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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perilaku tantrum yang terjadi pada anak usia prasekolah sering terjadi 

disertai dengan beberapa tingkah laku seperti menangis dengan keras, 

melempar barang, memukul, menendang, menjerit, berguling-guling di lantai, 

dan bahkan ada pula yang diiringi dengan muntah dan buang air kecil di 

celana  (Izzaty, 2017). 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). 

Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa orangtua 

memperlakukan anak dengan tenang, lembut, dan memanjakan, anak tersebut 

akan mengamuk. Ledakan ini bisa membuat frustasi dan frustasi bagi orang 

tua, pengasuh, dan anggota keluarga (Fehintola, 2016). 

Hasil penelitian yang dilakukan pada anak berusia 6 tahun menemukan 

bahwa  anak-anak tersebut mengalami amukan yang berupa perilaku fisik dan 

verbal. Orangtua juga melaporkan bahwa anak mereka mengalami tantrum 

minimal tiga kali dalam seminggu  (Carlson, Danzig, Dougherty, Bufferd, & 

Klein, 2016).  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 
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menggunakan gawai, sementara sebagain orangtua melaporkan bahwa 

penggunaan gawai pada anak biasanya diakhiri dengan perkelahian  (Hiniker, 

Suh, Cao, & Kientz, 2016). 

Sebuah penelitian yang dilakukan pada anak usia 2 sampai 4 tahun di 

sebuah PAUD di Mojokerto, didapatkan hasil bahwa sebagian orangtua 

mempunyai anak yang memiliki temper tantrum tinggi. Ternyata pola asuh 

yang digunakan  oleh sebagian para ibu adalah pola asuh permisif. (Santy & 

Irtanti, 2014). Penelitian lainnya 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). 

Hal tersebut didukung oleh 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, misalnya salah 

seorang walimurid mengatakan bahwa ketika memasak di dapur dan anak 

mengalami rewel seperti menangis dan mengamuk sehingga hal tersebut 

membuat ibu menghentikan aktivitas memasak untuk menenangkan anak yang 

sedang marah.  
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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. Salah seorang wali murid mengatakan bahwa 

ketika anak menangis menginginkan mainan maka sang ibu terpaksa 

memenuhi keinginan anak supaya anak segera diam. Selain itu ada juga  salah 

satu orangtua yang menenangkan anak yang sedang tidak mau berangkat 

sekolah dengan menjanjikan memberikan suatu benda yang diinginkan anak 

supaya anak tidak rewel, meskipun kenyataannya keesokan harinya orangtua 

tidak menepati janji tersebut karena anak sudah lupa. Kemudian ada juga 

orangtua yang menyatakan bahwa anaknya selalu menangis dan bahkan 

berteriak ketika memanggil ibunya yang tidak segera datang, sehingga 

orangtua tersebut segera mendatangi anak.  

Permasalahan rewel lainnya yaitu anak yang sulit diminta untuk tidur 

siang karena bermain diluar rumah, orangtua menyikapi hal tersebut dengan 

mengajak anak pulang untuk tidur siang walaupun anak menangis dan 

menolak. Orangtua beranggapan bahwa anak harus dibiasakan patuh dan 

disiplin, sehingga orangtua tidak ingin memanjakan anak. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada orangtua yang memberikan ketegasan ketika 

menghadapi anak yang sedang mengalami tantrum. 

Pada kejadian anak yang rewel karena meminta gawai, ada beberapa 

orangtua yang membiarkan anak menangis dan tetap tegas untuk memberikan 
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batasan penggunaan gawai. Orangtua yang biasa memberikan penjelasan 

kepada anak, menjadikan anak tersebut dapat memahami sehingga tidak 

memaksakan keinginannya dengan perilaku tantrum, misalnya ketika anak 

ingin ke indomaret dan orangtua memberikan pengertian supaya uangnya 

ditabung, maka anak tersebut dapat menahan keinginannya. Selain itu ada juga 

orangtua yang mampu tetap tenang ketika menghadapi anaknya yang rewel, 

misalnya ketika anak tidak mau mandi dan marah, orang tua tetap tenang, 

sabar, dan tidak memaksakan kehendak pada anak. Kemudian orangtua 

memberikan penjelasan pada anak dengan cara bercerita sehingga anak 

kemudian mau mandi tanpa dipaksa. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti di 

daerah Pabelan,, ketika suatu sore peneliti menemukan seorang anak laki-laki 

yang berusia ±4 tahun yang menangis dan menarik ibunya ketika ibunya 

membukakan pintu ketika peneliti bertamu. Anak tersebut tidak mau ditinggal 

ketika ibunya ke ruang tamu dan meminta ibunya masuk dalam kamar. Anak 

tersebut menghentak-hentakkan kaki, sambil menarik baju Ibu dan menangis. 

Ibu menggendong anak tersebut supaya anak diam, dan memenuhi permintaan 

anak untuk masuk kamar, sehingga ibu tersebut tidak menemui peneliti. Anak 

tersebut tidak berhenti menangis sampai berlangsung ±10 menit.  

