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PENGANTAR KETUA UMUM 
II<ATAN PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 

INDONESIA (IPPI) 

Era Revolusi Industri 4.0 yang sarat dengan kemajuan 

nologi dan pergeseran gaya hidup masyara.kat memberikan 

l ngan cukup besar bagi para orangtua dan pendidik untuk 

tnpu mendampingi anak dalam tumbuh kembangnya. secara 

fHl 1idak jarang dalam memenuhi tantangan ini, orangtua 

1, 11 u•, bcrkompetisi dengan besarnya pengaruh internet, media 

o 1.d, dan sumber-sumber rujukan perilaku anakyanglain di luar 

llutilw ngan keluarga. Dalam situasi ini, cuknp banyak orangtua 

tllg kcmudian kerap merasa khawatir jika putr~-putrinya 

llt••tlg.tlami masalah. Tidak sedikit dari pendidik yang turut ragu 

'l'·tl<.llt pcndampingannya pada siswa sudah tepat atau belum, 

111 1111k membantu mengoptimalkan tumbuh kembang siswanya. 

Kckhawatiran dan keraguan tersebut pada dasarnya 

d ,111 d.tpat diminimalkan apabila orangtua dan para pendidik 

IIH' tlldd<i pemahaman tentang berbagai dinamika perkembangan 

1111tl, :-.c rta upaya mengoptimalkannya melalui pengasuhan 

d 11 1 IWndampingan belajar sccara tepat. Buku Seri Ke-1 Bunga 

H tlltP•" Psikologi Perkembangan yang melibatkan IS orang 

I '~ null s dari berbagai perguruan tinggi ini hadir sebagai salah satu 

Itt til 11k kontribusi Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia 

(I PI' I) unlnk membantu memberikan wawasan tentang hal 

'' 1 H'ltlll, memperkaya pengctahuan seputar b eberapa topik 

I" tlu• tnll.1nga.n dan pengasuhan ;)nak, tcnna:mk eli clalamnya 



Ni Putu Adelia Kesumaningsari 

Fakultas Psikologi Universitas Surabaya 

Di sebuah lorong supermarket seorang seorang lbu tampak 

bersusah payah untuk mengajak anaknya untuk menjauhi 

lorong. Si anak menangis merengek meminta dibelikan 

cokelat, "Mama .... gak mau! Aku maunya itu! 11
• Sang Ibu 

pun tak mau kalah, sambil melotot, ia m'ulai mengancam 

anaknya "Oke, kalau tetep nggak mau nurut, mama 

tinggaW Dengan mantap, Ibu pun pergi meninggalkan 

anaknya. Ibu berharap jika anaknya akan berlari mengejm: 

Diluar dugannya, si Anak malah menangis menjerit-jerit 

sam hi/ berguling-guling di lantai supermarket. 

Pcndahuluan 

,I! kenai dengan istilah tantrum. Perilaku ini dapat muncul dimana 

'Ja, baik di rumah, sekolah, ataupun tempat umum lainnya. 

Orangtua kerap menjadi sangat frustasi dalam menghadapi 

111.1k yang sedang tantrum, apalagi jika tantrum terjadi dalam 

rt•kuensi yang sering dan berdurasi lama. Dalam skala yang 

' 'trim, misalnya anak sampai merusak barang ataupun 

lakukan kekerasan fisik (mencubit, memukul, menendang) tak 

ang orangtua ik"llt terbawa amarah. Secara umum, kebanyakan 

ogtua ingin menghentikan perilaku tantrum anaknya 

ngan bersikap disiplin. Beberapa juga cemas, takut-takut 

nlnku tantrum terbawa sampai si anak beranjak dewasa. Apa 

ungguhnya tantrum terse but dan bagaimana perilaku ini dapat 

nuncul? Adakah cara efektif bagi orangtua dalam menghadapi 

'" •k yang tantrum? Rangkaian jawaban atas pcrtanyaan terse but 

I 111 menjadi bagian dalam tulisan ini. 

t,,ul t·mn, TakSekedar Mengamuk 

Tantrum merupakan suatu rentetan perilaku yang 

'''' "' crminkan ungkapan perasaan marah pada anakyangmuncul 

l1l1 111 bentuk lcdakan emosi yang tak terkontrol. Tantrum 

I 11 11.111ifestasi ke dalam berbagai bentuk sepeti berteriak, 

Dalam perbincangan di berbagai forum ataupun seminnl 111111 Y1-' rnpah, mendorong atau menarik, meninju, menendang, 

pengasuhan, berbagai pertanyaan tentang bagairnana hanl~ ''' h• tllpar-membuang sesuatu, hingga berguling-guling di lantai. 

