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HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TERHADAP KEJADIAN TEMPER 
TANTRUM ANAK USIA TODDLER DI PAUD DEWI KUNTI SURABAYA

Subhan Syam
Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM UNAIR 

Jl. Mulyorejo Kampus C Unair Surabaya

Abstract: Temper tantrum are feeling angry outburst characterized by crying, screaming, bullying, 
kicking, jumping jacks or hitting. One that’s effects temper tantrum are parenting parents. Parenting 
is the behavior of parent who apply to children who are relatively consistent. The design of this study 
was cross sectional design, data collection using the primary data with questionnaire, sample of 38 
respondents are selected with a Research probability sampling variables were parental age, parental 
education, parenting parents, and the incidence of temper tantrum. From the results of this research 
can be seen that as many as 25 children (65.8%) have temper tantrums in a controlled event and 13 
children (34.2%) experienced incidence of temper tantrums that are uncontrolled. While the pattern of 
care of as many as 28 people (73.3%) had a pattern that tends to foster democratic, and people who 
obtained for the authoritarian parenting as many as 10 people (26.3%). Getting the significance at 
P = 0.016 (P <0.05), means there is a relationship between the parenting and the incidence of temper 
tantrums. Conclusions taken from this research is a pattern of parenting has to do with the incidence of 
temper tantrums in children aged toodler. While parental upbringing has something to do with the level 
of parental education. 

Keywords: Parenting, tempered tantrum, toddler childhood, Parental education. 

Abstrak: Temper tentrum merupakan perasaan marah yang diungkapkan dengan berteriak, menendang, 
meloncat, atau memukul. Salah satu hal yang mempengaruhi temper tantrum adalah pola asuh orang 
tua. Parenting merupakan perilaku orang tua dalam mengasuh anak yang diterapkan secara konsisten. 
Desain penelitian ini adalah cross sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 38 responden. Variabel penelitian ini adalah umur pengasuh, pendidikan 
pengasuh, orang tua pengasuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 25 anak (65,8%) memiliki 
temper tantrum yang dapat dikendalikan dan 13 anak (34,2%) anak mengalami temper tantrum yang tidak 
bisa dikendalikan. Sebanyak 28 orang (73,3%) memiliki pola asuh yang cenderung untuk demokratif. 
Sedangkan pola asuh otoriter diterapkan oleh sebanyak 10 orang (26,3%). Hasil signifikan dengan 
P = 0,016 (P < 0,05), menunjukkan adanya hubungan antara orang tua dan temper tantrum. Kesimpulan 
yang diambil dari penelitian ini adalah pola pengasuhan berkaitan dengan temper tantrum pada anak usia 
balita. Sementara asuhan orang tua berhubungan dengan tingkat pendidikan orang tua.

Kata kunci: Parenting, tempered tantrum, anak balita, pendidikan pengasuh

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang unik, 
karena faktor bawaan dan lingkungan yang 
berbeda, maka pertumbuhan dan pencapaian 
kemampuan perkembangan juga berbeda 
(Soetijiningsih, 1995). Anak usia Toddler 
adalah anak usia antara 1 sampai 3 tahun. 
Secara garis besar aspek pertumbuhan 
dan perkembangan anak terbagi menjadi 
3 aspek fisik, psikologik dan sosial. Yang 
kesemuanya ini harus mendapatkan 
stimulasi yang seimbang (Wong, 1999). 

Masa Toddler terus meningkatkan 
kewaspadaan terhadap kemampuan 
anak untuk mengontrol dan senang 
dengan keberhasilan usaha keterampilan 

baru. Keberhasilan ini membuat mereka 
mengulangi usaha untuk mengontrol 
lingkungan anak. Ketidakberhasilan usaha 
pada pengontrolan dapat menimbulkan 
perilaku negatif dan temper tantrum (Perry 
dan Potter 2002) 

