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MOTTO 

 

 

 

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita.” 

(Q.S Al Baqarah: 155-156) 

 

“Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah 

ia memiliki ilmunya; dan barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) 

diakhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; dan barang siapa yang 

menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula”. 

(HR. Bukhari dan Muslim) 
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menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia.Semoga nantinya aku 

bisa sukses dan  membahagiakanmu disisa umurmu. 
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ABSTRAK 

 

 

 

Rivanaldi, Sukmawan. 2020. Keterampilan Guru Dalam mengatasi Siswa 

Hiperaktif di Kelas VA SDN 55/1 Sridadi: Skripsi, Jurusan Ilmu Pendidikan, 

FKIP Universitas Jambi, Pembimbing: (I) Drs. Faizal Chan, S.Pd, M.Si (II) 

Hendra Budiono, S.Pd, M.Pd. 

 

Kata kunci: Keterampilan guru, Mengatasi, Siswa Hiperaktif 

 

Dalam proses pembelajaran banyak ditemui bermacam-macam perilaku siswa, 

salah satunya adalah siswa hiperaktif. Oleh karena itu guru harus mampu memiliki 

keterampilan dalam mengatasi siswa hiperaktif tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan tentang keterampilan guru dalam mengatasi siswa 

hiperaktif di kelas VA SDN 55/1 Sridadi selama kegiatan pembelajaran. Aspek 

yang diamati dalam mengatasi siswa hiperaktif adalah tidak fokus, menentang, 

destruktif, tidak kenal lelah, tanpa tujuan, tidak sabar dan usil, dan intelektualitas 

rendah 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas VA SDN 55/1 

Sridadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan 

menggunakan triangulasi teknik dan member check. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengatasi siswa hiperaktif guru 

menggunakan berbagai macam cara. Cara guru dalam mengatasi siswa hiperaktif 

antara lain dengan cara membentuk kelompok belajar. Tujuannya agar siswa 

hiperaktif bisa dilatih untuk bekerja sama dengan siswa lainnya. Guru juga 

berkeliling ke setiap meja dan melakukan pendekatan perindividu dengan siswa 

hiperaktif. Guru juga memberikan nasihat dan gambaran tentang sebab akibat 

kepada siswa hiperaktif. Pemberian cerita dan gambar yang menarik di dalam 

proses pembelajaran. Pemberian tugas perindividu untuk melatih tanggung jawab 

siswa hiperaktif 

 

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi tujuh 

aspek siswa hiperaktif guru akan menghampiri setiap meja siswa hiperaktif dan  

melakukan pendekatan perindividu, membentuk kelompok belajar, memberikan 

nasihat, memberikan tugas perindividu, memberikan pelajaran yang sesuai dengan 

minatnya, dan menegur siswa hiperaktif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Fokus Penelitian 

Proses pembelajaran di kelas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa dan guru, dan dilakukan secara langsung sehingga tercipta sebuah interaksi 

antara siswa dan guru. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 ayat 1 

disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Melalui PP tersebut, dalam kegiatan proses 

pembelajaran di kelas guru harus mampu menciptakan suasana yang kreatif dan 

menyenangkan sehingga siswa akan timbul keinginan untuk belajar.  

Dalam proses pembelajaran dikelas, sering ditemui berbagai macam 

masalah yang timbul di dalam kelas. Masalah yang timbul tersebut dapat menjadi 

kendala untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Masalah yang timbul tersebut 

dapat berasal dari guru, siswa dan sebab-sebab lainnya. Seperti halnya saat pertama 

memasuki kelas terkadang sering di temui berbagai macam kondisi dan prilaku 

siswa. Perilaku siswa tersebut bermacam-macam, ada yang pendiam, acuh, suka 

menyendiri, siswa hiperaktif dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku siswa tersebut 

dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai macam hal, baik faktor dari 

dalam diri anak maupun dari luar. 

Banyak permasalahan yang timbul di dalam kelas, salah satunya adalah 

siswa yang hiperaktif. Anak hiperaktif mengalami kondisi yang tidak mampu untuk 
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berkonsentrasi selama 10 menit, sulit fokus dan sulituntuk berkonsentrasi. Meraka 

juga memiliki konsentrasi yang buruk atau sulit fokus. Anak dengan kondisi seperti 

ini akan menjadi pusat perhatian jika bergabung dengan anak normal lainnya karena 

akan cenderung lebih bergerak aktif atau menggangu teman lainnya. Walaupun 

padaumumnya anak-anak pada usia sekolah dasar memang memiliki 

kecenderungan untuk bergerak aktif. Namun untuk anak hiperaktif melakukannya 

pada setiap saat dan dalam kondisi apapun tanpa mengenal waktu.  

Dengan adanya kondisi seperti ini maka seorang guru perlu mencari solusi 

dan strategi yang tepat untuk menangani masalah-masalah tersebut. Memberikan 

proses pembelajaran yang dapat membuat kondisi kelas menjadi lebih kondusif. 

Oleh karena itu, seorang guru harus mampu memiliki keterampilan dalam 

mengatasi siswa hiperaktif tersebut. Keterampilan tersebut dapat berupa 

keterampilan dalam hal komunikasi kepada siswa hiperaktif maupun keterampilan 

dalam hal mengelompokkan siswa. Seorang guru perlu menuntun siswa tersebut 

agar bisa menjadi siswa yang semestinya. Anak hiperaktif juga berhak mendapat 

pengajaran yang sama pada anak lainnya. 

Berdasarkan observasi di SD 55/1 Sridadi, penulis menemukan beberapa 

anak yang hiperaktif. SD 55/1 Sridadi merupakan sekolah yang menerima siswa 

dalam berbagai kondisi dan kebutuhan, termasuk anak hiperaktif. Dalam proses 

pembelajaran, siswa hiperaktif juga diikutsertakan dalam proses pembelajaran. 

Mereka juga mendapatkan pengajaran yang sama dengan siswa normal lainnya. 

Perlakuan guru terhadap anak hiperaktif pun terlihat tidak membeda-bedakan antara 

siswa hiperaktif dengan siswa normal lainnya. Saat melakukan observasi di kelas 

terlihat sikap anak hiperaktif yaitu mereka terlihat sulit untuk fokus saat 
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pembelajaran sedang berlangsung. Terkadang mereka juga menentang perkataan 

guru dan tidak mau untuk di nasehati. Tidak hanya itu mereka juga terlihat tidak 

mudah lelah, sehingga saat proses pembelajaran sedang berlangsung mereka 

berjalan kesana kemari tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. Namun, 

secara keseluruhan perilaku siswa hiperaktif yang paling menonjol adalah mereka 

sulit untuk diam. Saat melakukan observasi terlihat guru mengatasi siswa hiperaktif 

tersebut dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan cara tidak 

menempatkan anak hiperaktif duduk bersebelahan atau sebangku. Karena jika 

anak-anak tersebut duduk bersebelahan dikhawatirkan sifat hiperaktif mereka akan 

semakin meningkat.Selain tidak menempatkan siswa yang hiperaktif duduk 

bersebelahan, guru juga mengatasi dengan cara menempatkan salah satu siswa 

hiperaktif duduk di depan meja guru. Hal ini dilakukan guru agar lebih mudah 

dalam mengontrol prilaku siswa tersebut.Cara lain yang dilakukan guru adalah 

dengan menyisipkan permainan-permainan kecil saat pembelajaran sedang 

berlangsung. Permainan tersebut dapat berupa kuis atau pertanyaan menarik yang 

dapat memancing perhatian siswa hiperaktif. Beberapa keterampilan yang 

dilakukan oleh guru tersebut senantiasa dilakukan dengan tujuanagar proses 

pembelajaran dapat tetap berjalan dengan lancar dan terlaksana tanpa gangguan 

apapun. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan peneliti ingin mengungkapkan 

keterampilan guru dalam mengatasi siswa hiperaktif. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Keterampilan Guru Dalam 

Mengatasi Siswa Hiperaktif di Kelas VA SDN 55/1 Sridadi”.    

 



4 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian dapat diajukan 

rumusan masalah yaitu “Bagaimana keterampilan guru dalam mengatasi siswa 

hiperaktif dikelas VA SDN 55/1 Sridadi” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

keterampilan guru dalam mengatasi siswa hiperaktif dikelas VA SDN 55/1 Sridadi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada 

dunia pendidikan berupa wawasan pengetahuan  tentang anak hiperaktif dan 

keterampilan guru dalam mengatasi masalah siswa hiperaktif dalam proses 

pembelajaran 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki mutu pendidikan melalui kualitas pembelajaran di 

sekolah, khususnya dalam penanganan siswa hiperaktif 

2. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi guru tentang 

bagaimana keterampilan guru dalam mengatasi siswa hiperaktif dalam 

proses pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

2.1 Keterampilan Guru 

Menurut Syah (2004:119) menjelaskan bahwa “keterampilan merupakan 

kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot (neuromuscular) 

yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, olah 

raga, dan sebagainya” . Sedangkan menurut Wiyani (2013:87) “keterampilan guru 

dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki guru dalam menyelesaikan 

tugasnya sebagai manajer kelas”. 

Menurut Usman (2013:5) menjelaskan bahwa : 

guru merupakan jabatan profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. 

Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk 

melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam 

bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan 

syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru profesional yang harus menguasai betul seluk 

beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu 

dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu  atau pendidikan prajabatan. 

Panggabean (2013:1) menjelaskan bahwa “istilah “guru” mengacu pada 

figur yang bukan hanya mengajar melainkan juga mendidik tidak melulu 

mentransfer materi pelajaran tapi juga ilmu soal kehidupan. Bukan Cuma 

melakukan penilaian terhadap ulangan dan ujian namun juga mengamati nilai-nilai 

apa yang dianut murid dalam kehidupan mereka dan berusaha aktif menanamkan 

nilai-nilai positif dalam diri mereka”. 

Selanjutnya Mulyasa (2016:37) menjelaskan bahwa : 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta 

didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi 

tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Tugas guru 

dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada peserta didik. 
Sesuai kemajuan dan tuntutan zaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami 

peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu membantu mereka dalam 

menghadapi kesulitan belajar. 
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Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan menyelesaikan 

suatu pekerjaan dengan benar dan tepat. Sedangkan guru adalah sosok seseorang 

yang dapat menjadi teladan, mulai dari ucapan dan sikapnya. Oleh karena itu 

menjadi guru bukanlah sesuatu hal yang mudah. Guru dituntut agar mampu 

mendidik dan mengajarkan siswa demi tercapainya tujuan pendidikan nasional dan 

menjadikan siswa-siswi berkarakter untuk masa depan kehidupan berbangsa dan  

bernegara.    

2.1.1 Peran guru  

Menurut Wrightman dalam (Usman, 2013:4) “peranan guru adalah 

terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam 

suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku 

dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya”. Adams & Decey dalam 

(Usman, 2013:9) menjelaskan bahwa “peranan dan kompetensi guru dalam proses 

belajar mengajar meliputi banyak hal diantaranya sebagai pengajar, pemimpin 

kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspedisi, perencana, 

supervisor, motivator, dan konselor”. Selanjutnya Usman (2013:9) mengungkapkan 

peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Guru sebagai demonstrator 

Guru harus mampu menguasai materi dan bahan ajar serta mampu 

mengembangkan ilmu yang dimilikinya agar hasil belajar dapat dicapai 

siswa karena guru sebagai demonstratif 

b. Guru sebagai pengelola kelas 

Guru harus mampu mengelola kelas menjadi lingkungan belajar 
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c. Guru sebagai mediator dan fasilitator 

Guru harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola media 

sebagai sarana proses belajar mengajar. Guru juga harus mampu mencari 

sumber-sumber belajar baik dari buku teks, majalah, narasumber agar tujuan 

proses belajar dapat dicapai. 

d. Guru sebagai evalutor 

Guru harus selalu mengikuti hasil belajar siswa setiap saat 

Sejalan dengan Mulyasa (2016:37-64) bahwa peran guru yaitu : 

1) Guru sebagai pendidik, 2) Guru sebagai pengajar, 3) Guru sebagai pembimbing, 4) 

Guru sebagai pelatih, 5) Guru sebagai penasehat, 6) Guru sebagai pembaharu (inovator), 

7) Guru sebagai model dan teladan, 8) Guru sebagai pribadi, 9) Guru sebagai peneliti, 10) 

Guru sebagai pendorong kreatifitas, 11) Guru sebagai pembangkit pandangan, 12) Guru 

sebagai pekerja rutin, 13) Guru sebagai pemindahan kemah, 14) Guru sebagai pembawa 

cerita, 15) Guru sebagai aktor, 16) Guru sebagai emansipator, 17) Guru sebagai evaluator, 

18) Guru sebagai pengawet, dan 19) Guru sebagai kulminator 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran 

guru di sekolah tidak hanya sebatas pada mengajar, namun juga bertindak sebagai 

orang tua siswa di sekolah. Guru juga berperan dalam membantu siswa apabila 

mengalami kesulitan. Baik kesulitan dalam hal belajar, sosial maupun kesulitan 

lainnya. 

2.1.2 Tugas guru  

Wiley & Sons (2009:32) menyatakan : 

para guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang perbedaan cara belajar siswa dan 

memproses informasi. Yang dimaksud dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus 

disini termasuk mereka yang mengalami dyslexia, keterlambatan perkembangan mental, 

autis, dan mereka-mereka yang sulit berkonsentrasi. Para guru juga perlu memahami 

sifat-sifat khas siswa seperti diatas. Para guru sebaiknya menyadari bahwa berbagai 
kondisi mungkin saja akan mereka temui, dari yang ringan (yang hampir tidak bisa 

dikenali) sampai yang berat.  

Menurut Mulyasa (2016:21) “tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas 

pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Sesuai kemajuan dan tuntutan 
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zaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan 

berbagai keunikannya agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan 

belajar”. 

Wiley & Sons (2009:40-41) menjelaskan beberapa hal yang perlu dilakukan 

untuk dapat mengemban tanggung jawab sebagai seorang guru sebagai berikut : 

a) Tahu cara mengajarkan materi pelajaran dan memliki pemahaman yang baik 

terhadap materi tersebut 

b) Mempunyai pemahaman tentang cara belajar dan berkembang siswa 

c) Agar siswa mendapat masukan tentang apa yang mereka pelajari, guru harus 

mampu memonitori dan mengobservasi hasil belajar siswa 

d) Mengetahui bahasa dan budaya siswa dan tahu cara mempelajarinya, serta 

memahami tentang diri sendiri 

e) Untuk menjembatani antara pengetahuan guru tentang murid dan apa yg 

dibutuhkan murid, guru harus merancang kurikulum dan aktivitas 

pembelajaran 

f) Agar siswa tidak salah konsep saat mempelajari materi pelajaran tertentu, 

guru harus mampu mengajar materi pelajaran tertentu 

g) Mampu memanfaatkan hasil evaluasi siswa untuk merancang pelajaran yang 

akan diajarkan selanjutnya 

h) Mampu mengobservasi siswa secara individu dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan gurunya dan mampu mendiagnosis apa yang sedang dibutuhkan 

muridnya 

i) Mampu melihat kesulitan yang dialami oleh siswa baik didalam kelas 

maupun di luar kelas dan mengevaluasi mengapa perilaku siswa bisa berbeda 
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j) Mampu merubah strategi dalam mengajar bila dibutuhkan 

2.2 Siswa Hiperaktif 

Anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan 

perhatian dengan gangguan hiperaktivitas (GPPH) atau attention deficitand 

hyperactivity disorder (ADHD). Kondisi ini juga di sebut sebagai gangguan 

hiperkinetik. Dahulu kondisi ini sering disebut minimal braindys function syndrome 

(Zafiera 2012:11). Hermawan (Zafiera, 2012:14) menjelaskan bahwa “jika ditinjau 

secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, 

disebabkan disfungsi neurologi dengan gejala utama tidak mampu memusatkan 

perhatian. Hiperaktif merupakan turunan dari attention deficitand hyperactivity 

disorder atau ADHD”. 

Menurut Taylor (1988:1) kata “hiperaktivitas” (hyperactifity) digunakan 

untuk menyatakan suatu pola perilaku pada seseorang yang menunjukkan sikap 

tidak mau diam, tidak menaruh perhatian dan impulsif (semau gue). Anak-anak 

yang hiperaktif selalu bergerak. Mereka tidak mau diam bahkan dalam situasi-

situasi, misalnya ketika sedang mengikuti pelajaran di kelas, yang menuntun agar 

mereka bersikap tenang. Barkley dalam (Zafiera, 2012:62) menyatakan bahwa 

“ADHD adalah sebuah gangguan dimana respon menjadi terhalang dan mengalami 

disfungsi pelaksana yang mengarah pada kurangnya pengaturan diri, lemahnya 

kemampuan untuk mengatur perilaku untuk tujuan sekarang dan masa depan, serta 

sulit beradaptasi secara sosial dan perilaku dengan tuntutan lingkungan”. 

              Menurut Priyatna (2010:2) “ADHD adalah kelainan perilaku yang dialami 

kira-kira 8% sampai 10% anak dari seluruh populasi anak-anak secara global. 

Dimana porsi anak laki-laki tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan anak 
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perempuan meskipun, sampai sekarang masih belum diketahui mengapa bisa 

begitu”. Selanjutnya menurut Tim Ahli Puspa Swara dalam (Mulyono, 2007:4) 

mengatakan bahwa hiperaktif (GPPH/ADHD) merupakan kelainan perilaku yang 

tidak jelas asal usulnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa kondisi gangguan 

perilaku tersebut berkombinasi dengan sifat tertentu, seperti gelisah, tidak mampu 

berkonsentrasi, serta terus menerus berbicara. Oleh karena susah berkonsentrasi, 

sering prestasi sekolahnya menurun. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

hiperaktif adalah kondisi dimana seseorang tidak mau diam, selalu bergerak aktif 

dalam kondisi apapun dan dalam proses pembelajaran sering mengganggu teman-

temannya. 

