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PENGELOLAAN ORANGTUA TERHADAP PERILAKU TEMPER 

TANTRUM ANAK USIA PRASEKOLAH 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan ayah dan ibu terhadap 

perilaku temper tantrum pada anak prasekolah. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara 

dan observasi. Adapun kriteria informan untuk penelitian ini adalah: (a) ibu dan 

ayah (b) memiliki anak usia prasekolah (3-6 tahun) yang mengalami temper 

tantrum (c) perilaku temper tantrum dapat berupa salah satu perilaku yang 

diantaranya: menangis, mengamuk, memukul, berteriak, berguling-guling, 

memaki, dan/ atau berkata kasar (d) tinggal dengan anaknya dalam satu rumah. 

Penelitian ini dilakukan di desa Kresan, Weru, Sukoharjo dengan total informan 

dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 6 pasang orangtua. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh ayah dan ibu mengetahui bentuk, 

penyebab, dan perilaku temper tantrum anak usia prasekolah. Sebagian besar 

orangtua cenderung memenuhi keinginan anak yang sedang mengalami tantrum 

sehingga perilaku temper tantrum dijadikan sebagai senjata anak untuk memenuhi 

keinginannya. Beberapa orangtua telah mampu memberikan penanganan yang 

tepat dalam menghadapi perilaku tantrum anak seperti dengan memberikan 

pelukan dan kasih sayang. Namun sebagian besar orangtua lainnya belum dapat 

mengelola dengan tepat terutama ketika di luar rumah dan cenderung memenuhi 

permintaan anak yang sedang mengalami tantrum. Orangtua memilih untuk 

memenuhi keinginan anak ketika di luar rumah karena merasa malu ketika anak 

menangis di tempat umum. Selain itu orangtua juga tidak konsisten dalam 

bersikap yaitu mengabaikan aturan dan batasan yang telah ditetapkan ketika di 

luar rumah karena ingin anaknya segera berhenti menangis. 

 

Kata Kunci : pengelolaan orangtua, temper tantrum, anak prasekolah 

 

Abstract 

 

This research aims to describe the management of fathers and mothers against the 

behavior of his temper tantrum on preschoolers. This research uses descriptive 

qualitative method. Data collection method is done with interview and 

observation. The criteria for informants for this research are: (a) mother and father 

(b) have preschool children (3-6 years) who experience temper tantrums (c) 

temper tantrum behavior can be one of the behaviors including: crying, raging, 

hitting , shouting, rolling around, cursing, and / or saying harshly (d) living with 

their children in one house. This research was conducted in the village of Kresan, 

Weru, Sukoharjo with total of 12 informants in this research, with consist of 6 

pairs of parentss. The result of this research show that the every father and mother 

knows the shape, causes, and temper tantrums of preschoolers. Most parents tend 

to satisfy the wishes of a child who was having a temper tantrum behavior so that 

tantrum was used as a weapon to fulfill his wish. Some parents have been able to 
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give a proper handling in the face of such a child's tantrum behavior by giving 

hugs and affection. But most of the other parents have not been able to manage 

correctly especially when outside the House and are likely to meet the demand for 

a child who is having a tantrum. Parents choose to fulfill the wishes of children 

when outside the home because of being ashamed when children cry in public 

places. In addition parents are not consistent ignored the rules and limits that have 

been set outside the House to make his son immediately to stop crying. 

 

Keyword : parental management, temper tantrums, preschool children. 
 

1. PENDAHULUAN 

Temper tantrum dapat didefinisikan sebagai permasalahan emosional yang 

biasanya berhubungan dengan anak-anak atau tekanan emosional orang-orang di 

sekitarnya yang biasanya ditandai dengan keras kepala, menangis, menjerit, 

menantang, mengomel, berupa perlawanan, dan dalam beberapa kasus, memukul. 

Ketika tantrum terjadi maka kontrol fisik bisa hilang, pribadi mungkin tidak dapat 

diam, dan bahkan jika "tujuan" belum terpenuhi maka tidak akan tenang 

(Fehintola, 2016). Perilaku tantrum merupakan suatu perilaku yang umum dan 

normal yang terjadi pada anak. Namun, banyak dari orangtua yang merespon 

perilaku tantrum tersebut secara tidak tepat dengan menganggapnya sebagai suatu 

hal yang mengganggu dan distress  (Syamsuddin, 2013). 

