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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas dan mencegah timbulnya berbagai 

penafsiran mengenai judul ”Upaya  Guru Dalam Mengatasi 

Temper Tantrum Pada Anak usia 2-5 Tahun di Kelompok Bermain 

(KB) Kasih Ibu Ulu Danau” Maka Peneliti perlu membatasi 

istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut, adapun 

pembatasan istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Upaya 

Upaya adalah “bagian yang di mainkan oleh orang atau 

tugas utama yang harus di laksanakan”
2
 Upaya adalah usahan 

atau ikhtiar yang di lakukan oleh seorang pendidik dalam 

mengubah sikap ataupun perilaku siswa. 

2. Guru 

Menurut pasal 1 UU No 14/2005 tentang guru dan dosen 

menyebutkan bahwa : 

“Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.” 

Menurut Zahara dan Lisma Guru adalah orang dewasa 

yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta 

didik dalam hal perkembangan jasmani dan rohani untuk 

mencapai tingkat kedewasaan, memenuhi tugasnya sebagi 

makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan makhluk 

sosial.
3
 

Yantoro berpendapat bahwa guru berperan penting dalam 

mendidik dan membimbing peserta didiknya agar menjadi 

penerus bangsa yang berkarakter karna peran guru tidak hanya 

mengajarkan atau mentransfer ilmu pengetahuan saja kepada 

                                                           
2 Peter Salim dan Yeni Salim,  “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta : 

Moderen Inglish  Press,1992), h.  1187. 
3 U, M Shabir. 2015. “Kedudukan Guru sebagai Pendidik”, ( Jurnal 

Auladuna. Vol 2.),  hal 221-232. 
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peserta didiknya. Guru di sebut juga sebagai katalisator, yakni 

orang digugu dan di tiru oleh peserta didiknya. 

Berdasarkan  Penjelasan di atas maka dapat di pahami 

bahwa Upaya Guru berarti Usaha yang di lakukan Guru atau 

pendidik untuk memecahkan masalah yang di hadapi anak 

didiknya. 

3. Temper Tantrum 

Temper Tantrum merupakan suatu bentuk luapan emosi 

yang tidak terkontrol pada anak. Yang akrab dengan prilaku 

yang di tunjukan anak pada saat mengalami temper tantrum 

seperti menangis keras-keras, berteriak, menjerit, memukul, 

menggigit, mencubit, menendang, serta melempar badan ke 

lantai.
4
 

Dari pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa 

temper tantrum merupakan prilaku yang tidak di inginkan atau 

mengganggu,yang di sebabkan oleh respon dari kebutuhan anak 

atau harapan anak yang tidak terpenuhi. 

 

B.  Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1, dalam undang-undang ini yang 

di maksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencaan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya ,untuk mememiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, penegendalian diri, kecerdasan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan anak usia dini 

merupakan upaya pembinaan yang di tunjukan kepada anak sejak 

lahir sampai enam tahun melalui rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memeasuki penddikan 

yang lebih lanjud.
5
 

                                                           
4 Siti Aisyah, Anita Afrianingsih, “Mengatasi Anak Tantrum Dengan Media 

Melukis Pada Masa Pandemi”.(Journal of Early Childhood and Character Education 

Vol 1,No : 2, 2021). 
5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, “tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Grafika”, 2013. Hal. 2-4 
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Sebagaimana di firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah 

Al-Mujaddilah ayat 11 tentang pentingnya pendidikan dan ilmu : 

                   

                 

                   

        

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (QS.Al-Mujaddilah:11) 

 

Adapun maksud ayat di atas adalah pendidikan tidak dapat 

lepas dari kehidupan manusia, dengan adanya proses pendidikan 

manusia dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan di 

lingkungan sekitarnya. 

Pendidikan Anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan yang 

menyediakan program pendidikan dan pengembangan bagi anak 

usia 0-6 tahun. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk 

mengembangkan berbagai potensi baik fisik, bahasa, koghnitif, 

bahasa, motorik dan seni untuk menyiapkan anak dalam memasuki 

pendidikan dasar.
6
 

Pendidikan anak usia dini merupakan upaya sadar untuk 

menumbuh kembangkan potensi yang di miliki peserta didik 

                                                           
6 Erlinda Nelly & faridah Mayar, Implementasi Kolase Dalam 

Mengembangkan Kreativitas Anak,( Jurnal Ensiklopediaku Volume 2, No 2, edisi 1 

Januari 2020, h. 22. 
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sebagai sumber daya manusia dengan cara mendorong dan 

memfasilitasi kegiatan proses pembelajaran mereka.
7
 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan Pendidikan dasar ke arah pendidikan 

pertumbuhan dasar dan perkembangan fisik (koordinasi motorik 

halus dan kasar),kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan 

emosi, kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap dan prilaku 

serta beragama) bahasa dan komunikasi, serta dengan keunikan 

dan tahapan-tahapanperkembangan yang di lalui oleh anak usia 

dini. Selain itu Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah untuk 

membentuk anak yang berkualitas, sehingga anak memilki 

kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar. Serta 

mengurangi kehidupan di masa dewasa nanti, sebagaimana dalam 

pasal 28 Undang-undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 

ayat 1 dinyatakan bahwa anak usia dini adalah termasuk anak yang 

rentang di usia 0-6 tahun.
8
 

Pada hakikatnya Pendidikan anak usia dini merupakan 

pendidikan yang di selenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek 

kepribadian anak. Pendidikan anak usia dini memiliki peranan 

sangan penting untuk mengembangkan kepribadian anak dan 

mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjudnya. 

Istilah anak usia dini di Indonesia di tunjukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia 6 tahun.  

Berdasarkan uraian di atas di jelaskan dalam Al-Quran, (Q.S 

Luqman:13) Bahwa pendidikan di mulai sejak anak usia dini 

dengan mngajarkan anak tentang iman agar anak selalu dekat 

dengan Allah SWT. 

