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MOTTO 

 

Hati-hatilah dengan pikiranmu, karena pikiranmu menjadi perkataanmu. 

Hati-hatilah  dengan perkataanmu, karena perkataanmu menjadi 

perbuatanmu. 

Hati-hatilah dengan perbuatanmu, karena perbuatanmu menjadi 

kebiasaanmu. 

Hati-hatilah dengan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu menjadi 

karaktermu. 

Hati hatilah dengan karaktermu, karena karaktermu menjadi takdirmu. 

(Thomas Lickona) 
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ABSTRAK 

 

Ririn Muthiatun Nisa’, Upaya Pendidik dalam Mengatasi Anak Temper 

Tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo Depok Sleman. Tesis. 

Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 

 

Usia dini merupakan masa dimana perkembangan anak dapat berkembang 

secara optimal baik pada aspek sosial emosional ataupun pada aspek lainnya. Oleh 

karena itu upaya dalam mengatasi anak yang mengalami temper tantrum sangat  

diperlukan agar perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan psikologis. Obyek dalam penelitian ini adalah pendidik 

dan anak yang mengalami tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo 

Depok Sleman. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 

dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti 

menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Pada tahap terakhir, 

data yang diperoleh akan diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik 

triangulasi, baik sumber ataupun metode. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwasannya: (1) Latar belakang anak mengalami temper tantrum di TPA 

Mutiara Qur’ani Tajem sangat beragam antara lain karena anak menginginkan 

sesuatu tetapi keinginannya tidak terpenuhi, pola asuh orang tua yang tidak 

konsisten dalam menerapkan aturan, anak mencari perhatian guru, anak berada 

dalam keadaan tidak nyaman, dan merasa frustasi sehingga menimbulkan banyak 

ketegangan yang harus diungkapkan dengan cara tantrum seperti dengan  

menjatuhkan diri ke lantai, bergerak-gerak dengan liar serta menjerit sekeras-

kerasnya. (2) strategi yang telah dilakukan oleh pendidik di TPA Mutiara Qur’ani 

Tajem dalam mengatasi anak temper tantrum antara lain dengan mencari tahu 

penyebab anak mengalami tantrum, memberi pengertian atau nasehat kepada 

anak, mengalihkan perhatian anak, memberikan kegiatan bermain lain kepada 

anak, memisahkan tempat main anak yang sedang tantrum dengan anak yang lain, 

mendekap agar anak merasa nyaman, Pada lain waktu guru juga membiarkan anak 

itu menangis dalam waktu yang lumayan lama kemudian dibuatkan susu sehingga 

anak tidak menangis lagi. (3) Hambatan yang dialami pendidik di TPA Mutiara 

Qur’ani Tajem dalam mengatasi anak temper tantrum antara lain, Pendidik belum 

mampu menerapkan strategi yang tepat agar anak tidak mengulangi tantrum 

mereka secara terus menerus, kurangnya kerjasama antara pendidik dan orang tua 

dalam mendidik anak, masih kurangnya pemahaman pendidik tentang anak usia 

dini dan kurangnya kemampuan pendidik dalam mengontrol emosi ketika 

menghadapi perilaku tantrum anak. 

 

Kata Kunci: Pendidik, Temper tantrum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Anak usia dini adalah sosok individu yang unik. Pada masa ini 

anak berada pada periode keemasan perkembangan dan pertumbuhan. Hal 

ini karena perkembangan dan pertumbuhan anak pada masa ini bergerak 

dengan cepat dan menjadi dasar bagi perkembangan tahap selanjutnya. 

Perkembangan moral serta dasar-dasar kepribadian juga dibentuk pada 

masa anak-anak, sehingga setiap kelainan atau penyimpangan sekecil 

apapun, apabila tidak terdeteksi apalagi tidak tertangani dengan baik akan 

mengurangi kualitas sumber daya manusia dikemudian hari. 

Pada masa ini merupakan “ golden age period”,
1
 dimana seorang 

anak mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang. Pada usia 

ini peran pendidik dan orang tua sebagai orang dewasa di sekitar anak 

memegang peranan penting dalam mengoptimalkan potensi anak. Pada 

masa tersebut semua fungsi organ dan syaraf pada otak berkembang secara 

pesat sehingga anak harus distimulasi agar seluruh perkembangannya 

berkembang secara optimal. 

Aspek perkembangan pada anak yang perlu distimulasi diantaranya 

adalah aspek nilai moral dan agama, bahasa, kognitif, fisik dan aspek 

sosial emosional. Apabila dari lima aspek ini tidak distimulasi dengan 

                                                           
1
Wisjnu Martani, Metode Stimulasi dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini, Jurnal 

Psikologi Volume 39, No. 1 (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012), 112. 



2 
 

optimal maka anak akan mengalami hambatan dalam perkembangannya. 

Salah satu aspek yang penting untuk dikembangkan adalah perkembangan 

emosi anak.
2
 hal ini bertujuan agar anak dapat mengenali, mengolah dan 

mengontrol emosi sehingga anak akan memiliki keterampilan emosi untuk 

menghadapi masalah-masalah dikehidupan yang akan datang. 

Berkembangnya aspek sosioemosional pada anak  usia dini ini menjadi 

salah satu kebutuhan penting yang akan menjadi dasar pembentukan 

karakter anak yang akan melekat hingga dewasa. Anak diharapkan mampu 

menjadi insan yang mengerti akan emosi yang dialami dan mampu 

diterima oleh lingkungan sosial. Jika seorang anak tidak mampu mengenal 

emosi yang dia miliki, maka anak akan sulit untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar. Oleh karena itu muncullah berbagai permasalahan 

emosi yang akan menghambat proses tumbuh kembang anak. 

Permasalahan emosi yang sering muncul pada anak antara lain: 

menangis, menjerit, membentak, menghentak-hentakkan kaki, merengek, 

mencela, membanting pintu, memecahkan benda, memaki, menyerang 

kakak/adik atau teman, sulit beradaptasi dengan situasi, makanan, dan 

orang-orang baru, memiliki suasana hati yang lebih sering negatif dan 

perilaku-perilaku negatif lainnya. Permasalahan-permasalahan seperti 

disebut diatas merupakan bentuk-bentuk perilaku tantrum.
3
 

Tantrum bisa disebabkan oleh pola didik keluarga yang memanjakan 

anak, tidak ada batasan boleh dan tidak dan menuruti semua kemauan 

                                                           
2
 Ibid. 

3
Syamsuddin, Mengenal Perilaku Tantrum Dan Bagaimana Mengatasinya, Jurnal 

Informasi Vol. 18, No. 02, PSTW “Gau Mabaji” Gowa Sulawesi Selatan, 2013. 
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anak.
4
 Anak yang selalu mendapatkan apa yang diinginkan, bisa tantrum 

ketika keinginannya ditolak. Bagi anak yang terlalu dilindungi dan 

didominasi oleh orang tuanya, sekali waktu anak bisa bereaksi menentang 

dominasi orang tua dengan perilaku tantrum.
5
 

Pada umumnya tantrum merupakan perilaku yang wajar terjadi pada 

anak-anak karena merupakan fase perkembangan fisik, kognitif, serta 

emosi anak.
6
 Potegal dan Davidson menggambarkan usia dan prosentase 

anak yang mengalami tantrum sebagai berikut anak yang berusia18 -24 

bulan sebanyak 87 %, usia 30 -36 bulan sebanyak 91% dan usia 42–48 

bulan sebanyak 59%. Durasi rata-rata tantrum berdasarkan usia adalah 2 

menit untuk anak yang berusia 1 tahun, 4 menit untuk anak yang berusia 

2-3 tahun dan 5 menit pada anak yang berusia 4 tahun. Dalam seminggu 

terjadi 8 kali mengalami tantrum untuk anak yang berusia 1 tahun, 9 kali 

pada anak yang berusia 2 tahun, 6 kali pada anakyang berusia 3 tahun dan 

5 kali pada anak yang berusia 4 tahun. Data ini menunjukkan bahwa 

perilaku tantrum adalah sebuah persitiwa yang umum dialami oleh anak, 

akan tetapi orang tua, pendidik atau orang dewasa lain disekitar anak dapat 

mengontrol emosi dan mengatasinya dengan cara yang tepat.
7
  

Disisi lain, tantrum juga dapat menjadi masalah tersendiri ketika 

muncul dengan frekuensi, intensitas, dan dalam waktu yang relatif 

                                                           
4
 Masnipal, Siap Menjadi Pendidik dan Pengelola PAUD Profesional (Jakarta: Gramedia, 

2013), 158. 
5
 Maimunah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini (Jogjakarta: Diva Press, 2010), 188. 

6
Ibid., 191 

7
 Syamsuddin, Mengenal Perilaku Tantrum dan Bagaimana Mengatasinya, Jurnal 

Informasi. PSTW Gau Mabaji Gowa Sulawesi Selatan Vol. 18, No. 02, Tahun 2013. 
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melebihi yang biasanya terjadi pada anak seusianya. Oleh karena itu 

sebagai pendidik harus mengetahui apa itu tantrum dan bagaimana sikap 

yang harus dilakukan pendidik untuk menangani atau mengurangi perilaku 

tantrum tersebut. 

Apabila frekuensi dan intensitas tantrum tidak berlebihan maka 

perilaku tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring dengan 

bertambahnya usia atau kemampuan anak untuk mengendalikan emosinya. 

Namun, perilaku tantrum tidak boleh dibiarkan apabila intensitas dan 

frekuensinya tinggi pada anak karena akan mengakibatkan anak tidak 

mampu mengendalikan dan meluapkan emosi secara wajar. Anak juga 

akan beranggapan bahwa ia bisa mengontrol lingkungan sekitar baik itu 

orang tua ataupun orang dewasa lain disekitarnya dengan menunjukkan 

sikap tantrumnya. 

Hurlock menjelaskan pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi 

dan sosial anak yaitu: 1) ketegangan emosi mengganggu keterampilan 

motorik, 2) emosi mengganggu aktivitas mental, 3) emosi mempengaruhi 

suasana psikologis, 4) reaksi emosional apabila diulang-ulang akan 

berkembang menjadi kebiasaan.
8
 

Dalam bukunya Rita Eka Izzati menyatakan bahwa salah satu akibat 

jangka panjang anak temper tantrum ketika dewasa adalah anak memiliki 

                                                           
8
 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga, 2009), 211. 
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kontrol diri yang rendah dan mudah marah. Oleh karena itu perilaku 

tantrum harus segera dikurangi sedikit-demi sedikit sejak dini.
9
 

TPA Mutiara Qur’ani merupakan lembaga pendidikan anak usia dini 

nonformal yang kurikukulumnya disusun dengan mengusung nilai-nilai 

islam sebagai dasar untuk pengembangan karakter peserta didik mulai dari 

3 bulan-5 tahun. Lembaga ini memiliki beberapa cabang yang salah 

satunya berada di Jl. Raya Tajem Maguwoharjo Depok Sleman dengan 

jumlah murid saat ini 43 anak dan 9 pendidik. 

Menghadapi berbagai karakter anak yang ada di TPA Mutiara Qur’ani 

ini pendidik dituntut untuk memiliki keterampilan mendidik dan mengasuh 

anak dengan tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan 

optimal sesuai dengan usia mereka. Oleh karena itu pendidik juga harus 

memahami setiap karakter dan permasalahan anak dan berusaha megatasi 

dan memberikan bantuan terhadap setiap masalah perkembangan anak 

yang salah satunya adalah temper tantrum. 

Dari observasi awal ketika peneliti mengamati kegiatan bermain di 

luar kelas pada pagi hari sebelum masuk kelas ada tiga anak yang menurut 

peneliti memiliki ciri-ciri temper tantrum. Salah satu diantara mereka 

mengamuk, berteriak-teriak bahkan menggigit temannya ketika salah satu 

temannya memegang mainan miliknya. Ia pun, memukul teman yang ada 

di dekatnya bahkan juga  pendidik yang berusaha untuk menasehati dan 

menenangkannya. Anak yang lainnya ada yang berteriak ketika pendidik 

                                                           
9
 Marsella Wahyu Suzanti, dkk. Efektivitas Finger Painting untuk Menurunkan Perlaku  

Temper Tantrum pada Anak PK KB Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Anak Volume III Edisi I, 

Juni 2014 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
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memintanya untuk mengikuti gerakan senam di pagi hari, terkadang juga 

memukul dan mencubit, sedangkan satu yang lainnya merengek-rengek 

karena ia tidak mau makan dan hanya meminta susu kemudian ia pun 

berteriak ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya.
10

 

Dari pengamatan yang peneliti lakukan ketika anak mulai menangis, 

berteriak, atau bahkan menendang sarana sekolah pendidik seringkali ikut 

terbawa emosi dan menasehati anak dengan nada tinggi, atau bahkan 

membiarkan anak menangis dan berteriak-teriak, selain itu seringkali 

pendidik juga menuruti apa yang menjadi keinginan anak yang penting 

anak tidak menangis dan tidak berteriak-teriak.
11

 Berbagai sikap dan upaya 

pendidik dalam mengatasi anak yang mengalami temper tantrum ini 

dikarenakan sebagian besar pendidik belum memahami cara mengatasi 

anak temper tantrum dan akibatnya bagi anak apabila tidak segera diatasi.     

Melihat perilaku seperti ini hendaknya perlu penanganan yang tepat 

dari pendidik agar perilaku ini dapat terkontrol dan tidak menjadi 

kebiasaan.  Terlebih lagi dilembaga TPA Mutiara Qur’ani yang memiliki 

misi menanamkan nilai-nilai Islam sehingga anak terbiasa berperilaku 

dengan akhlak mulia sejak dini. 

Berdasarkan beberapa latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam 

tentang bagaimana ”Upaya pendidik dalam mengatasi anak temper 

tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo Depok Sleman”. 

                                                           
10

 Hasil observasi pada tanggal 6-02-2017 pukul 07.30-08.30 WIB. 
11

 Hasil observasi pada tanggal 01-02-2017 sampai dengan 11-2-2017 pukul 07.30-15.00 

WIB. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya pendidik dalam mengatasi anak temper tantrum di 

TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo Depok Sleman? 

2. Bagaimana strategi yang digunakan pendidik dalam mengatasi anak 

temper tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo Depok 

Sleman? 

3. Apa hambatan yang dialami pendidik dalam mengatasi anak temper 

tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo Depok Sleman? 

 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan upaya pendidik dalam menangani anak temper 

tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo Depok 

Sleman 

b. Menganalisis strategi yang digunakan pendidik dalam mengatasi 

anak temper tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo 

Depok Sleman 

c. Menganalisis hambatan pendidik dalam mengatasi anak temper 

tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo Depok 

Sleman. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan psikologi khususnya psikologi 
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perkembangan anak terutama mengenai peran Pendidik dalam 

mengatasi anak temper tantrum. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

bahan referensi untuk pendidik dan orang tua dalam mengatasi 

anak yang mengalami temper tantrum serta sebagai bahan masukan 

bagi lembaga di TPA Mutiara Qur’ani dalam meningkatkan 

perkembangan sosioemosional anak. 

 

D. Kajian Pustaka 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan 

bahasan ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian 

terdahulu diantaranya: 

Penelitian Agustina Wulandari,
12

 Pelatihan Komunikasi Efektif 

untuk Meningkatkan Pengetahuan ibu dalam mengatasi tantrum pada 

Anak Usia Prasekolah. (2013). Penelitian ini membahas mengenai 

permasalahan tantrum pada anak yang sering dialami ibu di berbagai 

tempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan 

pengetahuan ibu dalam mengatasi tantrum pada anak usia prasekolah 

sebelum dan sesudah pelatihan. 

                                                           
12

 Agustina Wulandari, Pelatihan Komunikasi Efektif untuk Meningkatkan Pengetahuan 

ibu dalam mengatasi tantrum pada Anak Usia Prasekolah. Tesis (Program Pascasarjana 

Universitas Indonesia, 2013), v. 
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Analisis data dalam penelitian ini merupakan metode analisis data 

kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan paired sample t-test dan 

wawancara. Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan terhadap pengetahuan mengenai 

tantrum dan komunikasi efektif untuk mengatasi anak tantrum sebelum 

dan setelah intervensi. Hasil analisa kualitatif dengan wawancara terhadap 

empat orang partisipan menunjukkan bahwa semua partisipan merasakan 

manfaat pelatihan dan dapat melakukan komunikasi efektif untuk 

mengatasi anak tantrum. 

