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Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 101 Halaman. 
 

Perkembangan anak yang menunjukkan aktivitas berlebihan atau 
hiperaktif perlu mendapat perhatian. Anak hiperaktif yang tidak mampu 
memusatkan perhatiannya berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. 
Salah satu cara untuk mengurangi hiperaktivitas anak yang kurang mampu 
memusatkan perhatian yaitu dengan terapi. Dalam penelitian ini difokuskan pada 
terapi bermain. Terapi bermain dipergunakan dalam penelitian ini dengan alasan 
karena masa anak adalah masa bermain. Jenis permainan yang digunakan yaitu 
puzzle dengan alasan permainan puzzle termasuk permainan yang dapat 
meningkatkan kognitif. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
penanganan anak hiperaktif melalui terapi bermain puzzle di Tk Al-Hidayah V 
Ngasinan Kwarasan Kecamatan  Grogol Kabupaten Sukoharjo. 

Jenis dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Subjek dalam penelitian ini  
semua anak di Tk Al-Hidayah V Ngasinan Kwarasan Kecamatan  Grogol 
Kabupaten Sukoharjo. Data diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
studi kepustakaan.  Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa interaktif. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terapi bermain puzzle mampu 
menangani anak hiperaktif pada anak di Tk Al-Hidayah V Ngasinan Kwarasan 
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Dua subjek penelitian mengalami 
perubahan setelah dilakukan terapi permainan puzzle. Adi dan Sasta sudah 
meningkat konsentrasi belajarnya dan keaktifan Adi serta Sasta juga sudah mulai 
berkurang. Perubahan pada Adi dan Sasta meskipun belum maksimal, tetapi sudah 
menunjukklan adanya perubahan keaktifan sudah menurun dan sudah mulai 
konsentrasi dalam belajar.    

 
 

Kata kunci: anak hiperaktif, terapi permainan puzzle. 
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A. PENDAHULUAN 

Usia dini merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar. Pada  usia 

tersebut anak memiliki kemampuan untuk belajar yang luar biasa khususnya pada 

masa kanak-kanak awal. Mengingat usia dini merupakan usia emas maka pada 

masa itu perkembangan anak harus dioptimalkan. Salah satunya adalah 

perkembangan kognitif. 

Perkembangan kognitif merupakan hal yang sangat penting bagi anak usia 

dini. Dijelaskan oleh Sukamti (2010:2) bahwa perkembangan kognitif anak perlu 

dibina sejak dini, sebab anak yang sejak dini diberi pengetahuan akan  

meningkatkan perkembangan kognitifnya. Gamayanti (dalam Rohmah dan 

Widuri, 2010: 3) menyatakan bahwa pada anak usia dini, karakteristik 

perkembangan yang perlu menjadi perhatian adalah terjadinya masa “over 

activity”, masa yang menunjukkan terjadinya aktivitas yang berlebihan pada anak. 

Aktivitas yang berlebihan membuat pemikiran anak tidak fokus dalam 

menyelesaikan aktivitasnya, sehingga anak mengalami gangguan kognitifnya. 

Anak yang mengalami gangguan kognitif dalam pemusatan perhatian 

mempengaruhi kemampuan anak dalam memusatkan perhatian. Menurut Rohmah 

dan Widuri (2010: 3) bahwa kurang pemusatan perhatian menunjukkan adanya 

gejala hiperaktif yang berkaitan dengan gangguan tingkah laku, aktivitas kognitif, 

mengingat, berpikir, menggambar, merangkum dan mengorganisasikan. 

Anak hiperaktif yang tidak mampu memusatkan perhatiannya berpengaruh 

terhadap perkembangan anak, khususnya pada emosionalnya sehingga membuat 

anak merasa minder, frustasi dan tidak dihargai serta bereaksi dengan penolakan 

terhadap lingkungan sekitar melalui perilaku yang tidak diharapkan seperti: 

bandel, pemarah, melawan dan membangkang, sehingga menghambar sosialisasi 

anak di lingkungan. Apabila masalah ini tidak segera ditangani dengan baik, maka 

akan berdampak pada perkembangan anak dan munculnya perilaku-perilaku yang 

tidak diharapkan. 