                                                           
7 Romlah, “Meningkatkan Kreatifitas  Pembelajran Anak Usia Dini Dengan 

Bermain”, hal. 1 
8 Rusdian Marta, “Penanganan Kognhitif Down Syndrome Malalui Metode 

 puzzle Pada Anak Usia Dini,”Jurnal Obsesi  : Jurnal Pendidikan Ana k Usia Dini, 

2017, https://doi.org/10.31004/ obsesi,vlil. H. 29. 

https://doi.org/10.31004/
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”Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelejaran kepadanya”Hai anakku janganlah 

engkau mempersekutukan (Allah), Sesungguhnya 

mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang 

besar”(Q.S Luqman: 13) 

 

Di era milenial sekarang pendidikan di kota dan di desa 

terutama pada anak-anak sudah diacuhkan karena sekarang 

kehidupan mereka lebih tergantung pada alat elektronik seperti 

handphon yang membuat pendidikan, jiwa dan raga terutama pada 

anak menjadi lemah baik dari segi menyimak, etika, tata krama, 

sosial emosional, dari segi akademis, dll sangat menurun drastis, 

anak yang sebelumnya adalah kebanggaan suatu bangsa untuk di 

jadikan sebagai generasi-generasi yang mampu  membawa Negara 

menjadi Negara yang maju dan lebih baik dan sekarang berdampak 

buruk atau negatif. Untuk itu pendidikan sangat lah penting di 

terapkan. Dengan pendidikan seseorang memiliki ilmu 

pengetahuan yang bisa di jadikan senjata pegangan atau pedoman 

yang digunakan sebagai investasi baik didunia maupun di akhirat.
9
 

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran Surah Fatir Ayat 

28 : 

                    

                    

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang 

melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam 

warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah 

                                                           
9 Arni Patika Sari, “Upaya Meningkatkan Kemampuan Menyimak Melalui 

Metode Bercerita Media Celmek Karakter di PAUD Kartini II Jatimulyo Lampung 

Selatan, (Kualitatif, UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 3-4. 
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di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.(QS.Fatir:28) 

 

Anak usia dini merupakan suatu upaya yang di tunjukan 

kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun yang di lakukan 

melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memilki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjud.Secara umum tujuan 

pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi 

anak sejak dini sebagai persiapan jntuk hidup dan dapat 

mentyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam melaksanakan 

pendidikan anak usia dini hendaknya menggunakan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa 

berorientasi kepada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak 

yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk 

mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik 

perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, 

motorik, dan sosioemosional.
10

 

Anak usia dini merupakan individu yang unik, masa di mana 

anak mengalami perkembangan dan perubahan di awal priode. 

Perkembangan dan pertumbuhan bergerak cepat menuju ke tahap 

perkembangan selanjudnya. Sejak dini aspek perkembangan sosial 

emosional anak harus di bentuk,jika tidak di tangani dengan baik 

maka akan berpengaruh pada kualitas nya pada saat anak tumbuh 

dewasa. Mendidik anak sejak dini merupakan masa yang tidak 

boleh di sia-siakan. Sebab pada masa inilah orang tua mendapatkan 

kesempatan yang luar biasa untuk mengembangkan semua potensi 

anak. Lantaran anak adalah generasi penerus dari sebuah bangsa 

dan sekaligus merupakan sebuah amanat dari Allah SWT yang 

harus di jaga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah 

SWT. Sebagaimana terdapat dalam Al -Qur’an Surah Al-Anfaal 

Ayat 28: 

                                                           
10 Danan Surya, Pendidikan Anak Usia timulasi dan Aspek Perkembangan 

Anak,(Rawamangun . Jakarta 13220: PRENADA MEDIA GROUP, Devisi Kencana, 

2018), h. 242-243. 
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“Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 

hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah 

pahala yang besar”.(QS.Al-Anfal:28) 

 

Berkembangnya aspek sosial emosional anak usia dini akan 

menjadi salah satu kebutuhan penting yang akan menjadi dasar 

pembentukan karakter anak yang akan melekat hingga dewasa. 

anak di harapkan mampu menjadi insan yang akan mengerti akan 

emosi yang di alami dan mampu di terima oleh lingkungan sosial. 

Jika seorang anak tidak mampu mengenal emosi yang ia miliki, 

maka anak akan kesulitan untuk bersosialisasi dengan 

lingkungannya. Oleh Karena itu muncullah berbagai permasalahan 

emosi yang akan di alami anak dan akan menghambat proses 

tumbuh kembang anak. Salah satu bentuk ketikmampuan anak 

dalam mengendalikan emosi adalah temper tantrum, adapun 

maksud dari emosi disini yaitu emosi marah yang belebihan. 

Freud mengemukakakan bahwa  salah satu self defence 

mechanism bahwa temper tantrum sering dialami pada anak usia 

prasekolah karena ketidakmampuan mereka dalam mengontrol 

emosi, mengungkapkan kemarahan dengan tepat, dan terjadinya 

kondisi regresi atau fixasi dalam perkembangan.
11

 

Temper tantrum merupakan prilaku yang sering muncul 

pada anak dan merupakan bagian dari proses perkembangan yang 

pasti akan berakhir. Walaupun merupakan prilaku yang negatif dan 

berlebihan, namun tenper tantrum bisa dinilai positif dengan 

melihat bahwa anak ingin menunjukan pendapatnya, 

menggambarkan rasa marah dan frustasi, dan berusaha 

memberitahu bahwa mereka sedang bingung, lelah, atau sakit, 

                                                           

11 Shilni, Aida Rusmariana, Gambaran Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Kejadian Temper Tantrum Pda Anak Usia Prasekolah : Literature Review, (Seminar 

Nasional Kesehatan, 2021). h. 22-35. 
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namun demikian, bukan berarti tantrum boleh di dukung. Anak 

yang terus-menerus mengalami tantrum, berisiko juga mengalami 

gangguan emosi dan tentunya gangguan prilaku pada tahap 

perkembangan selanjudnya.
12

 

