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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti memiliki kemampuan dalam dirinya, baik itu 

kemampuan yang menyangkut fisik maupun psikis. Salah satu kemampuan 

yang dimiliki oleh setiap orang adalah kemampuan untuk mengendalikan 

dirinya (Self-control). Pengendalian diri merupakan salah satu kemampuan 

yang harus ada pada setiap orang, karena apabila seseorang tidak memilliki 

kemampuan untuk mengendalikan dirinya mungkin saja siswa tidak dapat 

bersikap seperti orang normal lainnya. Karena pada dasarnya manusia 

memiliki dorongan-dorongan yang kuat dalam dirinya untuk melakukan atau 

memenuhi sesuatu yang ia inginkan. Seorang individu dengan pengendalian 

diri yang baik dapat memahami setiap konsekuensi dari tindakan yang 

dilakukannya. Pengendalian diri menggambarkan keputusan individu melalui 

pertimbangan kognitifnya untuk menyatakan perilaku yang telah disusun 

untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti apa yang dikehendaki.  

Kemampuan Self-control sangat erat kaitannya dengan kondisi 

kognitif individu, boleh jadi dikatakan bahwa semakin baik kondisi kognitif 

individu maka semakin baik pula kemampuan self-controlnya. Menurut 

Piaget (dalam Santrock, 2003:110) remaja pada umur sekitar 11 sampai 15 

tahun mengalami tahap pemikiran operasional formal, dimana remaja tidak 

lagi terbatas pada pengalaman nyata dan konkret sebagai landasan berpikir 

tetapi mereka mampu membayangkan situasi rekaan, kejadian yang semata-

mata berupa kemungkinan hipotesis atau proporsi abstrak, dan mencoba 
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mengolahnya dengan pemikiran logis. Dengan pemikiran operasional formal 

ini, remaja sudah bisa membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan 

terjadi apabila ia melakukan suatu tindakan, dengan demikian seharusnya 

remaja sudah bisa melakukan pengendalian terhadap dirinya dan mempunyai 

pemahaman self-control yang baik. 

Selanjutnya menurut Ghufron & Risnawita (2010:23) menyatakan 

bahwa kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan 

emosinya. Dalam hal pencapaian keberhasilan dalam belajar, siswa 

hendaknya harus memiliki kesadaran atas perbuatan yang dilakukan. 

Mengenali diri merupakan bagian dari kecerdasan emosional, orang yang 

mampu menenali diri akan mampu mengarahkan dirinya untuk melakukan 

komunikasi serta tindakan yang dilakukannya. Jika kemampuan ini didukung 

oleh kemampuannya dalam mengenali orang lain, maka orang tersebut akan 

mampu memposisikan dirinya sehingga dapat menempatkan dirinya dengan 

tepat sehingga bisa diterima oleh orang lain dan mampu mengembangkan 

dirinya dengan memanfaatkan keberadaan orang-orang yang ada disekitarnya.  

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Goleman (2003:512), 

“Kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengenali perasaan kita 

sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungannya dengan orang lain”. Kecerdasan emosional yang baik bagi 

siswa sangat penting karena yang menentukan kesuksesan tidak hanya 

kecerdasan akademik, melainkan kecerdasan emosional juga turut berperan. 
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Menurut Goleman (2016:42), IQ hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan 

sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, 

diantaranya adalah kecerdasan emosi. Jadi siswa dituntut tidak hanya pintar 

dalam prestasi belajar saja, melainkan juga harus memiliki sikap, kepribadian 

dan perilaku yang baik pula. Menurut Gufron & Risnawati (2010:23), “ketika 

berinteraksi dengan orang lain, seseorang akan berusaha menampilkan 

perilaku yang diaggap paling tepat bagi dirinya, yaitu perilaku yang dapat 

menyelamatkan interaksinya dari akibat negatif yang disebabkan karena 

respon yang dilakukannya.”. Dari deskripsi tersebut jelas bahwa  pentingnya 

mengetahui dan membina hubungan yang baik dengan orang lain sehingga 

orang lain nyaman berada di samping kita, tentunya tanpa membeda-bedakan 

satu sama lain. 

SMP N 25 Jambi merupakan salah satu SMP Negeri di Kota Jambi 

yang memiliki prestasi bagus. Hal ini penulis ketahui dari salah seorang siswa 

yang juga merupakan sepupu dari penulis. Penulis juga menemukan dari 

sebuah artikel bahwasanya  sekolah tersebut meraih banyak prestasi, yaitunya 

juara 10 besar Lomba Menghias Batik dalam rangka Hari Sumpah Pemuda 

yang digelar Dinas Pariwisata Kota Jambi atas nama Jadeth. Meraih medali 

emas dan perunggu pada ajang Merangin Taekwondo Campion atas nama 

Massanta Khaliq  dan Topan Satria. Lalu Juara III Pencak silat IPSI, Juara II 

sekaligus top score Lomba Futsal Walikota Cup, Juara III Lomba Melukis 

tingkat pelajar yang digelar Dinas PUPR atas nama Sarabila Dwi Fitria. 

