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Prakata 

 

Puji Syukur ke hadirat Tuhan YME, bahwa Panduan Manjemen Kelas ini dapat 

terwujud. Untuk mewujudkan kestabilan perilaku pada anak GPPH dibutuhkan penanganan 

secara terintegrasi yaitu Psikolog Klinis, Orangtua, Guru dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.  

Panduan Manajemen Kelas ini merupakan Panduan Sederhana bagi para Guru Kelas 

yang mempunyai Siswa Gangguan Pemusatan Perhatian disertai Hiperaktivitas yang biasa 

dikenal sebagai GPPH. Panduan ini diberikan kepada Guru sebagai sarana meningkatkan 

kualitas perilaku pada siswa GPPH.  

PANDUAN MANAJEMEN KELAS UNTUK SISWA GPPH ini merupakan sarana 

yang disusun oleh Klinik Psikologi RSUD KRT Setjonegoro dalam  memberikan layanan 

terintegrasi kepada klien GPPH yang selama ini mengikuti terapi psikologi di Klinik 

Psikologi RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo.  

Di dalam Panduan Manajemen Kelas ini terdapat pengetahuan dasar mengenai GPPH, 

Tips dan Teknik bagi Guru dalam menangani siswa GPPH. Diharapkan dengan adanya 

Panduan Manajemen Kelas ini Guru Kelas lebih mudah dalam memberikan pembelajaran 

yang tepat bagi siswa GPPH. Di bagian akhir dari Panduan Manajemen Kelas ini terdapat 

FORM PELAKSANAAN MANAJEMEN KELAS UNTUK SISWA GPPH yang dapat Guru 

isi dan kirimkan kepada Psikolog Klinis RSUD KRT Setjonegoro. Untuk informasi dan 

koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Person berikut : Admin Klinik Psikologi 

(WA. 089527164302). 

Akhir kata, kita semua adalah penentu masa depan bangsa. Anak-anak GPPH ini 

memerlukan keterlibatan banyak pihak untuk dapat menjadi generasi penerus yang 

mengharumkan nama bangsa. 

Terima kasih. 

 

 

 

Harrista Adiati,M.Psi,Psikolog 

Tim Psikologi RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo 
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I. APA ITU GPPH? 

Gangguan Pemusatan Perhatian disertai Hiperaktivitas yang biasa dikenal sebagai 

GPPH / ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) adalah keadaan neurologis 

perilaku dengan gejala-gejala yang meliputi kurangnya perhatian, perilaku impulsif, dan 

aktivitas yang berlebihan yang tidak sesuai dengan ciri-ciri tahapan perkembangan anak. 

Kelainan ini dapat mengganggu perkembangan anak dalam hal kognitif, perilaku, sosialisasi, 

maupun komunikasi (Sattler dalam Nuzullia, 2012). 

Hal-hal terkait anak GPPH : 

 Perilaku anak dengan hiperaktivitas yang cenderung semaunya sendiri, seringkali 

menyebabkan anak mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan interpersonal dengan 

orang lain. 

 Lingkungan sekitarnya memberi cap anak nakal karena anak dengan hiperaktivitas 

seringkali kesulitan untuk mematuhi instruksi orang lain.  

 Kesulitan ini merupakan salah satu akibat dari ketidakmampuan anak untuk 

mengendalikan diri dengan baik pada situasi yang dihadapinya.  

 Orangtua memarahi karena anak sangat nakal dan sikap guru yang memberi cap bodoh , 

malas dan suka berbuat onar pada anak dengan hiperaktivitas. 

 Anak dengan hiperaktivitas juga mengalami permasalahan dalam hal belajar.  

 Kegagalan dalam belajar pada anak dengan hiperaktivitas lebih disebabkan karena anak 

mengalami kesulitan mengendalikan diri. 

 Dorongan-dorongan emosional yang muncul seperti tidak dapat duduk tenang, dimana 

anak berlari atau memanjat secara berlebihan, atau sering pula berbicara terus-menerus 

dan tidak dapat berhenti.  