Sebuah data hasil Focus Group Discussion (FGD) pada ibu walimurid TK 

Aisyiyah se-kecamatan Gatak pada bulan Agustus 2017 yang diketahui bahwa 

salah satu permasalahan yang dihadapi oleh orangtua adalah anak-anak 

mengalami tantrum ketika keinginannya ditolak atau tidak terwujudkan. Hasil 

FGD tersebut menunjukkan bahwa anak yang rewel terkadang juga menjadi salah 

satu kendala bagi orangtua karena mengganggu aktivitas ketika melakukan 

pekerjaan rumah. Para orangtua dari wali murid TK Aisyiyah se-kecamatan Gatak 

yang awalnya memiliki anak yang memiliki tantrum cenderung memenuhi 

keinginan anak, supaya anak diam dan tidak rewel lagi. Orangtua lebih memilih 

memenuhi keinginan anak yang menangis terus menerus, agar  tangisan anak 

segera berhenti. Pada kejadian anak yang rewel karena meminta gawai, ada 

beberapa orangtua yang membiarkan anak menangis dan tetap tegas untuk 

memberikan batasan penggunaan gawai. Orangtua yang biasa memberikan 
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penjelasan kepada anak, menjadikan anak tersebut dapat memahami sehingga 

tidak memaksakan keinginannya dengan perilaku tantrum. 

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada dua orang 

ibu dan dua orang ayah yang memiliki anak prasekolah yang mengalami perilaku 

temper tantrum ditemukan bahwa masing-masing ayah dan ibu memiliki 

pengelolaan yang berbeda-beda. Terdapat ibu yang memenuhi keinginan anak 

yang mengalami perilaku temper tantrum supaya tangisannya berhenti. Namun 

terdapat juga ibu yang memberikan batasan penggunaan gawai pada anak 

walaupun anak mengalami perilaku temper tantrum ketika permintaannya tidak 

dipenuhi. Selain itu ada juga ayah yang memberikan ketegasan kepada anak dan 

menerapkan aturan yang disiplin ketika anak rewel. Sementara pengelolaan ayah 

lainnya yaitu dengan cara memberikan pengertian kepada anak yang sedang 

mengalami perilaku temper tantrum. 

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa sebagian besar orang tua 

melaporkan bahwa anak mereka mengalami tantrum dengan perilaku yang berupa 

melempar, mengamuk, merengek, atau menolak berhenti menggunakan gawai, 

sementara sebagain orangtua melaporkan bahwa penggunaan gawai pada anak 

biasanya diakhiri dengan perkelahian  (Hiniker, Suh, Cao, & Kientz, 2016).  

Penelitian yang dilakukan di TK KB-TK Islam Hidayatullah menyebutkan bahwa 

penyebab perilaku manipulasi tantrum adalah  ada saat keinginan anak tidak 

terpenuhi, ketidakmampuan anak mengungkapkan diri (bahasa anak yang tidak 

dipahami oleh orang dewasa), pola asuh orang tua, dan ketika anak dalam keadaan 

lapar (Puspitasari, 2012). Kontrol psikologis orangtua memberikan peran yang 

signifikan  khususnya dalam pengembangan sosioemosional anak-anak.  (Zarra-

Nezhad dkk, 2014). Salah memberikan respon pada anak yang mengalami tantrum 

maka akan mempengaruhi perkembangan berikutnya. Anak akan menjadi semakin 

destruktif, agresif, menjadi  kurang disiplin, dan kurang dapat belajar 

memecahkan permasalah secara solutif. (Syamsuddin, 2013).  