Setelah melakukan pengamatan tersebut akhirnya peneliti memutuskan 

untuk melakukan wawancara pada orangtua yang mengalami permasalahan 

anak prasekolah yang rewel. Hasil wawancara peneliti pada dua ibu yang 

memiliki anak usia prasekolah yang sering mengalami rewel menemukan 
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bahwa seorang ibu yang berinisial A mengatakan bahwa anak perempuannya 

yang berusia 3 tahun sering mengalami rewel ketika anak ingin bermain 

gawai. Ketika anak tidak mendapatkan apa yang dia inginkan seperti bermain 

gawai anak akan menangis. Namun subjek A tetap memberikan pengelolaan 

yang sudah terencana ketika menghadapi anak yang rewel. Subjek A tersebut 

memberikan ketegasan kepada anak dan memberikan batasan waktu pada anak 

ketika anak rewel meminta gawai. Subjek A juga memberikan penanganan 

seperti mengalihkan anak pada hal-hal yang menarik seperti ketika anak 

sedang menangis maka anak diajak jalan keluar rumah. Kemudian subjek A 

juga menjelaskan bahwa ayah anak yang berinisial P menghadapi anak yang 

sedang tantrum dengan cara menuruti semua keinginannya tanpa melakukan 

pertimbangan, hal tersebut bertujuan supaya anak segera berhenti menangis. 

subjek A juga mengatakan bahwa ayah sering tidak peduli dengan anak seperti 

ketika anak sedang menangis, ayah hanya diam walaupun anak menangis 

kencang dalam waktu yang cukup lama. 

Wawancara kedua dilakukan pada seorang Ibu berinisial S yang 

memiliki anak laki-laki usia 5 tahun. Subjek S mengatakan bahwa anaknya 

mengalami rewel ketika pulang sekolah, hal tersebut dikarenakan anak merasa 

kelelahan ketika di sekolah sehingga ketika pulang sekolah anak sering marah-

marah dan teriak-teriak. Subjek S menasehati dengan cara yang tegas seperti 

meminta anak untuk diam dan tidak marah-marah. Ketika ibu memberikan 

nasehat dengan tegas maka anak baru diam. Subjek S juga mengatakan bahwa 
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ayah kurang berpartisipasi menangani kerewelan anak karena ayah pulang 

malam hari dan jarang menemui anak yang sedang rewel. 

Berdasarkan dua wawancara kepada dua ibu tersebut maka peneliti 

memutuskan untuk melakukan wawancara lanjutan pada dua orang ayah yang 

memiliki anak prasekolah yang berusia 5 tahun. Ayah yang menjadi subjek 

wawancara pertama berinisial K yang mengatakan bahwa anaknya selalu 

menangis dan tidak mau mandi maupun sekolah setiap paginya. Ketika ayah 

menemui kejadian tersebut maka ayah memaksa anak untuk tetap mandi 

dengan cara menggendong anak ke kamar mandi dan memberikan nasehat 

bahwa anak harus mandi pagi karena ketika sekolah SD anak diharuskan 

mandi lebih pagi lagi. Perubahan yang dirasakan subjek K ketika anak 

diberikan ketegasan untuk mandi pagi dan berangkat sekolah maka anak 

terbiasa dan berkurang menangisnya. Subjek selanjutnya yaitu seorang ayah 

dengan inisial I yang memiliki anak laki-laki yang sering rewel dan menangis 

ketika tidak bisa tidur siang. Subjek I tersebut mengatakan bahwa ia 

menangani kejadian tersebut dengan cara memberikan pengertian kepada 

anak. 

Ketika anggota keluarga menanggapi anak yang mengalami perilaku 

tantrum dengan sikap kasar dan bahkan sampai memukul, maka masalah akan 

meningkat  (Amalia, 2015). 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. 



7 

 

Anak akan menjadi semakin destruktif, agresif, menjadi  kurang disiplin, dan 

kurang dapat belajar memecahkan permasalah secara solutif. (Syamsuddin, 

2013). 

Berdasarkan paparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa perilaku 

temper tantrum merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi orangtua. 

Orangtua memiliki berbagai pengelolaan dalam menghadapi perilaku temper 

tantrum. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemahaman dan pengalaman orangtua. 

Paparan data diatas menyebutkan bahwa seorang ibu dan ayah memiliki 

penanganan dan pengelolaan yang berbeda ketika menghadapi anak yang 

rewel. Peneliti tertarik untuk mengeksplorasi pengelolaan ayah dan ibu dalam 

menghadapi temper tantrum pada anak usia prasekolah baik sebelum maupun 

sesudah kejadian tantrum. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan Orangtua terhadap Perilaku 

Temper Tantrum Anak Usia Prasekolah. Rumusan Masalah dari penelitian ini 

yaitu bagaimana pengelolaan ayah dan ibu dalam menghadapi temper tantrum 

anak usia prasekolah? 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan pemahaman dan mengeksplorasi pengelolaan 

ayah dan ibu dalam menghadapi perilaku temper tantrum pada anak 

prasekolah. 

 



8 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang gambaran pengelolaan ayah dan ibu terhadap anak temper 

tantrum usia prasekolah. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi orangtua, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

edukasi mengenai pemahaman dan pengelolaan dalam menghadapi 

temper tantrum anak usia prasekolah. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu 

tentang temper tantrum pada anak usia prasekolah. 