 Anak seringkali mengganggu teman-temannya di kelas dengan mendatangi bangku 

temannya saat pelajaran berlangsung, atau merampas alat tulis temannya, mengutak-atik 

barang-barang milik temannya.  

 Keadaan ini sering mengganggu lingkungan belajar di kelas. 

 Gangguan hiperaktivitas biasanya dibarengi dengan impulsivitas.  

 Gangguan impulsivitas ditandai dengan perilaku yang tidak sabar sehingga sering 

tampak tidak dapat bersabar menunggu giliran, menginterupsi atau memotong 

pembicaraan orang lain dan sering memberikan jawaban sebelum pertanyaan selesai 

diberikan.  
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 Anak dengan gangguan hiperaktivitas dan impulsitas tidak memiliki kontrol diri yang 

baik, sehingga anak kurang dapat mengendalikan diri sendiri.  

 Emosi anak dengan hiperaktif dan impulsif berubah-ubah.  

 Banyak anak dengan GPPH memiliki taraf kecerdasan rata-rata (normal) dan bahkan ada 

yang lebih tinggi. Dengan kondisi ini dapat diperkirakan bahwa anak-anak dengan GPPH 

mengalami hambatan dalam mengaktualisasikan potensi kecerdasannya. 

 Tingkat hiperaktif berbeda-beda pada setiap anak. 

 Adapula yang Gangguan Pemusatan Perhatian tanpa hiperaktif. 

 

Gangguan Pemusatan Perhatian Hiperaktivitas (GPPH) ditandai dengan adanya gejala-gejala 

sebagai berikut   : 

No PERILAKU 

1 Ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang dihadapi 

 

2 Rentang perhatiannya sangat buruk atau sangat singkat waktunya dibandingkan 

dengan anak-anak lain yang seusianya 

 

3 Adanya tingkah laku yang hiperaktif  

 

4 Memiliki aktivitas motorik lebih dari rata-rata anak seusianya 

 

5 Bila duduk tidak bisa diam, tidak bisa duduk lama 

 

6 Selalu bergerak, berjalan-jalan 

 

7 Impulsif / tidak sabar 

 

8 Berpindah dari satu tempat ke tempat lain 

 

9 Tidak pernah berhenti bicara 

 

10 Perhatian mudah beralih 

 

11 Sulit mengikuti beberapa instruksi secara berurutan 

 

12 Cepat lupa 

 

13 Mudah gusar/ gelisah 

 

14 Tidak mudah jera  

 

15 Toleransi terhadap frustrasi rendah  

 

16 Melamun, dan murung bila dibandingkan dengan anak seusianya. 
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II. Apa Penyebab GPPH? 

Patofisiologis

(Medis, Fisiologis, 
Neurologis)

--Penyebab Utama--??

• Kelainan Gen

• Kelainan Biologis, 
Kimiawi, 
Elektrofisiologi Otak.

• Kelainan anatomi

?

• Belum diketahui
secara pasti

• Multifaktorial

• Gangguan
Perkembangan Syaraf

Patopsikologis

(Sosial & Perilaku)

--Menguatkan Kecenderungan
Yang Ada– ??

• Polusi udara, suara

• Paparan AVED
• Pola Asuh

• Makanan yang 
mengandung MSG, 
pewarna

• Kondisi emosi ibu
ketika hamil.

Sumber: Gamayanti (2018)

 

 

III. Mengapa Penanganan Bagi Anak GPPH Penting? 

 

 Penanganan bagi anak GPPH merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan 

masa depan pendidikan anak nantinya. 

 Dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, anak-anak dengan GPPH lebih 

beresiko mengalami kecelakaan-kecelakaan serius, kegagalan sekolah dan putus 

sekolah, keterbatasan dalam penyesuaian sosial, problem-problem pelanggaran 

perilaku (kenakalan anak) sampai pada pelanggaran hukum (tindakan kriminal), dan 

penyalahgunaan obat-obatan lebih dini (Parker dan Reif, dalam Nanik, 2007). 

