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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan 

Pada anak autis perilaku tantrum sering muncul sebagai problem 

penyerta kerena ketidakstabilan emosinya, banyak ahli perkembangan 

anak menilai bahwa perilaku tantrum adalah suatu perilaku yang masih 

tergolong normal yang merupakan bagian dari proses perkembangan, 

suatu periode dalam perkembangan fisik, kognitif, dan emosi anak 

(Rahmatrisilvia, 2010) Beberapa hal positif yang bisa dilihat dari 

perilaku tantrum adalah bahwa dengan tantrum anak ingin menunjukan 

independensinya, mengekpresikan individualitasnya, mengemukakan 

endapatnya, mengeluarkan rasa marah dan frustrasi serta membuat 

orang dewasa mengerti kalau mereka bingung, lelah, atau sakit 

(Rahmatrisilvia, 2010) 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua serta 

observasi pada subjek diketahui bahwa banyak hal yang menjadi faktor 

penyebab munculnya perilaku tantrum. Faktor-faktor yang muncul ada 

yang berasal dari keautisan anak seperti beberapa anak peka terhadap 

rasa sakit, langsung menutup telinga sebagai reaksi dari mendengar 

suara kera, cenderung lekat terhadap benda-benda tertentu, dapat 

berperilaku berlebihan sehingga dapat merusak atau melukai diri 

sendiri, dan anak autis tidak menyukai adanya perubahan.  
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Sedangkan faktor lain yang berasal dari lingkungan adanya rutinitas 

yang berubah, suara keras seperti orang bertengkar, benda yag dimiliki 

anak diambil, tindakan asuh dari masing-masing orang tua dan faktor 

makanan yang menjadi pantangan anak autis. 

Selain faktor-faktor diatas terdapat juga faktor yang berasaldari 

keadaan anak yang bersangkutan seperti anak merasa lapar, anak sakit, 

dan anak merasa takut dan tertekan.. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Rahmatrisilvia pada Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dengan judul 

„Strategi Pembelajaran untuk Mengatasi Perilaku Tantrum pada Anak 

Autistik‟. 

Setiap subjek memiliki karakternya masing-masing, sehingga tidak 

semua faktor yang muncul pada subjek satu dapat muncul pada subjek 

lainnya. Perilaku asuh orang tua atau cara orang tua dalam mendidik 

anak  menjadi salah satu faktor yang muncul dan berpengaruh pada 

setiap subjek. Tindakan orang tua ini dimaksudkan untuk 

memperkenalkan, mengajarkan, mendidik anak-anak mereka agar 

mengerti serta belajar akan nilai-nilai dimasyarakat. Beragamnya nilai 

yang ada di masyarakat mengharuskan mereka tahu nilai mana yang 

harus mereka patuhi, nilai benar dan salah, mana yang baik dan yang 

buruk dan lain sebagainya. Tidak cukup sekali atau dua kali orang tua 

mengingatkan anak-anaknya tentang aturan atau nilai yang berlaku 
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namun berulang kali, hingga didalam pemikiran anak terbentuk pola 

yang semestinya. 

Tindakan orang tua yang muncul dalam berbagai perilaku ini 

menyebabkan beberapa keinginan anak menjadi tidak dapat terpenuhi 

dan munculah perilaku tantrum. Perilaku tantrum yang muncul harus 

siap dihadapi oleh orang tua masing-masing dari subjek agar keputusan 

dari sikap yang telah mereka ambil dapat tersampaikan serta tertanam 

dalam pola pikir anak-anak mereka. Orang tua pada subjek pertama 

menyadari ketertarikan anaknya pada gadget serta video game, namun 

ketika disekolah atau pun dirumah ketika seharusnya itu adalah jam 

belajar namun anak ingin bermain video game, sang ibu tegas 

melarang. Ibu memberikan pengertian bahwa pada saat itu adalah jam 

untuk belajar maka harus digunakan untuk belajar dan bukan dengan 

bermain video game. Dikarenakan anak dilarang untuk melakukan hal 

yang ia inginkan, maka timbulah perilaku tantrum, perilaku tantrum 

pada subjek pertama ini biasanya adalah mencubit disertai dengan 

teriakan. Namun ibu dari subjek pertama memiliki solusi dari perilaku 

tantrum anaknya ini dengan mengalihkan perhatiannya pada hal lain 

yang ia suka. Sebagai contoh subjek pertama suka belajar soal-soal 

matematika maka sebagai ganti bermain video game ia akan 

memberikan anaknya soal-soal matematika untuk dikerjakan. 
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Orang tua pada subjek kedua pun hampir serupa, ketika ia ingin 

mengajarkan hal baru atau aturan baru ia menerapkan sistem syarat. 