Dari penelitian di atas menggambarkan pentingnnya orang tua 

terutama ibu untuk dapat mengatasi anak yang mengalami tantrum. Karena 

dalam penanganan tantrum tidak hanya dilakukan orang tua tapi juga 

peran pendidik di sekolah juga sangat penting dan belum dibahas dalam 

penelitian diatas maka penulis ingin  membahas mengenai peran pendidik 

dalam mengatasi anak temper tantrum di TPA Mutiara Qur’ani. 

Penelitian Itryah,
13

 Pola Asuh Orangtua dengan Temper Tantrum 

Anak Pada Warga Rumah Susun Blok 31-35 Kelurahan 24 Ilir Kota 

Palembang. (2014). Penelitian ini membahas pola asuh orang tua dan 

bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak, termasuk cara 

penerapan aturan, mengajarkan nilai atau norma, memberikan perhatian 

dan kasih sayang kepada anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui secara empiris mengenai hubungan antara pola asuh orangtua 

                                                           
13

 Itryah, Pola Asuh Orangtua dengan Temper Tantrum Anak Pada Warga Rumah Susun 

Blok 31-35 Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang. Jurnal ilmiah PSYCHE Vol. 8 No. 1 

(Palembang: Universitas Bina Darma, 2014), 19. 
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dengan temper tantrum anak pada warga rumah susun blok 31-35 

Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang.  

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 orangtua, sedangkan 

jumlah sample yang digunakan sebanyak 80 orangtua, yang didapat 

melalui teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis data 

penelitian, diketahui r=0.687 dan p=0.00 (p<0.01). Hal ini berarti ada 

hubungan yang sangat signifikan antara pola asuh orangtua dengan temper 

tantrum anak pada warga rumah susun blok 31-35 Kelurahan 24 Ilir Kota 

Palembang. Hal ini berarti semakin buruk pola asuh orangtua maka temper 

tantrum semkain berat. 

Dari penelitian di atas hanya dibahas mengenai pola asuh orang tua 

dengan temper tantrum anak, padahal dalam perkembangannya anak usia 

dini tidak hanya dipengaruhi oleh orang tuanya saja tapi juga Pendidik 

disekolahnya. Oleh karena itu penulis tertarik membahas mengenai peran 

Pendidik dalam mengatasi temper tantrum anak usia dini.  

Penelitian tentang Efektivitas Finger Painting untuk Menurunkan 

Perilaku Temper Tantrum pada anak KB PK Yogyakarta (2014) oleh 

Marsella Wahyu Susanti, dkk.
14

 Penelitian ini membahas mengenai 

bagaimana anak dapat menyalurkan ungkapan emosi dan perasaan mereka 

dengan cara yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keefektifan finger painting untuk menurunkan perilaku temper tantrum 

pada anak kelompok bermain PK Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 

                                                           
14

  Marsella Wahyu Suzanti dkk.  Efektivitas Finger Painting untuk Menurunkan Perilaku 

Temper Tantrum pada anak KB PK Yogyakarta. Jurnal pendidikan anak Volume III, Edisi I 

(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 460. 
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model penelitian eksperimen subjek tunggal dengan jumlah subjek 3 anak. 

hasil penelitian menunjukkan bahwa finger painting efektif untuk 

menurunkan perilaku temper tantrum anak. 

Pada penelitian di atas hanya membahas salah satu upaya dalam 

mengatasi temper tantrum anak. Namun dalam penelitian ini peneliti akan 

membahas upaya-upaya yang dilakukan pendidik dalam mengatasi anak 

temper tantrum secara lebih menyeluruh dan lebih terperinci sehingga 

pendidik atau orang tua akan lebih memahami upaya-upaya yang bisa 

dilakukan dalam mengatasi anak temper tantrum.   

 

E. Kerangka Teori 

1. Pendidik Anak Usia Dini  

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 

2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia Bab III 

tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dinyatakan 

bahwa: pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas 

merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil 

pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan 

perlindungan anak didik. Pendidik PAUD bertugas di berbagai jenis 

layanan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal. Pada 

jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping 
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sedangkan pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri 

dari guru, guru pendamping, dan pengasuh.
15

 

Menurut UU RI No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 dinyatakan 

bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi anak pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan 

anak usia dini. Oleh karena itu sebutan “guru” pada lembaga PAUD 

sama dengan sebutan “guru” pada umumnya.
16

 

Di lapangan sebutan “guru” pada lembaga non formal dan 

informal, seperti Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak 

(TPA) membuktikan hal itu. Hanya saja, kompetensi antara guru 

secara umum dengan guru pada lembaga PAUD sedikit berbeda. 

Dalam naskah akademik Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

(PG PAUD) menyebutkan, “sosok utuh kompetensi guru PAUD 

meliputi kemampuan;
 
 

a. Mengenal anak secara mendalam 

b. Menguasai profil perkembangan fisik dan psikologis anak 

c. Menyelenggarakan kegiatan bermain yang memicu tumbuh 

kembang anak sebagai pribadi yang utuh, serta dapat bercerita, 

bernyanyi dan berkelana yang disingkat dengan “3 ber”. Mengingat 

model pembelajaran pada anak usia dini adalah bermain, bercerita, 

berkelana dan bernyanyi.
 17

 

 

                                                           
15

  Mukhtar Latif, dkk. Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan 

Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2013), 14. 
16

 Suyadi, Manajemen PAUD TPA-KB-TK/RA Mendirikan Mengelola dan 

Mengembangkan PAUD, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),  139. 
17

 Ibid., 140. 
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Selain menguasai kemampuan diatas guru atau pendidik PAUD 

juga dituntut untuk memenuhi empat kompetensi dasar yaitu: 

a. kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. 

b. kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang mantap dari 

seorang guru yang akan memberikan teladan terhadap anak didik 

maupun masyarakatnya, kepribadian yang mencakup semua unsur, 

baik fisik maupun psikis. 

c. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam yang berhubungan dengan 

tugas-tugas keguruan. 

d. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan yang diperlukan oleh 

seseorang agar berhasil daalam berhubungan dengan orang lain. 

Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi 

sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
18

 

 

2. Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan 

sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki rentang usia 

yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya karena 

perkembangan kecerdasannya sangat luar biasa. Usia tersebut 

merupakan fase kehidupan yang unik dan berada pada masa proses 

perubahan berupa pertumbuhan, perkembangan, pematangan, dan 

penyempurnaan baik pada aspek jasmani maupun rohaninya yang 

berlangsung seumur hidup, bertahap dan berkesinambungan.
19

 

Beberapa ahli dalam bidang pendidikan dan psikologi memandang 

perkembangan anak usia dini merupakan periode yang sangat penting 

dan perlu mendapat penanganan sedini mungkin. Montessori 

                                                           
18

 Mukhtar Latif, dkk. Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan 

Aplikasi., 15. 
19

 Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 16. 
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mengemukakan bahwa usia dini merupakan periode sensitif atau masa 

peka pada anak, yaitu suatu periode ketika suatu fungsi tertentu perlu 

dirangsang, dan diarahkan sehingga perkembangannya tidak 

terhambat. 

Anak usia dini juga merupakan individu yang berbeda, unik, dan 

memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya . pada 

masa ini stimulasi seluruh aspek perkembangan memiliki peran 

penting untuk tugas perkembangan selanjutnya, tidak hanya 

perkembangan fisik dan motoriknya perkembangan spiritual, moral, 

sosial, bahasa, intelektual serta serta emosional anak berkembang pesat 

pada masa ini.
20

 

Secara yuridis, istilah anak usia dini di Indonesia ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Lebih lanjut pasal 1 

ayat 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki  pendidikan lebih lanjut”.
21

 

Masa anak usia dini ini disebut juga sebagai masa awal kanak-

kanak yang memiliki berbagai karakter atau ciri-ciri. Ciri-ciri ini 

                                                           
20

 Ibid., 20-21. 
21

 Suyadi & Maulidya Ulfah, Konsep Dasar PAUD (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2016), 18. 
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tercermin dalam sebutan-sebutan yang diberikan oleh orang tua, 

pendidik dan ahli psikologi untuk anak usia dini. Orang tua menyebut 

masa kanak-kanak merupakan masa yang sulit karena pada masa ini 

anak-anak berada dalam proses perkembangan kepribadian. Orang tua 

juga menganggap anak usia dini sebagai usia bermain karena pada 

masa-masa ini anak-anak menghabiskan banyak waktu untuk 

bermain.
22

  

Para pendidik menyebut masa kanak-kanak awal sebagai usia 

prasekolah untuk membedakan antara anak-anak yang berada dalam 

pendidikan formal dan yang belum. sehingga pemberian stimulasi 

untuk anak prasekolah juga berbeda dari anak-anak yang sudah 

sekolah. 

Para ahli psikologi juga menyebut anak usia dini sebagai usia 

menjelajah atau usia bertanya. Hal ini karena mereka berada dalam 

tahap ingin tahu keadaan lingkungannya, selain itu ahli psikologi juga 

menyebut anak usia dini sebagai usia meniru. Anak-anak meniru 

pembicaraan dan tingkah laku orang lain.
 23

 

Dari berbagai definisi, penulis menyimpulkan bahwa anak usia dini 

merupakan individu yang memiliki karakter unik dan sedang 

mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan secara pesat 

biasanya berkisar antara usia 0-6 tahun. Pada masa ini merupakan saat 

                                                           
22

 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang 

Rentang Kehidupan Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga, 1998), 108. 
23

 Riana Mashar, Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembangannya (Jakarta: 

Kencana, 2011), 8. 
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yang paling tepat untuk meletakkan dasar pertama dan utama dalam 

mengembangkan potensi dan kemampuan anak, baik dalam aspek 

kognitif, sosial, fisik, bahasa, seni, sosial, emosional, spiritual, konsep 

diri, disiplin diri dan kemandirian. 

3. Temper Tantrum 

Temper tantrum adalah suatu letupan kemarahan anak yang sering 

terjadi pada saat anak menunjukkan sikap negativistik atau penolakan. 

Hal ini sering dialami oleh anak usia dini karena ketidakmampuan 

mereka dalam mengontrol emosi dan mengungkapkan kemarahan 

dengan tepat.
24

 

Perkembangan emosi anak usia dini berlangsung lebih terperinci, 

menyangkut seluruh aspek perkembangan, dan mereka cenderung 

mengekspresikan emosinya dengan bebas. pada masa ini anak telah 

dapat berpartisipasi dan mengambil inisiatifdalam kegiatan fisik, tetapi 

banyak kegiatan yang dilarang oleh guru atau orang tua sehingga 

mereka sering ragu untuk memilih antara apa yang ingin dikerjakan 

dengan apa yang harus dikerjakan. 

Ekspresi emosi anak mudah berubah dari satu bentuk ekspresi ke 

bentuk ekspresi lainnya. Dalam keadaan gembira tiba-tiba berubah 

menjadi marah karena ada sesuatu yang dirasakan tidak 

menyenangkan, sebaliknya ketika dalam keadaan marah melalui 

bujukan yang menyenangkan bisa berubah menjadi riang. 

                                                           
24

 Ibid., 92. 
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Ekspresi emosi yang baik pada anak dapat menimbulkan penilaian 

sosial yang menyenangkan, sedangkan ekspresi emosi yang kurang 

baik, seperti cemas, cemburu, marah, atau takut dapat menimbulkan 

penilaian sosial yang tidak menyenangkan. Anak yang bersikap seperti 

itu akan dijauhi teman, dinilai sebagai anak yang cengeng, pemarah, 

dan julukan lainnya. Penilaian negatif yang diperoleh anak dari 

lingkungannya dapat membentuk konsep diri negatif, dan pada 

akhirnya anak tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
25

  

Temper tantrum merupakan salah satu dari sekian banyak 

permasalahan emosi yang terjadi pada anak, sebagai suatu usaha untuk 

memaksakan kehendaknya pada orang tua, yang biasanya tampak 

dalam bentuk menjerit-jerit, berteriak dan menangis sekeras-kerasnya, 

berguling-guling di lantai, melempar barang, memukuk-mukul, 

menendang, dan sebagainya.
26

 

Temper tantrum merupakan luapan emosi yang meledak-ledak dan 

tidak terkontrol. Kejadian ini seringkali muncul pada anak usia 15 

bulan sampai 5 tahun. Tantrum terjadi pada anak yang aktif dengan 

energi yang melimpah.
27

 

Menurut Hurlock temper tantrum adalah ledakan amarah yang 

kuat, ketakutan yang hebat dan iri hati yang tidak masuk akal. Hal ini 

tampak mencolok pada anak-anak usia 2,5 sampai 3,5 dan 5,5 sampai 

                                                           
25

 Mulyasa, Manajemen PAUD., 28-29. 
26

 Kartini Kartono, Bimbingan Bagi Anak dan Remaja yang Bermasalah (Jakarta: 

Rajawali, 1991), 13. 
27

 Maimunah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini., 185. 
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6,5 tahun. Ledakan amarah mencapai puncaknya antara usia dua dan 

empat tahun, setelah itu amarah berlangsung tidak terlampau lama.
28

 

Berdasarkan teori-teori di atas disimpulkan bahwa tantrum 

merupakan luapan emosi yang meledak-ledak karena ketidakmampuan 

mereka dalam mengontrol emosi. Ledakan emosi tersebut dapat berupa 

menangis, menjerit-jerit, melemparkan benda, berguling-guling, 

memukul, menendang atau aktivitas besar lainnya. 

4. Taman Penitipan Anak (TPA) 

Taman penitipan anak adalah satu bentuk Pendidikan Anak Usia 

Dini yang memberikan layanan pengganti berupa asuhan, perawatan, 

dan pendidikan bagi anak balita selama anak tersebut ditinggal bekerja 

oleh orang tuanya. TPA bertujuan membantu orang tua agar dapat 

bekerja dengan tenang sehingga mencapai prestasi yang optimal. 

Selain itu, juga menghindarkan anak dari kemungkinan terlantar 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosialnya. TPA 

umumnya melayani titipan anak usia 2 bulan sampai dengan usia 5 

tahun.
29

 Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh TPA antara lain: 

a. Lingkungan TPA harus dapat menciptakan suasana rasa aman 

kepada anak untuk belajar dan berkembang, sehingga anak merasa 

dirumahnya sendiri. 

b. Tempat belajar, gedung TPA hendaknya didirikan dengan 

bangunan/gedung permanen yang mudah dijangkau orang tua calon 

peserta didik, cukup aman dan tenang serta memiliki surat-surat 

yang sah dan izin dari instansi yang berwenang. 

                                                           
28

  Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan Edisi Kelima., 114-115. 
29

 Mulyasa, Manajemen PAUD., 54. 
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c. Ruangan, luas ruangan disesuaikan dengan jumlah peserta didik. 

ruangan juga harus dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi 

yang cukup. 

d. Perabot, setiap ruangan dilengkapi dengan perabot sesuai dengan 

keperluan dan ketersediaan dana, seperti meja, kursi, almari, rak-

rak, box, tempat tidur, kasur, telepon, perlengkapan administrasi, 

TV, dan lain-lain. 

e. Sarana belajar, untuk menunjang proses pembelajaran di TPA 

hendaknya disediakan sarana belajar minimal berupa, buku cerita 

dari berbagai versi, dan cerita rakyat setempat, alat peraga 

pendidikan untuk pengetahuan alam (science), matematika, 

memasak, boneka berbagai ukuran, VCD player dan lain-lain.
30

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dipandu oleh 

fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan. Penelitian 

kualitatif lebih banyak mementingkan proses daripada hasil. Jadi 

bagaimana proses penelitian ini dari awal sampai akhir merupakan 

yang harus benar-benar diperhatikan. Penelitian ini juga termasuk 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.
31

 

                                                           
30

Fari Ulfah, Manajemen PAUD Pengembangan Jejaring Kemitraan Belajar 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 43. 
31

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2013), 60. 
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Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana upaya 

pendidik dalam mengatasi anak temper tantrum di TPA Mutiara 

Qur’ani cabang Tajem Maguwoharjo Depok Sleman. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan psikologis. Kerangka keilmuan yang digunakan adalah 

psikologi perkembangan pada aspek sosioemosional karena yang 

menjadi subyek penelitian merupakan anak usia dini yang berkisar 

antara 2-5 tahun. Pada usia ini anak sedang mengalami perkembangan 

yang sangat menentukan perkembangan selanjutnya khususnya 

dibidang sosioemosionalnya yang akan menentukan kepribadian anak 

di masa yang akan datang. 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui upaya pendidik 

dalam mengatasi temper tantrum anak di TPA Mutiara Qur’ani Tajem 

Maguwoharjo Depok Sleman. 

G. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di TPA Mutiara Qur’ani cabang 

Tajem yang beralamat di Jalan Raya Tajem Panjen Maguwoharjo 

Depok (Depan UNRIYO).  

Alasan pengambilan lokasi penelitian disini adalah karena lembaga 

tersebut merupakan lembaga Islam yang berusaha menanamkan nilai 

nilai akhlak sejak dini selain itu peneliti mengamati terdapat beberapa 

anak yang mengalami temper tantrum sehingga peneliti ingin 
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mengetahui bagaimana upaya pendidik mengatasi perilaku tantrum 

anak tersebut. 

H. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian oleh Spradley dinamakan sebagai situasi sosial 

yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang 

berinteraksi secara sinergis, situasi sosial dapat dipahami sebagai 

obyek penelitian yang ingin dipahami secara lebih mendalam apa 

yang terjadi didalamnya.
32

 

Obyek penelitian juga bukan sekedar jumlah yang terdapat pada 

obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut, yaitu 

keseluruhan dari subyek atau individu yang menjadi sasaran suatu 

penelitian. Berlandaskan pengertian diatas, obyek penelitian dari 

penelitian ini adalah TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo 

Depok Sleman. 

Sedangkan subjek penelitiannya adalah sumber data utama yang 

menjadi informan dalam penelitian kualitatif.
33

 Dalam penelitian ini 

yang menjadi subyek penelitian adalah pendidik TPA Mutiara 

Qur’ani, orang tua/wali murid dan 3 murid TPA Mutiara Qur’ani yang 

memiliki indikasi mengalami tantrum.  

Seorang anak berjenis kelamin laki-laki dengan usia 3 tahun 4 

bulan, ia merupakan anak tunggal yang saat ini mengikuti 
                                                           

32
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2009), 297. 
33

  Tatang M. Amirun, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: Rajawali Press,1990), 10. 
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pembelajaran di TPA Mutiara Qur’ani, pendidikan ibu adalah lulusan 

D3 akuntansi dan pendidikan ayah adalah lulusan S1 bidang ekonomi 

ia tinggal bersama ayah, ibu, kakek dan nenek dari pihak ibu. Setiap 

harinya ayah dan ibunya bekerja dan ia berada disekolah bersama 

neneknya yang juga merupakan seorang guru di TPA Mutiara Qur’ani. 

Anak kedua berjenis kelamin laki-laki dengan usia 4 tahun 5 bulan. 

Ia tinggal bersama ayah, ibu, dua adiknya, kakek, serta neneknya.  

Ibunya bekerja sebagai pegawai bank yang bekerja dari pagi hingga 

sore, ayahnya adalah seorang TNI yang jarang berada dirumah dan 

lebih sering bertugas diluar kota, neneknya adalah seorang guru, 

sedangkan kakeknya adalah pensiunan TNI. Dirumah ia biasa diasuh 

oleh kakek dan neneknya  kecuali pada hari-hari libur. 

Seorang anak lagi berjenis kelamin perempuan dengan usia 2 tahun 

6 bulan, ia merupakan anak tunggal. Pendidikan ibu adalah lulusan D3 

manajemen administrasi dan pendidikan ayah adalah SMA. Ia tinggal 

bersama ayah, ibu, kakek, nenek dari pihak ayah. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling purposive, dimana peneliti menentukan informan yang 

didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang merupakan 

ciri pokok populasi. Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa 

informan diatas mengetahui masalah yang diteliti secara mendalam 

dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang valid. 
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I. Metode Pengumpulan Data 

Berkenaan dengan pengumpulan data penelitian, peneliti 

melakukan penelitian selama tiga bulan terhitung mulai 01 Februari 

2017 sampai dengan 30 April 2017 dengan menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Maksud digunakan wawancara antara lain adalah untuk mengetahui 

informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.
34

 

Esterberg dalam Sugiyono mengemukakan beberapa macam 

wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak 

terstruktur.
35

 Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitan ini 

adalah wawancara terstruktur, artinya peneliti atau pengumpul data 

telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
36

 

Pernyataan ini juga dipertegas oleh Lexy Moleong bahwa dengan 

menggunakan teknik ini maka peneliti menetapkan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
37

 Adapun 

wawancara ini akan dilakukan kepada: 

                                                           
34

 Ibid., 135. 
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 319. 
36

 Ibid., 319. 
37

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2012), 190. 
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1) Pendidik TPA Mutiara Qur’ani cabang Tajem sebagai pemegang 

peranan utama dalam mengatasi temper tantrum anak di sekolah. 

Wawancara terhadap Pendidik ini dilakukan untuk memperoleh 

data mengenai penyebab anak mengalami temper tantrum, upaya 

yang dilakukan Pendidik untuk mengatasi tantrum anak dan 

mengetahui hambatan yang terjadi dalam mengatasi temper 

tantrum anak. 

2) Orang Tua/Wali murid sebagai pendamping dan pendidik anak 

ketika berada dirumah. Wawancara terhadap orang tua ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai penyebab anak 

mengalami temper tantrum anak. 

3) Penanggung Jawab 1 TPA Mutiara Qur’ani, wawancara ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah 

diambil oleh lembaga Mutiara Qur’ani dalam mengatasi 

permasalahan anak yang salah satunya adalah temper tantrum. 

4) Murid TPA Mutiara Qur’ani, wawancara terhadap murid ini 

dimaksudkan untuk mengetahui sebab anak mengalami tantrum 

dan bagaimana upaya yang dilakukan Pendidik untuk mengatasi 

tantrum anak. 

b. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 



25 
 

 
 

langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati 

secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.
38

 

Terdapat beberapa alasan mengapa teknik observasi digunakan 

dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan 

peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi sebenarnya.
39

 

Hasil dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di 

lapangan membuat “catatan” setelah pulang barulah menyusun 

“catatan lapangan”. 

Dalam penelitian ini, data yang diobservasi adalah mengenai 

upaya pendidik dalam mengatasi anak yang mengalami temper 

tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo Depok 

Sleman. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

                                                           
38

 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93. 
39

  Lexy J. Moleong,  Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

125-126. 
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misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ciritera, biografi, 

peraturan, kebijakan. 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.
40

 

Data dari dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data  

tertulis yang meliputi visi, misi, tujuan, dan profil sekolah yang 

meliputi sarana prasarana, sejarah, lokasi dan program pembelajaran 

yang dilaksanakan di TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo 

Depok Sleman. 

 

J. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti harus mempertegas teknik yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian kualitatif, yaitu triangulasi. Triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang sudah ada.
41

 

Singkatnya triangulasi merupakan kroscek terhadap kebenaran data.  

                                                           
40

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 

2013), 326.                                            
41

 Sugiyono, metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 330. 
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Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.
42

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data 

dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh 

dari beberapa sumber atau informan. Sedangkan triangulasi metode 

adalah penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk 

menggali data yang sejenis agar didapatkan data yang valid.
43

 

 

K. Teknik Analisis Data 

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 dipahami dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
 44

  

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles Huberman. 

Aktivitas dalam analisis data meliputi data reduction, data display, dan 

conclusion. 

                                                           
42

 Lexy J. Moleong, Metodolagi Penelitian Kualitatif., 330. 
43

 Sugiyono, Metode... 373. 
44

 Ibid., 332. 
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a. Mereduksi Data 

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. 

Dengan demikian data yang telah di reduksi memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

Data yang direduksi adalah tentang rencana wawancara, 

observasi serta dokumentasi. 

b. Mendisplay Data 

Mendisplay data adalah menyajikan data ke dalam pola yang 

di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik. 

Data yang di display adalah data mengenai temuan penelitian 

yang meliputi struktur organisasi, struktur personalia, dan jumlah 

siswa. 

c. Penarikan Kesimpulan (konklusi) 

Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi (konklusi). Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
45

 

                                                           
45

 Ibid, 333. 
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Data yang di konklusi adalah keseluruhan data yang telah di 

simpulkan, yaitu data mengenai upaya pendidik dalam mengatasi 

anak yang mengalami temper tantrum di TPA Mutiara Qur’ani 

Tajem Maguwoharjo Depok Sleman. 

 

L. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang secara ringkas diuraikan 

sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian 

teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II pada bab ini akan dipaparkan deskripsi tentang anak temper 

tantrum meliputi pengertian, karakteristik serta implikasi tantrum terhadap 

pendidikan anak PAUD. 

Bab III pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum TPA Mutiara 

Qur’ani Tajem Maguwoharjo Depok Sleman yang meliputi sejarah berdiri 

TPA Mutiara Qur’ani, letak geografis TPA Mutiara Qur’ani, visi dan misi 

TPA Mutiara Qur’ani, tujuan TPA Mutiara Qur’ani, serta data Pendidik 

dan peserta didik TPA Mutiara Qur’ani Tajem Maguwoharjo Depok 

Sleman. 

 Bab IV pada bab ini akan dipaparkan tentang tindak edukatif pendidik 

TPA Mutiara Qur’ani dalam mengatasi anak temper tantrum yang meliputi 

latar belakang anak mengalami tantrum, strategi dan metode yang 
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digunakan Pendidik, hambatan yang dialami pendidik serta upaya 

pendidik dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam mengatasi anak 

temper tantrum. 

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dan kata 

penutup. 

Pada akhir tesis disertakan beberapa lampiran yang dianggap perlu. 

Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas pembahasan dalam tesis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang upaya 

pendidik dalam mengatasi anak temper tantrum di TPA Mutiara Qur’ani 

Tajem Maguwoharjo Depok Sleman yang telah dikemukakan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Latar belakang anak mengalami temper tantrum di TPA Mutiara 

Qur’ani Tajem sangat beragam antara lain karena anak menginginkan 

sesuatu tetapi keinginannya tidak terpenuhi, pola asuh orang tua yang 

tidak konsisten dalam menerapkan aturan, anak mencari perhatian 

guru, anak berada dalam keadaan tidak nyaman, dan merasa frustasi 

sehingga menimbulkan banyak ketegangan yang harus diungkapkan 

dengan cara tantrum seperti dengan  menjatuhkan diri ke lantai, 

bergerak-gerak dengan liar serta menjerit sekeras-kerasnya. 

2. Upaya yang telah dilakukan oleh pendidik di TPA Mutiara Qur’ani 

Tajem dalam mengatasi anak temper tantrum antara lain dengan 

mencari tahu penyebab anak mengalami tantrum, memberi pengertian 

atau nasehat kepada anak, mengalihkan perhatian anak, memberikan 

kegiatan bermain lain kepada anak, memisahkan tempat main anak 

yang sedang tantrum dengan anak yang lain, mendekap agar anak 

merasa nyaman, Pada lain waktu guru juga membiarkan anak itu 
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menangis dalam waktu yang lumayan lama kemudian dibuatkan susu 

sehingga anak tidak menangis lagi. 

3. Hambatan yang dialami pendidik di TPA Mutiara Qur’ani Tajem 

dalam mengatasi anak temper tantrum antara lain, Pendidik belum 

mampu menerapkan strategi yang tepat agar anak tidak mengulangi 

tantrum mereka secara terus menerus, kurangnya kerjasama antara 

pendidik dan orang tua dalam mendidik anak, masih kurangnya 

pemahaman pendidik tentang anak usia dini dan kurangnya 

kemampuan pendidik dalam mengontrol emosi ketika menghadapi 

perilaku tantrum anak. Agar penjelasan mengenai upaya pendidik 

dalam mengatasi anak temper tantrum di TPA Mutiara Qur’ani lebih 

jelas maka penulis menyajikannya dalam sebuah tabel sebagai berikut: 
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Tabel 5.1: Pola Pendidik Mutiara Qur’ani Tajem dalam Mengatasi Tantrum 

No Nama Bentuk Perilaku 

Tantrum 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Strategi Pendidik Hambatan 

pendidik 

Kondisi 

1 Muhammad 

Arkananta Putra 

Jalasena 

(4 tahun) 

 

 

 

 

 

 

- Menendang 

- Memukul 

- Mengejek teman 

yang lain 

- Merusak sarana 

sekolah 

- Berteriak – teriak 

- Menggigit 

- Berguling – guling 

di lantai 

- Menangis histeris 

- Merebut mainan 

teman 

 

- Pola 

pengasuhan 

keluarga yang 

otoriter 

- Pola asuh 

keluarga yang 

permisif 

 

- Menasehati 

- Memisahkan tempat 

main dari teman yang 

lain ketika tantrum 

terjadi 

- Membiarkan tantrum 

anak mereda dengan 

sendirinya 

- konsultasi dengan wali 

siswa 

- Mendekap ketika tantrum 

mereda 

- Mengalihkan fokus anak 

pada mainan lain 

- Membuatkan susu 

- Memberikan apa yang 

diinginkan anak 

- Guru sulit 

mengontrol 

emosi 

- Wali sering kali 

menuruti 

kemauan anak 

- Anak 

berhenti 

sejenak 

ketika 

beberapa 

saat 

tantrum 

diulang 

kembali 

2 Rama Bigail 

Rifa’i  

(3 tahun) 

 

 

 

 

3 Farah Nur 

Fitriyani 

(2 tahun) 

 

 

 

 



113 
 

113 
 

A. Saran 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang upaya pendidik 

dalam mengatasi anak temper tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem 

Maguwoharjo Depok Sleman, maka saran-saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat 

mengembangkan kualitas pembelajaran dan pendidikan yang diberikan 

oleh pendidik di TPA Mutiara Qur’ani Tajem sehingga setiap pendidik 

di Mutiara Qur’ani mampu menghadapi setiap permasalahan anak usia 

dini. 

 

2. Bagi pendidik/guru 

Diharapkan guru terus meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang anak usia dini sehingga guru mampu menerapkan 

strategi yang tepat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan 

yang sering dialami oleh anak usia dini seperti temper tantrum. 

3. Bagi orang tua/wali murid 

Orang tua/wali murid diharapkan untuk terus melakukan 

komunikasi dan koordinasi dengan guru tentang perkembangan 

anaknya baik disekolah ataupun dirumah dan melakukan kerjasama 

dalam mendidik anak mereka sehingga pendidikan yang dilakukan 

dirumah dan disekolah dapat konsisten. 



114 
 

B. Kata Penutup 

Kiranya wajar dalam uraian tesis yang penulis tulis ini masih jauh 

dari kesempurnaan, sebab di samping penulis masih memiliki pengetahuan 

yang sangat terbatas, juga waktu yang relatif pendek, sehingga betul-betul 

masih sangat kurang sekali. Maka dari itu materinya masih sangat minim 

dan sudah pasti memerlukan bimbingan untuk lebih terarah dalam menuju 

kesempurnaan. Akan tetapi dalam hal ini segala kesanggupan sudah 

penulis curahkan, hanya semata-mata untuk memperoleh rahmat, taufiq, 

dan hidayah-Nya serta agar terselesaikannya tesis yang kurang memenuhi 

syarat kesempurnaan ini. Oleh karenanya, penulis mengharap kepada 

semua pihak untuk memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan tesis ini. 
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Lampiran 1 

Pedoman Observasi 

  Observasi yang dilakukan adalah mengamati upaya yang dilakukan oleh 

pendidik dalam rangka mengatasi tantrum anak di TPA Mutiara Qur’ani Tajem, 

meliputi: 

A. Tujuan pelaksanaan observasi adalah untuk memperoleh informasi dan 

data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik mengenai upaya 

pendidik dalam mengatasi tantrum anak di TPA Mutiara Qur’ani Tajem. 

B. Aspek-aspek yang diamati diantaranya: 

1. Latar belakang anak mengalami tantrum 

2. Strategi pendidik dalam mengatasi tantrum anak, meliputi; 

a. Latar belakang keluarga anak 

b. Perilaku tantrum anak 

c. Strategi yang digunakan guru 

3. Dampak dari strategi yang digunakan pendidik dalam mengatasi 

tantrum 

4. Hambatan pendidik dalam mengatasi tantrum, meliputi; 

a. Dampak dari adanya hambatan yang dialami pendidik dalam 

mengatasi tantrum 

b. Rancangan tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi 

hambatan yang dialami pendidik  
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Pedoman Wawancara 

 

A. Tujuan: untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pendidik dalam 

mengatasi temper tantrum di TPA Mutiara Qur’ani Tajem. 

