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mendapatkan penghargaan, penerimaan dan cinta dari orang lain. Melalui Terapi 

Bermain Non Direktif, missing link yang terjadi pada saat anak melewati peristiwa 

kehilangan, beserta dengan gejala yang menyertai dicoba untuk diperbaiki. 

Terapi bermain memfasilitasi anak untuk memperoleh iklim ideal, sehingga anak 

kembali pada kondisi pada saat dirinya mendapatkan kesempatan untuk menjadi 

individu yang terpenuhi kebutuhannya, yakni memperoleh penghargaan positif 

tanpa syarat dan mengalami penghargaan diri. Melalui Terapi Bermain Non 

Direktif, anak akan mencapai kondisi kongruen antara self dan pengalamannya, 

sehingga seusai Terapi, anak berhasil melakukan penyesuaian psikologis yang 

baik dan kembali melanjutkan hidupnya dengan konsep dan pandangan yang 

lebih positif. 

Keterbatasan penilitian ini adalah tidak dilakukan assessment untuk 

mencocokkan karakter anak dengan nature pendekatan client centered. Hal ini 

mempengaruhi proses terapeutik di mana keberhasilan terapi salah satunya 

ditentukan oleh kesesuaian pendekatan yang dipilih dengan kepribadian anak. 

Terlebih lagi pendekatan client centered adalah pendekatan yang membutuhkan 

inisiatif dan sikap proaktif dari subjek untuk mencapai insight. Ketika klien masih 

memiliki pandangan yang salah maka perlu proses untuk meluruskan pandangan 

tersebut sehingga muncul perspektif atau paradigma baru yang akan  membantu 

pemulihan dan mengarahkan subjek pada perubahan perilaku. Selain itu 

homogenitas usia dalam pemilihan subjek kiranya perlu diperhatikan oleh karena 

tiap rentang usia memiliki pemahaman dan perkembangan kognitif yang 

berbeda, sehingga akan mempengaruhi proses terapi. Jumlah subjek yang 

menjadi partisipan dalam penelitian ini kiranya juga mempengaruhi pengujian 

hipotesa statistika dan generalisasi hasil penelitian. 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa 

terdapat penurunan skor SDQ pada anak yang mengalami kehilangan orang 

terdekat, setelah diberikan dua belas kali sesi Terapi Bermain Non-Direktif. 

Namun berdasarkan uji statistika, tidak ada perbedaan signifikan antara Skor 

SDQ Pre dan Post Test. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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penerapan Terapi Bermain Non-Direktif tidak secara signifikan 

mempengaruhi perubahan perilaku pada anak yang mengalami kehilangan 

orang terdekat, namun mampu menurunkan beberapa aspek yang 

mempengaruhi perubahan perilaku tersebut. 

2. Saran 

a. Pihak Orang Tua dan Guru 

Diharapkan orang tua dan guru masing-masing Subjek dapat terus 

memberikan kesempatan kepada anak untuk membuka diri, bercerita dan 

mengungkapkan perasaan di saat anak merasakan kedukaan. Empati dan 

penerimaan dari orang tua dibutuhkan oleh anak ketika anak sedang 

berduka. 

b. Pihak Terapis dan Psikolog 

Terapi Bermain non Direktif memberikan pengaruh pada perubahan 

perilaku pada anak-anak dengan pengalaman kehilangan, khususnya 

kematian orang terdekatnya. Kiranya perlu untuk meninjau kembali 

kebutuhan tiap anak, khususnya dalam hal jumlah sesi terapi. Pada kasus 

yang lebih berat mungkin dibutuhkan jumlah sesi yang lebih banyak sehingga 

proses pelepasan emosi sesuai dengan kedalaman permasalahan yang 

dihadapi oleh subjek. Selain itu kiranya perlu untuk terlebih dahulu 

melakukan assessment untuk memastikan kecocokan anak dengan terapi 

yang akan diberikan, sehingga terapi yang diberikan tepat sasaran sesuai 

dengan kepribadian anak. 

c. Pihak Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti anak-anak yang memiliki 

pengalaman kehilangan dan Terapi Bermain non Direktif kiranya dapat lebih 

memperhatikan tentang homogenitas usia subjek penelitian sehingga 

pemahaman subjek terhadap  kematian relatif setara. Selain itu jumlah subjek 

yang menjadi sample dalam penelitian hendaknya juga diperhatikan sehingga 

memenuhi kriteria empirik dalam pengujian hipotesa. 