Sebagai contoh ketika anaknya meminta untuk diantarkan ke rumah 

seseorang, sang ibu akan menurut dengan syarat, anaknya sudah 

mengerjakan tugas sekolah lebih dulu. Lain halnya dengan subjek 

ketiga, apabila ia dilarang sesuatu, maka ia akan menurut, apabila tidak 

diperbolehkan makan makanan yang mengandung gandum, ia akan 

menurutinya. 

Rutinitas yang berubah menjadi hal yang sulit bagi anak autis untuk 

beradaptasi, sehingga tentu saja dapat menimbulkan emosi dan 

berujung pada perilaku tantrum. Seperti yang dialami oleh subjek F, 

menurut penuturan sang ibu, ia harus sudah siap didepan kelas apabila 

bel istirahat tiba, karena anaknya akan langsung pergi keluar dan ingin 

makan siang. Apabila ia terlambat anaknya akan marah dan mencubit. 

Pada subjek kedua apabila ia terlambat haid dan merasakan sakit ia 

dapat tiba-tiba berteriak dan memukul barang-barang yang ada 

disekitarnya. Subjek C ingin bila ia datang bulan sesuai dengan tanggal 

yang sudah ia jadwalkan namun pada kenyataannya belum tentu dapat 

sejalan dengan yang sudah ia jadwalkan. Sedangkan pada subjek S, ia 

tahu bahwa setiap akhir pekan orangtuanya akan datang 

mengunjunginya dan membawa makanan kesukaannya, maka apabila 

orangtua S tidak datang sesuai dengan yang harapkan S, S dapat 
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berteriak sambil berlari monad mandir, atau dia akan bersembunyi 

sambil menangis sambil terus memanggil nama kedua orangtuanya. 

Faktor lain yang berpengaruh adalah faktor makanan, anak autis 

pada dasarnya harus melakukan diet dengan pantang terhadap 

makanan-makanan yang mengandung gandum, tepung, coklat, dan 

susu. Menurut Winarno (2013, h.37) bila senyawa ini terserap masuk 

ke saluran darah dan otak secara negative senyawa ini dapat 

berpengaruh negative terhadap tingkah laku atau mood, mental dan 

fungsi urat syaraf penderita. Keadaan inilah yang menyebabkan 

mashing-masing orangtua dari subjek menerapkan diet untuk anaknya. 

Memberlakukan diet yang disertai pemberian pemahaman kepada anak 

mereka bahwa mereka tidak boleh makan makanan yang mengandung 

gandum, susu, coklat, dan tepung serta menjauhkan makanan- makanan 

tersebut dari anak mereka. 

Pada subjek pertama ibu subjek sedikit mengalami kesulitan untuk 

mengatur apa yang dimakan oleh anaknya. Dirumah ia pun kesulitan 

untuk mengontrol makanan, karena subjek dan adiknya harus berbagi 

makanan. Jadi seringkali subjek membuat makanan yang tidak 

diperbolehkan seperti mie instan sendiri. Selain itu subjek pertama ini 

juga pandai memasak, ia paling suka memasak nasi goreng, dibantu 

oleh ibunya. 
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Lain lagi dengan subjek kedua, ia sudah dilarang oleh ibunya namun 

tetap memaksa untuk mencoba makanan yang tidak diperbolehkan 

tersebut. Akhirnya sang ibu tetap memberikan makanan tersebut 

dengan menjanjikan anaknya, satu dua jam setelah makan tidak boleh 

emosi, tidak boleh marah, tidak boleh rewel. Hal ini dilakukan ibu 

subjek agar anaknya memahami mengapa makanan tersebut tidak 

diperbolehkan untuk dikonsumsi. Subjek ketiga adalah yang paling 

menurut, ketika tante dari subjek sudah melarang, ia akan langsung 

menurut, tanpa membantah. 

Selain faktor-faktor diatas muncul juga faktor-faktor baru yang 

ditemukan dilapangan yang menjadi karakteristik subjek, seperti pada 

subjek pertama perilaku tantrum dapat muncul apabila subjek 

mendengar suara keras atau suara orang sedang bertengkar ia akan 

cenderung langsung menutup telinga dan emosinya menjadi terpancing.  

