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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Self Control 

1. Pengertian Self Control 

Menurut 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. Pengertian tersebut berarti bahwa 

kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah 

lakunya sehingga dapat mengurangi atau menghindari tingkah laku yang 

merugikan dirinya. 

Pendapat lain dikemukakan oleh yulia singgih (2002:75) 

pengendalian diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur 

kelakuan/tingkah lakunya sendiri saat ia dihadapkan dengan 

gangguan/godaan yang berat atau tekana lingkungan. Selain itu kontrol 

diri juga merupakan kemampuan untuk mengontrol dan mengelola 

faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk 

menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi, kemampuan untuk 

mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan 

mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang 

lain, selalu konfrom dengan orang lain dan menutupi perasaannya. Pada 

pengertian ini terdapat beberapa unsur kontrol diri yaitu kemampuan 

untuk membaca situasi, mengelola perilaku, mengendalikan perilaku, 
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kemampuan untuk mengontrol kecenderungan menarik perhatian dan 

kemampuan untuk mampu sesuai dengan orang lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dipaparkan, dapat 

peneliti simpulkan bahwa pengertian self control yaitu suatu 

keterampilan individu dalam mengendalikan keinginan sesaat dari dalam 

diri yang berpengaruh terhadap perilaku yang kurang sesuai dengan 

norma yang berlaku dalam masyarakat. Keterampilan akan mengontrol 

diri ini dapat digunakan oleh individu untuk mengarahkan dirinya agar 

tidak terpengaruh oleh rangsangan-rangsangan dari dalam diri maupun 

dari luar yang dapat berpengaruh terhadap tingkah laku. Hal ini dapat 

mencegah individu dari tingkah laku impulsif, sehingga individu dapat 

terhindar dari konsekuensi yang merugikan dirinya.   

2. Aspek-aspek  Self Control 

Ghufron & Risnawita (2010:29),  menyebutkan bahwa aspek-aspek 

kontrol diri terdiri dari kontrol perilaku (behavior control), kontrol 

kognitif (cognitive control), dan kontrol dalam mengambil keputusan 

(decesional control).   

a. Kontrol perilaku (behavior control)  

Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons  

yang secara langsung dapat digunakan untuk mengambil suatu 

tindakan guna menghindari situasi yang tidak menyenangkan dan 

mengurangi dampak dari situasi tersebut. Artinya bahwa individu 

dengan kontrol perilaku yang baik akan mampu menghadapi suatu 
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keadaan dengan menggunakan respon yang baik sehingga akan 

mampu menghindari situasi yang merugikannya.  Kemampuan 

mengontrol perilaku ini dibagi menjadi dua komponen yaitu 

kemampuan mengatur pelaksanaan (regulated administration) dan 

kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus modiafibility).   

1) Kemampuan mengatur pelaksanaan (regulated administration)  

Merupakan kemampuan yang dimiliki individu 

untukmenentukan siapa yang mengendalikan situasi atau 

keadaan.  Dalam hal ini individu mampu menentukan apakah 

yang mengendalikan situasi atau keadaan tersebut adalah dirinya 

sendiri dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya, 

atau individu akan menggunakan sumber-sumber dari luar diri 

bila ternyata individu tidak mampu mengendalikan keadaan 

yang ada. 

2) Kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus modiafibility)  

Merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan 

kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Terdapat 

beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatur stimulus, 

yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menempatkan tenggang 

waktu di antara rangkaian stimulus yang sedang berlangsung, 

menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, serta 

membatasi intensitas stimulus.   

b. Kontrol kognitif (cognitive control)  



14 

 

Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengelola 

informasi yang tidak diinginkan. Individu dengan kontrol kognitif 

yang baik akan mampu mengontrol informasi dengan cara 

menafsirkan, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam 

kerangka pikiran. Tindakan tersebut dilakukan guna melakukan 

proses adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan-tekanan 

psikologis. Kontrol kognitif terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:  

1) Memperoleh informasi (information gain)  

Individu dapat memperoleh informasi berdasarkan kejadian atau 

pengalaman yang dialaminya. Individu dapat menggunakan 

informasi yang dia dapatkan untuk memahami berbagai keadaan, 

sehingga individu mampu mengantisipasi suatu keadaan yang 

tidak menyenangkan dengan berbagai macam pertimbangan.   

