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BAB I 

 PENDAHULUAN ` 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan 

secara bertahap. Orang tua senantiasa menginginkan anaknya berkembang 

sempurna. Karena seorang anak ditunggu kehadirannya ditengah-tengah 

sebuah keluarga. Namun demikian sering terjadi keadaan dimana anak 

memperlihatkan gejala masalah perkembangan sejak usia dini. Pertumbuhan 

dan perkembangan khususnya pada anak, kadang mengalami gangguan baik 

sebelum lahir maupun setelah lahir. Gangguan perkembangan pada anak 

salah satunya yaitu gangguan perkembangan perilaku. Gangguan 

perkembangan perilaku sangat beragam salah satu gangguan perkembangan 

perilaku saat ini yang cukup menjadi perhatian utama adalah autisme (Dariyo, 

2007). 

Istilah Autisme diambil dari kata autos (bahasa Yunani) yang berarti 

self atau diri sendiri. Penyandang Autisme pada dasarnya seseorang yang 

cenderung menikmati kegiatan dengan dirinya sendiri. Ibaratnya, mereka 

melakukan auto-imagination, auto-activity, auto-interested, dan lain 

sebagainya. Mereka kurang atau tidak mampu berkomunikasi dan 

bersosialisasi dengan orang lain (Mulyadi, 2011). Autis merupakan salah satu 

penyimpangan dalam perkembangan sejak masa bayi yang ditandai adanya 

gangguan pada hubungan interpersonal (interaksi sosial), gangguan pada 



 

 

2 

perkembangan bahasanya (komunikasi) dan adanya kebiasaan untuk 

melakukan pengulangan tingkah laku yang sama (Yusuf, 2008). 

Perilaku autistik sangat berbeda dengan perilaku pada anak 

normal.Anak autis memiliki bentuk perilaku yang sangat berlebihan dalam 

hal stimulasi diri(Azwandi, 2008) memberikan contoh reaksi mudah tantrum, 

marah, agresif, menangis, takut pada hal-hal tertentu, dan mendadak tertawa 

tanpa stimulus yang jelas sebagai akibat dari adanya gangguan pada sistem 

limbik.Selain itu anak menjadi hiperkinetik,agresif, menolak beraktivitas 

dengan alasan tidak jelas, membenturkan kepala, menggigit, mencakar, atau 

menarik rambut adalah contoh reaksi emosi berupa sebuah perilaku sebagai 

akibat gangguan sistem limbik ini. 

Temper tantrum merupakan reaksi penolakan yang dilakukan oleh anak 

autis yang ditunjukkan dengan hiperkinetik, agresif, menolak beraktivitas 

dengan alasan tidak jelas, membenturkan kepala, menggigit, mencakar, atau 

menarik rambut dan lain sebagainya. Pada hakikatnya tantrum tidak 

selamanya hanya merupakan hal yang negatif untuk perkembangan anak, tapi 

sebenarnya juga memiliki beberapa hal positif yang dapat dilihat dari perilaku 

tantrum adalah bahwa dengan tantrum anak ingin menunjukkan 

independensinya, mengekpresikan individualitasnya juga mengemukakan 

pendapatnya, mengeluarkan rasa marah, frustrasi dan membuat orang dewasa 

atau orang tua mengerti kalau mereka bingung, lelah atau sakit. Walau 

demikian bukan berarti bahwa tantrum sebaiknya harus dipuji dan 

disemangati (encourage). Jika orang tua membiarkan tantrum berkuasa 
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dengan memperbolehkan anak mendapatkan yang diinginkannya setelah ia 

tantrum atau bereaksi dengan hukuman-hukuman yang keras dan paksaan-

paksaan, berarti orang tua sudah menyemangati dan memberi contoh pada 

anak untuk bertindak kasar dan agresif. Dengan bertindak keliru dalam 

menyikapi tantrum, orang tua juga menjadi kehilangan satu kesempatan baik 

untuk mengajarkan anak tentang bagaimana caranya bereaksi terhadap emosi-

emosi yang normal (marah, frustrasi, takut, jengkel) secara wajar dan 

bagaimana bertindak dengan cara yang tepat sehingga tidak menyakiti diri 

sendiri dan orang lain ketika se`dang merasakan emosi tersebut (Pramiyanti, 

2008). 

