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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Survey 

Topik penelitian ini mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku tantrum pada anak autis. Peneliti 

menemui Waka Humas SLB dan menyampaikan tujuan peneliti 

bahwa ingin melakukan penelitian di sekolah sehubungan dengan 

penyelesaian tugas akhir skripsi. Kemudian peneliti melakukan 

observasi pada bulan November hingga Desember 2014 di SLB 

Negeri Semarang hingga mendapatkan topik permasalahan 

perilaku tantrum pada anak autis.  

SLB Negeri Semarang memiliki tiga tingkatan sekolah, 

SD, SMP, SMA dengan masing - masing tingkat sekolah 

memiliki siswa yang mengalami kekurangan pada indera 

pengelihatan atau tunanetra, kekurangan pada indera 

pendengaran atau tunarungu, kekurangan pada kemampuan 

mental intelektual atau disebut tunagrahita ringan, tunagrahita 

sedang, dan anak yang mengalami kecacatan secara fisik atau 

tunadaksa. Di SLB Negeri Semarang menggabungkan anak-anak 
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autis dengan anak tunagrahita didalam satu ruang kelas, hal ini 

dimaksudkan agar terjalin relasi serta komunikasi antara anak 

autis dengan anak tunagrahita.  

Sebagian besar guru-guru yang mengajar di SLB Negeri 

adalah guru-guru yang bukan berasal dari pendidikan khusus 

sehingga perilaku tantrum dari siswanya menjadi salah satu 

masalah yang sulit ditangani. Sekolah sendiri menyediakan 

layanan terapi bagi siswanya hingga ia berusia 17 tahun, setelah 

itu kebijakan untuk terapi dikembalikan kepada orang tua. 

Pada penelitian ini peneliti membutuhkan tiga orang 

subjek anak autis yang memiliki perilaku tantrum. Maka peneliti 

dibantu oleh Waka Humas SLB N dengan menyarankan 3 orang 

anak yaitu F, C, dan E. Kemudian peneliti memutuskan untuk 

menemui ibu dari masing-masing anak ini. Dikantin sekolah 

peneliti bertemu dengan ibu E, peneliti melakukan pendekatan 

secara personal serta meminta ijin apakah bersedia menjadi 

partisipan. Namun ibu E kurang berkenan dikarenakan frekuensi 

tantrum E sudah tidak sering. Akhirnya ibu E membantu peneliti 

dengan membuatkan janji untuk bertemu dengan ibu C pada 

keesokan harinya. Ibu E juga membantu peneliti dengan 

mengarahkan ke kelas F. 
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Selanjutnya peneliti menuju kelas F di ruang keterampilan 

menggambar, dan disana peneliti bertemu dengan F serta ibunya 

yang sedang menunggu F diluar kelas. Peneliti mencoba 

melakukan pendekatan personal dengan ibu F, dan disambut 

dengan baik serta bersedia untuk diwawancarai keesokan 

harinya. Kemudian peneliti mendapatkan subjek ketiga yaitu 

keponakan dari tetangga peneliti. 

 

2. Perijinan Penelitian 

Peneliti menggunakan dua perijinan, yaitu secara resmi ke 

pihak SLB dan secara personal ke orang tua subjek. Pertama-

tama peneliti meyerahkan surat ijin penelitian dari Fakultas 

Psikologi kepada pihak SLB dan diterima oleh Waka Humas. 

Kemudian berdasarkan rekomendasi secara lisan peneliti 

diarahkan untuk bertemu dengan orang tua dari anak-anak autis 

yang berperilaku tantrum. Peneliti memberikan surat pernyataan 

yang menyatakan bahwa orang tua dari subjek bersedia menjadi 

partisipan bagi peneliti (inform concent).  

Setelah penelitian selesai, pihak sekolah juga akan 

memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa peneliti 

telah melakukan penelitian pada tiga orang siswa di SLB 

tersebut. 



57 

 

3. Pemilihan Subjek 

Peneliti menentukan kriteria- kriteria yang akan menjadi 

subjek dalam penelitian ini, yaitu dengan kriteria berikut: 

a. Anak autis yang memiliki perilaku tantrum. 

b. Berusia antara 17-22 tahun. 

c. Bersekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang. 

 

4. Menyusun Pedoman Wawancara dan Observasi 

Untuk melaksanakan penelitian ini peneliti 

mempersiapkan alat ukur yaitu dengan wawancara dan 

observasi. Observasi dan wawancara sesuai dengan topik 

penelitian, dengan tujuan memperoleh data yang tepat. 

 

5. Persiapan Alat Penelitian 

Peneliti menyiapkan pedoman wawancara dan observasi yang 

telah dibuat, mempersiapkan alat tulis (kertas dan bolpoin), dan 

alat perekam suara maupun dokumentasi melalui handphone. 
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B. Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara 

dan observasi terhadap subjek. Pelaksanaan penelitian secara resmi 

dilakukan pada tanggal 30 Juli 2015 selain itu observasi dan 

wawancara disesuaikan dengan kebutuhan sampai dengan data yang 

dibutuhkan terpenuhi. 
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   TABEL 1 

JADWAL PELAKSANAAN WAWANCARA DAN OBSERVASI SUBJEK 

PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

Perkenalan 

& 

Pendekatan 

Observasi & Wawancara Ibu Subjek 

1 2 3 4 5 

F 

26 November 

2014 

26 November 

2014 

Pk 10.00-

12.00 WIB 

Wawancara 

dengan Bp. 

Fandy& 

Observasi di 

kelas 

5 Agustus 

2015 

Pk 09.00-

09.30 WIB 

Wawancara 

dengan Bp. 

Cahyo & 

Observasi di 

kelas 

6 Agustus 

2015 

Pk.  11.00-

12.30 WIB 

Wawancara 

dengan Ibu 

F 

11 Agustus 

2015 

Pk. 08.00-

10.30 WIB 

Wawancara 

dengan Ibu 

Siti & 

Observasi 

di kelas 

17 Agustus 

2015 

Pk. 08.30-

09.20 WIB 

Wawncara 

dengan ibu 

F 

C 

6 Agustus 

2015 

6 Agustus 

2015 

Pk. 10.30-

12.30 WIB 

Wawancara 

dengan Ibu C 

12 Agustus 

2015 

Pk. 19.00-

21.00 WIB 

Wawancara 

dengan Ibu 

C & 

Observasi 

dirumah C 

14 Agustus 

2015 

Pk.18.30-

21.00 WIB 

Wawancara 

dengan Ibu 

C 

&Observasi 

dirumah C 

17 Agustus 

2015 

Pk. 10.00-

12.30 WIB 

Wawancara 

dengan ibu 

C 

- 

S 

11 Agustus 

2015 

7 Agustus 

2015 

Pk. 17.00-

18.30 WIB 

Wawancara 

dengan tante 

S & 

Observasi 

dirumah 

11 Agustus 

2015  

Pk. 09.30-

12.30 WIB 

Wawancara 

dengan Bp. 

Aswin dan 

Observasi di 

kelas 

12 Agustus 

2015 

Pk. 17.00-

19.00 WIB 

Wawancara 

dengan 

tante S& 

Observasi 

dirumah 

18 Agustus 

2015 

Pk. 17.00-

20.00 WIB 

Wawancara 

dengan 

tante S & 

observasi 

dirumah 

- 
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C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas Diri. 

Nama   : F 

Tempat/Tanggal Lahir  : Semarang, 29 November 2000 

Usia   : 14 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan   : SMPLB Negeri Semarang  

Alamat   : Semarang 

 

b. Hasil Observasi Subjek 1 

Observasi dilakukan pada hari Kamis, 5 Agustus 2015 

pukul 10.00. Observasi ini dilakukan sebelum membuat janji 

untuk wawancara dengan ibu F. 

Ketika peneliti sampai diruang kelas, F sedang mengikuti 

kelas menggambar. Ruangan gedung pada saat itu menjadi satu 

dengan kelas lain dan sedang berlangsung pelajaran Pancasila, 

sehingga ruang tersebut cukup gaduh dan hanya ada 3 guru 

pendamping. 

