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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perilaku anak berasal dari banyak pengaruh yang 

berbeda-beda, diantaranya faktor genetik, biologis, psikis dan sosial. 

Pada setiap pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui setiap anak 

tentunya tidak sama dan memiliki keunikan masing-masing. 

Permasalahan yang dihadapi oleh mereka juga berbeda-beda. 

Permasalahan tersebut dapat berupa gangguan pada tahap 

perkembangan fisik, gangguan bahasa, gangguan emosi maupun 

gangguan sensori motoric (Handoyo, 2008, h. 10) 

 Gangguan pada emosi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu 

suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul 

sebelum/sesudah terjadi perilaku. Gejala-gejala seperti takut, cemas, 

marah, senang, simpati dan lain sebagainya merupakan beberapa proses 

manifestasi dari keadaan emosional pada diri seseorang. Aspek 

emosional dari suatu perilaku pada umumnya selalu melibatkan 3 

variabel yaitu rangsangan yang menimbulkan emosi, perubahan-

perubahan fisiologis yang terjadi bila mengalami emosi, dan pola 

sambutan ekspresi atas terjadinya pengalaman emosional itu. Bagi para 
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pendidik mungkin dapat mengubah dan dipengaruhi adalah variabel 

yang pertama dan ketiga, sedangkan variabel kedua tidak mungkin 

karena merupakan proses fisiologis yang terjadi pada organisme secara 

mekanis. Menurut Goleman (dalam Juntika, 2013, h.41) emosi merujuk 

pada perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan 

psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. John B. 

Watson mengemukakan bahwa ada 3 pola dasar emosi, yaitu takut, 

marah dan cinta.  

Emosi yang terpotret dalam kehidupan anak-anak biasanya 

diekspresikan dalam kegiatan bermain berupa bentuk dominasi dengan 

konsekuensi pada saat mendapatkan “kekalahan” anak menjadi kesal 

dan biasanya diekspresikan dalam bentuk fisik dengan mendorong atau 

mengumpat. Rasa marah dan kekesalan inilah yang sering muncul pada 

anak-anak, berikutnya emosi yang sering muncul ialah rasa 

takut.Terkadang anak-anak menggunakan strategi ini untuk 

mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya, serta untuk memenuhi 

keinginannya. 

 Situasi yang dapat menimbulkan kemarahan pada anak biasanya 

disebabkan oleh terhalangnya aktivitas bermainnya, memiliki suatu 

keinginan, dan memiliki sejumlah kejengkelan yang menumpuk. 

 Reaksi kemarahan yang timbul dapat bersifat impulsif biasanya 

disebut agresi dan reaksi kemarahan yang ditekan. Perilaku impulsif 
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dapat ditunjukan dengan kata-kata kasar, memukul, serta perilaku lain 

yang dapat melukai orang disekitarnya. Ekspresi marah yang impulsif 

lebih umum dibandingkan dengan reaksi yang ditahan. Reaksi yang 

ditahan dalam arti bahwa anak-anak mengarahkan reaksi mereka 

kepada diri sendiri. 

Reaksi kemarahan pada remaja tidak berbeda jauh dengan reaksi 

kemarahan pada anak-anak namun karena remaja merupakan masa 

transisi antara anak-anak menjadi lebih dewasa maka pada masa ini 

remaja seringkali menghadapi konflik baik konflik dalam diri sendiri 

maupun konflik dengan lingkungan seperti orangtua, sekolah dan 

teman-temannya. 

Pada anak autis, konflik yang dihadapi saat remaja lebih pelik lagi 

karena anak autis biasanya seorang yang penyendiri dan banyak 

diantara mereka yang memiliki hambatan dalam mengkomunikasikan 

perasaan dan pikirannya tanpa bantuan khusus. Selain itu sebagian 

besar anak autis tidak menyukai adanya perubahan-perubahan dalam 

rutinitas hariannya. Mereka sangat patuh pada jadwal yang selalu sana 

setiap harinya . 