2.2.1 Faktor penyebab hiperaktif 

Taylor (1988:22-41) menjelaskan faktor-faktor penyebab hiperaktif yaitu :  

1. Temperamen 

Temperamen setiap anak selalu berbeda-beda dan akan berkembang seiring 

dengan pertambahan usianya. Temperamen atau luapan emosi merupakan 

pembentukan karakter anak pertama kali dalam hal kepribadian 

2. Orang lain 

Ada beberapa orang tua yang terlihat mampu menjalin hubungan dengan 

anak yang hiperaktif, namun terkadang adapula yang tidak mempu menjalin 

hubungan tersebut 
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3. Biologis 

Terkadang orang tua merasa khawatir jika anak mereka yang hiperaktif akan 

menurunkan sikap hiperaktif ke anak mereka selanjutnya. Karena hiperaktif 

umumnya menurun dari orangtuanya 

4. Jenis kelamin 

Anak laki-laki umumnya memiliki tingkat hiperaktif yang lebih tinggi 

ketimbang perempuan yang lebih tenang. Hal ini disebabkan karena 

perkembangan otak yang stabil pada anak perempuan ketimbang laki-laki 

5. Perkembangan yang lambat 

Ada beberapa kasus yang menganggap bahwa hiperaktifitas merupakan 

keterlambatan dalam perkembangan anak 

6. Kehamilan dan persalinan 

Efek buruk pada perkembangan kejiwaan anak yang lahir disebabkan oleh 

kebiasaan merokok dan minum minuman yang memabukkan 

7. Kerusakan otak sejak lahir 

Perkembangan pada bagian otak dapat disebabkan oleh komplikasi saat 

persalinan yang menimbulkan luka pada otak 

8. Cedera otak sesudah lahir 

Benturan atau kecelakaan pada otak dapat mempengaruhi kerusakan otak 

dan menimbulkan masalah-masalah perilaku dikemudian hari 

9. Penyakit-penyakit fisik lainnya 

Anak yang sedang sakit biasanya mudah marah karena kehilangan 

konsentrasi 
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2.2.2 Ciri-ciri anak hiperaktif 

Menurut Zafiera (2012:15-17) ciri-ciri anak hiperaktif adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak fokus 

Anak yang tidak fokus mereka sulit berkonsentrasi dalam waktu yang lama 

dan perhatianya mudah teralihkan oleh hal-hal lain 

2. Menentang 

Anak seperti ini biasanya sulit untuk diberikan nasihat atas perilaku yang 

telah diperbuat 

3. Destruktif 

Anak seperti ini suka menghancurkan dan merusak barang disekitarnya 

4. Tak kenal lelah 

Dalam bermain anak seperti ini tidak kenal lelah sehingga membuat orang 

tua kekalahan dalam menghadapinya 

5. Tanpa tujuan 

Anak seperti ini tidak memiliki tujuan dalam mengerjakan sesuatu aktivitas 

seperti bermain 

6. Tidak sabar dan usil 

Mereka juga tidak memiliki kesabaran dalam bermain dengan teman-teman 

sebayanya 

7. Intelektualitas rendah 

Seringkali anak hiperaktifitas memiliki gangguan intelektualitas yang 

rendah dibanding dengan anak normal lainnya 
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Menurut Zafiera (2012:27) beberapa kriteria ADHD adalah sebagai berikut : 

1. Kriteria sulit berkonsentrasi yaitu sering melakukan kecerobohan atau gagal 

menyimak hal yang terperinci, sering membuat kesalahan karena tidak cermat, sering 

sulit memusatkan perhatian secara terus menerus dalam suatu aktifitas, sering tampak 

tidak mendengarkan kalau diajak bicara, sering tidak mengikuti instruksi dan gagal 
menyelesaikan tugas, sering menghindar, tidak menyukai, atau enggan melakukan 

tugas yang butuh pemikiran yang cukup lama, sering kehilangan barang yang 

dibutuhkan untuk melakukan tugas, sering mudah beralih perhatian oleh rangsang dari 

luar dan sering lupa dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari 

2. Kriteria hiperaktif dan impulsive yaitu sering menggerak-gerakan tangan atau kaki 

ketika duduk, atau sering menggeliat, sering meninggalkan tempat duduknya padahal 

seharusnya ia duduk manis, sering berlari-lari atau memanjat secara berlebihan pada 

keadaan yang tidak selayaknya, sering tidak mampu melakukan atau mengikuti 

kegiatan dengan tenang, selalu bergerak seolah-olah tubuhnya didorong oleh mesin 

juga tenaganya tidak habis, sering terlalu banyak bicara, sering terlalu cepat memberi 

jawaban ketika di tanya padahal pertanyaannya belum selesai, sering sulit menunggu 

giliran dan sering memotong atau menyela pembicaraan. 

 

 

2.3 Penelitian Relevan 

Untuk menghindari plagiatisasi atau duplikasi, penelitian ini juga didukung 

oleh penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, di antaranya: 

Penelitian relevan yang pertama dilakukan oleh Yuliana (2017) Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malng. Yang berjudul Teknik Guru Dalam 

Menangani Anak Hiperaktif (Studi Kasus di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Islamiyah diliputi kambing malang). Hasil penelitian ini adalah guru telah 

menunjukan berbagai macam teknik dalam mengatasi siswa hiperaktif, perilaku 

siswa hiperaktif jika didalam kelas dan kendala-kendala guru yang dialami ketika 

menangani masalah siswa hiperaktif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 

persamaannya yaitu pada variabel anak hiperaktif, pendekatan dan jenis penelitian 

dan teknik pengumpulan data. Perbedaannya yaitu pada kelas yang dilakukan 

peneliti terdahulu dilakukan di kelas V. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan 

hanya di kelas VA saja.  
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Penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Susilowati (2015) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan judul Peran Guru dan Orang Tua Dalam 

Mengatasi Anak Hiperaktif pada Siswa Kelas III Di SDN Negeri 9 Purwodadi 

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2014/2015. Hasil penelitian menunjukan 

sebab-sebab anak hiperaktif antara lain: Saat Ibu hamil suka merokok, orang tua 

yang selalu memanjakan anak, kasih sayang yang berlebihan, kurangnya perhatian 

dari orang tua, kebiasaan bermain di luar rumah tanpa pantauan dari orang tua dan 

kemampuan yang rendah dalam belajar. 

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka terdapat persamaan yaitu 

pada variabel anak hiperaktif dan teknik pengumpulan data. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian terdahulu dilakukan Di Kelas 3, menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif, dan hasil penelitian hanya terfokus pada sebab-sebab 

anak hiperaktif. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan Di Kelas VA dengan jenis 

penelitian study kasus, dan hasil penelitian lebih menekankan pada keterampilan 

guru dalam mengatasi siswa hiperaktif. 

Penjabaran tentang penelitian relevan diatas, mendukung peneliti untuk 

melakukan penelitian berdasarkan referensi yang sudah ada untuk memperkuat data 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

 

2.4 Kerangka Berfikir 

Dalam proses pembelajaran di kelas sering ditemui berbagai macam masalah 

yang timbul. Masalah yang ditimbulkan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai 

hal, salah satunya dari siswa. Saat memasuki kelas, banyak ditemui kondisi dan 

perilaku siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang pendiam, pintar, hiperaktif dan 
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lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh beragam faktor baik dari dalam 

maupun dari luar. Salah satu masalah yang sering dijumpai di kelas adalah siswa 

yang hiperaktif. Siswa hiperaktif adalah siswa yang melakukan segala kegiatannya 

lebih aktif dibanding dengan anak lainnya. Mereka cenderung lebih suka bermain 

saat belajar ketimbang memperhatikan gurunya. Siswa hiperaktif juga mengalami 

kondisi sulit berkonsentrasi dan sulit fokus. 

Keterampilan guru sangat diperlukan untuk mengatasi siswa hiperaktif 

tersebut. Salah satu keterampilan yang dilakukan oleh guru adalah dengan tidak 

menempatkan siswa hiperaktif duduk bersebelahan. Hal ini dilakukan agar siswa 

hiperaktif tidak saling mengganggu satu sama lain. Jika siswa hiperaktif 

ditempatkan dalam satu bangku maka di khawatirkan meraka akan sulit diatur. 

Dengan diterapkannya  tersebut maka proses pembelajaran akan terlaksana dengan 

lancar tanpa ada gangguan apapun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.1 Kerangka berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VA SDN No.55/1 Sridadi. Penelitian ini 

dilakukan pada Semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 

 

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Moleong dalam ( Herdiansyah, 2010:9) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “studi kasus”. 

Menurut Russell dalam (Herdiansyah 2010:76) menyatakan bahwa studi kasus 

(case study) adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu 

“sistem yang terbatas” (blunder system) pada satu kasus atau beberapa kasus secara 

mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan 

beragam sumber informasi yang kaya akan konteks 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Menurut Djamal (2015:64) mengatakan data adalah kenyataan atau fakta 

baik berupa benda, peristiwa, tulisan atau angka yang sengaja dikumpulkan/dicatat 
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melalui pengamatan atau wawancara untuk keperluan penalaran atau penelitian 

tertentu. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer berupa hasil observasi selama penelitian dan transkrip wawancara yang 

berasal dari narasumber yaitu ibu Sugiah, S.Pd.SD guru kelas VA SDN 55/1 

Sridadi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen dan arsip. Sumber data pada 

penelitian ini berasal dari guru yaitu ibu Sugiah, S.Pd.SD guru kelas VA SDN 55/1 

Sridadi dan siswa kelas VA.  

 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel (Cuplikan) 

Pengambilan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

purposive sampling. Menurut Sugiono (2017:300) purpose sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, 

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiono, 2017:308). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

3.5.1 Observasi 

Teknik observasi pada penelitian ini adalah observasi partisipatif jenis 

partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat orang yang akan di 
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amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pengumpulan data dengan 

teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan di SDN 55/1 

Sridadi. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk mencari data sebanyak-banyaknya 

yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan di teliti.  

Tabel 3.1 Pedoman observasi keterampilan guru terhadap anak hiperaktif 

No Aspek Deskriptor 

1 Tidak fokus Keterampilan dalam membuat siswa 

menjadi fokus saat belajar 

2 Menentang Mampu menarik minat dan perhatian 

siswa 

3 Destruktif Keterampilan membimbing siswa di 

dalam kelas 

4 Tak kenal lelah Keterampilan dalam mengajak siswa 

untuk bersikap semestinya 

5 Tanpa tujuan Keterampilan dalam mengarahkan 

perilaku siswa 

6 Tidak sabar dan usil Keterampilan dalam mengarahkan siswa 

dalam hal bersosialisasi 

7 Intelektualitas rendah Keterampilan dalam meningkatkan 

motivasi dan minat belajar 

Sumber : Zafiera (2012:15-17) 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal yang lebih detail dan mendalam dari sumber data. 

Menurut Djamal (2015:75) wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan 

data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai 

(interviewer) yang menjawab pertanyaan itu. Teknik wawancara pada penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2014:319) “wawancara 

terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 
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diperoleh”. Melalui wawancara, data yang diperoleh berupa data deskripsi tentang 

keterampilan guru dalam mengatasi siswa hiperaktif. Untuk mendapatkan data yang 

diinginkan, peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas VA SDN 55/1 

Sridadi. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengambilan dokumen berupa arsip-arsip yang 

berkaitan dengan strategi guru dalam penanganan siswa hiperaktif  

 

3.6 Tehnik Uji Validitas Data 

Teknik uji validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber dan member check. Menurut Sugiono (2017:372) triangulasi diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Triangulasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber 

yaitu menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari 

beberapa sumber. 

Sugiyono (2013:276), menjelaskan bahwa “member check adalah proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data”. Tujuan member 

check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan 

apa yang diberikan oleh pemberi data. Setelah data dianalisis dan disepakati 

bersama, maka para pemberi data (informan) diminta untuk menandatangani 

supaya lebih otentik dan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan member 

check. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiono dalam Djamal (2015:138) analisis data dalam penelitian 

kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh  Melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga mudah dipahami, dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang 

lain. Hal ini juga dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:337) 

bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Dalam teknik analisis data ini peneliti juga menggunakan analisis data lapangan 

Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

1. Tahap reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu (Sugiyono, 2017:338). Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila 

diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti meruduksi/merangkum data 

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kegiatan observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan keterampilan guru dalam 

mengatasi siswa hiperaktif kelas VA SDN 55/1 Sridadi. 

2. Tahap penyajian data 

Setelah data direduksi maka langkah peneliti selanjutnya adalahmenyajikan 

data. Dalam penelitian kualitataif, penyajian data bisa dilakukan dalam 



20 

 

 

 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan data 

yang sudah diperoleh peneliti akan ditulis dalam bentuk uraian teks naratif 

dengan tujuan untuk mempermudahkan pembaca dengan apa yang 

diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian.  

3. Tahap verifikasi 

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data 

berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a) Menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan  

data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

b) Mendatangi informan guna memberikan informasi kepada 

peneliti 

 



21 

 

 

 

2. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data 

menggunakan instrumen-instrumen yang telah disiapkan sebelumnya. 

3. Tahap penyelesaian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisis data dan  

menyimpulkan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang terdapat 

pada bab IV dan V. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi objek/lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 55/1 Sridadi. Tepatnya di Jln. 

Lintas Muara Bulian Muara Tembesi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten 

Batanghari. Penelitian ini mengenai “keterampilan guru dalam mengatasi siswa 

hiperaktif di kelas VA SDN 55/1 Sridadi”. Penelitian ini dilaksanakan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung dikelas VA SD Negeri 55/1 Sridadi. Peneliti 

melakukan penelitian pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 14 September 

2019. Didalam proses penelitian peneliti pertama akan melakukan observasi, yang 

kedua melakukan wawancara tentang keterampilan guru dalam mengatasi siswa 

hiperaktif dan terakhir mengambil data dokumentasi. 

 

4.2 Temuan hasil penelitian 

Penelitian ini hanya difokuskan pada keterampilan guru dalam mengatasi 

siswa hiperaktif. Data penelitian yang disajikan oleh peneliti berasal dari data 

observasi, wawancara dan dokumentasi dengan guru kelas VA SDN 55/1 Sridadi 

yaitu ibu Sugiah S.Pd. selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang berkaitan 

dengan keterampilan guru dalam mengatasi siswa hiperaktif. 

Indikator tentang siswa hiperaktif yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

tidak fokus, menentang, destruktif, tanpa tujuan, tak kenal lelah, tidak sabar dan 

usil dan intelektualitas rendah. 
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4.2.1 Tidak fokus 

Observasi pertama pada aspek tidak fokus dilakukan pada tanggal 19 

Agustus 2019. Pada saat proses pembelajaran berlangsung terlihat masih ada 2 dari 

3 siswa hiperaktif yang tidak memperhatikan gurunya saat memberi materi 

pelajaran. Siswa DW dan RP masih seringsulit berkonsentrasi dalam belajar. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, guru melakukan pendekatan per individu kepada DW 

dan RP. Dengan melakukan pendekatan per individu guru bisa mengetahui apa 

yang membuat siswa tersebut tidak fokus. Guru juga menanyakan 

kepadasiswatersebutapakahiamempunyaimasalah diluar sekolah. Jika siswa 

tersebut memiliki masalah diluar sekolah maka guru akan memberikan jalan 

keluarnya. Jika masalah tersebut sudah selesai maka siswa dapat kembali mengikuti 

pelajaran yang sedang dilaksanakan gurunya.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

    Gambar 4.1 guru melakukan pendekatan perindividu 

Selain menanyakan apa yang membuat siswa tersebut tidak fokus, guru juga 

menanyakan apa yang membuat siswa tersebut dapat fokus. Setelah guru sudah 

mengetahui apa-apa saja hal yang dapat membuat siswa tersebut fokus belajar, 

maka guru akan melakukan sesuai dengan keinginan siswa. Keinginan siswa 
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tersebut dapat berupa menyisipkan permainan di setiap pelajaran dan lain 

sebagainya. Setelah apa yang diinginkan siswa tersebut dicapai maka guru akan 

dengan mudah memfokuskan siswa kembali ke dalam pelajaran yang sedang 

berlangsung dan melaksanakan aktivitas belajar seperti biasanya.  

Pada observasi ke dua tentang aspek tidak fokus dilaksanakan pada tanggal 

21 Agustus 2019. Pada observasi kali ini, guru mencoba menggunakan cara yang 

lain. Jika sebelumnya guru menanyakan hal apa saja yang membuat siswa tidak 

fokus serta hal apa saja yang membuat siswa fokus, maka kali ini guru mencoba 

memvariasikan metode pelajaran. Untuk kembali membuat siswa memfokuskan 

pada pelajaran, guru menggunakan metode belajar kelompok. Guru akan 

membentuk beberapa kelompok dengan siswa DW, RP dan AF di dalamnya. 

Dengan menggunakan metode belajar kelompok, maka siswa belajar untuk saling 

bekerja sama dengan teman lainnya. Siswa akan di tuntut untuk bisa mengutarakan 

pendapat serta belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Dengan metode 

kelompok ini siswa hiperaktif akan terfokus pada kelompok belajarnya. Ia tidak lagi 

memikirkan hal lainnya. Karena dengan diadakannya metode kelompok ini siswa 

diajarkan untuk saling bekerja sama dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Setelah tugas 

kelompok sudah selesai, maka siswa akan di suruh maju kedepan kelas untuk 

membacakan hasil kerja kelompok mereka. Siswa yang tidak fokus akan 

berkonsentrasi dalam membacakan hasil kerja kelompoknya. Setelah semua siswa 

dalam kelompok telah selesai membaca hasilnya, maka guru akan memberikan 

reward. Reward tersebut tidak harus berupa hadiah, tetapi grur akan memberikan 

reward berupa teluk tangan beserta seluruh siswa di dalam kelas. Dengan di berikan 
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reward tersebut maka siswa yang tidak fokus akan merasa senang dan mencoba 

kembali berkonsentrasi pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. 

Observasi ketiga tentang aspek tidak fokus dilaksanakan pada tanggal 26 

Agustus 2019. Kali ini guru mencoba memvariasikan langkah-langkah untuk 

mengatasi siswa yang sulit fokus saat belajar. Setelah sebelumnya guru 

menggunakan metode kelompok, kali ini guru selain menggunakan metode 

kelompok akan menambahkan atau menyisipkan cerita di saat pelajarannya. Cerita 

yang disampaikan oleh guru dapat berupa cerita singkat, cerpen, cerita tentang 

hewan yang menarik siswa dan cerita yang berhubungan dengan materi pelajaran 

yang sedang diajarkan. Cerita yang di sampaikan oleh guru dibawakan dengan 

semenarik mungkin. Guru juga memvariasikan gaya bicara dan suara yang berbeda 

beda di setiap tokoh. Siswa DW, RP dan AF akan menjadi tertarik dengan cerita 

yang disampaikan gurunya. Dengan ketertarikan siswa tersebut maka siswa yang 

sebelumnya kehilangan fokus saat belajar maka akan kembali berkonsentrasi dan 

fokus memperhatikan gurunya. Setelah menceritakan cerita yang menarik, guru 

akan melakukan sebuah pertanyaan umum. Pertanyaan yang diberikan ini 

melibatkan seluruh siswa dikelas termasuk siswa hiperaktif. Siswa yang mendapat 

sebuah pertanyaan umum maka akan tergerak dan mencoba berpikir apa jawaban 

dari pertanyaan yang diberikan oleh gurunya.  

Observasi keempat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019. Selain 

menggunakan metode kelompok dan bercerita di depan kelas, guru mengatasi siswa 

hiperaktif dengan cara sering berkeliling ke setiap meja siswa. Guru berkeliling ke 

dalam kelas dan menghampiri setiap meja DW, RP dan AF saat siswa tersebut 

mengerjakan sesuatu tugas yang diberikan gurunya. Dengan berkeliling ke penjuru 
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kelas maka siswa yang tidak fokus akan mencoba memfokuskan dirinya untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Jika siswa tersebut tidak mengerjakan 

maka siswa akan merasa khawatir jika nantinya ia akan ditegur oleh gurunya. Guru 

tidak hanya berkeliling kelas saja. Selain berkeliling guru juga melakukan 

pendekatan per individu. Guru akan menanyakan kesulitan apa saja yang dialami 

muridnya. Guru juga menghampiri siswa yang kurang fokus saat belajar dan 

menanyakan kesulitan apa saja kepada siswa tersebut. Jika siswa tersebut 

mengalami kesulitan, maka guru akan membantu menyelesaikannya. Setelah 

kesulitan tersebut dapat diatasi maka aktivitas belajar akan kembali dilanjutkan.  

Observasi kelima dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019. Setelah 

melakukan beberapa cara dalam mengatasi siswa hiperaktif terutama pada aspek 

tidak fokus, guru mencoba menggunakan salah satu cara yaitu dengan cara 

menggambar sesuatu di papan tulis. Siswa SD akan sangat senang melihat atau 

mendengarkan sesuatu yang menarik. Jika sebelumnya guru menceritakan sebuah 

cerita, kali ini guru menggambarkan cerita tersebut di papan tulis. Gambar yang 

dibuat guru merupakan gambar hewan. Gambar Herwan tersebut dapat 

berhubungan dengan cerita yang disampaikan gurunya. Jadi selain menceritakan, 

guru juga menggambarnya dipapan tulis dan sesekali melempar pertanyaan terbuka 

kepada muridnya. Dengan dilakukan cara ini, siswa DW, RP dan AF yang 

sebelumnya tidak fokus belajar akan terfokus pada gambar yang ada dipapan tulis.  