Aktivitas yang sedang dilakukan F didalam kelas ketika 

itu ialah makan mie instan yang baru saja ia beli dikantin. Guru 
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kelas tersebut hanya meminta F untuk segera menghabiskan mie 

instannya dan melanjutkan menggambar. 

Selama F makan mie instan sesekali ia berteriak, dan 

memukul meja. Ketika ada temannya yang mengajak untuk 

menggambar, F menolaknya dan lanjut menghabiskan mie 

instannya. 

Setelah kira-kira 30 menit peneliti didalam kelas, peneliti 

keluar dan mencari ibu F. Setelah bertemu dengan ibu F, peneliti 

menyampaikan maksud dan tujuan bahwa ingin menjadikan F 

sebagai subjek penelitian dan ibu sebagai partisipan. Akhirnya 

ibu F mengijinkan dan keesokan harinya kami membuat janji 

untuk dilakukan wawancara, karena pada pukul 11.00 saat itu, 

subjek harus pulang sekolah dan melakukan terapi. 

Observasi yang kedua dilakukan pada Selasa, 11 Agustus 

2015 pukul 08.00 bertempat diruang kelas F dengan guru wali 

ibu Siti. Pada hari itu jam pelajaran pertama ialah IPS. Siswa 

diminta untuk mengerjakan soal-soal yang tersedia di papan tulis 

sebelumnya ibu Siti sudah mengulang sedikit materi IPS pada 

hari Senin lalu. 

 Proses observasi yang dilakukan kurang lebih satu jam. 

Kemudian 1,5 jam berikutnya peneliti meminta waktu Ibu Siti 

untuk dilakukannya wawancara. Selama satu jam observasi 



62 

 

didapatkan hasil bahwa subjek dapat menyalin soal yang berada 

dipapan tulis dengan cepat serta menjawabnya dengan benar. 

Karena F memiliki kemampuan menulis yang cukup baik 

dibanding teman-temannya, Ibu Siti tidak jarang meminta F 

untuk menyalin soal dipapan tulis 2x, selain kerena untuk 

menyeimbangkan waktu dengan teman-temannya hal ini juga 

dimaksudkan agar F lebih mengerti apa yang ia kerjakan dan agar 

F tetap memiliki aktivitas/tidak dalam keadaan kosong. 

 Sesekali F menghentakan kursi kebelakang, berteriak 

namun setelah diminta diam oleh ibu Siti, F langsung menurut. 

Selain meminta F untuk diam terkadang ibu Siti mengajak F 

untuk melafalkan doa Al-Fatehah atau mengucap Bismillah. Pada 

waktu tertentu tiba-tiba subjek memegang dengan erat tangan ibu 

Siti, dengan halus ibu Siti meminta untuk dilepaskan karena 

kesakitan, dan tak lama subjek pun melepaskannya. 

Setelah mendengar bel istirahat tiba dan mendapat ijin dari 

ibu Siti untuk beristirahat, F langsung keluar meninggalkan kelas 

dan menghampiri ibunya yang sudah menunggu diluar kelas. Hal 

ini menjadi rutinitas yang tidak boleh terlewat. Setiap kali 

menjelang jam istirahat ibu F sudah menunggu diluar kelas, 

karena apabila ibu F terlambat F akan marah. 
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Menurut cerita Ibu Siti, suatu kali jam pelajaran yang 

biasanya dimulai dengan pelajaran Matematika berubah menjadi 

pelajaran Bahasa Jawa. F sudah terbiasa dengan jadwal 

Matematika kemudian memberikan penolakan ketika pelajaran 

Bahasa Jawa hendak dimulai, subjek berulangkali berteriak 

mengatakan “matematika..matematika” sambil mondar mandir 

dari tempat duduknya ke papan tulis. Akhirnya ibu Siti menuruti 

F dan tetap memberikan pelajaran matematika kepada F. 

Untuk menyalurkan energi F, ibu F, memberikan les 

renang. Sudah dua bulan subjek mengikuti les renang. Hal yang 

menarik adalah subjek mau belajar renang namun ia tidak ingin 

kepalanya terkena air. Karena hal ini F mendapat ejekan dari 

temannya karena kepalanya tidak mau basah, dan subjek pun 

menangis. Oleh guru renangnya F disarankan untuk pindah dan 

ikut les basket, disekolah salah satu guru honorer di SLB.  

Berdasarkan hasil observasi awal dan perkenalan kembali 

dengan F didapatkan bahwa muncul perilaku-perilaku stereotype 

yang memang biasa muncul pada anak autis. Namun perilaku 

tantrum yang dimaksud oleh peneliti masih belum tampak pada 

observasi ini. Hal ini dikarenakan ketika peneliti melakukan 

observasi adalah ketika jadwal F diberi obat sebelum berangkat 

sekolah. Hari-hari tersebut ialah setiap hari Senin sampai dengan 
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Kamis, pengaruh dari obat ini ialah perilaku F cenderung mudah 

diatur, dan subjek dapat menerima pelajaran dikelas lebih baik 

dibanding hari dimana ia tidak diberikan obat. 

c. Hasil wawancara Ibu Subjek I 

1) Latar belakang 

Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati peneliti 

melakukan wawancara dengan Ibu F pada Jumat, 6 Agustus 

2015, berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatlah 

informasi tentang latar belakang F. 

Subjek siswa SMPLB Negeri Semarang, saat ini ia 

masih duduk dibangku kelas 8. Seorang anak laki-laki 

kelahiran Semarang, 29 November 2000 F merupakan anak 

pertama dari 2 bersaudara. Ia memiliki seorang adik laki-laki 

yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar. 

Pada saat F berusia 4 bulan, ia baru saja mampu 

mengoceh, menginjak usia satu tahun F hanya mampu satu 

kata, perkembangan subjek yang berjalan lambat ini membuat 

kedua orangtua F berinisiatif untuk memeriksakan F ke 

Rumah Sakit Kariadi. Dari hasil pemeriksaan di RS Kariadi 

diketahuilah bahwa subjek autis. Keterlambatan 

perkembangan ini menyebabkan F terlambat masuk sekolah 

satu tahun.  
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Awal pendidikan, F langsung duduk di bangku sekolah 

dasar. F tidak melewati tahap sekolah Taman Kanak-Kanak 

lebih dulu. Sejak masuk Sekolah Dasar hingga saat ini duduk 

dibangku Sekolah Menengah Pertama, F bersekolah di SLB 

Negeri Semarang. Selama bersekolah di SLB Negeri F selalu 

naik kelas, saat ini ia duduk di bangku kelas 8 SMPLB Negeri 

Semarang. 

Dari semua mata pelajaran di sekolah, F memiliki 

kemampuan pada mata pelajaran matematika, F mampu 

mengembangkan sendiri soal-soal yang diberikan, namun 

untuk soal matematika yang berbentuk soal cerita, ia kurang 

mampu dalam memahami. Mata pelajaran lain F cenderung 

menghafal, karena kemampuan pemahaman pelajaran yang 

bersifat teori ia masih tergolong kurang. 

Pada hari tertentu, sepulang sekolah F mengikuti 

pelajaran tambahan/les diluar sekolah, ia sudah mengikuti 

pelajaran tambahan selama 5 bulan. Ibu F, berharap dengan 

mengikuti pelajaran tambahan ini F dapat perlahan- lahan 

melatih motorik halusnya seperti menulis. 

F tidak memiliki alergi pada makanan apapun, namun 

sewaktu kecil ia pernah sakit disentri dikarenakan ia alergi 

makanan bayi. Ibu F sempat ingin melakukan uji laboratorium 
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untuk mengetahui alergi apa yang dimiliki F namun sampai 

saat ini belum sempat dilakukan. Bagi makanan-makanan 

pencetus tantrum untuk anak autis seperti yang berbahan 

dasar tepung sulit dijauhkan dari F. F memiliki nafsu makan 

yang tinggi. Saat berada dirumah pun makanan-makanan 

pencetus tantrum sulit dijauhkan karena F satu rumah dengan 

adiknya jadi sulit untuk dikendalikan. Apabila sudah makan 

makanan yang berbahan tepung seperti mie instan, F pasti 

akan menjadi lebih aktif. Perilaku yang dimunculkan 

cenderung dengan frekuensi yang lebih tinggi dari biasanya.  