Pada anak masa praoperasional mengalami fase egosentrisme yaitu sebuah 

istilah Piaget mengenai karakteristik anak-anak yang berupa ketidakmampuan 

untuk mempertimbangkan sudut padang orang lain  (Papalia & Feldman, 2015). 
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Pikiran anak selama masa prasekolah memiliki ciri-ciri egosentrisme, heteronomi 

moral, kurangnya kemampuan mengklasifikasi, dan kurangnya kemampuan 

pengonversian. Hubungan orangtua-anak dapat memberikan dorongan dan 

pemantauan sementara anak mulai bernegosiasi dengan pengalaman baru dan 

manajemen diri (Gavron & Mayseless, 2015). 

Peningkatan dalam hal dukungan, perhatian, dan empati dari orang tua 

menghasilkan peningkatan kualitas relasi orangtua-anak yang signifikan. 

Peningkatan ini ditandai dengan pengaturan emosi dan keterampilan sosial anak 

(Allen, Timmer, & Urquiza, 2014). Menurut Chen, kualitas relasi orangtua-anak 

meliputi beberapa tingkatan dalam hal kehangatan (warmth), rasa aman (security), 

kepercayaan (trust), afeksi positif (positive affect), dan ketanggapan 

(responssiveness). Kehangatan menjadi unsur yang paling mendasar dalam 

membentuk kepercayaan diri anak karena anak merasa dicintai. Kehangatan juga 

dapat meningkatkan kepedulian dan ketanggapan anak terhadap oranglain  

(Lestari, 2012). 

Orangtua sering menghukum anak untuk menghentikan perilaku tidak 

diinginkan, tetapi anak biasanya belajar dari pemberian imbalan terhadap perilaku 

yang baik. Penguatan (reinforcement) eksternal dapat berupa penguatan yang 

dapat diukur seperti permen, uang, ataupun mainana dan juga dapat berupa 

penguatan yang tidak dapat diukur seperti senyuman, pujian, perhatian, ataupun 

perlakuan special (Papalia & Feldman, 2015).  

Ayah menghabiskan sebagian besar waktu dengan anak dalam aktivitas 

bermain. Sedangkan ibu menghabiskan sebagian besar waktunya dengan anak 

dalam hal perawatan, pengajaran dan kegiatan rumah tangga. (Ferreira, Cadima, 

Matias, Vieira, Leal, & Matos, 2016). Hasilnya penelitian (Laukkanen, Ojansuu, 

Tolvanen, Alatupa,& Aunola, 2013) menunjukkan bahwa anak-anak dengan 

karakteristik temperamental dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu gaya pengasuhan 

positif yang rendah, emosi negatif, dan aktivitas ibu-anak. Ketiga hal tersebut 

mencakup kasih sayang, kontrol perilaku, dan kontrol emosi ibu terhadap anak. 
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Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pemahaman dan mengeksplorasi pengelolaan ayah dan ibu dalam menghadapi 

perilaku temper tantrum pada anak prasekolah. 

2. METODE 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara 

dan observasi. Teknik yang digunakan dalam memilih informan dalam penelitian 

ini adalah purposeful sampling. Adapun kriteria informan untuk penelitian ini 

adalah: (a) ibu dan ayah (b) memiliki anak usia prasekolah (3-6 tahun) yang 

mengalami temper tantrum (c) perilaku temper tantrum dapat berupa salah satu 

perilaku yang diantaranya: menangis, mengamuk, memukul, berteriak, berguling-

guling, memaki, dan/ atau berkata kasar (d) tinggal dengan anaknya dalam satu 

rumah. Penelitian ini dilakukan di desa Kresan, Weru, Sukoharjo dengan total 

informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 6 pasang 

orangtua sebagai informan utama. Penelitian ini menggunakan member checking 

untuk mengetahui akurasi hasil penelitian.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, 6 orang ayah menyebutkan penyebab perilaku 

tantrum anak yang meliputi permintaan anak yang tidak dipenuhi, kondisi anak 

yang sakit, dan bertengkar. Penyebab temper tantrum anak menurut 5 orang ayah 

salah satunya dikarenakan permintaan anak yang tidak dipenuhi.  

Ya minta sesuatu itu e minta misalkan minta gadget nggak dikaish 

itu dia rewel gitu. (W.RSB/25-28).  

Ya aklau lagi rewel ya (iter: misalnya minta sesuatunya itu minta 

apa gitu) kalau saat ini yang sering susu.(W.AH/60-64). 