Prevalensi anak dengan hambatan perkembangan perilaku telah 

mengalami peningkatan. Pada salah satu kota besar di Amerika Serikat, 

jumlah anak dengan autis dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan 

sebesar 500%, menjadi 40 dari 10.000 kelahiran (Handoyo, 2009). Hasil 

penelitian dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika 

Serikat atau Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

menyebutkan bahwa prevalensi autis pada tahun 2012 dengan jumlah rasio 1 

dari 88 orang. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup 

memprihatinkan dengan jumlah rasio 1 dari 50 orang anak saat ini mengalami 

autisme (Willingham, 2013). Apabila hambatan dalam perilaku adaptif anak 

autis tidak diatasi maka dapat mengakibatkan proses belajar mereka 

terhambat dan semakin lama perkembangan mereka semakin jauh tertinggal 
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dibandingkan anak seusia mereka ketika umur mereka semakin bertambah 

(Laurens, 2010).  

Hasil penelitian Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) yang dilansir 

oleh Tempo (2012), menyatakan bahwa pada tahun 2000 jumlah anak 

penyandang autis sekitar 10-15 dalam setiap 10.000 kelahiran. Pada tahun 

2010 jumlah penderita autis mencapai 2,4 juta anak dari jumlah penduduk 

Indonesia yang mencapai 237,5 juta orang dengan laju pertumbuhan 1,14% 

jumlah penderita autis di Indonesia. 

Jumlah penyandang di Surakarta sendiri tidak ada data pasti untuk 

memastikan berapa jumlah penderita autis yang ada di Surakarta tetapi 

menurut data dari Balai Pengembangan Pendidikan Khusus (BPDIKSUS) 

pada tahun 2014 terdapat 13 SLB yang ada di Surakarta sedangkan saat 

survey yang dilakukan oleh peneliti rata-rata murid di setiap sekolah terdapat 

sekitar 34 siswa penyandang autis, jadi dapat dijumlahkan bahwa penyandang 

autis di Surakarta adalah 416 orang. 

Survey pendahuluan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Agca Center 

Surakarta terdapat 34 siswa berkebutuhan khusus kemudian dilakukan 

observasi dan wawancara terhadap 5 dari 34 orang tua, dari wawancara 

tersebut ditemukan masalah diantaranya: sulitnya orang tua dalam penangan 

anak yang agresif seperti memukul diri sendiri,anak sering berteriak tanpa 

alasan yang jelas, anak yang membenturkan kepalanya ketembok setiap tidak 

dimengerti keinginannya 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini maka 

penulis berusaha untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan antara Pola 

Asuh Orang Tua dengan temper tantrum pada Anak Autis di SLB Agca 

center Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara pola 

asuh orang tua dengan temper tantrum pada anak autis di SLB Agca Center 

Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan temper tantrum 

pada anak autis di SLB Agca Center Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan gambaran temper tantrum anak autis di SLB Agca Center 

Surakarta? 

b. Mendapatkan gambaran pola asuh orang tua anak autis di SLB Agca 

Center Surakarta. 
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c. Menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan tempar tantrum 

anak autis di SLB Agca Center Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian tentang anak autis ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat di masukkan ke dalam mata kuliah keperawatan 

anak untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman mahasiswa mengenai 

temper tantrum pada anak autis. 

2. Bagi para orang tua yang memiliki anak autis 

Hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi tentang tingkat pengetahuan 

orang tua sebagai acuan untuk mendidik putra-putrinya. 