bersikap pada anak yang tiba-tiba mengamuk tak pernah abscl\, I ' 1•1!1knli, orangtua hanya mengira ·bahwa anak mengamuk lalu 

Pertanyaan dan obrolan-obrolan semacam ini selalu berakhh 1111
•1411 bahwa anak perlu dihukum karena perilaku yang tak 

dengan diskusi yang seru. Biasanya orangtua saling berbagi ccrit.l •h 
11)\t' nakkan hati tersebut. Beberapa orangtua akhirnya balik 

tentang bagaimana pengalamannya menenangkan anak sanl 11 111',hukum anak, balik mencubit, balik membentak ketika 

berada di tengah kondisi tersebut. Menggunakan terminologt 11 'k •ncnnnjnkkan perilaku ini. Paclahal, respon yang keliru dari 

psikologi, emosi ekstrim yang melcdak-ledak pada anak tcrscbul __._~ 1 11 1Hlua Lcrhadap pacla pcrilalw li"lnlrum yang dihmjukkan anak 



dapat berbuntut panjang terhadap perkernbangan emosi anak di 

fase perkembangan selanjutnya. 

Hasil peneiitian Potegal, Michael dan Davidson, peneliti 

dari Winconsin University, di tahun 2013 menemukan bahwa 

respon tantrum pada anak sesungguhnya hanya melibatkan dua 

emosi utama, yaitu kemarahan dan rasa kecewa. Kemarahan 

biasanya tergambarkan dengan adanya perilaku merusak, 

sedangan kekecewaan biasanya ditunjukkan anak dengan 

tangisan. Secara umum tantrum dapat ber1angsung selama 30 

detik hingga 2 m enit. Intensitas yang paling kuat berlangsung 

pad a 30 detik pertama. Jika anak mengalami tantrum yang relatif 

Iebih lama dari waktu rata-rata tersebut, berarti anaklebih diliputi 

oleh rasa kekecewaan ketimbang kemarahan. 

Orangtua sebetulnya dapat mengira-ngira bagaimana 

tingkat kemarahan yang terjadi pada anaklewat perilaku tantrum 

yang ditampilkan anak. Kemarahan anak saat tantrum terbagi 

kedalam tingkatan rendah, menengah, dan tinggi. Mungkin And a 

pernah melihat anak yang merengek-rengek sambil menghentak

heJ~takan kakinya ke tanah1 diikuti oleh raut wajah yang begiln 

kesal. Dengan jenis perilaku yang ditunjukkatmya, anak yang 

sedang tantrum ini berada pada tingkat kemarahan yang rendah. 

Tingkat l~emarahan meningkat ke level menengah, apab ila 

perilal<u anak adalah berteriak kencang sambil melakukan 

tindakan merusak seperti, membuang atau m elempar-lemp:'ll' 

barang. Pada level berikutnya, anak memiliki tingkat kemarahnn 

yang tinggi jika perilaku tantrum sudah diikuti dengan aktivilns 

menyakiti orang lain seperti menendang, memukul, mencubit, 

hingga mengigit. Namun, perlu diingat1 apapun tingbt 

kemarahan anak) kendati tingkat kemarahan yan!}-. rend.th 

wk;-tl ipun1 anak tetap belum mampu melakukan kontrol terhadap 

t' lllOSi yang dirasakan secara sempurna. Oleh karena itu, orang 

dt·wasa perlu membantu anak dalam mengidentifikasikan emosi 

d.lll menenangkan si anak jika emosi negatif seperti kemarahan 

d 111 kekecewaan itu muncul. 

llt•ntuk-Bentuk Tantrum padaAnak 

Kemarahan adalah suatu hal yang normal) sebuah respon 

1ttfketika kita merasa frustasi, diserang1 atau ketika ekspektasi 

ll~ kita inginkan tidak tercapai. Begitu juga pada anak-anak. 

lml l um mempakan suatu respon dari rasa frustasi juga tidak 

,,,,painya harapan) yang biasanya disebut dengan tantrum 

h 11\ l.tsi. Pada anak usia dini dirnana ketrampilan komunikasi 

, .11.1 verbal masih belum baik, maka ia membutuhkan media 

ue ll 11k mengeksperesikan emosi-emosi yang ia rasakan tersebut) 

I 1 ht•da orang dewasa yang telah mampu menngungkapkan 

1•• 1,,.,,\,lll dan keinginannya dengan cara yang lebih halus. Oleh 

l•1h 1Lu, perilaku tantnm1 muncul sebagai sarana komunikasi 

•11 tl\ kcpada orang dewasa agar keinginan mereka dipahami 

ltl1111 h;-tnyak situasi. 