Rewel selain itu apa ya (iter: kalau diluar gitu misalnya) minta 

gadget bisa jadi, tapi jarang. (iter: bisa diceritakan kalau minta 

gadget) kalau minta gadget yang sering itu pas jagong biasane, 

diluar kalau pas jagong, jagong apa acara-acara apa kita nggak 

bisa main bareng-bareng yaudah kalau udah bosen gitu terus ya 

dia minta gadget biasanya, (W.AH/105119). 

Rewelnya ya karena permintaan nggak dituruti.(W.SYD/49-51). 

Kebutuhan sekolah. Kalau kebutuhan sekolah kalau gurunya harus 

bilang ini nggak dituruti wah rewel dia, harus beli, harus beli. 

(iter: saat itu atau?) saat itu saat itu.(W.H/192-199). 
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Biasanya kalau anak minta sesuatu kalau nggak dikasih mesti 

nangis.(W.HB/89-91) 

Kemudian ada juga ayah yang menyebutkan penyebab perilaku tantrum anak 

dikarenakan kondisi anak yang sakit dan keinginan yang tidak dipenuhi.  

Kalau rewel kadang pas kondisinya nggak enak sakit.(W.AH/50-

52).  

Penyebab perilaku tantrum anak menurut penjelasan ayah lainnya yaitu karena 

bertengkar dengan saudara. 

Nangis kadang ya rebutan. Rebutan sesuatu, misalkan ya namanya 

anak segitu ya jealous-jealous an gitu kan biasa mbak. Paling 

sebatas itu aja kalau saya. Kadang minta sesuatu kita nggak boleh. 

Lha itu saya udah. itu palinga.(W.JW/186-193). 

Menurut hasil penelitian 6 orang ayah menyebutkan bentuk-bentuk 

perilaku tantrum yaitu diantaranya merengek, menangis, menyakiti diri seperti 

memukulkan kaki ke lantai, dan meminta terus menerus sampai keinginannya 

terpenuhi. Bentuk perilaku tantrum anak menurut 4 orang ayah berupa anak 

merengek maupun menangis.  

Ya nangis tapi Cuma bentar sih (W.RSB/31). 

ya kadang ngrengek-ngrengek.(W.AH/69-70). 

Menangis ya nggak lama kira-kira sekitar lima delapan menit. 

(W.SYD/162-164). 

Nangis pernah biasanya minta sesuatu nggak diberi itu merengek 

kan.(W.HB/74-76) 

Kemudian seorang ayah menjelaskan bahwa bentuk perilaku tantrum lainnya 

berupa anak yang memukulkan tumit ke lantai. 

Ndak ya ndak Cuma si S itu kadang sering nganu. Dulu nak pas 

kecil kan sering gedruk gedruk kakinya. Sampai sekarang pun 

sebagai bentuk pemberontakan kadang gitu,(W.JW/511-517).  

Ada juga ayah yang menyatakan bentuk perilaku tantrum berupa anak yang 

meminta terus-menerus sampai keinginanya dipenuhi. 

nggak dituruti wah rewel dia, harus beli, harus beli. (iter: saat itu 

atau?) saat itu saat itu.(W.H/1925-199). 

Pemahaman ayah mengenai penghenti perilaku temper tantrum anak usia 

prasekolah terlihat dari pernyataan 6 orang ayah yang menyebutkan penghenti 

perilaku tantrum yakni diantaranya memberikan hal yang disukai anak, memenuhi 

permintaan anak, mengalihkan perhatian anak, anak bertemu dengan ibu, 
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memberikan gadget, dan menakut-nakuti anak. Seorang ayah ayah bahwa ketika 

anak mengalami tantrum, ayah memberikan yang anak sukai, namun disesuaikan 

dengan usianya. 

Kalau misalnya si anak rewel ya menurut saya kasih sesuatu yang 

dia sukai, nah misalkan, kalau dia rewel mintanya mainan yang 

belum sewajarnya, ya saya kasih mainan ya harus mendidik ya 

sewajarnya mainan usia anak tersebut (W.RSB.570-580).  

