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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Guru dalam meningkatkan Self Control Siswa

Secara umum, kata guru berarti jabatan atau profesi yang memerlukan

keahlian khusus sebagai pengajar atau pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.1

Menurut John M. Elchos dan Hasan Shadily sebagaimana dikutip oleh Abudin

Nata, kata guru berasal dalam Bahasa Indonesia yang berarti orang yang mengajar.

Dalam bahasa inggris, dijumpai kata teacher yang berarti pengajar.2

Guru adalah salah satu faktor pendidikan yang memiliki peran yang strategis,

sebab dialah penentu terjadi proses belajar mengajar.3 Dalam pengertian yang

sederhana, pengertian guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada

anak didik, sedang dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menegaskan bahwa:

”Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

1 UU, No. 14 Th. 2005, tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional),
2005, h. 3

2 Abudin Nata, Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru Murid, (Jakarta: Grafindo
Persada, 2001), h. 41

3 Naidar Putra Daulany, Pendidik Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2004), h. 75
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pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat terutama bagi pendidik perguruan tinggi”.

Menurut Zakiyah Darajat “Guru adalah pendidik profesional karena secara

implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab

pendidik yang dipikul dipundak para orang tua”.4

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata Strategos ( Yunani ) atau strategus. Strategos

berarti jendral atau berarti pula perwira Negara(states Officer), jendral ini yang

bertanggung jawab merencanakan sesuatu strategi dari mengarahkan pasukan untuk

mencapai suatu kemenangan.5

Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan

dalam bertindak untuk mencapai suatu yang telah ditentukan. Di hubungkan dengan

belajar-mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru-murid

dalam perwujudan kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai tujuan yang

digariskan.6

Menurut abudin nata strategi pada intinya adalah langkah langkah nyata yang

tersusun secara terencana yang bermakna luas dan mendalam yang dihasilkan dari

sebuah proses pemikiran dan perenungan yang mendalam berdasarkan pada teori dan

4 Akhyak, Profil Pendidikan Sukses, (Surabaya: Elkaf, 2005), h. 1
5 Anissatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar. (Yogyakarta: Teras,2009), h.36.
6 Syaiful Bahri Djamarah , Strategi Belajar Mengajar.( Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h.5.
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pengalaman.7 Dalam dunia pendidikan strategi diartikan sebagai perencanaan yang

berisi tentang rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.8

Sedangkan dalam konteks belajar- mengajar strategi diartikan sebagai pola

umum aktivitas guru dan murid yang biasanya disebut dengan  strategi pembelajaran.

tujuannya adalah untuk kesuksesan dan keberhasilan tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

2. Strategi dalam meningkatkan Self Control

Strategi Self Control adalah bagaimana cara seseorang dalam menerapkan self

control baik dalam dirinya sendiri maupun kepada orang lain Menurut Michele

Borba, Ed. D, setidaknya ada tiga langkah penting dalam membangun atau

meningkatkan self control pada anak diantaranya adalah sebagai berikut :9

Pertama, adalah perbaikilah perilaku anda sendiri , sehingga dengan begitu

dapat memberi contoh control diri yang baik tentunya bagi anak dan menunjukan

bahwa hal tersebut merupakan perioritas atau sesuatu yang diutamakan.

Dalam dunia pendidikan artinya bagaimana seorang guru memberikan contoh

kepada anak didiknya atau menjadi suri tauladan bagi para siswanya sehingga para

siswa dapat mencontoh prilaku prilaku gurunya itu.

7 Abudin nata, perspektif  islam tentang strategi pembelajaran( Jakarta: kecana, 2009) h. 206
8 Hamruni, strategi pembelajaran, ( Yogyakarta: insane madani, 2012) h. 2
9 Michele borba, Membangun Kecerdasan Moral , Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak

Bermoral Tinggi ( Jakarta : gramedia pustaka utama,2008 ) h. 107-125
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Kedua, mendorong agar seorang anak memotivasi diri sendiri dalam artian

bahwa bagaimana seseorang membantu anak menumbuhkan sistem regulasi internal

sehingga menjadi motivator untuk diri mereka sendiri.