B. Identitas Narasumber 

Nama  : 

Jabatan : 

C. Pertanyaan penelitian 

 

1. Kepala TPA Mutiara Qur’ani 

a. Apa latar belakang dan tujuan didirikannya TPA Mutiara Qur’ani? 

b. Adakah perbedaan antara PAUD Mutiara Qur’ani dengan PAUD 

yang lain dalam hal pengajaran dan pendidikannya? 

c. Apakah ada syarat tertentu untuk dapat menjadi pendidik di TPA 

Mutiara Qur’ani? 

d. Apa latar belakang pendidikan pendidik di TPA Mutiara Qur’ani? 

e. Apakah ada fasilitas yang diberikan lembaga TPA Mutiara Qur’ani 

dalam rangka meningkatkan pengetahuan pendidiknya tentang 

anak usia dini? 

2. Penanggung Jawab TPA Mutiara Qur’ani 

a. Apa kriteria-kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi pendidik 

PAUD yang ideal? 

b. Apa upaya yang telah dilakukan dari lembaga Mutiara Qur’ani 

dalam meningkatkan pengetahuan pendidiknya? 
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c. Adakah upaya yang dilakukan lembaga dalam rangka 

memfasilitasi anak yang sekiranya memiliki masalah? 

d. Menurut ibu apa kesulitan yang dialami pendidik di TPA Mutiara 

Qur’ani ini dalam menghadapi anak yang mengalami tantrum? 

e. Apa yang perlu diperhatikan pendidik dalam rangka mengajarkan 

anak untuk dapat mengontrol emosinya? 

3. Pendidik TPA Mutiara Qur’ani Tajem 

a. Kapan TPA Mutiara Qur’ani cabang Tajem ini didirikan? 

b. Apa saja batas wilayah TPA Mutiara Qur’ani cabang Tajem ini? 

c. Berdasarkan pengamatan ibu adakah anak yang seringkali 

mengamuk ketika disekolah? 

d. Menurut ibu apa yang menyebabkan anak sering marah hingga 

meledak-ledak atau mengamuk ketika disekolah? 

e. Tingkah laku seperti apa yang seringkali ditunjukkan ketika anak 

marah atau mengamuk? 

f. Bagaimana persiapan yang ibu lakukan dalam menghadapi anak 

yang seringkali mengamuk? 

g. Bagaimana upaya yang selama ini sudah dilaksanakan dalam hal 

mengatasi anak yang seringkali mengamuk? 

h. Apa saja hambatan yang dialami pendidik dalam rangka mengatasi 

anak yang seringkali mengamuk? 

i. Apa upaya tindak lanjut  yang ibu lakukan jika anak masih saja 

sering mengamuk? 
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4. Wali Murid TPA Mutiara Qur’ani Tajem 

a. Farah Nur Fitriyani 

1) Dengan siapa Farah bermain dirumah? 

2) Apa yang dilakukan ibu atau anggota keluarga lain ketika 

Farah menginginkan sesuatu? 

3) Apakah  ibu atau anggota keluarga lain menuruti setiap 

keinginan Farah? 

4) Bagaimana cara ibu menghadapi anak ketika anak marah 

hingga menangis histeris? 

5) Tingkah laku seperti apa yang ditunjukkan Farah ketika marah 

atau mengamuk? 

b. Rama Bigail Riva’i 

1) Dengan siapa Bigail bermain dirumah? 

2) Apakah Bigail sering marah atau mengamuk ketika dirumah? 

3) Pada saat apa Bigail marah? 

4) Bagaimana cara ibu mengatasi Bigail ketika ia marah hingga 

menangis histeris? 

5) Tingkah laku seperti apa yang ditunjukkan ketika Bigail 

mengamuk? 

c. M. Arkananta Putra Jalasena  

1) Dengan siapa Sena biasa bermain ketika dirumah? 

2) Ketika bapak dan ibu bekerja dengan siapa Sena dirumah? 

3) Jam berapa Sena biasa tidur di malam hari? 

4) Bagaimana sikap Sena ketika dirumah? 
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5. Murid TPA Mutiara Qur’ani Tajem 

1) Bapak kerja apa? 

2) Ibu kerja dimana? 

3) Kalau dirumah bermain dengan siapa? 

4) Temannya dirumah banyak tidak? 

5) Kalau main sama teman suka nangis tidak? 
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Pedoman Dokumentasi 

 

Data yang dibutuhkan mengenai: 

1. Profil TPA Mutiara Qur’ani 

2. Sarana dan prasarana 

3. Program yang dilaksanakan 

4. Pendidik dan peserta didik TPA Mutiara Qur’ani Tajem 

5. Data diri anak 

6. Laporan perkembangan anak. 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

 

CATATAN 

WAWANCARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan lapangan 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2017      Lokasi  : Ruang kelas 

Pukul   : 09.30-10.15 WIB       Sumber : Guru dan Farah 

 

Data  Deskripsi  Refleksi 

Kegiata di 

dalam 

kelas 

Guru mulai mengkondisikan anak untuk duduk melingkar kemudian 

kegiatan di dalam kelas diawali dengan mengucap salam berdo’a 

dilanjutkan mengaji dan menyanyikan beberapa lagu anak. 

Ketika guru memimpin mengaji dan menyanyikan lagu Farah justru 

berlarian kesana kemari dan tidak mau duduk melingkar. 

Setelah selesai materi mengaji semua murid keluar kelas untuk 

toilet training, setelah toilet training Farah tidak mau masuk kelas 

lagi tapi justru masuk dikelas untuk usia 3-5 tahun dimana ibunya 

mengajar dikelas tersebut. 

Ketika gurunya datang untuk mengajak kembali masuk kelas ia 

mengatakan tidak mau dengan berteriak kepada ibu guru, ketika 

guru berusaha membujuk dan kemudian menggendongnya ia justru 

menangis histeris. 

 Perilaku tantrum yang muncul ketika 

pembelajaran adalah teriak dan diikuti 

dengan menangis histeris 

 Upaya yang dilakukan guru dalam 

menghadapi perilaku tantrum ini dengan 

menuruti kemauan anak untuk tetap di 

dalam kelas 



 
 

Kemudian ibunya memberikan izin untuk tetap di kelas anak usia 3-

5 tahun karena Farah menangis serta berteriak-teriak yang justru 

akan mengganggu pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Catatan lapangan 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Tanggal : 27 Maret 2017 – 30 Maret 2017     Lokasi  : Ruang kelas 

Pukul   : 09.30-10.15 WIB       Sumber : Guru dan Bigail 

Data Deskripsi Refleksi 

Data di 

dalam 

kelas 

Ketika materi pertama berlangsung Bigail sibuk dengan 

aktivitasnya sendiri ia tidak mau ikut mengaji bersama 

teman yang lain justru ia terlentang di tengah lingkaran yang 

dibuat temannya sambil minum susu dengan dot. 

Melihat perilaku seperti ini guru sudah terbiasa dan guru 

cenderung membiarkan saja karena sekali dua kali ditegur 

dan di minta untuk duduk dengan rapi ia justru berteriak-

teriak 

 Perilaku tantrum yang muncul ialah 

tidak mau mengikuti kegiatan di 

dalam kelas dan berteriak ketika 

diingatkan guru untuk duduk dengan 

rapi 

 Guru mengatasi perilaku seperti ini 

dengan membiarkan anak 

melakukan apa yang ia inginkan  

 

 

 

 

 



 
 

Catatan lapangan 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Kamis 30 Maret 2017      Lokasi  : Ruang kelas 

Pukul   : 09.30-10.15 WIB       Sumber : Guru dan Bigail 

Data Deskripsi Refleksi 

Data di 

dalam 

kelas 

 Pada kegiatan pembelajaran yang kedua Bigail bersikap acuh tidak 

mau memeperhatikan guru bahkan ia juga mengganggu teman yang 

lain dengan berebut crayon. 

Pada kesempatan yang lain ia berlarian dari kelompok satu ke 

kelompok lain dan mengganggu teman yang sedang belajar. Pada saat 

temannya berada di kelompok belajar mewarnai ia justru mengajak 

untuk bermain balok, kemudian berebut balok dan memukul temannya 

dengan balok hingga akhirnya guru meminta  ia untuk keluar kelas 

karena mengganggu teman yang lain ia pun berdiri di depan pintu 

selama beberapa saat kemudian ia main di luar kelas seperti biasa.  

 Perilaku tantrum yang muncul 

adalah berebut mainan dengan 

teman yang lain, mengganggu 

teman yang sedang belajar 

 Tindakan yang dilakukan guru 

dalam rangka mengatasi perilaku 

ini adalah dengan mengeluarkan 

anak dari dalam kelas karena 

mengganggu kegiatan 

pembelajaran 

 

 

 



 
 

Catatan lapangan 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Tanggal : 06-03-2017 - 31-03-2017      Lokasi  : Mutiara Qur’ani Tajem 

Pukul   : 07.30-15.30 WIB       Sumber : Guru dan Sena 

Data Deskripsi Refleksi 

Data 

kegiatan 

senam 

Seperti biasa Sena datang sekitar pukul 07.30 WIB. Ia bermain 

dengan teman yang lain di halaman depan setelah pukul 08.00 

kegiatan senam dimulai sena masuk dengan tiba-tiba memukul 

temannya yang sedang senam kemudian guru memegang tangannya 

dan meminta Sena untuk meminta maaf dengan sedikit memaksa 

karena sena tidak mau meminta maaf dengan temannya. Karena 

dipaksa ia pun menangis dan berteriak-teriak kepada ibu gurunya.  

Setelah meminta maaf dengan berjabat tangan ia masih saja menangis 

dan berteriak guru pun membiarkan ia menangis hingga dia terdiam 

sendiri. 

 Perilaku tantrum yang ditunjukkan 

adalah dengan memukul teman 

dengan tiba-tiba ketika diminta 

meminta maaf Sena juga menangis 

sambil berteriak-teriak 

 Tindakan yang dilakukan guru 

dalam mengatasi tantrum ini 

adalah dengan membiarkan saja 

anak menangis dan berteriak 

sampai anak terdiam. 

Data ketika 

bermain di 

luar kelas 

Ketika jam istirahat anak-anak biasa bermain di dalam dan di luar 

ruangan. Di dalam ruangan ada mainan berupa kapal-kapalan dan 

mobil-mobilan yang tebuat dari kayu. Mainan ini biasa diberdirikan 

 Perilaku tantrum yang terjadi 

adalah merusak barang barang 

yang ada disekitarnya dengan 



 
 

kemudian digunakan Sena untuk mengambil hiasan dinding yang 

terbuat dari kain flanel yang ditempel di tembok-tembok. Ketika guru 

menegur dan meminta Sena menurunkan mainannya ia justru tertawa 

bersama teman yang lain sambil menurunkan mainannya. Setelah 

beberapa menit setelah guru tidak lagi mengawasinya ia kembali 

melakukannya seperti sengaja agar ditegur oleh ibu gurunya. 

Setelah beberapa hiasan rusak karena ditarik oleh Sena dan anak-anak 

yang lain akhirnya mainan yang terbuat dari kayu ini diletakkan 

diluar ruangan oleh bu Aning dengan harapan sena tidak lagi naik-

naik ke atas mainan yang dijungkirkan ini. Tapi ternyata diluar 

ruangan pun Sena masih menjungkirkan mainan dari kayu ini yang 

kemudian ia berpindah dari atas kayu ini ke prosotan dan sebaliknya. 

naik-naik diatas mainan yang 

dijungkirkan 

 Tindakan yang dilakukan guru 

untuk mengatasi perilaku ini 

dengan menegur anak tetapi tidak 

lama kemudian diulangi dan 

diulangi lagi oleh anak hingga 

mainan tersebut dipindah tempat 

oleh ibu guru. 

 
 

Kegiatan 

memandikan 

Pukul 13.45 WIB kegiatan yang dilakukan adalah memandikan anak-

anak sebelum dijemput. Saat kegiatan memandikan Sena sudah 

melepas bajunya sendiri dan langsung masuk ke kamar mandi 

sementara ibu guru masih melepas anak yang lain. Di kamar mandi ia 

mengambil satu botol sabun cair yang ia tuangkan ke bak mandi yang 

berisi air bersih. Air di bak mandi pun menjadi penuh dengan busa 

kemudian ia gunakan untuk mainan dengan anak-anak lain yang 

 Guru berusaha menasehati Sena 

tetapi ia tetap mengulangi perilaku 

yang dilarang oleh ibu guru 



 
 

menyusul dibelakangnya. Setelah ibu guru yang memandikan datang 

ia pun dimandikan pertama kali sambil dinasehati oleh ibu guru. 

Setelah mandi dan memakai handuk yang dibantu oleh ibu guru Sena 

masuk ke kamar untuk berganti baju disana ia pun memakai baju 

dengan dibantu ibu guru karena ia tidak mau berusaha memakai 

bajunya sendiri. Setelah ia selesai dan bu guru membantu 

memakaikan baju teman yang lain, Sena justru bermain bedak dan 

menumpahkannya hingga satu ruangan di kelas sebelah yang 

digunakan untuk ganti baju penuh dengan bedak. Ketika ditegur ibu 

guru Sena justru tertawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan lapangan 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa 21Maret 2017      Lokasi  : Mutiara Qur’ani Tajem 

Pukul   : 07.30-09.00 WIB      Sumber : Guru dan Sena 

Data Deskripsi Refleksi 

Data 

kedatangan 

siswa 

Sena datang seperti biasa sekitar pukul 07.30 WIB. Ketika 

datang dia sudah tidur di dalam mobil ketika diantar oleh 

kakeknya. Ketika adiknya sudah turun mobil dengan 

digendong kakeknya kemudian Sena juga digendong oleh 

kakeknya karena ia masih belum mau bangun karena 

masih terlihat mengantuk. Ia pun masuk ke dalam sekolah 

dan langsung berbaring di atas karpet yang biasa 

digunakan untuk duduk anak-anak 

 Sena datang ke sekolah dalam 

keadaan mengantuk dan langsung 

tidur diatas karpet 

Data 

kegiatan 

senam 

Pada saat kegiatan senam Sena masih terbaring dan tidak 

mau mengikuti kegiatan senam. Ketika guru meminta 

Sena untuk bangun dan berdiri ia justru menangis dan 

berteriak tidak mau. 

 

 Sena tidak mengikuti kegiatan 

senam karena mengantuk ketika 

diminta untuk senam ia justru 

menangis dan berteriak-teriak 



 
 

Data 

kegiatan 

materi 1 

(mengaji) 

Ketika materi pertama yaitu mengaji Sena masih saja 

mengantuk ia pun duduk melingkar bersama teman yang 

lain dengan mata tertutup dan tidak menirukan bacaan 

surat-surat pendek yang diajarkan ibu guru. 

 Saat mengikuti materi pertama 

Sena masih mengantuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan lapangan 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa 21 Maret 2017      Lokasi  : Ruang kelas 

Pukul   : 09.30-10.15 WIB       Sumber : Guru dan Sena 

Data Deskripsi Refleksi 

Data di 

dalam 

kelas 

Pada materi kedua kegiatan pembelajaran dilakukan dengan 

berkelompok-kelompok. Pada saat belajar Sena tidak mau duduk diam 

memperhatikan penjelasan guru dikelompoknya ia justru mengganggu 

teman dikelompok sebelahnya  dan mengobrol dengan teman yang 

lain. Bu guru kemudian memanggil dan meminta Sena untuk duduk 

rapi memperhatikan guru ia memperhatikan beberapa saat kemudian ia 

kembali membuat gaduh kelas. Kemudian ketika guru melarang ia 

bermain dengan temannya ia pun menangis sambil berteriak-teriak dan 

merusak hasil karya yang ditempel di dinding kelas 

 

 Sena tidak mau duduk diam 

memperhatikan penjelasan guru ia 

justru membuat gaduh kelas ketika 

guru menegur ia menunjukkan 

perilaku tantrum dengan menangis, 

berteriak-teriak dan merusak 

barang disekitarnya. 