Temper tantrum adalah episode dari 
kemarahan dan frustrasi yang ekstrim, 
yang tampak seperti kehilangan kendali 
seperti dicirikan oleh perilaku menangis, 
berteriak, dan gerakan tubuh yang kasar 
atau agresif seperti membuang barang, 
berguling di lantai, membenturkan kepala, 
dan menghentakkan kaki ke lantai. Pada 
anak yang lebih kecil (lebih muda) biasanya 
sampai muntah, pipis, atau bahkan nafas 
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sesak karena terlalu banyak menangis dan 
berteriak. Dalam kasus tertentu, ada pula 
anak yang sampai menendang atau memukul 
orang tua atau orang dewasa lainnya 
misalnya pada baby sitter (Tandry, 2010) 

Hubungan dengan orang terdekat 
memainkan peran pent ing dalam 
p e r k e m b a n g a n  t e r u t a m a  d a l a m 
perkembangan emosi, intelektual dan 
kepribadian, terutama dalam perkembangan 
emosi, intelektual dan kepribadian tidak 
hanya kualitas dan kuantitas kontak dengan 
orang lain yang memberi pengaruh pada 
anak yang sedang berkembang tetapi luasnya 
rentang kontak penting untuk pembelajaran 
dan perkembangan kepribadian yang sehat. 

Bentuk-bentuk pola asuh orang tua 
sangat erat hubungannya dengan kepribadian 
anak setelah menjadi dewasa. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa pola 
asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat 
dominan dalam membentuk kepribadian 
anak sejak dari kecil sampai anak menjadi 
dewasa. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Nikken Jayanti (2010) tentang 
hubungan pola asuh dengan perilaku temper 
tantrum anak pra sekolah di TK ABA 53 
Plamongan indah Semarang hasilnya adalah 
ada hubungan antara pola asuh orang tua 
dengan perilaku temper tantrum pada anak 
prasekolah di TK ABA 53 Plamongan Indah 
Semarang, hal ini ditunjukkan dengan hasil 
analisis uji Chi-Square dengan nilai statistik 
Pearson Chi Square sebesar 22,618 dengan 
p = 0,000. 

Hubungan dengan orang terdekat 
memainkan peran pent ing dalam 
p e r k e m b a n g a n  t e r u t a m a  d a l a m 
perkembangan emosi, intelektual dan 
kepribadian, terutama dalam perkembangan 
emosi, intelektual dan kepribadian tidak 
hanya kualitas dan kuantitas kontak dengan 
orang lain yang memberi pengaruh pada 
anak yang sedang berkembang tetapi luasnya 
rentang kontak penting untuk pembelajaran 
dan perkembangan kepribadian yang sehat. 
Dan pada tahap tumbuh kembang anak usia 
toddler yang perlu mendapatkan perhatian 
antara lain adalah Toilet Training, Sibling 
Rivalry, Temper Tantrums, Negativism, 
Koping terhadap Stress. (Wong, 1999). 

Dari studi pendahuluan di PAUD Dewi 
Kunti dengan cara bertanya kepada guru 
di PAUD Dewi Kunti Surabaya, Terdapat 
beberapa murid kurang lebih sekitar 10 
orang dari seluruh jumlah murid yang 
sulit menyukai situasi di sekolah,. Lambat 
beradaptasi. Menurut Asumsi penulis 
anak-anak tersebut terindikator mengalami 
temper tantrum, Dengan alasan tersebut 
maka penulis tertarik melakukan penelitian 
di PAUD Dewi Kunti Surabaya untuk 
mengetahui hubungan antara pola asuh 
orang tua terhadap kejadian temper tantrum 
pada anak usia toddler. 

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui 
hubungan pola asuh orang tua Terhadap 
kejadian temper tantrum pada anak usia 
toddler di PAUD Dewi Kunti Surabaya. 
Tujuan lain dari penelitian ini adalah: (1) 
mengidentifikasi hubungan pendidikan 
orang tua terhadap pola asuh anak usia 
toddler di PAUD Dewi Kunti Surabaya; (2) 
mengidentifikasi hubungan pola asuh orang 
tua terhadap kejadian temper tantrum pada 
anak usia toddler di PAUD Dewi Kunti 
Surabaya; l (3) Mengidentifikasi hubungan 
usia orang tua terhadap pola asuh .anak usia 
toddler di PAUD Dewi Kunti Surabaya; (4) 
Mengidentifikasi kejadian temper tamtrum 
pada anak usia toddler di PAUD Dewi Kunti 
Surabaya. 