Temper tantrum merupakan episode dari kemarahan dan 

frustasi yang ekstrim, yang tampak kehilangan kendali seperti 

gambaran perilaku menangis, berterak, sampai timbulnya perilaku 

agresif dengan menendang, memukul, merusak benda di 

sekitarnya, mencakar. Dalam bebrapa kasus terdapat anak yang 

sampai menyakiti orang dewasa sebagai bentuk pelampiasan atas 

kemarahanya tersebut.
13

sebagaimana pendapat yang di 

kemukakakan oleh Stewart at all dalam buku Ali Nugraha dan 

Yeni Rahmawati dengan judul Mtode Perkembangan Sosial 

Emosional mengutarakan perasaan marah sebagai besic emotions, 

emosi kemarahan terjadi pada saat individu merasa frustasi dan di 

hambat karena individu tidak mencapai apa yang diinginkan, 

individu merasa diganggu atau di hadapkan pada suatu tuntutan 

yang berlawanan dengan keinginannya. Perasaan ini akan membuat 

orang, seperti ingin menyerang “musuhnya”. Kemarahan akan 

membuat individu sangat bertenaga dan impulsive (mengikuti 

nafsu atau keinginan). Marah Membuat otot individu mengencang, 

wajah akan merah(hangat). Bartlet dan izart mengemukakan 

ekspresi wajah ketika marah yang di tandai dengan dahi yang 

berkerut, tatatpan tajam pada objek pencetus kemarahan, 

membesarnya cuping hidung, memperihatkan gigi yang 

mencengkram, bibir ditarik ke belakang.
14

 

Temper tantrum merupakan respon yang normal terhadap 

kemarahan dan umumnya terjadi pada anak berusia antara satu 

hingga empat lima tahun, respon ini muncul sebagai upaya dari 

kegagalan anak dalam melatih penguasaan diri dan pengambilan 

                                                           
12 Beti Malia Rahma Hidayati, “Tipe Pola Asuh Orangtua dengan Anak 

Temper Tantrum”, (Indonesian Journal of Humanities and Sosial Sciences, Vol 2, 

Issue 1, March 2021 
13 Mas Ian Rif’ati, “Pola Regulasi Emosi Orang Tua Dengan Anak Temper 

Tantrum, (Temu Ilmiah Ikatan Psikologi”, Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya, 2018), hal. 2-3. 
14Ali Nugraha, Yeni Rachmawati,”Metode Pengembangan Sosial 

Emosional”.(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).h 1.9 
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keputusan. Tantrum lebih sering terjadi pada anak yang aktif dan 

memiliki keinginan yang tinggi serta energi yang lebih. Praktik 

pengasuhan anak yang dapat mendorong prilaku tantrum pada anak 

termasuk inkonsistensi dalam pengasuhan, bekspektasi yang tidak 

masuk akal, keketatan yang berlebihan, terlalu protektif, dan terlalu 

memanjakan. Orang tua dan guru perlu memahami prilaku anak 

baik di rumah maupun di sekolah agar dapat mengatasi prilaku 

tantrum pada anak. Prilaku tantrum di tangani setelah amarah anak 

mereda. Orang tua dan guru membantu anak untuk belajar 

mengungkapkan perasaan negatif dan rasa marah dengan cara yang 

lebih positif.
15

 

Temper tantrum   paling sering terjadi pada anak-anak yang 

gigih dan memiliki energi yang melimpah atau bisa juga karena 

anak lapar atau tidak nyaman, anak-anak megubah ekspresi 

emosional mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan 

melebih-lebihkan perasaan marah dan tertekan untuk mendapatkan 

perhatian.
16

 

Secara umum temper  tantrum dapat di klasifikasikan 

sebagai perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang anak untuk 

keluar dari kondisi ketidaknyamanan (deprivasi). Perilaku agresif 

atau agresivitas dapat dilihat dalam berbagai perspektif teori yang 

berbeda, sebagaimana di uraikan sebagai berikut: 

Pandangan Etologis: Agresi Sebagai Energi Internal, 

Pandangan ini manawarkan sebuah model yang secara khusus 

menjawab persoalan tentang bagaimana energi tantrum pada anak 

berkembang dan di lepaskan. Apakah energi ini akan 

termanifestasi menjadi perilaku tantrum atau tidak, tergantung pada 

dua faktor: a.) Banyaknya energi yang terakumulasi dalam diri 

anak pada saat tertentu, dan b.) Kekuatan stimulus eksternal yang 

mampu mencetuskan perilaku tantrum . Semakin rendahnya 

energinya, semakin kuat stimulus yang di butuhkan anak untuk 

memunculkan respon tantrum, dan  begitupun sebaliknya jika 

                                                           
15 Cau Kim Jiu, “Prilaku Tantrum Pada Anak  Usia Dini Di Sekolah”,(P 

ISSN 2548-6284 E ISSN 6215-0360, vol 5, No 2 Juni 2021). 
16 Laila Sari, “The Realationhip of Parenting Patterns to Temper Tantrum 

Behavior in Pre-Shool age Children (3-6 Years) in Suka Damai Hamlet, Segedong 

District”,( Journal of Healt and Nutrition Research, Vol.1 No.1 2021) h 21-28. 
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tingkat energi itu akan meledak dan memunculkan respon spontan. 

Pandangan psikoanalisa freudiana; agresi sebagai insting 

destruktif. Psikoanalisa melihat perilaku ndividu terbentuk karena  

didorong oleh dua kekuatan dasar yang menjadi bagian tak 

terpisahkan dari sifat manusiawi yakni instink hidup (eros) dan 

instink mati (tanatos). Eros mendorong orang kearah mencari 

kesenangan dan memenuhi keinginan, sedangkan tanatos diarahkan 

pada destruksi diri, atau menyerang orang lain atau benda-benda di 

luar dirinya. Hipotesis Frustasi Agresi: Agresi Sebagai Dorongan 

Yang Diarahkan Pada Tujuan. Dorongan yang secara terus-

menerus dapat meningkan sumber energi. Dorongan itu hanya 

diaktifkan jika organisme yang bersangkutan merasa dirinya tidak 

mampu mendapatkan sarana untuk memuaskan kebutuhan yang 

memberi energi, yang dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan 

deprivasi, sedangkan frustasi didefinisikan sebagai interferensi 

eksternal terhadap perilaku yang diarahkan pada tujuan. Jadi, 

pengalaman frustasi mengaktifkan keinginan anak untuk tantrum 

terhadap sumber frustasi. Mengembangkan sebuah representasi 

koghnitif yang tergeneralisasikan untuk mengatasi kon ik dengan 

menggunkan perilaku agresi seperti tantrum. Para ahli teri belajar 

menekankan bahwa perilaku tantrum di hasilkan dari pola asuh 

(nurture), yaitu diperoleh melalui prose-proses belajar seperti 

kebanyakan bentuk perilaku sosial lainy baik pengondisian 

instrumental, yaitu belajar melalui hadiah dan hukuman, mupun 

meniru, yaitu belajar melalui observasi, merupakan mekanisme 

yang kuat bagi perolehan dan ferforma perilaku tantrum. Sejauh 

mana anak di beri hadiah untuk perilaku tantrumnya, maka sejauh 

itu pulalah kemungkinan perilaku yang sama atau serupa akan di 

perlihatkan lagi di masa yang akan datang.(krahe, 2001).
17

 