Observasi ke enam dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019. Setelah 

beberapa cara pada hari sebelumnya, guru mengadakan sebuah tugas perindividu. 

Siswa yang tidak fokus terkadang tidak mengerjakan tugas tersebut dengan benar 

karena ia lebih sering melamun dan sulit berkonsentrasi. Untuk mengatasi masalah 
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tersebut, guru memberikan batas waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Dengan 

di adakan batas waktu mengerjakan tugas tersebut maka siswa yang tidak fokus 

akan tergerak untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Karena jika tidak selesai 

maka siswa khawatir akan mendapat nilai yang rendah. Jika siswa tersebut dirasa 

sulit dalam mengerjakan tugas makan guru melakukan pendekatan perindividu 

kepada siswa tersebut. Guru akan memberikan motivasi-motivasi kepada 

siswaDW, RP dan AF tersebut. Motivasi tersebut dilakukan agak siswa merasa 

yakin bahwa ia mampu menyelesaikan tugas tersebut. Siswa yang tidak fokus 

terkadang sering memikirkan apakah ia mampu mengerjakan tugas ini atau tidak. 

Karena itu guru akan memberikan sebuah keyakinan, motivasi agar rasa percaya 

diri siswa akan tumbuh. Dengan rasa percaya diri, kesuksesan siswa dalam belajar 

akan tumbuh.  

Hasil wawancara pada aspek tidak fokus adalah sebagai berikut : 

Table 4.1 Wawancara guru tentang aspek tidak fokus 
Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana tanggapan bapak/ibu 

terhadap siswa yang tidak fokus 

saat pelajaran berlangsung ? 

 

Sebenarnya anak yang tidak fokus ini ditegur, tetapi 

tindakan saya adalah mendekatinya, memberikan 

pertanyaan mengapa dia tidak bisa fokus atau apa yang 

membuat dia ada kendala dalam kesulitannya sehingga dia 

tidak bisa mengerjakan atau belum selesai mengerjakan 

sesuatu tugas. Jadi tugas saya hanya mengingatkan dan 

membantunya bila ada masalah-masalah yang tidak bisa 

dilakukannya. 

Bagaimana cara bapak/ibu dalam 

menangani siswa yang tidak fokus 

saat proses pembelajaran 

berlangsung ? 

 

Tindakan saya biasanya memberikan kegiatan yang 

membutuhkan anak tersebut untuk fokus misalnya 

melakukan aktifitas belajar bersama-sama jadi guru beserta 

anak tersebut atau saya beserta anak tersebut sama-sama 

menelaah mengkaji atau menjawab pertanyaan yang ia 

tidak bisa jawab dengan tepat 

Mengapa bapak/ibu menggunakan 

cara tersebut untuk menangani 

siswa tersebut ? 

Sebenarnya ini merupakan bantuan karena kalau mungkin 

setidak-tidaknya kalau ada kita jadi apapun yang membuat 

dia tidak fokus misalnya bermain atau ingin menjawab 

tetapi tidak bisa, sekarang kurangnya kita mendapatkan 

informasi mengapa ia tidak fokus dalam hal ini. 
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Apa saja kesulitan bapak/ibu dalam 

menghadapi anak-anak hiperaktif 

khususnya anak yang tidak fokus 

saat belajar ? 

 

Sebenarnya persentase untuk dikatakan anak tidak fokus ini 

tidak. Cuma dia agak sedikit terganggu dalam membahas 

suatu pertanyaan Karana ada sesuatu yang membuat dia 

kurang gairah atau kurang dapat menelaah dari soal-soal itu 

dengan cara seperti itu dia jadi kita dengan cara ini saya 

mengamati kesulitan belajarnya baru kita bisa bersikap 

bagaimana yang harus kita lakukan ke anak tersebut. 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru adalah guru selalu 

menegur dan bertanya kepada siswa hiperaktif mengapa ia tidak fokus saat belajar 

dan guru akan memberikan bantuan apabila siswa tersebut tidak bisa menyelesaikan 

masalahnya. Untuk mengatasi siswa yang tidak fokus guru juga memberikan 

kegiatan-kegiatan seperti belajar bersama-sama. Tujuan dari dibentuknya 

kelompok belajar adalah agar guru bisa mengamati kesulitan belajarnya dan 

mengapa siswa tersebut tidak fokus saat belajar. Setelah mengetahui penyebab 

kesulitan belajarnya maka guru dapat menentukan sikap apa yang harus dilakukan 

kepada siswa tersebut. 

4.2.2 Menentang 

Observasi pertama tentang aspek menentang dilakukan pada tanggal 19 

Agustus 2019. Menentang yang dilakukan siswa didalam kelas tidak hanya 

menentang gurunya, namun terkadang ia menentang pendapat temannya. Siswa 

yang menentang terutama kepada temannya, ia akan berbuat sesuatu dengan 

menang sendiri. Siswa tersebut ingin pendapatnya di terima oleh semua temannya. 

Untuk mengatasi masalah tersebut guru akan membentuk beberapa kelompok 

belajar. SiswaDW, RP dan AF akan ditempatkan pada 1 kelompok. Tujuannya 

adalah agar siswa yang menentang tersebut dapat dilatih untuk bisa menerima dan 

menghargai pendapat orang lain. Siswa tersebut ditempatkan secara merata atau 

heterogen. Dengan dibentuknya kelompok belajar maka siswa yang menentang 

tersebut lama kelamaan akan sadar bahwa jika kelompoknya ingin mendapat nilai 
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yang bagus maka ia harus belajar untuk menerima pendapat orang lain. Kalau siswa 

tersebut tidak bisa menerima pendapat orang lain maka hal tersebut akan 

berdampak buruk pada hasil kerja kelompoknya. 

Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019. Pada 

penelitian kali ini guru masih menggunakan metode belajar secara berkelompok. 

Namun tetap saja 2 dari 3 siswa yang menentang tersebut yaitu DW dan RP  

terkadang masih tidak ingin mendengar pendapat temannya. Dengan siswa yang 

masih belum bisa menerima pendapat temannya maka guru akan melakukan 

pendekatan per individu. Tujuan dilakukan pendekatan perindividu ini agar guru 

dapat mengerti hal apa saja yang membuat siswa DW dan RP bertindak seperti itu. 

Guru akan bertanya apakah ia mempunyai masalah di kelas, masalah dengan teman 

temannya atau pun masalah yang dialami siswa di luar sekolah. Jika masalah 

tersebut berasal dari teman sekelasnya, maka guru akan menasihatinya. Guru akan 

memberi masukan bahwa tindakan tersebut tidak baik. Jika siswa tersebut terus 

menerus melakukan hal hal yang menentang pendapat temannya maka ia 

dikhawatirkan akan di jauhi oleh teman temannya.  

Observasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019. Disini guru 

akan mencoba melakukan pendekatan secara individu. Setiap siswa sedang 

mengerjakan sesuatu maka guru akan berkeliling ke setiap meja siswa. Setiap 

berkeliling guru akan menghampiri setiap siswa termasuk siswaDW, RP dan AF. 

Guru juga akan melakukan komunikasi dengan siswa yang menentang tersebut. 

Saat melakukan komunikasi guru dapat menanyakan hal-hal kecil seperti pagi tadi 

sarapan apa, dengan siapa dia berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Dengan 

dilakukan komunikasi, maka murid akan merasa diperhatikan dan merasa nyaman 
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dalam belajar. Siswa yang menentang juga akan merasakan hal yang sama. Jika 

komunikasi tersebut dilakukan hanya kepada beberapa siswa, maka siswa hiperaktif 

tersebut akan merasa tidak diperhatikan oleh gurunya dan sikap menentangnya akan 

muncul kembali. Selain membuat siswa merasa nyaman, komunikasi akan 

membuat guru jadi mengetahui seluk beluk apa saja tentang siswa tersebut. Guru 

akan mengetahui apa-apa saja hal yang dapat membuat siswa tersebut melakukan 

hal-hal yang menentang. Jika hal tersebut berasal dari teman-teman yang kurang 

baik maka guru akan memberi tugas tambahan agar siswa tersebut dapat 

mengerjakan tugas tersebut dan tidak berinteraksi dengan siswa yang kurang baik 

dan membuat sikapnya menjadi kurang terpuji.  

Observasi keempat dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019. Disini guru 

masih melakukan pendekatan per individu maupun secara keseluruhan. Di sela-sela 

pembelajaran, guru akan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang 

diberikan guru berupa nasihat yang dapat menimbulkan rasa penyesalan kepada 

siswa yang menentang. Jika siswa DW dan RP yang menentang tersebut merasakan 

sebuah penyesalan jika terus melakukan hal menentang, maka ia akan mencoba 

untuk tidak mengulangi hal yang tidak baik tersebut. Saat memberikan nasihat, guru 

pun tidak sembarang dalam memilih waktu. Guru akan memberikan nasihat pada 

saat kondisi siswa tersebut sedang baik. Disaat guru memberikan cerita yang 

menarik, maka guru akan memberikan pesan-pesan atau nasihat yang berkaitan 

dengan sikap menentang. Jika memberikan nasihat disaat siswa hiperaktif tersebut 

dalam kondisi tidak baik maka dikhawatirkan siswa tersebut akan semakin marah, 

menentang dan tidak mengikuti apa yang dikatakan gurunya. Tujuan dari 

diberikannya nasihat dalam kondisi baik adalah agar siswa tersebut bisa mendengar 
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dan memahami maksud yang disampaikan gurunya. Dengan begitu siswa akan 

belajar untuk tidak menentang lagi. 

Observasi kelima dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019. Pada 

penelitian kali ini terlihat sikap siswa DW dan RP yang menentang sedikit 

berkurang. Namun guru masih tetap memberikan nasihat di setiap pembelajaran. 

Nasihat yang diberikan guru berupa contoh atau gambaran tentang sikap yang 

menentang. Guru akan memberi contoh jika siswa yang suka menentang maka ia 

akan dijauhi oleh teman temannya. Maka guru juga akan memberi masukan bahwa 

jangan pernah melakukan tindakan yang suka menentang. Guru akan kembali 

memberi masukan bahwa jika kita ingin mempunyai teman, dihargai oleh temannya 

maka kita juga harus belajar untuk menghargai teman dan menghargai pendapat 

teman.  

Observasi keenam dilakukan pada tanggal 4 September 2019. Disini guru 

kembali menggunakan metode kelompok saat pembelajaran berlangsung. Saat 

sikap siswa yang menentang sedikit muncul maka guru akan kembali 

menasihatinya. Disini guru dalam mengatasi siswa hiperaktif selalu menggunakan 

kata-kata yang baik dan mudah di mengerti kepada DW dan RP.Guru dalam 

mengatasi sikap menentang siswa tidak pernah dengan cara kekerasan. Karena jika 

dilakukan dengan kekerasan maka siswa yang menentang akan semakin menentang 

dan malah tidak akan bisa kembali mengikuti apa yang dikatakan gurunya. Guru 

akan memberikan kalimat-kalimat yang positif. Guru tidak akan memberikan atau 

menyebut siswa yang menentang tersebut dengan ucapan nakal atau bandel. Karena 

jika guru mengucapkan kata tersebut maka siswa akan merasa dia tidak mendapat 

kasih sayang dan perhatian dari gurunya. Siswa akan merasa ia dipojokkan dan 
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semakin minder dengan teman temannya. Jika hal tersebut terjadi maka siswa 

dikhawatirkan akan sulit bergaul dan dijauhi oleh temannya.  

Hasil wawancara pada aspek menentang dapat dilihat pada pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.2 Wawancara guru tentang aspek menentang  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang aspek menentang adalah 

guru tersebut tidak pernah memarahi siswa dalam menanggapi siswa menentang. 

Guru akan menegur dan bertanya mengapa ia selalu berbuat demikian. Menentang 

yang dimaksud disini bukan menentang guru namun menentang jawaban atau 

pendapat temannya. Untuk mengatasinya guru akan menggunakan metode diskusi 

kelompok. Jika cara tersebut tidak berhasil guru tetap bersabar dan berusaha 

mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Guru juga tidak pernah 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana tanggapan bapak/ibu 

terhadap anak yang menentang 

dalam proses pembelajaran? 

 

Biasanya saya tegur bukan berarti memarahi bukan bearti 

menghukum tetapi mencari informasi atau menanyakan 

mengapa seperti itu. Biasanya ini dilakukan anak dalam 

kegiatan kelompok  

 

Metode pembelajaran seperti apa 

yang cocok untuk diberikan 

kepada anak yang suka menentang 

? 

 

Biasanya ini kalau menentang kepada guru bukan. Tetapi 

dia menentang jawaban pendapat dari temannya jadi 

metode yang bagus supaya menghargai pendapat dari 

temannya biasanya saya lakukan dengan metode diskusi 

atau sosiometri  

 

Apa yang akan bapak/ibu lakukan 

jika metode tersebut tidak berhasil 

dalam menangani anak yang 

menentang ? 

 

Sudah pasti kita harus lebih sabar apalagi menanggapi 

anak tersebut dan kita akan mencari solusi yang lain dan 

dengan cara ini mudah-mudahan terbantukan dari 

tindakan biasanya anak tersebut  

 

Apakah bapak/ibu sering 

menggunakan kata-kata khusus 

untuk anak yang suka menentang 

ini ? 

 

Tidak. Kata-kata khusus dapat memojokkan anak. Jadi 

kami biasanya memberikan perhatian dan sedikit 

ibaratnya menepuknya tanda kita kasih sayang atau 

memperhatikan dia bahwa kita bukan berarti menghukum 

tapi ingin membantu memberikan kepercayaan diri dia 

bahwa guru tidak benci tetapi perhatiannya merupakan 

kasih sayang untuk meningkatkan belajarnya 
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menggunakan kata-kata khusus dalam menangani siswa yang menentang ini karena 

dikhawatirkan akan memojokkan siswa tersebut.  

4.2.3 Destruktif 

Observasi pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019. Saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung,peneliti melihat ada 1 anak yang destruktif ini, 

yaitu DW.Siswatersebut suka merusak barang-barang di sekitarnya baik saat belajar 

maupun melakukannya saat diluar pelajaran. Namun terkadang saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung, sifat destruktifnya sedikit muncul. Sebagai 

contoh salah satu siswa merobek buku dihadapannya kemudian membuangnya. Hal 

tersebut dilakukan karena siswa tersebut merasa bosan dengan pelajarannya. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, guru berinisiatif untuk membentuk beberapa kelompok 

belajar. Kelompok belajar dibentuk dengan anggota yang terdiri dari 4 sampai 5 

orang siswa. Kemudian setiap kelompok diberi tugas yang berhubungan dengan 

materi pelajaran. Tujuan diberikannya tugas tersebut agar semua siswa termasuk 

siswa destruktif ini mempunyai kegiatan yang berguna. Anak hiperaktif dengan 

sikap destruktif bisa ditugaskan sebagai ketua kelompok atau sebagai orang yang 

mencetuskan ide-ide. Dengan di berikannya tugas tersebut siswa tidak bisa 

bermain-main karena mereka harus menyelesaikannya tugas tersebut.  

Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019. Disini 

peneliti kembali tidak banyak menemukan aktivitas siswa destruktif. Masih sama 

dengan penelitian sebelumnya siswa destruktif melakukan aktivitas yang merusak 

sesuatu dilakukan saat diluar jam pelajaran. Guru kelas mengatakan bahwa salah 

satu siswa hiperaktif yaitu DW pernah merusak barang dikelas yaitu sebuah jam. 

Anak tersebut membongkar sebuah jam tersebut hingga jam tersebut tidak bisa 
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digunakan lagi. Setelah merusak, siswa tersebuttidak langsung memperbaiki tetapi 

malah membiarkan jam tersebut tergeletak rusak begitu saja. Hal ini tentu 

merugikan kelas. Jam yang ada di kelas merupakan acuan waktu bagi guru maupun 

siswa ketika sedang mengerjakan tugas. Saat mengerjakan tugas guru sering 

memberi waktu kepada siswanya berapa lama siswa harus selesai mengerjakan 

tugas. Dengan rusaknya jam maka semua aktivitas belajar akan terganggu karena 

siswa maupun guru tidak memiliki acuanwaktu dalam mengerjakan sesuatu. Untuk 

mengatasi masalah tersebut guru melakukan pendekatan perindividu. Guru akan 

menanyakan mengapa siswa tersebut melakukan aktivitas destruktif ini. Jika guru 

sudah mengetahui apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, maka guru akan 

memberi tahu bahwa hal yang dilakukan siswa tersebut salah. Guru juga memberi 

tahu bahwa kegiatan merusak sesuatu akan merugikan banyak orang termasuk 

dirinya. Kemudian guru akan menasihati kepada siswa untuk tidak mengulangi 

perbuatannya itu lagi.  

Observasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019. Masih sama 

dengan penelitian sebelum sebelumnya, dari 3 siswa hiperaktif peneliti masih tidak 

banyak menemukan aktivitas siswahiperaktif yang merusak barang dikelas. Disela 

proses pembelajaran kadang terjadi sedikit saja aktivitas siswa destruktif. Salah satu 

siswa yaitu RP terkadang memukul-mukul meja menggunakan penggaris, pena 

ataupun pensil. Hal tersebut juga berdampak pada teman disebelahnya. Teman 

disebelahnya akan merasa terganggu karena suara berisik yang dihasilkan dari 

memukul-mukul meja tersebut. Tidak hanya teman sebelahnya, seluruh siswa pun 

juga akan mengalami hal yang sama. Jika hal tersebut terus berlanjut maka barang 

barangnya akan rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Jika barang tersebut berupa 
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pena atau pensil maka kelangsungan proses pelajarannya akan terganggu. Dia jadi 

tidak bisa menulis dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Hal 

tersebut akan berdampak pada teman disebelahnya. Siswa destruktifmungkin akan 

meminjam pena atau pensil teman disebelahnya. Rusaknya barang seperti pensil 

atau pena juga akan berdampak pada nilainya. Karena benda-benda tersebut 

merupakan benda wajib yang harus dimiliki siswa. Untuk mengatasi hal tersebut 

maka guru akan melakukan pendekatan perindividu kembali. Guru akan 

menanyakan mengapa ia terus menerus melakukan hal tersebut. Guru akan 

melakukan komunikasidengan kata-kata yang mudah dipahami. Guru juga akan 

menasihati bahwa tindakan siswa tersebut tidak baik. Jika aktivitas merusak barang 

terus menerus dilakukan maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi dirinya 

sendiri. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, aktivitas tersebut akan berdampak buruk 

bagi kegiatan proses pembelajaran dikelas.  

Observasi selanjutnya keempat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019. 

Peneliti menemukan bahwa salah satu siswa hiperaktif yaitu RP menunjukkan jika 

aktivitas siswa destruktif ini ada hubungannya dengan aktivitas tidak fokus belajar. 

Saat siswa tidak fokus belajar siswa hiperaktif biasanya akan melakukan kegiatan 

bermacam-macam. Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas merusak barang atau 

dikenal dengan destruktif. Mereka cenderung bosan dan tidak terlalu 

memperhatikan gurunya saat mengajar. Saat diberi tugas oleh gurunya ia terkadang 

memainkan barang disekitarnya dan cenderung tidak melanjutkan tugasnya. Untuk 

mengatasi hal tersebut, guru akan melakukan kegiatan berkeliling ke penjuru kelas. 

