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MOTTO 

 

 

“Stop Mempersulit Diri , Jangan Mendahulukan Yang Tidak Penting dan 

Mengakhirkan Yang Penting.” 
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Arfian Pradopo NIM. 1761100030, Program Studi Psikologi Fakultas 

Psikologi dan Kesehatan Universitas Widya Dharma Klaten, Judul : 

Hubungan Kelakatan Anak Pada Orangtua Terhadap Tempertantrum Anak 

Usia Pra Sekolah Di BA Asyiyah 4 Tegal Sepur Klaten 

 

ABSTRAK 

Masa kanak-kanak awal yang biasa disebut dengan usia dini atau usia prasekolah 

(Hapsari, 2016: 179) , periode perkembangan yang dimulai dari akhir masa bayi 

hingga usia sekitar 6 tahun (Santrock, 2011: 18). Pada masa ini anak  aktif 

melakukan segala aktivitas yang disukainya. Anak senang mengeksplor lingkungan 

yang perlahan baru dikenali dengan bermain, antusias bertanya dan melakukan 

coba-coba. Oleh karenanya, orangtua sebagai lingkungan pertama anak dalam 

berinteraksi memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan anak.   Berdasarkan 

hasil analisis data diatas, dapat diketahui bahwa harga r sebesar 0,531 dengan p = 

0,001 pada taraf signifikansi 5%. Karena p > 0,05, maka signifikan. Artinya ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat kelekatan dengan temper 

tantrum. 

 

Kata kunci :   Bahwa harga r sebesar 0,531 dengan p = 0,001 pada taraf signifikansi 

5%. Karena p > 0,05, maka signifikan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah    

 Masa kanak-kanak awal yang biasa disebut dengan usia dini atau usia 

prasekolah (Hapsari, 2016: 179) , periode perkembangan yang dimulai dari akhir 

masa bayi hingga usia sekitar 6 tahun (Santrock, 2011: 18). Pada masa ini anak  

aktif melakukan segala aktivitas yang disukainya. Anak senang mengeksplor 

lingkungan yang perlahan baru dikenali dengan bermain, antusias bertanya dan 

melakukan coba-coba. Anak yang antusias bertanya akan merasa bahagia saat  

orangtua atau pengasuh menjawabnya dengan telaten dan menyenangkan, dan akan 

berbeda ketika respon yang diberikan terkesan menghakimi anak atau  bahkan 

dengan nada emosi karena merasa jengkel. Oleh karenanya, orangtua sebagai 

lingkungan pertama anak dalam berinteraksi memiliki pengaruh yang besar bagi 

perkembangan anak.     

 Permainan adalah suatu perbuatan yang mengandung keasyikan dan 

dilakukan atas kehendak diri sendiri, bebas tanpa paksaan dengan bertujuan untuk 

memperoleh kesenangan pada waktu mengadakan kegiatan tersebut (Ahmadi dan  

Soleh, 2005: 105). Saat bermain, tidak sedikit orangtua atau pengasuh berusaha 

membatasi keinginan anak untuk terus bermain dengan alasan khawatir sakit, kotor 

dan sebagainya. Pada dasarnya bermain memiliki fungsi positif bagi anak. Diantara 

beberapa fungsi bermain bagi anak ialah; a. mengubah kemampuan yang  latent 

menjadi kemampuan dan 
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ketrampilan yang nyata; b. mengenal hukum - hukum alam dan akibatnya; c. 

mengenal hubungan-hubungan dengan oranglain; d. melatih penyesuaian terhadap 

situasi frustasi sebagai akibat dari keinginan yang tidak terpenuhi (Gunarsa dan 

Gunarsa, 2004: 10). Dari beberapa fungsi bermain  diatas, diketahui bahwa tidak 

hanya kemampuan fisik, kognitif, motorik dan bahasa, bermain juga berfungsi 

dalam melatih pengelolaan sosio-emosi atau psikososial anak. Erikson meyakini 

perubahan dalam perkembangan manusia berlangsung  sepanjang hidup dan bukan 

hanya pada lima tahun pertama saja sebagaimana yang  diungkapkan Freud 

(Santrock, 2011: 26). 