Ketiga, ajarkan cara mengontrol diri kepada anak sehingga mereka selelau

berfikir sebelum bertindak. Dalam hal ini bagaimana peran seseorang dalam

membantu anak menggunakan control diri ketika misalnya menghadapi godaan dan

stress, mengajarkan berfikir sebelum bertindak sehingga mereka akan memilih

sesuatu yang aman dan baik.

Dalam literature islam ada 4 strategi atau cara dalam menerapkan self control

dalam kehidupan diantaranya, bersabar atau menyisihkan waktu yang lebih lama

untuk mengambil keputusan dari perbuatan yang akan dilakukan, memikirkan akibat

dari perbuatan yang kita lakukan, berdzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah

Tujuan self control secara umum adalah sebagai berikut :

Dapat mencegah atau meminimalisasi akibat negative dari perbuatan yang dilakukan,

berusaha melakukan yang baik dan terbaik, sebaik perbuatan itu akan dipertanggung

jawabkan kelak dihadapan Allah, dan tidak cepat bereaksi terhadap permasalahan

yang timbul.

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam islam self control disebut dengan istilah

mujahadh an nafs dimana mujahadah an nafs itu sendiri memiliki beberapa manfaat

diantaranya :

a) Akan menumbuhkan hati yang bersih dan suci.

b) Menumbuhkan rasa percaya diri dan dapat memelihara amanah.
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c) Allah swt akan pelihara dari segala sesuatu yang mengganggu kekhusyukannya,

Akan mendapat bantuan dari Allah.

d) Akan terhindar dari kebohongan dan semakin taat kepada Allah.

e) Allah akan membebaskannya dari berbagai bentuk kesalahan, kezaliman, dan

ketidakselarasan, serta dapat menyembuhkan dari beragam penyakit lahir

maupun batin, dan Allah akan membebaskan dari berbagai bentuk kezaliman

dan dosa, serta memberikan rizki dari berbagai arah.

f) Dapat memberikan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu dan Allah akan

membukakan pintu-pintu rizki, baik yang bersifat material maupun spiritual dan

Menjernikan hati dan marifat billah (sadar kepada Allah).

3. Tugas dan kompetensi guru

a) Tugas guru

Menurut E Muyasa, “Guru sebagai agen pembelajaran”.10 Memiliki tugas-

tugas antara lain:

(1).  Guru sebagai Fasilitator

Guru sebagai fasilitator atau memfasilitasi sehingga memberikan kemudahan

belajar ( facilitate of learning ) kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat

belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas,

dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka.

10 E Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2007), h. 53
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(2).  Guru sebagai motivator

Pembangkitan nafsu atau selera belajar sering juga disebut motivasi belajar.

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru harus mampu membangkitkan

motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Proses

pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh

sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil

belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa,

sehingga terbentuk perilaku belajar siswa yang efektif.

(3).  Guru sebagai Inspirator

Guru sebagai inspirator, guru berfungsi melakukan kegiatan kreatif,

menemukan strategi, metode, cara-cara, atau konsep-konsep yang baru dalam

pengajaran. sebagai inovator harus mampu mencari, menemukan dan melaksanakan

berbagai pembaharuan di sekolah. Gagasan baru itu misalnya penggunaan teknologi

informasi dalam pembelajaran. Sebagai pemberi inspirasi belajar, guru harus mampu

mempertahankan diri dan memberikan inspirasi dan memberikan aspirasi bagi peserta

didik, sehingga kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran dapat membangkitkan

berbagai pemikiran, gagasan dan ide-ide baru.

Guru akan menunaikan tugasnya dengan baik atau dapat bertindak sebagai

tenaga pengajar yang efektif, jika padanya terdapat berbagai kompetensi keguruan

dan melaksanakan fungsinya sebagai guru.11

11 Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan
Sarana Perguruan Tinggi, 1985), h. 206



13

Dengan melakukan tugas-tugas tersebut, guru dapat membantu siswa dalam

proses belajar mengajar, sehingga nantinya dapat mewujudkan tujuan-tujuan

pendidikan yang dicita-citakan. Perlu ditegaskan lagi bahwa tugas guru bukan

sekedar mengajar atau menyampaikan materi pelajaran di depan kelas saja, tetapi

guru memiliki tugas sebagai fasilitator, motivator, inspirator, komunikator dan

sebagainya.

b) Kompetensi Guru

Seorang guru wajib memiliki beberapa kualifikasi seperti yang tercantum

pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen yang menyatakan bahwa : “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik,

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(1).  Kompetensi Paedagogik

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman

terhadap peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik yang

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini berhubungan
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dengan guru sebagai pendidik yang bertugas meneruskan dan mengembangkan nilai-

nilai luhur masyarakat dan bangsa.