Guru akan mendekati setiap siswa tak terkecuali siswa destruktif ini. Guru akan 

menanyakan kepada setiap siswa hal apa saja yang membuatnya sulit dalam 
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mengerjakan tugas tersebut. Siswa destruktif ini pun juga ditanya tentang kesulitan-

kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa destruktif. Selain menanyakan tentang 

kesulitan tugas, guru juga menanyakan mengapa RP sering memainkan barang 

disekitarnya. Guru juga memberitahu bahwa aktivitas tersebut dapat merusak 

barang barangnya disekitarnya. Jika barang tersebut rusak maka hal tersebut akan 

merugikan dirinya sendiri, temannya dan kelas.  

Observasi ke lima dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019. Pada 

penelitian yang masih berkaitan dengan aktivitas siswa destruktif, peneliti 

menemukan guru masih menggunakan cara-cara sebelumnya yaitu dengan 

pendekatan perindividu. Guru selalu memberi nasihati kepada siswa yang sering 

melakukan aktivitas destruktif seperti RP dan DW bahwa aktivitas tersebut tidak 

baik. Kegiatan yang merusak barang akan berdampak buruk tidak hanya untuk 

dirinya sendiri namun juga teman di sebelahnya. Aktivitas tersebut akan 

mengakibatkan kegiatan pembelajaran menjadi terganggu. Selain berdampak pada 

proses pembelajaran, aktivitas merusak barang juga akan berdampak pada nilai 

siswa tersebut. Sebagai contoh salah satu siswa merusak pena atau pensil, maka dia 

jadi tidak bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Jika hal 

tersebut tetap dilakukan maka dikhawatirkan akan berdampak pada nilainya. 

Karena jika pena rusak, maka dia tidak bisa mengerjakan tugas dan otomatis juga 

tidak akan mendapatkan nilai. Selain berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan 

temannya, guru juga memberitahu bahwa aktivitas destruktif akan berdampak 

buruk pada kelas. Sebagai contoh jika ada yang merusak jam dikelas maka tidak 

ada lagi acuan waktu dalam mengerjakan tugas. Padahal setiap proses pembelajaran 

peneliti menemukan bahwa guru seringkali memberi target kapan tugas tersebut 
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harus diselesaikan. Batas waktu yang diberikan guru dapat selama 10 menit ataupun 

20 menit tergantung tingkat kesulitan tugas tersebut. 

Observasi keenam dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019. Di sini 

terlihat guru selain menggunakan pendekatan perindividu, juga sering melakukan 

kegiatan belajar secara berkelompok. Siswa hiperaktif dengan sikap destruktif yaitu 

DW dan RP akan dimasukan ke dalam setiap kelompok. Kelompok dibentuk 

dengan anggota 4 atau 5 orang. Tujuan dibentuknya kelompok ini adalah agar siswa 

yang melakukan aktivitas destruktif akan mereda. Siswa destruktif ini juga akan 

diberi tanggung jawab agar menyelesaikan tugasnya. Karena jika dia tidak 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru maka akan berdampak pada nilai 

kelompoknya. Selain menggunakan metode kelompok, guru juga sesekali 

berkeliling ke penjuru kelas. Tujuan dari berkeliling dan pendekatan perindividu 

ini, guru juga sekaligus membatasi ruang gerak bagi siswa destruktif. Karna jika 

ada guru di dekat siswa tersebut maka siswa destruktif tidak melakukan aktivitas 

yang merusak barang disekitarnya. Peneliti juga menemukan bahwa guru juga 

sesekali memberi contoh sebab akibat tentang merusak barang. Contoh tersebut 

menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh siswa. Guru memberi contoh 

bawa kegiatan yang merusak barang dapat berdampak buruk bagi diri sendiri, 

teman disekitarnya maupun di kelas. Saat menyampaikan contoh tersebut guru 

menggunakan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung siswa destruktif. Karena 

jika menggunakan kata kasar maka siswa destruktif akan merasa terpojok.  

Hasil wawancara pada aspek destruktif adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Wawancara guru tentang aspek destruktif 
Pertanyaan Jawaban 

Jika saat proses pembelajaran 

berlangsung, seperti apa 

Anak yang destruktif seperti ini biasanya sama dengan yang 

lainnya. Cuma karna geraknya agak sedikit banyak maka 
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keseharian anak yang destruktif ini 

? 

kita perlu pengawasan misalnya pada praktek yang ada 

bahaya-bahayanya kita perlu perhatian khusus dengannya. 

Karena takut dengan keadaan ini bisa mencelakakan anak 

tersebut. 

Bagaimana cara bapak/ibu dalam 

menghadapi anak-anak destruktif 

tersebut ? 

 

Biasanya anak yang destruktif dia kita libatkan anak 

tersebut dengan pekerjaan sekolah. Karna dengan adanya 

pekerjaan sekolah maka anak tersebut akan sibuk dengan 

pekerjaan nya dan kita harus mengawasinya. Lalu 

menciptakan suasana kondusif. Biasanya anak dengan 

kondisi seperti ini dengan suasana kelas yang tenang tidak 

akan terjadi hal-hal yang membuat dia marah atau merusak 

sesuatu. Jadi kegiatan saya yang paling banyak adalah 

mengamati kesulitan belajarnya atau mengarahkan untuk 

melakukan kegiatan yang benar atau kegiatan yang sifatnya 

menghargai barang-barang yang ia praktekan. Supaya 

jangan pecah, jangan rusak jadi sikap menghargai barang 

perlu ditanam untuk anak tersebut.   

Adakah metode pembelajaran yang 

cocok diberikan kepada anak 

destruktif ini ? 

Sebenarnya metode khusus seperti nya tidak. Cuma 

sepertinya anak ini perlu kita dekati sesudah itu kita batasi 

geraknya supaya fokus dengan pelajarannya atau supaya 

saat praktek tidak terjadi apa-apa. Jadi pengawasan yang 

paling kita perhatikan.  

Apakah bapak/ibu sering 

menggunakan kata-kata khusus 

untuk menghadapi anak destruktif 

ini ? 

Tidak. Karena kalau dibedakan dengan kelakuannya yang 

kurang kita setujui nanti timbul anak itu akan minder atau 

kadang anak anak ini sifatnya menentang jadi kita samakan 

dengan lainnya Cuma perlu perhatian saja Karana kita 

titikberatkan pada sikap seperti itu tidak baik atau kita 

katakan dengan kata sebab akibat bila melakukan hal 

seperti itu maka akan merugikan diri. Jadi penekanan ini 

yang kita khususkan kepada dia. 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru adalahbahwa dalam 

menangani siswa destruktif yang memiliki gerak lebih banyak di banding siswa 

lainnya, maka akan diberi pengawasan jika melakukan praktek yang ada 

bahayanya. Guru juga akan memberikan pekerjaan di sekolah agar siswa destruktif 

ini memiliki kegiatan yang lebih bermanfaat dan sibuk mengerjakan pekerjaan 

tersebut. Guru tidak memberikan pengawasan khusus hanya saja memberikan batas 

geraknya kepada siswa destruktif . Dalam menghadapi siswa destruktif ini guru 

tidak memberikan kata-kata khusus karena dapat memojokkan siswa. 
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4.2.4 tidak kenal lelah 

Observasi pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019. Peneliti 

melihat satu dari tiga anak yang tidak kenal lelah ini yaitu DW sering kali 

berkeliling dan berjalan dari satu tempat ketempat lainnya. Ia juga melakukan 

sesuatu tanpa henti seperti memukul-mukul meja, bermain dengan teman 

disebelahnya dan lain sebagainya. Dengan aktivitas seperti ini dia terkadang tidak 

memperhatikan gurunya saat proses pembelajaran. Saat ditanya dia tidak bisa 

menjawab karna sibuk bermain dan lupa pada pelajarannya. Untuk mengatasi 

masalah tersebut peneliti melihat bahwa guru sering menggunakan metode 

pelajaran, salah satunya adalah metode kelompok. Guru akan membentuk beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa. Tujuan dari dibentuknya 

kelompok ini agar siswa yang melakukan aktivitas tidak kenal lelah ini akan 

mengerjakan sesuatu yang berguna. Siswa di anjurkan oleh gurunya untuk belajar 

bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Karena jika siswa tersebut tidak bisa 

bekerja sama maka akan berdampak buruk bagi anggota kelompok lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 Gambar 4.2 setiap kelompok maju kedepan membacakan hasil tugasnya 
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Setelah tugas kelompok sudah selesai maka guru akan menyuruh muridnya 

untuk membacakan hasil kerja setiap kelompok di depan kelas. Setiap kelompok 

yang sudah membacakan hasil kerjanya di depan kelas maka guru akan memberi 

apresiasi berupa tepuk tangan. Dengan diberikannya tepuk tangan maka siswa yang 

sering melakukan aktivitas tak kenal lelah akan merasa senang.  

Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019. Di sini 

peneliti tidak banyak melihat aktivitas yang menunjukan anak yang melakukan 

kegiatan tidak kenal lelah. Siswa yang tak kenal lelah hanya sesekali menunjukan 

aktivitasnya seperti RP yang disela-sela proses pembelajaran dia sering kali 

memukul-mukul meja namun tidak dalam kondisi berkelanjutan. Untuk mengatasi 

hal tersebut guru akan menggunakan pendekatan perindividu. Guru akan 

menghampiri siswa tersebut dan menanyakan mengapa ia selalu melakukan 

aktivitas tersebut. Setelah guru mendapatkan penyebab mengapa siswa tersebut 

sering melakukan aktivitas yang tak kenal lelah tersebut maka guru akan memberi 

tahu bahwa aktivitas tersebut tidak baik. Guru juga menasihati jika siswa tersebut 

terus menerus melakukan aktivitas tak kenal lelah tersebut maka lama kelamaan dia 

akan merasa capek. Jika merasa capek maka dia tidak bisa lagi mengikuti pelajaran 

selanjutnya. Selain menanyakan penyebab siswa tersebut melakukan aktivitas tak 

kenal lelah, guru juga menanyakan hal apa saja atau aktivitas apa saja yang mungkin 

disukai oleh siswa tersebut. Setelah mengetahui hal apa saja yang membuat disukai 

siswa tersebut maka guru akan mencoba mengaitkan aktivitas tersebut dengan 

materi pelajaran yang akan diajarkan.  

Observasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019. Masih sama 

dengan penelitian yangsebelumnya bahwa terlihat aktivitas siswa yang tidak kenal 
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lelah ini tidak selalu terjadi setiap saat. Dua dari tiga siswa hiperaktif seperti RP 

dan DW melakukannya hanya sesekali di tengah-tengah proses pembelajaran 

sedang berlangsung. Aktivitas tersebut itupun juga dilaksanakan tidak terus 

menerus. Namun jika aktivitas tersebut kembali muncul maka guru tetap melakukan 

aktivitas-aktivitas yang dapat mengatasi sikap siswa yang tak kenal lelah tersebut. 

Peneliti disini melihat bahwa guru mencoba memasukan materi pelajaran yang 

sesuai dengan minatnya. Cara menarik minat belajar siswa tersebut dapat berupa 

dengan menyuruh siswa tersebut untuk menggambar sesuatu. Dengan 

memberikannya kebebasan untuk menggambar maka siswa akan terfokus untuk 

mengerjakannya. Karena kebanyakan siswa kelas V SD cenderung lebih suka 

melakukan aktivitas menggambar di dalam kelas. Aktivitas menggambar ini 

dilakukannya terkadang saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Agar 

aktivitas menggambar ini dapat bermanfaat maka guru akan mengaitkannya pada 

materi pelajaran sekaligus membuat siswa yang tak kenal lelah juga akan tertarik 

untuk melakukan aktivitas yang disukainya.  

Observasi keempat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019. Selain 

menggunakan pendekatan perindividu dan kelompok guru juga melakukan aktivitas 

seperti berkeliling ke setiap meja siswa. Tujuan dari berkeliling ke setiap meja 

adalah agar guru dapat mengontrol setiap aktivitas siswanya. Saat guru memberi 

tugas perindividu kepada siswanya maka seluruh siswa akan terfokus mengerjakan 

tugas tersebut. Anak yang tidak kenal lelah pun juga akanmengerjakannya, 

walaupun selama mengerjakan tugas tersebut siswa ini terkadang berjalan kesana-

kemari. Siswa yang tidak kenal lelah seperti DW akan menghampiri temannya yang 

duduk jauh. Entah hal tersebut dilakukan hanya untuk meminjam alat tulis atau 
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mengganggu temannya. Jika hal tersebut terus dilakukan maka teman-temannya 

akan merasa terganggu dan tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan benar. Untuk 

itulah guru melakukan aktivitas berkeliling ke setiap meja siswa dengan tujuan agar 

siswa yang tidak kenal lelah tersebut aktivitasnya dapat terkontrol. Siswa juga akan 

terbatas geraknya karena merasa takut dimarahi oleh gurunya jika ia terus menerus 

melakukan kegiatan berjalan kesana kemari. Selain melakukan aktivitas 

berkeliling, guru juga akan memberi nasihat bahwa aktivitas seperti berjalan kesana 

kemari dikelas tidak baik untuk dirinya. Siswa juga diberitahu bahwa jika hal 

tersebut terus menerus dilakukan maka akan menyebabkan siswa tersebut capek 

dan tidak bisa lagi mengikuti pelajaran selanjutnya. 

Observasi kelima dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019. Peneliti 

melihat bahwa agar siswa yang tidak kenal lelah ini bisa kembali mengikuti 

pelajaran yang diberikan gurunya, maka guru mencoba memberikan sesuatu yang 

dapat menarik belajar siswa tersebut. Dengan di berikannya aktivitas yang menarik 

belajar siswa tersebut maka kegiatan seperti berjalan-jalan didalam kelas akan 

sedikit berkurang. Salah satu cara guru untuk menarik minat belajar siswa tersebut 

adalah dengan cara memberikan sebuah gambar di papan tulis. Gambar yang 

diberikan bisa berupa gambar yang dibuat oleh guru itu sendiri. Selain menggambar 

di papan tulis guru juga akanmemberi kesempatan kepada beberapa orang siswa 

hiperaktif yaitu RP untuk mencoba menggambar di papan tulis. Dengan adanya 

guru memberikan gambar dipapan tulis maka siswa hiperaktif dengan tingkah 

yangtidak kenal lelah akan antusias untuk mengikuti pelajaran yang sedang 

diajarkan gurunya. Selain memberikan gambar saja, guru juga sedikit menceritakan 
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tentang gambar tersebut. Gambar yang diceritakan gurunya dibawakan semenarik 

mungkin agar minat belajar siswa lebih tinggi. 

Observasi keenam dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019. Disini 

peneliti melihat bahwa RP yang melakukan aktivitas tidak kenal lelah ini seperti 

berjalan-jalan di dalam kelas sering kali tidak selesai dalam mengerjakan tugas nya. 

Hal tersebut terjadi karena waktu yang dipakai untuk mengerjakan tugas dihabiskan 

dengan melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Untuk mengatasi masalah 

tersebut guru memberi batas waktu di setiap memberikan tugas kepada siswa nya. 

Waktu yang diberikan bisa selama 10 menit atau 15 menit. Dengan diberikannya 

waktu menyelesaikan tugas tersebut maka guru mencoba melatih siswa untuk 

bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Jika tugas itu 

tidak selesai sampai pada waktu yang telah ditentukan maka siswa yang sering 

melakukan aktivitas tak kenal lelah tidak akan memperoleh nilai karena tugasnya 

tidak selesai. Selain memberikan waktu menyelesaikan tugas, guru juga 

memberikan motivasi kepada siswa hiperaktif yang tidak kenal lelah tersebut. 

Tujuan diberikannya motivasi adalah agar ia mengerti pentingnya menyelesaikan 

sebuah tugas dan pentingnya menghargai waktu. Karna jika kedua hal tersebut tidak 

dijalani maka dapat merugikan dirinya sendiri.  

Hasil wawancara pada aspek tak kenal lelah adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Wawancara guru tentang aspek tak kenal lelah 
Pertanyaan Jawaban 

Apa saja kesulitan yang dialami 

bapak/ibu dalam mengahadapi 

anak yang tidak kenal lelah ini ? 

 

Kesulitan nya biasnya kalau anak seperti ini sulit untuk 

berhenti terutama saat pelajaran. Jadi kalau saya itu hanya 

kita berikan misalnya saya berikan tugas-tugas untuk 

menghapal atau pekerjaan dari kesukaan atau minat dia 

maka dia akan berhenti dari bergerak lebih banyak maka 

dia akan fokus kepada pelajaran dan dia akan duduk dan 

aktif mengerjakan tugasnya 
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Bagaimana cara bapak/ibu dalam 

mengatasi masalah anak yang tidak 

kenal lelah tersebut ? 

 

Anak ini biasanya atraktif jadi dia biasanya cenderung 

kepada bisa mencelakakan dirinya sendiri seperti dia sering 

manjat pohon melakukan loncat loncat, sering berlari lari. 

Jadi perkerjaan dia ini tidak dipikirkan membahayakan 

dirinya sendiri. Maka biasanya saya ambil gaya belajar 

yang tepat jadi dia memilih pekerjaan yang sesuai dengan 

minatnya. Misalnya anak disini ada yang hobi melukis 

maka saya berikan pelajaran tentang melukis. 

Metode pembelajaran seperti apa 

yang kiranya cocok diberikan 

kepada anak yang tidak kenal 

tersebut ? 

 

Biasanya saya lakukan dengan metode tugas. Dengan tugas 

anak tidak akan kesana kemari atau bergerak dengan 

banyak maka dengan tugas tersebut ia akan melakukan 

tugasnya dengan duduk. Jadi dengan seperti itu dia tidak 

banyak waktu untuk bermain atau melakukan hal yang 

membahayakan dirinya sendiri  

Jika seandainya cara yang ibu 

lakukan tidak berhasil, apa yang 

akan bapak/ibu lakukan 

kedepannya ? 

 

Ya sudah pasti kita berpikir apa yang harus kita lakukan dan 

juga kita coba lagi. Jadi kita harus sabar karna anak seperti 

ini biasanya perlu berkali kali untuk membuat ia lebih 

mengerti atau dengan cara nasehat Bajawa perkerjaan yang 

ia lakukan bisa merugikan diri sendiri dan menggangu 

temannya maupun pelajarannya. Jadi kita perlu kesabaran 

lebih lanjut  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru adalah bahwa anak 

hiperaktif dengan tingkah tidak kenal lelah tersebut sulit berhenti terutama saat 

pelajaran sedang berlangsung. Maka dari itu guru akan memberikan tugas hapalan 

atau pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Jika cara yang dilakukan guru tidak 

berhasil maka sikap guru adalah bersabar dan berusaha berkali-kali mencari solusi 

dari permasalahan tersebut. 

4.2.5 Tanpa tujuan 

Observasi pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019. Disini 

peneliti menemukan adasatu dari tiga siswa hiperaktif  yang melakukan aktivitas 

tanpa tujuan yaitu DW. Ia melakukan sesuatu hal tanpa ada tujuan yang jelas. 

Sesuatu yang dilakukannya seperti mencoret coret kertas, buku, memainkan alat 

tulis dan lain sebagainya. Ia melakukan hal-hal tersebut bisa karena bosan dan 
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menjadi tidak fokus mengikuti pelajaran atau hanya karena ingin mengisi waktu 

luang tanpa ada tujuan yang bermanfaat. 

Upaya guru dalam mengatasi hal tersebut, dengan cara mendekati anak 

tersebut. Guru akan melakukan pendekatan perindividu. Tujuannya adalah untuk 

menanyakan kepada anak tersebut mengapa ia berbuat demikian. Guru ingin 

mengetahui hal apa saja yang membuat siswa menjadi berkelakuan seperti itu. 