 Berdasarkan delapan tahap kehidupan Erikson, usia prasekolah melewati 

tiga tahapan didalamnya. Tahap pertama ialah kepercayaan versus ketidak 

percayaan (trust versus mistrust)  (0– 18 bulan).  Pada  masa ketergantungan ini 

dibutuhkan adanya kepercayaan bayi terhadap pengasuhnya bahwa pengasuh dapat 

memenuhi kebutuhannya, jika tidak, maka akan timbul rasa curiga yang dapat 

memengaruhi sikapnya untuk menghindari lingkungan sosialnya.  Kemudian   

dilanjutkan tahap kedua yaitu otonomi versus rasa malu dan  keragu - raguan  

(autonomy versus shame and doubt) (18 bulan–3 tahun). Anak yang percaya 

terhadap orangtuanya akan merasa aman dan yakin dapat  mengeksplor hal-  hal 

baru   dengan    tanpa    rasa khawatir. Pengalaman eksplorasi inilah yang akan 

menjadikan mereka sosok yang mandiri dan percaya diri. Namun jika respon 

orangtua berlebihan atau bahkan kurang karena adanya ketidakpercayaan orangtua 

pada anak bahwa mereka sanggup melakukan suatu hal sendiri akan menjadikan 
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anak tidak percaya diri, ragu terhadap kemampuan sendiri, cenderung mudah 

menyerah dan sering bergantung.    

 Tahap berikutnya ialah prakarsa versus rasa bersalah (initiative versus   

guilt)  (3 – 6 tahun). Pada tahap prasekolah ini, kemampuan motorik dan bahasa 

anak sudah dapat diterima oleh lingkungannya. Keduanya merupakan bekal utama 

anak dalam menjelajah lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Dari sinilah 

mereka mulai mengembangkan inisiatif dalam bertindak. Jika respon orangtua tidak 

sesuai dengan harapannya, misal menghukum, maka dapat menimbulkan perasaan 

bersalah pada anak. Rasa bersalah ini dapat menjadikan anak diam demi 

menghindari kesalahan dan hukuman yang sama dikemudian hari. Inisiatif yang   

berlebihan menjadikan anak cenderung tidak peduli dengan bimbingan orangtua.    

Sedangkan minimnya inisiatif menjadikan anak terbiasa untuk tidak peduli dan 

acuh pada lingkungan.  Sejak bayi, anak terbiasa memperoleh respon sesuai dengan 

stimulus yang diberikannya. Seiring dengan memasukinya masa prasekolah, anak 

dihadapkan  pada situasi dimana mereka mulai dihadapkan pada konsekuensi 

penolakan. Konsekuensi penolakan dimaksudkan sebagai kemungkinan akan 

ketidaksesuaian keinginan, sikap dan perilakunya dengan persetujuan sosial (social 

approval). Anak “inisiatif” memiliki kemampuan untuk menyesuaikan apa yang 

ingin   dilakukan dan memiliki pertimbangan akan konsekuensi yang ada. 

Sebaliknya, ketika anak dihadapkan pada penolakan, anak cenderung merasa 

bersalah dengan   adanya hukuman tersebut.  
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 Sebagaimana manusia pada umumnya, anak secara perlahan turut dituntut 

untuk membina hubungan baik dengan orang di sekitarnya. Sesuai dengan 

kemampuann  ya, anak dituntut telah mengetahui mana perbuatan yang baik dan   

mana yang tidak baik, lebih jauh ia dituntut untuk melakukan perbuatan yang baik   

dan menghindarkan perbuatan yang tidak baik (Rochmah, 2005: 69). Dari sinilah 

anak mulai dikenalkan dasar hati nurani untuk membedakan mana yang benar dan  

salah. Lingkunganpun turut menanamkan moral sehingga anak nantinya dapat 

memahami bahwa dia memiliki hak personal yang dibatasi oleh hak oranglain dan   

kewajiban serta norma yang ada.    