Aktivitas keseharian F dirumah seperti bangun pagi 

persiapan ke sekolah, mandi, makan, merapikan baju sudah 

mampu dilakukan F dengan baik, hal ini sudah diajarkan oleh 

orang tua subjek sejak ia menginjak kelas 2 sekolah dasar.  

F memiliki interaksi sosial yang baik dengan keluarga 

juga keponakan khususnya. Berbeda bila F berada di sekolah 

ia cenderung pasif dengan teman-temannya. Setelah pulang 

sekolah selain pelajaran tambahan diluar, F jarang bermain 

diluar rumah. Selain itu F juga suka memasak, ia paling suka 

memasak nasi goreng, namun F masih belum diijinkan untuk 

menghidupkan kompor sendiri. Ibu subjek berencana 
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memberikan F les tata boga, namun beliau masih takut 

apabila perilaku tantrum F masih sering muncul. 

Suatu kali keluarga F pernah mengajak F untuk makan 

diluar rumah. Karena khawatir F tiba-tiba berteriak atau 

berlari, ibu F sudah dari awal memberi nasehat mengingatkan 

F untuk diam apabila nanti sudah sampai ditempat tujuan. 

Mengingatkan hal ini ibu F, ayah serta adiknya akan 

melakukannya sampai berulang kali. Sama halnya dengan 

ketika berpergian menggunakan transportasi umum, F 

sepanjang perjalanan selalu di ingatkan untuk diam, tidak 

berteriak ataupun membuat kegaduhan. 

 

2).  Faktor Penyebab &Perilaku Tantrum 

F sensitif bila mendengar suara keras atau suara orang 

yang sedang bertengkar. Salah satu contoh kasusnya adalah 

ketika seorang guru kelas yang lain sedang menegur teman 

sekelas F dengan suara keras. Disaat yang hampir bersamaan 

F menjadi ikut marah dengan berteriak-teriak di dalam kelas, 

serta menggebrak meja. F lebih menyukai bila diberi kalimat 

pujian atau sanjungan. 

Penyebab lainnya F tidak suka apabila ada barang/ 

sesuatu yang ia inginkan diambil atau tidak diperbolehkan 
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oleh orang lain. Sebagai contoh waktu itu ada teman F 

membawa handphone, dan F ingin pinjam tapi karena tidak 

diperbolehkan oleh guru kelas, dan guru kelas tersebut 

meminta secara paksa maka F menjadi marah. Perilaku 

tantrum yang ditunjukan F dengan menggenggam tangan 

gurunya serta menyubitnya.  

Atau ketika F kalah, sebagai contoh F kalah dalam 

bermain game dengan adiknya, karena ia merasa tidak senang 

dengan kekalahannya bermain game ia berteriak dan 

mencubit adiknya serta ayahnya karena pada saat itu ayahnya 

juga tengah berada didekat mereka.  

Perilaku tantrum juga dapat muncul apabila ada 

perubahan rutinitas yang muncul pada F, seperti jam makan 

siang sewaktu istirahat dan jadwal pelajaran. Faktor 

berikutnya adalah dari makanan yang dikonsumsi F, 

khususnya makanan yang tidak diperbolehkan untuk anak 

autis seperti tepung gandum, coklat, susu sapi, dll. Reaksi 

yang diberikan akibat mengkonsumsi makan-makanan ini 

tidaklah langsung, namun beberapa jam setelahnya. Emosi 

yang muncul dari F cenderung berlebihan dan tidak seperti 

biasanya. Sehingga untuk beberapa hal sederhana seperti 

duduk dikursi dan cenderung diam di dalam kelas cukup 
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membuat guru kelas kerepotan untuk mengaturnya. Serta hal 

ini juga dapat menimbulkan kegaduhan didalam kelas, 

memicu anak-anak yang lain untuk ikut gaduh dan tidak fokus 

pada apa yang mereka kerjakan. 

 

d. Matrik Hubungan Antara Faktor-Faktor Penyebab Perilaku 

Tantrum. 

Tabel 2 

 F.1 F.2 F.3 F.8 

F.1 _    

F.2  _  _ 

F.3   _  

F.8    _ 

Keterangan : 

F.1 : Terhalangnya keinginan anak. 

F.2 : Tidak terpenuhinya kebutuhan anak. 

F.3 : Pola asuh orang tua terhadap anak. 

F.8 : Faktor makanan. 

  : Mempengaruhi 

              : Saling mempengaruhi 

              : Tidak berhubungan  
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Ketika F ingin meminjam handphone yang dimiliki oleh 

temannya, namun pada saat itu tidak diijinkan, maka 

keinginan F tersebut menjadi terhalang. Sehingga hal ini akan 

berpengaruh pada kebutuhan F, yang pada saat itu ia butuh 

serta berkeinginan untuk meminjam handphone karena ia 

ingin bermain game. Keinginan anak dan kebutuhan anak 

saling mempengaruhi satu sama lain. 

 Terhalangnya keinginan anak berpengaruh pada 

pola asuh yang diberikan, keadaan pada saat itu membuat 

guru kelas melarang F dan tidak memperbolehkan F untuk 

bermain handphone. Selain itu anak autis juga harus 

melakukan diet, ia perlu menjauhi makanan yang menjadi 

pencetus perilaku tantrum. Terhalangnya keinginan anak yang 

ingin mengkonsumsi makanan yang menjadi dietnya inilah 

yang dapat memunculkan perilaku tantrum. 

Tidak terpenuhinya kebutuhan F saling 

mempengaruhi dengan pola asuh yang akan diberikan oleh 

orang yang ada disekitarnya. Subjek F yang rutin melakukan 

aktivitas makan pada jam istirahat disekolah sekitar pukul 

09.00, membuat Ibu F sudah harus siap di depan kelas sekitar 

pukul 09.00. Rutinitas ini menjadi sebuah kebutuhan F yang 

harus dipenuhi, kerana apabila F sudah keluar kelas dan 
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ibunya belum siap dengan makan siang, F akan marah.Tidak 

hanya kebutuhan anak yang dapat mempengaruhi pola asuh 

yang akan diberikan, namun faktor keinginan anak juga ikut 

memberika andil, seperti contoh diatas apabila keinginan anak 

untuk bermain handphone tidak terpenuhi, maka dapat timbul 

perilaku tantrum. 

Pola asuh orang tua berpengaruh pada makanan yang 

dikonsumsi oleh anak, anak autis yang harus menjalani pola 

diet membuat orang tua memilah-milah makanan yang akan 

diberikan oleh anaknya, namun bila diet ini menjadi longgar, 

tidak menutup kemungkinan anak dapat mengkonsumsi 

makanan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dirinya. 

Diet yang longgar ini terlihat ketika peneliti melakukan 

observasi, saat F sedang mengkonsumsi mie instan yang 

seharusnya tidak boleh ia konsumsi karena mie instan 

mengadung tepung. 

 

e. Dinamika Subjek I 

 Subjek F cenderung memiliki kelekatan pada 

benda benda tertentu, sehingga bila benda tersebut diambil ia 

akan merasa tidak senang dan dapat muncul perilaku –

perilaku yang berlebihan. Perilaku yang muncul dapat 
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cenderung merusak dan menyakiti orang lain. Selain itu 

subjek F memiliki karakteristik bahwa ia tidak menyukai 

adanya perubahan, ini tampak saat adanya perubahan padajam 

pelajaran dikelas, ia tetap memaksa untuk diadakannya 

pelajaran seperti biasanya. Maka guru wali kelas saat itu 

membedakan pelajaran yang diberikan antara F dan anak 

yang lain. 