Apakah hal tersebut berasal dari faktor eksternal atau dari faktor internal. Setelah 

guru mengetahui permasalahan apa yang sedang dialami siswa tersebut, maka guru 

akan memberi jalan keluar. Selain menanyakan penyebab siswa melakukan 

aktivitas yang tanpa tujuan, guru juga menanyakan hal apa saja yang bisa membuat 

siswa tersebut semangat dalam belajar. Karena jika hal tersebut tidak diketahui, 

maka siswa tersebut akan terhambat proses belajarnya. Dia lebih senang melakukan 

aktivitas tanpa tujuan daripada belajar. Setelah guru mengetahui hal apa saja yang 

membuat siswa tidak lagi melakukan aktivitas tanpa tujuan, maka guru akan 

menyesuaikan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung.  

 

 

 

 

 

  
                                      

 

 

 

       Gambar 4.3 Siswa bosan di kelas 

Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019. Pada 

penelitian kali ini peneliti masih melihat DW melakukan aktivitas tanpa tujuan, 
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namun aktivitas yang dilakukanya tidak dilakukan secara terus menerus. Dia 

melakukan aktivitas tanpa tujuan hanya di sela sela proses pembelajaran dan tidak 

dilakukan secara berkelanjutan. Dia melakukannya dikala merasa bosan sehingga 

dia lebih suka memainkan benda benda disekitarnya. Selain menggunakan 

pendekatan secara perindividu, untuk mengatasi hal ini guru mencoba metode 

pembelajaran yang lain. Guru terlihat meminta muridnya untuk membentuk 

beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan sekitar 4 hingga 5 orang. 

Dalam satu kelompok setiap anggota akan diberi tugas masing-masing. Mereka 

dilatih untuk bekerja sama dan tidak melakukan perkerjaan mereka sendiri-sendiri. 

Siswa yang sering melakukan kegiatan tanpa tujuan juga akan dilatih untuk fokus 

pada tugas yang diberikan oleh gurunya. Dia dilatih untuk bisa bekerja sama dengan 

teman sekelompoknya. Karena jika siswa tersebut lebih asyik melakukan 

perkerjaan sendiri tanpa tujuan maka hal itu akan berdampak buruk pada hasil kerja 

kelompoknya. Setelah semua kelompok telah selesai menyelesaikan tugas 

kelompoknya, maka setiap kelompok akan diminta maju kedepan untuk 

membacakan hasil kerja kelompoknya. Semua siswa mendapat giliran untuk 

membaca hasil kerja termasuk siswa hiperaktif. Setelah semua anggota telah 

mendapat giliran dalam membaca hasil kerja kelompoknya maka guru akan 

memberi apresiasi berupa tepuk tangan.  

Observasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019. Pada 

observasi kali ini peneliti melihat dua dari tiga siswa hiperaktif yang melakukan 

aktivitas tanpa tujuan yaitu RP dan DW. Hanya saja siswa tersebut melakukan 

aktivitas tanpa tujuan tidak terlalu terlihat. Mereka melakukan kegiatan tersebut 

hanya sesekali dikala mereka bosan. Mereka melakukan kegiatan seperti 
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memainkan alat tulis, menggambar dan lain sebagainya. Setelah pada penelitian 

sebelumnya guru menggunakan metode kelompok untuk mengatasi siswa yang 

melakukan aktivitas tanpa tujuan, maka kali ini terlihat guru mencoba menyisipkan 

beberapa cerita pada proses pembelajaran. Cerita yang dibawakan guru berupa 

cerita yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan. Guru membawakan 

cerita tersebut dengan semenarik mungkin. Tujuan dibawakan cerita semenarik 

mungkin adalah agar siswa yang melakukan aktivitas tanpa tujuan dapat teralihkan 

kegiatannya. Siswa hiperaktif dengan tingkah tanpa tujuan akan fokus 

memperhatikan dan mendengarkan cerita yang dibawakan gurunya. Setelah siswa 

tersebut perhatiannya teralihkan, maka dia akan lupa untuk memainkan benda-

benda disekitarnya dan kembali terfokus pada pelajaran yang sedang dijalaninya. 

Sesudah guru menceritakan sebuah cerita maka selanjutnya guru akan memberi 

pertanyaan umum. Pertanyaan ini diajukan kepada seluruh siswa dikelas.  

Observasi keempat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019. Pada 

penelitian kali ini terlihat DW, siswa yang melakukan kegiatan tanpa tujuan hanya 

sesekali melakukan kegiatannya. Dia terkadang memainkan alat tulis di sela sela 

pelajaran sedang berlangsung. Setelah pada penelitian sebelumnya guru melakukan 

metode kerja kelompok dan bercerita untuk menarik minat belajar siswa, kali ini 

guru akan melakukan kegiatan berkeliling ke setiap meja. Di saat siswa sedang 

mengerjakan tugas yang sebelumnya telah diberikan gurunya, maka guru akan 

menghampiri setiap meja siswa. Siswa yang sering melakukan aktivitas tanpa 

tujuan akan tergerak untuk mengerjakan tugas tersebut. Dengan guru yang 

berkeliling ke setiap meja maka siswa akan merasa takut jika dia nantinya akan di 

tegur apabila tidak menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya. Selain berkeliling 
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ke setiap meja, guru juga akan melakukan pendekatan perindividu kepada setiap 

siswa termasuk siswa hiperaktif. Guru akan menanyakan kesulitan apa saja yang 

sedang dialami siswa. Guru akan menanyakan apa dia sudah selesai mengerjakan 

tugas atau belum. Jika siswa hiperaktif tersebut belum selesai maka guru akan 

membimbing siswa tersebut untuk bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang 

telah diberikan oleh gurunya.  

Observasi kelima dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019. Pada 

penelitian kali ini terlihat DW maupun RP yang melakukan kegiatan tanpa tujuan 

sudah agak berkurang. Namun guru masih kembali memvariasikan gaya belajar 

yang diberikan kepada muridnya. Kali ini guru mencoba menggambar sesuatu di 

papan tulis. Gambar yang dibuat guru dibuat semenarik mungkin untuk menarik 

minat belajar siswa. Siswa kelas V SD tentunya sangat menyukai sesuatu yang 

menarik di papan tulis. Setelah guru selesai menggambar maka guru akan 

menceritakan cerita yang berkaitan dengan gambar tersebut. Cerita yang dibawakan 

guru juga dibawakan semenarik mungkin agar lebih menarik minat belajar siswa 

yang sering melakukan aktivitas tanpa tujuan. 

Observasi keenam dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019. Pada 

penelitian kali ini siswa yang melakukan aktivitas tanpa tujuan sudah berkurang. 

Agar siswa yang sebelum sering melakukan aktivitas tanpa tujuan seperti DW dan 

RP tidak lagi melakukan kegiatan yang sama maka guru akan memberikan sebuah 

tugas perindividu. Tugas ini diberikan agar seluruh siswa agar semua siswa 

termasuk anak yang hiperaktif khususnya yang sering melakukan aktivitas tanpa 

tujuan memiliki perkerjaan yang ada tujuan serta bermanfaat. Selain memberikan 

tugas perindividu, guru juga akan memberikan jangka waktu dalam mengerjakan 
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tugas. Jangka waktu yang diberikan dapat selama 10 menit atau 15 menit. Dengan 

diberikannya jangka waktu tersebut maka siswa hiperaktif akan memiliki tanggung 

jawab untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut sebelum waktu berakhir. Karena 

jika waktu berakhir dan dia belum selesai mengerjakan tugasnya maka hal itu akan 

berdampak buruk bagi nilainya dan juga bagi dirinya sendiri. Selain memberikan 

jangka waktu guru juga akan memberikan motivasi-motivasi agar siswa tersebut 

dapat menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu.  

Hasil wawancara pada aspek tanpa tujuan adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.5 Wawancara guru tentang aspek tanpa tujuan 
Pertanyaan Jawaban 

Dalam proses pembelajaran, 

bagaimana keseharian anak 

tersebut ? 

 

Jadi biasanya anak ini terjadi diluar misalnya dia pergi dari 

teman-teman kelompok dan dia bermain sendirian jadi kita 

perlu perhatian kepada anak itu. Kadang kadang saya 

panggil anak satu dan yang lain untuk main dengan dia. 

Karna biasanya dia tidak mau bermain dengan teman-

temannya, menyendiri dan asik dengan permainan nya 

sendiri. 

Apa saja kesulitan yang bapak/ibu 

alami ketika menghadapi anak 

tersebut ? 

 

Anak ini memang ada ibaratnya diberikan tugas biasanya 

dia sedikit agak menolak atau kurang cepat menanganinya. 

Karena dia asik dengan permainannya sendiri tetapi dengan 

adanya kerja kelompok atau diskusi atau tanya jawab dua 

orang mudah-mudahan anak tersebut dapat berkomunikasi 

dengan yang lain maka dia perlu sekali ada merespon 

pertanyaan dari teman-teman. Jadi dia bisa melakukan 

seperti keluar kelas dan mengerjakan dengan sendirian  

Bagaimana cara bapak/ibu dalam 

menangani anak yang melakukan 

sesuatu tanpa tujuan ? 

 

Yang pertama kita cari tau mengapa dia berprilaku seperti 

itu atau terlalu aktif kita katakan. Sudah itu kita lakukan 

komunikasi jadi perbanyak kita komunikasi dengan dia lalu 

merespon dari lawan bicara kita . Jadi dengan itu kita bisa 

mencari informasi mengapa ia berprilaku seperti itu  

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada guru menunjukanbahwa 

menurut guru keseharian siswa hiperaktif dengan tingkah tanpa tujuan adalah 

mereka sering bermain sendiri. Oleh karena itu guru akan memberikan perhatian 

kepada siswa tersebut. Kesulitannya dalam menangani anak seperti ini adalah 

kurang cepatnya dalam menanggapi setiap tugas yang diberikan gurunya. Untuk 
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mengatasi hal tersebut guru sering melakukan komunikasi dan bertanya mengapa 

ia selalu berbuat demikian. 

4.2.6 Tidak sabar dan usil. 

Observasi pertama pada aspek tidak sabar dan usil dilaksanakan pada 

tanggal 19 Agustus 2019. Siswa yang tidak sabar dan usil ini dapat dikatakan siswa 

yang sering mengganggu temannya, selain itu siswa tersebut sering melakukan 

sebuah keisengandi dalam kelas. Keisengan tersebut seperti mengganggu teman 

disebelahnya ataupun mengambil barang temannya dan kemudian 

menyembunyikannya. Dua dari tiga siswa hiperaktif yaitu AF dan RP sering 

melakukan aktivitas tersebut. Jika hal tersebut terus berlangsung, maka akan 

menggangu teman dikelasnya dan juga proses pembelajaran menjadi terhambat. 

Untuk mengatasi hal tersebut, guru terlihat melakukan pendekatan perindividu 

kepada siswa yang suka mengganggu temannya tersebut. Guru akan menanyakan 

mengapa hal tersebut sering dilakukannya. Apakah siswa tersebut melakukannya 

hanya karena iseng atau memang kebiasaan dia sehari hari seperti itu. Guru juga 

akan mencari tahu apakah hal tersebut berasal dari faktor internal ataupun faktor 

eksternal. Setelah guru menemui hal yang menyebabkan siswa tersebut suka 

mengganggu temannya maka guru akan memberi nasihat kepada siswa tersebut 

agar siswa yang suka mengganggu tidak lagi berbuat demikian. Guru juga akan 

menanyakan hal apa saja yang dapat membuat siswa tersebut dapat mengurangi 

kebiasaan buruknya. Jika kebiasaan tersebut ada kaitannya dengan materi pelajaran 

maka guru akan mencoba mengaitkannya dengan materi pelajaran.  

Pada observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019. Disini 

peneliti masih melihat bahwa AF dan RP siswayang tidak sabar dan usil masih 
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sering mengganggu teman disebelahnya. Hal tersebut kadang dilakukan secara 

berkelanjutan. Tentu jika dilakukan secara berkelanjutan akan berdampak buruk 

bagi teman disebelahnya maupun pada proses pembelajaran. Untuk itu disini guru 

mencoba memvariasikan metode pembelajaran yang cocok untuk anak yang 

berkelakuan seperti ini. Guru akan mencoba memberikan aktivitas yang bermanfaat 

kepada siswa yang suka mengganggu. Aktivitas tersebut adalah dengan meminta 

seluruh siswa untuk membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok dapat terdiri 

dari 4 hingga 5 siswa. Dengan dibentuknya metode belajar kerja kelompok maka 

guru akan lebih mudah mengontrol setiap siswa. Setiap anggota akan diberikan 

tugas masing-masing termasuk anak yang suka mengganggu. Jika diberikan tugas 

kelompok maka siswa yang suka mengganggu tidak akan mengganggu teman 

disebelahnya lagi karena setiap anggota kelompok memiliki tugasnya masing-

masing. Dibentuknya kerja kelompok ini juga untuk melatih siswa tentang 

pentingnya bekerja sama dan saling menghargai pendapat temannya. Jika siswa 

yang suka mengganggu temannya tidak bisa bekerja sama maka akan berdampak 

buruk pada hasil kerja kelompoknya. Setelah seluruh kelompok telah selesai 

mengerjakan tugasnya maka setiap kelompok akan diminta untuk maju kedepan 

dan membacakan hasil kerja kelompoknya. Setiap anggota kelompok akan dapat 

giliran untuk membacakannya termasuk siswa yang suka mengganggu seperti AF 

dan RP. Setelah semua anggota kelompok telah selesai membacakan hasil kerjanya 

maka guru akan memberi apresiasi berupa tepuk tangan.  

Observasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019. Pada 

penelitian kali ini peneliti melihat AF dan RP siswa yang suka mengganggu 

temannya masih terlihat. Hanya saja dia melakukan aktivitas tersebut setiap sela-
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sela palajaran sedang berlangsung dan tidak secara berkelanjutan. Untuk mengatasi 

masalah tersebut guru akan melakukan komunikasi perindividu. Komunikasi 

perindividu dilakukan dengan cara berkeliling ke setiap meja. Seluruh siswa 

termasuk siswa yang sering mengganggu temannya akan diajak komunikasi. 

Komunikasi tersebut berupa komunikasi tentang pelajaran yang sedang dibahas 

atau tentang masalah yang mungkin dialami oleh siswa. Masalah yang sedang 

dialami oleh siswa dapat masalah yang berasal di lingkungan sekolah atau masalah 

yang berasal dari rumah.  Siswa yang suka mengganggu juga akan diajak 

komunikasi. Disini peneliti melihat bahwa guru mencoba memberikan perhatian 

kepada siswa yang suka mengganggu temannya. Siswa yang suka mengganggu 

temannya melakukan kegiatan tersebut karena dia ingin mendapat perhatian dari 

gurunya. Untuk mendapat perhatian dari gurunya dia melakukan aktivitas yaitu 

dengan cara mengganggu teman di sebelahnya. Guru juga menasihati bahwa 

mengganggu temannya itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena akan 

berdampak buruk pada dirinya sendiri, temannya maupun proses pembelajaran 

dikelas.  

Observasi keempat dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019. Di sini 

terlihat RP siswa yang suka mengganggu masih terlihat aktivitasnya. Hanya saja 

aktivitasnya tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan. Dia melakukan di sela-

sela proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal itu dilakukan karena bosan dan 

karena itu memang sudah menjadi kebiasaan. Karena dilakukan pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung, hal ini tentu membuat proses belajar menjadi 

terganggu. Siswa yang merasa diganggu akan sulit untuk mendengarkan materi 

yang sedang diajarkan oleh gurunya. Selain membuat temannya kesulitan 
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mengikuti materi pelajaran dari gurunya aktivitas anak yang suka mengganggu 

akan membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif. Untuk mengatasi hal tersebut 

guru akan memanggil nama siswa yang suka mengganggu tersebut. Karena pada 

dasarnya siswa tersebut ingin diperhatikan dengan cara mengganggu teman 

disebelahnya. Tidak hanya memanggil nama siswa tersebut guru juga akan menegur 

siswa yang suka mengganggu temannya. Guru akan menasihati bahwa perbuatan 

tersebut tidak baik. Jika aktivitas mengganggu tersebut terus dilakukan maka proses 

belajar menjadi terganggu.  

Observasi kelima dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019. Pada 

penelitian kali ini aktivitas anak yang suka mengganggu temannya sudah sedikit 

berkurang. RP melakukannya hanya sesekali di sela-sela pelajaran. Agar aktivitas 

anak tersebut bisa semakin berkurang maka peneliti melihat guru mencoba terus 

memberikan nasihat-nasihatkepada siswa tersebut. Nasihat yang diberikan tidak 

hanya berupa teguran namun juga berupa gambaran-gambaran sebab akibat. Guru 

akan menceritakan bahwa aktivitas anak yang suka mengganggu Temannya itu 

tidak baik. Jika hal tersebut terus dilakukan maka dia akan dijauhi oleh teman 

temannya. Guru juga akan memberi nasihat kepada siswa yang suka mengganggu 

bahwa jika dia terus mengganggu maka akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. 

Tidak untuk dirinya sendiri, aktivitas mengganggu juga akan berdampak buruk 

pada temanya karena proses belajarnya menjadi terganggu. Dalam memberikan 

nasihat tersebut guru menyampaikan dengan kata-kata yang baik dan mudah 

dimengerti. Guru tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Karena jika dalam 

menasihati menggunakan kata-kata yang kasar maka siswa akan merasa terpojok.  
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Observasi keenam dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019. Pada 

penelitian kali ini aktivitas anak yang suka mengganggu sudah berkurang. Agar 

aktivitasnya tidak lagi dilakukan maka guru akan memberikan aktivitas yang 

bermanfaat. Salah satu aktivitas yang bermanfaat adalah dengan memberikannya 

tugas perindividu. Dengan diberikannya tugas perindividu maka siswa yang suka 

mengganggu akan melupakan aktivitasnya dan akan fokus untuk menyelesaikan 

tugas buang diberikan gurunya. Selain memberikan tugas perindividu, guru akan 

memberikan jangka waktu dalam mengerjakan tugas. Dengan diberikannya jangka 

waktu dalam menyelesaikan tugas maka siswa yang tadinya suka mengganggu 

temannya akan mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Jika 

dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya maka akan berdampak buruk pada dirinya 

sendiri dan dia tidak akan memperoleh nilai. Selain memberikan tugas dan jangka 

waktu dalam menyelesaikannya guru juga tak ketinggalan akan memberikan 

motivasi-motivasi. Motivasi tersebut dapat berupa motivasi untuk menyelesaikan 

tugas ataupun motivasi berupa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya yang suka 

mengganggu teman temannya dalam belajar.  

Hasil wawancara pada aspek tidak sabar dan usil adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Wawancara guru tentang aspek tidak sabar dan usil  
Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana cara bapak/ibu dalam 

mangatasi anak yang suka usil 

terhadap temannya ? 

Kalau kita perhatikan kadang kita perlukan satu cara yaitu 

kita pura-pura tidak memperhatikan anak tersebut karna 

kadang kadang anak ini ingin diperhatikan dengan cara 

menggangu temannya, mengusili. Yang kedua pada suatu 

ketika kita mendengarkan keluh kesah anak tersebut. 

Dengan keluh kesah itu kita mudah mudahan dapat 

membantu apa yang ia keluh kesah kan . Jadi dengan kasih 

sayang, perhatian anak tersebut akan lebih dekat dengan 

kita agar anak itu dapat menenangkan dirinya dan sekali 

sekali kita memberikan contoh kepada dia sikap itu tidak 

baik untuk dirinya sendiri  
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Bagaimana tanggapan bapak/ibu 

terhadap anak yang usil saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung 

? 