 Masa kanak-kanak dikenal dengan “pregang age” karena anak belajar   

menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan mengembangkan pola perilaku yang 

sesuai dengan harapan sosial (Rohmah, 2005: 154). Disini anak belajar mengenal, 

menerima dan berbicara mengenai perasaannya. Anak belajar mengasah 

kemampuan emosinya dalam menyalurkan hasrat keinginan tanpa melukai 

perasaan oranglain serta peka terhadap kebutuhan lingkungannya.  

 Oleh karenanya  Erikson menyatakan dalam Papalia dan Feldman (2014: 

276) bahwa anak yang dapat melewati masa ini dengan baik akan dapat 

mengembangkan tujuan kebaikan, dorongan untuk membayangkan, dan mencapai 

tujuan tanpa menjadi terlalu terhambat oleh rasa bersalah atau takut terhadap 

hukuman. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kanak- kanak awal ialah masa yang 

dinilai sebagai masa sulit. Interaksi antara dirinya dengan lingkungan tidak   terpadu 

secara harmonis atau lingkungan sebagai sumber rangsang dan penentu dalam 

perkembangan, telah memberikan dan menentukan dengan keliru (Gunarsa 5 dan 
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Gunarsa, 2004: 43). Terkadang penolakan yang diterima anak dirasakan sebagai 

hukuman untuk menghentikan inisiatifnya. Permasalahannya adalah pada perasaan 

bersalah anak yang memengaruhi emosinya. Sebagaimana diketahui  bahwa masa 

kanak-kanak awal ialah masa emosional. Saat ini merupakan saat ketidak 

seimbangan karena anak- anak  keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah 

terbawa ledakan - ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan   diarahkan 

(Rochmah, 2005: 151).   

Terdapat beberapa macam emosi pada masa kanak-kanak awal (Rochmah,  2005: 

152),  diantaraya;  

a. Amarah.  

Biasa ditandai dengan menangis, berteriak,menggertak, menendang, melompat  -  

lompat dan memukul;  

b. Takut.  

Biasanya dimulai dengan panik, kemudian berlari menghindar dan bersembunyi 

serta   menangis; 

c. Cemburu.  

Hal ini dungkapkan dengan mengompol, pura - pura sakit dan nakal untuk menarik 

perhatian;  

 d.    Ingin tahu;  

 e.    Iri hati dengan kepunyaan  oranglain;  

 f.     Gembira.  

        Ditunjukkan dengan bertepuk tangan atau melompat-lompat;  

 g.    Sedih.  
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 Ditunjukkan dengan tangisan atau pengurangan intensitas kegiatan dan, 

 h.    Kasih sayang.  

                   Diungkapkan secara fisik seperti mencium dan memeluk.  

 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dominasi emosi 

anak pada masa prasekolah ialah emosi negatif, diantaranya; amarah, 

takut,cemburu, iri hati dan sedih.  Rochmah (2005: 151) mengatakan bahwa emosi 

yang meninggi pada awal asa kanak-kanak ditandai oleh ledakan amarah yang kuat, 

ketakutan yang hebat dan iri hati yang tidak masuk akal. Sayangnya, sebagian 

orangtua cenderung menganggap ledakan amarah ini remeh. Diungkapkan oleh 

Gunarsa dan Gunarsa 6  (2004: 29), masa kehidupan seorang anak, akan 

memengaruhi gambaran hidup keluarganya kelak. Hal ini juga diungkapkan Hayes 

(2003: 17) bahwa anak yang pemarah sering tumbuh menjadi orang dewasa yang 

pemarah pula, teru  tama pada situasi yang melibatkan konflik interpersonal dan 

menuntut perundingan, seperti dalam pernikahan dan saat menjadi orangtua. 