Namun, ada juga anak yang sering menggunakan 

lul llttln untuk mencari perhatian orang lain, untuk meminta 

I u .utg, a tau pun untuk menghindari aktivitas yang tidak 

l1 ul<.linya. Sebagai contoh, pernahkah anak Anda tantrum 

II .. ,qH.: rmarket untuk meminta Anda membelikannya snatu 

I 11 "'II y.mg ia inginkan? Atau pernahkah anakAnda rnengamuk 

b ld .1 Anda memintanya untuk pergi tidm agar Anda tetap 

lllt'lllh l.ll'knnnya bermain dan tidak lantas pergi tidur? Seringkali, 

11 d llll:nggunakan tantrum sebagai ajang pemenuhan 



keinginan, sebab mereka paham bahwa tantrum adalah respon 

yang sangat ditakuti oleh orang dewasa. Ketika anak menghadap1 

penolakan, misalnya orangtua menolak keinginan anak untuk 

membeli mainan, maka anak mulai meledak sampai orang tun 

mengubah pendiriannya. Banyak sekali kita perhatikan bahwa 

anak-anak dengan tanrum manipulatif ini akan langsung diam 

sa at keinginannya kita penuhi. 

Faktor-Faktor P enyebab Tantrum 

Ada berbagai faktor yang menyebabkan anak mengalarm 

tantrum. Pertama, tantrum muncul dikarenakan adanya 

kesenjangan antara keinginan dan apa yang disediakan 

oleh lingkungan anak. Dalam keadaan sehari-hari tantrum 

secara umum terjadi ketika anak merasa Ielah, lapar, ataupun 

menginginkan sesuatu. Ketika keinginannya tidak terpenuhi
1 

anak mengalami kon.fl.ik internal yang ia ekspresikan dalam 

bentuk emosi kemarahan1 frustasi, juga rasa kekecawaan yang 

kuat yang dikeluarkan dalam bentuk perilaku-perilaku khusus. 

Kedua, kadangkala tantrum muncul sebagai rasa 

frustasi pada diri anak akibat ketidakmampuan anak untuk 

mengidentifikasi apa sebetulnya yang ia ingin kan, apa yang 

membu<ltnya marah, apa yang membuatnya kecewa sehingga in 

sendiri p un sebetulnya tidak paham dengan gejolak yang sedang 

terjadi di dalam diri. Altibatnya, anak tiba-tiba menjadi marah 

atau menangis. Hal ini biasanya dapat kita lihat pada anak-anak 

dengan usia yang relatifkecil. Dalam hal ini1 orang dewasa san gat 

perlu membantu anak-anak untuk mampu mengenali emosi serta 

keinginan, juga mengajarkan bagaimana mengungkapkan segaln 

perasaannya dengan cara yang baik. .. 

Ketiga, tantrum kadangkala merupakan hasil dari meniru 

•l t .utg dewasa. Tidak disadari anak-anak adalah mesin Jotocopy 

tng unik. Dalam kehidupannya, anak-anak terbiasa meniru apa 

til)\ ia lihat dari sekitarnya. Jika anak tumbuh dalam lingkungan 

111g lcrbiasa berteriak, melakukan kekerasan fisik, a tau menangis 

I 11~.\11 menjerit-jerit maka bisa jadi anak meniru berbagai 

1 1 ~si emosi terse but jika mereka juga mengalami kesedihan 

marahan. Maka, penting bagi orang dewasa untuk menjadi 

' h yang baik dalam mengkomunikasikan emosi diri ke 

bentuk-bentuk yang positif. 

'I'•' I\ Tantrum Wajar TerjadH 

Sccara umum, tantrum lebih banyak terjadi pada anak 

tii'>J .l 18 bulan hingga 4 tahun, masa dimana anak biasanya 

11 l.d1 memiliki cukup kemandirian dan mampu menunjukkan 

1 ' 1 ltdak sukanya terhadap sesuatu. Hasil penelitian Potegal 

I"' I ),widson di tahun 2003 menemukan pola perilaku tantrum 

I t .l .t'< .ll"kan usia. Penelitian tersebut menyebutkan bahv;a 

J•• v.tll'nsi tantrum meningkat sebanyak 87% ketika anak berusia 

I ' .~ l.llmn, 91 %ketika anak berusia2.S- 3 tahun1 danmenurun 

,•) 'u saat anak berusia 3.5 -4 tahun. Ketika anak memasuki usia 

IIIII):!;·' 12 tahun, perilaku tantrum biasanya mulai menurun 

111 1 1~•, dcngan kemampuannya untuk mengungkapkan perasaan 

lu1 lu• tnginannnya secara verbal. N.amun, pada beberapa orang1 

1 1 d.tkn tantrum ini tetap mengikuti hingga beranjak dewasa. 