2) Melakukan penilaian  

Individu berusaha menilai serta menafsirkan keadaan atau 

peristiwa dengan cara memperhatikan segi positif secara 

subyektif.   

c. Kontrol dalam pengambilan keputusan (decesional control)  

Kontrol pengambilan keputusan merupakan kemampuan individu 

untuk menetapkan suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang 

diyakini atau disetujui. Dalam hal ini kontrol dalam pengambilan 

keputusan memiliki fungsi dalam menentukan pilihan dalam 

berbagai kemungkinan tindakan yang akan diambil oleh individu.    
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Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

terbagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu bagaimana seseorang dapat 

mengontrol perilaku, mengontrol kognitif, serta bagaimana seseorang 

mengambil keputusan. Aspek – aspek tersebut merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kontrol diri pada penelitian ini.   

3. Faktor yang Mempengaruhi Self Control  

 Perkembangan kontrol diri pada individu tentunya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Menurut  Ghufron & Risnawita (2010:32), 

pembentukan kontrol diri pada individu dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal.   

a. Faktor Internal  

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu itu 

sendiri. Semakin bertambahnya usia individu maka akan semakin 

baik kemampuan kontrol diri dari individu tersebut. Selain itu faktor 

internal pembentuk kontrol diri adalah kematangan emosi. Individu 

yang sudah mencapai tingkat kematangan secara emosional juga 

dapat mengontrol perilakunya dengan baik. Hal ini sesuai dengan 

bahwa kemampuan kontrol diri pada individu berkembang seiring 

dengan kematangan emosi.   

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

individu. Dalam hal ini, lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh 

terhadap pembentukan kontrol diri pada individu. Didalam 
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lingkungan keluarga peran orang tua sangatlah penting. Penerapan 

peraturan serta sikap kedisiplinan yang semakin demokratis oleh 

pihak orang tua akan berpengaruh terhadap kemampuan kontrol diri 

pada individu. 

4. Fungsi Self Control  

Kontrol diri pada individu memiliki beberapa fungsi. Gunarsa 

(2001:255), menyebutkan bahwa kontrol diri memiliki beberapa fungsi 

yaitu:  

a. Membatasi perhatian individu kepada orang lain. Dengan adanya 

kontrol diri, individu akan mampu membatasi perhatian yang 

berlebih terhadap keinginan dan kebutuhan orang lain. Individu 

dengan kontrol diri yang baik dapat memfokuskan perhatian 

terhadap kebutuhan pribadinya.  

b. Membatasi keinginan individu untuk mengendalikan orang lain. 

Individu dengan kontrol diri yang baik akan memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk mengekspresikan dirinya 

sesuai dengan keinginannya. Individu dapat membatasi 

keinginannya terhadap kebebasan orang lain serta memberikan 

kebebasan kepada orang lain untuk berada dalam ruang aspirasinya 

masing-masing.  

c. Membatasi individu untuk bertingkah laku negatif. Individu dengan 

kontrol diri memiliki kemampuan untuk menahan dorongan serta 

keinginan yang negatif dari dalam diri. Individu yang mampu 
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menahan dorongan yang negatif akan terhindar dari tingkah laku 

yang kurang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan 

sosial.  

d. Membantu individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

seimbang. Individu dengan kontrol diri yang baik akan berusaha 

memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan takaran kebutuhan 

yang diinginkan. Kontrol diri juga akan membantu individu untuk 

menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan dalam menjalani hidup. 

Keterampilan mengelola dan mengontrol diri sangat diperlukan 

oleh individu, khususnya remaja.  

Berdasarkan paparan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

fungsi kontrol diri yaitu membatasi perhatian individu yang berlebih 

kepada orang lain,  membatasi keinginan individu untuk mengendalikan 

orang lain, membatasi individu untuk bertingkah laku negatif, 

membantu individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

seimbang. 

B. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Kecerdasan Emosional  

Istilah kecerdasan emosional muncul secara luas pada pertengahan 

tahun 1990-an. Sebelumnya Gardner (dalam Goleman, 2003:513) 

mengemukakan 7 kecerdasan pada manusia (kecerdasan majemuk). Daftar  

tujuh macam kecerdasan yang dibuatnya meliputi tidak hanya kemampuan 

verbal dan matematika yang sudah lazim, tetapi juga dua kemampuan 



18 

 

yang bersifat pribadi, kemampuan mengenal dunia dalam diri sendiri dan 

keterampilan sosial. 

Menurut Goleman (2016:50), menyatakan bahwa kecerdasan 

mejemuk yang dikemukakan oleh Gardner adalah manisfestasi dari 

penolakan akan pandangan intelektual quotient (IQ). Salovey (dalam 

Goleman, 2016:55), menempatkan kecerdasan pribadi dari gardner sebagai 

definisi dasar dari kecerdasan emosional. Kecerdasan yang dimaksud 

kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi. Kecerdasan emosi 

dapat menempatkan emosi individu pada porsi yang tepat, memilih 

kepuasan dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana hati adalah inti 

dari hubungan sosial yang baik. 