Menurut Dariyo jika tantrum tidak di atasi maka akan 

membahayakan fisik anak tersebut, selain itu anak akan kehilangan 

kontrol dan akan lebih agresif, tidak bisa mengatasi masalah, tidak 

bisa mengambil keputusan dan tidak akan tumbuh dewasa, karena 

melewati tantrum tahapan yang akan membuat anak tumbuh 

                                                           
17 Syamsuddin, “Mengenal Perilaku Tantrum Dan Bagaimana 

Mengatasinya”,(Journal Informasi Vol. 18, No. 02, Tahun 2013) 
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dewasa.
18

  Menurut (Hurlock,2010) dalam penelitian Eka 

Supriyanti dan Tanti Budhi H, Temper Tantrum sering terjadi pada 

anak laki-laki karena anak laki-laki lebih membutuhkan perhatian 

dibandingkan anak perempuan untuk mencapai suatu kemandirian 

Temper tantrum juga akan berdampak pada sosial emosional anak 

jika di biarkan secara berlarut-larut. Jika anak yang tidak pernah 

temper tantrum melihat anak yang temper tantrum maka maka 

dapat berpengaruh di lingkungan sekitar, karena anak cendrung 

meniru apa yang mereka lihat.
19

 

Menurut Hasan Maimunah Temper Tantrum bila tidak di 

tangani sejak dini, maka tantrum yang buruk pada usia 3 tahun 

akan terbawa sebagai masalah sampai masa dewasa, Sebuah fakta 

penelitian mengungkapkan bahwa anak yang pemarah (Temper 

Tantrum) sering tumbuh menjadi orang dewasa yang pemarah 

pula.
20

  Oleh karena itu prilaku tantrum harus segera di kurangi 

sedikit-demi sedikit sejak dini. Pentingnya upaya mengatasi temper 

tantrum dengan baik oleh guru maupun orangtua agar anak tidak 

berisiko mengalami gangguan emosi di masa dewasanya sehingga 

menjadi anak yang agresif dan pemarah di masa yang akan datang, 

adapun cara untuk mengatasi temper tantrum pada anak usia dini 

berdasarkan  bebearapa indikator mengatasi temper tantrum pada 

anak usia dini ,menurut  Fetsch et al, dan harington dalam buku 

izzatul Fitriyah yaitu sebagai berikut: 

1. Menghindari penyebab temper tantrum  

2. Memberikan kenyamanan pada anak 

3. Mengalihkan perhatian anak 

4. Tetap tenang menghadapi anak yang mengalami temper 

tantrum 

                                                           
18 Innek Junita, “Gambaran Strategi Yang Di Lakukan Orangtua Dalam 

Menghadapi Temper Tantrum Anak Dengan Autism Spektrum Disoder” 2013. 
19 Eka Supriyati, Tanti Budhi H, “Strategi Mengatasi Temper Tanrum 

Pada Anak  Usia 3-5 Tahun Melalui Permainan Uar Tangga Di TK Wilayah 

Tumpang Kabupaten Malang”(Jurnal Wiyata, Vol.6 No. 1 Tahun 2019). H 1-8 
20 Wesian Heris Santy, “Pola Asuh Orangtua Mempengaruhi Temper 

Tantrum Pada Anak Usia 2-4 Tahun Di Paud Darun Najah Desa Gading, Jatirejo, 

Mojokerto”,(Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol 7, No 12, Pebruari 2014), hal 73-81 
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5. Menerapkan time out
21

 

Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu adalah Kelompok 

Bermain yang merupakan satuan pendidikan anak usia dini 

nonformal yang menyelenggarakan pendididkan untuk anak usia di 

bawah enam tahun, Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu di dirikan 

oleh pemerintah kabupaten Oku Slatan mengingat pentingnya 

pendidikan bagi anak usia dini, lembaga ini memiliki cabang di 

setiap Desa di Kabupaten Oku Selatan, Kelompok Bermian (KB) 

Kasih ibu di buka setiap hari senin sampai dengan hari jum’at 

kelompok bermain kasih ibu ulu danau memiliki 31 anak dan 5 

orang pendidik yang dimana kurikulumnya di susun dengan 

mengusung nilai-nilai islam sebagai dasar untuk pengembangan 

karakter peserta didik mulai dari usia 2-5 tahun.  

Dengan adanya berbagai macam karakter anak yang ada di 

Kelompok Bermain (KB) kasih ibu ulu danau maka guru di tuntut 

untuk memiliki keterampilan dalam mendidik dan mengasuh anak 

dengan tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan 

optimal sesuai dengan usia mereka. Karena itu guru juga harus 

memahami setiap permasalahan dan karakter anak serta berusaha 

memberi bantuan dan mengatasi setiap permasalahan 

perkembangan peserta didik yang dimana salah satunya adalah 

Temper tantrum atau yang sering di sebut tantrum. 

Berdasarkang hasil observasi peneliti pada saat pra 

penelitian  di Kelompok Bermain Kasih Ibu peneliti mengamati 

terdapat 2 (dua) orang anak yang masing-masing 1(satu) laki-laki 

dan 1 (satu) anak perempuan, anak perempuan berusia 3 tahun dan 

anak laki-laki berusia 5 tahun yang perkembangan nya sangat baik 

dalam segi tumbuh kembangnya terutama pada perkembangan fisik 

motoriknya, namun dalam segi perkembangan sosial emosionalnya 

kedua anak ini masih sangat kurang, mereka masih sangat sulit 

dalam mengekspresikan emosinya, Emosi kemarahan yang tidak 

terkontrol menyebabkan kedua anak ini mengalami temper tantrum 

yaitu ketika anak menginginkan sesuatu namun tidak terpenuhi 

maka kedua anak ini akan menangis kencang, berguling-guling di 

                                                           
21 Izzatul Fithriah dkk, “Mengatasi Temper Tantrum Pada Anak 

Prasekolah”(Pusat penerbitan dan Percetakan UNAIR Cet 1) h.20-29 
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lantai, berteriak kencang,melempar barang bahkan menyakiti orang 

di sekitarnya hal ini menyebabkan teman-temannya merasa takut 

mendekatinya. 