Ut ••I lllCngemukakan bahwa kebiasaan tantrum yang berlanjut 

ltllll' l\· ' dcwasa bisa membentuk perilaku antisosial. Hal ini 

I l l ~ '''Y·I lcrjadi karena perilaku tantrum tidak dikelola dengan 

I 111 dt masa kecil. 



Gejala tantrum biasanya sudah muncul ketika anak berusia 

12-15 bulan, masa dimana anak telah mulai aktif secara fisik serta 

mampu menentukan mana hal yang disukai dan tidak disukai. Hal 

ini bisanya terjadi ketika anak berupaya untuk menyampaikan 

keinginannya kepada lingkungan seldtar, kendati kemampuan 

komunikasinya terbatas. Contohnya, anak di usia satu tahun 

biasanya akan menangis keras jika ingin popoknya diganti atau 

minta diberikan susu. Tantrum pada usia ini biasanya bersumber 

padakeinginan untukdiperhatikan oleh ayah atau ibu1 keinginan 

memperoleh makanan, ataupun keinginan mendapatkan mainan. 

Respon tantrum yang biasanya dimuncu]kan adalah menangi,~ 

dengan kencang, perilaku menolak (physically resistant behavio1) 

seperti menjatuhkan diri ke lantai, ataupun mcncengkeram kuat· 

kuat (clinging behavio1·). 

Periode tantrum memuncak ketika anak menginjak 

usia tiga tahun. Pada usia ini, terjadi peningkatan frekuensi, 

intensitas1 dan durasi tantrum. Basil penelitian menunjukkan 

bahwa anak berusia 3 tahun paling tidak mengalami tantrum 

satu kali dalam sehari. Bcbcrapa anak mengalami tantrum da]am 

periode waktu yang singkat (10-15 dctik), namun sebagian 

lainnya bisa tantrum sampai sejam atau dua jam. Peningkatau 

terse but terjadi dikarenakan pada usia tiga tahun anaksudah lebih 

membangun kesadaran akan dirinya (selj-awareness)1 sehinggn 

mampu mengidentifikasikan keinginan juga kcbutuhannyn. 

Sayangnya1 kesadaran ini masih belum diikuti oleh kenuunpunn 

bahasa yang baik sehingga anak masih belum menciptakan suatn 

bentuk komunikasi efektif untuk menyampaikan keinginnnnya 

seperti misalnya meminta ataupun bernegosiasi. Oleh karena ilu
1 

muncul perilaku tantrum yang lebih kompleks seperti memukul1 ... 

lllt'ncubit, dan berguling-guling. 

Setelah usia 3 tahun, seharusnya perilaku tantrum anak 

c•makin berkurang seiring dengan perkembangan bahasa 

\.eng terjadi. Namun tak jarang, beberapa anak masih kesulitan 

nwrcgulasi emosinya sehingga perilaku tantrum satu dua kali 

tll'>thseringmuncul. Terkadang, bentuknya pun bertambab berat 

fl'l"ti berteriak (yelling)1 membanting pintu1 dan sebagainya. 

mg anak mulai mampu diajak berkomunikasi, pada masa ini 
1 5udah mulai bisa diajarkan untuk bernegosiasi mengenai 

tH.•nuhan keinginan-keinginannya dengan cara yang baik. 

Tantrum merupakan proses yang wajar pada anak. Ken dati 

I 1111 kian, akan menjadi tidak wajar jika perilaku tantrum yang 

huumcuJkan anak sangat sering (tentu dengan dibandingkan 

I• 11~.111 anak seusianya) dan tergolong parah - misalnya 

I, 1 potensi menyaldti diri, maka hal itu dapat mengarah ke 

'''''ull.lh perilaku yang lebih serius. Selain ih1, perilaku tantrum 

I''J:·' pcrlu diperhatikan secara khusus apabila terjadi di luar 

t 111.1 ng usia yang seharusnya dalam frekuensi dan intensitas yang 

11upg1. Apabila hal tersebut terjadi, maka berkonsultasi dengan 

''" ' '>,\llgatlah dianjurkan. 