Biasanya hanya ditegur atau dipanggil namanya dan 

diingatkan bahwa perbuatan itu tidak baik untuk dirinya 

dan temannya 

Jika cara yang bapak/ibu lakukan 

tidak berhasil, apa yang akan 

bapak/ibu lakukan kedepannya ? 

Ya kita berusaha untuk dapat membantu dia mengapa dia 

seperti itu dan kita katakan dengan sebab akibat. Jadi ketika 

dia melakukan sesuatu pasti akibatnya tidak baik buat dia 

an dengan orang lain. Maka kita kasih contoh , kita nasihati 

supaya anak tersebut bisa mengikuti dan meningkatkan 

kekurangannya misalnya penguatan positif dari kita 

berikan nasihat nasihat supaya anak tersebut menjadi siswa 

yang berprestasi seperti teman lainnya 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru adalah bahwa dalam 

mengatasi kesulitan menangani siswa hiperaktif dengan tingkah tidak sabar dan usil 

dengan cara pura-pura tidak memperhatikan. Karena siswa hiperaktif melakukan 

aktivitas menggangu temannya hanya karena ingin mendapat perhatian gurunya. 

Guru juga akan menegur dan mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Jika 

cara tersebut tidak berhasil maka guru akan memberikan nasihat berupa sebab 

akibat tentang akibatnya jika mengganggu teman 

4.2.7 Intelektualitas rendah 

Observasi pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019. Di sini 

peneliti melihat aspek intelektualitas rendah tidak terlalu terlihat pada DW, RP dan 

AF. Hanya saja merekalebih lambat dalam menangkap materi pelajaran dibanding 

dengan siswa lainnya. Karena kebiasaannya yang sering tidak fokus, suka bermain 

sendiri, mengganggu temannya maka terkadang nilainya sering tertinggal dengan 

teman temannya. Untuk mengatasi hal tersebut maka guru terlihat melakukan 

pendekatan perindividu kepada siswa tersebut. Guru akan menanyakan apakah dia 

dirumah belajar atau tidak. Guru juga menanyakan apakah dia sering mengalami 

kesulitan-kesulitan dalam belajar. Jika guru sudah mengetahui jika siswa tersebut 

sering mengalami kesulitan, maka guru akan memberi motivasi tentang bagaimana 
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cara mengatasi kesulitan tersebut. Cara memberi motivasi seperti mengatakan 

bahwa kamu harus sering-sering belajar dirumah, sering banyak membaca dan lain 

sebagainya. Selain menanyakan kesulitan kesulitan guru juga akan menanyakan hal 

apa saja yang dapat membangkitkan semangat belajarnya. Karena murid yang tidak 

fokus, suka mengganggu temannya, suka bermain sendiri cenderung akan 

mengalami intelektualitas rendah. Setelah mengetahui hal apa saja yang bisa 

membangkitkan minat belajarnya, maka guru akan mengaitkannya minat belajar 

siswa dengan materi yang sedang diajarkan  

Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019. Untuk 

mengatasi masalah-masalah siswa yang mengalami intelektualitas rendah, guru 

selain melakukan pendekatan perindividu juga akan melakukan berbagai metode 

pelajaran. Metode pelajaran yang sering dilakukan guru adalah metode kerja 

kelompok. Kelompok dibentuk dengan anggota 4 sampai 5 orang siswa. Dengan 

menggunakan metode kerja kelompok, seluruh siswa termasuk siswa yang 

mengalami intelektualitas rendah seperti DW, RP dan AF akan dilatih untuk saling 

bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Selain melatih kerja sama siswa 

metode kelompok juga akan melatih siswa untuk bisa menerima dan menghargai 

pendapat orang lain. Siswa yang sebelumnya mengalami intelektualitas rendah 

akan mendapat tugas di kelompoknya. Tugas tersebut harus bisa dikerjakan oleh 

seluruh anggota kelompok termasuk siswa yang mengalami intelektualitas rendah. 

Karena jika tidak maka akan berdampak buruk pada hasil kelompoknya. Setelah 

semua kelompok telah selesai mengerjakan tugasnya maka guru meminta setiap 

kelompok untuk maju kedepan dan membacakan hasil kerja kelompok. Setiap 

anggota kelompok akan mendapat giliran membacakan termasuk siswa dengan 
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intelektualitas rendah. Setelah semua anggota kelompok telah selesai membacakan 

hasil kerjanya maka guru akan memberikan apresiasi berupa tepuk tangan kepada 

kelompok tersebut.  

Observasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019. Untuk 

mengatasi masalah anak yang mengalami intelektualitas rendah, guru terlihat sering 

memberikan motivasi kepada DW, RP dan AF di setiap pelajaran sedang 

berlangsung. Motivasi tersebut berupa semangat untuk terus belajar, sering banyak-

banyak membaca dan jangan pernah menyerah ketika kita mendapat kesulitan 

dalam belajar. Guru juga menjelaskan bahwa jika kita suka menyerah dalam 

mengerjakan sesuatu seperti tugas atau pekerjaan rumah, maka kita tidak akan bisa 

mendapatkan nilai yang bagus. Guru juga mengajak murid untuk tidak sering 

malas-malas. Karena sifat malas adalah pangkal dari kebodohan.  

Observasi keempat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019. Disini 

peneliti melihat guru sering melakukan kegiatan berkeliling ke setiap meja DW, RP 

dan AF. Saat guru memberikan sebuah tugas, guru akan menghampiri setiap siswa 

dan menanyakan apakah siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

atau tidak. Siswa yang mengalami intelektualitas rendah juga akan mendapat 

bimbingan dari gurunya, apakah dia menemui kesulitan dalam mengerjakan tugas 

atau tidak. Jika siswa tersebut rupanya menemui kesulitan maka guru akan 

membantu dan membimbing siswa tersebut. Guru juga terlihat sering 

berkomunikasi kepada siswa tersebut apakah dia dirumah sering belajar, apakah dia 

sering membaca buku dan lain sebagainya. Guru akan melakukan komunikasi-

komunikasi yang berkaitan dengan cara-cara membangkitkan semangat belajar 

siswa.  
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Observasi kelima dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019. Disini 

terlihat guru dalam mengatasi siswa yang mengalami intelektualitas rendah dengan 

cara seringnya memberikan nasihat-nasihat dan motivasi kepada DW, RP dan AF 

yang berkaitan dengan belajar. Guru juga mengatakan bahasa jika kita malas belajar 

maka kita akan mendapat nilai yang jelek karena sikap malas adalah pangkal dari 

kebodohan. Guru dalam memberikan nasihat dan motivasi menggunakan kata-kata 

yang jelas dan mudah dipahami. Guru juga tidak pernah menggunakan kata-kata 

yang kasar seperti kata bodoh. Karena jika guru mengucapkan kata tersebut kepada 

siswa maka siswa akan merasa terpojok. Di setiap pelajaran sedang berlangsung 

guru juga sering melempar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Pertanyaan tersebut ditujukan oleh semua siswa termasuk siswa dengan 

intelektualitas rendah.  Siswa dengan intelektualitas rendah jika mendapat 

pertanyaan dari gurunya maka akan berusaha menjawabnya. Jika jawaban yang di 

utarakan salah atau kurang tepat maka guru akan membimbing dan memberikan 

jawaban yang tepat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar siswa dengan 

intelektualitas rendah akan mencoba berpikir badan berusaha menjawab pertanyaan 

yang dari gurunya. Walaupun jika jawaban tersebut kurang tepat tapi setidaknya 

siswa tersebut telah berusaha. 

Observasi keenam dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019. Selain 

memberikan nasihat dan motivasi siswa guru juga terlihat memberikan tugas 

perindividu. Setiap siswa termasuk siswa dengan intelektualitasrendah seperti DW, 

RP dan AF akan mendapat tugas yang harus dikerjakan secara individu. Tujuannya 

adalah agar setiap siswa dapat berpikir dan berusaha memecahkan soal-soal yang 

diberikan gurunya. Disini guru juga terlihat sering menghampiri setiap siswa dan 
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menanyakan bapakah siswa tersebut menemui kesulitan atau tidak. Siswa dengan 

intelektualitas rendah juga akan mendapat bimbingan dari gurunya jika siswa 

tersebut mendapat kesulitan. Selain memberikan tugas individu guru juga akan 

memberikan waktu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Tujuannya adalah agar 

seluruh siswa termasuk siswa dengan intelektualitas rendah akan memiliki 

tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Waktu yang diberikan selama 

10-15 menit. Guru juga memberikan nasihat dan motivasi bahwa jika siswa tidak 

bisa menyelesaikan tugas sampai batas waktu yang ditentukan maka siswa tersebut 

tidak akan mendapat nilai.  

Hasil wawancara pada aspek intelektualitas rendah adalah sebagai berikut  

Tabel 4.7 Wawancara guru tentang aspek intelektualitas rendah 
Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana tanggapan bapak/ibu 

terhadap anak yang mengalami 

intelektualitas rendah tersebut ? 

Disini kita katakan intelektualitas yang rendah tidak. Tetapi 

sedikit ketinggalan dari teman temannya  

Metode pembelajaran seperti apa 

yang cocok diberikan agar bisa 

meningkatkan intelektualitas anak 

tersebut ? 

Kalau menurut saya disini ada yang namanya eksperimen. 

Dengan eksperimen sudah pasti penangkapan atau 

menangakap dari belajar dia lebih tinggi apalagi ditunjang 

dengan inkuiri dimana dia bisa menemukan sendiri tetapi 

dengan bantuan guru atau kerjasama dengan kelompoknya  

Adakah cara-cara khusus yang 

diberikan selain menggunakan 

metode pembelajaran tersebut ? 

Sudah pasti kita beri penguatan positif atau nasihat nasihat 

juga memotivasi supaya penangkapan atau daya tangkap 

penilaiannya agak naik atau lebih bagus dari yang 

sebelumnya supaya dia bisa mendapat berprestasi seperti 

temannya. Yang kedua anak tersebut juga kita amati 

kesulitan dimana kesulitan dia belajarnya. Setelah kita 

temukan kesulitan belajarnya kita jelaskan dan yang pasti 

dan perlu sekali kita berikan kepercayaan supaya bersikap 

percaya diri. Dengan percaya diri dia akan bisa menjadi 

seperti temannya, menjawab atau mencari informasi yang 

perlu ia lakukan dengan cepat dan tepat  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru adalah guru 

mengatakan bahwa siswa hiperaktif tidak mengalami intelektualitas rendah namun 

sedikit tertinggal dibandingkan teman lainnya. Metode pembelajaran yang cocok 
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diberikan kepada siswa hiperaktif dengan tingkah intelektualitas rendah tersebut 

adalah dengan menggunakan metode eksperimen. Guru juga akan memberikan 

masukan positif dan motivasi kepada siswa hiperaktif agar prestasi belajarnya dapat 

meningkat.  

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Tidak fokus 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan guru dalam aspek tidak 

fokus adalah ketika menangani siswa yang tidak fokus guru menggunakan 

pendekatan perindividu. Pendekatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

semakin mendekatkan diri kepada siswa. Guru akan menanyakan hal-hal apa saja 

yang selalu membuat siswa tersebut tidak fokus. Selain menanyakan penyebabnya, 

guru juga bertanya kepada siswa yang tidak fokus hal apa saja yang bisa membuat 

siswa menjadi fokus. Dalam melaksanakan proses pembelajaran guru 

menggunakan metode kelompok. Dengan digunakan metode ini maka siswa yang 

tidak fokus akan dilatih kemampuannya dalam hal bekerja sama dengan teman 

sekelompoknya. Hal tersebut sejalan dengan Zafiera (2007:43) “kerja sama sangat 

penting karena anak sulit berkonsentrasi dan menyerap pelajaran dengan baik”. 

Untuk bisa membuat siswa hiperaktif fokus dan konsentrasi dalam belajar, guru 

akan menggunakan metode cerita. Metode cerita tersebut dibawakan dengan 

semenarik mungkin agar perhatian siswa bisa terfokus kepada guru. Tidak hanya 

menggunakan cerita guru juga akan menyisipkan gambar-gambar yang dibuat 

dipapan tulis. Dalam hal memberikan tugas perindividu, guru selalu menggunakan 

waktu sebagai acuan. Siswa akan diberi waktu selama beberapa menit. Selama itu 
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pula siswa yang tidak fokus akan diberi tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan 

tugas tersebut tepat waktu sebelum waktu yang diberikan habis.  

Menghadapi anak yang tidak fokus ini guru tidak terlalu mengalami 

kesulitan berarti. Hanya saja karena siswa yang tidak fokus ini tidak memiliki 

gairah dan minat maka terkadang sulit untuk menjawab pertanyaan atau soal soal 

buang diberikan gurunya. Untuk itu guru akan mengamati siswa tersebut kesulitan 

yang selalu di hadapi dan menemukan solusi yang tepat yang perlu diterapkan 

kepada anak tidak fokus tersebut agar bisa konsentrasi dalam belajar. 

4.3.2 Menentang 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada aspek menentang 

adalah siswa tidak bisa atau sulit menerima pendapat dari temannya. Jika dikatakan 

menentang terhadap gurunya maka hal tersebut tidak ada. Menentang disini bisa 

dikatakan adalah menentang pendapat dari temannya dan tidak bisa menghargai 

temannya. Untuk mengatasi hal tersebut guru menerapkan metode belajar 

kelompok. Tujuannya adalah agar siswa yang sering menentang ini bisa dilatih 

perlahan lahan untuk bisa menerima dan menghargai pendapat teman temannya. 

Semua anggota kelompok perlu bekerjasama dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh gurunya. Jika ada satu siswa saja yang tidak bisa mengerjakan atau 

tidak mau mengikuti teman sekelompoknya, maka akan berdampak buruk pada 

hasil kerja kelompok. Guru juga selalu memberikan nasihat dan motivasi kepada 

siswa yang menentang. Nasihat yang diberikan disampaikan dengan kata kata yang 

mudah dipahami. Dalam menyampaikan nasihat guru tidak menggunakan kata yang 

kasar karena dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada psikisnya. Menurut 

Zafiera (2007:40) mengatakan “mintalah agar anak menatap mata anda ketika 
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berbicara atau diajak berbicara. Berilah arahan dengan nada yang lembut, tanpa 

harus membentak. Arahan ini penting sekali untuk melatih anak disiplin dan 

berkonsentrasi pada satu pekerjaan”. Selain memberi nasihat guru juga melakukan 

komunikasi antar siswa dengan tujuan agar hubungan guru dan siswa ia menjadi 

semakin dekat. Saat berkomunikasi kepada siswa yang menentang guru 

memberikan sebuah gambaran tentang sebab akibat tentang akibat dari sikap 

menentang. Tujuannya buka untuk menakuti siswa tersebut tetapi agar siswa 

tersebut sadar bahwa sikap menentang itu tidak baik.  

Tanggapan guru terhadap siswa yang suka menentang ini adalah guru tidak 

pernah memarahi tetapi selalu menegur dan mengatakan bahwa sikap tersebut tidak 

baik. Guru juga tidak menggunakan kata-kata khusus kepada siswa yang menentang 

karena hal tersebut hanya akan membuat siswa tersebut menjadi terpojok. Perhatian 

juga diperlukan dalam menghadapi siswa seperti ini. Perhatian bisa ditunjukan 

dengan cara menepuk siswa tanda kasih sayang kepada siswa tersebut. 

4.3.3 Destruktif 

Hasil observasi dan wawancara tentang aspek anak destruktif adalah guru 

menggunakan metode kelompok sebagai cara untuk mengatasi siswa yang 

destruktif. Tujuannya adalah agar anak yang destruktif mempunyai kegiatan yang 

bermanfaat daripada kegiatan merusak benda disekitarnya. Hal ini sejalan dengan 

Zafiera (2007:19) “pada umumnya, saran yang diberikan ahli adalah menyalurkan 

energi anak pada kegiatan-kegiatan positif yang ia sukai”. Guru juga memberikan 

nasihat kepada siswa yang destruktif bahwa kegiatan tersebut akan berdampak 

negatif. Dampaknya tidak hanya untuk dirinya sendiri namun juga untuk teman 

temannya dan kelas. Sebagai contoh salah satu siswa merusak jam, maka jam 
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tersebut tidak bisa digunakan lagi. Padahal jam merupakan benda penting yang 

harus ada di kelas. Setiap siswa mengerjakan tugas guru akan menggunakan jam 

sebagai acuan waktu. Jika tidak ada jam maka proses belajar akan terganggu. Guru 

juga akan berkeliling ke penjuru kelas dan melakukan komunikasi perindividu. 

Dengan melakukan komunikasi maka guru akan mengetahui hal apa saja yang 

membuat siswa memiliki sikap suka merusak barang. Selain menanyakan 

penyebabnya, guru juga memberikan gambaran tentang dampak buruk pada sikap 

destruktif. Tujuannya bukan untuk menakuti namun agar siswa menjadi sadar akan 

pentingnya menjaga sebuah barang. 

Menghadapi siswa yang destruktif guru tidak pernah menggunakan kata 

kata khusus dan metode khusus. Kata kata khusus hanya akan memberikan efek 

tidak baik karena bisa membuat siswa terpojok. Guru juga tidak menggunakan 

mettode khusus karena biasa hanya akan memberikan tugas sehingga siswa 

destruktif memiliki kegiatan yang lebih bermanfaat. 

4.3.4 Tak kenal lelah 

Hasil observasi dan wawancara pada aspek tak kenal lelah adalah guru 

mangunakan metode kelompok sebagai cara untuk mengatasinya. Dengan 

menggunakan metode kelompok maka siswa yang sering melakukan kegiatan tak 

bermanfaat akan memiliki kegiatan yang jauh bermanfaat. Tidak hanya kegiatan 

yang bermanfaat siswa tersebut bisa dilatih perlahan lahan untuk bisa bekerjasama 

dengan teman sekelompoknya. Setiap kelompok telah selesai dalam mengerjakan 

maka akan diberi apresiasi. Apresiasi tersebut tidak harus dalam bentuk hadiah 

namun juga bisa dalam bentuk tepuk tangan. Hal ini sejalan dengan Taylor 

(1988:90) “anak-anak seperti itu membutuhkan umpan balik yang cepat, jelas dan 
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mudah dipahami bila mereka telah mengerjakan sesuatu yang benar”. Guru juga 

aka melakukan pendekatan perindividu kepada setiap siswa termasuk siswa yang 

sering melakukan kegiatan tak kenal lelah. Tujuannya agar guru bisa mengetahui 

penyebab mengapa siswa tersebut selalu berkelakuan demikian. Dengan diketahui 

penyebabnya maka guru bisa melakukan hal yang bisa mengurangi kegiatan siswa 

tak kenal lelah tersebut kedepannya. Selain menggunakan metode kelompok badan 

pendekatan perindividu guru akan memberikan materi pelajaran yang berhubungan 

dengan minat belajar siswa. Hal ini sejalan dengan Taylor (1988:51) “guru mereka 

harus pandai membangkitkan minat mereka dengan selalu menciptakan hal-hal 

baru, membuat perubahan-perubahan dan menyajikan semua itu dengan humor 

yang segar” 

Kesulitan yang dihadapi guru dalam menangani anak tak kenal lelah 

tersebut adalah siswa tersebut sulit berhenti terutama saat belajar sedang 

berlangsung. Untuk menghentikan kegiatan tersebut gurubakan memberikan tugas 

yang sesuai dengan minatnya. Jika diberikan pelajaran yang berhubungan dengan 

minatnya maka dia akan mempunyai kegiatan yang positif dan tidak mengganggu 

teman.  