Anak dengan ciri temper tantrum pertama yaitu anak 

perempuan dengan inisial IK, anak perempuan yang berusia kurang 

lebih 3 tahun. Peneliti mengamati bahwa pada saat jam bermain di 

luar kelas anak tersebut menangis karena keinginananya tidak 

terpenuhi, dia ingin bermain ayunan tetapi temannya sudah 

mendahuluinya, dia juga suka mennagis kencang dan berguling-

guling di lantai jika dia meresa keinginannya tidak sesuai, anak 

tersebut juga kadang suka merengek-rengek tidak mau makan 

karena bekal yang ia bawa tidak seperti bekal yang di bawa 

temannya lantas ia menginginkan makanan yang di makan 

temannya ia sering menangis ketika segala sesuatu tidak sesuai 

dengan keinginannya.
22

 

Observasi kedua peneliti menemukan 1 anak laki-laki 

dengan inisial ASA yang berumur 5 tahun dengan ciri-ciri temper 

tantrum, terlihat pada saat ia menaiki salah satu meja di kelas 

sambil berteriak dan ketika ia di nasehati dan di perintahkan oleh 

guru untuk duduk ia malah menangis kencang, ketika ia bermain 

dengan temannya dan menginginkan salah satu mainan yang di 

mainkan temannya ia merebutnya dan menangis kencang bahkan 

berguling-guling di lantai berteriak kencang bahkan sesekali 

melempar barang yang ada di dekatnya. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di Kelompok 

Bermain (KB) Kasih Ibu ketika anak mulai menangis kencang dan 

mengamuk guru membiarkan tantrumnya sejenak sampai anak bisa 

tenang dan melupakan tantrumnya, setelah itu guru membujuk dan 

menasehati anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang 

memeluk anak dan mengajari anak bagaimana cara bersabar dan 

mengontrol emosi kemarahan dengan baik
23

 Sebagaian guru di 

kelompok bermain sudah memahami apa itu temper tantrum pada 

anak usia dini dan apa yang harus mereka lakukan ketika anak 

                                                           
22 Hasil Observasi peneliti pada tanggal 07 Februari pukul 08:00.09:00 

WIB. 
23 Hasil Observasi Peneliti Pada tanggal 09-02-2022 pukul 08:00-09:00 

WIB. 
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mengalami temper tantrum, tetapi kurangnya kerja sama dengan 

orang tua lingkungan sekolah serta lingkungan rumah anak 

menjadi salah satu faktor utama kesulitan guru dalam mengatasi 

temper tantrum pada anak. 

Pentingnya bantuan dan upaya penanganan yang tepat dari 

guru dan orangtua agar prilaku ini tidak menjadi kebiasaan bagi 

anak dan anak bisa sedikit demi sedikit bisa mengontrol emosi 

kemarahannya dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih dalam mengenai judul” Upaya Guru 

Dalam Mengatasi Temper Tantrum Pada Anak Usia Dini di 

Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu Ulu Danau Kecamatan 

Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah di paparkan 

di atas maka untuk menghindari perluasan-perluasan masalah 

dalam suatu pembahasan dan penelitian maka dalam hal ini di 

perlukan fokus dan sub fokus penelitian, maka fokus penelitian ini 

adalah: 

Upaya Guru dalam Mengatasi Temper Tantrum Pada Anak Usia 

Dini 2-5 Tahun di Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu Ulu Danau. 

Adapun sub fokus dalam penelitian ini di bagi menjadi 5 upaya 

mengatasi temper tantrum pada anak usia dini yaitu, Menghindari 

penyebab temper tantrum, Memberikan kenyamanan, Mengalihkan 

perhatian anak, Tetap tenang menghadapi anak, dan  Menerapkan 

time out. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan 

sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Upaya Guru dalam Mengatasi Temper Tantrum Pada 

Anak Usia Dini di KB Kasih Ibu Ulu Danau? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya guru dalam 

mengatasi prilaku tantrum pada anak usia dini di Kelompok 

Bermain (KB) Kasih Ibu Ulu Danau. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan  mengenai perilaku tantrum pada 

anak usia dini di KB Kasih Ibu Ulu Danau. 

 

2.  Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan lebih dalam mengenai 

prilaku tantrum pada anak dan dapat mengetahui bagaimana 

upaya guru dalam mengatasi anak yang mengalami temper 

tantrum di KB kasih Ibu Ulu Danau. 

b. Bagi Guru 

 Menambah penegetahuan guru lebih dalam mengenai 

prilaku tantrum dan cara mengatasi anak yang sedang 

mengalami tantrum dengan tepat baik di sekolah maupun di 

luar sekolah. 

 

c. Bagi siswa  

Dengan pengetahuan yang guru peroleh dalam mengatasi 

prilaku tantrum pada anak dengan tepat maka peserta didik 

akan lebih baik dalam mengontrol emosinya. 

 

d. Bagi Sekolah 

1) Dapat  bermanfaat bagi guru dalam menyelesaikan 

masalah pada anak yang terjadi sekolah terutama 

masalah gangguan social emosional anak yang 

menyebabkan anak mengalami temper tentrum. 

2) Dapat menambah pengetahuaan guru dalam mengatasi 

anak yang temper teantrum dengan cara yang tepat  
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G. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan ini berisi tentang tinjauan 

terhadap penelitian terdahulu yang sejenis, beberapa penelitian 

yang serupa yaitu seperti : 