METODE 

Penelitian ini adalah analitik dengan 
pendekatan kuantitatif dan cross sectional. 
Rancangan cross sectional adalah suatu 
penelitian untuk mempelajari suatu dinamika 
antara faktor-faktor risiko dengan efek, 
dan dengan suatu pendekatan, observasi 
atau dengan pengumpulan data pada 
suatu saat tertentu. (Notoatmodjo, 2002). 
Populasi adalah seluruh subjek penelitian 
yang memiliki kuantitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan 
(Arikunto, 2002). Populasi pada penelitian 
ini adalah orang tua dari murid di PAUD 
Dewi Kunti Surabaya sebanyak 42 orang. 
Sampel dalam penelitian ini adalah orang 
tua murid di PAUD Dewi Kunti Surabaya, 
dengan kriteria inklusi: (1) Anak merupakan 
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murid di PAUD Dewi Kunti; (2) Orang tua 
bersedia menjadi responden 

Jumlah atau besarnya sampel dalam 
penelitian ini diambil berdasarkan rumus 
slovin sebagai berikut (Notoatmodjo, 
2002). Jumlah atau besarnya sampel dalam 
penelitian ini yang sesuai dengan kriteria 
inklusi adalah 38. Teknik sampling yang 
digunakan adalah teknik pengambilan 
sampel (Sugiyono, 1999). Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini dilakukan 
secara probability sampling, yaitu setiap 
populasi memiliki kesempatan yang sama 
untuk diteliti. 

Jenis yang digunakan adalah simple 
random sampling, yaitu suatu teknik 
pengambilan sampel secara acak sederhana 
dengan menggunakan tabel random., yaitu 
orang tua dan anak usia toddler di PAUD 
Dewi Kunti sebanyak 38 orang. Penelitian 
dilakukan di PAUD Dewi Kunti di kapas 
Madya baru RW III kecamatan Tambaksari 
Surabaya Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Juni 2012. Dalam penelitian ini variabel 
yang diteliti meliputi usia, pendidikan, pola 
asuh orang tua, Kejadian temper tantrum. 

Instrument penelitian menggunakan 
Kuesioner. Dengan bentuk question yang 
sudah disediakan sehingga responden 
tinggal memilih dengan memberi tanda (√) 
untuk mengukur pola asuh dan kejadian 
temper tantrum, yang dibagikan kepada 
responden. Data yang diperoleh dilakukan 
analisa secara deskriptif dan inferensial 
menggunakan SPSS for Windows. Analisa 
secara deskriptif menggunakan Tabel Silang 
atau croostabs Analisa secara inferensial 
menggunakan chi square dan fisher’s Exact 
(tingkat signifikansi α = 0,05) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebesar  65,8% berusia ≤ 30 tahun dan 
50,0% lulusan SMA. Jenis pekerjaan 
responden 86,8% sebagai Ibu rumah tangga. 
Pengasuh 100% adalah wanita. Responden 
yang diteliti sebanyak 60,5% memiliki anak 
dengan jenis kelamin perempuan. Usia anak 
sebesar 94,7% > 2 tahun. Pola asuh yang 
diterapkan 73,7% demokratis. Sebanyak 

65,8% anak dengan temper tantrum dapat 
dikendalikan.

Kejadian Temper Tantrum pada Anak 
Usia Toddler 

Anak usia Toddler adalah anak usia 
antara 1 sampai 3 tahun. Pengalaman dan 
perilaku mereka mulai dipengaruhi oleh 
lingkungan di luar keluarga terdekat, 
mereka mulai berinteraksi dengan teman, 
dan mengembangkan perilaku/moral 
secara simbolis. Peran orang tua dalam 
memberikan rangsang kepada anak 
sangatlah berpengaruh. 

