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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Bimbingan Kelompok 

1.  Pengertian Bimbingan Kelompok 

Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta 

didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan 

berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, 

kehidupan social, kehidupan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis 

layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

Terdapat sembilan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada 

individu di sekolah yang menunjang serta membantu mengoptimalkan siswa. 

Sembilan layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah terdiri dari 

layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, 

layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan 

kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. 

Berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling, secara khusus tulisan ini 

membahas layanan bimbingan kelompok.  

Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan 

oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yaitu adanya 

interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan 

sebagainya, dimana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang 

bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. 

Layanan bimbingan kelompok merupakan media pengembangan diri untuk dapat 
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berlatih berbicara, menanggapi, memberi menerima pendapat orang lain, membina 

sikap dan perilaku yang normatif serta aspek-aspek positif lainnya yang pada 

gilirannya individu dapat mengembangkan potensi diri serta dapat meningkatkan 

perilaku komunikasi antarpribadi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Menurut 

Wibowo menyatakan bahwa bimbingan kelompok adalah “Suatu kegiatan 

kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan 

mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk 

membantu anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama”
1
. Menurut Gazda 

dalam Prayitno dan Erman Amti mengungkapkan bahwa: 

Bimbingan kelompok disekolah merupakan proses pemberian informasi 

kepada sekelompok siswa untuk membantu siswa menyusun rencana dan 

keputusan yang tepat. Gazda juga menyebutkan bahwa “bimbingan 

kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi yeng bersifat 

personal, vokasional dan sosial.
2
 

Sedangkan menurut Tohirin “Layanan bimbingan kelompok merupakan 

suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu (siswa) melalui 

kegiatan kelompok”
3
. Dalam layanan bimbingan kelompok, aktivitas dan 

dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang 

berguna bagi pengembangan dan pemecahan masalah yang dialami oleh individu 

(siswa) yang kemudian siswalah yang menjadi peserta layanan. 

Menurut Sukardi “bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang 

memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh 

berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari 

pembimbing/konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupannya 

                                                           
1
Wibowo, Mungin Edi. 2005. “Konseling Kelompok Perkembangan”. Semarang: 

UNNES Press.h.17 
3
Prayitno Dan Erman Amti (2004),Dasar-Dasar Bimbingan Konseling, Jakarta : PT. 

Rineka Cipta, h. 309 21  
3
Tohirin, (2015), Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis 

Integrasi), Jakarta : Rajawali Pers, h.164 
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sehari-hari baik individu maupun pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan”.
4
 

 

Selanjutnya menurut Lahmuddin menyatakan bahwa layanan bimbingan 

kelompok adalah: “Layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah 

peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok 

memperoleh berbagai bahan baru dari guru pembimbing (konselor) atau 

membahas secara bersamasama pokok bahasan atau topik tertentu yang 

berguna untuk menunjuang pemahaman dan kehidupan sehari-hari atau 

untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai 

pelajar dalam pengambilan keputusan atau yindakan tertentu ”.
5
Wibowo 

menjelaskan bimbingan kelompok merupakan suatu proses intervensi 

yang bersifat membantu individu untuk meningkatkan pemahaman 

tentang diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain.
6
 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok 

merupakan proses pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang 

yang ahli (guru pembimbing) kepada sekelompok individu dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu, dan kegiatan bimbingan 

kelompok anggota layanan saling berinteraksi, mengeluarkan pendapat, 

memberikan tanggapan, saran,dan sebagainya sehingga individu dapat mencapai 

perkembangan yang optimal.  

2. Tujuan Strategi Bimbingan Kelompok 

Kelompok kesuksesan layanan bimbingan kelompok sangat dipengaruhi 

oleh sejauh mana tujuan yang akan dicapai dalam layanan kelompok yang 

diselenggarakan. Menurut prayitno dan amti mengungkapkan bahwa: 

Tujuan bimbingan kelompok adalah sebagai berikut: a). Tujuan umum dari 

layanan bimbingan kelompok adalah “berkembangnya sosialisasi siswa, 

khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok dan meluruskan 

                                                           
4
Dewa ketut sukardi, (2008), Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Konseling Di 

Sekolah. Jakarta : PT. Rineka Cipta, h.64 
5
 Lahmuddin Lubis,(2012),Landasan Formal Bimbingan Koseling Di Indonesia, Bandung 

: Citapustaka Media Perintis, h. 45 
6
Wibowo, M.E. 2005. Konseling Kelompok Perkembangan. Semarang: UNNES Press. 

h,31. 
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perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang objektif, sempit dan 

tidak efektif”.
7
 

Menurut Tohirin Secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan 

untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi. Khususnya kemampuan 

berkomunikasi peserta layanan (siswa). Secara lebih khusus, layanan 

bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan 

perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang 

perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni peningkatan 

kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para siswa.
8
 

 

Sedangkan menurut Winkel dan Hastuti mengatakan bahwa “tujuan 

bimbingan kelompok adalah menunjang perkembangan pribadi dan 

perkembangan sosial masingmasing anggota kelompok serta meningkatkan mutu 

kerjasama dalam kelompok guna mecapai aneka tujuan yang bermakna bagi 

partisipan”.
9
 Dalam bimbingan kelompok mendorong pengembangan perasaan, 

pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah 

laku yang efektif. Tingkah laku yang efektif yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah kemandirian. Dari penjabaran tersebut, maka layanan bimbingan 

kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan nilai kemandirian siswa. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya  

sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok. Melalui 

layanan Bimbingan Kelompok hal-hal yang menganggu atau menghimpit 

perasaan yang diungkapkan, diringankan melalui berbagai cara dan dinamikan 

melalui berbagai masukan dan tanggapan baru. Selain bertujuan sebagimana 

                                                           
7
 Prayitno (2012), Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung, Padang : FIP UNP, h. 150 

8
Tohirin, Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi), h. 

165 
9
Winkel Dan Sri Hastuti (2012), Bimbingan Dan Konseling Di Institut Dan Pendidikan, 

Yogyakarta : Media Abadi, h.547 
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Bimbingan Kelompok, juga bermaksud mengentaskan masalah klien denagn 

memanfaatkan dinamika kelompok. 