4.3.5 Tanpa tujuan 

Hasil observasi dan wawancara pada aspek tanpa tujuan adalah guru akan 

menggunakan metode kelompok untuk mengatasi masalah tersebut. Karena siswa 

yang tanpa tujuan selalu melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat seperti sering 

memainkan benda disekitarnya maka guru akan memberikan kegiatan berupa kerja 

kelompok. Dengan dibentuknya metode kerja kelompok maka siswa akan 

mempunyai kegiatan yang lebih bermanfaat. Guru juga akan melakukan 
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pendekatan perindividu kepada siswa dan menanyakan mengapa dia sering 

melakukan kegiatan tersebut. Guru juga menanyakan hal apa saja yang mungkin 

bisa membuat siswa tersebut kembali memiliki minat dalam belajar. Cara 

membangkitkan minat belajar guru juga akan membawakan cerita cerita disetiap 

proses belajar sedang berlangsung. Cerita yang dibawakan oleh guru dibuat 

semenarik mungkin agar siswa bisa kembali memiliki fokus dan minat dalam 

belajar. Tidak hanya membacakan cerita, untuk melengkapinya guru juga sering 

menyisipkan gambar-gambar yang dibuat dipapan tulis. Siswa kelas V SD sangat 

menyukai sesuatu yang berhubungan dengan gambar maka tujuan di masukan 

gambar pada cerita adalah agar siswa mempunyai minat dalam belajar. Guru juga 

berkeliling ke penjuru kelas dan menghampiri setiap siswa. Setiap siswa akan 

ditanyakan apakah dia memiliki kesulitan dalam mengerjakan tugas individu atau 

tidak. Jika siswa tersebut memilik kesulitan makaguru akan membimbing sampai 

siswa tersebut bisa mengerjakan tugas individunya. 

Kesulitan yang sering dihadapi guru dalam menghadapi anak tanpa tujuan 

adalah siswa kurang cepat dalam menanggapi tugas. Siswa tersebut lebih asyik 

dalam permainannya sehingga tugas yang diberikan guru menjadi terbengkalai. 

Untuk itulah guru akan menanyakan kepada siswa tersebut mengapa dia sering 

berbuat demikian. 

4.3.6 Tidak sabar dan usil 

Hasil observasi dan wawancara pada aspek tidak sabar dan usil adalah siswa 

yang melakukan kegiatan usil sepeti mengganggu temannya bertujuan hanya untuk 

mendapat perhatian dari gurunya. Untuk mendapat perhatian tersebut dia sering 

melakukan kegiatan yang bisa mengganggu temannya. Untuk mengatasi masalah 
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tersebut guru sering memanggilnya dan menegurnya. Dengan menyebut nama 

siswa maka dia akan menghentikan kegiatan mengganggu temannya. Selain 

menggunakan nama untuk memanggil, guru juga sering memberikan nasihat-

nasihatberupa contoh sebab akibat kepada siswa yang usil. Hal ini sejalan dengan 

Taylor (1988:56) “anak-anak hiperkinetik perlu diberi contoh tentang bagaimana 

cara mengendalikan diri, dan bagaimana menantikan giliran, beberapa anak seperti 

itu ternyata bisa belajar dari contoh-contoh tersebut”. Nasihat tersebut tidak untuk 

menakuti namun untuk membuat siswa tersebut menjadi sadar bahwa kegiatan 

tersebut dapat membuatnya dijauhi oleh teman temannya. Nasihat yang 

disampaikan dibawa dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan tidak membuat 

siswa menjadi terpojok. Guru juga sering memberikan tugas perindividu dengan 

tujuan agar siswa yang sering mengganggu temannya tersebut mempunyai kegiatan 

yang lebih bermanfaat. Dalam memberikan tugas perindividu guru juga 

memberikan batas waktu dalam mengerjakan. Tujuan diberikan batas waktu adalah 

agar semua siswa termasuk siswa yang suka mengganggu temannya mempunyai 

tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru nya. Karena 

jika tidak selesai mengerjakan maka akan berdampak pada hasil belajarnya. 

4.3.7 Intelektualitas rendah 

Hasil observasi dan wawancara pada aspek intelektualitas rendah adalah 

siswa tersebut tidak memiliki intelektualitas rendah. Hanya saja dia sedikit 

tertinggal dengan teman lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut guru akan 

melakukan pendekatan perindividu. Selama melakukan pendekatan tersebut guru 

akan berkomunikasi dan menanyakan kepada siswa tersebut mengapa dia sering 

mengalami hal tersebut. Guru akan menanyakan apakah dia dirumah sering belajar 
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atau apakah dirumah di suka membaca buku. Setelah menanyakan siswa guru akan 

memberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan pentingnya belajar. Guru juga 

akan memberikan motivasi-motivasi yang bisa membangkitkan minat belajar 

siswa. Selain memberikan nasihat dan motivasi guru juga melakukan metode 

belajar kelompok untuk meningkatkan intelektualitas siswa. Dengan dibentuknya 

metode kelompok maka siswa akan dilatih untuk bisa bekerja sama dengan 

temannya. Tidak hanya metode kelompok, guru juga memberikan tugas 

perindividu. Selama mengerjakan tugas individu tersebut, guru akan menghampiri 

setiap siswa dan menanyakan apakah siswa tersebut menemukan masalah dalam 

mengerjakan atau tidak. Jika ada masalah maka guru akan membimbing siswa agar 

bisa mengerjakan tugas tersebut.  
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam mengatasi siswa Hiperaktif guru menggunakan berbagai macam cara, 

yaitu : 

1. Tidak fokus 

Guru menangani anak hiperaktif pada aspek tidak fokus adalah dengan cara 

guru akan melakukan pendekatan perindividu kepada siswa hiperaktif dan 

akan menanyakan mengapa siswa tersebut sulit fokus dan hal apa saja yang 

dapat membuat fokusnya kembali, menggunakan metode kelompok untuk 

melatih kerjasama siswa dalam belajar, guru menyisipkan cerita yang 

dibawakan semenarik mungkin disela proses pembelajaran untuk menarik 

fokus belajar siswa, guru berkeliling ke setiap meja siswa untuk melakukan 

pendekatan perindividu dan menanyakan kesulitan yang sedang dihadapi, 

menggambar sesuatu dipapan tulis sambil menceritakan gambar tersebut, 

dan memberikan tugas perindividu 

2. Menentang 

Guru menangani anak hiperaktif pada aspek menentang adalah dengan cara 

guru membentuk kelompok belajar untuk melatih siswa hiperaktif agar bisa 

menerima pendapat orang lain, melakukan pendekatan perindividu agar 

guru mengetahui penyebab siswa melakukan aktivitas menentang 

temannya, berkeliling ke setiap meja dan melakukan komunikasi kepada 

siswa hiperaktif, memberikan nasihat berupa kata-kata yang baik kepada 



 

 

 

 

siswa hiperaktif dengan sikap menentang, dan memberikan gambaran 

tentang sebab akibat jika melakukan aktivitas menentang temannya 

3. Destruktif 

Guru menangani anak hiperaktif pada aspek destruktif adalah dengan cara 

guru membentuk kelompok belajar agar siswa hiperaktif dengan sikap 

destruktif dapat melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, guru 

melakukan pendekatan perindividu kepada siswa hiperaktif dengan sikap 

destruktif agar mengetahui penyebab mengapa siswa tersebut berbuat 

demikian, memberikan nasihat dengan kata-kata yang mudah dipahami, 

berkeliling ke setiap meja siswa dan menanyakan kesulitan yang sedang 

dihadapi dan memberikan tanggung jawab kepada siswa dalam bentuk 

menyelesaikan tugas dan membatasi ruang gerak siswa hiperaktif 

4. Tidak kenal lelah 

Dalam menangani anak hiperaktif pada aspek tidak kenal lelah guru akan 

membentuk kelompok belajar agar siswa hiperaktif dengan sikap tidak 

kenal lelah ini dapat mempunyai kegiatan yang lebih bermanfaat, 

memberikan apresiasi kepada siswa jika berhasil menyelesaikan 

pekerjaannya, melakukan pendekatan perindividu dan memberikan nasihat 

kepada siswa tersebut, memberikan pelajaran yang sesuai dengan minatnya, 

mengontrol aktivitas siswa hiperaktif dengan cara berkeliling ke setiap 

meja, dan memberikan batas waktu ketika diberikan tugas 

 

 

 



 

 

 

 

5. Tanpa tujuan 

Pada aspek tanpa tujuan guru akan melakukan pendekatan perindividu dan 

menanyakan permasalahan atau kesulitan yang sedang dihadapi siswa 

tersebut, membentuk kelompok belajar dan melatihnya untuk bisa 

bekerjasama dengan teman sekelompoknya, menarik minat belajar siswa 

dengan cara menyisipkan gambar dan membawakan cerita yang menarik 

saat proses pembelajaran untuk mengalihkan aktivitas tanpa tujuannya, dan 

memberikan tugas perindividu agar siswa hiperaktif dengan sikap tanpa 

tujuan mempunyai aktivitas yang lebih bermanfaat 

6. Tidak sabar dan usil 

Pada aspek tidak sabar dan usil guru akan melakukan pendekatan 

perindividu kepada siswa hiperaktif dengan sikap tidak sabar dan usil 

kemudian memberikan nasihat bahwa aktivitas tersebut tidak baik 

dilakukan, membentuk kelompok belajar dan memberikan tugas 

perindividu agar siswa hiperaktif dengan sikap tidak sabar dan usil tidak lagi 

menggangu temannya, memanggil nama siswa hiperaktif dan menegurnya, 

memberikan nasihat berupa gambaran sebab akibat bahwa aktivitas tersebut 

tidak baik untuk dilakukan, dan memberikan tugas perindividu 

7. Intelektualitas rendah 

Guru menangani anak hiperaktif pada aspek intelektualitas rendah adalah 

dengan cara memberikan motivasi kepada siswa hiperaktif dengan sikap 

intelektualitas rendah, melakukan pendekatan perindividu dan menanyakan 

kesulitan yang sering dihadapi. Setelah mengetahui kesulitannya maka 

dapat ditentukan langkah kedepannya, membentuk kelompok belajar untuk 



 

 

 

 

melatih kemampuan bekerjasama dengan temannya, berkeliling ke setiap 

meja dan membimbing siswa hiperaktif dalam menyelesaikan tugasnya, dan 

memberikanya tugas perindividu untuk melatih siswa dalam memecahkan 

tugas yang diberikan gurunya. 

 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian keterampilan guru dalam mengatasi siswa 

hiperaktif adalah bahwa pemberian metode dalam mengatasi siswa hiperaktif yang 

tepat kepada siswa akan berdampak baik perkembangan atau perubahan karakter 

siswa dan kebiasaan buruknya tidak akan terulang lagi. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas maka saran yang 

dapat disimpulkan peneliti adalah: 

1. Diharapkan guru dapat meningkatkan keterampilan mengatasi berbagai 

macam prilaku siswa khususnya siswa hiperaktif untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

2. Guru hendaknya mempunyai keterampilan yang lebih dalam mengetahui 

tentang perkembangan dan karakteristik setiap siswa agar lebih mudah 

dalam memberikan keterampilan khusus didalam kelas 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU TERHADAP  

ANAK HIPERAKTIF 

 

Hari dan tanggal.    : Senin, 19 agustus 2019 

Waktu.                    : 08.00 – 10.00 

Tempat.                  : kelas VA SDN 55/1 Sridadi 

Pertemuan              : 1 

 

No Aspek Deskriptor Hasil Pengamatan 

1 Tidak fokus Keterampilan dalam membuat siswa 

menjadi fokus saat belajar 

Guru melakukan pendekatan 

per individu untuk 

menanyakan mengapa ia tidak 

fokus saat belajar. 

2 Menentang Mampu menarik minat dan perhatian 

siswa 

Guru membentuk kelompok 

belajar dengan anggota yang 

heterogen dan melatih siswa 

hiperaktif mau menerima 

pendapat orang lain 

3 Destruktif Keterampilan membimbing siswa di 

dalam kelas 

Guru membentuk kelompok 

belajar yang beranggotakan 4 

sampai 5 orang siswa 

4 Tak kenal 

lelah 

Keterampilan dalam mengajak siswa 

untuk bersikap semestinya 

Guru membentuk kelompok 

belajar yang beranggotakan 4 

sampai 5 orang siswa agar 

siswa tersebut mempunyai 

kegiatan yang lebih berguna 

5 Tanpa tujuan Keterampilan dalam mengarahkan 

perilaku siswa 

Guru melakukan pendekatan 

perindividu dan menanyakan 

mengapa ia selalu berbuat 

demikian 

6 Tidak sabar 

dan usil 

Keterampilan dalam mengarahkan 

siswa dalam hal bersosialisasi 

Guru melakukan pendekatan 

perindividu dan menanyakan 

mengapa ia selalu berbuat 

demikian 

7 Intelektualitas 

rendah 

Keterampilan dalam meningkatkan 

intelektualitas dalam belajar 

Melakukan kegiatan 

pendekatan perindividu dan 

memberikan motivasi motivasi 

kepada siswa yang mengalami 

intelektualitas rendah 

 

  Muara Bulian,     Oktober 2019 
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Mengetahui 

Guru kelas VA       Pengamat 

 

Sugiah. S.Pd       SukmawanRivanaldi 

Nip: 196210281982032003           nim: A1D114032 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU TERHADAP  

ANAK HIPERAKTIF 

 

Hari dan tanggal.    : Rabu, 21 Agustus 2019 

Waktu.                    : 08.00 – 10.00 

Tempat.                  : Kelas VA SDN 55/1 Sridadi 

Pertemuan              : 2 

 

No Aspek Deskriptor Hasil Pengamatan 

1 Tidak fokus Keterampilan dalam membuat siswa 

menjadi fokus saat belajar 

Guru melakukan metode 

belajar kerja kelompok untuk 

membuat siswa menjadi fokus 

saat belajar 

2 Menentang Mampu menarik minat dan perhatian 

siswa 

Guru melakukan pendekatan 

per individu dan menanyakan 

mengapa ia selalu berbuat 

seperti itu. 

3 Destruktif Keterampilan membimbing siswa di 

dalam kelas 

Guru akan melakukan 

pendekatan perindividu dan 

menanyakan mengapa ia selalu 

melakukan kegiatan merusak 

barang seperti jam 

4 Tak kenal 

lelah 

Keterampilan dalam mengajak siswa 

untuk bersikap semestinya 

Guru akan melakukan 

pendekatan perindividu dan 

menanyakan mengapa ia selalu 

berbuat demikian 

5 Tanpa tujuan Keterampilan dalam mengarahkan 

perilaku siswa 

Guru membentuk kelompok 

belajar yang beranggotakan 4 

sampai 5 orang siswa dan 

memberikan masing-masing 

tugas setiap anggota kelompok 

6 Tidak sabar 

dan usil 

Keterampilan dalam mengarahkan 

siswa dalam hal bersosialisasi 

Guru membentuk kelompok 

belajar yang beranggotakan 4 

sampai 5 orang siswa dan 

memberikan masingmasing 

tugas setiap anggota kelompok 

7 Intelektualitas 

rendah 

Keterampilan dalam meningkatkan 

intelektualitas dalam belajar 

Guru membentuk kelompok 

belajar yang beranggotakan 4 

sampai 5 orang siswa dan 

melatih siswa untuk 

bekerjasama dengan temannya 
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Muara Bulian,     Oktober 2019 

Mengetahui 

Guru kelas VA       Pengamat 

 

Sugiah. S.Pd               Sukmawan Rivanaldi 

Nip: 196210281982032003           nim: A1D114032 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU TERHADAP  

ANAK HIPERAKTIF 

 

Hari dan tanggal.    : Senin, 26 Agustus 2019 

Waktu.                    : 08.00 – 10.00 

Tempat.                  : Kelas VA SDN 55/1 Sridadi 

Pertemuan              : 3 

 

 

No Aspek Deskriptor Hasil Pengamatan 

1 Tidak fokus Keterampilan dalam membuat siswa 

menjadi fokus saat belajar 

Menyisipkan cerita tentang 

hewan untuk membuat siswa 

hiperaktif menjadi fokus saat 

belajar 

2 Menentang Mampu menarik minat dan perhatian 

siswa 

Guru berkeliling ke penjuru 

kelas dan melakukan 

komunikasi perindividu dengan 

siswa 

3 Destruktif Keterampilan membimbing siswa di 

dalam kelas 

Guru melakukan komunikasi 

dengan siswa tersebut 

menggunakan kata kata yang 

mudah dipahami 

4 Tak kenal 

lelah 

Keterampilan dalam mengajak siswa 

untuk bersikap semestinya 

Guru memberikan kegiatan 

yang sesuai dengan minatnya 

seperti menggambar 

5 Tanpa tujuan Keterampilan dalam mengarahkan 

perilaku siswa 

Guru menyisipkan cerita saat 

pembelajaran sedang 

berlangsung dan dibawakan 

semenarik mungkin 

6 Tidak sabar 

dan usil 

Keterampilan dalam mengarahkan 

siswa dalam hal bersosialisasi 

Guru melakukan kegiatan 

berkeliling di dalam kelas dan 

melakukan komunikasi 

perindividu kepada siswa yang 

tidak sabar dan usil 

7 Intelektualitas 

rendah 

Keterampilan dalam meningkatkan 

intelektualitas dalam belajar 

Memberikan motivasi motivasi 

kepada siswa untuk semangat 

dalam belajar 

 

Muara Bulian,     Oktober 2019 

Mengetahui 

Guru kelas VA       Pengamat 
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Sugiah. S.Pd               Sukmawan Rivanaldi 

Nip: 196210281982032003           nim: A1D114032 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU TERHADAP  

ANAK HIPERAKTIF 

 

Hari dan tanggal.    : Rabu, 28 Agustus 2019 

Waktu.                    : 08.00 – 10.00 

Tempat.                  : Kelas VA SDN 55/1 sridadi 

Pertemuan              : 4 

 

No Aspek Deskriptor Hasil Pengamatan 

1 Tidak fokus Keterampilan dalam membuat siswa 

menjadi fokus saat belajar 

Guru berkeliling ke penjuru 

kelas dan menghampiri setiap 

siswa. Kemudian guru akan 

melakukan pendekatan 

perindividu 

2 Menentang Mampu menarik minat dan perhatian 

siswa 

Guru memberikan nasihat 

nasihat yang dapat membuat 

siswa merasa menyesal jika 

melakukan perilaku menentang 

3 Destruktif Keterampilan membimbing siswa di 

dalam kelas 

Guru melakukan kegiatan 

berkeliling ke penjuru kelas 

sambil menanyakan mengapa 

bisa selalu berbuat demikian 

4 Tak kenal 

lelah 

Keterampilan dalam mengajak siswa 

untuk bersikap semestinya 

Guru melakukan kegiatan 

berkeliling ke penjuru bkelad 

agar siswa yang tak kenal lelah 

kegiatannya dapat terkontrol 

5 Tanpa tujuan Keterampilan dalam mengarahkan 

perilaku siswa 

Guru melakukan kegiatan 

berkeliling ke penjuru kelas 

dan menghampiri setiap siswa. 