Salah satu cara untuk mengurangi hiperaktivitas anak yang kurang mampu 

memusatkan perhatian yaitu dengan terapi. Terapi adalah sarana, program 

pelayanan serta rangkaian proses yang diberikan kepada seseorang yang 
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membutuhkan terapi. Widyawati (dalam Ratnadewi, 2009) menyatakan tiga 

macam terapi yang digunakan untuk penanganan anak hiperaktif, yaitu terapi 

wicara, perilaku, bermain, dan terapi sensory Integration. Terapi Wicara adalah 

terapi untuk membantu anak berbicara lebih baik. Terapi Perilaku adalah metode 

untuk membentuk perilaku positif pada anak. Terapi Bermain adalah proses terapi 

psikologik pada anak, dimana alat permainan menjadi sarana utama untuk 

mencapai tujuan. Terapi Sensory Integration adalah pengorganisasian informasi 

melalui sensori-sensori (sentuhan, gerakan, keseimbangan, penciuman, 

pengecapan, penglihatan dan pendengaran). 

Hal tersebut dapat diketahui melalui keaktifan anak yang berlebihan. 

Aktivitas yang berlebihan pada anak juga ditemui pada anak TK Al-Hidayah V 

Ngasinan Kwarasan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Aktivitas dalam 

gerak motorik yang berlebihan pada anak di TK Al-Hidayah V Ngasinan 

Kwarasan, antara lain anak bersikap aktif bermain meskipun sedang dijelaskan 

oleh guru, bahwa anak yang hiperaktivitas di kelas ditandai dengan tindakan anak 

yang selalu melakukan kegiatan beresiko, berbuat tanpa berpikir dahulu dan 

seolah-olah tidak sadar terhadap akibatnya, dan seolah-olah tidak mendengar. 

Anak “ingin pergi” – sulit untuk diikuti, tidak pernah dapat diam, bergoyang-

goyang, mengetuk-ngetukkan jari-jari tangan atau kaki, mengayun-ayunkan 

tungkai, memutar-mutar badan, naik turun, biasanya mengerjakan beberapa hal 

sekaligus dan tidak pernah dapat duduk dengan tenang. Anak mengalami 

hambatan dalam menfokuskan perhatiannya.  

Dalam penelitian ini difokuskan pada terapi bermain. Terapi bermain 

dipergunakan dalam penelitian ini dengan alasan karena masa anak adalah masa 

bermain. Aliyah (2006) mengungkapkan bahwa penanganan siswa hiperaktif 

dapat dilakukan dengan terapi permainan, dengan terapi permainan dapat 

mengurangi hiperaktif anak. Terapi bermain dapat dilakukan untuk membantu 

mengendalikan aktivitas yang berlebihan (hiperaktivitas), melatih kemampuan 

mempertahankan perhatian pada objek tertentu, mengembangkan ketrampilan 

menunggu giliran, dan mengendalikan tingkat agresivitas. 
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Bermain merupakan wahana yang memungkinkan anak-anak berkembang 

optimal. Bermain secara langsung mempengaruhi seluruh wilayah dan aspek 

perkembangan anak. Kegiatan bermain memungkinkan anak belajar tentang diri 

mereka sendiri, orang lain dan lingkungannya. Kegiatan bermain bagi anak adalah 

bebas untuk berimajinasi, bereksplorasi dan menciptakan sesuatu.  

Alat permainan yang dirancang dengan baik akan lebih menarik anak 

daripada alat permainan yang tidak didesain dengan baik. Anak TK biasanya 

menyukai alat permainan dengan bentuk yang sederhana dan tidak rumit dan 

berwarna terang. Andang (2006:118) menjelaskan bahwa fungsi permainan 

difungsikan untuk meningkatkan gerak motorik, merangsang kreativitas, dan 

kognitif. Jenis permainan untuk meningkatkan gerak motorik, seperti bermain 

petak umpet, sepak bola, kejar-kejaran, senam, menggambar, dan bermain air. 