Selain itu Juara I dan II Taekwondo yang digelar FKIP Unja. Dari prestasi 
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yang dihaih, kepala sekolahnya memberikan apresiasi bonus tambahan dan 

juga berkata meskipun SMPN 25 belum banyak meraih prestasi di bidang 

akademik, tetapi dibidang non akademik SMPN 25 terus menunjukkan 

eksitensinya(http://www.jambiekspresnews.com/read/2018/01/09/23003/ 

smpn-25-kota-jambi-raih-prestasi-gemilang/2,diakses 12 Februari 2018). 

Akhirnya untuk mengetahui kebenarannya penulis tertarik mengunjungi 

SMP N 25 Kota Jambi. dari informasi yang penulis dapatkan ternyata 

memang banyak penghargaan yang didapat sekolah tersebut dari berbagai 

prestasi yang diraih oleh siswanya. Namun penulis menemukan beberapa 

fenomena lapangan antara lain yaitu kurangnya sikap sopan santun kepada 

guru, sikap dalam bergaul dengan teman-temannya yang salah atau kurang 

memiliki etika seperti penggunaan kata-kata kotor dan kasar, tidak 

menghargai teman dan personil sekolah lainnya seperti guru, kepala sekolah, 

penjaga kantin dan penjaga sekolah serta kurangnya kemampuan siswa dalam 

mengelola emosinya. Selanjutnya siswa kurang dapat memahami keadaan 

orang lain, kurangnya pemikiran yang matang sebelum melakukan suatu 

tindakan, mereka selalu bersikap tergesa-gesa dalam melakukan kegiatan,  

dan tidak dapat bersikap sabar.  

Dari fenomena yang penulis temukan, penulis menarik kesimpulan 

bahwa beberapa siswa di SMP N 25 di Kota Jambi memiliki self control yang 

tergolong masih rendah. Remaja dengan kontrol diri yang rendah akan 

cenderung sulit mencari pemecahan masalah dan cenderung untuk mengambil 

jalan pintas yang berujung pada pelanggaran peraturan. Hal ini diperkuat oleh 

http://www.jambiekspresnews.com/read/2018/01/09/23003/%20smpn-25-kota-jambi-raih-prestasi-gemilang/2
http://www.jambiekspresnews.com/read/2018/01/09/23003/%20smpn-25-kota-jambi-raih-prestasi-gemilang/2
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penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumadewi (2011:5), yang 

menyebutkan bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk 

menahan keinginan yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai 

dengan norma sosial, dapat diidentikkan sebagai kemampuan individu untuk 

bertingkah laku sesuai dengan norma sosial yang berlaku.  

Berdasarkan deskripsi di atas dan fenomena yang penulis temukan, 

peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan mengontrol diri pada remaja 

berkembang seiring dengan kecerdasan emosionalnya. Oleh sebab itu, untuk 

membuktikan hubungan antara kontrol diri dan kecerdasan emosional, 

peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul, “Hubungan 

Kecerdasan Emosional Dengan Self Control Siswa VII SMP Negeri 25 Kota 

Jambi”.  

B. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan dari masalah tersebut, penelitian ini hanya 

dibatasi pada hal-hal yang berhubungsn dengan : 

1. Kecerdasan emosional dalam penelitian ini dibatasi pada lima indikator 

yaitu : (1) mengenali emosi diri, (2) mengelola emosi, (3) memotivasi diri 

sendiri, (4) mengenali emosi orang lain, dan (5) membina hubungan yang 

berkaitan dengan tingkat kecerdasan emosional siswa disekolahan. 

2. Self-control dalam penelitian ini dibatasi pada tiga indikator yaitu: (a) 

Kemampuan mengontrol perilaku, (b)  Kemampuan mengontrol kognitif, 

dan (c) Kemampuan mengambil keputusan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana  self control siswa kelas VII SMP Negeri 25 Kota Jambi? 

2. Bagaimana kecerdasan emosional siswa kelas VII SMP Negeri 25 Kota 

Jambi? 

3. Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan  self control 

siswa kelas VII SMP Negeri 25 Kota Jambi? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain 

1. Mendeskripsikan self control siswa kelas VII SMP Negeri 25 Kota Jambi. 

2. Mendeskripsikan kecerdasan emosional siswa kelas VII SMP Negeri 25 

Kota Jambi. 