Guru juga menanyakan 

kesulitan apa yang dihadapi 

oleh siswa tersebut 

6 Tidak sabar 

dan usil 

Keterampilan dalam mengarahkan 

siswa dalam hal bersosialisasi 

Guru menegur siswa tersebut 

dengan memanggil namanya 

7 Intelektualitas 

rendah 

Keterampilan dalam meningkatkan 

intelektualitas dalam belajar 

Melakukan kegiatan 

berkeliling di dalam kelas dan 

menghampiri setiap siswa 

termasuk siswa yang 

mengalami intelektualitas 

rendah serta menanyakan 

kesulitan apa yang dihadapi 

oleh siswa 
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Muara Bulian,     Oktober 2019 

Mengetahui 

Guru kelas VA        Pengamat 

 

Sugiah. S.Pd                        Sukmawan Rivanaldi 

Nip: 196210281982032003           nim: A1D114032 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU TERHADAP  

ANAK HIPERAKTIF 

 

Hari dan tanggal.    : Senin, 2 September 2019 

Waktu.                    : 08.00 – 10.00 

Tempat.                  : Kelas VA SDN 55/1 Sridadi 

Pertemuan              : 5 

 

No Aspek Deskriptor Hasil Pengamatan 

1 Tidak fokus Keterampilan dalam membuat siswa 

menjadi fokus saat belajar 

Guru menyisipkan gambar 

dipapan tulis sambil 

membawakan cerita yang 

menarik 

2 Menentang Mampu menarik minat dan perhatian 

siswa 

Guru memberikan contoh dan 

gambaran tentang akibat dari 

perilaku menentang 

3 Destruktif Keterampilan membimbing siswa di 

dalam kelas 

Guru melakukan pendekatan 

perindividu kepada siswa yang 

suka merusak barang dikelas 

4 Tak kenal 

lelah 

Keterampilan dalam mengajak siswa 

untuk bersikap semestinya 

Guru memberikan gambar di 

papan tulis agar minat 

belajarnya kembali, serta 

memberikan kesempatan siswa 

untuk menggambar di papan 

tulis 

5 Tanpa tujuan Keterampilan dalam mengarahkan 

perilaku siswa 

Guru membuat gambar yang 

menarik di papan tulis agar 

Manarik minat belajar siswa 

6 Tidak sabar 

dan usil 

Keterampilan dalam mengarahkan 

siswa dalam hal bersosialisasi 

Guru memberikan nasihat 

berupa gambaran gambaran 

sebab akibat kepada siswa 

yang suka menggangu 

temannya 

7 Intelektualitas 

rendah 

Keterampilan dalam meningkatkan 

intelektualitas dalam belajar 

Memberikan nasihat dan 

motivasi kepada siswa untuk 

semangat dalam belajar. Guru 

juga menanyakan pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi 

pelajaran 

Muara Bulian,     Oktober 2019 

Mengetahui 
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Guru kelas VA       Pengamat 

 

Sugiah. S.Pd                           Sukmawan Rivanaldi 

Nip: 196210281982032003           nim: A1D114032 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU TERHADAP  

ANAK HIPERAKTIF 

 

Hari dan tanggal.    : Rabu, 4 September 2019 

Waktu.                    : 08.00 – 10.00 

Tempat.                  : Kelas VA SDN 55/1 Sridadi 

Pertemuan              : 6 

 

No Aspek Deskriptor Hasil Pengamatan 

1 Tidak fokus Keterampilan dalam membuat siswa 

menjadi fokus saat belajar 

Guru memberikan tugas 

perindividu agar siswa tentang 

tidak fokus tergerak untuk 

menyelesaikan tugas tersebut 

2 Menentang Mampu menarik minat dan perhatian 

siswa 

Guru memberi nasihat kepada 

siswa yang menentang dengan 

kata kata yang mudah 

dimengerti 

3 Destruktif Keterampilan membimbing siswa di 

dalam kelas 

Guru memben6 kelompok 

belajar yang beranggotakan 4 

sampai 5 siswa agar siswa 

destruktif mempunyai kegiatan 

4 Tak kenal 

lelah 

Keterampilan dalam mengajak siswa 

untuk bersikap semestinya 

Guru memberikan batas waktu 

kepada siswa agar siswa 

memiliki tanggung jawab 

dalam menyelesaikan tugasnya 

5 Tanpa tujuan Keterampilan dalam mengarahkan 

perilaku siswa 

Guru memberikan tugas 

perindividu dan memberikan 

waktu kepada siswa 10 sampai 

15 menit dalam mengerjakan 

tugas tersebut. 

6 Tidak sabar 

dan usil 

Keterampilan dalam mengarahkan 

siswa dalam hal bersosialisasi 

Memberikan aktivitas yang 

bermanfaat seperti memberikan 

tugas perindividu kepada siswa 

serta memberikan jangka 

waktu dalam menyelesaikan 

tugas tersebut. 

7 Intelektualitas 

rendah 

Keterampilan dalam meningkatkan 

intelektualitas dalam belajar 

Guru memberikan tugas 

perindividu kepada seluruh 

siswa termasuk siswa yang 

mengalami 

intelektualitasrendah. Guru 

juga memberikan batas waktu 
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dalam mengerjakan tugas 

tersebut agar siswa memiliki 

tanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas. 

Muara Bulian,     Oktober 2019 

Mengetahui 

Guru kelas VA       Pengamat 

 

Sugiah. S.Pd                         Sukmawan Rivanaldi 

Nip: 196210281982032003           nim: A1D114032 
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PEDOMAN WAWANCARA KETERAMPILAN GURU TERHADAP 

ANAK HIPERAKTIF 

Nara Sumber           : Sugiah. S.Pd  

Hari dan tanggal.    : Kamis, 5 September 2019 

Waktu.                    : 09.30 – 10.00 

Tempat.                  : Kelas VA SDN 55/1 Sridadi 

 

1. Tidak fokus 

 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana tanggapan 

bapak/ibu terhadap siswa 

yang tidak fokus saat 

pelajaran berlangsung ? 

 

Sebenarnya anak yang tidak fokus ini ditegur, tetapi tindakan 

saya adalah mendekatinya, memberikan pertanyaan mengapa 

dia tidak bisa fokus atau apa yang membuat dia ada kendala 

dalam kesulitannya sehingga dia tidak bisa mengerjakan atau 

belum selesai mengerjakan sesuatu tugas. Jadi tugas saya 

hanya mengingatkan dan membantunya bila ada masalah-

masalah yang tidak bisa dilakukannya. 

 

Bagaimana cara bapak/ibu 

dalam menangani siswa yang 

tidak fokus saat proses 

pembelajaran berlangsung ? 

 

Tindakan saya biasanya memberikan kegiatan yang 

membutuhkan anak tersebut untuk fokus misalnya 

melakukan aktifitas belajar bersama-sama jadi guru beserta 

anak tersebut atau saya beserta anak tersebut sama-sama 

menelaah mengkaji atau menjawab pertanyaan yang ia tidak 

bisa jawab dengan tepat 

 

Mengapa bapak/ibu 

menggunakan cara tersebut 

untuk menangani siswa 

tersebut ? 

Sebenarnya ini merupakan bantuan karena kalau mungkin 

setidak-tidaknya kalau ada kita jadi apapun yang membuat 

dia tidak fokus misalnya bermain atau ingin menjawab tetapi 

tidak bisa, sekarang kurangnya kita mendapatkan informasi 

mengapa ia tidak fokus dalam hal ini. 

 

Apa saja kesulitan bapak/ibu 

dalam menghadapi anak-anak 

hiperaktif khususnya anak 

yang tidak fokus saat belajar ? 

 

Sebenarnya persentase untuk dikatakan anak tidak fokus ini 

tidak. Cuma dia agak sedikit terganggu dalam membahas 

suatu pertanyaan Karana ada sesuatu yang membuat dia 

kurang gairah atau kurang dapat menelaah dari soal-soal itu 

dengan cara seperti itu dia jadi kita dengan cara ini saya 
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2. Menentang 

 

 

 

mengamati kesulitan belajarnya baru kita bisa bersikap 

bagaimana yang harus kita lakukan ke anak tersebut. 

 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana tanggapan 

bapak/ibu terhadap anak yang 

menentang dalam proses 

pembelajaran? 

 

Biasanya saya tegur bukan berarti memarahi bukan bearti 

menghukum tetapi mencari informasi atau menanyakan 

mengapa seperti itu. Biasanya ini dilakukan anak dalam 

kegiatan kelompok  

 

Metode pembelajaran seperti 

apa yang cocok untuk 

diberikan kepada anak yang 

suka menentang ? 

 

Biasanya ini kalau menentang kepada guru bukan. Tetapi dia 

menentang jawaban pendapat dari temannya jadi metode yang 

bagus supaya menghargai pendapat dari temannya biasanya 

saya lakukan dengan metode diskusi atau sosiometri  

 

Apa yang akan bapak/ibu 

lakukan jika metode tersebut 

tidak berhasil dalam 

menangani anak yang 

menentang ? 

 

Sudah pasti kita harus lebih sabar apalagi menanggapi anak 

tersebut dan kita akan mencari solusi yang lain dan dengan 

cara ini mudah-mudahan terbantukan dari tindakan biasanya 

anak tersebut  

 

Apakah bapak/ibu sering 

menggunakan kata-kata 

khusus untuk anak yang suka 

menentang ini ? 

 

Tidak. Kata-kata khusus dapat memojokkan anak. Jadi kami 

biasanya memberikan perhatian dan sedikit ibaratnya 

menepuknya tanda kita kasih sayang atau memperhatikan dia 

bahwa kita bukan berarti menghukum tapi ingin membantu 

memberikan kepercayaan diri dia bahwa guru tidak benci 

tetapi perhatiannya merupakan kasih sayang untuk 

meningkatkan belajarnya 
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3. Destruktif 

 

Pertanyaan Jawaban 

Jika saat proses 

pembelajaran berlangsung, 

seperti apa keseharian anak 

yang destruktif ini ? 

 

Anak yang destruktif seperti ini biasanya sama dengan yang 

lainnya. Cuma karna geraknya agak sedikit banyak maka kita 

perlu pengawasan misalnya pada praktek yang ada bahaya-

bahayanya kita perlu perhatian khusus dengannya. Karena 

takut dengan keadaan ini bisa mencelakakan anak tersebut. 

 

Bagaimana cara bapak/ibu 

dalam menghadapi anak-

anak destruktif tersebut ? 

 

Biasanya anak yang destruktif dia kita libatkan anak tersebut 

dengan pekerjaan sekolah. Karna dengan adanya pekerjaan 

sekolah maka anak tersebut akan sibuk dengan pekerjaan nya 

dan kita harus mengawasinya. Lalu menciptakan suasana 

kondusif. Biasanya anak dengan kondisi seperti ini dengan 

suasana kelas yang tenang tidak akan terjadi hal-hal yang 

membuat dia marah atau merusak sesuatu. Jadi kegiatan saya 

yang paling banyak adalah mengamati kesulitan belajarnya 

atau mengarahkan untuk melakukan kegiatan yang benar atau 

kegiatan yang sifatnya menghargai barang-barang yang ia 

praktekan. Supaya jangan pecah, jangan rusak jadi sikap 

menghargai barang perlu ditanam untuk anak tersebut.   

 

Adakah metode 

pembelajaran yang cocok 

diberikan kepada anak 

destruktif ini ? 

 

Sebenarnya metode khusus seperti nya tidak. Cuma 

sepertinya anak ini perlu kita dekati sesudah itu kita batasi 

geraknya supaya fokus dengan pelajarannya atau supaya saat 

praktek tidak terjadi apa-apa. Jadi pengawasan yang paling 

kita perhatikan.  

 

Apakah bapak/ibu sering 

menggunakan kata-kata 

khusus untuk menghadapi 

anak destruktif ini ? 

 

Tidak. Karena kalau dibedakan dengan kelakuannya yang 

kurang kita setujui nanti timbul anak itu akan minder atau 

kadang anak anak ini sifatnya menentang jadi kita samakan 

dengan lainnya Cuma perlu perhatian saja Karana kita 

titikberatkan pada sikap seperti itu tidak baik atau kita 

katakan dengan kata sebab akibat bila melakukan hal seperti 

itu maka akan merugikan diri. Jadi penekanan ini yang kita 

khususkan kepada dia. 
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4. Tak kenal lelah 

 

Pertanyaan Jawaban 

Apa saja kesulitan yang 

dialami bapak/ibu dalam 

mengahadapi anak yang 

tidak kenal lelah ini ? 

 

Kesulitan nya biasnya kalau anak seperti ini sulit untuk 

berhenti terutama saat pelajaran. Jadi kalau saya itu hanya 

kita berikan misalnya saya berikan tugas-tugas untuk 

menghapal atau pekerjaan dari kesukaan atau minat dia maka 

dia akan berhenti dari bergerak lebih banyak maka dia akan 

fokus kepada pelajaran dan dia akan duduk dan aktif 

mengerjakan tugasnya 

 

Bagaimana cara bapak/ibu 

dalam mengatasi masalah 

anak yang tidak kenal lelah 

tersebut ? 

 

Anak ini biasanya atraktif jadi dia biasanya cenderung kepada 

bisa mencelakakan dirinya sendiri seperti dia sering manjat 

pohon melakukan loncat loncat, sering berlari lari. Jadi 

perkerjaan dia ini tidak dipikirkan membahayakan dirinya 

sendiri. Maka biasanya saya ambil gaya belajar yang tepat 

jadi dia memilih pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. 

Misalnya anak disini ada yang hobi melukis maka saya 

berikan pelajaran tentang melukis.  

 

Metode pembelajaran seperti 

apa yang kiranya cocok 

diberikan kepada anak yang 

tidak kenal tersebut ? 

 

Biasanya saya lakukan dengan metode tugas. Dengan tugas 

anak tidak akan kesana kemari atau bergerak dengan banyak 

maka dengan tugas tersebut ia akan melakukan tugasnya 

dengan duduk. Jadi dengan seperti itu dia tidak banyak waktu 

untuk bermain atau melakukan hal yang membahayakan 

dirinya sendiri  

 

Jika seandainya cara yang 

ibu lakukan tidak berhasil, 

apa yang akan bapak/ibu 

lakukan kedepannya ? 

Ya sudah pasti kita berpikir apa yang harus kita lakukan dan 

juga kita coba lagi. Jadi kita harus sabar karna anak seperti 

ini biasanya perlu berkali kali untuk membuat ia lebih 

mengerti atau dengan cara nasehat Bajawa perkerjaan yang ia 

lakukan bisa merugikan diri sendiri dan menggangu 
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 temannya maupun pelajarannya. Jadi kita perlu kesabaran 

lebih lanjut  

 

 

 

 

 

5. Tanpa tujuan 

 

Pertanyaan Jawaban 

Dalam proses pembelajaran, 

bagaimana keseharian anak 

tersebut ? 

 

Jadi biasanya anak ini terjadi diluar misalnya dia pergi dari 

teman-teman kelompok dan dia bermain sendirian jadi kita 

perlu perhatian kepada anak itu. Kadang kadang saya panggil 

anak satu dan yang lain untuk main dengan dia. Karna 

biasanya dia tidak mau bermain dengan teman-temannya, 

menyendiri dan asik dengan permainan nya sendiri. 

 

Apa saja kesulitan yang 

bapak/ibu alami ketika 

menghadapi anak tersebut ? 

 

Anak ini memang ada ibaratnya diberikan tugas biasanya dia 

sedikit agak menolak atau kurang cepat menanganinya. 

Karena dia asik dengan permainannya sendiri tetapi dengan 

adanya kerja kelompok atau diskusi atau tanya jawab dua 

orang mudah-mudahan anak tersebut dapat berkomunikasi 

dengan yang lain maka dia perlu sekali ada merespon 

pertanyaan dari teman-teman. Jadi dia bisa melakukan seperti 

keluar kelas dan mengerjakan dengan sendirian  

 

Bagaimana cara bapak/ibu 

dalam menangani anak yang 

melakukan sesuatu tanpa 

tujuan ? 

 

Yang pertama kita cari tau mengapa dia berprilaku seperti itu 

atau terlalu aktif kita katakan. Sudah itu kita lakukan 

komunikasi jadi perbanyak kita komunikasi dengan dia lalu 

merespon dari lawan bicara kita . Jadi dengan itu kita bisa 

mencari informasi mengapa ia berprilaku seperti itu  
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6. Tidak sabar dan usil 

 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana cara bapak/ibu 

dalam mangatasi anak yang 

suka usil terhadap temannya 

? 

 

Kalau kita perhatikan kadang kita perlukan satu cara yaitu 

kita pura-pura tidak memperhatikan anak tersebut karna 

kadang kadang anak ini ingin diperhatikan dengan cara 

menggangu temannya, mengusili. Yang kedua pada suatu 

ketika kita mendengarkan keluh kesah anak tersebut. Dengan 

keluh kesah itu kita mudah mudahan dapat membantu apa 

yang ia keluh kesah kan . Jadi dengan kasih sayang, perhatian 

anak tersebut akan lebih dekat dengan kita agar anak itu dapat 

menenangkan dirinya dan sekali sekali kita memberikan 

contoh kepada dia sikap itu tidak baik untuk dirinya sendiri  

 

Bagaimana tanggapan 

bapak/ibu terhadap anak 

yang usil saat proses 

pembelajaran sedang 

berlangsung ? 

 

Biasanya hanya ditegur atau dipanggil namanya dan 

diingatkan bahwa perbuatan itu tidak baik untuk dirinya dan 

temannya  

 

Jika cara yang bapak/ibu 

lakukan tidak berhasil, apa 

yang akan bapak/ibu lakukan 

kedepannya ? 

 

Ya kita berusaha untuk dapat membantu dia mengapa dia 

seperti itu dan kita katakan dengan sebab akibat. Jadi ketika 

dia melakukan sesuatu pasti akibatnya tidak baik buat dia an 

dengan orang lain. Maka kita kasih contoh , kita nasihati 

supaya anak tersebut bisa mengikuti dan meningkatkan 

kekurangannya misalnya penguatan positif dari kita berikan 

nasihat nasihat supaya anak tersebut menjadi siswa yang 

berprestasi seperti teman lainnya 
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7. Intelektualitas rendah 

 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana tanggapan 

bapak/ibu terhadap anak 

yang mengalami 

intelektualitas rendah 

tersebut ? 

 

Disini kita katakan intelektualitas yang rendah tidak. Tetapi 

sedikit ketinggalan dari teman temannya  

 

Metode pembelajaran seperti 

apa yang cocok diberikan 

agar bisa meningkatkan 

intelektualitas anak tersebut 

? 

 

Kalau menurut saya disini ada yang namanya eksperimen. 

Dengan eksperimen sudah pasti penangkapan atau 

menangakap dari belajar dia lebih tinggi apalagi ditunjang 

dengan inkuiri dimana dia bisa menemukan sendiri tetapi 

dengan bantuan guru atau kerjasama dengan kelompoknya  

 

Adakah cara-cara khusus 

yang diberikan selain 

menggunakan metode 

pembelajaran tersebut ? 

 

Sudah pasti kita beri penguatan positif atau nasihat nasihat 

juga memotivasi supaya penangkapan atau daya tangkap 

penilaiannya agak naik atau lebih bagus dari yang 

sebelumnya supaya dia bisa mendapat berprestasi seperti 

temannya. Yang kedua anak tersebut juga kita amati kesulitan 

dimana kesulitan dia belajarnya. Setelah kita temukan 

kesulitan belajarnya kita jelaskan dan yang pasti dan perlu 

sekali kita berikan kepercayaan supaya bersikap percaya diri. 

Dengan percaya diri dia akan bisa menjadi seperti temannya, 

menjawab atau mencari informasi yang perlu ia lakukan 

dengan cepat dan tepat  
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Muara Bulian,     Oktober 2019 

Mengetahui 

Guru kelas VA       Pengamat 

 

Sugiah. S.Pd              Sukmawan Rivanaldi 

Nip: 196210281982032003           nim: A1D114032 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

Guru membimbing tiap individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Siswa hiperaktif maju membacakan hasil kerjanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

Perilaku siswa hiperaktif 
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 Guru membimbing siswa hiperaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Wawancara kepada guru kelas VA 
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