1. Penelitian yang di lakukan oleh Dwi Wati, Khoirul Asyiak dan 

Mutiara Sari Dewi ( 2021 ). Dengan judul: “Peran guru dalam 

mengatasi prilaku tantrum pada anak usia dini” 

menunjukan hasil bahwa penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, yang subjek penelitian nya adalah kepala 

sekolah,guru dan pengasuh day care sekolah dolan, tekhnik 

pengumpulan data, kesimpulan data yang di gunakan dalam 

penelitian ini menggunakan tekhnik obserfasi, penelitian  

wawancara dalam penelitian berbentuk pertanyaan-pertanyaan 

yang di ajukan kepada kepala sekolah dan kepada guru-guru 

ataupun pengasuh di day care sekolah dolan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kondisi anak menalami tantrum di  day care 

sekolah dolan beragam yaitu menangis, merengek,  memukul, 

dan berguling-guling di lantai. faktor yang menyebabkan anak 

berprilaku tantrum yaitu keinginan anak yang tidak terpenuhi, 

anak tidak dapat mengatur keinginannya dalam bentuk 

bahasa,lingkungan juga menjadi factor utama baik lingkungan 

di sekolah maupun lingkungan rumah.strategi yang di gunakan 

oleh guru di day care sekolah dolan dalam mengatasi anak yang 

sedang mengalami tantrum sudah baik, terbukti ketika pengasuh 

melakukan strategi dengan tetap mengawasi ketika anak 

berprilaku tantrum, menasehati ketika tantrum yang di alami 

anak telah reda,dan memberikan nasehat kepada anak ke arah 

prilaku yang positif.
24

 

2. Berdasarkan penelitian yang di teliti oleh Miftakhul falaah 

Imtikhani Nurfadilah, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Modifikasi Perilaku Anak Usia Dini untuk Mengatasi 

Temper tantrum pada anak” (2021). Menunjukan bahwa 

penelitian ini menggunakan studi literatur atau peneltian 

                                                           
24 Dwi Wasilah Wati, Khoirul Aisfiak, Mutiara Sari Dewi. Peran Guru 

dalam mengatasi Prilaku Tantrum pada Anak Usia Dini Di Day Care Sekolah Dolan 

Care, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol.3 No. 1 Tahun 2021. 
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kepustakaan dengan mengumpulkan sumber yang berkaitan 

dengan modifikasi perilaku anak usia dini untuk mengatasi 

temper tantrum pada anak.mhasil peneltian ini berbentuk 

skripsi, buku, jurnal dan sumber sumber lain yang relevan. 

berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka 

penelitian ini menunjukan bahwa pada tahapa n perkembangan 

sosial emosional pada anak usia dini, orang tua  dan pendidik 

perlu memberikan perhatian lebih kepada anak. Hal ini di 

lakukan dengan tujuan agar orang tua dan pendidik dapat 

menegtahui perilaku anak, baik prilaku positif maupun perilaku 

negatifatau penyimpangan, melalui modifikasi prilaku anak 

dengan temer tantrum dapat berkembang, mampu memeahami, 

mengelola dan mengekspresikan emosinya, baik emosi negatif 

maupun posif, sehingga anak mampu bersosialisasi, 

berkomunikasi dan bereksplorasi terhadap lingkunganya dengan 

baik.
25

 

3. Marsella Wahyu Suzanti, dalam penelitiannya tentang 

”Efektifitas Finger Painting untuk Menurunkan Perilaku 

Tantrum Pada Anak KB PK Yogyakarta” (2014).
26

 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana anak dapat 

menyalurkan ungkapan emosi dan perasaan mereka dengan cara 

yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

keefektifan Finger Painting untuk menurunkan perilaku tantrum 

pada anak KB PK Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 

model penelitian eksperimen subjek tunggal dengan sunjek 3 

anak. Hasil penelitian menjunjukan bahwa Finger Painting 

efektif untuk menurunkan perilaku tantrum pada anak KB PK 

Yogyakarta. 

4. Berdasarkan penelitian Adela Tsa mrotul Fikriyah penelitian ini 

membahas tentang “peran pembimbing konsling dalam 

mengatasi anak temper tantrum”, Jenis penelitian yang di 

                                                           
25 Miftahul Falaah Imtikhani Nurfadilah:” Modifikasi Perilaku Anak Usia 

Dini untuk mengatasi Temper Tantrum pada anak”.Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 10 

(1),2021,69-76. 
26 Masella Wayu Suzanti, Efektifitas Finger untuk Menurunkan Prilaku 

Tenmper Tantrum pada anak KB PK Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Abak Volume 

III, Edisi 1 ( Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta, 2014), 460. 
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gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif, Tujuan penelitian ini bukan 

hanya untuk mendskripsikan suatu objek yang diteliti saja. 

Namun penelitian ini mencakup proses pengeksplorasian fakta 

dan data objek di lapangan
27

. 

5. Irma Yanti Suryani mengenai “Upaya Mengatasi Kasus Anak 

yang Tantrum dengan Metode Time Out di Taman Kanak-

Kanak ” (2013). Peneltian ini menggunakan metode study 

kasus dengan pendekatan kualitatkif, instrument penelitian yang 

di pakai adalah lembar observasi. Tujuan penelitian ini adalah 

mengkaji kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan metode 

tim out untuk mengatasi masalah anak tantrum di TK PGRI 

Sukarame. Subjek penelitiadi TK PGRI Sukarame dengan 

jumlah 20 anak.
28

 

Berdasarkan beberapa Penelitian di atas tentunya terdapat  

perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, mengingat 

subjek, objek, tempat penelitian dan metode yang berbeda 

tentunya penelitian di atas memiliki perbedaa dengan penelitian 

yang peneliti lakukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang upaya guru dalam mengatasi temper tantrum 

pada anak usia dini di kelompok bermain kasih ibu ulu danau. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan 

sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi 

“metodologi” merupakan slah satu cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan “penelitian” adalah merupakan suatu kegiatan untuk 

merumuskan, mencatat, mencari dan menganalisis sampai 

terbentuk laporan.
29

 

 

                                                           
27 Adela Tsamrotul Fikriyah,” Peran Pembimbing Konsling Dalam 

Mengatasi Anak Temper Tantrum”.( Vol 02 No. 02 Juli-Desember 2021). 
28 Suryani, Irma Yanti,”Upaya Mengatasi Anak Yang Tantrum Dengan Time 

Out Di Taman Kanak-Kanak”(Thesis Universitas Pendidikan Indonesia 2013). 
29 Cholid Narbuka, & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), h.1 
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1. Jenis Penelitian 

 Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku S. Margono 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dapat prilaku yang dapat diamati.
30

 

Setiap penelitian tentunya mempunyai kegunaan dan 

tujuan tertentu, secara umum tujuan penelitian di bagi menjadi 

tiga macam yaitu bersifat penemuan, pengembangan dan 

pembuktian. Penemuan berarti data yang di peroleh adalah yang 

betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah di ketahui 

pengembangan berarti memperdalam dan memperluas 

pengetahuan yang ada, sedangkan pembuktian yang di peroleh 

itu di gunakan untuk membuktikan dengan adanya keraguan 

terhadap informasi dan pengetahuan tertentu.
31

 

Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan 

permasalahan yang terjadi di lapangan secara faktual. Yaitu 

tentang bagaimana upaya guru dalam mengata temper  tantrum 

pada anak usia dini di KB Kasih Ibu Ulu Danau. 

