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ABSTRAK 

PENANGANAN ANAK HIPERAKTIF DI TK PERTIWI 1 GAGAKSIPAT, 

NGEMPLAK, BOYOLALI TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

Debi Purnamasari, 520080064, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012, 78 halaman 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menangani anak hiperaktif dengan terapi 

bermain puzzle. Penelitian dilakukan pada anak di TK Pertiwi 1 Gagaksipat, 

Ngemplak, Boyolali tahun ajaran 2011/2012. Subyek penelitian ini adalah siswa 

kelompok B TK Pertiwi 1 Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali tahun ajaran 

2011/2012 sejumlah 2 anak. Penelitian ini dirancang dengan penelitian lapangan 

(field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan 

jenis metode yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini bersifat kolaboratif 

antara peneliti dan guru kelas. Metode pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan berkurangnya hiperaktifitas anak melalui 

terapi permainan puzzle. Sebelum dilakukan terapi permainan puzzle anak tidak 

mampu berkonsentrasi dan implusifitas anak sangat tinggi. Setelah dilakukan 

tindakan dengan menggunakan terapi permainan puzzle, kemampuan 

berkonsentrasi dan impulsifitas anak menunjukkan peningkatan yakni anak 

mampu menyelesaikan permainan puzzle. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

terapi permainan puzzle dapat mengatasi hiperaktif anak di TK Pertiwi 1 

Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali. 

 

Kata kunci : hiperaktif , terapi permainan puzzle 

 

Pendahuluan 

Masa usia dini adalah masa yang sangat penting bagi perkembangan kehidupan 

manusia. Nur‟aini dalam M.Ramli (2003 :2)“menjelaskan dari segi perkembangan 

kepribadian, masa usia dini adalah masa-masa penting yang sangat menentukan 

perkembangan kepribadian manusia karena pada masa tersebut telah terbentuk 

dasar-dasar struktur kepribadian anak”. Salah satu permasalahan di lapangan tidak 

semua anak dapat melewati proses perkembangan sosial emosinya dengan baik. 

Pada fase perjalanan kehidupan anak TK banyak terdapat anak yang tidak 

mengungkapkan apa yang sedang dialami dan apa yang harus dilakukannya, 

sehingga timbul perilaku aneh atau menyimpang pada sosial dan emosional anak 
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TK. Bentuk penyimpangan perilaku ini salah satunya adalah hiperaktif, dengan 

adanya penyimpangan ini menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga. 

Menyadari akan permasalahan tersebut, orang tua dituntut memahami tentang 

anaknya dengan maksud agar orang tua dapat memperlakukan anaknya yang 

mempunyai perilaku menyimpang kearah yang lebih positif dan wajar. Mereka 

para orang tua biasanya menganggap bahwa hiperaktif adalah faktor keturunan, 

sehingga mereka saling menyalahkan dan saling merasa kecewa dengan 

pasangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh (Lahey. AL dalam Eric Taylor, 

1998:7) banyak orang tua yang mempunyai anak hiperaktif menjadi stress, depresi 

dan perpecahan dalam perkawinan, ada juga orang tua dan guru menjadi frustasi 

karena perilaku menyimpang yang ada pada anak hiperaktif. Tujuan penelitian ini 

adalah (1) Untuk mengetahui penanganan anak hiperaktif dengan terapi bermain 

puzzle di TK pertiwi 1 Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali tahun 2011/ 2012. (2) 

Untuk mengetahui hambatan-hambatan guru dalam mengatasi anak hiperaktif di 

TK pertiwi 1 Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali tahun 2011/ 2012. Manfaat 

penelitian adalah (1) secara teoritis: (a) Untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang masalah anak hiperaktif, (b) Sebagai bahan masukan bagi 

guru akan pentingnya bimbingan khususnya untuk anak hiperaktif sehinngga 

perilaku hiperaktif dapat berkurang atau hilang.  (2) secara praktis (a) Bagi guru, 

penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan mengenai anak 

hyperaktif dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya, (b) Bagi anak, 

penelitian ini diharapkan sebagai solusi untuk mengendalikan diri dan 

memperbaiki perilaku yang menyimpang, (c) Dapat dijadikan sebagai 

sumbangan/masukan bagi perkembangan   ilmu pengetahuan baik untuk 

Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya maupun masyarakat pada 

umumnya. 