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. Lebih lanjut Aunurrahman (2016:87) menjelaskan bahwa 

kecerdasan emosi merupakan hasil dari aktivitas individu dalam melatih 

fungsi-fungsi emosional diri sendiri atau oleh orang lain. 

Selanjutnya Sri habsari (2005:60) mendefinisikan kecerdasan 

emosi adalah kemampuan untuk menata perasaan dan kemampuan diri. 

Kemampuan ini membantu untuk tidak mudah terpengaruh. 

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli yang telah dikemukakan 

di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan 
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untuk mengenali perasaan diri sendiri dan orang yang disekitarnya 

sehingga mampu mengontrol perasaannya menggunakan keterampilan 

kognitif dalam bertindak. 

2. Aspek-aspek Kecerdasan Emosi 

Solovey dan Mayer (Goleman, 2003:513) membagi aspek kecerdasan 

emosi menjadi lima bagian, yaitu: 

a. Kesadaran diri 

Kemampuan apa yang dirasakan terhadap diri sendiri dan 

menggunakan cara untuk mengambil keputusan sendiri, mempunyai 

tolak ukur yang tinggi atas kemampuannya dan kepercayaan diri yang 

kuat. 

 

b. Mengelola emosi 

Kemampuan menangani atau mengatur perasaannya, menenangkan 

dirinya, melepaskan diri dari kemurungan dan kebingungan sehingga 

emosi yang merisaukan tetap terkendali. 

 

 

c. Motivasi diri sendiri 

Motivasi berarti menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk 

menggerakan dan menuntun seseorang menuju sasaran, membantu 

kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk 

bertahan menghadapi kegagalan dan prustasi. 
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d. Empati 

Yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain, 

mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan habungan 

saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam 

orang.  

e. Keterampilan Sosial 

Kemampuan untuk berinteraksi dan menjaga hubungan yang sehat 

dengan orang lain atau kemampuan sosial. 

Berdasarkan dari pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan 

bahwa aspek-aspek kecerdasan emosi meliputi kesadaran diri, 

pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Peneliti 

menyimpulkan untuk selanjutnya yang dijadikan indikator kecerdasan 

emosi sesuai dengan pendapat Goleman   

3. Ciri-ciri Kecerdasan Emosi 

Goleman (2016:56) menyatakan ada lima ciri-ciri kecerdasan emosi 

antara lain 

a. Mengenali emosi diri 

Mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi merupakan dasar 

kecerdasan emosional, karena ketidak mampuan mencermati perasaan 

diri membuat seseorang berada dalam kekuasaan perasaan. 

b. Mengelola emosi 

Kemampuan dalam menangani perasaannya merupakan kecakapan 

yang bergantung pada kesadaran diri, dengan kemampuan ini 
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seseorang akan mampu menghibur dirinya sendiri, melepas 

kecemasan sehingga mampu bangkit dari persoalan hidup yang 

dialaminya. 

c. Memotivasi diri sendiri 

Mengendalikan diri dan menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati merupakan landasan untuk mencapai 

keberhasilan. 

d. Memahami emosi orang lain 

Mengenali emosi orang lain merupakan empati. Empati juga 

bergantung pada kesadaran diri emosional. Orang yang empati lebih 

mampu menangkapsinyal sosial yang dibutuhkan atau dikehendaki 

oleh orang lain. 

e. Membina hubungan dengan orang lain 

Agar dapat mengembangkan kecerdasan emosi dibutuhkan adanya 

dorongan memelihara hubungan dan membina hubungan tersebut. 

Goleman (2003:45) menguraikan tentang ciri-ciri kecerdasan 

emosional yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan 

menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-

lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga ragar beban stres 

tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati, dan berdoa. 

Dari berbagai pendapat diatas bahwa ciri-ciri kecerdasan emosi adalah 

kemampuan untuk mengendalikan dorongan hati, mampu berfikir secara 
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kognitif tanpa mengedepankan emosi sehingga dapat menunjang 

keberhasilan positif.  

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosi 

Apabila ditinjau dari pendapat para ahli, ada dua faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang yaitu: faktor internal dan faktor 

eksternal. Goleman (2003:55) menyetakan bahwa faktor internal yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Ketika seseorang 

dalam kondisi traumatis dengan rusaknya otak emosi, ia masih harus 

bertindak dalam situasi. Tapi dalam keadaan tragis tidak demikian dapat 

berinteraksi dengan orang lainsecara layak sehingga rencana yang telah 

disusun tidak dapat dijalankan dan kesuksesan jauh darinya. 

