru-guru lain yang mengajar 

di kelas IV C, karena guru-guru merasa bingung untuk menghadapi anak tersebut. 

Sehingga sebagai guru kelas merasa bingung untuk menghadapi anak tersebut. 

Anak yang berperilaku hiperaktif harus dibimbing dan diarahkan oleh orang 

tua dan guru agar anak dapat mengontrol perilaku hiperaktifnya. Orang tua harus 

lebih memperhatikan perilaku anaknya agar tidak berperilaku hiperaktif dan tidak 

berpengaruh pada masa depannya. Guru dan orang tua harus bekerjasama agar 

dapat mengarahkan anak yang hiperaktif untuk menjadikan kegiatannya lebih 

bermanfaat. Sehingga kegiatannya tidak ke hal-hala yang negatif, tetapi di salurkan 

ke hal-hal yang positif. 

 Berdasarkan uraian diatas penulisan merasa tertarik untuk melakasanakan 

penilaian mengenai “STUDI ANALISIS TENTANG GANGGUAN PERILAKU 

ANAK SERTA USAHA-USAHA MENGATASINYA PADA SISWA KELAS 

IV SD MUHAMMADIYAH 16 SURAKARTA TAHUN 2015”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Dari penjelasan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa ciri-ciri atau karakteristik anak hiperaktif pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta ? 

2. Apa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif pada 

siswa kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta tahun 2015 ? 

3. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh guru dan orang tua untuk mengatasi 

anak hiperaktif pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta tahun 

2015 ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteritik anak hiperaktif pada siswa 

kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakrata tahun 2015. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab anak menjadi hiperaktif 

pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta tahun 2015.  

3. Untuk mendeskripsikan usaha yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua 

untuk mengatasi anak hiperaktif pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 16 

Surakarta tahun 2015. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

(1) Manfaat Teoritis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan khusus tentang anak hiperaktif yang ada 

pada tingkat SD. 

(2) Manfata Praktis 

a.) Bagi guru yaitu untuk masukan bagi guru pembimbing dan guru kelas untuk 

dapat memperhatikan anak hiperaktif, serta dapat menangani anak yang 

mengalami siswa yang hiperaktif dan dapat memberikan bimbingan dan 

arahan agar anak mampu menyalurkan kedalam kegiatan yang lebih baik dan 

bermanfaat untuk kedepannya. 

b.) Bagi orang tua untuk dapat mengenali anak yang hiperaktif, dan 

memperhatikan tingkah laku anak tersebut, dan dapat membimbing dan 

mengarahkan anak sehingga dapat menanggulangi macam masalah yang 

dihadapi oleh anak disaat terjadi pertumbuhan dan perkembangan. 

c.) Bagi siswa hendaknya siswa memperhatikan arahan dan bimbingan orang tua 

dan guru, hingga dapat terlepas dari masalah tersebut. 

 

 

 

 