\I' •' Ynng Harus Dilakukan SaatAnak Tantrum? 

11erbeda dengan matematika, penyelesaian tantrum tidak 

1111 111punyai rumus yang pasti. Dengan kata lain penyelesaian 

1 H1 l11 1111 pada anak perlu memperhatikan banyak sekali aspek, 

1 ' H·tnl ung situasi yang menyebabkan anak tantrum, faktor 

.lu 1 lw·.1kter anak itu sendiri, dan dimana tantrum itu terjadi. 

I ul.1ngkala cara yang sudah diterapkan oleh orangtua untuk 

"'' tt)•,hcntikan tantrum bisa jadi tidak berhasil antara situasi 



yang satu dengan yang lain, kendati rasanya sudah mengikuti 

tips-tips yang dibaca di buku-buku atau didengar di berbagai 

forum pengasuhan anak. Mungkin juga orangtua bertanya

tanya, mengapa suatu cara "A.' bisa efektif untuk anak orang lain, 

sedangkan untuk anakku tidak bisa? Itulah mengapa pad a kalimat 

pembukaan penulis sebutkan bahwa penyelesaian tantrum tak 

bisa kita samakan dengan ilmu pasti, seperti rumus matematika 

yang selalu berakhir dengan hasil yang pasti. Walaupun demikian, 

ada beberapa aspek yang bisa kita jadikan pegangan dalam 

menghadapi tantrum pada anak. 

1. Beda Tipe Perilaku Tantr um.Anak, Beda Cara 

Perlu kita ingat bersama bahwa apapun perilaku anak yang 

sifatnya menan tang (challenging behavi01) selalu didasari oleh 

sebuah tujuan. Mah (2008) di dalam bukunya yang berjudul Tht• 

One Minutes Temper Tantrum Solution mengungkapkan bahwn 

cara pertama untuk menyelesaikan tantrum pada anak adalah 

dengan mengenali apa jenis tantrum yang terjadi pada anak. 

Mengenali jenis tantrum sangatlah penting sebab kcsalahan 

dalam identifikasi seringkali menciptakan masalah yang lebih 

besar, termasuk cara penanganan yang kurang efisien dan efektir. 

Sebagai contoh, orangtua m engancam akan meninggalkan 

anaknya di supermarket karena ia tak berhenti-henti menangis 

minta pulang. Dalam hal ini orangtua tidak menyadari bahwa ana k 

sebenarnya tantrum karena merasa kelelahan. Sebagai akibatny;\
1 

si anak menangis makin kencang. Padahal, dalam kasus tantrum 

seperti ini yang dibutuhkan oleh si anak adalah ditenangkan. Mah 

(2008) menuliskan sejumlah tips yang orangtua dapat lakukan 

pada jenis-jenis tantrum yang berbeda : ... 

I , Tantrum Manipulatif 

Pada jenis tantrum ini cara terbaik yang dapat 

dilakukan oleh orangtua menyetop perilaku ih1 dengan 

membuat batasan pada anak. Hal yang paling penting 

dilakukan oleh orangtua adalah bertindak tegas. Apabila 

perilaku tantrum sangat menganggu lingkungan, maka 

orangtua perlu membawa anak keluar dari situasi ih1. 

~1Isalnya membawa anak ke tempat tempat yang jauh dari 

I eramaian sambil menunggu anak tenang. 

Ketegasan akan lebih mudah dilakukan apabila 

urangtua sudah membuat sejumlah aturan dari awal. 

( 'nra ini dilakukan agar anak memahami orangtua sebagai 

pcmegang kontrol. Saya contohkan dalam sebuah skenario 

hcrikut. Dari kebiasaan yang sering terjadi, orangtua 

.,udah tahu bahwa anak akan minta mainan saat ia dibawa 

kc mall. Oleh sebab itu, ada baiknya jika orangtua sudah 

mengantisipasi hal ini sebelum berangkat dengan membuat 

IH•scpakatan bersama dengan anak, misah1ya dengan cara 

lll cncrangkan rencana apa-apa saja yang mereka berdua 

.1kan lakukan di mall, serta pcncgasan aturan apa yang boleh 

,1.u1 tidak boleh. Apabila tantrum terjadi1 orangtua dapat 

llh'ngingatkan anak pada kesepakatan-kesepakatan yang 

•,udah dibuat sebelumnya. 