 

 

 



 
 

Catatan lapangan 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Rabu 05 April 2017       Lokasi  : Halaman sekolah 

Pukul   : 07.30-08.00 WIB       Sumber : Guru dan Wali Murid 

Data Deskripsi Refleksi 

Data 

ketika 

kedatangan 

siswa 

Pada jam kedatangan sekitar pukul 07.30 WIB Sena datang bersama 

kakeknya, kakeknya menanyakan bagaimana Sena disekolah 

Kakek: “pripun bu, katanya kemaren Sena ngrusakne triplek, apa 

harus diganti?” 

Ibu guru: “o iya kung, tapi tidak apa-apa tidak usah diganti” 

Kakek:” kalau nakal disekolah diciwel saja bu tidak apa-apa itu 

kelemahannya di lengannya, dulu mamanya itu saya ndidiknya juga 

keras dan alhamdulilah sekarang jadi” 

Ibu guru: “iya kung, nanti dimarahi saja kalau nakal”. 

 Wali meminta guru untuk 

memberikan teguran kepada anak 

ketika anak merusak sarana 

sekolah  

 

 

 

 



 
 

Catatan lapangan 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Jum’at 07 April 2017       Lokasi  : kamar tidur 

Pukul   : 12.00-12.30 WIB       Sumber : guru dan Sena 

Data Deskripsi Refleksi 

Data 

ketika 

tidur 

siang 

Pada saat akan tidur siang seperti biasa ibu guru menemani anak-anak 

agar tidur siang terutamanga Sena yang harus didampingi agar dia 

mau tidur siang. Ketika ibu guru disampingnya, guru melihat bekas 

memar di lengan kiri dan paha kirinya ketika di tanya gurunya 

“kenapa e mas sena tangannya?” Ia pun menjawab “dimarahin atung 

(kakung)”. 

 Sena di didik dengan keras, ketika 

ia melakukan kesalahan fatal ia 

pun mendapat hukuman secara 

fisik. Hal seperti ini lah yang 

menurut peneliti membuat anak 

mencari perhatian guru disekolah 

dengan melakukan hal-hal yang 

dilarang oleh guru. 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan lapangan 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal :  Senin, 03 April 2017       Lokasi  : halaman sekolah 

Pukul   : 10.15-10.45 WIB       Sumber : guru dan Bigail 

Data Deskripsi Refleksi 

Data 

ketika 

jam 

istirahat 

Pada saat istirahat anak-anak biasa bermain di luar, saat itu Bigail 

ingin bermain dengan Sena. Ia tidak mau Sena bermain dengan teman 

yang lain. Tetapi Sena justru bermain dengan teman yang lain dan 

tidak membiarkan Bigail ikut bermain bersama mereka. Bigail pun 

menjadi marah ia memukul teman disekitarnya, ketika teman yang lain 

menghindar ia tetap saja mengejar dan memukul teman-temannya 

sambil berteriak-teriak dan menangis. 

Melihat hal tersebut guru segera memisahkan bigail dengan teman 

yang lain dengan membawa Bigail masuk. Ketika bigail menangis 

histeris guru membiarkan saja ia menangis, setelah beberapa waktu 

dan ia sudah sedikit dia ia pun dibuatkan susu oleh ibu guru. 

 Perilaku tantrum yang muncul 

pada saat ini adalah dengan 

memukul, berteriak dan menangis 

karena keinginannya untuk 

bermain dengan teman yang ia 

sukai tidak terpenuhi. 

 Upaya yang dilakukan guru adalah 

dengan membiarkannya setelah 

tantrum mereda dia pun dibuatkan 

susu.  

 

 



 
 

Catatan lapangan 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal : Kamis 30 Maret 2017       Lokasi  : luar kelas 

Pukul   : 07.30-15.30 WIB       Sumber : guru 

Data Deskripsi Refleksi 

Data 

ketika 

istirahat 

Ketika Sena melakukan hal-hal yang dilarang seperti memainkan 

saklar lampu, menumpahkan bedak dimana-mana, merusak hiasan 

dinding guru tidak dapat mengontrol emosi dan memarahi anak. 

Pada saat yang lain Farah menangis meminta mainan temannya yang 

dsimpan ibu guru di atas loker tas anak karena takut rusak dan berebut 

dengan teman yang lain. Meski ibu guru sudah mengatakan tidak 

boleh Farah tetap meminta dengan menangis dan berteriak-teriak, 

akhirnya guru pun meminjamkan mainan tersebut kepada Farah. 

 Kesulitan yang dihadapi guru 

dalam mengatasi anak yang 

mengalami tantrum adalah kurang 

mampu mengontrol emosi dan 

cenderung menuruti kemauan 

anak. 
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CATATAN 
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Catatan Wawancara 

 

Tempat :Mutiara Qur’ani Lempongsari    Hari/Tanggal : Rabu 04 Januari 2017 

Sumber : Kepala Sekolah      Waktu   : 12.30-13.00 WIB 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Apa latar belakang dan tujuan 

didirikannya TPA Mutiara 

Qur’ani? 

Sebelumnya cikal bakal adanya penitipan disini itu sebenarnya untuk anaknya 

ustadz dan ustadzah pondok Taruna al-Qur’an yang memiliki anak umur 3-5 

tahun dan tidak memungkinkan dibawa bekerja tapi semakin kesini ternyata 

mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar yang kemudian juga 

menitipkan anak mereka disini. Sedangkan tujuannya tentunya sebagai lembaga 

pendidikan anak usia dini  kita ingin membantu orang tua mengenalkan islam 

kepada anak, melatih kemandirian serta mengenalkan mereka tentang nilai-nilai 

agama dengan cara yang menyenangkan. 

2 Adakah perbedaan antara 

PAUD Mutiara Qur’ani dengan 

PAUD yang lain dalam hal 

pengajaran dan pendidikannya? 

Untuk perbedaannya tentu kita memiliki kurikulum tersendiri untuk 

pembelajarannya misalkan dalam hafalan surat pendek untuk anak usia 2-3 

tahun hafalan setiap harinya  

3 Apakah ada syarat tertentu Kalau syarat tertentu  tidak, tetapi kita memang memprioritaskan  guru yang 

memang menyukai anak-anak memiliki komitmen untuk mendidik anak-anak 



 
 

 
 

untuk dapat menjadi pendidik 

di TPA Mutiara Qur’ani? 

dan tentunya memiliki karakter yang baik mengingat apa yang dilakukan guru 

merupakan contoh bagi anak. 

4 Apa latar belakang pendidikan 

pendidik di TPA Mutiara 

Qur’ani? 

Latar belakang pendidikan guru disini juga beragam  ada dari SMA, SMK, S1 

juga dari berbagai jurusan, minimal  ya setingkat SMA  yang penting mereka 

memiliki komitmen untuk menjadi pendidik anak usia dini. 

5 Apakah ada fasilitas yang 

diberikan lembaga TPA 

Mutiara Qur’ani dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan 

pendidiknya tentang anak usia 

dini? 

Fasilitas pasti ada setiap sabtu kita adakan pengajian bagi guru, seminar tentang 

kurikulum  2013 belum lama juga diadakan seminar parenting  agar guru lebih 

memahami tentang anak. selain itu juga ada diklat bagi guru. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : Mutiara Qur’ani Lempongsari   Hari/Tanggal : Kamis, 06-07-2017  dan Sabtu, 02-12-2017 

Sumber : Penanggung Jawab 1    Waktu   : 10.45-11.15 WIB dan 12.30-12.45 WIB. 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Apa kriteria-kriteria yang harus 

dimiliki untuk menjadi 

pendidik PAUD yang ideal? 

Pendidik PAUD yang ideal itu adalah pendidik yang memiliki profesionalitas 

apalagi di PAUD pendidik dituntut memiliki kriteria tersendiri dia harus senantiasa 

menunjukkan sikap kasih sayang pada anak, mengetahui dan memahami karakter 

setiap anak, dia harus sabar menghadapi anak-anak, harus bisa bekerja sama baik 

itu dengan anak-anak dengan wali murid dan sesama pendidik lain, bertanggung 

jawab, kreatif, menguasai dan memahami ilmu tentang anak-anak, berkepribadian 

baik karena pendidik di PAUD akan menjadi contoh untuk anak anak dan masih 

banyak lagi tentunya yang pada intinya mereka memang harus memiliki 

kompetensi sebagai pendidik PAUD. 

2 Apa upaya yang telah 

dilakukan dari lembaga 

Mutiara Qur’ani dalam 

meningkatkan pengetahuan 

pendidiknya? 

Untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki pendidik lembaga Mutiara Qur’ani 

sudah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pengayaan untuk guru yang 

dilakukan setahun sekali, mengikut sertakan guru dalam kegiatan diklat, seminar, 

pelatihan atau sejenisnya serta rutinan pengajian pada hari sabtu sore hal ini untuk 

menambah pengetahuan guru dalam hal agama mengingat Mutiara Qur’ani ini kan 



 
 

 
 

merupakan lembaga yang mengedepankan pengajaran agama Islam kepada anak-

anak. 

3 Adakah upaya yang dilakukan 

lembaga dalam rangka 

memfasilitasi anak yang 

sekiranya memiliki masalah? 

Untuk mendiagnosis dan mengatasi masalah anak kita memang sudah ada psikolog 

yang memang juga salah satu pengelola yayasan sini juga. Jadi misalkan ada anak 

yang sekiranya ada masalah kita akan lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan 

wali murid kemudian kita tindak lanjuti untuk penanganan psikolog. Namun 

terkadang juga sudah ada wali yang memang menyadari keadaan anaknya dan 

sudah melakukan terapi untuk anak mereka di luar sekolah 

4 Menurut ibu apa kesulitan yang 

dialami pendidik di TPA 

Mutiara Qur’ani ini dalam 

menghadapi anak yang 

mengalami tantrum? 

Kesulitan yang dialami pendidik di Mutiara sebenarnya banyak bu tapi kalau 

berkaitan dengan masalah anak itu ya dikarenakan pendidik di Mutiara Qur’ani ini 

masih banyak yang minim ilmu tentang anak, karena lulusan guru disini juga 

bermacam-macam tidak semua guru berasal dari lulusan PGTK/PAUD. Bahkan 

banyak dari mereka yang menurut saya ya kerja sekedar kerja mereka kurang 

memperhatikan misalkan ada anak yang tingkah lakunya berbeda mereka hanya 

seperti beranggapan saya bekerja dan saya melaksanakan tugas saya, sehingga 

mereka kurang bisa mengidentifikasi adakah hal yang salah atau apa sebenarnya 

yang terjadi pada anak. 

5 Apa upaya yang dilakukan oleh Dari lembaga Mutiara Qur’ani sendiri sudah banyak melakukan kegiatan untuk 

meningkatkan pengetahuan guru-gurunya melalui, pelatihan-pelatihan, diklat 



 
 

 
 

lembaga Mutiara Qur’ani 

dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan gurunya? 

tingkat dasar bagi guru PAUD, parenting, seminar-seminar dan lain sebagainya 

seperti minggu yang akan datang  tanggal 10 desember nanti akan ada seminar 

tentang parenting yang juga akan diikuti oleh sebagian guru Mutiara Qur’ani 

Tajem dan Lempongsari. 

6 Apa yang perlu diperhatikan 

pendidik dalam rangka 

mengajarkan anak untuk dapat 

mengontrol emosinya? 

Anak memang harus belajar mengungkapkan emosi mereka secara wajar, dan 

mereka juga tentu belajar dari ibu gurunya jadi guru juga harus membiasakan 

melatih anak mengungkapkan emosinya secara wajar dengan tidak berteriak ketika 

marah. Memperlakukan anak dengan kasih sayang dan juga menjadi contoh yang 

baik bagi anak karena kan anak dalam usia dini ini masih dalam tahap meniru apa 

yang ia lihat dari sekitarnya. 

7 Apa ada evaluasi tentang 

upaya-upaya yang dilakukan 

guru dalam mengatasi anak 

yang suka mengamuk ini ? 

Kita memang ada evaluasi setiap bulan tapi evaluasi kegiatan kita secara umum, 

untuk evaluasi misalkan ada komplain dari wali karena anaknya digigit teman yang 

lain atau ada anak yang merusak APE belum berjalan maksimal bu, kita seringkali 

mengatasi masalah seperti ini secara spontan saja misalkan anak berteriak-teriak 

dan histeris karena berebut mainan kita ambil saja tindakan dengan mengalihkan 

fokus mereka pada maianan yang lain. Kalau ada anak yang digigit kita menasehati 

anak yang menggigit dan mengobati anak yang digigit serta nanti kita menjelaskan 

kepada walinya. 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : TPA Mutiara Qur’ani Tajem    Hari/Tanggal : Jum’at, 17-03-2017 

Sumber : Bu Aning Rahayu      Waktu   : 15.00-15.30 WIB 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Kapan TPA Mutiara Qur’ani cabang 

Tajem ini didirikan? 

TPA Mutiara Qur’ani cabang Tajem itu berdiri sekitar tahun 2013 

hampir bersamaan dengan Mutiara Qur’ani  cabang gamping yang 

berada di Jl. Wates Km 4,5 Gamping Sleman.  

2 Berdasarkan pengamatan ibu adakah anak 

yang seringkali marah atau mengamuk 

ketika disekolah? 

Ada, bahkan bisa dikatakan banyak bu yang anak-anak suka marah 

anak yang saya pegang saja juga suka marah, kalau menurut 

pengamatan saya disini itu lebih dari tiga anak ada yang 2 tahun, 

ada yang 3 tahun ada juga yang 4 tahun.  

3 Tingkah laku seperti apa yang seringkali 

ditunjukkan ketika anak marah atau 

mengamuk? 

Kalau anak yang usia 2 tahun yang saya pegang itu mb Farah dia 

dari baby sampai sekarang mau 3 tahun biasanya dia suka gigit 

kalau marah sama temannya, kalau yang 3 tahun itu dia sering 

mencubit kadang temannya gak salah aja dicubit kalau Sena dia 



 
 

 
 

suka ganggu temannya.  

4 Menurut ibu apa yang menyebabkan anak 

sering marah hingga meledak-ledak atau 

mengamuk ketika disekolah? 

Marah ini apa ya mungkin wujud protes anak itu karena mungkin 

keinginannya tidak terpenuhi seperti mb Farah ini kalau 

keinginananya tidak dituruti biasanya dia marah kalau marah pasti 

dia nangis teriak-teriak, mencubit dan memukul seperti yang 

dilakukannya tadi pagi, ia memukul mas Dito yang akhirnya dia pun 

di grawut sama mas Dito sampai ada bekasnya. Sebabnya dia 

ngamuk itu paling ya rebutan mainan, minta jajan atau kadang 

karena dia ngantuk 

5 Bagaimana upaya yang  ibu lakukan dalam  

mengatasi anak yang seringkali 

mengamuk? 

Saya ajak ngobrol saja saya tanya maunya apa nanti dia lama-lama 

bisa terkondisikan kalau sama saya tapi kalau nanti di diemin sama 

ibuknya justru akan semakin ngamuk. 

6 Bagaimana persiapan yang ibu lakukan 

dalam menghadapi anak yang seringkali 

mengamuk? 

Persiapannya kita cukup tahu saja bagaimana kebiasaan anak ini 

baik di sekolah maupun di rumah dari walinya, melakukan sharing 



 
 

 
 

sesama pendidik mengenai kebiasaan anak dan melakukan 

komunikasi dengan wali murid. Jadi kita dapat mewaspadai apabila 

anak mengamuk kita dapat menjauhkan dari hal-hal yang bisa ia 

jadikan sebagai pelampiasan seperti misalnya si A kalau marah suka 

lari keluar gerbang sambil menangis  maka saat ia marah kita kunci 

pintu keluarPersiapannya kita cukup tahu saja bagaimana kebiasaan 

anak ini baik di sekolah maupun di rumah dari walinya, melakukan 

sharing sesama pendidik mengenai kebiasaan anak dan melakukan 

komunikasi dengan wali murid. Jadi kita dapat mewaspadai apabila 

anak mengamuk kita dapat menjauhkan dari hal-hal yang bisa ia 

jadikan sebagai pelampiasan seperti misalnya si A kalau marah suka 

lari keluar gerbang sambil menangis  maka saat ia marah kita kunci 

pintu keluar. 