Lalu tiga orang ayah juga mengatakan bahwa pengalihan perhatian anak dapat 

menghentikan perilaku tantrum anak. 

Ya nangis tapi Cuma bentar sih kalau udah misalkan dia udah 

dialihkan ke sesuatu yang lain udah nggak nangis lagi. gampang 

sih.(W.RSB/31-36).  

Kalau dialihkan diajak main atau becanda biasanya diem 

mbak.(W.AH/75-78). 

Kalau ngalihkannya dek F paling ngajak main. Kalau nggak kalau 

ngrengeknya kenceng main air kalau nggak pasaran itu. Biasnaya 

kalau main air sekalian mandi nggak langsung mandi. Biasanya 

habis main air dia langsung diem jadi nggak harus dicubit ya ada 

kalanya harus kerasa ada kalanya enggak tergantung kebutuhan 

anak gimana.(W.HB/180-194) 

Kemudian ada ayah yang menyatakan penghenti perilaku tantrum yaitu dengan 

memberikan gadget. 

Nanti kalau dikasih kan diem nggak rewel lagi, anteng alau lagi 

kondangan megang gadget. Kalau ngasih gitu lihat kondisi 

soalnya k kalau udah rewel dia ngrengek terus nangis mbak. 

(W.AH/142-150). 

Kemudian seorang ayah menyatakan bahwa perilaku temper tantrum akan teratasi 

ketika anak bertemu ibunya. 

ya nggak lama kira-kira sekitar lima delapan menit. Kalau sama 

ibunya diem.(W.SYD/162-165). 

Ayah lainnya juga menyatakan bahwa penghenti perilaku tantrum yaitu dengan 

memenuhi keinginan anak. 

nggak dituruti wah rewel dia, teriak harus beli, harus beli. (iter: 

saat itu atau?) saat itu saat itu.(W.H/195-199).  

Kemudian adapun ayah yang mengatakan bahwa perilaku tantrum anak sulit 

berhenti karena tidak memahami penjelasan orangtua. Sehingga orangtua 

menggunakan cara menakut-nakuti karena mudah diterima anak.  

Ya karena itu masih usianya segitu masih usianya dikasih nasihat secara 

bahasa belum bisa terlalu anu ya, belum paham, ya kita istilahe Cuma 
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diweden-wedeni, ditakut-takuti sama diiming-imingi itu aja.(W.JW/315-

322). 

Sedangkan pemahaman Ibu mengenai perilaku tantrum anak usia 

prasekolah ditemukan hasil bahwa 6 ibu mengetahui penyebab perilaku tantrum 

pada anak diantaranya dikarenakan anak bosan ketika bermain, bertengkar, 

keinginan anak yang belum terpenuhi. Seorang ibu menyatakan penyebab perilaku 

tantrum yaitu karena anak yang mengalami kebosanan. 

jadi anak itu kan sering bosen ya dirumah terus didiemin pintu 

ditutup dolanan bosen ya itu. Mainnya Cuma itu itu aja, ya nanti 

nangis gulung-gulung, iya pokoke wis mukul-mukul gitu. 

(W.YA/143-150).  

Kemudian 4 orang ibu menyatakan penyebab perilaku tantrum pada anak yaitu 

karena anak bertengkar dengan teman. 

Pasti rebutan, nanti satunya nangis, pasti yo ngono kui, ngger 

diaworke. (W.YA/406-409).  

kan rebutan, nah dia juga nggak mau kalah kan, (iter: sama-sama 

nggak mau kalah) kalau dulu kecil gitu belum negrti amsih lama 

mainnya masih bisa lama aminnya, tapi kalau yang itu udah ngerti 

itu baru bentar udah rebutan. (iter: nangis ya biasanya) yang 

nangis malah yang ini biasanya soalnya yang ini kan jarang apa 

ya jarang kan dulu masih kecil itu sukanya plak plek plak plek 

gitu, yang ini nagis pasti dipukul gitu.(W.EN/228-245).  

Iya berantem setiap hari mbak. Masalah hp rebutan hp, yang 

punya hp kakaknya, tapi anaknya si O nggak mau ngalah yoan. 