2. Tujuan Khusus 

Bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-topik tertentu. Melalui 

dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong 

pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang 

diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini kemampuan 

berkomunikasi verbal maupun non verbal ditingkatkan.  

Bimbingan kelompok terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara 

umum bimbingan kelompok betujuan untuk membantu para siswa yang 

mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu juga menembangkan 

pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul 

dalam kegiatan itu, baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. 

Menurut Amti bahwa secara khusus bimbingan kelompok bertujuan: 

a) Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan 

teman-temannya. 

b) Melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok 

c) Melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama temanteman 

dalam kelompok khususnya dan teman di luar kelompok pada 

umumnya. 

d) Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan 

kelompok. 

e) Melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan oran lain. 

f) Melatih siswa memperoleh keterampilan sosial 

g) Membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam 

hubungannya dengan orang lain.
10

 

 

                                                           
10

Amti, 1992, Bimbingan Konseling. Jakarta Dep. Dik.Bud: PT. Proyek. Pembinaan 

Pendidikan.h.108 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan 

bimbingan kelompok adalah untuk melatih siswa dalam mengembangkan 

kemampuan dalam interaksi sosial, dan mewujudkan perilaku yang lebih afektif 

serta meningkatkan kontrol diri siswa. 

3. Manfaat Bimbingan Kelompok  

Secara umum manfaat dari layanan bimbingan kelompok adalah dapat 

melatih siswa untuk dapat secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama 

antar siswa dalam mengatasi masalah, melatih siswa untuk mengemukakan 

pendapat dan menghargai pendapat orang lain da dapat meningkatkan kemampuan 

siswa untuk dapat berkomunikasi dengan teman sebaya dan pembimbing. 

Menurut Winkel dan Sri Hartuti juga menyebutkan bahwa: 

Manfaat layanan bimbingan kelompok adalah mendapat kesempatan untuk 

berkontrak dengan banyak siswa, memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh siswa, siswa dapat menyadari tantangan yang akan dihadapi, siswa 

dapat menerima dirinya setelah menyadari bahwa teman-temannya sering 

mengalami persoalan, kesulitan dan tantangan yang kerap kali sama, dan 

lebih berani mengemukakan pendangan sendiri bila berada dalam 

kelompok, diberikan kesempatan untuk mendiskusikan sesuatu bersama, 

lebih bersedia menerima suatu pendangan atau pendapat bila dikemukakan 

oleh seorang teman daripada yang dikemukakan oleh seorang konselor”.
11

 

 

Dari beberapa pendapat ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

berbagai manfaat yang didapatkan saat melakukan bimbingan kelompok 

diantaranya dapat membantu masalah yang dialami klien, menambah wawasan 

bagi klien, mampu mengemukakan pendapat didepan umum. Diharapkan klien 

mampu mengambil menfaat dari proses bimbingan kelompok ini. 

 

                                                           
11

Winkel dan Hastuti,(2004), Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan, 

Yogyakarta: Media Abadi, h.565 
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4. Fungsi Bimbingan Kelompok 

Fungsi dari layanan bimbingan kelompok diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan 

tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar. 

2. Mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan cukup luas 

tentang berbagai hal tentang apa yang mereka bicarakan. 

3. Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan sendiri dan lingkungan 

mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan. 

4. Menyusun progran-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan 

terhadap sesuatu hal yang buruk dan memberikan dukungan terhadap 

sesuatu hal yang baik. 

5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata dan langsung untuk 

membuahkan hasil sebagaimana apa yang mereka programkan semula. 

6. Komponen Bimbingan Kelompok 

Prayitno menjelaskan bahwa dalam bimbingan kelompok berperan tiga 

hal, yaitu pemimpin kelompok (PK), anggota kelompok, dan dinamika kelompok. 

a) Pemimpin kelompok  

 

Pemimpin kelompok (PK) adalah konselor yang terlatih dan berwenang 

menyelenggarakan praktik, sebagaimana untuk jenis layanan konseling 

lainnya, konselor memiliki khusus menyelenggarakan bimbingan kelompok. 

Lanjut prayitno menyatakan bahwa pemimpin kelompok berperan dalam: 

pembentukan kelompok dari sekumpulan (calon) peserta (terdiri atas 8-10 

orang), sehingga terpenuhi syarat-syarat kelompok yang mampu secara aktif 

mengembangkan dinamika kelompok. Penstrukturan, yaitu membahas 

bersama anggota kelompok apa, mengapa dan bagaimana layanan 

bimbingan kelompok dilaksanakan pentahapan kegiatan bimbingan 
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kelompok. Penilaian segera (laiseg) hasil layanan bimbingan kelompok, 

tindak lanjut layanan. 

 

b) Anggota kelompok 

 

Siswa (peserta) Tidak semua kumpulan orang atau individu dapat dijadikan 

anggota bimbingan kelompok. Untuk terselenggarakannya bimbingan 

kelompok, seorang konselor perlu membentuk kumpulan individu menjadi 

sebuah kelompok yang memenuhi besarnya jumlah kelompok dalam 

bimbingan kelompok, sebaiknya jumlah anggota kelompok tidak terlalu 

besar dan juga tidak terlalu kecil. Kekurangan afektifan kelompok akan 

mulai tersa jika jumlah anggota kelompok melebihi 10 orang.  

