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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Mendidik anak untuk bisa pintar mungkin bisa dilakukan oleh siapa saja. 

Tetapi mendidik anak untuk mempunyai emosi yang stabil, tidak semua orang 

bisa melakukannya. Dibutuhkan orang tua dan guru yang sabar, serius, ulet, 

serta mempunyai semangat dedikasi tinggi dalam memahami dinamika 

kepribadian anak. Perilaku siswa usia sekolah saat ini banyak dikeluhkan guru. 

Para guru mengeluh sikap anak-anak yang sangat sulit di atur (hiperaktif) 

emosinya di kelas.  

Terhadap kondisi siswa yang demikian, biasanya para guru sangat susah 

mengatur dan mendidiknya. Karena keadaan dirinya yang sangat sulit untuk 

tenang, juga karena anak hiperaktif sering mengganggu orang lain, suka 

memotong pembicaran guru atau teman, dan mengalami kesulitan dalam 

memahami sesuatu yang diajarkan guru kepadanya. Selain itu juga, prestasi 

belajar anak hiperaktif juga tidak bisa maksimal.  

Temperamen seorang anak adalah suatu karakteristik yang hidup dan 

dinamis, meski terkadang pada seorang anak lebih dinamis dibandingkan anak 

lain. “ Bila terjadi peningkatan aktifitas motorik yang berlebihan pada seorang 

anak dibandingkan anak lain sebayanya, maka sering kali 'si-anak' dikeluhkan 

sebagai hiperaktif oleh orang tuanya’’1. Penilaian semacam ini sangat subyektif 

                                                             
1 Ferdinand zeviera, Anak hiperaktif, (Yogyakarta: Kata Hati,2008)  hal.14 
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dan tergantung dari standar yang dipakai oleh orang tua dalam menilai tingkat 

aktifitas normal seorang anak.  

 

Anggapan bahwa anak hiperaktif mungkin tidak tepat jika hanya karena si-

anak menunjukkan tanda-tanda nakal dan bikin ribut  pada saat tertentu tetapi 

secara keseluruhan menunjukkan aktifitas yang normal. Hal  ini justru kepada 

orang tua anak hiperaktif dan ADHD yang harus diberikan pengertian dan 

pengetahuan tentang bagaimana membimbing dan mengarahkan secara benar 

seorang anak dengan pola perilaku yang menurut orang tua berlebihan. 

 

Anak-anak yang hiperaktivitas menunjukan kelakuan yang agresif, 

perilaku yang aneh, tampak tanpa rasa bersalah atau tidak disukai, dan 

berprestasi buruk di sekolah. “Mereka menunjukan pengendalian diri yang 

lemah dan impulsivitas yang lebih besar. Anak hiperaktif lebih berisik, kacau, 

berantakan, kurang bertanggung jawab, dan tidak matang dalam berpikir. Tidak 

semua anak hiperaktif tampak berperilaku dengan cara yang sama, dan sebagai 

guru harus peka dengan perbedaan - perbedaan mereka. Jenis intervensi yang 

dipilih harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan spesifik anak’’2. 

 

Keaktifan anak kadang menimbulkan beberapa pemikiran oleh orang – 

orang disekeliling, terutama pada orang tua dan guru. Keaktifan anak biasanya 

muncul diusia pra sekolah, dimana masa itu adalah masa – masa rasa 

keingintahuan anak sangat tinggi. Banyak sekolah – sekolah yang sekarang ini 
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 Ibid, hal.16 
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menangani  banyak tipe anak didik yang bermacam – macam, salah satunya 

adalah di TPA – KB Saidatuttofal, ada salah satu anak yang aktif dan tidak bisa 

diam, anak yang tidak bisa diam dan sangat aktif  disebut juga dengan ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity disorder). Di TPA – KB Saidatuttofal ini 

mempunyai anak didik yang lumayan banyak, apalagi di TPA nya,  dimana 

banyak kendala yang muncul, khususnya dalam hal pengasuhan dan 

pendidikan. 

Menangani anak hiperaktif memang butuh kesabaran yang luar biasa, juga 

kesadaran untuk senantiasa tak merasa lelah, demi kebaikan anak didik. Anak 

hiperaktif memang selalu bergerak, nakal, tak bisa berkosentrasi. Keinginannya 

harus segera dipenuhi. Mereka juga kadang impulsif atau melakukan sesuatu 

secara tiba-tiba tanpa dipikir lebih dahulu. Gangguan perilaku ini biasanya 

terjadi pada anak usia prasekolah dasar, atau sebelum mereka berusia 7 tahun. 