7 Apa saja hambatan yang dialami pendidik Sebenarnya kenapa seringkali kita sulit menghadapi anak ketika 



 
 

 
 

dalam rangka mengatasi anak yang 

seringkali mengamuk? 

disekolah itu juga karena pembiasaan orang tua dirumah, misalnya 

anak disekolah dilatih mandiri tapi dirumah anak masih dibantu 

dalam segala hal, disekolah anak diajarkan untuk dapat berbagi 

mainan dengan teman tetapi dirumah semua yang anak mau dituruti 

sehingga ketika disekolah apa yang dimau oleh anak juga harus 

dituruti padahal kan kalau disekolah tidak semua keinginan anak 

dapat dipenuhi karena anak diajarkan bagaimana bisa berbagi 

mainan atau hal lainnya dengan teman yang lain. 

8 Apa upaya tindak lanjut  yang ibu lakukan 

jika anak masih saja sering mengamuk? 

Kalau untuk anak yang masih dan masih saja usil dengan temannya 

atau membuat kehebohan dengan mengamuk dan merusak barang 

disekitarnya ketika marah-marah tindak lanjut yang kita lakukan 

adalah dengan berusaha menjauhkan anak dari hal-hal yang bisa 

menyebabkan anak tersebut mengamuk misalkan anak A seringkali 

berebut mainan dengan B maka kita pisahkan tempat main A dan B, 



 
 

 
 

memberikan nasihat pada anak, selain itu kita juga sharing dengan 

orang tua mengenai perilaku anak disekolah maupun dirumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : TPA Mutiara Qur’ani Tajem    Hari/Tanggal :  Selasa, 14-02-2017 

Sumber : Bu Sri Winarni      Waktu   : 16.00-16.30 WIB 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Apa saja batas wilayah TPA Mutiara 

Qur’ani cabang Tajem ini? 

Batas utaranya berbatasan dengan dusun Panjen, selatan berbatasan 

dengan dusun Tajem sedangkan timur berbatasan dengan persawahan 

penduduk kemudian baratnya berbatasan dengan dusun Kenayan. 

2 Berapa keseluruhan jumlah anak di 

Mutiara Qur’ani Tajem? 

Untuk saat ini ada 45 anak, kelas baby ada sekitar 8 anak terus untuk 

kelas 2-3 tahun ada sekitar 15 anak kemudian di kelas 4-5 tahun ada 22 

anak bu. 

3 Karena Mutiara Qur’ani kan Fullday, 

apa kegiatan anak setiap harinya? 

Kalau anak ya pagi ada kegiatan senam kemudian kita masuk materi 

pertama hafalan surat-surat pendek, menghafal doa sehari-hari, hasdits 

kemudian anak istirahat sekitar 30 menit kita masuk lagi materi kedua 

tentang materi umumnya. 



 
 

 
 

4 Berdasarkan pengamatan ibu adakah 

anak yang seringkali marah atau 

mengamuk ketika disekolah? 

Ada bu, ada beberapa anak yang memang seringkali marah-marah 

ketika menangis itu teriak-teriak kalau ada suatu hal yang mungkin 

tidak sesuai dengan kemauan mereka, kadang mereka bisa menangis 

sambil gulung-gulung, kadang ada yang menendangi triplek atau 

menyobek kertas yang ditempel ditembok kelas itu juga ada. 

5 Menurut ibu apa yang menyebabkan 

anak sering marah hingga meledak-

ledak atau mengamuk ketika disekolah? 

Anak seringkali mengamuk itu ketika mereka menginginkan sesuatu 

tapi keinginannya tidak terpenuhi, misalkan anak ingin snack 

temannya tapi oleh temannya tidak diperbolehkan maka ia pun 

menangis, merengek bahkan mengamuk untuk meminta snack itu, 

selain itu ketika bermain seringkali anak berebut misalkan dalam kelas 

anak bermain balok mereka menangis karena berebut satu sama lain 

dan akhirnya mengamuk ketika dilerai bu guru. 

6 Tingkah laku seperti apa yang 

seringkali ditunjukkan ketika anak 

marah atau mengamuk? 

Kalau marah ya mas Bigail itu sukanya berteriak-teriak histeris kalau 

marahnya minta sesuatu kepada bu guru dan tidak segera dituruti ia 

bisa memukul atau menendang bu guru, misalkan dia minta susu dan 



 
 

 
 

tidak segera dibuatkan, dia pasti berteriak-teriak. Atau kalau tidak saat 

diminta untuk makan Bigail juga pasti langsung menangis berteriak 

karena tidak mau makan 

7 Bagaimana upaya yang  ibu lakukan 

dalam  mengatasi anak yang seringkali 

mengamuk? 

Sebenarnya guru juga kewalahan mengatasi anak-anak ini jadi ya 

kadang cara kita menghadapi mereka dengan mengalihkan perhatian 

pada hal lain, dibuatkan susu, dikasih kegiatan yang lain, mainan yang 

lain agar tidak fokus pada hal yang diinginkan tadi sehingga anak tidak 

mengamuk dan tidak menangis 

8 Apa saja hambatan yang dialami 

pendidik dalam rangka mengatasi anak 

yang seringkali mengamuk? 

Hambatannya itu kita sulit mengontrol emosi bu, karena menghadapi 

anak yang seperti itu kita pasti juga ingin marah kadang juga untuk 

anak yang 2 tahun itu dia marah nangis histeris tapi gak jelas apa yang 

dia mau.  

9 Apa ada evaluasi tentang upaya-upaya 

yang dilakukan guru dalam mengatasi 

anak yang suka mengamuk ini? 

belum ada kalau untuk mengatasi anak seperti ini kita evaluasi setiap 

bulan hanya kegiatan pembelajaran saja. 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : TPA Mutiara Qur’ani Tajem    Hari/Tanggal :  Jum’at, 17-03 2017 

Sumber : Bu Nani       Waktu   :. 15.30-16.00 WIB. 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Sudah berapa lama mendidik di Mutiara 

Qur’ani? 

Sudah 5 tahun 

2 Berdasarkan pengamatan ibu adakah anak 

yang seringkali marah atau mengamuk 

ketika disekolah? 

Kalau menurut pengamatan saya sehari-hari ada bu jumlahnya ya 

tidak banyak lah cuma beberapa anak 3-4 anak itu dikelas transisi 

sama kelas 3-5 tahun 

3 Menurut ibu apa yang menyebabkan anak 

sering marah hingga meledak-ledak atau 

mengamuk ketika disekolah? 

Kalau anak sering marah disekolah mungkin itu juga faktor 

dirumah, karena kalau dirumah anak kan mainnya sendiri, apa-apa 

dibolehin jadi ketika disekolah egoisnya timbul karena disekolah 

kan banyak temennya dia harus berbagi sama teman yang lain entah 

itu mainan, jajan atau bahkan perhatian gurunya, karena kalau disini 

kan setiap satu guru memegang 6 anak ya jadi kadang apa yang 

diinginkan oleh anak tidak langsung dituruti sama bu gurunya. 

 

 



 
 

 
 

4 Pada saat apa biasanya anak marah? Saat diamenginginkan sesuatu ya seperti kalau ada temannya bawa 

mainan ke sekolah padahal kita tidak boleh bawa mainan ke sekolah 

nanti di pengen mau mainan itu akhirnya berebut, mukul, teriak-

teriak. 

5 Tingkah laku seperti apa yang seringkali 

ditunjukkan ketika anak marah atau 

mengamuk? 

Kadang dorong temannya, kadang mukul, kadang juga suka rebutan 

mainan jadi mereka itu kadang belum mau berbagi mainan yang ada 

disekolah jadi pengennya dia sendiri yang main. 

5 Bagaimana persiapan yang ibu lakukan 

dalam menghadapi anak yang seringkali 

mengamuk? 

Persiapannya ya misalnya kita sudah tahu kalau Sena memang 

seringkali berteriak-teriak, menendang pintu, merusak sarana 

sekolah,  kita akan jauhkan dia dari hal-hal yang memugkinkan 

dapat ia rusak atau hal-hal yang dapat membahayakan dia. 

6 Bagaimana upaya yang  ibu lakukan dalam  

mengatasi anak yang seringkali 

mengamuk? 

Cara mengatasi anak seperti ini ya biasanya ketika anak sedang 

teriak-teriak itu kita hampiri dia, kita tanya kenapa kok kamu seperti 

itu? Ada apa? Kalau dia sudah bisa mengungkapkan perasaannya 

dia akan ngomong misal mau ini atau mau itu, tapi kita pastikan 

juga sama anak tersebut apapun yang dimiliki teman yang lain itu 

kita juga tidak harus punya, kita beri pengertian kalau mainan itu 

kan bukan punya kamu, kita harus berbagi dengan teman yang lain. 

 



 
 

 
 

7 Apa ada evaluasi tentang upaya-upaya 

yang dilakukan guru dalam mengatasi anak 

yang suka mengamuk ini ? 

Untuk sekarang belum ada bu mungkin kedepannya bisa jadi 

masukan untuk kita agar diadakan evaluasi agar perilaku anak 

seperti itu bisa sedikit berkurang. 

8 Apa saja hambatan yang dialami pendidik 

dalam rangka mengatasi anak yang 

seringkali mengamuk? 

Ya kadang kita juga sampai hilang kesabaran juga, jadi sulit 

mengontrol emosi  tapi kita tetap harus dapat menenangkan anak itu 

seumpanya kita peluk agar marahnya bisa mereda.  

9 Apa upaya tindak lanjut  yang ibu lakukan 

jika anak masih saja sering mengamuk? 

Saya menghadapi anak yang seperti ini tentu saya juga harus 

bekerja sama dengan orang tuanya. Karena anak dengan kita kan 

hanya berapa jam dia lebih banyak bersama dengan orang tuanya, 

sama saja kalau saya menghadapi anak di sini dengan tegas tapi 

ketika dirumah sama bapaknya dikasih semua apa yang dia mau 

juga sulit nantinya mengkondisikan anak di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : TPA Mutiara Qur’ani Tajem    Hari/Tanggal :  Jum’at, 17-03-2017 

Sumber : Bu Setyaningsih      Waktu   : 16.00-16.30 WIB 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Berdasarkan pengamatan ibu adakah anak 

yang seringkali marah atau mengamuk 

ketika disekolah? 

Ada bu, disini menurut saya  mungkin ada 4 atau 5 anak  

2 Menurut ibu apa yang menyebabkan anak 

sering marah hingga meledak-ledak atau 

mengamuk ketika disekolah? 

Mungkin dia ingin lebih diperhatikan kadang bisa juga ketika si 

anak ingin sesuatu tapi apa yang diberikan guru tidak sesuai dengan 

keinginannya 

3 Keinginan yang seperti apa biasanya bu? Misalnya anak ingin main di halaman sekolah tapi dilarang oleh 

guru karena memang belum waktunya keluar kelas nanti anak itu 

bisa ngamuk sambil nangis-nangis 

4 Tingkah laku seperti apa yang seringkali 

ditunjukkan ketika anak marah atau 

mengamuk? 

Kalau dikelas misalkan Farah marah itu paling dia menangis sambil 

berteriak-teriak, kalau marahnya karena berebut mainan dengan 

temannya dia bisa mencubit atau memukul temannya, tapi yang 

paling sering ya itu dia pasti menangis sambil berteriak-teriak 

sampai sulit sekali didiamkan. 



 
 

 
 

5 Bagaimana upaya yang  ibu lakukan dalam  

mengatasi anak yang seringkali 

mengamuk? 

Mengatasinya ya karena kita kan tidak boleh menggunakan 

kekerasan ya bu baik itu secara mental ataupun fisik jadi ya dikasih 

pengertian saja, kalau teriak-teriak, mengamuk itu tidak baik, nanti 

kalau marah sama temannya jadi tidak punya teman dan ya seperti 

itulah kita bujuk dia bagaimana dia memahami bahwa hal itu tidak 

baik untuk dilakukan. 

6 Apa saja hambatan yang dialami pendidik 

dalam rangka mengatasi anak yang 

seringkali mengamuk? 

Karena dunia anak kan memang dunia bermain ya jadi kesulitanya 

kita mengahadapi mereka itu bagaimana memberi pengertian atau 

pemahaman pada anak untuk bisa mengontrol emosinya bagaimana 

bisa berbagi mainan dengan temannya, bagaimana memberi 

pemahaman bahwa kita tidak boleh merebut mainan temannya, 

harus bisa main bareng, harus bisa sabar dan lain sebagainya. Itulah 

sulitnya kita menghadapi anak-anak karena pemahaman mereka 

tentang itu kan masih kurang sehingga kita disinilah yang harus 

mengajarkan kepada mereka dengan cara yang sesuai dengan usia 

mereka. 

 

 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : TPA Mutiara Qur’ani Tajem    Hari/Tanggal : Jum’at, 17-03-2017  

Sumber : Bu Dian       Waktu   : 13.00-13.15 WIB. 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Berdasarkan pengamatan ibu adakah anak 

yang seringkali marah atau mengamuk 

ketika disekolah? 

Ada, beberapa anak memang dia tergolong sering mengamuk dan 

sering ganggu temannya 

2 Tingkah laku seperti apa yang seringkali 

ditunjukkan ketika anak marah atau 

mengamuk? 

Ada yang dengan cara teriak-teriak, nangis, ada juga yang sampai 

merusak barang yang ada disekitarnya 

3 Barang seperti apa? Ada anak itu kalau mengamuk memang sampai menendang kursi 

atau pintu yang ada disini 

4 Menurut ibu apa yang menyebabkan anak 

sering marah hingga meledak-ledak atau 

mengamuk ketika disekolah? 

Kalau anak yang tergolong suka usil atau sering mengamuk, 

menendang atau bahkan sampai merusak barang itu mungkin karena 

didikan dari keluarga yang terlalu keras kepada anak jadi anak 

walaupun sudah dikasih tahu oleh guru dengan cara yang halus 

ketika ia melakukan hal yang tidak boleh anak itu tidak mau 

mendengar. Mungkin marah ini juga bisa jadi wujud protes anak itu 



 
 

 
 

karena mungkin sering dimarahi atau apa. Pelampiasannya dengan 

cara memukul atau menendang 

5 Bagaimana upaya yang  ibu lakukan dalam  

mengatasi anak yang seringkali 

mengamuk? 

Kalau anak mengamuk dipisahkan saja sama temannya soalnya 

kadang salah satu anak itu kalau mengamuk siapa yang ada di 

dekatnya dipukul. kadang juga kita diamkan saja karena kalau 

didekati dia malah teriak-teriak, nanti kalau dia sudah agak tenang 

baru kita dekati dan kita beri pengertian. 

6 Apa saja hambatan yang dialami pendidik 

dalam rangka mengatasi anak yang 

seringkali mengamuk? 

Biasanya karena namanya anak-anak kalau kita beri mereka 

pengertian misalkan mereka menuruti kita pada saat itu tetap saja 

beberapa waktu kemudian akan diulangi lagi. Misalkan setelah 

menggigit temannya kemudian kita beri pengertian bahwa hal itu 

tidak boleh karena temannya jadi kesakitan dan menangis, ia pun 

akan terdiam sejenak seperti menyesali perbuatannya tapi ketika 

mainannya diganggu oleh teman yang lain ia pun akan melakukan 

hal yang sama. 

7 Apa ada evaluasi tentang upaya-upaya 

yang dilakukan guru dalam mengatasi anak 

yang suka mengamuk ini ? 

Belum ada evaluasi dengan guru, kalau sama walinya kita selalu 

komunikasi kadang dari wali juga ada masukan. 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : Mutiara Qur’ani Tajem     Hari/Tanggal :  Sabtu, 18-03-2017 

Sumber : Bu Vina       Waktu   : 10.30-10.45 WIB. 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Berdasarkan pengamatan ibu adakah anak yang 

seringkali marah atau mengamuk ketika 

disekolah? 

Ada 

2 Kira-kira ada berapa anak? Sekitar tiga anak itu ada yang 2 tahunan, 3 tahunan sama 4 

tahun 

2 Tingkah laku seperti apa yang seringkali 

ditunjukkan ketika anak marah atau mengamuk? 

Ada yang nendang, nyubit, ada yang gigit juga 

3 Menurut ibu apa yang menyebabkan anak sering 

marah hingga meledak-ledak atau mengamuk 

ketika disekolah? 

Kadang ya karena dinakali temennya duluan jadi dia mbales, 

ada juga yang minta jajan seperti yang dibawa teman yang 

lain tapi dia gak bawa jajan seperti itu atau ada yang minta 

susu tapi tidak sabar dibuatkan bu gurunya 

4 Bagaimana upaya yang  ibu lakukan dalam  

mengatasi anak yang seringkali mengamuk? 