Permainan untuk meningkatkan kreativitas, seperti kertas lipat warna-warni, 

puzzel, lego, boneka tangan, boneka, dan topeng. Permainan yang dapat 

meningkatkan kognitif yaitu ular tangga, puzzle, dan terowongan tikus-tikusan.   

Jenis permainan puzzle digunakan dalam penelitian ini, karena puzzle 

dapat meningkatkan daya pikir anak. Dijelaskan oleh Andang (2006: 120) bahwa 

permainan puzzle termasuk permainan multifungsi, yaitu permainan yang 

mengandung banyak fungsi atau manfaat. Selain itu, perminan puzzle termasuk 

permainan yang dapat meningkatkan daya kognitif, karena anak akan bermain 

dengan cara menfokuskan perhatiannya ke permainan. Dari pendapat Andang 

tersebut, permainan puzzle dipilih sebagai bentuk terapi permainan, karena anak 

yang bermain puzzle memusatkan perhatiannya ke permainan dan mengurangi 

kegiatan lainnya.    

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti merasa tertarik untuk 

menerapkan permainan edukatif berupa puzzle untuk meningkatkan daya pikir 

anak. Puzzle dapat diimplementasikan pada pembelajaran daya pikir anak karena 

pada dasarnya anak-anak sangatlah menyukai permainan-permainan, salah 

satunya puzzle. Melalui puzzle anak akan dapat mempelajari sesuatu yang rumit 

serta anak akan berpikir bagaimana puzzle ini dapat tersusun dengan rapi. 

Kognitif merupakan suatu proses dan produk pikiran untuk mencapai pengetahuan 
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yang berupa aktifitas mental seperti mengingat, mensimbolkan, mengkategorikan, 

memecahkan masalah, menciptakan dan berfantasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih judul yaitu 

” PENANGANAN ANAK HIPERAKTIF MELALUI TERAPI BERMAIN (Studi 

Kasus Di TK Al-Hidayah V Ngasinan Kwarasan Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012). 

Sesuai dengan urutan tentang berbagai masalah yang telah di rumuskan, 

maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana penanganan anak hiperaktif melalui terapi 

bermain puzzle di TK Al-Hidayah V Ngasinan Kwarasan Kecamatan  Grogol 

Kabupaten Sukoharjo 

 

 

B. LANDASAN TEORI  

1. Anak Hiperaktif 

Anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian 

dengan hiperaktivitas (GPPH) atau attention deficit and hyperactivity disorder 

(ADHD). Kondisi ini juga disebut sebagai gangguan hiperkinetik. Hiperaktif yang 

termasuk gangguan perilaku disebut dengan “Gangguan Pemusatan Perhatian & 

Hiperaktivitas (GPPH)” atau Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD). 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau Gangguan Pemusatan 

Perhatian/Hiperaktivitas (GPP/H) adalah kelainan neurobiologis yang bercirikan 

ketidaksesuaian perkembangan terhadap umur, waktu pemusatan perhatian yang 

pendek, adanya gejala hiperaktif, impulsif, atau keduanya. Secara umum GPPH 

berkaitan dengan gangguan tingkah laku, aktivitas kognitif, mengingat, berpikir, 

menggambar, merangkum dan mengorganisasikan. Karakteristik ini muncul pada 

masa kanak-kanak awal, sebelum 7 tahun, dan biasanya pada umur 3 tahun 

(Rohmah dan Widuri, 2010). 