Amarah pada kanak-kanak awal seringkali disebut sebagai  temper  tantrum.  

Temper tantrum  didefinisikan sebagai “ledakan amarah”, dan ledakan itu   dapat 

terjadi pada semua tahapan usia (Hayes, 2003: 12). Namun ketika orang  mendengar 

istilah tanrum, maka hal ini selalu dikaitkan dengan sikap dan perilaku  anak yang 

dinilai susah diatur. Dikatakan pula oleh Meggit (2003) bahwasanya tantrum dapat 

disebut juga dengan amukan. Dengan frekuensi ledakan emosi yang mudah meluap-

luap, seringkali  temper tantrum anak  ini sulit untuk dikendalikan. Temper tantrum  

biasa terjadi pada anak berusia 2 tahun namun dapat juga terjadi pada anak - anak 
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yang lebih tua (Meggitt, 2013). Jika dikaitkan dengan tahap perkembangan Erikson, 

tantrum ini muncul dari rasa ketidakpercayaan anak pada pengasuh ditahap 

pertamanya. Pada prinsipnya tantrum ini dimunculkan oleh anak sebagai “senjata” 

agar kemauannya dituruti. Dalam kondisi geram atau lelah   anak akan menangis 

dan menjerit demi mendapatkan sesuatu. Jika dengan menangis kemauan anak 

dituruti, dari situlah anak memahami “senjata”nya, dan  dapat menggunakannya 

dikemudian hari. Selain itu, ketidak konsistenan aturan yang diberikan orangtua 

juga dapat menjadikan anak bingung akan batasannya  dan akhirnya menimbulkan 

tantrum.    

Tingkah laku tantrum terburuk biasanya terjadi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun 

dan masih akan terjadi hingga usia 5– 6 tahun dan secara bert  ahap akan 

menghilang setelah itu (Hayes, 2003: 12). Penelitian yang dilakukan Potegal dan 

Davidson (2003) dengan judul “  Temper antrum in Young Children:1.Behavioral 

Composition” menunjukan bahwa kemarahan dengan intensitas tinggi menurun 

seiring dengan bertambahnya usia. Tantrum dikatakan menurun diketahui 

berdasarkan menurunnya durasiwaktu dan intensitas kemunculan tingkah laku 

tantrum yang sama di usia yang berbeda. Realitanya tidak sedikit anak yang 

semakin bertumbuh namun tingkat amukannya cenderung tetap atau bahkan 

meningkat. 

Tantrum yang dialami anak seringkali kurang mendapat perhatian yang berarti dari 

lingkungan. Perasaan takut, kecewa, tertekan, malu, sakit, panik, merasa diabaikan 

dan putus asa seringkali terlihat sebagai emosi amarah bagi orangtua. Hal inilah 

yang seringkali menjadikan orangtua memberi label atau predikat negatif seperti 
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nakal, cengeng dan penakut pada anak. Setiap kali orangtua memberi label negatif, 

tanpa disadari mereka justru memupuk perilaku  negatif itu dan menjadikannya 

mengakar pada anak. Sebelum menekuni lingkungan sosial, anak belajar mengenali 

lingkungannya dari keluarga. Keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup 

bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan 

adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling mem   

erhatikan dan saling menyerahkan diri (Soelaeman dalam Sochibul, 1998).  

Di era ini, sebagian orangtua hanya berusaha mendampingi anak secara kuantitas 

namun kurang memiliki kualitas keterikatan batin sebagaimana yang disampaikan  

Soelaeman sebelumnya. Keberadaan orangtua sepenuhnya ada bersama anak, 

namun anak kurang mendapatkan esensi kebersamaan itu. Berdasarkan assesmen, 

diketahui bahwasanya ibu berperan penuh dalam  keseharian anak. Sayangnya 

kehadiran ibu cenderung terfokus pada pemenuhan  kebutuhan fisik saja. Anak 

mengetahui bahwa semua keperluannya sudah beres tanpa memahami hakikatnya. 