 

IV. Yang Dialami Orangtua Dengan Ananda GPPH? 

 

NO KONDISI 

1 Orangtua sering masih belum bisa menerima kondisi anak 

2 Sering menuruti kemauan anak dengan alasan supaya anak tidak rewel, yang 

berakibat anak menjadi tidak mandiri dan menjadi “raja” di rumah. 

3 Orangtua menghindari mengajak ananda pergi ke keramaian (misal, pertemuan 
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keluarga, acara-acara di lingkungan) karena anak belum bisa bersikap tenang. 

4 Orangtua letih dalam mengatasi perilaku hiperaktivitas anak. 

5 Orangtua menganggap perilaku anak GPPH adalah perilaku yang wajar terjadi 

selayaknya usia anak. 

6 Orangtua tidak menganggap penting respon emosi anak.  

7 Orangtua wajib menyempatkan diri untuk memperhatikan anak dengan lebih 

baik (secara kualitas maupun kuantitas). 

8 Orangtua perlu mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk terapi bagi 

ananda GPPH. 

9 Orangtua perlu mendapat edukasi tentang GPPH. 

 

 

V. PERAN GURU DALAM PENANGANAN SISWA HIPERAKTIF  

Dalam penanganan siswa GPPH dibutuhkan  pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan. Saat ini yang dihadapi oleh Guru adalah siswa GPPH.  Sekolah/ 

Guru Kelas membutuhkan teknik khusus dalam menangani siswa GPPH. Program 

penanganan siswa GPPH yang dilakukan oleh Sekolah / Guru Kelas bernama Managemen 

Kelas. Berikut adalah panduan yang dapat dipergunakan Guru dalam pembelajaran terhadap 

siswa GPPH. Guru dapat mengambil yang sesuai dengan kondisi kelas dan siswa GPPH. 

 

A. TIPS UNTUK GURU DALAM MELAKUKAN PEMBELAJARAN KELAS 

KEPADA SISWA GPPH: 

1. Menempatkan posisi duduk di depan sendiri tepat di hadapan Guru 

2. Menghindari penempatan siswa di dekat jendela 

3. Menghindari pintu kelas terbuka saat pelajaran berlangsung 

4. Menghindari memberi hukuman yang berlebih karena akan membuatnya semakin 

berontak dan terkekang 

5. Menghindari mempermalukan di hadapan teman-teman dan kelas karena akan 

membuatnya semakin tertekan 

6. Hanya memberikan teguran dan melanjutkan pembinaan oleh bagian kesiswaan 

7. Saat mengawali pelajaran, diawali dengan membuat kontrak perjanjian dengan siswa, 

yaitu agar berperilaku tertib dan konsentrasi 
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8. Saat beberapa saat siswa berhasil untuk diam dan tenang maka Guru memberi pujian 

agar siswa merasa bangga dan dihargai. 

9. Ketika siswa mulai kurang konsentrasi maka Guru melakukan kontak fisik kepada 

siswa, berupa menyentuh bahu atau menepuk punggungnya. 

10. Menggunakan metode pengajaran yang lebih bervariasi selain ceramah, seperti 

misalnya praktikum, untuk meminimalisisr bosan pada siswa. 

11. Mengatur ruang belajar untuk mendukung konsentrasi siswa 

12. Memberikan layanan program pengajaran untuk anak Khusus 

13. Guru memberikan kegiatan sederhana kepada siswa GPPH pada menit tertentu untuk 

menjaga konsentrasinya, misalnya menyapanya, memberinya pertanyaan, 

menugaskan sesuatu. 

14. Guru menentukan tujuan khusus yang akan dicapai, secara spesifik, misalnya, siswa 

dapat berkonsentrasi selama 30 menit pelajaran Matematika. 