Sama dengan anak autis lainnya, subjek F juga 

memiliki pantangan makanan. Ibu dari F berusaha untuk tidak 

memberikan kepada anaknya makanan yang mengandung 

tepung, gandum, dan lainnya namun karena subjek tinggal 

dirumah bersama dengan adiknya yang  tidak autis, hal ini 

membuat ibu dan ayah F sulit mengendalikan pola makan F. 

Selain itu F juga suka memasak dirumah, jadi seperti mie 

instan ia dapat membuatnya sendiri. 

Faktor lain yang berasal dari lingkungan yang dapat 

menyebabkan perilaku tantrum yaitu suara keras seperti suara 

orang bertengkar. Subjek F tidak menyukai bila ada orang 

disekitarnya yang bersuara keras seperti suara orang sedang 

bertengkar, reaksi yang ditimbulkan F adalah dengan 

menutup telinganya dan cenderung emosinya meningkat, hal 

ini tampak saat ia ikut berteriak dan menggebrak meja. 
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Keinginan-keinginan F yang tidak terwujud, serta hal –

hal yang tidak disukai F, F merasa lelah, lapar, sakit atau pun 

takut belum tentu iamampu untuk mengutaran apa yang ia 

rasakan dengan jelas.  

Perilaku tantrum yang tampak pada F cenderung pada 

mencubit, menangis, memegang dengan erat orang yang 

membuat ia merasa tidak nyaman, berteriak, dan berlarian 

mondar-mandir. 

Menurut penuturan ibu F anaknya cenderung lebih 

menyukai pujian dan sanjungan. Bila perilaku tantrum F 

muncul, guru atau orang yang berada di sekitar F mencoba 

untuk memberikan pengertian sembari meredakan emosi F. 

Guru wali kelas F mencoba menenangkan F dengan 

membimbingnya mengucap Al-Fateqah. Beberapa kali guru 

wali kelas mencoba untuk membimbing F dengan Al-Fateqah 

menunjukan hasil yang cukup baik serta mampu membuat F 

menjadi lebih tenang 

Orang-orang uang berada disekitar F berusaha untuk 

mencegah agar perilaku tantrum F tidak muncul, oleh karena 

itu setiap hari sekolag, ibu F selalu memberikan F semacam 

vitamin agar F lebih focus belajar.  
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D. Bagan Perilaku Tantrum pada Subjek I  

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU 

TANTRUM DARI KE-AUTISAN 

ANAK 

Sangat lekat dengan benda 

tertentu 

Dapat berperilaku berlebihan 

Tidak suka perubahan 

Dapat menjadi agresif & 

merusak 

Dapat mengamuk tidak 

terkendali 

Faktor makanan yang menjadi 

pantangan anak autis 

PERILAKU TANTRUM : 

Mencubit 

Menangis 

Memegang dengan 

erat 

Berteriak 

Berlarian 

 

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU 

TANTRUM 

DARI LINGKUNGAN 

 

Rutinitas yang berubah seperti, jam 

makan siang saat istirahat sekolah, 

jadwal pelajaran yang berubah. 

Suara keras seperti suara orang 

bertengkar 

Barang yang dimiliki atau 

diinginkan F diambil 

Kalah saat bermain game 

Faktor makanan seperti mie instan 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Diri 

Nama   : C 

Tempat/Tanggal Lahir  : Kalimantan Timur, 10 Juni 1996 

Usia   : 19 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Pendidikan   : SMALB Negeri Semarang  

Alamat   : Semarang 

 

b. Observasi Subjek 2 

Observasi dilakukan pada hari Rabu, 12 Agustus 2015 

pukul 19.00 dirumah C. Peneliti bertemu dengan ibu C dan 

disambut dengan baik. Tidak beberapa lama C pun keluar dan 

menyapa peneliti. Saat peneliti tiba ternyata C sedang mewarnai 

lukisannya dengan crayon. Kemudian ibu C mengajak peneliti 

berkeliling rumahnya, ia menunjukan foto-foto ketika C lomba 

menari, lomba band, piagam penghargaan yang pernah diraih 

dan pajangan hasil karya melukis C. Didalam rumah C juga 

terdapat alat musik band yang lengkap dengan drum, gitar, 

organ, dll.Sebelum peneliti melakukan wawancara kepada ibu 

Cperihal perilaku tantrumC saat disekolah kemarin, C meminta 

untuk meminjam motor peneliti dan berkeliling kompleks 
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rumah.  Namun C terus saja merengek meminta untuk 

meminjam sebentar dan berkeliling kompleks perumahan. S 

terus saja mengulang keinginannya tersebut, sampai akhirnya ibu 

C mengijinkan meminjam motor peneliti dan syarat C harus 

pergi dengan ibunya. Tidak beberapa lama kemudian Ibu C 

sudah kembali, C tampak senang, hal ini terlihat dari C yang 

terus saja tersenyum dan sesekali tertawa, kemudian C masuk 

kembali ke kamarnya dan melanjutkan aktivitas menggambar 

dan mewarnai dikamar. 

Observasi yang kedua dilakukan pada tanggal 14 Agustus 

2015, sebelumnya peneliti sudah mendengar dari wali kelas C, 

bahwa satu hari sebelumnya C terlihat emosi didalam kelas, C 

menggebrak meja dan berteriak diikuti dengan tangisan. C terus 

saja memanggil mamanya, kemudian wali kelas C berinisiatif 

untuk menelepon Ibu C agar segera menjeput anaknya dikelas.  

Ketika peneliti tiba dirumah C tampak bahwa C sedang 

tidak badan, oleh karena itu C hanya menyapa peneliti sebentar 

dan kemudian masuk ke kamar kembali. Peneliti pun tidak 

melakukan banyak observasi disitu dikarenakan situasi yang 

memang kurang mendukung, namun ibu C bisa menerima 

peneliti dengan baik dan menceritakan kejadian sehari lalu, 

ketika C tiba-tiba saja marah didalam kelas. 
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Kesimpulan dari observasi yang dilakukan didapatkan 

bahwa perilaku stereotype yang biasa muncul pada anak autis 

sudah tidak terlalu tampak dibandingkan dengan subjek F. 

Namun ketika C merasakan ada sesuatu hal yang membuat ia 

tidak nyaman dan hal tersebut sudah berlarut-larut dapat memicu 

ledakan emosi yang datangnya tiba-tiba. 

 

c. Hasil wawancara Ibu Subjek 2 

1. Latar belakang subjek 

Subjek adalah siswi SMALB Negeri Semarang saat ini ia 

duduk dibangku kelas 11. C kelahiran Kalimantan Timur, 10 

Juni 1996.Riwayat pendidikan C, ia berpindah pindah kota 

tempat tinggal. Tahun 2002 C lulus taman kanak-kanak di 

Jakarta Selatan, tahun 2011 C lulus sekolah dasar di 

Jogjakarta, tahun 2014 C lulus SMP di SMPLB Negeri 

Semarang. 

Sejak usia 2 tahun C sudah didiagnosis autis, dimulai 

dengan ocehan yang tidak jelas yang tidak artinya, sering 

nangis dan marah tanpa sebab, ini terjadi sampai usia 8 tahun. 

Komunikasi yang tidak jelas dari C membuat orang 

disekelilingnya kerepotan.Ibu C dengan sabar setiap malam 

membacakan cerita untuk C, mengajaknya mengobrol 
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berharap suatu saat nanti C dapat mengerti.Satu persatu setiap 

hari setiap saat ibu C mengajarkan benda benda yang ada di 

sekelilingnya satu persatu, seperti meja, kursi, pintu, sendok 

dll.Satu benda dapat lebih dari 10 pertanyaan untuk 

menjelaskan tentang benda tersebut. 

C adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, ia memiliki 

dua kakak laki-laki, kakak yang pertama saat ini bekerja di 

Kalimantan, kakak yang kedua masih menempuh perkuliahan 

di Jogja dan tinggal di Jogja bersama ayah subyek. 