Berdasarkan penjabaran di atas,maka penelitian ini 

bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara aktual, akurat, dan sistematis mengenai 

data-data, sifat-sifat individu dan fakta, keadan kelompok atau 

gejala tertentu dengan apa adanya. 

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa”apabila 

penelitian bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai 

apa dan bagaimana, maka penelitian tersebut bersifat deskriptif 

yaitu menjelaskan dan menerangkan peristiwa”. Penelitian 

deskriptif kualitatif adalah penelitian secara sistematis, akurat 

dan factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi 

atau daerah tertentu dan di analisis dengan lebih banyak 

menggunakan rangkaian kata-kata. Tekait dengan penelitian ini 

penulis ingin menggambarkan tentang upaya guru dalam 

                                                           
30 S. Margono, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: Alfabeta,2017). 
31 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan 

R&D,(Bandung:Alfabets, 2018),h. 3 
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mengatsi prilaku tentrum pada anak usia dini di Kelompok 

Bermain (KB) Kasih ibu dengan apa adanya. 

 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Kelompok Bermain (KB) 

Kasih Ibu yang berlokasi di Desa Ulu Danau Kecamatan 

Sindang Danau Kabupaten Oku  Selatan, Provinsi Sumatra 

Selatan. 

 

3. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yaitu subjek yang di tujukan 

untuk di teliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini ada 5 

orang guru di KB Kasih Ibu dan 2 orang anak didik yang 

mempunyai indikasi mengalami temper tantrum di KB 

Kasih Ibu Ulu Danau. Kecamatan Sindang Danau 

Kabupaten Oku Selatan. 

 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan objek yang  menjadi 

titik perhatian dalam suatu penelitian, Objek penelitian 

ini adalah masalah yang di teliti yaitu Upaya Guru dalam 

Mengatasi Temper Tantrum pada Anak Usia Dini Ulu 

Danau. 

 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

 Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tekhnik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang di perlukan dalam penelitian 

ini di gunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu melalui 

wawancara serta dokumentasi.
32

. 

 

                                                           
32 Sugiono, Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabete, 2017) h, 224. 



21 
 

 

a. Wawancara 

Tekhnik wawancara merupakan proses pengumpulan 

data dan informasi melalui Tanya jawab dengan orang yang di 

minta keterangan, Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan yang di 

wawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.
33

 Maka, dapat di simpulkan bahwa tekhnik 

wawancara merupakan pengumpulan data yang di lakukan 

melalui Tanya jawab langsung secara lisan dengan orang yang 

di mintai keterangan. 

             Jenis-jenis wawancara di bagi menjadi dua yaitu: 

1) Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang di 

lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara 

yang telah telah di persipkan terlebih dahulu oleh 

peneliti sebelum tatap muka dengan responden di 

laksanakan. 

2) Wawancara Tidak Terstruktur  

Wawancara tidak terstruktrur di sebut juga wawancara 

bebas, yaitu suatu wawancara yang tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun sistematis dan lengkap, wawancara yang di 

gunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan di tanyakan kepada responden. 

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur yang artinya peneliti merencanakan 

terlebih dahulu apa saja yang harus di persiapkan untuk 

melalui tekhnik wawancara tersebut. Adapun peneliti akan 

melakukan wawancara dengan kepala Sekolah Kelompok 

bermain (KB) Kasih Ibu Ulu danau, dan guru-guru di 

Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu Ulu Danau dengan tujuan 

ingin mengetahui tentang bagaimana upaya guru dalam 

mengatasi anak yang mengalami temper tantrum di Kelompok 

                                                           
33 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), Hal.127 
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Bermain (KB) Kasih Ibu Ulu Danau, sebagai data tembahan 

peneliti juga melakukan wawancara dengan orangtua anak 

yang terindikasi mengalami temper tantrum untuk mengetahui 

lebih dalam masalah prilaku pada anak dan pola asuh orangtua 

anak. 

 

b. Observasi 

Observasi adalah metode penelitian yang di lakukan 

secara sistematis melalui pengamatan, antara lain kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek atau fenomena-

fenomena yang ada dengan menggunakan saluran alat indra.
34

 

Dengan demikian observasi merupakan suatu kegiatan-

kegiatan pengumpulan data yang di lakukan secara langsung 

terhadap objek yang akan di teliti. Jenis observasi yang di 

terapkan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan 

yaitu: Suatu proses pengamatan yang di lakukan dengan tidak 

terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang di amati atau di gunakan sebagai sumber penelitian 

dan kegiatan pengumpulan data di lakukan melalui proses 

observasi di lakukan oleh peneliti itu sendiri. 

Observasi dalam penelitian ini di lakukan pada anak 

dan guru sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data 

mengenai upaya yang di lakukan guru dalam mengatasi anak 

yang mengalami temper tantrum. Selanjudnya peneliti akan 

mencatat dengan menggunakan  

Lembar observasi ini di gunakan untuk sebuah 

pedoman peneliti, agar penelitian yang akan dilaksanakan bisa 

lebih terukur, terarah dan akurat sehingga hasil data yang di 

peroleh pun akan mudah untuk di kelola. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu, Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang, Dokum yang 

                                                           
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prak tik 

(Jakarta: Renika Ci pta,2013), h.199 
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berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarsah kehidupan, 

ciretera, biografo, kebijakan, peraturan, Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto dan lain-lain. Dokumen 

yang berbentuk karya misalnya karya seni yang berupa 

gambar, film dan lain- lain. Dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
35

 

Data yang peneliti gunakan dari dokumentasi ini adalah 

data-data tertulis yang meliputi visi, misi, tujuan, dan profil 

sekolah yang meliputi sarana prasarana, lokasi, sejarah KB 

Kasih Ibu Ulu Danau. 