(2).  Kompetensi Kepribadian

Kemampuan yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi

teladan bagi peserta didik, dan berahlak mulia.

(3).  Kompetensi  Sosial

Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

(4).  Kompetensi Profesional

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Selain 4 kompetensi yang harus dimiliki guru diatas terdapat juga beberapa

Syarat-syarat guru yang tentunya harus dipenuhi unutk menjadi seorang guru yang

baik hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal UU RI No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional yakni:

(a).  Pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tinggi dihasilkan oleh perguruan

tinggi yang mendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai

dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
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(b).   Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang terakreditasi.

(c).  Penentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1)

dan ayat (2) diatur oleh pemerintah.

Seseorang jika ingin menjadi guru harus memenuhi beberapa syarat

sebagaimana tercantum di atas. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh seseorang jika

ingin menjadi guru. Alasan mengapa syarat tersebut harus dipenuhi oleh seseorang

jika ingin menjadi guru adalah untuk meningkatkan kualitas guru agar mampu

mendidik anak didiknya semaksimal mungkin sehingga dapat menghantarkan anak

didiknya mencapai tujuan dan cita-citanya diharapkan.

Selain syarat-syarat diatas, guru juga harus memiliki sifat-sifat yang

mencerminkan profesi keguruannya. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawy

sebagaimana dikutip oleh Muhaimin bahwasanya sifat-sifat guru Muslimin adalah

dalam setiap tindakan mengajar harus bertujuan untuk mencari ridha Allah,

Menerapkan ilmunya dalam bentuk perbuatan, Amanah dalam mentransformasi ilmu

Menguasai dan mendalami bidang ilmunya, Mempunyai kemampuan mengajar,

Bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap peserta didik, dan Memahami

tabiat, kemampuan dan kesiapan peserta didik

B. Self Control peserta didik

1. Pengertian Self Control

Kontrol diri seringkali diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun,

membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke

arah konsekuensi positif.
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Kontrol diri juga merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan

digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam

menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan yang berada disekitarnya.

Para ahli berpendapat bahwa kontrol diri dapat digunakan sebagai suatu

intervensi yang bersifat preventif selain dapat mereduksi efek-efek psikologis yang

negatif dari lingkungan.

2. Teori dan bentuk Self Control

a) Teori Self Control

Sangat banyak teori yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pengertian

kontrol diri ini. Misalnya pendapat Chaplin, yang menjelaskan bahwa self control

atau kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri;

kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku

impulsif.12 Atau seperti Carlson yang mengartikan kontrol diri sebagai kemampuan

seseorang dalam merespon sesuatu, selanjutnya juga dicontohkan, seorang anak

dengan sadar menunggu reward yang lebih sadar dibandingkan jika dengan segera

tetapi mendapat yang lebih kecil dianggap melebihi kemampuan kontrol diri.13

Sementara itu Goleman, memaknai kontrol diri sebagai kemampuan untuk

menyesuaikan diri mengendalikan tindakan dengan pola yang sesuai dengan usia,

suatu kendali batiniah. Begitupun dengan pendapat Bandura dan Mischel,

sebagaimana dikutip Carlson, yang mengatakan bahwa kontrol diri merupakan

12 J. P. Caplin, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 316.
13 N.R. Carlson, The Science of Behavior (Boston: Allyn and Bacon a Division of Simon and

Schusster Inc., 1987), h. 94.
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kemampuan individu dalam merespon suatu situasi. Demikian pula dengan Piaqet

yang mengartikan tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja dan mempunya i

tujuan yang jelas tetapi dibatasi oleh situasi yang khusus sebagai kontrol diri.Menurut