Ibu C sejak awal mengetahui anak ketiganya autis, ia 

memberi pemahaman kepada kedua kakak C. Bahwa mereka 

harus menerima adiknya, harus lebih sabar, dan yang pasti 

harus menerima adiknya dan akan ada banyak waktu serta 

tenaga dari ibunya yang akan lebih banyak dihabiskan untuk 

adiknya. Ibu C melakukan ini semata-mata agar kelak C dapat 

tumbuh menjadi pribadi yang tidak merepotkan dikemudian 

hari. Usaha yang dilakukan ibu dari C ini ia wujudkan dalam 

pola asuhnya sehari-hari. 

Sehari-harinya C tinggal di Semarang bersama 

ibunya.Hal ini membuat C cenderung lebih dekat dengan 

ibunya. Selain itu ayah C banyak menghabiskan waktu 

bekerja di lapangan jadi ia pun jarang bertemu dengan C. 
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Selama dirumah Ibu C melakukan pekerjaan rumah 

dibantu oleh C, Ibu C tidak pernah menyuruh C untuk 

melakukan pekerjaan rumah, tapi langsung memberi contoh. 

Memberikan pemahaman pada C, bahwa rumah yang ia 

tinggali ini adalah milikinya, maka dari itu rumah ini harus 

dirawat dan dibersihkan bersama-sama dengan saling 

kerjasama. C dapat memilih pekerjaannya yang ia sukai 

seperti menyapu, mengepel, mengelap perabotan, mencuci, 

dan menyetrika. Tentu saja hal ini tidak semata-mata 

dilakukan oleh C sendiri, pekerjaan ini tetap dilakukan 

berdua.Aktivitas ini menjadikan C tumbuh menjadi anak yang 

mencintai kebersihan. Pemahaman yang terus menerus 

diberikan ibu kepada C ia juga mengajarkan, bahwa semua 

hasil pekerjaan C, salah atau benar, baik atau buruk tetap 

harus diberi pujian sembari diberi contoh yang benar. 

Menurut beliau anak autis itu adalah anak yang visual, jadi 

semua harus ditunjukan dengan bukti nyata. 

Setiap hari Jumat, C dan ibunya pulang ke Jogja naik 

bus, dan akan kembali ke Semarang pada hari Minggu, karena 

hari Senin C sudah bersekolah kembali. Saat berada di Jogja, 

C melakukan terapi perilaku dan terapi pengenalan uang. 

Terapi pengenalan uang ini dimaksudkan, agar C dapat 



80 

 

mengenal uang dan mampu melakukan transaksi 

menggunakan uang. 

Saat ini C sudah diijinkan menggunakan handphone 

dalam aktivitas sehari-harinya.Walaupun C mendapat ijin 

untuk segala aktivitas C dengan handphone namun tetap 

berada dibawah kontrol dan pengawasan ibu C.Interaksi 

sosial yang terjalin antara C  dengan orang-orang disekitarnya 

semakin hari semakin baik, C banyak belajar komunikasi 

mulai dari teman-teman yang normal hingga teman-teman 

yang khusus. C pun sudah mulai mengajak komunikasi orang 

lain terlebih dulu. Sejak kecil C melakukan terapi baik dengan 

dokter maupun dari terapi alternatif sehingga tingkat 

sosialisasi lebih cepat tumbuh. 

Aktivitas C  bila berada dirumah ialah membantu 

ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, 

mencuci, menyetrika. Selain itu C suka sekali menggambar 

kemudian mewarnainya dengan crayon, bermain alat musik 

yang ada dirumah, atau memasak. 

Cara ibu C mendidik anaknya dengan memberikan 

pemahaman terutama pada hal-hal yang tidak disenangi oleh 

C. C takut pada orang yang bergangguan jiwa dan 

menganggap mereka kotor, bau dan tidak pernah 
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mandi.Mendengar pernyataan yang dilontarkan anaknya ibu C 

memberi nasehat kepada anaknya, bahwa mereka (orang 

bergangguan jiwa) kotor karena tidak pernah mandi, mereka 

tidak bisa mandi, mereka juga tidak bisa mengganti pakaian 

mereka dengan yang bersih, mereka kesulitan untuk 

mendapatkan makanan. Berawal dari ini ibu C meminta 

anaknya untuk berbagi, untuk saling mengasihi.Nilai ini 

diwujudkan dalam bentuk nyata, yaitu suatu hari ketika ibu 

dan anak ini berpergian dan bertemu dengan orang 

bergangguan jiwa yang lain, ibunya meminta C untuk 

memberikan uang kepada orang tersebut.Diharapkan dengan 

ini dapat membuat C mengurangi ketakutannya dengan orang 

bergangguan jiwa. 

Contoh lain waktu itu hari Selasa, 11 Agustus 2015 

sejak pagi ibu C sudah merasa ada bahwa anaknya akan 

muncul emosi yang berlebihan dikelas, dan benar saja jam 

pertama pelajaran C tantrum dikelas dengan memukul meja, 

berteriak, dan menangis sehingga oleh guru kelas C diminta 

untuk pulang lebih awal. Penyebab C tantrum pada saat itu 

ialah kondisi badan C yang kurang enak karena C terlambat 

haid. Hal pertama yang dilakukan ibu C ialah membelainya 

dan mengusap punggungnya dan bertanya apa yang 
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diinginkan anaknya. Sesampainya dirumah ibu C memberikan 

teh hangat danmeminta C untuk segera berbaring.Kemudian 

meminta C untuk sabar, untuk tenang dan berdoa.Bila emosi 

C semakin tinggi, ibu C juga semakin tegas.Apabila ingin 

marah diperbolehkan namun tidak boleh keras-keras karena C 

sudah besar bukan anak kecil lagi, begitu menurut penuturan 

ibu C. 

Memasuki usia pubertas banyak sekali keinginan-

keinginan dari C, seperti ingin mengendarai motor, jalan-jalan 

dengan teman-temannya, C mulai senang berdandan. Dan 

terkadang untuk mewujudkan semua keinginan C, C mencari 

sisi lemah dari ibunya, agar keinginannya terwujud. Seperti 

ketika ibunya sedang dalam pembicaraan serius dengan orang 

lain, C akan masuk dan memotong pembicaraan dan 

mengutarakan keinginannya, karena atas dasar sungkan, ibu C 

pasti akan menjawab „iya nanti‟, kalimat inilah yang dipegang 

C untuk nantinya dia menagih kembali janji ibunya. 

Bila ibu C sudah mulai kewalahan dengan permintaan 

anaknya, ia akan mengekang anaknya dan tidak 

memperbolehkan. Atau tetap mengabulkan permintaan 

Cnamun dengan syarat, seperti harus mengerjakan pekerjaan 

rumah dulu, atau mungkin harus mengerjakan tugas sekolah 
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dulu.Dari sini ibu dari C mengajarkan tentang bertanggung 

jawab dan ada hal-hal yang boleh dilakukan C dan yang tidak 

boleh, ada yang bisa dan tidak bisa, agar C juga merasakan 

bagaimana rasa sakit, kecewa, sedih. 

 

2. Penyebab perilaku tantrum 

Banyak hal yang menjadi penyebab timbulnya perilaku 

tantrum, diantaranya apabila keinginan yang sudah dikhayalkan 

C tidak tercapai, kondisi badan yang sakit karena mau haid, 

faktor dari makanan, janji kepada C yang tidak ditepati dan 

membuat rasa kecewa. 

Menurut penuturan ibu C apabila C sudah bertanya dan 

pertanyaannya diulang-ulang, biasanya C akan cenderung marah 

atau tantrum. Terkadang satu keinginan C belum terlaksana ia 

sudah memiliki keinginan yang lain.  

Saat C memasuki usia 17 tahun ia baru saja mengenal arti 

dari menangis yang sesungguhnya, menurut penuturan ibu C. 

Perasaan seperti kecewa, sedih yang semakin menumpuk lama-

kelamaan dapat membuat lonjakan emosi yang ditunjukan 

dengan menangis. 

Masa-masa dimana C memasuki masa pubertas menjadi 

tantangan baru bagi ibunya, karena dari C sendiri yang masih 
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belum bisa untuk mengendalikan emosinya, dan timbul banyak 

sekali keinginan seperti ingin berkenalan dengan lawan jenis, 

ingin belajar mengendarai motor, ingin jalan-jalan dengan 

teman-temannya. Apabila hal ini tidak diwujudkan, timbulah  

perilaku tantrum. 