 

Landasan Teori  

Sedangkan Taylor (1989) dalam Erianawati (2005: 21) mengatakan bahwa kata 

hiperaktif merupakan suatu terminology yang mencakup beberapa kelainan 

perilaku meliputi: perasaan gelisah, suka membuat keributan, membangkang dan 

destruktif yang menetap. Lissover & Clayden (2001) menyatakan bahwa anak 

hyperaktif akan terjadi disorganisasi efektif, penurunan kontrol diri dan aktifitas 

berlebihan. Mereka biasanya bertindak “nekat” dan implusif, kurang sopan, dan 

suka menyela pembicaraan serta mencampuri urusan orang lain. 

 

Ada 3 gejala utama atau primary symtoms pada penderita ADHD (Russel A. 

Barkley dalam Ferdinand Zaviera, 2007: 127)  menyebut hal ini sebagai „the holy 

trinity of ADHD‟): (1)Inattention/ Tidak adanya Perhatian Yaitu kesulitan untuk 

memusatkan perhatian pada hal yang sedang dilakukannya, (2) Impulsivity/ 

Impulsivitas Yaitu ketidakmampuan individu untuk mengontrol perilakunya, 

dengan kata lain penderita sering menuruti dorongan hatinya, (3) Hyperactivity/ 

Hiperaktivitas yaitu kecenderungan penderita untuk melakukan aktivitas secara 

berlebihan, baik aktivitas cesara motoris maupun verbal.  
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Ada dua penyebab hiperaktif yaitu faktor psikis dan faktor fisik (Ferdinand 

Zaviera, 2007:32),  adapun faktor- faktor tersebut adalah: (1)Faktor Neorologis 

Bahwa anak penderita hiperaktif disebabkan adanya kerusakan pada bagian otak, 

selain itu hiperaktif tidak hanya disebabkan oleh kerusakan otak saja tetapi ada 

sejumlah faktor lain yang dapat menyebabkan kekacauan atau keadaan yang tidak 

teratur. Kinsbourne dalam (Eric Taylor dalam terjemahan Ferdinan Zaviera, 2007: 

30) menjelaskan bahwa hiperaktif dapat disebabkan karena keterlambatan 

kerusakan central nervous system. Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa faktor 

lemahnya susunan saraf pada seorang anak dapat menyebabkan hiperaktivitas, (2) 

Toxic Reaction hiperaktif juga dapat disebabkan karena reaksi TOXIC 

(keracunan), (Eric Taylor, 1992 dalam Ferdinand Zaviera, 2007:32) menyebutkan 

dengan istilah timbal,  (3)Kondisi Prenatal Kondisi prenatal dapat mempengaruhi 

tingkah laku anak setelah lahir. Sinar roentgen yang didapat pada kondisi prenatal 

dapat mempengaruhi tingkah laku motorik. Banyak penelitian yang melaporkan 

bahwa sejumlah kasus ADHD disebabkan karena ibu yang suka minum- minuman 

alkohol dan merokok pada waktu mengandung anaknya. (Anatopoulus and 

Russell A. Barkley dalam Rosmala Dewi, 2005: 62), (4) Faktor Genetik adalah 

gen yang terdapat pada masing- masing individu manusia, yang tidak dapat 

diamati secara langsung oleh manusia karena sifat yang diturunkan itu baru 

nampak pada anak atau keturunan berikutnya, (5) Variasi Biologi banyak hasil 

penelitian yang menjelaskan bahwa variasi biologi diasumsikan merupakan 

penyebab perbedaan individu pada anak-anak (kins Bourne, 1977 dalam Rini 

Hildayani, 2005: 10. 9). Pada masalah ADHD atau anak yang mendapat label 

hiperaktif ini dengan cirri-ciri kemampuan memperhatikan rendah, impulsif dan 

aktifitasnya ekstrim ada yang disebabkan gangguan-gangguan seperti penyakit, 

diantaranya radang otak dan cacat penglihatan merupakan aspek biologis, (6) 

Faktor Lingkungan bahwa perilaku anak banyak ditentukan oleh kondisi 

psikologis lingkungan yang dialami oleh anak-anak itu sendiri.  

 

Tin Suharmini (2005: 112) mengemukakan penanganan anak hiperaktif ada 

langkah-langkah yang bisa ditenpuh, langkah-langkah itu adalah: (1)Identifikasi 

Masalah berarti mengidentifikasi suatu kondisi atau hal yang dirasa kurang baik. 