Temper Tantrum merupakan usaha keras 
dari autonomy di mana anak usia toddler 
berusaha menyangkal terhadap aktifitas yang 
tidak disukai. Kelelahan/keletihan merupakan 
tindakan sederhana sebagai toleransi dari 
frustasi. Temper tantrums dapat terjadi selama 
masa toddler dan hal tersebut merupakan 
perkembangan lingkungan yang normal. 
Terkadang temper tantrum dapat sebagai 
tanda yang mengarah ke masalah yang serius 
(Whaley and Wong, 1999). 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 
kejadian temper tantrum, didapatkan 
sebagian besar anak usia toddler di PAUD 
Dewi Kunti Surabaya sebanyak 25 anak 
(65.8%) mempunyai kejadian temper 
tantrum yang terkontrol dan sebanyak 13 
anak (34.2%) mempunyai kejadian temper 
tantrum yang tidak terkontrol. 

Menuru t  Purnamasar i  (2005) 
menyebutkan bahwa setiap anak yang 
setidaknya telah berusia 18 bulan hingga 
tiga tahun dan bahkan lebih akan menentang 
perintah dan menunjukkan individualitasnya 
sekali waktu. Hal ini merupakan bagian 
normal balita karena mereka terus menerus 
mengeksplorasi dan mempelajari batasan-
batasan di sekelilingnya. Anak akan 
menunjukkan berbagai macam tingkah 
laku, seperti keras kepala dan membangkang 
karena sedang mengembangkan kepribadian 
dan otonominya. 

Hubungan Pendidikan Orang Tua dengan 
Pola Asuh Orang Tua 

Terdapat hubungan antara pendidikan 
orang tua dengan pola asuh. Pengaruh positif 
bahwa jika tingkat pendidikan orang tua 
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semakin baik dalam mendidik maka semakin 
baik pula hasil pola asuh terhadap anak. 
(Niniek, 2011). Hasil riset dari Sir Godfrey 
Thomson menunjukkan bahwa pendidikan 
diartikan sebagai pengaruh lingkungan atas 
individu untuk menghasilkan perubahan-
perubahan yang tetap atau permanen di dalam 
kebiasaan tingkah laku, pikiran dan sikap. 
Orang tua yang sudah mempunyai pengalaman 
sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih 
siap menjalankan peran asuh, selain itu orang 
tua akan lebih mampu mengamati tanda-tanda 
pertumbuhan dan perkembangan yang normal 
(Supartini, 2004). 

Orang tua dengan latar belakang 
pendidikan tinggi akan bersikap lebih 
siap dalam mengasuh anaknya, karena 
pengetahuan yang luas diperoleh melalui 
kegiatan membaca artikel ataupun mengikuti 
kemajuan mengenai perkembangan anak. 
Orang tua yang berpendidikan tinggi 
juga lebih bisa, berpikir kritis atas apa 
yang mereka dapatkan, sehingga mereka 
bisa memilah apa yang baik dan tidak 
untuk mereka lakukan terhadap anaknya. 
(Hetherington dan Parke, 1979) 

Pendampingan orang tua diwujudkan 
melalui pendidikan cara-cara orang tua 
dalam mendidik anaknya. Cara orang tua 
mendidik anaknya disebut sebagai pola 
pengasuhan. Dalam interaksinya dengan 
orang tua anak cenderung menggunakan 
cara–cara tertentu yang dianggap paling 
baik bagi anak. Di sinilah letaknya terjadi 
beberapa perbedaan dalam pola asuh (Jas & 
Rahmadiana, 2004). 

Pendidikan dan pengalaman orang tua 
dalam perawatan anak akan mempengaruhi 
persiapan mereka menjalankan pengasuhan. 
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 
untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan 
peran pengasuhan antara lain: terlibat aktif 
dalam setiap pendidikan anak, mengamati 
segala sesuatu dengan berorientasi 
pada masalah anak, selalu berupaya 
menyediakan waktu untuk anak-anak dan 
menilai perkembangan fungsi keluarga dan 
kepercayaan anak. 