Perilaku tantrum dapat muncul disebabkan oleh makanan 

seperti susu, terigu, gula, coklat, madu, pewarna pengawet.Untuk 

itu Ibu C memberi pengertian mengapa makanan ini tidak boleh. 

Bila C sudah memaksa, ibu C tetap memberikan makanan 

tersebut agar C tau bagaimana rasanya. C pun sudah terlebih 

dulu diberi pengertian apabila tetap ingin makan berarti sudah 

siap untuk marah. 

 

3. Perilaku tantrum 

Bentuk perilaku tantrum yang ditunjukkan C ialah 

dengan, berteriak, greget, memukulkan tangannya kepada benda 

yang ada didekatnya dan menangis. Oleh karena itu ibu dari C 

selalu memberikan pemahaman bahwa C itu sudah besar, sudah 

tidak autis, jadi harus bisa menjaga sikap terutama bila ada di 

tempat umum. Ini juga salah satu cara pola asuh yang diberikan 

ibu C kepada anaknya. 
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d. Matriks antar tema Subjek 2 

Tabel 3 

 F.1 F.2 F.3 F.6 F.8 

F.1 
_     

F.2 
 _    

F.3 
  _   

F.6 
   _ _ 

F.8 
   _ _ 

Keterangan : 

F.1 : Terhalangnya keinginan anak. 

F.2 : Tidak terpenuhinya kebutuhan anak. 

F.3 :  Pola asuh orang tua terhadap anak. 

F.6 : Anak merasa sakit. 

F.8 : Faktor makanan. 

  : Mempengaruhi 

              : Saling mempengaruhi 

              : Tidak berhubungan  
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Berdasarkan matriks antar tema subjek C yang didapat 

dari hasil wawancara dengan Ibu C, menyatakan bahwa 

terhalangnya keinginan dari anak dapat mempengaruhi pola 

asuh yang diberikan oleh orang tua, orang tua dapat saja 

menuruti keinginan dari anak atau menolaknya dan terhalangnya 

keinginan anak dapat mempengaruhi makanan yang akan 

dikonsumsi oleh anak.Sebagai contoh anak ingin makan coklat, 

namun tidak diperbolehkan, maka anak tidak jadi makan coklat. 

Tidak terpenuhinya kebutuhan anak dapat 

mempengaruhi keinginan anak yang akan muncul, pola asuh 

orang tua dan makanan yang akan dikonsumsi anak. Pola asuh 

orang tua kepada anak banyak dipengaruhi oleh keinginan, 

kebutuhan serta apabila anak merasa sakit. 

Ketika anak merasa sakit, hal ini tentu saja saling 

berpengaruh dengan keingian anak yang akan muncul 

berikutnya, serta kebutuhan akan pengurangan rasa sakit, yang 

akhirnya ini akan mengarah pada perilaku asuh yang diberikan 

oleh orang tua. 

Faktor makanan yang dikonsumsi oleh anak banyak 

dipengaruhi oleh keingian, kebutuhan serta pola asuh yang 

diantur orang tua. Karena orang tua sebagai pokok utama yang 
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mengontrol makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh anak 

dan yang tidak. 

e. Dinamika subjek II 

Karakteristik C dalam bidang komunikasi ia sudah 

memiliki kosakata yang lebih banyak dibanding dua subjek 

lainnya, namun terkadang ia menggunakan kata yang tidak 

sesuai dengan artinya atau yang ia inginkan. C merupakan 

anak yang cukup banyak bicara sehingga ia cukup mudah 

untuk mengenal orang lain. Ia juga senang melakukan 

interaksi dengan orang yang ada disekitarnya, apabila sudah 

mengenal orang tersebut C suka bercerita tentang apa saja 

yang telah ia lakukan.  

Beberapa anak autis cenderung untuk kurang memiliki 

kepekaan dalam merasakan rasa sakit, namun hal ini berbeda 

dengan C, apabila ia belum menstruasi atau saat menstruasi ia 

dapat merasakan rasa tidak nyaman di sekitar pinggang, dan 

rasa tidak nyaman ini dapat berpengaruh pada emosi C. 

C memiliki imajinasi yang kuat, ia dapat 

merencanakan banyak hal, dan ia ingin semuanya dapat 

terwujud. Namun Ibu C tidak dapat memenuhi semua 

keinginan dari C, ibu C mengajarkan bila C menginginkan 
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sesuatu ia harus menyelesaikan perkerjaan rumahnya dulu.  

Menurut penuturan ibu C dari sini C dapat belajar untuk 

bertanggung jawab dan mengerti bahwa tidak semua yang 

inginkan dapat terwujud.  

Walaupun kemudian akan timbul perasaan kecewa 

karena keputusan ibu C, ibu C tetap mengajarkan C seperti 

anak normal lainnya yang juga harus merasakan rasa kecewa. 

Ibu C juga mengajarkan serta memberi pengertian pada C 

tentang pantangan makanan bagi C. Ibu C menjelaskan bahwa 

makanan tersebut dapat membuat C lebih mudah marah, 

namun ibu C tidak melarang C untuk mencicipinya, agar C 

tetap mengetahui  bagaimana rasa makanan tersebut. 

Selain faktor-faktor diatas yang dapat menyebabkan 

perilaku tantrum, pada C faktor penyebab seperti benda yang 

dimiliki C diambil, C berada dalam ruangan gelap, ucapan 

atau tindakan C dikoreksi oleh orang lain hal-hal ini dapat 

menyebabkan timbulnya perilaku tantrum.  

Perilaku tantrum yang cenderung muncul pada C ialah 

menangis, terutama bila ia sudah cukup lama memendam 

perasaan tidak nyamannya, kemudian perilaku menghentakan 

kaki, berteriak, menjadi rewel dan akan memanggil manggil 

ibunya, selain itu C pernah menggebrak meja saat di dalam 
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kelas karena waktu itu cukup lama memendam rasa sakit 

karena sedang haid. Akhirnya guru wali kelas meminta ibu C 

untuk mengajak C pulang, dan ibu C mencoba menenangkan 

anaknya dengan memberinya teh dan mengusap 

punggungnya, dan meminta C untuk lekas tidur.  
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D. Bagan Perilaku Tantrum pada Subjek II 

 

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU 

TANTRUM DARI KE-AUTISAN 

ANAK 

Anak peka terhadap rasa sakit 

Anak dapat berperilaku 

berlebihan, apabila merasakan 

sakit dan perasaan tidak 

nyaman 

Tidak menyukai perubahan 

Imajinasi anak 

Faktor makanan yang menjadi 

PERILAKU TANTRUM : 

Menangis 

Menghentakan kaki 

Berteriak 

Rewel 

Panggil-panggil 

mama 

Menggebrak meja 

 

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU 

TANTRUM DARI LINGKUNGAN 

 

Anak dijanjikan sesuatu tapi tidak 

ditepati, timbul rasa kecewa 

Faktor makanan 

Benda milik anak diambil 

Anak dalam ruangan gelap  

Tindakan orangtua pada anak 

dalam mengambil keputusan 

Tindakan atau ucapan anak diralat 

oleh orang lain 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Diri 

Nama   : S 

Tempat/Tanggal Lahir  : Wonosobo, 2 Mei 1998 

Usia   : 17 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan   : SMALB Negeri Semarang  

Alamat   : Semarang 

 

b. Observasi Subjek 3 

Observasi kepada subjek S pertama kali dilakukan pada 

Jumat, 7 Agustus 2015 bertempat dirumahnya sekitar pukul 

15.00. Peneliti datang kerumah S memulai pendekatan dengan 

tante S dan meminta ijin untuk menjadikan S sebagai subjek 

penelitian. Kemudian tanteS memanggil S yang sedang berada di 

kamarnya untuk turun dan berkenalan dengan peneliti. Salah satu 

karakteristik umum yang dilakukan anak autis tampak pada S, 

yaitu melakukan gerakan berulang kali. S selalu menggoyangkan 

kedua tangannya, terkadang ia menutupi telinga, ketika disentuh 

kepalanya S menunjukan reaksi menghindar. Tidak hanya tangan 

saja yang melakukan gerakan berulang, tapi juga S menyanyikan 

sebuah lagu berulang-ulang (echolalia). Karena S suka 
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mendengarkan lagu dari Chrisye, maka lagu-lagu Chrisye-lah 

yang sering ia nyanyikan.  