Masalah-masalah pada anak ini didapat dari keluhan-keluhan orang tua dan 

keluarganya, keluhan guru dan bisa didapat dari pengalaman-pengalaman 

lapangan. Seperti dikatakan Norman D, Sundberg dalam Tin Suharmini (2005: 

112), (2) Assesment adalah aktivitas-aktivitas yang mencoba untuk 

memperkirakan manusia yang kompleks. Assesment merupakan suatu kegiatan 

untuk menafsirkan, meramalkan, menilai seorang individu dengan pedoman ciri-

ciri sifat-sifat atau data-data yang berhubungan dengan individu bersangkutan. 

Guru dapat menggunakan data-data dari kegiatan assesment ini untuk 

merencanakan program kegiatan untuk memperbaiki perilaku atau suatu hal yang 

dianggap kurang John Solvia & James E Ysseldyke (terjemahan Murdianti 

Busono, 1994) dalam Tin Suharmini menjelaskan  metode-metode yang dipakai 

dalam assesmen antara lain: (a) Observasi terhadap perilaku ini dilakukan secara 

langsung, (b) Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat dipercaya 

untuk mendapatkan data tentang individu yang dilakukan dengan pemberian 
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pertanyaan-pertanyaan yang relevan secara tatap muka, (c) Tes metode tes ini 

berupa daftar pertanyaan atau soal-soal tertulis dan lisan, menggambar atau bercak 

tinta (inkblots) atau media call test, (d) Diagnostik merupakan penyebab 

terjadinya suatu masalah, berdasarkan wawancara, observasi dan tes yang 

dilakukan selanjutnya ditentukan atau didiagnosis perlu mengevaluasi tentang 

symptoms (gejala-gejala) dan melihat penyebabnya. 

 

Perencanaan program treatment/ terapi menurut John M. Enchols dan hasan sadily 

dalam Tin Suharmini (2005: 144). Kata “therapy” berati pengobatan yang 

mengandung pengertian usaha penyembuhan yang mengarah pada normalisasi 

fungsi fisik. Ada beberapa macam terapi yang dapat digunakan dalam menangani  

anak hiperaktif, diantaranya: (1)Terapi permainan Menurut Reynolds, C. R. & 

Mann Lener dalam terjemahan Tin Suharmini (2005: 148) menjelaskan bahwa 

terapi permainan adalah suatu cara yang digunakan untuk menyembuhkan pada 

anak-anak melalui media permainan sebagai pengganti komunikasi verbal atau 

percakapan antara terapist dan klien yang sudah dewasa, (2)Terapi musik Menurut 

Lathom dan Eangle dalam Rosmala Dewi (2005: 64) mengatakan bahwa terapi 

musik adalah pemanfaatan music yang digunakan untuk membentuk dan merubah 

suatu perilaku dan mengembangkan kesehatan mental, perkembangan social dan 

penyesuaian serta kondisi motorik, (3)Terapi Vocational sederhana Terapi ini 

berisi latihan keterampilan, disini yang difokuskan bukan pada hasil keterampilan 

tersebut tetapi lebih pada perbuatan perilaku dan peningkatan kemampuan seperti 

pemusatan perhatian, konsentrasi pada tugas, memahami, menghargai guru yang 

sedang berbicara dan tidak mengganggu teman, (4)Terapi diet makanan diet ini 

didasari oleh penelitian (Ben Feingold, seorang ahli alergi dalam Ferdinand 

Zaviera, 2007: 33) mengatakan bahwa 50% anak ADHD yang ditanganinya 

“membaik” setelah menjalani diet tanpa makanan pencetus alergi yaitu makanan 

yang mengandung salsilat alami, seperti jeruk, apel, apricot, beri dan anggur juga 

makanan yang mengandung  zat tumbuhan buatan seperti pengawet, pemanis, 

pewarna, dan penyedap (MSG, Monosodium Glutamat), (5) Modifikasi perilaku  

Tin Suharmini (2005: 149) Modifikasi perilaku merupakan focus dari terapi 

tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar 

yang sistematis kearah cara-cara yang lebih adaptif. 