3. Mendeskripsikan hubungan kecerdasan emosional dengan  self control 

siswa kelas VII SMP Negeri 25 Kota Jambi? 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling, khususnya bagi 

pengembangan teori pada hubungan kecerdasan emosional dengan self 

control siswa. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Siswa 

Sebagai proses pembelajaran terhadap siswa mengenai 

kecerdasan emosional dengan self control siswa. 

b. Guru BK 

Sebagai bahan masukan guru BK untuk dapat mengetahui 

hubungan kecerdasan emosional dengan self control siswa dan 

dapat dikembangkan untuk pelaksanaan layanan selanjutnya di 

sekolah. 

F. Anggapan Dasar 

Dalam pelaksanaan penelitian, didasari oleh asumsi-asumsi guna 

menyusun program yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut Sutja 

(2017:47) anggapan dasar atau asumsi merupakan prinsip, kepercayaan, sikap 

atau predisposisi yang digunakan peneliti untuk membangun hipotesis atau 

pertanyaan penelitian. Kebenaran anggapan dasar tidak perlu diuji atau 

diperdebatkan dan harus dipahami sebagai kepercayaan dasar atau keyakinan 

sikap yang dianut oleh peneliti dalam penelitian tersebut. Jadi anggapan dasar 

merupakan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Siswa 

mengalami kesulitan dalam meningkatkan kecerdasan emosi. 

1. Siswa memiliki Self control berbeda-beda. 

2. Siswa yang memiliki kemampuan self control  mampu menyikapi 

berbagai permasalah yang dirasakan 

3. Siswa memiliki kecerdasan emosional yang berbeda-beda.  

G. Hipotesis 
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Hipotesis penelitian ini antara lain: 

Ho :Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

                   emosional dengan self control siswa SMP Negeri 25 Kota Jambi. 

Ha  : Terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

                   emosional dengan self control siswa SMP Negeri 25 Kota Jambi. 

H. Defenisi Operasional 

1. pendapat  Chaplin (2015:451), menjelaskan bahwa kontrol diri (self 

control) merupakan kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, 

serta kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau 

tingkah laku impulsif. Self-control merupakan suatu kemampuan individu 

untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan 

tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial.  

2. Menurut Goleman (2003:512), kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelegensi, menjaga 

keselarasan emosi dan pengungkappannya, melalui keterampilan 

kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan 

sosial. Kecerdasan emosional siswa dimaksud adalah tingkat emosional 

siswa untuk memotivasi diri sendiri, dan dapat meneyelesaikan 

permasalahanya, mengendalikan perilaku agersif, dapat mengekspresikan 

rasa kekecewaan pada tempatnya dan dapat menerima konsekunsi yang 

telah diperbuat, belajar untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain, 

berempati dan berdoa. 

I. Kerangka Konseptual 
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Kemampuan self-control yang dimiliki oleh seorang siswa sebagai 

remaja dapat membatu mereka dalam mengurangi atau mencegah perilaku-

perilaku negatif yang sering muncul pada usia remaja. Self-control 

(pengendalian diri) memainkan peranan yang sangat penting dalam mencegah 

kenakalan remaja. Dengan memiliki kemampuan self-control yang baik 

remaja dapat menyikapi berbagai macam hal yang terjadi dengan tepat.  

Kunci keberhasilan seorang siswa dalam belajar tidak hanya terletak 

pada kemampuan intelegensinya saja namun juga terdapat faktor lain yang 

ikut berperan, yaitu faktor emosi. Kecerdasan emosional merupakan 

kecerdasan yang menuntut pemilikan perasaan, untuk belajar mengakui, 

menghargai perasaan pada diri dan orang lain serta menanggapinya dengan 

terpat, menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. 

Salovey dan Mayer (dalam Aunurrahman, 2016:87) mendefenisikan 

kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ sebagai himpunan bagian 

dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan 

sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah 

semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan 

tindakan. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak 

bersifat menetap, dan dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu peranan 

lingkungan terutama orang tua pada masa anak-anak sangat mempengaruhi 

dalam pembentukan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dapat 

dibagi menjadi dua yaitu kecerdasan emosional positif dan kecerdasan 

emosional negatif. Kecerdaan emosional positive dapat ditandai dengan 
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tingkah laku baik sesuai aturan, memiliki sikap peduli terhadap sesama, 

saling memahami, sabar, rasa syukur, ikas menerima cobaan dan ujian yang 

dialami. 

Dari uraian tersebut nampak bahwa ada hubungan kecerdasan 

emosional dengan self control siswa kelas VII SMPN 25 Kota Jambi.  Berikut 

ini akan disajikan bagan hubungan antara kecerdasan emosional siswa dengan 

self control dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 
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 Gambar 1.1 Kerangkap Konseptual  
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