Peneliti mencoba untuk berkomunikasi dengan S, 

menanyakan beberapa hal sederhana seperti aktivitas apa yang 

sedang dilakukan, apakah sudah mandi, lagu apa yang 

dinyanyikan. Tidak berapa lama peneliti bertanya S segera naik 

lagi ke kamarnya untuk menonton tv. 

Observasi yang kedua yaitu pada Selasa, 11 Agustus 2015 

sekitar pukul 09.30 diruang kelas S. Sebelumnya peneliti 

meminta ijin terlebih dahulu dengan guru kelas S, Pak A untuk 

ikut bergabung dengan jam pelajarannya. Pak A menyambut baik 

kedatangan peneliti dan mulai membuka pembicaraan dengan 

mengenalkan kembali S pada peneliti.  

Saat itu adalah pelajaran Bahasa Indonesia, Pak A sebagai 

guru kelas meminta muridnya untuk meringkas salah satu 

halaman yang ada dibuku. Tampak murid -murid yang lain 

langsung membuka buku dan mencari halaman yang 

dimaksudkan. Pak A berjalan mendekati S dan mengulangi 

instruksi sambil membimbing S. S pun mengikuti apa yang 

diperintahkan Pak A. Tidak berapa lama datanglah dua orang tua 

murid ke dalam kelas dan berbincang dengan Pak A. Disitu 
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peneliti mulai mendekati S dan melihat sudah seberapa jauh yang 

dikerjakan S.  

S baru saja mendapat satu kalimat, ukuran huruf tulisan S 

besar-besar. Kemudian peneliti membimbing S untuk menulis 

dengan mendekte kata per- kata. Selama menulis tangan kiri S 

tidak berhenti memainkan penghapus, setelah menulis satu kata, 

ia meletakkan polpen diatas buku, memindahkan penghapus 

ditangan kanan dan mulai menggoyangkan kedua tangannya 

secara bersamaan, dengan tangan kiri ia goyangkan kearah mulut. 

Selama mengerjakan S terus menerus bernyanyi, lagu Chrisye. Ia 

menyanyikan lagu tersebut dengan suara yang kurang jelas, dan 

syair lagu yang diulang ulang. 

Kembali peneliti mengajak S untuk menulis dengan 

mendekte sesuai dengan yang ada dibuku, sesaat S menghentikan 

aktivitasnya, mulai mengambil polpen dan menulis lagi, tangan 

kiri memegang penghapus dan terus digoyangkan. Hal ini terus 

dilakukan berulang ulang. Sesekali tiba-tiba S berteriak kearah 

peneliti sambil tertawa, memegang leher peneliti dengan kedua 

tangannya, setelah peneliti minta dilepaskan barulah tangannya 

dilepaskan. Hingga bel istirahat kedua berbunyi, S belum 

menyelesaikan tugas menulisnya. 
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Pada subjek ketiga bila dibandingkan dengan subjek 

pertama dan kedua, ia cenderung menunjukan perilaku emosi 

yang ditekan, apabila ada hal yang kurang menyenangkan yang 

diterima oleh S ia tidak terlalu banyak memberontak, dan apabila 

ada seseorang yang menginginkan barang yang ia miliki, S akan 

memberikannya tanpa marah, tidak seperti perilaku yang 

ditunjukan oleh subjek pertama. Namun terkadang tanpa sengaja 

keluarga yang tinggal bersama S memergoki S yang sedang 

menekan-nekan kukunya hingga timbul luka dan berdarah. Bila 

sudah terjadi kejadian seperti ini, saudara S atau tante S akan 

memberikannya obat. Pada awal obat diberikan S tampak 

menolak dengan terus saja menjauhkan tangannya, namun 

akhirnya dia menurut untuk diberi obat. 

 

c. Hasil wawancara tante subjek 3 

1. Latar belakang subjek 

Subjek merupakan siswa SMALB Negeri Semarang saat 

ini ia duduk dibangku kelas 10. S kelahiran Wonosobo, 2 Mei 

1998. Saat ini S tinggal di Semarang dirumah tantenya, dan 

kedua orang tua S tinggal di Wonosobo. 

Awal pertama pindah ke Semarang, S menangis, dan itu 

pertama kalinya tante S melihat keponakannya itumenangis. 
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Karena menangis tante S menelepon ayah S untuk kembali ke 

Semarang sambil terus menenangkan S. S tinggal dirumah 

Semarang ditemani dengan tante, om, sepupu , eyang serta kakak 

kandung dari S. 

Saat S masih tinggal di Wonosobo, ia dan orangtuannya 

masih sering bolak balik Semarang untuk melakukan terapi, 

namun karena pada saat itu jarak yang jauh serta belum ada 

saudara di Semarang yang dapat membantu, terpaksa terapi 

untuk S dihentikan. Ketika S mulai bersekolah di SMPLB N 

Semarang ia mengikuti terapi yang disediakan pihak sekolah.  

Namun karena batas terapi yang diberikan sekolah hanya sampai 

usia 17 tahun, dan sekarang S sudah berusia 17 tahun ia sudah 

tidak bisa mengikuti terapi di sekolah lagi. Riwayat pendidikan S 

dari taman kanak-kanak hingga bangku sekolah dasar S 

bersekolah di Wonosobo tinggal bersama kedua orang tuanya. 

Barulah ketika masuk SMP S pindah ke Semarang dan 

bersekolah di SMPLB Negeri Semarang. Saat ini S kelas 10 

SMALB Negeri Semarang.  

Aktivitas sehari-hari S sebelum berangkat kesekolah salah 

satunya ialah aktivitas mandi,S masih dalam proses belajar setiap 

tahapan-tahapan untuk mandi, karena S belum bisa mandi 

sendiri. Jadi bila S harus mandi, salah satu orang yang ada 
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dirumah akan memberikan aba-aba atau tahapan mandi kepada 

S. Seperti melepas baju, sikat gigi, mengeringkan badan dengan 

handuk dll. Untuk aktivitas memakai baju sehari hari S sudah 

bisa, seragam apa yang harus ia kenakan juga S sudah tau, 

namun perlu dibantu anggota keluarga untuk merapikan lagi 

bajunya. 

S cenderung kuat pada hafalan, seperti hafalan tentang 

lambang-lambang, ibukota provinsi, ayat-ayat al-quran. 

Keseharian S sepulang sekolah langsung mengganti pakaiannya, 

makan siang dan langsung beristirahat dikamarnya. Sore harinya 

setelah mandi S biasa menonton televisi dengan sepupu-

sepupunya.  

Bila keesokan harinya sekolah maka menjelang malam S 

akan belajar ditemani sepupu-sepupunya. Namun apabila besok 

libur S akan mengambil i-pad yang disimpan dikamar tantenya. 

Saat menonton tv S suka melihat iklan. Keseharian S yang lain 

ialah ia senang mendengarkan lagu-lagu lawas seperti lagunya 

Chrisye, S dapat menghafalkan semua lagu-lagu dari Chrisye 

dan sering menyanyikannya. Orang-orang yang ada dirumah 

sering sekali mengingatkan S untuk menyanyi dengan tempo 

yang pelan, karena S sampai saat ini bila berbicara masih 

cenderung cepat. 
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Terkadang tante S suka mengajak S berkeliling kompleks 

pada sore hari, mengajak jalan-jalan S sambil mengenalkan 

lingkungan. Suatu kali S diajak berjalan-jalan ke mall, tangan S 

selalu digandeng. Menurut penuturan tanteS, S ini tidak suka 

dengan keramaian, dan suara keras, namun ketika jalan-jalan di 

mall tersebut S dapat tenang, dan tidak tantrum ataupun 

ketakutan. 