5. Tekhnik Analisis Data 

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

Sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kapada orang lain. Analisis data di lakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang 

lain.
36

 

 

a. Data Reduction (Reduksi Data)  

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif 

yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan 

kedalaman wawasan yang tinggi. Bagia peneliti yang 

masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat 

mendiskusikan pada teman atau orang lain yang di 

pandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawancara 

peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi 

                                                           
35 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 326. 
36 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung, 

Alfabeta, 2018), hal.334. 
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data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan 

teori yang segnifikan. 

 

b. Data Deisplay (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjudnya 

adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, Penyajian data 

dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat dan 

jelas yang berbentuk kata-kata. Dengan medeisplay data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjudnya berdasarkan  apa 

yang telah di pahami tersebut. 

 

c. Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles and Huberman adalah penarikan 

kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulann yan g di kemukakan pada 

tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitan kualitatif yang di harapkan 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. 

 

6. Tekhnik Uji Keabsahan Data 

Tekhnik keabsahan data sangat penting di lakukan agar 

data yang di hasilkan dalam penelitian dapat di pertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Selain itu tekhnik keabsahan data juga 

perlu di gunakan untuk mengurangi suatu kesalahan dalam 

proses perolehan data penelitian. Tekhnik yang di gunakan 
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dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, 

yaitu: 

a.Triangulasi 

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi tekhnik 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu.
37

 Triangulasi 

terbagi menjadi empat macam sebagai tekhnik pemeriksaan 

data yang memanfaatkan penggunaan: Sumber, metode, 

penyidik, dan teori.
38

  

Penelitian ini menggunkan triangulasi  sumber dan 

triangulasi metode, Triangulasi sumber di gunakan untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara menegcek 

data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber atau 

informan. Sedangkan triangulasi metode merupakan 

penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk 

menggali data yang di dapatkan valid.
39

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara keseluruahan dalam 

penelitian ini meliputi lima pembahasan yang terdiri dari lima 

bab, seacara ringkas di uraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Yang berisi tentang penegasan judul,Latar belakang 

masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan masalah, 

Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian terdahulu yang 

relevan, Metode penelitian, Sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Yang berisikan tentang pengertian upaya guru, Devinisi 

anak usia dini, dan pemaparan deskripsi tentang konsep temper 

tantrum pada anak yang meliputi pengertian tantrum, bentuk 

tantrum, jenis tantrum, dan faktor penyebab tantrum. 

                                                           
37 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta,2018).h. 372. 
38 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 330. 
39 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi( 

Bandung 2013)h.. 373. 
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BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang pemaparan gambaran umum 

Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu Ulu Danau, yang meliputi 

sejarah berdirinya Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu Ulu 

Danau, Letak Geogravis KB Kasih Ibu, Profil Sekolah, Data 

Jumlah Guru, Data Jumlah siswa, Visi-misi Kelompok Bermain 

(KB) tujuan Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu,visi dan misi 

KB Kasih Ibu Ulu Danau, serta tujuan kelompok bermain kasih 

ibu ulu danau. 

BAB IV  ANALISIS PENELITIAN 

Yang berisi analisis data  penelitian tentang upaya guru 

dalam mengatasi prilaku tantrum pada anak usia dini dan Temuan 

tiga penelitian yang berisi hasil penelitian tentang upaya guru 

dalam mengatsi prilaku tantrum pada anak usia dini  di KB Kasih 

Ibu Ulu Danau. 

BAB V PENUTUP 

Penutup dalam bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. 

Bagian akhir skripsi meliputi daftar rujukan dan lampiran-

lampiran. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Setelah peneliti melakukan penelitian di kelompok bermain 

kasih ibu uludanau mengenai upaya guru dalam mengatasi 

temper tantrum pada anak usia dini usis 2-5 tahun. Berdasarkan 

pemaparan data dan analisis data yang terkumpul dari lapangan 

maka selanjudnya peneliti melakukan penarikan simpulan dengan 

berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tentukan 

sebelumnya,  maka dapat peneliti tarik simpulan dari 

judul”Upaya Guru dalam Mengatasi Temper Tantrum Pada Anak 

Usia Dini Usia 2-5 Tahun di Kelompok Bermain Kasih Ibu Ulu 

Danau Kabupaten Oku Selatan” Bahwa upaya guru dalam 

mengatasi temper tantrum pada anak usia dini usia 2-5 tahun di 

kelompok bermain kasih ibu ulu danau dengan cara 1) 

Menghindari Penyebab Temper Tantrum 2) Memberi 

Kenyamanan 3) Mengalihkan Perhatian Anak 4) Tetap tenang 

menghadapi anak. Upaya yang guru lakukan bisa sedikit 

mengurangi durasi temper tantrum pada anak. 

Hambatan yang di alami oleh guru dalam mengatasi 

temper tantrum pada anak yaitu lingkungan rumah yang selalu 

menuruti semua keinginan anak minimnya pengetahuan orangtua 

tentang perilaku temper tantrum, dan kurangnya kerja sama 

antara guru dan orangtua anak, faktor penghambat itu terbukti 

pada hasil wawancara peneliti terhadap orangtua anak yang 

terindikasi mengalami temper tantrum di Kelompok Bermain 

Kasih Ibu Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku 

Selatan. 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh maka 

saran yang dapat meneliti sampaikan adalah: 

1. Bagi Guru, sebaiknya guru lakukan sharing, dan menjalin 

kerja sama kepada orang tua anak untuk lebih memahami 

karakteristik anak, masalah yang di alami anak, sehingga 
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treatmen maupun strategi yang di berikan kepada anak bisa 

lebih efektif lagi, serta dapat membantu anak untuk berprilaku 

yang positif ketika anak melampiaskan emosi kemarahanya. 

2. Bagi Orangtua, Seharusnya orangtua dapat menjalin kerja 

sama yang baik dengan guru, berkaitan dengan masalah anak 

terutama tentang anak yang mempunyai perilaku temper 

tantrum dan bagaimana strategi yang baik dan efektif untuk 

mengatasinya sehingga bukan hanya di sekolah saja anak di 

biasakan untuk berprilaku positif meskipun anak sedang 

marah, tetapi anak juga harus di biasakan untuk berprilaku 

yang positif ketika mereka sedang marah seperti yang di 

ajarkan guru di sekolah dan memberikan anak contoh yang 

baik 
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