 

c) Dinamika kelompok  

 

Dalam kegiatan bimbingan kelompok dinamika bimbingan kelompok 

sengaja ditumbuhkan, karena dinamika kelompok adalah hubunngan 

interpersonal yang ditandai dengan semangat, kerjasama antar anggota 

kelompok, saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan mencapai tujuan 

kelompok.Dalam bimbingan kelompok, dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok, para anggota kelompok mengembangkan diri dan memperoleh 

keuntungan lainnya. Arah pengembangan diri yang dimaksud terutama 

adalah dikembangkanya kemampuan-kemampuan sosial secara umum yang 

selayaknya dikuasai oleh individu yang berkepribadian mantap. Kelompok 

yang baik adalah kelompok yang memiliki semangat tinggi, terciptanya 

kerjasama yang baik antar anggota kelompok, dan saling percaya antar 

anggota kelompok. Beberapa faktor tersebut dipengaruhi oleh dinamika 

yang tumbuh didalam kelompo ktersebut.
12

 

 

Dapat disimpulkan bahwa  kegiatan strategi layanan bimbingan kelompok 

tersebut, tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pemimpin kelompok, 

anggota kelompok dan dinamika kelompok. Karena hal tersebut-lah yang menjadi 

salah satu penunjang kegiatan layanan bimbingan kelompok. 

6. Asas-asas Bimbingan Kelompok  

Ada tiga etika dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok (BKp). 

Tiga etika dasar konseling tersebut antara lain: 

a. Asas kerahasiaan 

                                                           
12

Prayitno , Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung, h. 153 
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Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya 

menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui oleh angota kelompok 

dan tidak disebarluaskan ke luar kelompok. Seluruh anggota kelompok 

hendaknya menyadari benar hal ini dan bertekad untuk melaksanakannya.  

b. Kesukarelaan  

 

Kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal rencana pembentukan 

kelompok oleh konselor (PK). Dengan kesukarelaan itu anggota kelompok 

akan dapat mewujudkan peran aktif dari mereka masing-masing untuk 

mencapai tujuan layanan. 

c. Asas-asas Lain 

 

Dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok semakin intensif dan efektif 

apabila semua anggota kelompok secara penuh menerapkan asas kegiatan dan 

keterbukaan. Mereka secara aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa 

takut, malu, ataupun ragu-ragu. Asas Kekinian memberikan isi aktual dalam 

pembahasan yang dilakukan, anggota kelompok diminta mengemukakan hal-

hal atau pengalaman yang telah lalu dianalisis dan disangkut-pautkan dengan 

pembahasan yang terjadi dan berlaku sekarang.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas kenormatifan dipraktikkan berkenaan 

dengan cara-cara berkomunikasi dan bertatakrama dalam kegiatan kelompok, dan 

dalam mengemas isi bahasan. Sedangkan asas keahlian diperlihatkan oleh 

pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok dalam mengemangkan 

proses dan isi pembahasan secara keseluruhan. 
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7. Beberapa Bentuk Tehnik Bimbingan Kelompok 

a. Home room program 

Yaitu suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar guru 

dapat mengenal murid-muridnya lebih baik, sehingga dapat membantunya secara 

efisien. Kegiatan ini dilakukan dalam kelas dalam bentuk pertemuan antara guru 

dengan murid diluar jam-jam pelajaran untuk membicarakan beberapa hal yang 

dianggap perlu. Dalam program home room ini hendaknya diciptakan suatu situasi 

yang bebas dan menyenangkan, sehingga murid-murid dapat mengutarakan 

perasaannya seperti dirumah. Dalam kesempatan ini diadakan Tanya jawab, 

merencanakan suatu kegiatan, menampung pendapat, dsb. Dalam contoh 

digambarkan guru merencanakan peninjauan keproyek jalan raya. 

b. Karyawisata (field trip) 

Karyawisata atau field trip selain berfungsi sebagai kegiatan rekreasi atau 

metode mengajar, dapat pula berfungsi sebagai salah satu tehnik dalam bimbingan 

kelompok. Denagn berkaryawisata murid mendapat kesempatan meninjau objek-

objek yang menarik dan mereka mendapat informasi yang lebih baik dari objek 

itu. Disamping itu murid-murid mendapat kesempatan untuk memperoleh 

penyesuaian dalam kehidupan kelompok, misalnya dalam berorganisasi, kerja 

sama, rasa tanggung jawab, percaya pada diri sendiri. Juga dapat mengembangkan 

bakat dan cita-cita yang ada. Dalam contoh seorang anak dapat kesempatan untuk 

mengembangkan kesenangannya dan bakatnya dalam peninjauan keproyek jalan 

raya. Ia dapat menunjukkan kemampuannya kepada teman-temannya dan 

mengembalikan harga dirinya. 
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c. Diskusi kelompok 

Diskusi kelompok merupakan suatu cara dimana murid-murid 

akanmendapat kesempatan untuk memecahkan masalah bersama-sama. Setiap 

murid dapat menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan suaru 

masalah. Dalam diskusi itu dapat tertanam pula rasa tanggungjawab dan harga 

diri. Masalah yang mungkin dapat diduskusikan antara lain: 

a. pembagian kerja dalam suatu kegiatan kelompok 

b. perencanaan suatu kegiatan 

c. masalah-masalah pekerjaan 

d. masalah belajar 

e. masalah penggunaan waktu senggang 

f. masalah persahabatan, keluarga dsb.  

d. Kegiatan kelompok 

Kegiatan kelompok merupakan tehnik yang baik dalam bimbingan, karena 

kelompok memberikan kesempatan kepada individu untuk berpatisipasi dengan 

sebaik-baiknya. Banyak kegiatan tertentu yang lebih berhasil jika dilakukan dalam 

kelompok. Untuk mengembangkan bakat-bakat dan menyalurkan dorongan-

dorongan. Juga dapat menembangkan tanggungjawab. Tehnik sosiometri dapat 

banyak menolong dalam pembentukan kelompok. 

e. Keorganisasian 

Keorganisasian baik dalam lingkungan pendidikan maupun dilingkungan 

masyarakat. Melalui organisasi ini banyak masalah individual maupun kelompok 

dapa diseleseikan. Dalam organisasi murid mendapat kesempatan untuk belajar 
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mengenal berbagai aspek kehdupan social. Mengaktipkan murid dalam 

mengembangkan bakat kepemimpinan disamping memupuk rasa tanggungjawab 

dan harga diri. 