Anak anak dari tante S sering bermain dengan S, ikut 

membantu S bermain seperti mengajarinya tepuk tangan, atau 

bermain kejar kejaran. Dengan orang diluar rumah, bila sudah 

kenal, Spasti minta salim setiap kali bertemu. 

S menyukai anak kecil, apabila ia melihat anak kecil ia 

akan berlari menghampirinya kemudian memeluknya, namun hal 

yang dilakukan S ini membuat takut beberapa orang 

disekitarnya. Maka ketika S sudah seperti ini tante S akan 

berusaha melepaskan tangan S sambil berkata kepada S bahwa 

anak kecil tersebut kesakitan. Ini terus dilakukan tante S 

ditemani anak-anaknya, hingga saat ini S sudah mulai biasa bila 

bertemu anak kecil, ia sudah tidak berlari kemudian memeluk 

anak kecil itu lagi. Namun sesekali bila S merasa gemes dengan 

orang yang ada disekitarnya, ia mampu tiba-tiba memeluk orang 

tersebut. 
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Kadang S main kerumah tetangga yang sudah ia kenali. 

Bermain dirumah bu Siti yang punya warung dirumah.S suka 

sekali menata rapi barang-barang yang ada diwarung, kemudian 

membalik kalender. 

Kadang juga S bila orang rumah mulai lengah dan pintu 

pagar terbuka, ia suka lari keluar rumah, dan masuk ke rumah 

tetangganya yang sudah ia kenal. Tetangga ada yang dapat 

menerima dengan keadaan S namun ada juga yang masih takut 

bila melihat S. Bila main kerumah tetangga kalau S sudah 

merasa bosan ia akan pulang kerumah sendiri, tapi tidak jarang 

tante S menjemputnya, karena sungkan dengan tetangga.  

Sempat suatu kali S melihat anak kecil dan langsung lari 

menghampirinya, nenek anak tersebut langsung marah-marah. 

Namun sekarang bila S ketemu nenek tersebut langsung minta 

salim.  Pada awalnya tante S tidak tau kalau anak autis memiliki 

pantang makanan, jadi pertama kali S tinggal dirumah tantenya 

untuk minuman dan makanan apapun diperbolehkan. Setelah 

tante S mengikuti sosialisasi disekolah tentang apa saja yang 

tidak boleh dimakan oleh anak autis barulah makanan dan 

minuman untuk S mulai diatur. 
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Sekarang ini S sudah tau makanan apa saja yang tidak 

boleh untuknya. Bila diberitahu bahwa makanan tertentu tidak 

boleh, S tidak berontak dan langsung menuruti. 

Untuk obat yang diberikan padaS dibuat seminimal 

mungkin tidak banyak mengkonsumsi obat, hanya ketika dia 

sakit saja seperti deman, flu, batuk dll baru minum obat. S orang 

yang tidak kuat menahan sakit, jadi sampai sekarang S belum di 

sunat.S memiliki kebiasaan untuk melukai ibu jarinya hingga 

berdarah, ketika ingin diberikan betadine, S bisa memberontak 

karena merasa sakit. 

Menurut penuturan tante S saat ini S sudah memiliki rasa 

takut, apabila hari menjelang sore S diminta untuk 

menghidupkan lampu di kamarnya sedangkan kondisi ruang 

kamar sudah gelap, S menjadi takut ditambah sepupu S yang 

sering menjahilinya dengan memberikan suara-suara aneh reaksi 

S dengan langsung diam ditempat dan tidak berani bergerak, ia 

hanya menengok melihat sepupunya.Selain rasa takut S juga 

sudah memiliki rasa kangen dengan ayahnya, bila kangen S 

sering mengucap „Temanggung‟, „Wonosobo‟ dan memanggil 

nama orang tuanya. Bila S sedang merasa senang atau bahagia 

ketika bertemu dengan orang tuannya ia akan berteriak, tertawa 

sambil berlarian mengelilingi rumah. 
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2. Penyebab perilaku tantrum 

Perilaku tantrum timbul ketika ada hal-hal yang tidak 

berkenan, rasa rindu akan kedua orangtuanya, serta ketika S 

berada didalam ruangan gelap dan menyebabkan rasa takut 

pada S. 

 

3. Perilaku tantrum 

Perilaku tantrumyang muncul dari S tidak terlalu tampak, 

ia masih cenderung kuat pada perilaku stereotype yang biasanya 

memang muncul pada anak autis. Namun bila S merasakan rindu 

akan kedua orang tuanya, ia akan menyendiri dan menangis, dan 

bila S dalam ruangan gelap ia akan tiba tiba mengkakukan 

badannya dan tidak berani bergerak sampai lampu dihidupkan. 
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d. Matriks antar tema subjek 3 (Tabel 4) 

 F.2 F.3 F.7 

F.2 _   

F.3  _  

F.7   - 

Keterangan : 

F.2 : Tidak terpenuhinya kebutuhan anak 

F.3 : Pola asuh orangtua terhadap anak 

F.7 : Anak merasa takut 

  : Mempengaruhi 

              : Saling mempengaruhi 

              : Tidak berhubungan  

Tidak seperti subjek pertama dan kedua, pada subjek ketiga 

faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab muncul perilaku 

tantrum kurang begitu tampak.Hal ini disebabkan karena S 

adalah anak yang cenderung penurut.Faktor-faktor yang saling 

berpengaruh yang muncul pada S ialah apabila kebutuhan S 

tidak terpenuhi, hal ini dapat mempengaruhi perilaku asuh yang 

akan diberikan keluarganya dirumah untuk S serta kebutuhan S 

akan rasa aman , terutama disaat ia berada didalam ruangan 
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gelap. Pada saat S merasa takut hal ini juga berpengaruh pada 

pola asuh yang diberikan orang tuanya. 

e. Dinamika Subjek III 

Karakter subjek S memiliki kosakata yang masih sedikit, 

ia lebih banyak mengoceh dan mengulang ulang lagu atau kata 

yang ia dengar. Saat melakukan interaksi social S cederung 

menyendiri, tidak bermain dengan teman-temannya, terkadang ia 

duduk bengong dan bermain dengan benda yang dipegangnya. 

Seringkali S melakukan gerakan berulang pada tanganya, namun 

pernah suatu kali orang rumah mengetahui S sedang menekan-

nekan tangannya hingga kulitnya terkelupas, saat hendak diobati 

S berteriak kesakitan, namun setelah diberi obat dan diberitau 

tidak akan sakit S bisa lebih tenang. 

Faktor penyebab perilaku tantrum yang muncul pada S 

apabila muncul perasaan rindu akan kedua orang tuanya, S akan 

terus memanggil nama kedua orangtuanya kemudian ia akan 

menjadi menyendiri dan menangis.  

S merupakan anak yang penurut sehingga keluarga tante 

S tidak begitu kesulitan untuk menerapkan pola, khususnya pola 

diet makanan bagi S. S juga tidak terlalu banyak memiliki 

keingian, namun memang ada beberapa hal yang harus ada 
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seperti bawang goreng saat ia sedang makan, serta S  juga 

memiliki boneka kesayangan yang memang tidak boleh 

dipinjamkan kepada orang lain.  

S anak yang penuh keteraturan, ia suka melihat sesuatu 

yang tersusun rapi, jadi bila ada barang dagangan dirumah yang 

terjatuh atau tidak sesuai posisinya ia akan segera untuk 

membereskannya. 
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D. Bagan Perilaku Tantrum pada Subjek III 

 

PERILAKU TANTRUM 

: 

Menangis 

Bersembunyi 

 

 

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU 

TANTRUM DARI LINGKUNGAN 

 

Tindakan orangtua pada anak 

terutama dalam mengambil 

keputusan 

Tidak terpenuhinya kebutuhan 

anak  

Keadaan tinggal yang jauh dari 

orang tua 
 

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU 

TANTRUM DARI KE-AUTISAN ANAK 

Lekat pada benda tertentu 

Dapat berperilaku berlebihan 

Tidak menyukai perubahan 

 