Jika anak tidak melakukan apa yang diperintahkan  mereka akan mendapatkan 

konsekunsi berupa kemarahan dari ibu karena dinilai tidak mau diatur. Dan 

sayangnya, mayoritas orangtua mungkin lupa bahwa anak tidak memahami hakikat 

waktu.  

Berdasarkan pemilihan katanya, kata “dekat” lebih mengacu kepaad kuantitas. 

Sedangkan tingkah laku lekat merupakan kecenderungan dasar pada anak yang 

sudah ada sebelum proses- proses belajar terjadi (Monks, Knoers dan  Haditono, 

2006: 109).  Kelekatan (attachment) berada pada tahap awal tahap perkembangan 

psikososial Erikson yaitu  trust versus mistrust. Hal ini dipercaya bahwa ketika anak 
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mampu percaya (trust) pada dasarnya dia telah membangun kelekatan aman pada 

pengasuhnya. Bayi dengan kelekatan aman (securely attached babies) 

memanfaatkan pengasuh sebagai basis aman untuk mengeksplorasi lingkungannya 

(Santrock,2011:221).  

Kebanyakan ahli psikologi perkembangan mempercayai bahwa attachment pada 

bayi merupakan dasar utama bagi pembentukan kehidupan sosial anak di kemudian 

hari (Desmita, 2013: 120).  Bayi -bayi dengan kelekatan aman (secure attachment) 

memiliki pengasuh  yang sensitif terhadap isyarat- isyarat yang mereka berikan dan 

secara konsisten hadir untuk memberikan respon terhadap kebutuhan mereka 

(Bigelow dan kawan-kawan dalam Santrock, 2009: 223). Begitu pula sebaliknya, 

ketika respon atau  perhatian yang diberikan pengasuh dinilai kurang tepat oleh 

anak, maka anak akan merasakan kelekatan tidak aman (insecure attachment). Oleh 

karenanya, demi mendapatkan perhatian inilah terkadang anak menunjukan 

amukan atau tantrum demi memeroleh apa yang diinginkannya. Pernyataan diatas 

menujukkan bahwa tantrum anak yang didasari oleh kurangnya perhatian, merasa 

ditolak dan beberapa penyebab lain merupakanrespon dari anggapan 

ketidakamanan (insecure attachment )  mereka.  

Peneliti melakukan wawancara kepada guru disana selama melangsungkan tugas 

kuliah guna melengkapi peniltian skripsi. Dari hasil wawancara peneliti kepada 

guru di sana ternyata realitanya tidak sedikit anak yang semakin bertumbuh namun 

tingkat amukannya cenderung tetap atau bahkan meningkat. Hal ini juga ditemukan 

pada anak- anak di BA ASYIYAH 4 Tegal Klaten. Manifestasi tantrum yang 

ditemukan dan dikemukakan guru disana diantaranya; tidak mau mengikuti 
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pembelajaran dan hanya mau bersama ibu, bersembunyi di bawah meja, berlarian 

kesana kemari, merengek, menangis, berteriak, menggigit,  menekankan kukunya 

dengan kuat ketangan orang dewasa,memukul,membanting pintu,menendang dan 

mengganggu teman yang akhirnya menimbulkan perkelahian. Selain tantrum yang 

bervariasi,beberapa tingkah laku tersebut bertahan dalam durasi waktu yang cukup 

lama dan intensitasnyapun cukup sering.      