Thompson, self control adalah keyakinan bahwa seseorang dapat mencapai hasil-hasil

yang diinginkan lewat tindakannya sendiri. Sedangkan self control itu sendiri

menurut Berk adalah kemampuan individu untuk menahan keinginan atau dorongan

sesaat yangbertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma

social.14

Self control adalah aktivitas mental untuk menguasai apa yang kita pikirkan,

apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan.15

Dalam literature islam istilah Self Control dikenal dengan istilah Mujahadah

An-Nafs dimana mujahadah berarti bersungguh- sungguh sedangkan An- Nafs berarti

nafsu, yang bermakna perjuangan sungguh-sungguh atau jihad untuk melawan ego

atau nafsu pribadi. Jihad atau memerangi hawa nafsu pribadi merupakan salah satu

hal yang penting, sampai Nabi menyebutnya sebagai Jihad Akbar yang nilainya

bahkan lebih utama dibandingkan dengan jihad memerangi orang-orang kafir. dalam

sebuah Hadits yang berasal dari Jabir bin Abdillah radhiallahu ‘anhu, dia berkata:

قدم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قوم غزاة، فقال صلى هللا علیھ وسلم: قدمتم خیر مقدم، من الجھاد 

األصغر إلى الجھاد األكبر. قالوا: وما الجھاد األكبر؟ قال: مجاھدة العبد ھواه

14 D. Gunarsa, Dari Anak Sampai Usia Lanjut : Bunga Rampai Psikologi Perkembangan,
(Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 2004), h. 251

15 N. Ubaedi, 5 Jurus Menggapai Hidayah, (Jakarta : Pustaka Qalami, 2005) h. 169.
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:“Datang kepada Rasulullah SAW orang-orang yang baru selesai berperang.

Lalu Rasulullah SAW berkata: “Kalian menuju kepada tujuan yang terbaik. Kalian

menuju dari dari jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar.” Mereka

bertanya: “Apa itu jihad yang lebih besar?” Nabi menjawab: “Perjuangan seorang

hamba melawan hawa nafsunya.” Dalam Riwayat lain dijelaskan pula :

رجعنا من الجھاد األصغر إلى الجھاد األكبر

: “Kita kembali dari jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar.”

Hadits Jabir di atas menerangkan bahwa jihad berperang di jalan Allah adalah

sebagai jihad yang kecil, sedangkan melawan hawa nafsu adalah jihad yang lebih

besar.

Allah SWT berfirman :

                          
                       

                          


Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad
dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat
kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain
lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum
berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum
mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam
(urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali
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terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”16

Yang dimaksud lindung melindungi Ialah: di antara muhajirin dan anshar

terjalin persaudaraan yang Amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik.

demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada

pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara

kandung.Salah satu sarana dalam mengendalikan diri dalam islam adalah dengan

berpuasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Self Control dapat diartikan sebagai

suatu aktivitas pengendalian tingkah laku yang mengandung makna, yaitu untuk

melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu

untuk bertindak. Semakin tinggi kontrol diri seseorang, maka akan semakin intens

pula orang tersebut mengadakan pengendalian terhadap tingkah laku. Di dalam dunia

pendidkan jelas bahwa semakin tinggi control diri siswa maka semakin baik pula cara

atau kemampuan belajarnya dimana akan melahirkan prestasi prestasi yang

diharapkan.

b) Bentuk- Bentuk Self Control

Kontrol diri biasa disebut dengan kontrol personal dimana memiliki bentuk-

bentuk, yakni kontrol perilaku (behavior control), kontrol kognitif (cognitive

control), dan mengontrol keputusan (decisional control). Berikut uraian dari

masing-masing bentuk self control :

16 Lihat Q.S Al-Anfal : 72 dan Terjemahannya



20

(1).  Kontrol Perilaku (Behavior control )

Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons yang dapat

secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak

menyenangkan.

Self control bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan didapat melalui

proses pembelajaran. Ketika seseorang mulai mempelajari pengendalian diri, maka

akan diawali dengan mengontrol tubuhnya sendiri, seperti mengontrol gerakan badan,

mengontrol koordinasi tangan serta kaki. Kemampuan mengontrol diri pada masa

awal kehidupan, membentuk pengalaman awal dari self control dan reward yang

diberikan membentuk motivasi untuk meningkatkan self control. Seiring dengan

semakin berkembangnya pertumbuhan manusia, maka akan semakin banyak proses

kontrol yang dipelajari.