 

Anak – anak dengan ADHD akan sangat kesulitan mempertahankan 

perhatiannya pada suatu tugas tertentu. Kesulitan ini bukan disebabkan karena 

adanya rangsangan – rangsangan luar yang mengganggu mempertahankan 

perhatiannya. “ Yang dimaksud rangsangan – rangsangan disini adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pencandraan melalui pancaindra, yaitu apa yang 

dia lihat, dengar, rasakan, cium, dan rasa dengan pengecapan’’.3Anak – anak 

dengan ADHD mempunyai kesulitan untuk mendorong rangsangan – 

rangsangan tadi menjauh dari kesadarannya. Misalnya saja, disekolah, dia 

                                                             
3
 Arga paternotte & Jan Buitelaar, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), (Jakarta: 

PRENADA,2010)  hal.3 
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bukan bukan hanya mendengarkan gurunya, tetapi dia juga mendengar bunyi 

mobil di luar. Semua ini menjadikannya membutuhkan energi ekstra agar dapat 

berkonsentrasi, dan untuk tidak mempedulikan rangsangan – rangsangan yang 

tidak penting tadi. 

Memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkelainan untuk 

memperoleh pendidikan dan pengajaran, berarti memperkecil kesenjangan 

angka partisipasi pendidikan anak normal dengan anak berkelainan. Untuk bisa 

memberikan layanan pendidikan yang relevan dengan kebutuhannya, guru 

perlu memahami sosok anak berkelainan, jenis dan karakteristik, etiologi 

penyebab kelainan, dampak psikologis serta prinsip-prinsip layanan pendidikan 

anak berkelainan. Hal ini dimaksudkan agar guru memiliki wawasan yang tepat 

tentang keberadaan anak berkelainan mental, dalam hal ini anak hiperaktif 

sebagai sosok individu masih berpotensi dapat terlayani secara maksimal. 

 

 Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan di sekolah harus menyediakan 

sarana belajar yang sesuai kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah disusun 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap 

pengembangan anak didik dan yang terpenting adalah nilai keagamaannya. Isi 

kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai 

tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka 

upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Isi kurikulum pendidikan pra 

sekolah  memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang: 

pendidikan agama, membaca dan menulis, kognitif (termasuk menghitung), 

sosial emosional dan fisik motorik. 
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Keberhasilan sekolah sangatlah diharapkan oleh setiap lembaga, dalam 

keberhasilan sekolah tidak jauh dari pencapaian visi dan misi sekolah. 

Pencapaian visi dan misi sekolah khususnya di TPA – KB Saidatuttofal ini 

tidak jauh dari peran serta seorang guru, terutama guru agama islam. 

Sedangkan upaya guru agama islam di TPA – KB Saidatuttofal Malang ini 

tidak efektif dalam pemberian materi agama, padahal basic yang dimiliki oleh 

TPA – KB Saidatuttofal ini adalah sekolah yang mengedepankan nilai – nilai 

agama. Disinilah yang menyebabkan tujuan pencapaian visi dan misi sekolah 

kurang optimal. 

Berjalannya pembelajaran di TPA – KB Saidatuttofal Malang diharapkan 

untuk mengoptimalkan pendidikan anak, terutama pada nilai keagamaannya. 

Ketidak efektifnya upaya guru agama islam dalam pemberian materi agama di 

TPA – KB Saidatuttofal Malang  sangatlah berpengaruh pada perkembangan 

anak, khususnya pada pencapaian visi dan misi sekolah. Karena pencapaian 

visi dan misi sekolah memberikan dampak yang panjang terhadap sekolah dan 

anak didik. Pencapaian ini semua tidak terlepas dari  pengaruh seorang guru 

terhadap anak didik. Sedangkan upaya guru agama islam dalam penanganan 

anak hiperaktif di TPA – KB Saidatuttofal Malang juga  kurang efektif. 

Disebabkan akhirnya guru agama islam di TPA – KB Saidatuttfal belum 

berhasil mencapai visi dan misi sekolah yang seutuhnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

penelitian ini dengan judul “ Upaya Guru Agama Islam Dalam Penanganan 
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Anak Hiperaktif dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder ( ADHD ) 

di TPA – KB Saidatuttofal Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya guru agama Islam dalam mengajar anak   hiperaktif 

dan ADHD  di TPA – KB Saidatuttofal Malang ? 