Karakteristik dan cirri anak hiperaktif secara garis besar ada tiga yaitu 

kurang mampu memusatkan perhatian pada kegiatan yang dilakukan, selalu 

menggerakkan anggota badan atau berbicara, dan impulsif. bertindak tanpa 
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dipikir. Melnick (dalam Rusmawati, 2010: 5) menjelaskan beberapa faktor yang 

mempengaruhi anak hiperaktif yaitu faktor genetik, neurologik, lingkungan, serta 

kultural dan psikososial. 
 

2. Terapi Bermain 

Terapi adalah sarana, program pelayanan serta rangkaian proses yang 

diberikan kepada seseorang yang membutuhkan terapi. Widyawati (dalam 

Ratnadewi, 2009: 3) menyatakan bahwa ada beberapa terapi yang digunakan 

untuk penanganan anak hiperaktif, yaitu: 

a. Terapi Wicara adalah terapi untuk membantu anak autis melancarkan otot-
otot mulut sehingga membantu anak autis berbicara lebih baik. 

b. Terapi Perilaku adalah metode untuk membentuk perilaku positif pada 
anak autis, terapi ini lebih dikenal dengan nama ABA (Applied Behavior 
Analysis) atau metode Lovass. 

c. Terapi Bermain adalah proses terapi psikologik pada anak, dimana alat 
permainan menjadi sarana utama untuk mencapai tujuan. 

d. Terapi Sensory Integration adalah pengorganisasian informasi melalui 
sensori-sensori (sentuhan, gerakan, keseimbangan, penciuman, 
pengecapan, penglihatan dan pendengaran) yang sangat berguna untuk 
menghasilkan respon yang bermakna. 
 

 Ratnadewi (2009: 4) telah menjelaskan bahwa terapi bermain adalah 

proses terapi psikologik pada anak, dimana alat permainan menjadi sarana utama 

untuk mencapai tujuan. Melalui bermain, anak-anak dapat mengekspresikan 

apapun yang mereka inginkan. Bermain juga menjadi media terapi yang baik bagi 

anak-anak bermasalah selain berguna untuk mengembangkan potensi anak. 

 Pada anak penyandang ADHD, terapi bermain dapat dilakukan untuk 

membantu mengendalikan aktivitas yang berlebihan (hiperaktivitas), melatih 

kemampuan mempertahankan perhatian pada objek tertentu, mengembangkan 

ketrampilan menunggu giliran, dan mengendalikan tingkat agresivitas. Tentu saja 

pemberian terapi perilaku ini akan kurang efektif tanpa dibarengi dengan tritmen 

yang berupa obat-obatan yang membantu untuk mengendalikan agresivitas, 

memberikan ketenangan kepada anak, dan mengurangi kecemasan. 
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3. Permainan Puzzle 

Ismail (2006) menjabarkan bahwa permainan, yaitu:  

Suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan merupakan cara atau alat 
pendidikan yang bersifat mendidik. Permainan diartikan sebagai sebuah 
bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan atau 
kepuasan dari cara atau alat pendidikan yang digunakan dalam kegiatan 
bermain. 

  
Manfaat permainan mampu mengembangkan fisik dan motorik, 

mengembangkan kreativitas, mengembangkan komunikasi, sosialisasi, emosi atau 

kepribadian, kognisi,  ketajaman penginderaan, menyelesaikan permasalahan, 

mengembangkan imajinasi dan kemampuan berpikir, dan melatih ketelitian, serta 

ketekunan 

 
 
 
C. METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian dilaksanakan di TK Al-Hidayah V Ngasinan Kwarasan 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Jenis dalam penelitian ini yaitu studi 

kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus yaitu kualitatif 

deskriptif. Subjek penelitian ini adalah anak TK Al-Hidayah V Ngasinan 

Kwarasan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 

Objek dari penelitian ini adalah penanganan anak hiperaktif melalui terapi 

bermain. 