Berdasarkan uraian diatas bodily control (kontrol tubuh) dapat diartikan

sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku fisik.

(2). Kontrol kognitif (Cognitive control)

Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi

yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan

suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau

mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas dua komponen, yaitu memperoleh

informasi (information gain) dan melakukan penilaian (appraisal).

Dengan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai suatu keadaan yang

tidak menyenangkan, individu dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan
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berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai dan

menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi

positif secara subjektif.

(3).  Mengontrol keputusan (Decisional control)

Mengontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil

atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau yang disetujuinya.

Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi, baik dengan adanya suatu

kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai

kemungkinan tindakan . Frederic Skiner telah menguraikan sejumlah teknik yang

digunakan untuk mengendalikan perilaku, yang kemudian banyak diantaranya

dipelajari oleh social-learning theorist. Teknik tersebut adalah sebagai berikut :

(a).  Pengekangan fisik ((physical restrains)

Individu mengendalikan diri melalui pengekangan terhadap fisik, misalnya

menutup mulut, untuk menghindari diri dari mentertawakan kesalahan orang lain.

(b). Bantuan Fisik (physical aids)

Menurut Skinner bantuan fisik dapat digunakan untuk mengendalikan

perilaku. Seseorang meminum obat untuk mengendalikan perilaku yang tidak

diinginkan. Misalnya seorang pengendara mobil minum obat perangsang supaya

terhindar dari ketiduran pada waktu mengemudi sewaktu perjalanan jauh. Bantuan

fisik juga dapat digunakan untuk memudahkan perilaku tertentu, yang bias dilihat

pada situasi dimana seseorang memiliki masalah penglihatan dengan memakai kaca

mata.



22

(c). Mengubah kondisi stimulus ( changing the stimulus conditions )

Dengan kata lain yaitu mengubah stimulus yang bertanggung jawab, tidak

menyingkirkan dan tidak mendatangkan stimulus agar melakukan suatu perilaku

tertentu, misalnya orang yang mempunyai kelebihan berat badan menyisihkan

sekotak permen dari hadapanya untuk mengekang diri sendiri.

(d).  Memanipulasi Kondisi Emosional (manipulating emostional conditions)

Skinner mengatakan bahwa terkadang seseorang mengadakan perubahan

emosional dalam diri untuk mengendalikan dirinya, misalnya beberapa orang

menggunakan teknik meditasi untuk menghadapi stress.

(e).  Melakukan Respon-Respon lain (pervorming alternative responses)

Menahan diri dari perilaku yang membawa hukuman dengan melakukan hal

lain, misalnya untuk menahan diri agar tidak menyerang orang yang sangat tidak

disukai, seseorang ,mungkin melakukan tindakan yang tidak berhubungan dengan

pendapat kita tentang mereka.

(f).  Menguatkan Diri Secara Positif (positif self reinforcement)

Individu menghadiahkan diri sendiri atas perilaku yang patut dihargai,

misalnya seorang pelajar menghadiahkan diri sendiri karena telah belajar keras dan

dapat mengerjakan ujuian dengan baik.

(g).  Menghukum Diri Sendiri (self punishment)

Menghukum diri sendiri karena gagal melakukan pekerjaan, misalnya karena

gagal mendapatkan nilai yang bagus, seseorang menghukum diri dengan berdiam diri

didalam dikamar adapun dalam prakteknya terdiri dari tiga cara yaitu :
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Pertama, Self Monitoring, yaitu suatu proses dimana individu mengamati dan

merasa peka terhadap segala sesuatu tentang diri dan lingkunganya.

Kedua, Self Reward, yaitu suatu teknik dimana individu mengatur dan

memperkuat perilakunya dengan memberikan hadiah atau hal-hal yang

menyenangkan, jika hal yang diinginkan berhasil.

Ketiga, Stimulus Control, yaitu suatu teknik yang dapat digunakan untuk

mengurangi ataupun meningkatkan perilaku tertentu. Kontrol stimulus menekan pada

pengaturan kembali atau modivikasi lingkungan sebagai isyarat khusus atau respon

tertentu.