 

 

Kerangka Penelitian 

Dapat dikemukakan anggapan dasar/kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

bahwa setiap anak mempunyai perbedaan baik latar belakang, lingkungan, 

kemampuan, bakat, minat dan tingkat emosionalnya yang memicu adanya 

perilaku hiperaktif. Dilingkungan sekolah peranan guru sangat besar dalam 

memotivasi dan melakukan penanganan bagi anak hiperaktif. Oleh karena itu, 

guru harus melakukan bimbingan dan penanganan khusus/ program terapi bagi 

anak hiperaktif sehingga perilaku hiperaktif dapat dihilangkan atau berkurang 

hiperaktifya. 
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Metode Penelitian 

Berdasarkan bentuknya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Jenis 

metode yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, organisasi, program atau situasi sosial. Secara umum studi kasus 

merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian 

berkenaan dengan “how” atau “why” (Yin Robert, 1997:6). Penelitian studi kasus 

dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu, studi kasus eksplantaris, eksplorataris, 

dan deskriptif. 

 

 

Instrumen Penelitian 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah (1)pedoman observasi tentang 

aktivitas pada saat kegiatan diluar kelas, (2)pedoman observasi tentang aktivitas 

anak saat kegiatan di luar kelas, (3)dokumentasi, (4)interview digunakan untuk 

mengetahui tingkat hiperaktif anak sebelum tindakan dan upaya-upaya yang 

dilakukan peneliti untuk meningkatkan kreativitas anak. 

 

Teknik Analisis Data 

analisis yang digunakan menggunakan model interaktif (interactive model of 

analysis) yang terdiri dari 3 komponen analisa data yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan (Miles Michael & Hubermen, 2007: 15). Proses 

ketiga komponen data dan penarikan kesimpulan merupakan rangkuman analisi 

secara berurutan dan saling berkaitan yaitu: (1) Reduksi data dapat diartikan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabsahan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan. Reduksi data ini berlangsung terus menerus selama penelitian. 

Caranya antara lain melalui seleksi data yang ketat menggolongkan dalam pola 

yang lebih luas, (2) Penyajian DataAlur yaitu menggelar data dalam bentuk 

sekumpulan informasi. Dengan cara ini diharapkan mempermudah penarikan 

kesimpulan, pengambilan verifikasi atau bias melengkapi data yang masih kurang 

melalui pengumpulan data tambahan dan reduksi data, (3)Verifikasi Kesimpulan 

yang diambil dari data yang terkumpul perlu diverifikasi terus menerus selama 

penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin keabsahannya. Analisis 

data kualitatif ini merupakan upaya berulang terus menerus dan terjalin hubungan 

yang saling terkait antara kegiatan reduksi dat, penyajian data, serta penarikan 

kesimpulan. Jika kesimpulan yang diambil masih kurang maka dilakukan 

pengumpulan data tambahan yang dianalisis melalui rangkaian kegiatan yang 

sama. 
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Keabsahan Data 

Didalam penelitian diperlukan adanya validitas data , maksudnya adalah semua 

data yang dikumpulkan hendaknya  mencerminkan apa yang sebenarnya diukur 

atau di teliti. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data  digunakakn 

triagulasi sumber dan triagulasi data adapun yang dimaksud ketiga hal tersebut 

adalah: (1)Triangulasi sumber data artinya data yang diperoleh selalu 

dikomparasikan dan diuji dengan data dan informasi dari sumber lain, baik dari 

segi koheren sumber yang sama atau sumber yang berbeda. Adapun adapun 

caranya dengan membandingkan hasil data dari responden, sebagai contoh: 1) 

membandingkan hasil informasi yang diperoleh dari kepala sekolah dan guru. 

Setelah didapatkan informasi- informasi dari pertanyaan yang sama dengan 

informan yang berbeda dan informan yang sama dengan waktu yang berbeda 

menunjukkan jawaban yang sama, maka dta tersebut dianggap valid, 

(2)Triangulasi data yaitu dengan melakukan  pengecekan keabsahan data dengan 

menggunakan berbagai macam metode dalam menggumpulkan data, bisa melalui 

metode dokumentasi, wawancara dan observasi 

 

 

Hasil Penelitian 

Sebelum tindakan peneliti melakukan observasi dan wawancara diperoleh 2 

subjek yang mengalami hiperaktif yaitu Abyur dan Fiki mereka tidak mampu 

berkonsentrasi dan impulsifitas anak sangat tinggi  

Hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian guru menangani anak 

tidak sesuai dengan kemampuan subjek sehingga hiperaktif anak cenderung 

meningkat disini peneliti melakukan tindakan dengan melakukan terapi bermain 

puzzle.terapi dilakukan mulai tanggal 6 sampai tanggal 12 april 2012 di TK 

Pertiwi 1 Gagaksipat Ngemplak Boyolali. 