Pada subjek kedua faktor lain yang muncul sebagai penyebab 

perilaku tantrum ialah apabila anak dijanjikan sesuatu tapi tidak 

dipenuhi tentu saja ini kana menimbulkan perasaan kecewa dan sakit 

hati, apalagi bila ditambah anak dibohongi untuk menutupi kesalahan 

yang sebelumnya, tentu ini semakin membuat anak menjadi marah. 

Menurut penuturan ibu dari subjek kedua anak autis, adalah anak yang 

apa adanya, mereka juga tidak bisa dibohongi, dalam artian apa yang 

sudah diucapkan atau dijanjikan akan ditagih sesuai dengan yang telah 
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diucapkan. Selain itu pada subjek kedua imajinasi seorang anak, 

khususnya anak autis juga berpengaruh pada keadaan emosi mereka. 

Imajinasi yang luar biasa pada anak autis menyebabkan mereka 

memiliki banyak keinginan, atau khayalan-khayalan dalam satu waktu 

yang sama. Bila yang sudah mereka imajinasikan tidak terwujud atau 

orang yang ada disekitar mereka tidak mampu untuk mewujudkannya 

hal ini menyebabkan muncul perilaku tantrum. 

Pada subjek ketiga karena ia adalah anak yang penurut maka 

orangtua subjek tidak mengalami kesulitan dalam mengatur kebiasaan 

subjek. Namun mereka perlu mengulang-ulang serta bertahap dalam 

memberikan setiap aturan yang diberlakukan. Karena subjek ketiga 

tinggal jauh dari orangtua kandungnya, ia terkadang juga merasakan 

rindu untuk bertemu, hal ini yang membuat ia beberapa kali menangis 

atau terus memanggil nama ayah dan ibunya.  

Berdasarkan faktor-faktor penyebab diatas, perilaku tantrum yang 

muncul dari subjek F adalah mencubit, memegang tangan dengan erat 

apabila ada hal yang tidak ia sukai, berteriak, dan menggebrak meja. 

Pada subjek C perilaku tantrum yang muncul adalah menangis, 

menghentakan kaki, berteriak, rewel dengan memanggil ibunya, 

menggebrak meja atau memukul benda yang ada di sekitarnya.  Pada 

subjek S perilaku tantrum yang muncul dengan menangis, dan 

memanggil nama kedua orangtuanya.  
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B. Matriks Kesimpulan Faktor Penyebab Tantrum (Tabel 5) 

 

Keterangan : 

F.1 : Terhalangnya keinginan anak  F.7: Anak merasa takut 

F.2 : Tidak terpenuhinya kebutuhan anak  F.8: Faktor makanan 

F.3: Sikap orang tua thp anak       : Mempengaruhi 

F.4: Anak merasa lelah    :Saling Mempengaruhi 

F.5: Anak merasa lapar     : Tidak Berhubungan 

F.6: Anak merasa sakit 

 F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 

F.1 
_        

F.2 
 _       

F.3 
  _      

F.4 
   _     

F.5 
    _    

F.6 
     _   

F.7 
      _  

F.8 
       _ 
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B. Bagan Pembahasan 

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU 

TANTRUM DARI KE-AUTISAN ANAK 

Beberapa peka terhadap sentuhan dan 

rasa sakit 

Langsung menutup telinga bila 

mendengar suara keras 

Lekat terhadap benda tertentu 

Dapat berperilaku berlebihan 

Tidak suka perubahan 

Terkadang agresif dan merusak 

Terkadang menyakiti diri sendiri 

Dapat mengamuk tak terkendali 

 

PERILAKU TANTRUM : 

Menangis 

Mencubit 

Memegang dengan erat 

Menghentakan kaki 

Berteriak 

Rewel 

Memanggil orang tua 

Menggebrak meja 

 

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU TANTRUM DARI 

LINGKUNGAN 

 

SUBJEK F SUBJEK C SUBJEK S 
 

Suara keras seperti 

suara orang 

bertengkar 

Rutinitas 

lingkungan yang 

berubah 

Barang yang 

dimiliki atau 

diinginkan F 

diambil 

Faktor makanan 

yang jadi pantangan 

anak autis 

Peran orangtua 

dalam mendidik 

anak 

 

 

Anak dijanjikan 

sesuatu tapi tidak 

ditepati,  

Anak dibohongi 

Faktor makanan 

Benda milik anak 

diambil 

Tindakan atau 

ucapan anak 

diralat orang lain 

Anak dalam 

ruangan gelap  

Peran orangtua 

dalam mendidik 

anak 

 

 
Keadaan 

tinggal jauh 

dari orang tua 

Peran 

keluarga di 

sekitar dalam 

mendidik S 

 

 