f. Sosiodrama 

Sosiodrama dipergunakan sebagai suatu tehnik didalam memecahkan 

masalah-masalah social dengan melalui kegiatan bermain peranan. Di dalam 

sosiodrama ini individu akan memerankan suatu peranan tertentu dari suatu 

masalah social. Dalam kesempatan itu individu akan menghayati secara langsung 

situai masalah yang dihadapinya. Dari pementasan itu kemudian diadakan diskusi 

mengenai cara-cara pemecahan masalahnya. 

g. Psikodrama 

Jika sosiodrama merupakan tehnik memecahkan masalah social, maka 

psikodrama adalah tehnik untuk memecahkan masalah-masalah psychis yang 

dialami oleh individu. Dengan memerankan suatu peranan tertentu, konflik atau 

ketegangan yang ada dalam dirinya dapat dikurangi atau dihindari. Kepada 

sekelompok murid dikemukakan suatu cerita yang didalamnya tergambarkan 

adanya ketegangan psyshis yang dialami individu. Kemudian murid-muri d 

diminta untuk memainkan dimuka kelas. Bagi murid yang mengalami ketegangan, 

permainan dalam peranan itu dapat mengurangi ketegangannya. 

h. Remedial teaching 

Remedial teaching atau oengajaran remedial yaitu bentuk pengajaran yang 

diberikan seorang murid untuk membantu memecahkan kesulitan belajar yang 

dihadapinya. Remedial ini mungkin berbentuk bermacam-macam seperti 
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penambahan pelajaran, pengulangan kembali, latihan-latihan, penekanan aspek-

aspek tertentu, tergantung dari jenis dan tingkat kesulitan belajar yang dialami 

murid. Tehnik remedial ini dilakukan setelah diadakan diagnose terhadap 

kesulitan yang dialami murid. 

B. Self Control 

1. Pengertian Self (Diri) 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai self control, tentunya akan lebih 

terperinci lagi apabila telah dipahami apa itu self atau yang disebut dengan diri 

terlebih dahulu. Banyak buku membahas apa itu diri, atau mengenai ilmu jiwa 

yang dimana  dalam setiap buku yang membahas mengenai hal tersebut 

menafsirkan hal yang berbeda sesuai dengan pokok bahasa yang menjadi obyek 

pembahasan dalam buku tersebut, seperti contoh perbandingan dari beberapa buku 

yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. 

Buku pertama berjudul psikologi Islam di dalam buku tersebut 

menyebutkan bahwa diri, atau dalam bahasa arab yang disebut dengan 

nafs mendefinisikan bahwa diri (nafs) memiliki pemknaan yang banyak 

seperti (1) jiwa, (2) dorongan hati yang kuat berbuat baik, (3) sesuatu yang 

melahirkan sifat tercela, (4) dan sesuatu didalam diri manusia yang 

mengarahkan tingkah laku, (5) yang terakhir yaitu sisi dalam diri manusia 

yang tercipta secara sempurna dimana didalamnya terkandung potensi baik 

dan buruk
13

. 

 

Dapat disimpulkan bahwa buku ini yang dimaksud dengan diri adalah 

(nafs) atau jiwa memiliki kedua kecenderungan yaitu hal baik – buruk dan 

dorongan, tingkah laku. Bahwa keduanya adalah indikasi manusia yang tidak 

selamanya baik atau buruk. Jadi tidak dibenarkan sesuatu tindakan (persepsi) 
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pendewaan pada seseorang yang sedang bersikap baik atau penghinaan pada 

orang yang kebetulan berbuat salah. Buku selanjutnya yang berjudul theories of 

personality dalam terjemahannya disebutkan bahwa konsep diri meliputi seluruh 

aspek dalam kebenaran dan pengalaman seseorang yang di sadari (walaupun tidak 

selalu akurat) oleh individu tersebut. Sebagai contoh, perut adalah bagian diri 

orgasmik, tetapi bila terjadi kesalahan fungsi dan menimbulkan kecamasan, maka 

perut tersebut biasanya tidak akan menjadi bagian dari konsep diri seseorang. 

2. Pengertian Self Control 

Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan 

membaca situasi diri dan lingkungan serta kemampuan untuk mengontrol dan 

mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk 

menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan 

perilaku, kecenderungan  untuk menarik perhatian, keinginan untuk mengubah 

perilaku agar sesuai bagi orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konform 

dengan orang dan menutup perasannya. Seseorang ketika melakukaan hubungan 

sosial dengan orang lain, maka untuk menjaga kelancaraan hubungaan tersebut 

antara individu dalam hubungan tersebut harus mengontrol diri agar bisa tampil 

menyenangkan dan tidak menyinggung orang kelancangn hubungan tersebut 

antara indvidu dalam hubungan tersebut harus mengontrol diri agar bisa tampil 

menyenangkan dan tidak menyinggung orang lain Calhoun daan Acocella 

mengemukakan bahwa: 

Dua alasan yang mengharuskan individu mengontrol diri secara terus-

menerus. Pertama, individu hidup bersama kelompok sehingga dalam 

memuaskan keinginannya individu harus mengontrol perilakunya agar 

tidak menganggu kenyamanan orang lain. Kedua, masyarakat mendorong 
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individu untuk secara konstan menyusun standar yang lebih baik darinya. 

Ketika berusaha memenuhi tuntunan, dibuatkan pengontrolan diri agar 

dalam proses pencapaian standar tersebut individu tidak melakukn hal-hal 

yang menyimpang
14

. 

 

Dalam pandangan Zakiyah drajat, bahwa orang yang sehat mentalnya akan 

dapat menunda sementara akan pemuasan kebutuhannya itu atau ia dapat  

mengendalikaan diri dari keinginan-keinginan yang dapat menyebabkan kerugian 

bagi dirinya.
15

 Kontrol diri selingkali diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyususn, membimbing, mengatur  dan mengarahka bentuk perilaku yang dapat 

membawa kearah konsekuensi positif. Kontrol diri mengandung arti mengatur 

sendiri tingkah yang dimiliki.  