3. Factor- factor yang mempengaruhi Self Control

Secara umum, faktor kontrol diri dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu:

a) Factor Internal

Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia.

Perkembangan self control pada dasarnya sejalan dengan bertambahnya usia

seseorang. Semakin dewasa diharapkan mempunyai self control yang lebih baik

dibanding saat remaja dan anak-anak. Namun demikian beberapa kasus menunjukkan

hal yang sebaliknya, dimana beberapa permasalahan tersebut juga dilakukan oleh

orang yang sudah dewasa. Mahasiswa yang telah beranjak dewasa (bertambahnya

usia dan ilmu) tentunya diharapkan oleh masyarakat mempunyai self control yang

lebih tinggi dibanding anak-anak SMA. Tentunya akan aneh jika bertambahnya usia

tidak diimbangi dengan kemampuan mengendalikan diri, bahkan berbuat sesuka hati
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dengan membiarkan perilaku yang lebih mementingkan egosime tanpa menghiraukan

konsekuensi yang akan diperoleh.

Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan

mengontrol diri seseorang. Dengan demikian faktor ini sangat membantu individu

untuk memantau dan mencatat perilakunya sendiri dengan pola hidup dan berfikir

yang lebih baik lagi. Hal ini berkaitan dengan faktor kognitif kemasakan kognitif

yang terjadi selama masa pra sekolah dan masa kanak-kanak secara bertahap dapat

meningkatkan kapasitas individu untuk membuat pertimbangan sosial dan

mengontrol periaku individu tersebut. Dengan demikian ketika beranjak dewasa

inidividu yang telah memasuki perguruan tinggi akan mempunyai kemampuan

berfikir yang lebih kompleks dan kemampuan intelektual yang lebih besar.17

b) Faktor External

Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan

keluarga terutama orang tua menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri

seseorang. Sebagai orang tua kita dianjurkan menerapkan sikap disiplin terhadap anak

sejak dini. Dengan mengajarkan sikap disiplin terhadap anak, pada akhirnya mereka

akan membentuk kepribadian yang baik dan juga dapat mengendalikan perilaku

mereka. Disiplin yang diterapkan orang tua merupakan hal penting dalam kehidupan,

karena dapat mengembangkan diri anak sehingga seseorang bisa mempertanggung

jawabkan dengan baik segala tindakan yang dilakukan.

17 Dayakisni, Psikologi Sosial. http://adiwgunawan.com/awg.php?co
http://azrl.wordpress.com/2008/10/26/mengendalikan-diri/ diakses tanggal 22 februari 2016
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Orang yang rendah kemampuan mengontrol diri cenderung akan reaktif dan

terus reaktif (terbawa hanyut ke dalam situasi yang sulit). Sedangkan orang yang

tinggi kemampuan mengendalikan diri akan cenderung proaktif (punya kesadaran

untuk memilih yang positif).

Untuk mengecek sejauh mana keadaan self control yang kita miliki perhatikan

gambar berikut :

Rendah Sedang Tinggi
Anda mudah kehilangan
kendali, mudah frustasi,
mudah meluapkan
ekspresi emosi secara
meledak-ledak, atau tidak
efektif dalam menjalankan
aktivitas karena emosi
yang tidak terkontrol

Anda sudah sanggup
memberikan respon
dengan tenang dan
mendiskusikannya secara
fair

Anda bisa memberikan
respon secara konstruktif:
bisa membangun
hubungan yang lebih
positif dan mengantisipasi
problem

Anda tidak tahan terhadap
berbagai tekanan atau
himpitan

Anda sudah bisa
mengelola tekanan secara
efektif, tidak
mempengaruhi hasil
pekerjaan atau tidak
mempengaruhi proses
pekerjaan

Anda sudah bisa
menenangkan diri anda
dan orang lain atau
sanggup memainkan
peranan sebagai leader

Dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga kriteria self control yang

dimiliki oleh setiap manusia yakni kriteria rendah, sedang dan tinggi.