Hubungan Usia Orang Tua dengan Pola 
Asuh Orang Tua 

Tidak terdapat hubungan antara usia 
orang tua dengan pola asuh orang tua. Tidak 

adanya hubungan antara usia orang tua 
dengan pola asuh dapat disebabkan banyak 
nya faktor-faktor yang mempengaruhi pola 
asuh. 

Usia merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kesiapan pasangan dalam 
menjalankan peran pengasuhan terhadap 
anaknya. Usia yang terlalu muda ataupun 
yang terlalu tua menyebabkan orang tidak 
dapat melaksanakan peran pengasuhan 
secara optimal (Supartini 2004) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pola asuh anak menurut Drew (2006) yang 
pertama Pendidikan orang tua Pendidikan 
dan pengalaman orang tua dalam perawatan 
anak akan mempengaruhi persiapan 
mereka menjalankan pengasuhan. Kedua 
Lingkungan banyak mempengaruhi 
perkembangan anak, maka tidak mustahil 
jika lingkungan juga ikut serta mewarnai 
pola-pola pengasuhan yang diberikan orang 
tua terhadap anaknya. Dan yang ketiga 
Budaya Sering kali orang tua mengikuti 
cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat 
dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan 
masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh 
anak. Karena pola-pola tersebut dianggap 
berhasil dalam mendidik anak ke arah 
kematangan. 

Sedangkan menurut Shocib (1997) 
secara khusus perlakuan orang tua terhadap 
anak anaknya dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang pertama pengalaman masa lalu 
perlakuan orang tua terhadap anak anaknya 
mencerminkan perlakuan mereka terima 
waktu kecil, Yang kedua kepribadian orang 
tua kepribadian orang tua yang tertutup 
cenderung memperlakukan anak nya 
secara otoriter, Dan yang ketiga adalah 
nilai-nilai yang dianut oleh orang tua ada 
sebagian orang tua yang menganut paham 
aqualitarian yaitu kedudukan anak sama 
dengan orang tua di Negara barat sedangkan 
di negara timur nampaknya orang tua masih 
cenderung menghargai keputusan anak. 

Hubungan Pola Asuh Orang Tua 
terhadap Kejadian Temper Tantrum 

Terdapat hubungan cara orang tua 
mengasuh anak juga berperan untuk 
menyebabkan tantrum. Orang tua dapat 
membantu perkembangan anak melalui 
berbagai cara. Yang paling penting adalah 
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kehidupan keluarga yang bahagia dan stabil 
tanpa ketegangan serta cara merawat anak 
yang penuh kesabaran dalam menghadapi 
segala macam konfliknya (Suherman, 
2002). 

Menurut Kartono (1992), ada beberapa 
pendekatan yang diikuti orang tua dalam 
berhubungan dan mendidik anak-anaknya 
salah satu di antaranya adalah sikap dan 
pendidikan otoriter. Pola asuh otoriter 
ditandai dengan ciri-ciri sikap orang tua 
yang kaku dan keras dalam menerapkan 
peraturan-peraturan maupun disiplin. 
Orang tua bersikap memaksa dengan 
selalu menuntut kepatuhan anak, agar 
bertingkah laku seperti yang dikehendaki 
oleh orangtuanya. Karena orang tua tidak 
mempunyai pegangan mengenai cara 
bagaimana mereka harus mendidik, maka 
timbullah berbagai sikap orang tua yang 
mendidik menurut apa yang dianggap 
terbaik oleh mereka sendiri, di antaranya 
adalah dengan hukuman dan sikap acuh 
tak acuh, sikap ini dapat menimbulkan 
ketegangan dan ketidaknyamanan, sehingga 
memungkinkan kericuhan di dalam rumah. 

Hurlock (2000) mengatakan bahwa 
pola asuh demokrasi ditandai dengan sikap 
menerima, responsif, berorientasi pada 
kebutuhan anak yang disertai dengan tuntutan, 
kontrol dan pembatasan. Jadi penerapan 
pola asuh demokrasi dapat memberikan 
keleluasaan anak untuk menyampaikan 
segala persoalan yang dialaminya tanpa ada 
perasaan takut, keleluasaan yang diberikan 
orang tua tidak bersifat mutlak akan tetapi 
adanya kontrol dan pembatasan berdasarkan 
norma-norma yang ada. 