(W.S/127-132) 

Ya rewele kalau pas main mbak, kan kadang sama mase sama 

mbake rerbutan apa rebutan makanan rebutan mainan.(W.D/105-

109) 

Nak aku menekankan sama adik harus ngalah apapun yang terjadi 

harus ngalah.(W.MN/378-380) 

Selain itu adapun 4 orang ibu yang menyatakan penyebab perilaku tantrum 

yaitu karena keinginan anak yang belum terpenuhi. 

Ya kadang rewel, (iter: biasnaya karena apa?) kalau ditempat 

belanja biasanya minta permen atau minta naik mainan gitu. 

(W.EN/288-293).  

Penyebab anak mengalami tantrum lainnya yang disampaikan ibu yaitu karena 

anak meminta susu dan anak bangun tidur dan mencari ibunya.  

Itu sih seringnya bangun tidur, bangun tidur kalau dia nggak liat 

saya kadnag nyariin nangis bunda bunda gitu. (iter: jadi harus 

ada bunda disampingnya bangun tidur) tapi kadang enggak, 

bangun tidur langsung nyariin bundanya dimana gitu. Bunda aku 
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udah bangun kadang gitu. Kadang dia masih rewel masih nangis 

kalau bangun tidur. (W.EN/103-117).  

rewelnya kalau keluar kemana gitu lho mbak. Minta maunya ke 

luwes gitu kalau udah disana ya rewel maunya minta mainan itu 

belum selesai ganti lagi gitu (W.S/40-46).  

pas saya kerja minta jajan saya masih repot langsung nangis. 

Mintanya ketika itu dia minta langsung gitu lho mbak. Terus saya 

kemana nggak diajak itu yo nangis. Dikit-dikit nangis (W.D/82-95) 

Kalau nggak dibeliin ya nangis terus, sampai berangkat sekolah 

pun kadang-kadang nangis. (W.UM/102-105). 

Bentuk perilaku tantrum anak menurut 6 orang ibu berupa merengek, 

menangis, melempar benda, memukul, tidak mau sekolah, sakit, dan bergulung-

gulung di lantai. Menurut hasil penelitian 3 orang ibu menyatakan bentuk perilaku 

tantrum berupa merengek dan menangis. 

tapi kadang di rumah utinya, atau lagi main diluar gitu ayok 

pulang gitu kadang tapi kadang Cuma bunda ayo pulang ayo 

pulang. Lebih ngrengek nangis aja. (W.EN/326-332).   

Kadang-kadang nggak pulang nangis bengok bengok.(W.UM/335-

337). 

Rewelnya nangis mbak, kalau nangis itu wah kenceng 

banget,(W.D/76-78) 

Seorang ibu juga mengatakan bahwa bentuk perilaku tantrum berupa anak 

menangis dalam waktu yang lama disertai melempar benda disekitarnya, 

memukul ibu, dan juga memukul kakak. 

Ya lama nangisnya kalau minta nggak dibeliin ya gitu nanti 

diamarah-marah mbak, lempar apa yang diambil terus dilempar 

gitu. (W.S/450-455). Kalau nangis gitu ya pokokmen ngambil apa 

mbak sapu nanti oh nanti dipukulin ke ibunya, kalau enggak 

tangannya sama ngeplak sama kakaknya. Gitu pokoknya yang ada 

deket sama dia. Pokokmen apa barang dilempar mbak.(W.S/178-

188). 

Kemudian seorang ibu menyatakan bentuk perilaku tantrum berupa anak 

memukul dan bergulung-gulung di lantai. 

ya nanti nangis gulung-gulung, iya pokoke wis mukul-mukul gitu. 

(W.YA/143-150).  

Seorang ibu menyatakan bahwa permintaan anak harus dipenuhi, jika tidak 

dipenuhi maka anak tidak mau sekolah bahkan sakit. Selain itu bentuk perilaku 

tantrum anak berupa membanting pintu. 

Yo ho oh mbak. Nak minta kalau nggak dituruti ya nggak mau 

sekolah. (W.UM/109-112). 
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Habis minta sesuatu nggak dituruti panas.(W.UM/245-246). 