Menurut Ghufron kontrol diri merupakan suatu aktivitas pengendalian 

tingkal laku, pengendalian tingkah laku mengandung makna melakukan 

pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu 

untuk bertindak
16

. Sedangkaan Carlson juga mengartikan kontrol diri 

sebagai kemampuan seseorang dalam merespon suatu situasi. Situasi disini 

menyangkut hal yang sangat luas peristiwa dan segala hal yang akan 

ditimbulkan oleh peristiwa tersebut diartikan, orang yang mempunyai 

kontrol diri bisa mengantisipasi, menafsirkan dan mengambil keputusan 

terkait peristiwa itu
17

. 

 

Dalam kamus psikologi disebutkan, definisi kontrol diri atau self control 

adalah kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Self 

control merupakan satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu 

selama proses-proses dalam kehidupan, termaksud dalam menghadapi kondisi 

yang terdapat di lingkungan di sekitarnya, para ahli berpendapat bahwa self 

control dapat digunakan sebagai suatu intervensi yang bersifat preventif selain 

                                                           
14

 Calhoun, J.F., & Acocella, J.R.Psikologi tentang Penyesuaian dan Hubungan 

Kemanusiaan. Edisi ke-3. Semarang: IKIP Semarang Press, 1990, h 137 
15

 Zakiyah Darajat, kesehatan mental, CV Mas Agung, Jakarta, 1989, hlm 158. 
16

 Ghufron dan Ririn Risnawati, Teori-Teori Psikologi,hlm.25-26. 
17

 N.R. Carlson, The Sciense of Behavior (Allyn and Bacon a Davision of Simon and 

Schusster Inc, 1987), hal 94. 
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dapat mereduksi efek-efek psikologi yang negatif dari stresor-stresor lingkungan. 

Intinya self control merupakan suatu kecakapan atau kemampuan individu dalam 

kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya serta kemampuan untuk 

mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan 

kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisai. Kontrol diri 

berkaitan erat dengan kontrol emosi individu. Hal itu sesuai dengan pendapat 

Hurlock bahwa kontrol diri berkaitan dengan bagimana individu mengendalikan 

emosi serta dorongan yang terdapat dalam dirinya.  

Lebih lanjut Hurlock mengemukakan tiga kriteria emosi yang dilakukan 

individu untuk mengarahkan kearah yang lebih baik yaitu sebagai berikut. 

a. Dapat melakukan kontrol diri yang bisa diterima secara sosial.  

b. Dapat memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkan untuk 

memuaskan kebutuhannya sesuai dengan harapan masyarakat. 

c. Dapat menilai situasi secara kritis sebelum merespon dan memutuskan 

cara beraksi terhadap situasi tersebut
18

. 

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan kontrol diri diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kontrol diri merupakan suatu usaha dalam 

mengendalikan perilaku dan merespon atau memutuskan sesuatu tindakan dengan 

mempertimbangkan segala dampak atau konsekuensi yang akan terjadi. 

Peran self control menjadi sangat penting  karena self control berperan 

penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain (interaksi sosial), hal ini 

dikarenakan kita senantiasa hidup dalam kelompok atau masyarakat dan tak bisa 

hidup sendirian, karena pada hakikatnya manusia merupakan mahkluk sosial yang 

tak bisa hidup secara individualis, lalu self control memiliki peran dalam 
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menunjukan siapa diri kita (nilai diri). Terkadang seseorang memberikan 

penilaian dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan self control 

merupakan salah satu aspek penting dalam mengelola dan mengendalikan 

perilaku kita, jika kita mampu mengendalikan diri kita dengan baik tidak 

melakukan hal-hal yang dipandang negatif maka penilaian orang-pun juga akan 

positif kepada kita, begitu pula sebaliknya self control juga berperan dalam 

pencapaaian tujuan pribadi. 

Self control dipercaya dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan 

hidup seseorang, hal ini dikarenakan bahwa seseorang yang mampu menahan diri 

dari pada perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain akan 

mudah fokus terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai, mampu memilih tindakan 

yang memberi manfaat, menunjukan kematangan emosi dan tidak mudah 

terpengaruh terhadap kebutuhan atau kepentingan yang menimbulkan kesenangan 

sesaat, bila ini terjadi niscaya seseorang akan lebih mudah untuk mencapai apa 

yang menjadi tujuannya. 

Dengan mengembangkan kemampuan self control sebaik-baiknya, maka 

kita dapat menyusun tindakan yang berdimensi jangka panjang, mampu  

menerima diri sendiri dan diterima oleh masyarakat luas. Kemampuan self control 

menjadi sangat berarti untuk meminimalkan perilaku buruk yang selama ini 

banyak dijumpai di dalam kehidupan bermasyarakat. Memilih untuk menjalani 

hidup dengan pengendalian diri dan penuntunan diri menjadi inti dari perasaan 

senang. Pengendalian diri dapat terwujud dari proses pengamatan pada orang lain, 

jika teladan-teladan yang diamati berlaku Agamis dan menyenangkan, maka 



26 

 

 

orang yang mengamatipun juga akan termotivasi dan mengikuti perilaku-perilaku 

positif tersebut. Pada dasarnya sumber terjadi atau terwujudnya self control dalam 

diri seseorang ada dua yaitu sumber internal (dala diri) dan eksternal (luar diri). 

Dapat diamati dari mana individu tersebut mencari sumber maupun standar atau 

pedoman atas tindakan yang dilakukan. Adapun self control memiiki beberapa ciri 

yang dapat tercermin dari perilaku yang muncul dalam setiap individ itu sendiri, 

yang dapat pula dibagi menjadi beberapa dimensi dari ciri-ciri tersebut.  