'1'111llTnm Frustasi 

Ada berbagai macam pemicu tantrum frus tasi. Bisa 

J.ll l i karen a anak merasa sedih, merasa frustasi, ataupun 

IIH'I'.l sa stress. Jika anak sedih maka orangta perlu untuk 

lltt·nwalidasi rasa sedihnya kemudian m enenangkannya. 

M1s.1 lnya dengan berkata, '~dik scdih ya?': Sedangan 



jika anak merasa tantrum karena putus asa akan sesuatu, 

maka orangtua bisa membantu anak untuk menyelesaikan 

permasalaban yang membuat anak merasa putus asa. 

Namun ada kalanya juga orangtua harus bersikap toleran 

terhadap tantrum. Hal ini biasanya dilakukan apabila jenis 

tantrum yang muncul adalah tantrum jenis katarsis, artinya 

tantrum yang terjadi pada anak ketika ia merasa sangat 

stress sehingga sebagai orangtua kita dapat memberikan 

kesempatan bagi anak untuk tantrum dalam rangk.l 

membantu anak melepas emosi. 

Sesungguhnya p ada saat mengalami frustasi dan 

kekecewaan yang tinggi, anak sedang belajar untuk 

menetralisir pikiran-pikirannya sehingga ia belajar sesuatn 

yang baru. Di sebuah rumah b e1ajar . (saat saya terlibnt 

sebagai volunteer pengajar), saya pernah melatih anak-annk 

untuk belajar meronce. Scringkali saya melihat kebanyak:lll 

anak merasa putus asa dengan tugas tersebut. Jelas, bng1 

anak berusia lima tahun, meronce adalah sebuah pekerja:lll 

yang tak mudah. Kerapkali rcspon amarah anak-anak in1 

muncul dengan melcmpar senar ronce dan biji-biji ronct·, 

menggerutu, atau merengek menangis dengan mengataknn 

tidak bisa. Namun pada saat itulah saya mengamati1 bahw.1 

sebetulnya ada suatu proses belajar yang sedang merciC•I 

lalui. Pertama, mereka belajar bahwa dengan kemarah 111 

mereka tidak menyelesaikan masalah. Kedua, mert'k., 

belajar meregulasi emosinya1 untuk m encoba berang!-.111 

angsur m enjadi tenang. Justru setelah respon emosi ynu11 

meledak-ledak, di pertemuan berikutnya mereka mamp11 

mempersiapkan dirinya lebih baik. Terbukti, mcn•lt.t 

l . Membcntuk Perilaku Anak 

Selain men coba memahami sebab-sebab terjadinya 

ll!ll ruml orangtua juga tetap perlu tmtuk mengajarkan 

llt.lk bahwa periJaku tantrumnya tidak sepenuhnya baik. 

I '•'lllbentukan perilaku perlu dilakukan agar kebiasaan tantrum 

11 l.,k berlanjut hingga dewasa. Kadangkala1 ketika anak tidak 

1 diajak bernegosiasi, mengabaikan anak dapat juga dilakukan. 

J ,.m menarik perhatian sepenuhnya1 orangtua tidak akan 

nperkuat tingkah laku anak yang tidak diinginkan. Hal ini 

1 1t dilakukan misalnya dengan berjalan ke luar ruangan, atau 

au lapkan time out pada anak. 

Jika anak mulai memukul, menendang, menggigit, atau 

t•ll l1'111par barang1 orangtua harus menghentikan tindakan itu 

lu, lwluarkan anak dari situasi tersebu t. Perjelas bahwa menyakiti 

' '"H lain tidak dapat diterima. Begitu pula jika perilaku tantrum 

IIIJ: dilunjukkan anak cenderung melukai dirinya sendiri
1 

orang 

l w.l'l:l perlu mengh entikan perilaku tersebut misaJnya dengan 

1111 11Jollthkan anak dari lingkungan yang berbahaya atau memeluk 

th11hnya agar ia berhenti meluka.i diri. 

Kadangkala orangtua dapat memberikan beberapa 

•u•fl'kucnsi kecil m.isalnya mengambil hak istimewa yang anak 

1 u•111 l'idak bisa bennain gadget. Akan tetapi orangtua perlu 

tl1o~ li hati dalam menerapkan hukum:m1 karena beberapa 

''I 111 cnyebutkan hukuman yan_g terus menerus ada kalanya 

' It II mcmperkuat perilaku yang tidak diinginkan. Begitu pula 

It diltny.ll apabila anak dapat menunjukkan perilaku yang 

llht••, ll1 b n (tidaklagimengamuk disupermarket, tidakmerengek 

111111 pulang, dsb) orangtua perlu segera menghadiahi anak 

~ IIH•III ha l-hal positi~ 'bisa dengan pujian. Dengan demikian, 



anak jadi bisa membedakan mana perilaku yang diharapkan oleh 

lingkunganJ mana yang tidak. 