Ya kita dekati dia ajak ngobrol ditanya kenapa terus kita 

nasehati dia 



 
 

 
 

5 Apa saja hambatan yang dialami pendidik dalam 

rangka mengatasi anak yang seringkali 

mengamuk? 

Ya kadang kita kurang memahami anak ketika anak menangis 

dikasih apa masih nangis dan gak diam justru semakin keras 

ternyata dia ngantuk. Karena anak usia 2 tahun kan dia belum 

mau ngomong pengennya apa kita jadi sulit memahami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : Mutiara Qur’ani Tajem     Hari/Tanggal :  Selasa, 14 Februari 2017 

Sumber : Wali Farah       Waktu   : 15.30 – 16.00 WIB 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Dengan siapa Farah bermain dirumah? Kalau dirumah Farah selain sama saya atau bapaknya dia juga 

sering main sama simbahnya dan tetangga depan rumah 

begitu. Kalo pulang sekolah dia sampai dirumah langsung 

manggil-manggil simbahnya kadang simbahnya juga diem 

saja karena mungkin simbahnya ya capek, kalau libur itu 

sama tetangga depan rumah anaknya sudah lebih besar dari 

Farah, biasanya ya main sepeda kadang juga main tanah di 

kasih air begitu sama teman-teman yang lain. saya juga heran 

dia itu kalau main senengnya sama yang lebih besar, kalau 

sama yang seumuran nanti pasti akhirnya dinakali sama dia 

2 Apa yang dilakukan ibu atau anggota keluarga 

lain ketika Farah menginginkan sesuatu  yang 

menurut kita sebagai orang tua tidak baik? 

Ketika Farah menginginkan sesuatu yang memang belum 

boleh atau itu berbahaya  ya dikasih tahu saja bahwa ini 

belum boleh ini berbahaya misalkan dia nangis ya tidak apa-

apa sebentar nanti dialihkan ke hal lain. Tapi kadang kalau 



 
 

 
 

tidak boleh dia nangis terus bilang sama simbahnya nanti 

sama simbahnya kadang ya dituruti kadang ya tidak karena 

simbahnya juga sering tidak tega kalau dia menangis sampe 

teriak-teriak begitu. 

3 Apakah  ibu atau anggota keluarga lain menuruti 

setiap keinginan Farah? 

Ya tidak selalu, kalau itu memang bagus ya kita turuti tapi 

kalau memang itu tidak bagus atau dia ingin sesuatu yang 

belum boleh kita tentu akan batasi dia 

4 Bagaimana cara ibu menghadapi dek Farah ketika 

dia marah atau menangis histeris? 

Ya kalau pagi itu Farah memang biasanya suka kagol bu kalo 

mau berangkat sekolah pasti nanti dia tidak mau dimandikan, 

atau kadang minta bapaknya yang harus memandikan, sudah 

dimandikan nanti dia tidak mau dipakaikan baju dan bilang 

mau dipakai sendiri dan ada saja yang gak bener kalau dia 

sudah nangis-nangis seperti itu semuanya pasti salah bu, 

sudah dibujuk-bujuk juga tidak mau diam, juga tidak jelas 

apa yang diminta. Kalau sudah seperti itu ya saya diamkan 

nanti lama-lama juga diam kalau sudah dibujuk bapaknya 

atau simbahnya. 

5 Tingkah laku seperti apa yang ditunjukkan Farah 

ketika marah atau mengamuk? 

Dek Farah biasanya memang dia suka mengusili temennya, 

kalau temennya punya jajanan atau mainan yang dia mau atau 



 
 

 
 

dia sukai Farah sering minta saja tanpa izin jadi direbut saja 

sampai yang punya mainan menangis. Kalau dibilang tidak 

boleh seperti itu dan saya kembalikan mainan temannya, dia 

pasti menangis sampai gak bisa didiamkan, kalau sudah 

seperti itu dikasih mainan yang lain atau jajan yang dia suka 

dia juga tetap saja tidak mau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : Mutiara Qur’ani Tajem      Hari/Tanggal : Jum’at, 07 Juli 2017 

Sumber : Wali Bigail         Waktu   :15.30-16.00 WIB 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Dengan siapa Bigail bermain dirumah? Kalau dirumah kadang Bigail main sama temennya, tapi lebih sering 

main sama orang dirumah sama saya, omanya atau sama omnya. 

2 Apakah Bigail sering marah atau 

mengamuk ketika dirumah? 

Bigail memang kalau dirumah juga suka marah bu kalau misalnya dia 

minta sesuatu dia suka gak sabaran, misalnya minta dibuatkan susu 

begitu dia bilang “mau susu” maunya langsung dibuatkan padahal 

kita kadang pas lagi ngapain gitu, jadi dia suka teriak-teriak sambil 

nangis minta dibuatkan susu, jadi kita ya harus langsung buatin nanti 

sambil saya bilang sabar Bigail ini mau dibuatin, tapi kalo minta 

mainan malah tidak bu, misal dia lihat mainan temennya terus 

kepengen nanti dia paling cuma bilang “nanti aku dibelikan ini ya ma 

begitu” 

3 Pada saat apa Bigail marah? Kalau dia minta sesuatu tapi kita tidak segera menuruti pasti dia nanti 

teriak-teriak begitu bu. Misalkan minta susu dia gak sabaran 



 
 

 
 

4 Bagaimana cara ibu mengatasi Bigail 

ketika ia marah hingga menangis histeris? 

Ya saya bujuk bu biar mau diam, kalau dia sudah teriak-teriak minta 

susu gitu paling saya suruh tunggu dan saya bilang sabar dulu Bigail  

5 Tingkah laku seperti apa yang 

ditunjukkan ketika Bigail mengamuk? 

Kalau Bigail marah sama temennya disekolah itu saya sering dapat 

laporan kalau dia itu suka gigit temannya. Habis itu juga sering 

menangis teriak-teriak sambil guling-guling di lantai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : Mutiara Qur’ani Tajem     Hari/Tanggal : Sabtu, 18-03-2017 

Sumber : Wali Sena        Waktu   : 13.30-14.00 WIB 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Dengan siapa Sena biasa bermain ketika 

dirumah? 

Kalau dirumah Sena sama utinya, kakungnya sama adeknya itu sudah 

temannya. Dia kan memang yang ngasuh kakung sama utinya kecuali 

pas saya libur atau sabtu seperti ini nanti ayahnya juga pulang 

2 Ketika bapak dan ibu bekerja dengan 

siapa Sena dirumah? 

Sama kakung dan utinya 

3 Jam berapa Sena biasa tidur di malam 

hari? 

Tidurnya memang susah bu kalau dirumah itu sudah biasa sampai 

malam malam bahkan sampai jam dua belas atau kadang juga setengah 

satu jadi dibangunkannya juga sulit kalau pagi malahan kalau adiknya 

tidur duluan itu juga diganggu sama dia diajak mainan terus jadi 

adiknya juga tidur malam 

4 Apakah Sena sering marah-marah ketika 

dirumah?  

Marah sih jarang ya bu kalau dirumah paling ya karena rebutan mainan 

sama adiknya tapi usilnya itu masyaallah sama adiknya. Mereka kalau 

sudah berdua itunadiknya nangis aja diusili sama kakaknya 



 
 

 
 

5 Bagaimana sikap Sena ketika dirumah? Kalau dirumah Sena sering nakali adiknya, setiap adiknya main selalu 

diganggu kalau adiknya pegang mainan apa nanti diminta sama 

adiknya tidak boleh tetep direbut, akhirnya adiknya nangis. Kadang 

juga adiknya diingkel-ingkel terus tapi malah adiknya diam saja kadang 

adiknya dipisah ya tidak mau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : Ruang Tengah MQ Tajem     Hari/Tanggal : Kamis,23-03-2017 

Sumber :  Farah       Waktu   : 09.15-09.30 WIB 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Bapak kerja dimana? Disana jauh 

2 Ibu kerja apa? Bu guru disekolah 

3 Kalau dirumah mainnya sama siapa? Sama simbah terus main sepeda sama mas Sultan 

4 Temannya dirumah banyak tidak? Banyak 

5 Kalau main sama teman suka nangis tidak? Nggak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : Ruang Tengah      Hari/Tanggal : Jum’at, 17-03-2017 

Sumber :  Bigail       Waktu   :16.00-16.30 WIB 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Papa kerja apa? Gak tahu 

2 mama kerja dimana? Gak tahu 

3 Kalau dirumah bermain dengan siapa? Sama mama 

4 Maemnya kalau dirumah disuapin gak? Iya disuapin sama mama 

5 Kalau mandi sama siapa? Sendiri  

6 Temannya dirumah banyak tidak? Nggak 

7 Kalau main sama teman suka nangis tidak? Nggak 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Catatan Wawancara 

 

Tempat : Halaman MQ Tajem     Hari/Tanggal : Kamis, 23-03-2017 

Sumber : Sena         Waktu   : 07.45-08.00 WIB 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1 Bapak kerja apa? Di Surabaya 

2 Ibu kerja dimana? Di kantor 

3 Kalau dirumah bermain dengan siapa? Sama akung, sama uti, sama abin 

4 Temannya dirumah banyak tidak? Nggak 

5 Kalau main sama teman suka nangis tidak? Nggak 
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Catatan Dokumentasi 

Bentuk Data: Laporan Perkembangan Anak Farah 

 

LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK 

SEMESTER I TAHUN AJARAN 2017 / 2018 

TPA MUTIARA QUR’ANI  

 

Nama : Farah Nur Fitriani   Tanggal Lahir : 01 Agustus 2014 

Kelas  : Usia 3-4 Tahun   Kelompok : Nuh 

 

Pendahuluan 

 Mengikuti perkembangan ananda pada awal tahun ajaran baru ini, sungguh 

merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kemandirian ananda semakin 

tampak ketika tiba di sekolah. Ananda telah terbiasa dengan segala rutinitas yang 

ada di sekolah. Ia datang dengan ceria setiap hari. 

 

Perkembangan Nilai Agama dan Moral 

 Perkembangan agama dan moral ananda berkembang sesuai dengan 

harapan. Beberapa perkembangan agama yang dicapai antara lain. Ananda sudah 

terbiasa dan mampu  menghafal do’a mau makan dan selesai makan setiap makan 

siang disekolah  

Setiap pagi ananda mengikuti kegiatan materi mengaji, yaitu hafalan do’a 

dan gerakan berdo’a, hafalan surat-surat pendek dan hadist sesuai petunjuk guru. 

Hal ini tampak ketika ananda mengikuti materi mengaji dikelas ananda sudah 

mampu menghafal surat Al Fatihah, Al Ikhlas, Do’a  sebelum belajar dan selesai 

belajar, do’a kafaratul majelis, do’a mau tidur dan do’a bangun tidur, do’a masuk 

dan keluar kamar mandi, do’a keluar rumah, do’a naik kendaraan dan hadist 

saling memberi hadiah.  

Ananda juga mampu menirukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan 

tuntunan guru. Hal ini terlihat ketika mengikuti kegiatan ibadah sholat Dzuhur 



 
 

berjamaah dan sholat dhuha pada hari jum’at pagi. Ananda anak yang memiliki 

moral yang baik. 

 

Perkembangan fisik motorik 

Perkembangan fisik motorik ananda berkembang sesuai harapan. Dalam 

motorik kasar Ia mampu menirukan gerakan senam, berjalan jinjit, melompat, 

meloncat,merangkak dan menendang bola. Dalam motorik halus Ananda mampu 

menggunting kertas sesuai pola gambar. Ananda  mampu  meremas origami 

menjadi bentuk bola dan menempelkan pada gambar pisang, mampu 

menggunakan krayon untuk mewarnai gambar. Tangan mungil ananda juga 

tampak luwes ketika bermain meronce. Ananda mampu memasukkan benang ke 

dalam lubang tanpa mengalami kesulitan hingga menghasilkan karya menjadi 

gelang. ananda juga sangat bersemangat jika mendapat materi kolase, dalam 

materi kolase gambar ananda selalu berkembang sesuai harapan.  Ananda mampu 

mengerjakan materi kolase dengan baik dan benar, seperti ketika ananda 

mengerjakan kolase gambar bus dengan serpihan kertas berwarna.   

 

Perkembangan Sosial Emosional 

Perkembangan sosial emosional ananda berkembang sesuai dengan 

harapan. Beberapa perkembangan yang tercapai antara lain ananda memiliki 

perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan 

sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. Ananda mampu 

mentaati aturan yang telah disepakati bersama ketika 

bermain. Seperti membereskan mainan setelah selesai 

digunakan. Ananda juga memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap sabar untuk melatih kedisiplinan. 

Hal ini tampak ketika ananda mau menunggu giliran 

dengan berbaris rapi ketika hendak melakukan suatu 

kegiatan. 

Perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri ananda  dalam tahap mulai 

berkembang. Saat materi di kelas dalam kegiatan menyanyi, tepuk, menghafal 



 
 

surat-surat pendek, hadist dan Do’a sehari-hari ananda masih di dampingi teman 

dan ibu guru. Dengan demikian, diharapkan orang tua semakin memotivasi 

ananda untuk lebih berani tampil di depan umum dan lingkungan sosialnya.  

 

Perkembangan bahasa 

Perkembangan bahasa ananda mulai berkembang. Hal ini tampak pada 

saat kegiatan materi di kelas yaitu keaksaraan, menulis dan baca “BUKU” , 

“PISANG”,  baca huruf dan menyusun huruf “ JARI” mengecap huruf “ 

KUCING”, ananda masih dengan bantuan guru.  Kemampuan ananda dalam 

membaca dan menulis mulai berkembang. 

Dalam perkembangan bahasa ekspresif ananda berkembang sesuai 

harapan. Ananda mampu menceritakan kembali semua kegiatan yang dilakukan 

pada hari itu, materi apa saja yang telah di sampaikan ananda mampu menjawab 

dengan tepat.  Diharapkan bimbingan orangtua juga di rumah agar perkembangan 

bahasa ananda semakin baik lagi. 

Perkembangan Kognitif 

 Pencapaian perkembangan kognitif ananda pada semester ini dalam tahap 

mulai berkembang. Ananda dalam kegiatan bermain  menghubungkan lambang 

bilangan dengan jumlah bilangan angka, membedakan tekstur kasar-halus, keras-

lunak masih dengan bimbingan guru.   Dalam hal meronce manik-manik sesuai 

pola urutan warna merah, biru, kuning ananda dalam memasukkan  benang ke 

lubang manik-manik belum sesuai urutan warna dan masih dengan bimbingan 

guru. Hal ini menunjukkan bahwa ananda dalam mengenal warna dalam tahap 

mulai berkembang. Mohon kerjasama dan peran orang tua memberi bimbingan 

dalam aspek kognitif ananda agar pencapaian perkembangan kognitif ananda 

berkembang sesuai dengan harapan.  

 

Perkembangan Seni 

 Perkembangan seni ananda dalam tahap mulai berkembang. Hal ini 

tampak ketika materi kegiatan bermain menggambar, menulis huruf dan angka, 



 
 

mencipta bentuk baju dengan lidi, melipat kertas menjadi bentuk meja, bermain 

plastisin membuat buah, boneka, menyusun balok menjadi rumah dan mobil 

ananda masih dengan bimbingan ibu guru. Dalam hal kegiatan kolase dan mozaik 

dengan media serpihan kertas, beras berwarna, biji pepaya dan daun kering  

ananda sudah mampu menjumput dan menempel tanpa bantuan guru.  Mohon 

bimbingan dan kerjasama orang tua di rumah agar ananda lebih kreatif  selain 

kegiatan kolase dan mozaik agar perkembangan kognitif ananda dapat 

berkembang sesuai harapan.  

 

Penutup 

Pada umumnya, pencapaian perkembangan ananda hingga akhir semester 

satu ini berkembang sesuai harapan dalam aspek nilai agama dan moral, fisik 

motorik, sosial emosional. dan mulai berkembang pada aspek kognitif, bahasa dan 

seni. Harapan kami pada semester berikutnya, ananda semakin mampu 

menunjukkan perkembangan dalam aspek kognitif, bahasa dan seni. Semoga guru 

dan orang tua dapat senantiasa bekerjasama dalam memberikan stimulasi-

stimulasi yang dapat memaksimalkan potensi, bakat dan kreatifitasnya demi 

perkembangan yang optimal.    