Faktor lain yang mempengaruhi kecerdasan emosi adalah faktor 

eksternal yaitu yang datang dari luar diri individu. Sepanjang 

perkembangan sejarah manusia menunjukan seseorang sejak kecil 

mempelajari keterampilan sosial dasar maupun emosional dari orang tua 

dan kerabat, tetangga, teman bermain, lingkungan pembelajaran disekolah 

dan dari dukungan sosial lainnya (Goleman, 2016:57). Demikian juga 

kecerdasan emosi seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan tidak 

bersifat menetap. Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosi yaitu: pengaruh keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial. 

Goleman (2003:57) berpendapat bahwa lingkungan keluarga 

merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Menurutnya ada 
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ratusan penelitian memperlihatkan bahwa cara orang tua memperlakukan 

anak-anaknya berakibat mendalam bagi kehidupan emosional anak, karena 

anak-anak adalah murid yang pintar, sangat peka terhadap transmisi emosi 

yang paling halus, sekalipun dalam keluarga. 

Lingkungan keluarga khusunya orang tua memegang peranan penting 

terhadap perkembangan kecerdasan emosi anak. Kondisi ini menuntut agar 

sistem pendidikan yang lebih dinamis dan variatif sesuai tuntutan 

kebutuhan perkembangan zaman dan tidak mengabaikan perkembangan 

emosional anak. Sistem pendidikan hendaknya tidak mengabaikan 

perkembangan fungsi otak kanan terutama perkembangan emosi dan konasi 

seseorang. Pengembangan potensi anak didik melalui teknik, gaya 

kepemimpinan dan metode mengajar yang mendorong siswa untuk ambil 

peran, mendorong dan menghargai inisiatif dan memberikan insentif bagi 

keterlibatan siswa sehingga kecerdasan emosi berkembang secara 

maksimal. 

Demikianlah beberapa hal yang mempengaruhi kecerdasan emosi 

yang secara garis besar dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu dan 

faktor dari luar individu, selanjutnya kedua faktor ini saling berinteraksi 

dalam proses belajar dan latihan selama rentang kehidupannya. 

C. Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Self Control 

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 
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(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.  

Individu yang mampu mengembangkan kemampuan kontrol diri dengan 

baik akan dapat menahan atau mengendalikan emosi yang ada pada diri dengan 

menggunakan cara-cara yang positif, serta mampu mengendalikan atau 

mengubah rangsangan dari luar terhadap suatu respon, sehingga perilaku yang 

ditimbulkan tidak memberikan konsekuensi negatif terhadap individu, 

Sebaliknya individu yang belum dapat mengontrol emosinya dan belum mampu 

mengontrol rangsangan dari luar akan menunjukkan perilaku yang dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi diri individu. 

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. Menurut Goleman (2005: 512) kecerdasan 

emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya 

dengan intelegensi, menjaga keselarasan emosi, dan pengungkapannya melalui 

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

keterampilan sosial. 

Kecerdasan emosional dapat dibagi menjadi dua yaitu kecerdasan 

emosional positif dan kecerdasan emosional negatif, kecerdasan emosi yang 

rendah mengakibatkan emosi negatif yang berlebihan. Kecerdaan emosional 

positive dapat ditandai dengan tingkah laku baik sesuai aturan, memiliki 

sikap peduli terhadap sesama, saling memahami, sabar, rasa syukur, ikas 
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menerima cobaan dan ujian yang dialami. Kecerdanan emosional negatif 

dapat ditandai dengan perasaan negatif cemas, takut, keluh kesah, dan amarah. 

Menurut Ghufron & Risnawita (2010:23) bahwa “Kontrol diri 

berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-

dorongan dari dalam dirinya”. Menurut konsep ilmiah, pengendalian emosi 

berarti mengarahkan energi emosike saluran ekspresi yang bermanfaat dan 

dapat diterima secara sosial. Mengontrol emosi berarti mendekati situasi 

dengan menggunakan sikap yang rasional untuk merespon situasi tersebut 

dan mencegah munculnya reaksi yang berlebihan. 

Berkaitan dengan kemungkinan adanya hubungan kecerdasan emosi 

dengan self control pada remaja, dapat dikatakan bahwa jikan individu memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi, maka ia akan berperilaku dan akan 

menyelaraskan perilakunya dengan nilai-nilai atau keyakinan yang 

dimiliki.Individu yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan terdorong 

untuk memiliki self kontrol yang baik yang membawa pada hal yang positif, 

karena ia menyadari hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan 

yang dimiliki.  

Kemungkinan adanya keterkaitan antara hubungan kecerdasan emosional 

dengan self control, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan 

emosional yang dimiliki oleh siswa, maka semakin tinggi pula  self control yang 

dimilikinya, sebaliknya jika semakin rendah tingkat kecerdasan emosional yang 

dimiliki remaja, maka semakin rendah pula self control yang dimiliki siswa. 

 