KESIMPULAN

Mayoritas anak usia toddler di PAUD 
Dewi Kunti Surabaya sebanyak 25 anak 
(65,8%) mempunyai kejadian temper 
tantrum yang terkontrol dan sebanyak  
13 anak (34,2%) mempunyai kejadian 
temper tantrum yang tidak terkontrol .di 
PAUD Dewi Kunti Surabaya. Adanya 
hubungan Pola asuh orang tua terhadap 
kejadian temper tantrum. Di PAUD Dewi 
Kunti Surabaya. Adanya hubungan antara 
tingkat pendidikan orang tua dengan pola 

asuh, pola asuh orang tua terhadap kejadian 
temper tantrum. Namun untuk usia, tidak 
ada hubungan antara Usia orang tua dengan 
pola asuh di PAUD Dewi Kunti Surabaya. 

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian. 
Jakarta: PT Rineka Cipta 

Drew, C. E. 2006. Ketika anak sulit diatur: 
panduan orang tua mengubah masalah 
perilaku anak. Bandung: PT. Mizan 
Pustaka. 

Hurlock, E. 2000, psikologi perkembangan 
suatu pendekatan sepanjang rentang 
hidup Jakarta: Erlangga 

J a s  &  R a h m a d i a n a . .  2 0 0 4 . 
Mengkomunikasikan Moral Pada Anak. 
Jakarta: PT Elex Komputindo 

Jayanti, N. 2010. Hubungan antara pola 
asuh orang tua dengan perilaku temper 
tantrum pada anak pra sekolah di 
TK asyiah bustanul athfa (ABA) 53 
Plamongan Semarang. http://digilib.
unimus.ac.id/gdl.php?mod=browse&o
p=read&id=jtptunimus-gdl-nikkenjaya-
5181&PHPSESSID=1e67af6fa4bdd962b
254ed311c991538 (sitasi 28 juni 2012) 

Kartono, K. 1992. Psikologi Keluarga 
Bandung; mandar maju 

Niniek, K. 2011. Thesis Hubungan antara 
Tingkat pendidikan orang tua Dengan 
orientasi pola asuh anak di Desa Losari 
Kidul Kecamatan Losari Kabupaten 
Brebes. http://lib.unnes.ac.id/6585/ (sitasi 
28 juni 2012) 

Notoatmodjo. 2002. Metodologi Penelitian 
Kesehatan, Jakarta: Rineka cipta 

Perry dan Potter, 2002, Fundamental 
Keperawatan, Edisi 4, jakarta: EGC 

Soetjiningsih. 1995. Tumbuh Kembang Anak. 
Jakarta: EGC 

Sugiyono. 1999. Statistik Untuk Penelitian. 
CV Alfabeta. Bandung 

Supartini, Y. 2004 Buku ajar konsep dasar 
keperawatan anak. Jakarta. EGC. 

Tandry, N. 2010. Bad Behaviour, Tantrums, 
and Tempers. Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo. 

Whaley dan Wong. 2000. Buku Ajar 
Keperawatan Pediatrik, edisi 2, Jakarta: 
EGC. 



169Subhan Syam, Hubungan Pola Asuh Orang…

Wong, D.L. 1999. Whaley & Wong’s: 
Nursing care of infants and children. 
St.Louis: Mosby 

Suherman, U. 2002. Psikologi pendidikan 
(membangun interaksi pembelajaran 
optimal). Bandung: PT Re,aja rosda 
karya. 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 1 to page 2
     Trim: extend left edge by 14.17 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130617152615
       1218.8976
       590 x 430
       Blank
       1672.4409
          

     Wide
     1
     0
     No
     570
     182
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     14.1732
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     115
     1
     2
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20131129082110
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     1
     Tall
     402
     337
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