4. Self Control dalam belajar

a) Pengertian Self Control dalam belajar

Self control dalam belajar siswa sering disebut dengan istilah self regulated

learning atau pengaturan diri dalam belajar dimana hal ini mencakup kemampuan

strategi kognitif , belajar tehnik pembelajaran, dan belajar sepanjang masa. hal
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tersebut sejalan dengan pemikiran schunk dan simberman dikutip dalam amalia yang

mengaktogirikann self regulated learning sebagai dasar kesuksesan belajar, problem

solving ,transfer  belajar, , dan kesuksesan akademis secara umum.18 Defenisi tersebut

menunjukkan bahwa self regulated learning merupakan proses perancangan dan

pemantauan diri yang seksama terhadap proses kognitif dan afektif dalam

menyelesaikan suatu tugas akademik.

Pemahaman konsep tentang self-regulation adalah penting dalam

pengembangan kemampuan prestasi pebelajar. Self-regulated learning adalah

tindakan prakarsa diri (self-initiated) yang meliputi goal setting dan usaha-usaha

pengaturan untuk mencapai tujuan, pengelolaan waktu, dan pengaturan lingkungan

fisik dan sosial.

Untuk membantu pebelajar agar belajar mereka menjadi efektif, pendidik

hendaknya membantu pebelajar menjadi percaya atas cara-cara alternatif terhadap

pendekatan situasi belajar. Tetapi Weistein dan Mayer menjelaskan bahwa strategi

belajar itu bisa cocok bagi seorang pebelajar, dan mungkin tidak cocok bagi pebelajar

yang lain.19

Self-regulation berkenaan dengan proses-proses di mana pebelajar

menggerakkan dan menyokong perilaku, kognisi, dan affeks yang secara sistematis

berorientasi ke arah pencapaian tujuan belajar

18 Amalia, journal of educational psychology. http ://putripratiwi.co.id/2008/08/06 diakses
tanggal 22 februari 2016

19 C. Weistein dan R. Mayer, “The Teaching and Learning Strategies” dalam M. Wittrock
(Ed.), Handbook of Research on Teaching, (New York: MacMillan,1986), h.315-327.
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Bandura mendefinisikan self-regulation sebagai kemampuan untuk

mengontrol perilaku mereka sendiri dan juga pekerja keras. Bandura mengajukan 3

(tiga) langkah self-regulation: (1) observasi diri (self observation), kita melihat diri

kita sendiri, perilaku kita, dan menjaganya; (2) keputusan (judgment),

membandingkan apa yang dilihat dengan suatu standar; (3) respon diri (self-

response), jika kita lebih baik dalam perbandingan dengan standar kita, kita memberi

penghargaan jawaban diri pada diri kita sendiri.

Ketiga sub proses tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu

dengan yang lain

(1). Observasi diri

Pebelajar mengobservasi perilaku mereka sambil sibuk dalam tugas-tugas

belajar. Tujuan observasi perilaku mereka ini adalah untuk menilai perilaku mereka

terhadap tujuan-tujuan atau standar yang telah disusun oleh pebelajar. Proses-proses

observasi diri meliputi menyelesaikan dan memusatkan pembelajaran. Observasi diri

adalah perhatian pebelajar yang diberikan pada perilakunya saat belajar.

(2).  Keputusan diri (self-judgment).

Setelah pebelajar membuat keputusan tentang perkembangan pencapaian

tujuan, mereka mungkin menghubungkan (atribut) keberhasilan atau kegagalan

mereka pada pengunaan strategi, keberuntungan, kemampuan, atau usaha.

(3).  Reaksi Diri (self-reaction)

Kemampuan refleksi diri (self-reflect) adalah mempertimbangkan fungsi

manusia yang paling unik pada sub proses pengaturan diri (self-regulation). Reaksi
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diri pada perkembangan tujuan mengajukan (initiate) perilaku atau memberikan

respon terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hasil belajar.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini

juga disebut dengan istilah fenomenologi bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah.1

Data yang akan dihasilkan adalah deskriptif. Menurut Whitney, metode

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Selanjutnya Moh.

Nazir menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi

tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh suatu fenomena.2

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan  di MAN 1 Konawe selatan Kecamatan konda

Kabupaten Konawe selatan dengan waktu penelitian di mulai dari  bulan september

sampai dengan november 2016 yang terhitung selama 3 bulan sejak di setujuinya

proposal ini.

1 Lexy J. Meloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996), h. 6
2 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan,

(Jakarta:Rineka Cipta 2005) , h 21