3. Ciri-ciri Self Control 

  

Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menjelaskan ciri-ciri control diri 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan mengontrol perilaku, yaitu kemampuan untuk menetukan 

siapa yang mengendalikan situasi. 

b. Kemampuan mengontrol stimulus, yaitu kemampuan untuk menghadapi 

stimulus yang tidak diinginkan dengan cara mencegah atau menjauhi 

sebagian dari stimulus, menempatkan tenggang waktu diantara rangkaian 

stimulus yang sedang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum 

berakhir, dam membatasi  intensitas stimulus. 

c. Kemampuan mengantisipasi peristiwa, yaitu kemampaun untuk 

mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan secara relative. 

d. Kemampuan menafsirkan peristiwa yaitu untuk menilai dan menafsirkan 

suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif 

secara subyektif. 
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4. Aspek-aspekSelf Control 

Menurut Averill membagi kontrol diri dalam beberapa aspek yaitu: kontrol 

perilaku, kontrol kognitif, dan mengontrol keputusan. 

a. Kontrol perilaku (Behavior Control) 

 

Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons yang 

dapat secara langsung memengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan 

yang tidak menyenangkan. Dalam kontrol perilaku ada dua jenis yaitu 

pertama, mengatur pelaksaan (rulatedadministation), yaitu kemampuan 

dalam mengatur dan merupakan siapa yang mengendalikan situasi atau 

keadaan. Kedua, Kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus 

modifiability), kemapuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu 

stimulus yang tidak dikehendaki terjadi yaitu: 

a) Mencegah atau menjauhi stimulus. 

b) Menempatkan tenggang waktu diantara rangkaian stimulus yang sedang 

berlangsung. 

c) Menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir. 

d) Membatasi intensitas dari stimulus tersebut 

 

b. Kontrol Kognitif (Cognitive Control) 

  

 Kontrol kognitif merupakan kemampuan dalam mengolah informasi yang 

tidak diinginkan dengan cara menginterprestasi, menilai, atau 

menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai 

adaptasi psikologi atau mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri dua 

komponen yaitu: memperoleh informasi dan menelai informasi. Dengan 

informasi yang dimiliki individu terkait suatu yang tidak menyenangkan, 

maka individu dapat mengantisipasinya dengan berbagai pertimbangan 

serta bisa memulai dan menafsirkan kejadian tersebut. 

 

c. Mengontrol Keputusan (Decesioanl Control) 

 

Mengontrol keputusan adalah kemampuan individu untuk memilih hasil 

suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. 

Keputusan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan yang matang 

akan mengakibatkan kecemasan pada individu. Dari ulasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa untuk mengontrol diri meliputi aspek-aspek berikut: 

a) Kemampua mengontrol perilaku (Behavior Control) 

b) Kemampuan dalam mengontrol kognitif (Cognitive Control) 

c) Kemampuan dalam mengontrol keputusan Decesional Control)
19
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5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Self Control  

Menurut Ghufron mengungkapkan bahwa self control di pengaruhi oleh 

dua faktor yaitu: 

Adapun faktor internal (dari diri individu) dan faktor eksternal (lingkungan 

individu). Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia, 

semakin bertambah usia seseorang maka semakin baik kemampuan 

mengontrol diri seseorang. Faktor eksternal diantaranya adalah keluarga. 

Lingkungan keluarga terutama orang tua menentukan bagaimana 

kemampuan megontrol diri seseorang. Persepsi remaja terhadap penerapan 

disiplin orang tua yang semakin demokratis cenderung diikuti tingginya 

kemampuan mengontrol diri
20

.  

 

Oleh sebab itu, apabila orang tua tetap konsisten terhadap konsekuensi 

yang dilakukan anak bila ia menyimpang dari yang sudah ditetapkan, maka sikap 

kekonsistensian ini akan diinternalisasikan anak.  

6. Cara Mengembangkan Kemampuan Self Control 

Secara umum, strategi untuk memaksimalkan kontrol diri dapat 

digolongkan dalam tiga kategori :  

a. Membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau 

menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. 

b. Memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

c. Menggunakan secara lebih efektif kebebasan memilih dalam 

Pengendalian diri merupakan satu aspek penting dalam kecerdasan emosi 

(emotional quotient). Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia sebab 

musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, akan tetapi justru berada di 

dalam dirinya sendiri. Hal yang harus dikendalikan dalam diri kita antara lain 
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perilaku berprasangka buruk kepada orang lain. Sering kali kita saksikan 

perkelahian antar pelajar, bentrok antar warga. Hal ini terjadi karena masing-

masing kelompok saling mencurigai, saling berprasangka buruk terhadap yang 

lainnya. Adanya kecurigaan atau prasangka buruk disebabkan oleh tidak 

mampunya seseorang mengendalikan diri. Orang yang mampu mengendalikan 

diri akan mampu menyelesaikan masalah tanpa harus dengan kekerasan atau main 

hakim sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an, ada dua ayat yang 

mennjelaskan tentang pengontrolan diri, berprasangka baik dan persaudaraan. 

Ayat pertama  ialah QS. Al Hujurat ( 49):12 

يٍَُّا الَِّذيَه آَمُىُا 
َ
اْجَتِىُثُا َيا أ

َكِثيًزا ِمَه الظَّه ِ ِإنَّ َتْعضَ الظَّه ِ 

ِإْثم ٌۖ َََل َتجَسَّسُُا َََل َيْغَتْة َتْعُضُكْم 

ُكَل 
ْ
ْن َيأ

َ
حَُدُكْم أ

َ
ُيحِةُّ أ

َ
َتْعضًا ۚ أ

خِيًِ َمْيًتا َفَكِزٌُْتُمُُي ۚ 
َ
َلْحَم أ

  ََاتَُّقُا اَّللََّ ۚ ِإنَّ اَّللََّ َتَّاب  َرحِيم  

Terjemahan :  

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah 

mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 

lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 

saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 

Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima 

Taubat lagi Maha Penyayang”. 