3. Turunkan Nada Suara sa at Anak Bertcriak Kencang 

Dalam menangani anak yang tantrum ada baiknya jikn 

orangtua tidak ikut berteriak kencang ketika anak sedang 

berteriak kencang. Tenang adalah hal yang paling dianjutkan 

MakaJ hal pertama yang harus orangtua lakukan ketika anak 

tantrum adalah mengontrol emosinya sendiri. Orangtua p erlu 

mengingat bahwa anak sedang dalam perasaan yang tidak baik, 

entah frustasiJ sedihJ atau marahJ sehingga yang harus kit'a 

lakukan adalah membantu anak untuk merasa lebih tenang, 

Jangan pula mengeluarkan kalimat yang mengancam anak. 

Oleh sebab ituJ menurunkan nada suara sati1bil pelan-pelan 

merefleksikan perasaan anak bisa dilakukan seperti misalnynJ 

"Mama tabu bahwa adik merasa sangat marah': Setelah tantrum 

pada anak selesaiJ orangtua bisa menenangkan anak dengan cam 

memberikan air minum1 menyeka wajah anak dengan lap basahJ 

da? memeluk anak. Hindari berdiskusi tentang apa keinginan 

anak saat anak sedang da1am fase tantrum. Diskusi bisa dilakukan 

saat fase tantrum sudah berakhir dan anak sudah kern bali tenan~, 

Mencegah Tantrum Lebih Awal 

Walaupun ada sejumlah cara yang dapat dilakuk:m 

orang dewasa dalam menghadapi anak yang tantrum} mencegnh 

terjadinya tantrum sangat mungkin untuk dilakukan. Adap llal 

beberapa cara untuk mencegah tantrum lebih awal antara lain: 

I , Mengautisipasi situasi yang akan membuat anak tantrum 

Untuk mengurangi kemungkinan tantrum munculJ maka 

a11 ,111g lua perlu mengantisipasi faktor penyebabnya. Jika anak 

fllllY·' kebiasaan tantrum karena ia mudah laparJ maka orangtua 

du menyiapkan makanan ketika berpergian. Jika akan 

t hl'lanja dalam durasi yang cukup lama} pastikan anak dalam 

rtdasi yang tidak lelah rni'll"<~lnya mengajaknya pergi setelah ia 

I h tidur sjang. Oleh _sebab itu1 memeJ1Uhi kebutuha11 fisiologis 

mgat dibutuhkan . 

Mombatasi runtuta'll untuk anak 

Tantrum juga berarti sebuah bentuk p rotes akan tuntutan-

mlllt.ln dari orangtua. Rasa marah biasanya adalah reaksi 

11ht1,1( dari larangan-larangan ataupun tuntutan-tuntutan yang 

ltl11•alkan oleh orangtua. Membatasi konttol yang diberikan 

'I' 11 1.1 nnak diperlukan agar anak tidak merasa bahwa banyak 

I • l11ginnnnya yang tidak bisa dipenuhi akibat larangan-larangan 

I Jill' lua t. 

Mclatih kontrol emosi pada anak 

Snlah satu cara yang dapat dilakukan oleh orangtua untuk 

till 111 pcrkecil kemungkinan tantrum pada anak adalah melatih 

11 d( kctrampilan kontrol diri. Dengan memiliki kontrol diri1 

11 dt 11cdang melindungi dirinya untuk tidak menyakiti orang 

It hi ( 'urn melatih kontrol diri pada anak1 misalnya adalah dengan 

!tit l,dwknn self-talk. Ajarkan anak ba_gaimana caranya mengelola 

• 111 1 l'austasi dengan mengatakan hal-hal yang menenangkan 

1 llta,an. Contohnya1 ketika anak merasa marah terhadap 

I ••l. l! lll yn, daripada melempar barangJ ajarkan anak untuk 

'''' IH 1ptakan suatu pemikiran positif. Sebagai contoh1 "OkJ 

•ua•••l(d mcmang jahat kepadaku. Tapi mereka pasti sebetulnya 



merasa bahwa tindakan mereka kepadak.u itu salah. Jadi biarkan 

saja': Tek.nik self-talk biasanya berhasil untuk ariak-anak pada 

usia yang lebih besar. Pada anak-anak yang lebih kecil, kontrol 

emosi dapat dilakukan dengan meminta anak menarik nafas 

panjang apabila ia merasa sangat marah atau sedih. Jika anak 

diberikan ruang oleh orangtuanya untuk menyelesaika11 emesi 

kemarahannya sendiri, anak justru mampu membuat berbagai 

strategi untuk berdamai dengan perasaan kemarahannya tersebut. 