2. Apa saja faktor yang menjadi kendala dan pendukung bagi guru agama 

Islam di TPA – KB Saidatuttofal Malang dalam penanganan anak 

hiperaktif dan ADHD ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan upaya guru agama Islam dalam mengajar anak hiperaktif 

dan  ADHD di sekolah. 

2. Mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi kendala dan pendukung bagi 

guru agama Islam dalam mengajar anak hiperaktif dan  ADHD. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diadakan penulisan ini adalah : 

1. Manfaat toeritis, hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam 

hazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam penanganan anak hiperaktif 

dan ADHD. 

2. Manfaat praktis 
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a. Mencari solusi permasalahan yang dialami anak di TPA – KB 

Saidatuttofal Malang dalam mengatasi anak hiperaktif dan ADHD. 

b. Menemukan alternatif untuk mengatasi anak hiperaktif dan ADHD di  

TPA – KB Saidatuttofal Malang . 

c. Menjadikan sekolah sebagai jembatan pelayanan untuk anak hiperaktif 

dan ADHD. 

 

E.  Batasan Istilah 

Judul penelitian ini adalah “Upaya Guru Agama Islam Dalam Penanganan 

Hiperaktifitas Pada Anak Gangguan Pemusatan Perhatian ( ADHD ) Di TPA 

– KB Saidatuttofal Malang ’’, maka untuk memperjelas maksud dari judul 

tersebut dan untuk menghindari kesalahpahaman serta salah penafsiran, 

penulis berupaya memberikan arti kata dan istilah yang terdapat dalam judul 

berdasarkan pengertian dalam standar pengertian umum yang berlaku. 

Adapun batasan – batasan istilah yang dipakai adalah sebagai berikut : 

1. Upaya Guru Agama Islam 

a. Upaya 

Kata “ upaya ’’ menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

usaha, ikhtiar ( untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 

mencari jalan keluar, dan sebagainya)4.  

Menurut peneliti kata “ upaya ’’ merupakan strategi guru dalam 

memudahkan proses pembelajaran kepada siswa. Upaya dapat berupa 

berbagai usaha, ikhtiar dari guru Pendidikan Agama Islam untuk 

                                                             
4
 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3 ( Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Balai 

Pustaka ), hal.1250 
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memahamkan siswa terhadap pembelajaran agama Islam, termasuk 

mengungkap berbagai persoalan yang dihadapi guru serta jalan keluar 

yang diambilnya. Berbagai usaha dan ikhtiar mencakup pemikiran, 

strategi yang ditempuh maupun keputusan – keputusan yang diambil 

terkait dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap siswa 

hiperaktif dan ADHD. 

 

b. Guru Agama Islam 

Pengertian guru agama islam “ secara ethimologi (harfiah) ialah dalam 

literatur kependidikan islam seorang guru biasa disebut sebagai ustadz, 

mu’alim, murabbiy, mursyid, mudarris, dan mu’addib, yang artinya orang 

memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan dan membina 

akhlak peserta didik agar menjadi orang yang berkepribadian baik ’’5. 

 

Pendidik atau guru adalah “ tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, sehingga melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik di 

perguruan tinggi ”6. 

 

Sedangkan menurut peneliti dalam lembaga atau sekolah pra TK guru 

agama merupakan guru tertentu yang mengajarkan ngaji  dan nilai – nilai 

moral keagamaan. Dimaksudkan guru agama Islam di TPA – KB 

                                                             
5
 Dr. Zakiah Daradjat,dkk, Ilmu Pendidikan Islam), (Jakarta: BUMI AKSARA,2011)  hal.25 

6  Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional No. 20 Pasal 39,2003 
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Saidatuttofal malang  ini lebih menekankan tentang pembelajaran ngaji 

dan materi pengenalan agama, sehingga tanpa memberatkan tugas pada 

guru kelas untuk pembelajaran tentang agama. 

 

2. Hiperaktif 

 “ Hiperaktif dinyatakan dalam kegelisahan yang  berlebihan, 

khususnya dalam situasi yang menuntut keadaan relatif tenang. Hal ini 

tergantung pada situasinya, mencakup anak itu berlari-lari atau melompat-

lompat sekeliling ruangan, ataupun bangun dari duduk/kursi dalam situasi 

yang menghendaki anak itu tetap duduk, terlalu banyak bicara dan ribut, 

atau kegugupan/kegelisahan dan berputar-putar atau berbelit-belit.’’7.  