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari nara sumber utama 

dalam penelitian, dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari dua anak 

hiperaktif yaitu Adi dan Sasta di TK Al-Hidayah V Ngasinan Kwarasan 

Kecamatan  Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 

Data  sekunder  adalah  data-data  yang diperoleh selain dari nara sumber 

utama atau data-data yang mendukung data primer, dalam hal ini adalah 

kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian 

sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian sehingga akan memperdalam 

pembahasan. 
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil temuan data dalam terapi permainan puzzle pada dua 

subjek yaitu Adi dan Sasta anak TK Al Hidayah V dapat diketahui adanya 

peningkatan konsentrasi pada dua anak yang hiperaktif. Perilaku hiperaktif anak 

sebelum dilakukan terapi bermain puzzle, kedua anak tersebut bersikap aktif 

bermain meskipun sedang dijelaskan oleh guru, sering menggerakkan tangan dan 

kaki, menggerakkan badan ketika duduk, meninggalkan tempat duduknya, berlari-

lari secara berlebihan, memanjat secara berlebihan, mengikuti kegiatan kurang 

tenang, banyak bicara, atau mengganggu teman mengalami penurunan.  

Setelah kedua anak tersebut diberi terapi bermain puzzle ada perubahan 

perilaku. Perilaku aktif kedua anak tersebut menjadi jarang menggerakkan tangan 

dan kaki, menggerakkan badan ketika duduk, meninggalkan tempat duduknya, 

berlari-lari secara berlebihan, memanjat secara berlebihan, mengikuti kegiatan 

kurang tenang, banyak bicara, atau mengganggu teman mengalami penurunan.  

Hasil penurunan hiperaktif kedua anak tersebut didukung oleh pendapat 

guru dan orangtua anak, dengan kutipannya, yaitu:  

Iya mbak, ada sedikit perubahan pada Adi. Adi sekarang agak konsentrasi 
saat belajar di kelas. Saat guru menerangkan atau disuruh mengerjakan 
tugas, Adi sudah mulai mendengarkan dan mengerjakan, meskipun 
kadang masih bermain, tetapi tetap ada perbedaannya (Hasil Wawancara 
dengan guru Adi dan Sasta).   
 
Sasta hampir sama dengan Adi, Sasta juga terjadi perubahan, perubahan 
Sasta lebih banyak dibandingkan Adi, mungkin Sasta perempuan ya 
mbak, lebih nurut, jadi perubahan lebih banyak Sasta. Sasta lumayan 
konsentrasi dalam pelajaran (Hasil Wawancara dengan guru Adi dan 
Sasta). 
 
Gerakannya sudah berkurang mbak, tapi bicara Adi masih banyak. Kalau 
tidak ditunggu saat belajar Adi masih lebih senang bermain. Kalau belajar 
sudah lumayan mbak konsentrasinya (Hasil Wawancara dengan orangtua 
Adi) 
 
Dari ketiga kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Adi dan Sasta 

mengalami penurunan hiperaktif. Sasta lebih banyak menurun hiperaktifnya 

dibandingkan Adi. Penurunan perilaku hiperaktif Sasta lebih tinggi daripada Adi 
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dapat dipahami meningat Adi anak laki-laki dan Sasta perempuan. Anak 

perempuan ada kecenderungan lebih menurut dibandingkan anak laki-laki.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 

terapi bermain puzzle pada anak TK mampu menurunkan hiperaktif anak dan 

mampu meningkatkan konsentrasi anak pada pelajaran. 

 

 
E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam menangani anak hiperaktif melalui 

terapi bermain puzzle di TK Al-Hidayah V Ngasinan Kwarasan Kecamatan  

Grogol Kabupaten Sukoharjo dapat diperoleh kesimpulan, yaitu: 

a. Dua subjek dalam penelitian ini Adi dan Sasta merupakan anak hiperaktif 

sehingga tidak dapat melakukan konsentrasi dalam melakukan suatu kegiatan 

dalam pembelajaran di kelas. Setelah dilakukan terapi permainan puzzle ada 

perubahan keaktifan kedua anak menurun, misalnya sebelum dilakukan terapi, 

Adi dan Sasta sering menggerakkan tangan dan kaki, menggerakkan badan 

ketika duduk, meninggalkan tempat duduknya, berlari-lari secara berlebihan, 

memanjat secara berlebihan, mengikuti kegiatan kurang tenang, banyak bicara, 

atau menggangu teman mengalami penurunan. 