4. Orang De,vasa sebagai Contoh 

Sebagai peniru yang ulung, kadangkala tanpa disadan 

mungkin respon yang dimunculkan anak adalah hal yang sering 

kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Oleh sebab itu, 

anak akan secara otomatis mengeluarkan respon yang sering ia 

lihat. Sej alan dengan hal ini, orangtua pcrlu menjadi tela dan yang 

baik. Misalnya ketika orangtua tiba-tiba mengeluarkan emosi 

yang meledak-ledak terhadap sesuattl, orangtua bisa mengatakan 

"Oh, maaf, harusnya mama tidak marah-marah seperti itm 

Respon marah mama terlalu berlebihan." Saat mendengarkan hal 

tersebut, anak bisa menyerap dua hal. Pertama, anak mengerti 

hahwa respon marah itu adalah respon yang wajar dan normal, 

Kedua, ia mernahami bahwa marah yang berlebihan menjadl 

tidak baik. 

Penutup 

Menghadapi anak yang sedang tantrum memang sangnl 

melelahkan bagi orangtua. Kendati demikian, perlu diingat 

bahwa tantrum sesungguhnya adalah respon yang sehat. Justnt, 

orangtua perlu was-was jika anaknya tidak mengalami tantrum <l1 

dcngan menangis anak telah mengeluarkan sekumpulan respon 

:> lres dari tubuhnya. Di dalam tubuh1 menangis membantu tubuh 

dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kondisi 

l'mosi yang lebih stabil. Orangtua bisa mengamatinya selepas 

.\llak menangis ken can g. Pasca menangis, biasanya anak menjadi 

lcbih tenang bahkan bisa diajak berkomunikasi bersama untuk 

mcnyelami kemarahan yang dialami. 

Di lain -sisi, perilaku tantrum anak justru membuat 

r mgtua cl.an anaksemalcin clekat. Dengan anak menjadi tantrum, 

ch sebuah pmses dimana orangtua berupaya memahami 

pt•tJlaku anak. Secara t~dak langsung ada proses kelekatan antara 

,,. .mgtua dan anak yang terbangun. Dalam menghadapi tantrum, 

n 1 .tng dewasa dapat membantu anak untuk mengenali emosi, 

lllt'ngontrol emosi, juga mengarahkan anak untuk herperilaku 

c'~ ll;"~i apa yang diharapkan lingkungan. Berusaha tenang·saat 

•tl.d<. tantrum adalah hal yang paling dianjurkan, namun tentu 

IH tlnh latihan yang berulang-ulang. Saat kita mampu melakukan 

l~od tcrsebut, maka sesungguhnya kita sedang melatih diri kita 

11111 uk menjadi orangtua yang penuh dengan kedamaian. 
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1B11nga flantpai 

• • 

gan zaman dengan kemajuan teknofogi dan pergeseran gaya 
t ber lean tantangan besar bagi para orangtua dan 

tuk tepat me damp'ngi anak di tengah d'nam!ka tumbuh 
bangnya Buku Se Ke-1 Bunga Rampai Psikologt Perkembangan 

yang met1batl<an 15 penulis dar berbagai perguruan tinggi ini hadir 
sebaga· safah satu bentuk ko.ntribusilkatar:~ Ps1koJog1 Perkembangan 
Indonesia (IPPI) untuk membant u para orangtua, pendldik, juga 
cafon-<alon orang tua maupun pendi:dik agar memiliki wawasan, 
suplemen pengetahuan seputar beberapa topic perkembangan dan 
pengasuhan anak, termaSQk: di dalamnya anak-anak berkebutuhan 
khusus. 
Uraian dalam buku ini terbagi menjadi tiga bagian : Diawali dari 
pengantar pakar, menuju padatulisan-tulisan tentang anak dan beragam 
tantangan perkembangannya, serta diakhiri dengan kelompok tulisan 
seputar penga§Uhan dan 'l.lpaya mengoptimalkan perkembangan anak 
Beberapa isu terkait perundungan (bullying), perilaku konsumtif pada 
anak, tantrum, ragam aktivitas belajar yang menyenangkan, dan 
sebagainya dibicarakan dalam beberapa bagian tulisan . 
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