 

Ditinjau secara psikologis, “ hiperaktif adalah gangguan tingkah laku 

yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama 

tidak mampu memusatkan perhatian"8. Anak dengan gangguan 

hiperaktivitas tidak bisa berkonsentrasi lama lebih dari lima menit. Dengan 

kata lain, ia tidak bisa diam dalam waktu lama dan mudah teralihrkan 

perhatiannya kepada hal lain. 

Peneliti mengartikan bahwa anak hiperaktif di TPA – KB 

Saidatuttofal Malang  ini merupakan anak yang memiliki kategori aktifitas 

yang lebih dari anak – anak yang lain. Dimana peneliti mengatakan anak 

                                                             
7
 PPDGJ ( Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa )  III, F90 

8
 Djadja Rahardja,Sujarwant o,Pengantar Pendidikan Luar Biasa (Orthopedagogik ), (Surabaya: 

UNESA,2010)    hal.89 
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yang ada di TPA – KB Saidatuttofal Malang ini adalah  anak hiperaktif 

dilihat berdasarkan kriteria  atau gejala – gejala yang anak cenderung tidak 

bisa diam ditempat, tidak bisa fokus dalam menerima materi. Pada usia 2 – 

5 tahun sifat hiperaktif anak terlihat dari perilaku anak yang tidak bisa 

tinggal diam. Mereka akan terus bergerak dan bergerak melakukan aktivitas 

yang tidak kunjung selesai. Anak yang hiperaktif akan membuat orang tua 

atau pengasuhnya menjadi capek karena harus mengikuti kemana anak 

pergi dan terus mengawasi aktivitas anak.  

3.  Attention Deficit Hyperactivity Disorders ( ADHD ) 

ADHD (Attention deficit Hyperactivity Disorders) adalah “gangguan 

pada anak yang timbul pada masa perkembangan dini (sebelumberusia 7 

tahun) dengan ciri utama tidak mampu memusatkan perhatian, hiperaktif 

dan impulsif. Pola tingkah laku dan kebiasaan ini harus muncul sebelum 

umur 7 tahun, dan sudah berlangsung selama 6 bulan, harus benar-benar 

tampak pada setidaknya 2 area (sekolah, tempat bermain, rumah, komunitas 

sosial’’9. 

 

ADHD secara Internasional dijelaskan dalam buku rujukan diagnosis 

psikiatri, DSM ( Diagnostic and Statistical manual of  Mental Health 

Disorder ), yaitu “ bila seorang anak menampilkan beberapa gejala dari 

gangguan perhatian dan konsentrasi, impulsivitas, dan hiperaktivitas. 

                                                             
9
 PPDGJ (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa )   III, F90.0 
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Gejala – gejala ini sudah tampak sejak dini ( sebelum usia 7 th ) dan bukan 

disebabkan karena gangguan fisik ataupun gangguan jiwa ”10. 

Menurut peneliti ADHD (Attention Deficits and Hyper-activity 

Disorder) adalah gangguan yang berupa kurangnya perhatian dan 

hiperaktifitas (aktifitas yang berlebihan). Gangguan ini juga dikenal 

sebagai gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas (GPPH). 

Manifestasi gangguan ini dapat kita temui dalam banyak bentuk dan 

perilaku yang tampak. Anank – Anak ini mengalami  kesulitan untuk 

melakukan pemusatan perhatian terhadap tugas – tugas yang diberikan 

kepadanya. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi 

pembahasan penulisan ini, maka secara global dapat dilihat pada sistimatika 

penulisan dibawah ini sebagi berikut: 

BAB I. Merupakan pendahuluan yang didalamnaya memuat latar belakang 

masalah,   rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan istilah dan sistematika penulisan.  

BAB II. Mendeskripsikan tinjauan pustaka : anak hiperaktif, pengertian 

anak hiperaktif, penyebab anak ahiperaktif, gejala anak hiperaktif 

dan penanganan anak hiperaktif. 
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 Arga paternotte & Jan Buitelaar, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), (Jakarta: 
PRENADA,2010)  hal.2 
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BAB III. Memaparkan tentang metodelogi penelitian : pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa 

data, uji keabsahan hasil penelitian. 

BAB IV. Memaparkan tentang : gambaran umum tentang TPA – KB 

Saidatuttofal Malang, hasil penelitian, latar belakang objek 

penelitian, penyajian dan analisa data, upaya guru agama Islam 

dalam penanganan mengajar anak hiperaktif dan ADHD, faktor 

pendukung dan kendala bagi guru agama Islam dalam mengajar 

anak hiperaktif dan ADHD di TPA – KB Saidatuttofal Malang. 

BAB V Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran 

– saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