Hasil terapi pada tanggal 6 April dan 7 April diperoleh diperoleh hasil  

pengamatan sebagai berikut belum didapat hasil yang maksimal terlihat Abyur 

dan fiki masih tidak bisa berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya 

Hasil terapi pada tanggal 9 April dan 10 April diperoleh diperoleh bahwa Abyur 

dan Fiki sudah menunjukkan ketertarikan menyelesaikan kepingan puzzle 

kemampuanberkonsentrasi meraka sudah meningkat sehingga hasilnya lebih 

memuaskan dari sebelumnya. 

Hasil terapi pada tanggal 11 April dan 12 April kemampuan berkonsentrasi 

Abyur dan Fiki meningkat sehingga mampu menyelesaikan kepingan Puzzle 

dengan baik, impulsifitas anak juga menurun itu dibuktikan dengan melakukan 

observasi dan wawancara kepada orang tua dan guru. 
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Hasil penelitian menjelaskan adanya peningkatan dengan hipotesis yang berbunyi 

“Melalui Terapi Bermain Puzzle dapat Menangani Anak Hiperaktif di Tk Pertiwi 

1 Gagaksipat Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012” 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian guru menangani anak 

tidak sesuai dengan kemampuan subjek sehingga hiperaktif anak cenderung 

meningkat disini peneliti melakukan tindakan dengan melakukan terapi bermain 

puzzle. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Subini (2011: 108), terapi permainan 

adalah suatu terapi interaksi sosial yang menyediakan kesempatan untuk belajar 

keterampilan sosial emosional dan meningkatkan ketahanan emosional. 

Sementara kebanyakan anak belajar keterampilan sosial dari mengamati orang 

lain, terapi permainan dapat memotivasi anak-anak dengan cepat. jenis terapi 

permainan yang digunakan adalah permainan puzzle. Permainan Puzzle adalah 

permainan yang menggabungkan potongan- potongan gambar agar menjadi suatu 

gambar yang utuh (Patmonodewo dalam Misbach, Muzamil, 2010). 

Terapi dilakukan mulai tanggal 6 sampai tanggal 12 april 2012 di TK Pertiwi 1 

Gagaksipat Ngemplak Boyolali. Hasil terapi pada tanggal 6 April dan 7 April 

diperoleh diperoleh hasil  pengamatan sebagai berikut belum didapat hasil yang 

maksimal terlihat Abyur dan fiki masih tidak bisa berkonsentrasi menyelesaikan 

tugasnya. Hal ini dikarenakan anak masih dalam proses pengenalan permainan, 

kemampuan berkonsentrasi subjek masih sangat rendah, masih sibuk bermain 

sendiri tanpa menyelesaikan permainan dengan baik. 

Hasil terapi pada tanggal 9 April dan 10 April diperoleh diperoleh bahwa Abyur 

dan Fiki sudah menunjukkan ketertarikan menyelesaikan kepingan puzzle 

kemampuan berkonsentrasi meraka sudah meningkat sehingga hasilnya lebih 

memuaskan dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan peneliti memaksimalkan 

penelitian dengan melakukan beberapa hal diantaranya : (1) untuk mengatasi fiki 

yang masih sibuk bermain sendiri peneliti memberikan motivasi dan reward 

seperti pujian, (2) untuk mengatasi Abyur peneliti memberi tanggung jawab 

kepada anak tersebut untuk memimpin jalanya kegiatan, tujuanya agar anak 

merasa diberi tanggung jawab dan diberikan kepercayaan dari guru.  

 

Hasil terapi pada tanggal 11 April dan 12 April kemampuan berkonsentrasi 

Abyur dan Fiki meningkat sehingga mampu menyelesaikan kepingan Puzzle 

dengan baik, impulsifitas anak juga menurun itu dibuktikan dengan melakukan 

observasi dan wawancara kepada orang tua dan guru setelah terapi permainan 

diberikan. Hal ini dekarenakan peneliti melakukan permainan game terlebih 

dahulu sebelum permainan Puzzle dilakukan.  
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Amatan yang sulit dicapai pada terapi tanggal 6 sampai tanggal 7 april 2012 yaitu 

ketidak mampuan subjek dalam bekerjasama menyelesaikan permainan puzzle. 

Hal ini disebabkan karena subjek lebih cenderung sibuk bermain sendiri. 

Amatan yang sulit dicapai pada terapi pada tanggal 9 April dan 10 April yaitu 

ketidak sabaran subjek dalam menyelesaikan permainan, hal ini disebabkan 

karena ank belum mampu melakukan permainan dengan baik.  