Uh kenceng mbak nangise semua tetangga sampe heran mbak 

sama R. Kalau temene nggak cocok. Lawang dier. Banting sampe 

sekarang masih gitu.(W.UM/523-530). 

Pemahaman 6 ibu mengenai penghenti perilaku tantrum diantaranya 

bahwa anak diam karena digendong atau bertemu dengan ibu maupun ayah, 

memenuhi keinginan anak, memukul anak, dan menakut-nakuti anak. Menurut 

hasil penelitian 2 orang ibu menyatakan perilaku tantrum teratasi ketika anak 

bertemu ayah atau ibu,   

he em lama kalau udah nangis atau agak lama itukan nanti bu e 

nulung atau ayahnya gitu, nanti yo kalau udah digendong bu e 

atau ayahnya ya diem (W.YA/34-40).  

Ya kalau udah ketemu saya udah diem (W.EN/121-122). Nanti 

dialihkan atau diajak main sama ayahe baru diem (W.EN/332-

334).   

Kemudian 2 orang Ibu menyatakan bahwa penghenti perilaku tantrum anak yaitu 

dengan dipenuhinya keinginan anak. Selain itu seorang ibu juga menyatakan 

bahwa anak diam ketika dipukul oleh ibu. 

kalau udah dituruti maunya si O nanti diem mbak.(W.S/165-167). 

Ya berkurang mbak rewelnya kalau habis dipukul. (W.S/202-204) 

Ya nagih terus mbak. Nak udah yo wis diem. Sampe suwe sasen 

sasen seh inget.(W.UM/662-665). 

Nangis terus diomongi jaluk opo langsung meneng.(W.UM/854-

856). 

Seorang ibu mengatakan bahwa perilaku tantrum anak akan teratasi 

dengan menakut-nakuti anak. 

Ya biasane kuwi mau tak diemin tak cuekin lho. Kalau nggak gitu 

sok nggak tak jak. Nanti mama tindak lho. Kalau mama tindak 

mereka takut..(W.MN/535-540) 

Namun ada seorang Ibu yang mengatakan bahwa setiap permintaan anak tidak 

harus dipenuhi dan sesuai kemampuan oragtua sehingga ibu memilih mendiamkan 

anak waluapun anak menangis meminta sesuatu. Ibu ini memilih tidak memenuhi 

permintaan anak walaupun ibu tau penghenti perilaku tantrum anak yaitu dengan 

memenuhinya. 

Cara menguatkan diri biar nggak malu anak nangis diluar ya ya 

memaksakan diri mbak. Mau nggak mau wong yang tau yang tau karakter 

anak kan kita sendiri ya ibunya orangtuanya. Ya masa bodo orang 
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ngelihat caranya gimana mau ngatain apa yang tau anakku ya juga aku. 

Selama masih wajar ya maksud e nggak sampai mukul-mukul . ya pokoke 

pasang muka cuek aja mbak. Jangan mikir yang lain-lain yang penting 

anakku nggak nggak keluar jalur lah istilahe. Kita kan pengene dia nggak 

nakal ya nggak terus-terusan selalu saat itu dia minta harus dituruti 

enggak.(W.D/494-518) 
 

Berdasarkan hasil penelitian seluruh ayah mengetahui penyebab perilaku 

tantrum, bentuk perilaku tantrum, dan penghenti perilaku tantrum pada anak usia 

prasekolah.  Menurut Izzaty (2017) beberapa penyebab yang paling umum terjadi 

pada anak antara lain: kelelahan, frustasi, lapar sakit, kemarahan, kecemburuan, 

perubahan dalam rutinitas, dan tekanan dirumah maupun disekolah. Aktivitas 

motorik anak sampai anak merasa kelelahan dapat memicu perilaku temper 

tantrum. Menurut hasil wawancara, 6 pasang orangtua mengetahui penyebab 

perilaku tantrum anak baik di dalam rumah maupun diluar rumah. Penyebab 

perilaku tantrum tersebut adalah keinginan anak yang tidak dipenuhi yang 

diantaranya keinginan anak untuk bermain, meminta suatu benda, bertengkar 

dengan saudara atau teman sebaya, dan meminta pulang kerumah maupun pergi 

ke suatu tempat.  