Mereka juga dapat menjadi sensitif terhadap suara, sentuhan, bau 

atau suatu pemandangan tertentu yang bagi orang lain mungkin biasa-

biasa saja. Anak dengan autis boleh jadi suka melakukan gerakan-

gerakan tubuh secara berulang-ulang (misal, tangannya goyang-goyang 



4 

 

atau mengepak-ngepak seperti burung. Perilaku lain yang biasanya 

ditunjukan oleh anak autis ialah ia dapat menampilkan perilaku yang 

agresif atau sampai membahayakan dirinya sendiri. 

 Prevalensi penyandang autism di seluruh dunia menurut data 

UNESCO pada tahun 2011 adalah 6 diantara 1000 orang menyandang 

autis. Di Amerika serikat, kelainan autism empat kali lebih sering 

ditemukan pada anak lelaki dibandingkan anak perempuan dan lebih 

sering banyak dialami anak-anak keturunan Eropa Amerika dibanding 

yang lainnya. 

Pada tahun 2013 diperkirakan terdapat lebih dari 112.000 anak autis 

dalam usia 5-19 tahun. Tahun 2015 diperkirakan satu per 250 anak 

mengalami gangguan spektrum autis. Tahun 2015 diperkirakan terdapat 

kurang lebih 12.800. Penelitian Center for Disease Control (CDC) di 

Amerika pada tahun 2008 menyatakan bahwa perbandingan autisme 

pada anak usia delapan tahun yang terdiagnosa dengan autisme adalah 

1:80. National Information Center for Children and Youth with 

Disabilities (NICHCY) memperkirakan bahwa autisme dan PDD pada 

tahun 200 mendekati 50-100 per 10.000 kelahiran.  

Banyak dijumpai kasus anak autis yang telah mendapat terapi saat 

masih kanak-kanak dan mampu bersikap tenang kemudian berubah 

menjadi suka memberontak ketika memasuki masa remaja.  

http://id.wikipedia.org/wiki/2013
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 Pada tanggal 26 November 2014, peneliti mewawancarai salah 

seorang guru di SLB Negeri Semarang mengenai perilaku tantrum anak 

didiknya. Guru tersebut bercerita bahwa anak autis yang ada di 

kelasnya sudah terkendali perilakunya ada juga yang masih tantrum. 

Selanjutnya guru ini bercerita bahwa setiap anak disini mendapatkan 

terapi sesuai dengan kondisi anak. Terapi berhenti pada akhir sekolah 

dasar, kecuali bila orang tua dari anak yang bersangkutan 

menginginkan terapi lanjutan. “Anak yang diterapi sebagian besar 

emosinya sudah dapat terkendali, namun bisa saja menjadi tantrum 

semisal, salah mengkonsumsi makanan”, tutur salah seorang guru SMP 

di SLB Negeri Semarang. Perilaku anak autis yang kerap muncul 

seperti menghentak-hentakan meja, mencengkeram tangan, memukul 

meja dan berlari. Hal ini membuat guru yang berada dikelas mencoba 

untuk memperingatkan dan mengajaknya kembali untuk melakukan 

aktivitas menulis misalnya. Ketika anak mulai berlarian guru akan 

mengejarnya dan mencegah agar jangan sampai masuk ke kelas lain 

atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya. 

 Perilaku autistik sendiri dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu 

perilaku yang eksesif (berlebihan) dan perilaku deficit (berkekurangan). 

Perilaku eksesif adalah tantrum (mengamuk) berupa menjerit, 

mencakar, memukul, menyepak, menggigit, merusak benda, menyakiti 

diri sendiri atau menyakiti orang lain. Perilaku deficit ditandai dengan 
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gangguan berbicara, perilaku sosial yang kurang sesuai, deficit sensoris 

sehingga dikira tuli, bermain yang tidak sesuai, emosi yang tidak tepat 

misalnya tertawa, menangis, marah secara tiba-tiba tanpa diketahui 

sebabnya (Handojo, 2008, h. 13). 