 Tantrum yang dialami anak seringkali kurang mendapat perhatian yang 

berarti dari lingkungan. Perasaan takut, kecewa, tertekan, malu, sakit, panik, merasa 

diabaikan dan putus asa seringkali terlihat sebagai emosi amarah bagi orangtua. Hal 

inilah yang seringkali menjadikan orangtua memberi label atau predikat negatif 

seperti nakal, cengeng dan penakut pada anak. Setiap kali orangtua memberi label 

negatif, tanpa disadari mereka justru memupuk perilaku  negatif itu dan 

menjadikannya mengakar pada anak. Sebelum menekuni lingkungan sosial, anak 

belajar mengenali lingkungannya dari keluarga. Keluarga adalah sekumpulan orang 

yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing- masing anggota 

merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling 

memerhatikan dan saling menyerahkan diri (Soelaeman dalam Sochibul, 1998).     

 

 Di era ini, sebagian orangtua hanya berusaha mendampingi anak secara 

kuantitas namun kurang memiliki kualitas keterikatan batin sebagaimana yang 

disampaikan Soelaeman sebelumnya. Keberadaan orangtua sepenuhnya ada 

bersama anak, namun anak kurang mendapatkan esensi kebersamaan itu. 

Berdasarkan assesmen, diketahui bahwasanya orangtua berperan penuh dalam 
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keseharian anak. Sayangnya kehadiran orangtua cenderung terfokus pada 

pemenuhan kebutuhan fisik saja. Anak mengetahui bahwa semua keperluannya 

sudah beres  tanpa memahami hakikatnya. Jika anak tidak melakukan apa yang 

diperintahkan mereka akan mendapatkan konsekunsi berupa kemarahan dari 

orangtua karena dinilai tidak mau diatur. Dan sayangnya, mayoritas orangtua 

mungkin lupa bahwa anak tidak memahami hakikat waktu.  

 Anak usia prasekolah tidak paham mengapa mereka diharuskan melakukan 

suatu hal dengan segera atau mengapa mereka  harus bersabar saat dalam titik 

antusias. Disisi lain sebagian orangtua menyatakan bahwa anaknya lah yang 

bersalah dalam  hal ini. Orangtua bekerja dari larut pagi hingga siang atau sore, 

sehingga orangtua mungkin  hanya mempunyai kesempatan bersama anak pada jam 

malam saja. Sebagian orangtua bahkan menyatakan ketika mereka dirumah hanya 

bermain telepon genggam dan kurang berbaur bersama anak. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada orangtua, peneliti bisa menyimpulkan bahwa orangtua 

seolah merasa cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan finansial keluarga. 

Orangtua akan menuding anak tumbuh menjadi pribadi yang rewel dan sulit untuk 

dikendalikan itu adalah kesalahan anak itu sendiri. Orangtua membenarkan apa 

yang mereka lakukan kepada anak dan orangtua selalu menyalahkan anak dalam 

hal apapun yang dianggapnya itu salah. Hal inilah yang membuat tantrum anak 

semakin tinggi. 

Pada dasarnya kelekatan ini oleh Bowlby lebih dikaitkan dengan hubungan bayi 

dengan orangtua. Namun sebagaimana telah diulas sebelumnya, hubungan 

kelekatan anak pada orangtua sangat membutuhkan perhatian. Oleh karena itu 
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peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada orangtua kepada anak usia 

prasekolah di BA Asyiyah 4 Tegal Sepur secara keseluruhan dengan judul  “ 

Hubungan Kelekatan  (attachment) Anak Pada Orangtua Terhadap Temper tantrum  

Anak Usia Prasekolah di BA Asyiyah 4 Tegal Sepur”.  

A. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana hubungan kelekatan (attachment) anak orangtua 

terhadap  temper tantrum anak usia prasekolah di BA ASYIYAH 4 Tegal Sepur?   

B. Tujuan Penelitian   

Tujuan dari  penelitian ini ialah Untuk mengetahui hubungan pemberian kelekatan 

(attachment) orangtua dengan tantrum anak di BA Asyiyah 4 Tegal Sepur. 