Amatan yang sulit dicapai pada terapi tanggal 11 dan 12 April yaitu ketidak 

mampuan subjek I menyelesaikan permainan lebih dari 6 kepiangan puzzle dan 

untuk subjek II belum mampu menyelesaikan lebih dari 5 kepingan Puzzle. 

Peningkatan yang ditunjukkan disetiap siklusnya tidak menunjukkan kestabilan. 

peningkatan sebelum tindakan sampai dengan penanganan terapi yang pertama 

belum menunjukkan peningkatannya yang berarti. Hal ini disebabkan karena anak 

belum terbiasa melakukan permainan puzzle, dimana sebelumnya guru jarang 

sekali melakukan permainan. 

Pada penanganan yang kedua tanggal 9 dan 10 April  sudah menunjukan 

peningkatan yang berarti. Hal ini dilihat dari kemampuan subjek berkonsentrasi 

sehingga mempu menyelesaikan permainan walaupun masih ada bantuan dari 

guru. 

Pada penanganan tanggal 11 dan 12 April sudah menunjukkan peningkatan 

konsentrasi dan impulsif anak menurun. Hal ini dilihat dari anak sudah mampu 

menyelesaikan permainan tanpa bantuan orang lain dan subjek sudah mempu 

mengedalikan emosinya walaupun impulsifnya belum sepenuhnya hilang tetapi 

sudah menunjukkan penurunan. 

Hasil penelitian menjelaskan adanya peningkatan dengan hipotesis yang berbunyi 

Melalui Terapi Bermain Puzzle dapat Menangani Anak Hiperaktif di Tk Pertiwi 1 

Gagaksipat Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012. 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas, maka dapat diambil kesimpulan 

Anak bermainan puzzle merasa temotivasi sehingga anak merasa senang, tertarik, 

berkonsentrasi sehingga meningkatkan daya konsentrasi anak, meningkatkan 

fungsi kognitif, meningkatkan fungsi motorik, mengurangi implusititas dan 

memberi kesempatan anak hiperaktif untuk menikmati permainan bersama 

teman-temannya. Hambatan guru dalam menangani anak hiperaktif: (1)Kurang 

kerjasama antara guru dan orang tua, sehingga penanganan yang dilakukan guru 

kurang optimal, (2) Dalam satu kelas seorang guru mengajar 20 anak tanpa ada 

guru pendamping (swadow Teacher), (3)Tidak adanya guru yang secara khusus 

menangani anak hiperaktif, (4)Masih kurangnya sarana dan prasarana atau media 

penunjang terapi agar perilaku hiperaktif anak dapat berkurang. 
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Implikasi Hasil Penelitian 

Guru disarankan untuk melakukan terapi kepada anak yang berkebutuhan khusus 

sehingga hiperaktif anak dapat berkurang atau hilang menerapkan metode agar 

siswa tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Terapi bermain puzzle terbukti 

telah mampu menangani anak hiperaktif di TK Pertiwi 1 Gagaksipat, Ngemplak, 

Boyolali tahun ajaran 2011/2012. Keberhasilan penggunaaan terapi bermain 

puzzle telah mampu mengubah paradigma tentang peran guru didalam proses 

pembelajaran. Guru tidak lagi hanya menjadi guru tetapi guru juga mampu 

menangani anak yang membutuhkan penanganan khusus, khususnya anak 

hiperaktif. 

Penelitian ini memberikan gambaran jelas bahwa melalui bimbingan terapi yang 

tepat mampu menangani anak hiperaktif, diharapkan guru mempunyai keahlian 

khusus dan mampu berinovasi sehingga anak yang mengalami kekurangan 

mampu mengikuti pembelajaran dengan baik 

Saran 

berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian diajukan sejumlah saran (1) kepada 

kepala sekolah yaitu Mengikut sertakan guru dalam pelatihan bimbingan anak 

berkebutuhan khusus (ABK), khususnya untuk membimbing anak hiperaktif, 

(2)kepada guru yaitu menjalin kerjasama dengan orang tua dalam melakukan 

program terapi untuk anak hiperaktif, (3)kepada orang tua anak didik yaitu 

menerapkan terapi permainan puzzle dirumah, (4)kepada peneliti berikutnya yaitu 

peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sesuai dengan penelitian ini, 

tetapi dengan materi dan pendekatan program bimbingan yang berbeda. 
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