Beberapa faktor penyebab munculnya perilaku tersebut adalah 

karena remaja autis mulai menyukai lawan jenis, memasuki masa puber 

dan muncul dorongan seksual tapi tidak tahu cara menyampaikan atau 

mengatasinya. Ketika remaja banyak hal yang berubah dalam diri anak 

autis. Perkembangan kognitifnya sudah cukup berkembang namun ia 

masih melihat segala sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Ketika 

anak autis memiliki kegelisahan dan tidak dapat mengungkapkannya 

maka ia cenderung menjadi marah, sedih dan frustrasi. 

Penyebab lain bisa saja dikarenakan terhalangnya keinginan 

untuk mendapatkan sesuatu, ketidakmampuan anak untuk 

mengungkapkan keinginannya, tidak terpenuhinya kebutuhan. Pada 

anak autistik perilaku tantrum sering muncul sebagai problem penyerta 

karena ketidakstabilan emosinya. 

Pada tanggal 14 Januari 2015, peneliti mewawancarai seorang ibu 

yang memiliki anak autis. Peneliti menanyakan seputar reaksi emosi 

anak ketika hal yang biasa dilakukan kemudian mengalami perubahan. 

Ibu teringat ketika ia dan anaknya pulang sekolah tidak melewati jalan 

yang biasanya ia lewati, hal ini membuat terkejut si anak, karena ia 
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merasa bahwa jalan untuk pulang kerumah bukanlah jalan ini. Reaksi 

selanjutnya yang muncul adalah anak menjadi berteriak-berteriak di 

dalam mobil dan mencengkeram tangan ibunya, dan mengatakan bahwa 

“bukan ini jalannya..bukan ini jalannya”. 

Perilaku-perilaku ini harus diarahkan dengan tepat. Jika perilaku 

tantrum ini muncul disekolah maka akan berdampak pada proses 

belajar mengajar, untuk itu seorang guru sangat dituntut 

keprofesionalannya dalam  mengatasi perilaku tantrum tersebut, 

sehingga proses belajar mengajar mencapai hasil yang optimal.  

Perilaku tantrum anak autis menjadi ulasan yang menarik bagi 

peneliti, emosi positif maupun negatif akan memberikan ekspresi yang 

berbeda-beda pada seorang anak. Hal ini berlaku untuk anak normal 

maupun anak autis. Karena anak autis memiliki kesulitan dalam 

mengemukakan pikiran serta emosinya, tentulah mereka akan 

menggunakan cara lain agar dapat dimengerti oleh orang sekitarnya. 

Cara yang ia gunakan tidak seperti cara anak normal untuk mencari 

perhatian, sehingga orang yang berada disekitarnya sering hanya 

menduga-duga apa yang ia inginkan. Ketika reaksi orang sekitar 

berbeda dengan apa yang ia inginkan, anak akan memunculkan ekspresi 

emosi negatif (verbal dan nonverbal) dan cenderung menjadi perilaku 

tantrum.  



8 

 

Karena hanya berdasarkan dugaan oleh orang yang berada disekitar 

anak autis maka peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam faktor-

faktor apa sajakah yang mempengaruhi munculnya perilaku tantrum 

pada anak autis khususnya bila anak berada disekolah. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuifaktor-faktor 

yang menjadi penyebab perilaku tantrum pada remaja autis. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

pengetahuan di bidang psikologi khususnya Psikologi 

Perkembangan dan Psikologi Pendidikan serta memberikan 

informasi baru tentang faktor lain yang dapat menyebabkan 

perilaku tantrum pada remaja autis. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan informasi bagi orangtua, guru serta orang-orang 

terdekat dari anak agar lebih memahami kondisi-kondisi apa saja 

yang dapat menimbulkan perilaku tantrum. 