Tafsiran ayat:  

“Larangan berperasangka (buruk): Allah berfirman seraya melarang para 

hamba-Nya yang beriman untuk banyak berperasangka buruk yaitu dengan 

mencurigai keluarga, kerabat serta orang lain dengan tuduhan yang buruk 

yang bukan pada tempatnya. Karena sesungguhnya sebagian dari 
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perbuatan tersebut merupakan hal murni dosa. Oleh karena itu, hendaklah 

hal tersebut dijauhi secara keseluruhan sebagai tindakan prefentif”.
21

 

 

Ayat diatas mengajarkan kita agar tidak berprasangka buruk, mencari-cari 

kesalahan orang lain, menggunjing orang. begitu juga dengan ayat yang ketiga 

pada QS. Al Hujurat (49):10 

ِإوََّما ٱْلُمْؤِمُىَُن ِإْخَُج  

َخَُْيُكْم ۚ ََٱتَُّقُ۟ا 
َ
ْصِلحُُ۟ا َتْيَه أ

َ
َفأ

 ٱَّللََّ َلَعلَُّكْم ُتْزَحُمُنَ 

Terjemahan :  

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. 

Tafsiran ayat: 

“Perintah untuk mendamaikan dua kubu mukmin yang saling bertikai dan 

perintah memerangi kelompok pembangkang: Sesungguhnya orang-orang 

mukmin adalah bersaudara, yaitu semua orang beriman adalah bersaudara 

dalam agama”.
22

 

 

 Melihat dari kedua ayat yang ada di atas, kita bisa menjadi lebih paham 

betapa pentingnya memiliki kontrol diri yang baik. Maksudnya adalah prasangka 

yang terlarang/dilarang adalah prasangka yang tidak memiliki tanda dan sebab 

yang pasti. Maksudnya, bila orang yang kita curigai itu pada lahirnya baik, tidak 

ada cerita/informasi sebelumnya tentang keburukan yang dia pernah lakukan, 

maupun tabiatnya yang memang tercela, serta memang orang tersebut adalah 

orang yang "baik" maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang 

tersebut. Berbeda bila orang tersebut memang terkenal akan keburukannya, suka 

menipu, suka berbuat onar, mencari masalah, yang pada intinya orang tersebut 
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memang terkenal dengan tabiat buruknya, suka berbuat keburukan terang-

terangan, maka diperbolehkan kita berhati-hati dan tidak mudah/langsung percaya 

terhadap apa yang dikatakannya/informasinya (harus dilakukan cek dan ricek 

kebenaran berita tersebut).  

Sedikitnya ada dua ayat yang menjelaskan betapa kontrol diri dapat 

merugikan diri kita. Tidak terkontrolnya emosi dapat membuat kita melakukan 

apa saja tanpa memikirkan dampak dari perbuataan kita tersebut.   

7. Dampak Self Control 

Peran self control menjadi sangat penting karena self control berperan  

penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain (interaksisosial), hal ini 

dikarenakan kita senantiasa hidup  dalam kelompok atau masyarakat dan tak bisa 

hidup sendirian, karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk saling 

berinteraksi dan berhubungan karena manusia merupakan makhluk sosial yang tak 

bisa hidup secara individualis, dan self control memiliki peran dalam 

menunjukkan siapa dirikita (nilai diri). 

Terkadang seseorang memberikan penilaian dari apa yang kita lakukan 

dalam kehidupan sehari-hari dan self-control merupakan salah satu aspek penting 

dalam mengelola dan mengendalikan perilaku kita, jika kita mampu 

mengendalikan diri kita dengan tidak melakukan hal-hal yang dipandang negatif 

maka penilaian orang pun juga akan positif kepada kita, begitu pula sebaliknya. 

self-control juga berperan dalam pencapaian tujuan pribadi. 

Self-control dipercaya dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan 

hidup seseorang hal ini dikarenakan bahwa seseorang yang mampu menahan diri 
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dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain akan mudah 

fokus terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai, mampu memilih tindakan yang 

memberi manfaat, menunjukkan kematangan emosi dan tidak mudah terpengaruh 

terhadap kebutuhan atau kepentingan yang menimbulkan kesenangan sesaat, bila 

hal ini terjadi niscaya seseorang akan lebih mudah untuk mencapai apa yang 

menjadi tujuannya. Dengan mengembangkan kemampuan self control sebaik-

baiknya, maka kita akan dapat menjadi pribadi yang efektif, hidup lebih 

konstruktif, dapat menyusun tindakan yang berdimensi jangka panjang, mampu 

menerima diri sendiri dan diterima oleh masyarakat luas.  

Kemampuan self-control menjadi sangat berarti untuk meminimalkan 

perilaku buruk yang selama ini banyak dijumpai di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Memilih untuk menjalani hidup dengan pengendalian diri dan 

penuntunan diri menjadi inti dari perasaan senang. Pengendalian diri dapat 

terwujud dari proses pengamatan pada orang lain, jika teladan-teladan yang 

diamati berlaku Agamis dan menyenangkan, maka orang yang mengamati-pun 

juga akan termotivasi dan mengikuti perilaku-perilaku positif tersebut. Pada 

dasarnya sumber terjadi atau terwujudnya self control dalam diri seseorang ada 

dua yaitu sumber internal (dalam diri), dan eksternal (lua rdiri). Dapat diamati dari 

mana individu tersebut mencari sumber maupun standar atau pedoman atas 

tindakan yang dilakukan. 
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C. Kajian Relevan 

Dalam rangka mewujudkan penulisan penelitian yang profesional dan 

mencapai target yang maksimal, dalam artian untuk menghindari terjadinya 

pengulangan hasil penelitian yang dilakukan seorang penulis dalam sebuah karya 

ilmiah yang mempunyai pembahasan yang sama, untuk itu penulis mencoba 

menampilkan beberapa judul penelitian sebagai bahan perbandingan dengan 

penelitian ini, yang dapat dijadikan informasi awal dan perbandingan terhadap 

hasil penelitian ini  antara lain sebagai berikut: 

1. Dani Erfian dalam karyanya yang berjudul “Efektivitas Metode Kontrol Diri 

Untuk Meningkatkan Penerimaan Diri Siswa Broken Home di SMK PI 

Ambarukmo”. Dalam skripsi ini dijelaskan baagaimana self contol dapat 

membantu psikis anak yang mengalami broken home.
23

 

2. Dewi Nur Fatimah dalam karyanya yaang berjudul Layanan Bimbingan 

Klasikal Dalam Menngkatkan Self Control Siswa SMP Negeri 5 Yogyakarta. 