3. Bagi peneliti 

Peneliti dapat mengetahui bagaimana pola asuh orang tua dan hubungannya 

dengan temper tantrum anak autis di SLB agca Center Surakarta. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait dengan pola asuh orang tua pada anak autis telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah: 

1. Erika Untari Dewi dan Mira Ratna Sari (2013) dengan penelitian tentang 

gambaran pola asuh orang tua yang memiliki anak autis di SLB Negeri 

Gedangan. Desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 



 

 

7 

deskriptif. Data terkumpul melalui kuisoner kemudian ditabulasikan dan 

dikelompokkan sesuai dengan sub variabel yang diteliti. Pengolahan data 

karakteristik responden menggunakan distribusi frekuensi. Berdasarkan 

analisa data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa hampir setengahnya (46,15%) sejumlah 6 responden menerapkan 

pola asuh demokratis pada anak yang autis. Perbedaan penelitian Erika 

Untari Dewi dan Mira Ratna Sari (2013) dengan penelitian ini terletak 

pada metode analisis data, pada penelitian sebelumnya penelitian hanya 

bersifat deskripsi, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian 

crossection yang menghubungkan pola asuh dengan temper tantrum. 

2. Bahrul Ilmi, Sri Wahyuni, Rusni Mato (2012) dengan penelitian tentang 

hubungan pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial anak 

retardasi mental di SLB (C) YPPLB Cendrawasih Makassar. Penelitian ini 

merupakan penelitian Deskriftif analitik dengan pendekatan Cross 

Sectional. Penelitian ini menggunakan Total Sampling jumlah sampel 34 

responden sesuai dengan kreterian inklusi/Teknik pengumpulan data 

dengan kuesioner dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini 

menyatakan adanya hubungan pola asuh demokratis dan tidak ada 

hubungan pola asuh ototriter, permisif, serta penelantar terhadap 

perkembangan sosial anak retardasi mental. Dimana Peranan orang tua 

khususnya ibu sebagai pembimbing belajar di rumah bagi anak-anaknya 

sangatlah diharapkan dan orang tua harus bisa menerima keadaan anak 

tersebut agar dapat membentuk kepribadian anak dan perkembangannya. 
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Perbedaan penelitian Bahrul Ilmi, Sri Wahyuni, Rusni Mato (2012) dengan 

penelitian ini adalah penggunaan variabel temper tantrum sebagai dampak 

dari pola asuh orang tua, sedangkan penelitian sebelumnya diukur 

berdasarkan perkembangan sosial anak. 

3. Mufadhilah (2014) melakukan penelitian tentang studi pengasuhan orang 

tua pada anak autis. Metode pada penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif deskriptif dimana pengambilan data menggunakan angket. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 75% orangtua menerapkan pola 

pengasuhan demokratis, kemudian 15% menerapkan pola pengasuhan 

otoriter, dan 10% orangtua menerapkan pola pengasuhan permisif. Adapun 

dampak yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah pada pola asuh 

demokratis orang tua lebih memahami keinginan dan minat anak. Pada 

pola asuh otoriter orangtua lebih mementingkan keinginan dan 

kepentingannya tanpa memikirkan kepentingan anak, sehingga anak pada 

pola asuh ini menjadi lebih pendiam dan kurang bisa mengeksplor 

kemampuannya dalam hal komunikasi dan sosialisasinya. Sedangkan pada 

pola asuh permisif, orangtua cenderung mengabaikan kepentingan dan 

keinginan anak dan cenderung menyerahkannya kepada orang lain. 

Perbedaan penelitian Mufadhilah (2014) dengan penelitian ini adalah pada 

metode analisis data yang digunakan, pada penelitian sebelumnya analisis 

dilakukan dengan kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian ini 

merupakan penelitian crossection yang menghubungkan pola asuh dengan 

temper tantrum. 
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Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa 

penelitian lebih mengarah pada pola asuh yang otoriter, demokratis dan 

permisif saja sehingga belum mengetahui hubungannya dengan temper 

tantrum pada anak. 