C. Manfaat Penelitian    

1. Bagi Peneliti    

Memberikan pengalaman langsung dalam melaksanakan penelitian serta 

menambah wawasan peneliti tentang perkembangan emosi atau tantrum anak pada 

masa prasekolah.   

2. Bagi Orangtua    

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan orangtua lebih untuk berpartisipasi 

secara maksimal dalam detail perkembangan anak terutama pada masa prasekolah 

karena dengan ikut berpartisipasi agar orangtua nantinya bisa memahami 

bagaimana cara menanagani tantrum pada anak dengan baik dan benar sehingga 

anak itu merasa aman dan merasa lebih diperhatikan oleh orangtuanya.     
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3. Bagi Pendidik    

Dapat menjadi referensi dalam menangani tantrum anak usia prasekolah  ketika 

terlepas dari orangtua secara tepat.    

4.   Bagi sekolah  

Penelitian ini dapat mengatasi permasalahan yang mengahambat proses belajar 

mengajar dalam hal kemandiri di BA Asyiyah 4 Tegal Sepur. 

5. Bagi Keilmuan Psikologi    

Dalam konteks kajian ilmu psikologi perkembangan, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pada keilmuan psikologi mengenai 

temper tantrum pada masa prasekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dihasilkan maka peneliti 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara 

kelekatan dan temper tantrum. Hal itu disimpulkan atas dasar pembahasan pada 

BAB IV dimana hasil analisis korelasi r diperoleh nilai p sebesar p = (0.001) > 0.05 

dengan taraf signifikansi seebsar 5%. Karena p > 0.05 maka data signifikan yang 

berarti ada hubungan yang positif dan  signifikan antara kelekatan orang tua dan 

temper tantrum anak usia pra sekolah di BA Aisyiyah Tegal Sepur Klaten. Dengan 

demikian Ha yang menyatakan ada pengaruh antara kelekatan orang tua dan temper 

tantrum anak usia pra sekolah di BA Aisyiyah Tegal Sepur Klaten diterima 

 

B. Saran 

1. Bagi Orangtua 

Dengan diketahuinya bahwa kelekatan (attachment) pada orangtua dapat 

memengaruhi temper tantrum anak, maka hendaknya orangtua dapatmemberikan 

respon yang tepat dan dapat menjadikan hubungan bersama anak menjadi hubungan 

yang nyaman dan aman bagi kedua belah pihak. Orangtua  diharapkan dapat 

memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat belajar mengatasi 

kekecewaannya dengan tidak membiarkan temper tantrum yang dimiliki terus 
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berlarut dan mulai membiasakan bersikap tegas terhadap anak. Orangtua  

diharapkan juga dapat bekerjasama dalam mendukung perkembangan anak. 

2. Bagi Pihak Sekolah 

Ketika anak di rumah, pengasuhan merupakan tanggung jawab orangtua. Ketika 

disekolah, seringkali anak berada diluar pengawasan orang tua. Guru 

 diharapkan dapat mendukung pembentukan kelekatan (attachment) anak 

pada lingkunganya dan dapat menjadi pendukung yang turut menjalankan misi 

orangtua dalam mendukung perkembangan anak. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian bagi peneliti 

 selanjutnya, dan peneliti selanjutnya dapat menghubungan aspek-aspek pola 

asuh dengan variabel yang lain yang belum terungkap dalam penelitian ini sehingga 

mampu memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap kajian psikologi. 

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang tempertantrum pada anak 

disarankan untuk menambah jumlah sampel dan memilih sampel yang lebih 

banyak, juga penambahan jumlah item angket agar mendapatkan hasil yang lebih 

akurat. Penelitian ini masih jauh dari  sempurna, peneliti menyadari bahwa 

penulisan indikator dalam angket tidak terlalu tajam dan belum maksimal sehingga 

masih terbuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menyusun jauh lebih baik 

dan lebih tajam. 
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