Dalam skripsi ini membahas tentang cara peningkatan pemahamann self 

control pada siswa melalui metode bimbingan klasikal.
24

 

                                                           
23

 Dani Erfian, Efektivitas Metode Kontrol Diri Untuk Meningkatkan Penerimaan Diri 

Siswa Broken Home di SMK PI Ambarukm,(Yogyakarta, Juni), 2014. 
24

Dewi Nur Fatimah, Layanan Bimbingan Klasikal Dalam Meningkatkan Self Control 

Siswa SMP Negeri 5 Kendari , Yogyakarya, Juni 2017. 
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3. Salasa Fajarani, dalam karyanya yang berjudul “Peningkatan Self Control 

Melalui Konseling Kelompok Tekik Modelling Pada Siswa Kelas VIII DI 

MTs Pelita Gedong Tataan Tahun Pelajaran 2016/2017”. Dalam penelitian 

ini, membahas beberapa persoalan-persoalan dalam kehidupan siswa, yaitu 

keluarga, sekolah dan masyarakat dan langkah-langkah penanggulangannya 

melalui metode teknik modelling.
25

 

Dari beberapa skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan. Persamaannya 

adalah penelitian yang dilakukan sama-sama melakukan peningkatan dalam 

pengendalianself control, sedangkan perbedaan skripsi yang peneliti susun dengan 

skripsi diatas yaitu permasalahan-permasalahan terdapat pada skripsi pertama dan 

perbedaan tehnik dan strategi yang terdapat pada skripsi kedua dan ketiga. 

sedangkan skipsi yang dibuat peneliti yaitu bagaimana strategi bimbingan 

kelompok yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dapat meningkatkan 

self control peserta didiknya. Dengan kemampuan tersebut, peserta didik mampu 

mengontrol dirinya agar tidak terjerumus dengan pengaruh-pengaruh yang tidak 

baik dan siswa dapat mengungkapkan pendapat serta menerima pendapat orang 

lain, dapat bersosialisasi dengan baik, dapat memahami dirinya dan mampu 

membuat keputusan sendiri sehingga dapat mencapai perkembangan diri yang 

optimal dan terlaksananya kehidupan efektif sehari-hari. 

 

 

                                                           
25

Salasa Fajarani, Peningkatan Self Control Melalui Konseling Kelompok Tekik 

Modelling Pada Siswa Kelas VIII DI MTs Pelita Gedong Tataan Tahun Pelajaran 2016/2017, 

Lampung, 2017 
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D. Kerangka Berpikir 

Masa SMA/SMK adalah masa yang paling berseri, karena di masa 

SMA/SMK terjadi pencarian jati diri, pengenalan dan petualangan akan hal-hal 

yang baru sebagai  bekal untuk mengisi kehidupan mereka kelak. Siswa yang 

berada di bangku SMA/SMK, seringkali mereka diselingi hal-hal negatif dalam 

kehidupan mereka dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan baik di 

lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah. Rasa ingin tahu pada siswa di 

usia seperti ini biasanya kurang disertai pertimbangan rasional akan akibat dari 

suatu perbuatan. Oleh karean itu, para siswa di usia yang sangat belia dengan 

kategori remaja banyak yang terjebak dalam beberapa perilaku menyimpang yang 

biasa disebut dengan kenakalan remaja.  

Dalam mengendalikan diri siswa perlu mengatur perilaku dan stimulus 

dalam mengambil keputusan untuk menampilkan diri dalam sosialisasi sesuai 

dengan antisipasi yang dilakukan. Self control merupakan jalinan secara utuh 

yang dilakukan siswa terhadap lingkungannya. Siswa dengan self control tinggi 

snagat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku dalam situasi yang 

bervariasi. Siswa cenderung akan mengubah perilakunya sesuai dengan 

permintaan situasi sosial yang kemudian dapat mengatur kesan yang dibuat 

perilakunya menjadi responsif terhadap petunjuk situasi, lebih fleksibel, berusaha 
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untuk memperlancar interaksi sosial, serta bersikap hangat dan terbuka. Di SMK 

Negeri 5 Kendari di lakukan berbagai strategi untuk meningkatkan self control 

siswa seperti, strategi konsultasi, konseling individual dan strategi bimbingan 

kelompok. Berikut akan disajikan peneliti dalam bentuk bagan sebagai berikut: 

 

 

      Permasalahan yang ada di sekolah 

          

 di        

 

 

Penggunaan strategi dalam  

peningkatan self control siswa 

 

 

 

      

Harapan guru bimbingan konsling  

     

 

 

 

 

 

 

1.  Kurang fokus dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Kurang percaya diri  

3. Mudah marah 

4. Menggunakan kata-kata  

tidak sopan 

5. Melanggar peraturan 

sekolah. 

 

 

Beberapa siswa SMK 

Negeri 5 Kendari 

diketahui kurang fokus 

dalam mengikuti 

kegiatan PBM, bolos, 

alfa dan adu fisik. Strategi layanan 

bimbingan Kelompok 

Siswa SMK Negeri 5 

Kendari 

Guru Bimbingan 

Konselig 

1. Kurangnya siswa yang 

melanggara peraturan 

sekolah. 

2. Lebih percaya diri dan lebih 

menghargai pendapat orang 

lain. 

3. Bisa mengontrol diri. 

4. Menjadi pribadi yang lebih 

baik dan mampu menata 

dirinya untuk menuju ke masa 

depan yang positif. 
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Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

        