 

B. TIPS PEMBELAJARAN DARING UNTUK SISWA GPPH  

1. Perhatikan posisi duduk dan anggota tubuh anak,  

2. persiapkan ruangan yang nyaman, letakkan peralatan di area terjangkau tanpa 

harus repot mencari dan pastikan dirapikannya kembali.  

3. Di sisi lain, pastikan juga kebutuhan bergeraknya terpenuhi dengan berbagai 

kegiatan olahraga maupun seni yang menyalurkan energi. 

4. Berikan aktivitas transisi saat berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya.  

5. Berbagai tanda bergambar yang ditempel juga akan membantu penerapan disiplin 

di sekolah maupun rumah.  

6. keterlibatan orang tua untuk terus memberikan stimulasi dan membuat anak yakin 

akan kemampuannya sendiri adalah faktor kunci. 

 

 

C. TEKNIK MENGAJAR SISWA GPPH : 

1. Memulai pembelajaran 

a. Beri tanda bahwa pembelajaran akan dimulai dengan bunyi / suara yang jelas, 

misalnya bunti bel/ lonceng. 

b. Buat daftar kegiatan di papan tulis 
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c. Saat akan memulai, terangkan kepada siswa mengenai hal-hal yang akan 

dipelajari, dan harapan Guru. Katakan dengan jelas materi apa saja yang 

mereka perlukan. 

d. Bangun kontak mata dengan siswa GPPH 

 

2. Saat Mengajar 

a. Buatlah petunjuk terstruktur sesederhana mungkin. 

b. Variasikan kecepatan penyampaian materi dan masukkan jenis kegiatan yang 

berbeda-beda. Sebagian besar siswa GPPH mampu berpartisipasi dalam 

permainan kompetitif dengan sangat baik. 

c. Gunakan alat peraga, grafik, dan alat bantu visual lain. 

d. Buatlah isyarat khusus dengan anak GPPH berupa sentuhan di bahu atau 

menempelkan pesan di bangku / meja siswa untuk mengingatkan agar siswa 

tetap fokus pada tugas. 

e. Beri siswa GPPH kesempatan untuk sering istirahat (dalam waktu yang 

terkontrol) 

f. Biarkan siswa GPPH meremas bola lunak atau mengetuk-ngetuk sesuatu yang 

tidak berisik sebagai pelepasan energy. 

g. Jangan menyuruh siswa GPPH menjawab pertanyaan bila belum siap atau 

tampil di depan kelas / di depan banyak orang karena ini sulit baginya. 

 

3. Mengakhiri Pelajaran 

a. Ringkas semua point penting dalam pembejaran 

b. Jika Guru memberi tugas, mintalah tiga orang siswa mengulangi/ mengatakan 

kembali tugas tersebut, kemudian seluruh kelas mengulanginya, dan tulis di 

papan. 
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D. FORM PELAKSANAAN MANAJEMEN KELAS UNTUK SISWA 

GPPH  

(disediakan dalam bentuk googleform) 

 

I. IDENTITAS 

Nama Siswa GPPH : ………………. 

Kelas:……………….. 

Nama Sekolah :……………… 

 

II. PELAKSANAAN MANAJEMEN KELAS 

1. Tujuan Manajemen Kelas (Perilaku Spesifik Yang Hendak Dicapai) :……………… 

2. Teknik Yang dilakukan Guru : ………………. 

A. Memulai pembelajaran 

………………… 

B. Saat Mengajar 

…………………. 

C. Mengakhiri Pelajaran 

………………… 

3. Durasi dilakukan Managemen Kelas ( 1 minggu) : Mulai Tgl…… s/d tgl 

……………… 

4. Respon siswa :   

a. Kurang sesuai   b. Sesuai   

Jelaskan ……………………. 

5. Rencana Managemen Kelas selanjutnya: 

…………………………………………………………….. 

 

Wonosobo, Tgl…..bulan …...2020 

Tertanda  

 

(Guru Kelas) 
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