Ketika keinginan anak tetap tidak terpenuhi, perilaku manipulasi 

tantrumnya akan semakin bertambah dan ketika keinginan anak sudah terpenuhi 

perilaku manipulasi tantrumnya akan mereda. Perilaku manipulasi tantrum terjadi 

karena anak menginginkan perhatian dari orang tua atau orang yang ada di 

dekatnya dan perilaku manipulasi tantrum yang biasanya terlihat adalah menangis, 

merengek, memukul, memaki, berguling-guling, berkata kasar (Puspitasari, 2012). 

Menurut hasil wawancara, 6 orang ayah menyebutkan bentuk perilaku tantrum 

anak meliputi anak merengek, menangis, melakukan perlawanan dengan 

memberontak, dan memukulkan tumit ke lantai. Sedangkan 6 orang ibu 

mengetahui lebih banyak bentuk perilaku tantrum anak yang dinataranya anak 

melempar benda, memukul, dan membanting pintu. 6 pasang orangtua tersebut 

menyebutkan bahwa pengehenti perilaku tantrum adalah dengan memenuhi 

keinginan anak, menggendong anak, dan dengan melakukan pengalihan kepada 
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anak baik berupa mengajak anak bermain, ataupun menjanjikan dan memberikan 

sesuatu yang disukai anak.  

4. PENUTUP 

Pemahaman ayah dan ibu berdasarkan hasil penelitian pada 6 pasang orangtua 

mengenai perilaku temper tantrum pada anak usia pra sekolah yakni Seluruh ayah 

dan ibu memahami bentuk, penyebab, dan penghenti perilaku tantrum pada anak.  

Berdasarkan hasil penelitian, 6 orang ayah menyebutkan penyebab 

perilaku tantrum anak yang meliputi permintaan anak yang tidak dipenuhi, kondisi 

anak yang sakit, dan bertengkar. Sedangkan pemahaman Ibu mengenai perilaku 

tantrum anak usia prasekolah ditemukan hasil bahwa 6 ibu mengetahui penyebab 

perilaku tantrum pada anak diantaranya dikarenakan anak bosan ketika bermain, 

bertengkar, keinginan anak yang belum terpenuhi.  

Menurut hasil penelitian 6 orang ayah menyebutkan bentuk-bentuk 

perilaku tantrum yaitu diantaranya merengek, menangis, menyakiti diri seperti 

memukulkan kaki ke lantai, dan meminta terus menerus sampai keinginannya 

terpenuhi. Sedangkan bentuk perilaku tantrum anak menurut 6 orang ibu berupa 

merengek, menangis, melempar benda, memukul, tidak mau sekolah, sakit, dan 

bergulung-gulung di lantai.  

Pemahaman ayah mengenai penghenti perilaku temper tantrum anak usia 

prasekolah terlihat dari pernyataan 6 orang ayah yang menyebutkan penghenti 

perilaku tantrum yakni diantaranya memberikan hal yang disukai anak, memenuhi 

permintaan anak, mengalihkan perhatian anak, anak bertemu dengan ibu, 

memberikan gadget, dan menakut-nakuti anak. Sedangkan pemahaman 6 ibu 

mengenai penghenti perilaku tantrum diantaranya bahwa anak diam karena 

digendong atau bertemu dengan ibu maupun ayah, memenuhi keinginan anak, 

memukul anak, dan menakut-nakuti anak. 

Penelitian yang telah dilakukan tidak terlepas dari keterbatasan dalam 

proses penelitian maupun keterbatasan dari peneliti, diantaranya yaitu : informan 

baru berasal dari kalangan ekonomi kelas menengah kebawah dan belum 

mencakup kalangan ekonomi kelas atas, Jumlah kriteria informan orangtua 

dengan anak laki-laki dan orangtua dengan anak perempuan tidak seimbang, 
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Peneliti baru mendapatkan data observasi perilaku tantrum di lingkungan rumah 

dan belum mencakup observasi di lingkungan yang lebih luas. 
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