b.  Adi dan Sasta mengalami perubahan setelah dilakukan terapi permainan 

puzzle. Adi dan Sasta sudah meningkat konsentrasi belajarnya dan keaktifan 

Adi serta Sasta juga sudah mulai berkurang. Perubahan pada Adi dan Sasta 

meskipun belum maksimal, tetapi sudah menunjukklan adanya perubahan 

keaktifan sudah menurun dan sudah mulai konsentrasi dalam belajar. 
 

2. Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan keaktifan atau anak 

hiperaktif menurun dan mengalami peningkatan konsentrasi dalam belajar, setelah 

dilakukan terapi bermain puzzle.  
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a. Hasil ini membuktikan bahwa terapi bermain puzzle merupakan tindakan 

efektif yang dapat menurunkan hiperkatif anak. Adanya hasil penelitian ini, 

diharapkan dapat dimanfaatkan bagi orang-orang yang berkepentingan dalam 

dunia pendidikan yaitu guru dan orangtua.  

b. Guru dapat menggunakan terapi bermain puzzle untuk mengatasi siswanya 

yang hiperkaktif, sehingga guru dapat menyelesaikan hambatan yang ditemui 

pada siswa yang hiperaktif untuk kelancaran pembelajaran. Sementara 

orangtua dapat bekerja sama dengan guru atau pihak yang memiliki 

kemampuan dalam memberikan terapi, seperti psikolog, sehingga anak dapat 

mengurangi hiperaktif dan konsentrasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. 

 
3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan kepada guru TK dan 

peneliti selanjutnya, dengan sarannya sebagai berikut:  

1. Bagi Guru TK 

Mengingat hasil penelitian terapi permainan puzzle yang diberikan kepada 

anak hiperaktif dapat merubah sikap atau perilaku aktif anak dan peningkatan 

konsentrasi, maka bagi guru TK disarankan untuk: 

a. Menggunakan metode-metode yang dapat meningkatkan konsentrasi anak, 

sehingga dapat mengurangi keaktifan anak dan menurunkan anak yang 

hiperaktif. Metode tersebut, misalnya metode permainan dan permainan yang 

dapat mengaktifan siswa adalah permainan edukatif, seperti puzzle, lego, 

boneka tangan, boneka, topeng, dan lain-lain. 

b. Guru TK mau memberikan perhatian yang lebih kepada anak hiperaktif. Agar 

anak tersebut dapat berkurang keaktifan geraknya dan mampu berkonsentrasi 

dalam melakukan suatu kegiatan.  

2. Bagi Orangtua   

Bagi orangtua disarankan untuk memberikan perhatian yang lebih besar 

kepada anaknya yang hiperaktif. Perhatian orangtua tersebut dapat dilakukan 

dengan cara bekerjasama dengan guru. Selain itu, orang tua dapat melakukan cara 

lain yaitu mendatangi ahli psikolog agar hiperaktif anaknya dapat menurun.   
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengingat dalam penelitian ini ada keterbatasan kurangnya literatur untuk 

membahas anak hiperaktif dan keterbatsan waktu penelitian, maka bagi peneliti 

selanjutnya disarankan untuk:    

a. Peneliti selanjutnya dalam penelitiannya tentang anak hiperaktif, sebelum 

penelitian disarankan untuk mencari dan memahami literatur yang diperlukan 

sebanyak-banyaknya, sehingga memudahkan peneliti dalam menggunakan 

teori yang sesuai.  

b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

merencanakan waktu yang lebih lama, sehingga pelaksanaan terapi dapat 

dilakukan secara berulang-ulang. Terapi yang berulang-ulang dilakukan dapat 

meningkatkan hasil penelitian menjadi lebih baik. 
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