 

Yogyakarta, 23 Desember 2017  

         Kepala sekolah,     Guru Wali, 

 

 

Fatma Kumala Dewi, S.Sos    Sri Winarni, A.Md 

 

 

 

 

 



 
 

Komentar Orang Tua 
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................................................Yogyakarta,........................... 

 

 

(Orang Tua/Wali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Dokumentasi 

Bentuk Data: Laporan Perkembangan Anak Bigail 

 

LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK 

SEMESTER I TAHUN AJARAN 2017 / 2018 

TPA MUTIARA QUR’ANI  

 

Nama : Rama Bigail Riva’i   Tanggal Lahir : 04 Oktober 2013 

Kelas  : Usia 3-4 Tahun   Kelompok : Nuh 

 

Pendahuluan 

 Mengikuti perkembangan ananda pada awal tahun ajaran baru ini, sungguh 

merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kemandirian ananda semakin 

tampak ketika tiba di sekolah. Ananda telah terbiasa dengan segala rutinitas yang 

ada di sekolah.  

 

Perkembangan Nilai Agama dan Moral 

 Perkembangan agama dan moral ananda berkembang sesuai dengan 

harapan. Beberapa perkembangan agama yang dicapai antara lain mengenal dan 

mempercayai Tuhan melalui ciptaannya. Hal ini 

tampak ketika ananda mampu menyebutkan 

bagian- bagian anggota tubuh manusia sebagai 

ciptaan Tuhan yaitu Rambut, telinga, mata, 

hidung, mulut, tangan dan kaki. Ananda juga 

mampu menyebutkan hewan kucing, pohon 

pisang, pohon pepaya adalah ciptaan Tuhan.  

Ananda juga mampu melafalkan surat Al 

Fatihah, surat Quroisy, surat Al Ashr, do’a naik 

kendaraan, do’a masuk dan keluar kamar mandi. 



 
 

Hal ini tampak ketika ananda mengikuti kegiatan mengaji bersama dengan teman-

teman.  

 

Ananda juga mampu menirukan kegiatan beribadah sehari-

hari dengan tuntunan ibu guru. Hal ini terlihat ketika 

mengikuti kegiatan ibadah sholat Dzuhur berjamaah dan 

sholat dhuha pada hari jum’at pagi. Ananda anak yang 

memiliki moral yang baik. 

 

Perkembangan fisik motorik 

 Perkembangan fisik motorik ananda berkembang 

sesuai harapan. Ia mampu menirukan gerakan senam, 

berjalan jinjit, melompat, merangkak dan menendang bola. Ananda mampu 

menggunting kertas sesuai pola gambar. Ananda juga mampu  meremas kertas 

origami kemudian ditempel di kertas. Ia mampu 

menggunakan krayon untuk menggambar dan 

mewarnai gambar. Tangan mungil ananda juga 

tampak luwes ketika bermain meronce dengan 

sedotan. Ananda mampu memasukkan benang ke 

dalam lubang sedotan tanpa mengalami kesulitan 

hingga menghasilkan   karya menjadi kalung. 

Selain itu ananda juga sangat bersemangat jika 

mendapat materi kolase, dalam materi kolase 

gambar ananda selalu berkembang sesuai 

harapan.  Ananda mampu mengerjakan materi kolase dengan baik dan benar, 

seperti ketika ananda mengerjakan kolase gambar hewan kambing menggunakan 

kapas putih.  Terkadang ananda juga membantu teman yang mengalami kesulitan 

dalam materi ini. 

 



 
 

Perkembangan Sosial Emosional  

Perkembangan sosial emosional ananda  berkembang sesuai harapan.  Hal 

ini terlihat dari beberapa sikap ananda saat berada di sekolah.  Ananda mampu 

mentaati peraturan yang telah di sepakati bersama, ananda terlihat sabar dalam 

menunggu giliran.  

 Ananda juga memiliki sikap yang 

mencerminkan kedisiplinan, hal ini tampak ketika 

ananda mau menunggu giliran masuk kelas 

dengan berbaris secara rapi bersama teman teman 

yang lainnya.  Ananda juga tampak bersemangat 

ketika akan mengikuti materi di kelas. Sikap 

percaya diri ananda juga sudah berkembang 

sesuai harapan, ananda sangat percaya diri ketika 

di beri instruksi ibu guru untuk bernyanyi di depan teman– temannya.    

Perkembangan Bahasa 

 Perkembangan bahasa ananda berkembang sesuai harapan. Ananda 

mampu menyimak instruksi guru dengan memberikan respon yang tepat. Hal ini 

tampak ketika materi bermain di kelas Ananda mampu  menirukan suara kucing 

dengan suara tinggi, rendah. Mampu  mengenal dan menyebutkan anggota tubuh 

hewan kucing yaitu telinga, mata, ekor, kaki, mulut, dan hidung. Ananda juga 

mampu menghitung jumlah roda motor ada dua dan mampu menulis angka dua.   

Ananda mampu menceritakan kembali semua kegiatan yang dilakukan 

pada hari itu, materi apa saja yang telah di sampaikan ananda mampu menjawab 

dengan tepat.  Diharapkan bimbingan orangtua juga di rumah agar perkembangan 

bahasa ananda semakin baik lagi. 

 

 



 
 

Perkembangan Kognitif 

  Perkembangan kognitif ananda  hingga akhir semester ini berkembang 

sesuai dengan harapan.  Beberapa perkembangan yang tercapai antara lain ananda 

mampu menghitung dan menghubungkan gambar dengan bilangan angka, ananda 

juga mau membantu temannya yaitu Fatin dan Bima. Ananda mampu 

menyebutkan dan membedakan tekstur kasar-halus, keras-lunak. Mampu 

mengenal dan mengurutkan bentuk lingkaran berdasarkan seriasi sangat kecil, 

lebih kecil, besar, lebih besar, sangat besar. Selain itu ananda juga mampu 

menyelasaikan sampai selesai dan benar serpihan puzzle anggota tubuh, puzzle 

ikan, puzzle buah-buahan dan puzzle alat transportasi. 

Perkembangan Seni 

Perkembangan seni ananda berkembang sesuai dengan 

harapan. Ananda mampu menunjukkan kreatifitas dalam karya. 

Beberapa perkembangan yang tercapai antara lain Ananda mampu 

melipat kertas sendiri menjadi bentuk meja. Mampu mengecap 

dengan media bahan alam daun ketela pohon dan cat air, mampu 

mengecap di gambar bunga dengan garpu dan cat air, membuat 

ular panjang dengan plastisin.  

Ananda mampu  menyelesaikan dengan kreatif dan teliti 

saat materi kolase dan mozaik dari media beras berwarna, daun 

kering, kapas, serpihan kertas dan biji pepaya . Ananda mampu menyusun balok 

pembangunan menjadi rel kereta dan kereta api panjang. Ananda juga mampu 

menggambar ikan dengan kreatif dan mampu menceritakan nama ikan, serta 

bagian-bagian gambar ikan tersebut yaitu “ikan paus, ada sirip, dan ada ekor”. 

Selain itu ananda juga mampu menggambar bendera, dan menggambar perosotan. 

Dalam keaksaraan  ananda mampu menulis angka 1, 4, 7 dan 8. Hal ini 

menunjukkan bahwa ananda  mampu menunjukkan karya dan aktivitas seni 

menggunakan berbagai media. 

 

 



 
 

Penutup 

 Pada umumnya, pencapaian perkembangan ananda hingga akhir semester 

satu ini berkembang sesuai harapan. Kemandirian, tanggung jawab dan kreativitas 

ananda berkembang sesuai usianya. Harapan kami pada semester berikutnya, 

ananda semakin mampu mengembangkan ide-ide kreatifnya dan kebiasaan-

kebiasaan baik yang sudah ada. Juga semakin menunjukkan perkembangan 

kesehatan yang baik seiring dengan kesukaannya terhadap makanan yang berasal 

dari sayur. Semoga guru dan orang tua dapat senantiasa bekerja sama dalam 

memberikan stimulasi-stimulasi yang dapat memaksimalkan potensi, bakat, dan 

kreatifitasnya demi perkembangan yang optimal.  

 

 

      Yogyakarta, 23 Desember 2017 

         Kepala sekolah,                  Guru Wali, 

 

 

 

 Fatma Kumala Dewi, S.Sos    Sri Winarni, A.Md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Komentar Orang Tua 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............ 
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(Orang Tua/Wali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catatan Dokumentasi 

Bentuk Data: Laporan Perkembangan Anak Sena 

 

LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK 

SEMESTER I TAHUN AJARAN 2016 / 2017 

TPA MUTIARA QUR’ANI  

 

Nama : M. Arkananta Putra Jalasena Tanggal Lahir : 03 Oktober 2012 

Kelas  : Usia 3-4 Tahun   Kelompok : Nuh 

 

Pendahuluan 

 Alhamdulillah perkembangan mas Sena pada awal tahun ajaran baru ini 

cukup baik. Kemajuan telah ditunjukkan dalam hal kemandirian saat mengikuti 

segala rutinitas yang ada di sekolah. Mas Sena memiliki tingkat kepercayaan diri 

yang sangat tinggi dibandingkan dengan teman-teman seusianya, ketika diminta 

untuk tampil di depan umum. Tingkat kehadiran ke sekolah sangat tinggi, terbiasa 

dengan segala rutinitas yang ada di sekolah, dan datang dengan ceria setiap pagi. 

 

Perkembangan Nilai Agama & Moral 

 Perkembangan agama dan moral mas Sena mulai berkembang. Beberapa 

perkembangan agama yang dicapai antara lain mengenal dan mempercayai Tuhan 

melalui Ciptaan-Nya Hal ini tampak ketika ia mampu menyebutkan tanaman 

seperti pisang, papaya, bunga dan hewan seperti sapi, kambing, ikan sebagai 

ciptaan Tuhan. Kemampuan membaca surat Al-Fatihah, Al-Bayinah, Al-Qadr, Al-

Insyirah, Al-Baqarah ayat 255 (ayat kursi) yang menjadi pokok hafalan pada 

semester ini masih dalam bimbingan. Mas Sena telah menunjukkan kemampuan 

untuk membaca do’a sebelum dan sesudah makan, dan sebelum tidur dengan baik. 

Dalam mengembangkan ketrampilan konsentrasi melakukan kegiatan beribadah 

sehari-hari seperti gerakan sholat berjama’ah, masih dalam bimbingan. 



 
 

Perkembangan Fisik Motorik 

 Perkembangan motorik kasar mas Sena berkembang sesuai dengan 

harapan. Ia mampu menggunakan otot-otot besarnya pada tangan dan kaki secara 

terkontrol dalam melompat dua kaki, berdiri satu kaki, menendang bola, berlari, 

memanjat tangga majemuk, dan bergelantung di tangga pelangi.  

 Ketrampilan motorik halus untuk melatih koordinasi mata dan kelenturan 

pergelangan tangan mulai berkembang. Mas Sena mampu menggunakan kuas dan 

krayon untuk menggambar dan melukis. Hal tersebut ditunjukkan dalam kegiatan 

mengecap, finger painting, dan kolase hewan dan tanaman. 

 Mas Sena juga mulai menunjukkan perkembangan yang berarti dalam hal 

hidup sehat dengan mengkonsumsi buah yang disediakan sekolah. Mas Sena juga 

terbiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 

 Kedepannya mohon bapak/ ibu dapat bekerja sama dalam meningkatkan 

perilaku hidup sehat mas Sena dengan memotivasi agar gemar makan sayur di 

rumah. Membuatkan menu kreasi sayur dan makanan sehat lainnya dapat menjadi 

rekomendasi untuk meningkatkan perkembangan fisik mas Sena. 

 

Perkembangan Sosial Emosional 

 Perkembangan sosial emosional mas Sena mulai berkembang. Ia unggul 

pada perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Pada saat merayakan Hari 

Kemerdekaan 17 agustus lalu, mas Sena antusias menunjukkan antusiasme dalam 

melakukan permainan kompetitif. Mas Sena juga senang jika diminta untuk 

berdiri membaca hafalan surat-surat bersama dengan temannya. Mas Sena tidak 

malu berada di lingkungan yang baru, dan rasa sayangnya pada teman yang 

umurnya lebih muda sering ditunjukkan ketika bermain bersama. 

 Mas Sena sedang mengembangkan cara yang lebih positif untuk 

berintreaksi, baik dengan teman-temannya maupun kepada guru. Oleh karena itu 

harapan kami baik di sekolah maupun di rumah, mas Sena mendapatkan perhatian 

lebih misalnya dengan membacakan dongeng agar terjadi kedekatan yang 

berkualitas antara anak dan anggota keluarga. 



 
 

Perkembangan Bahasa 

 Perkembangan bahasa mas Sena masih dalam bimbingan. Kemampuan 

bahasa reseptif atau kemampuan untuk mengerti maksud kata-kata, serta 

kemampuan bahasa ekspresif atau kemampuan mengutarakan pikirannya dengan 

bahasa yang tepat masih perlu dilatih lagi. 

Kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif dapat dilatih dengan 

memperkuat latihan meniru kata yang wajar, gunakan setiap kesempatan untuk 

memberikan pengalaman bahasa. Gunakan pendekatan percakapan dalam 

pembelajaran, karena melalui percakapan bukan hanya terjadi pertukaran 

pengalaman dan pikiran, dalam percakapan terjadi percakapan bahasa yang 

lengkap, seperti bentuk-bentuk kalimat, gaya bahasa, intonasi, irama dan lagu 

kalimat, percakapan juga merupakan dasar penguasaan bahasa. 

 

Perkembangan Kognitif 

 Pencapaian perkembangan kognitif mas Sena hingga akhir semester satu 

ini mulai berkembang. Beberapa perkembangan yang tercapai antara lain 

mengenal benda-benda berdasarkan fungsi, misalnya pensil untuk menulis. 

Mengetahui konsep banyak dan sedikit, dan konsep ukuran. Mengikuti kebiasaan 

sehari-hari seperti mandi, makan, pergi ke sekolah.  

 

Perkembangan Seni 

 Perkembangan seni mas Sena mulai berkembang. Apresiasi seni tampak 

ketika sedang bermain menggunakan media cat lukis, ia mengecap gambar daun 

berwarna biru dan membuatnya terlihat menarik. Saat kegiatan kolase 

menggunakan kulit telur, ia menempel pada gambar kambing dengan baik. 

 Mas Sena telah menunjukkan antusias untuk mengembangkan 

ketrampilannya pada seluruh karya seni yang telah ia buat. Kegiatan yang 

bervariasi dan media belajar yang memadai baik di sekolah dan di rumah, dapat 

mendukung kemampuan seni mas Sena agar lebih baik lagi. 



 
 

Penutup 

 Pada umumnya, pencapaian perkembangan mas Sena hingga akhir 

semester satu ini mulai berkembang. Kemandirian dan kreativitas berkembang 

sesuai usianya. Harapan kami pada semester berikutnya, mas Sena semakin 

mampu mengembangkan ide-ide kreatifnya dan kebiasaan-kebiasaan baik yang 

sudah ada. Semoga guru dan bapak/ ibu dapat senantiasa bekerja sama dalam 

memberikan stimulasi-stimulasi yang dapat memaksimalkan potensi, bakat, dan 

kreativitasnya demi perkembangan yang optimal. 

 

       Sleman, 17 Juni 2017 

Kepala TPA Mutiara Qur,ani     Guru Kelas 

 

 

 

Fatma Kumala Dewi S.Sos     Sri Winarni, A.Md 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Komentar Orang Tua 
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(Orang Tua/Wali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATATAN DOKUMENTASI 

   

a      b 

  

c      d 

  

  e       f 

 



 
 

Keterangan: 

a. Saat pembelajaran Sena terlihat mengantuk sedangkan teman yang lain 

sedang mengikuti kegiatan mengaji yang dipimpin oleh ibu guru 

b. Saat menyanyi di dalam kelas Sena berteriak-teriak sangat keras hingga 

teman disampingnya menutup telinga 

c. Ketika materi mengaji Bigail tidak menirukan bacaan surat pendek yang 

dipimpin guru ia justru melamun dan mengajak Sena ngobrol 

d. Farah ikut materi pelajaran di kelas usia 4-5 tahun karena ingin bersama 

dengan ibunya dan tidak mau kembali ke kelasnya sendiri. 

e. Bigail sedang ditenangkan oleh guru ketika menangis histeris setelah  

memukul temannya 

f. Ibu guru sedang mengobati tangan Affan karena digigit oleh Farah ketika 

bermain bersama. 
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