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BAB IV 

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab empat mendeskripsikan hasil temuan dari penelitian yang telah 

dilakukan pada 346 peserta didik kelas XI SMK Sangkuriang 1 Cimahi 

Tahun Ajaran 2015/2016 sebagai sampel penelitian. Secara runtut dipaparkan 

mengenai hasil temuan dan pembahasan mengenai gambaran perkembangan 

self control peserta didik, gambaran umum self control peserta didik, serta 

rancangan bimbingan kelompok teknik modeling untuk meningkatkan self 

control peserta didik. 

 

4.1 Hasil Temuan 

4.1.1 Gambaran Perkembangan Self Control Peserta Didik Kelas XI 

SMK Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016 

Gambaran perkembangan self control peserta didik kelas XI SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian. 

Berikut disajikan tabel perolehan nilai minimum, nilai median, dan nilai 

maksimum sebagai gambaran perkembangan self control peserta didik. 

Tabel 4.1. Gambaran Perkembangan Self Control 

Self Control Kategori 

Minimum 1.78 Belum Memadai 

Median 2.80 Cukup Memadai 

Maksimum 4.59 Sangat Memadai 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa skor minimum self control peserta 

didik yakni 1.78 yang berada pada kategori belum memadai. Pada kategori 

ini, peserta didik belum memiliki kompetensi yang memadai untuk dapat 

mengontrol perilaku, mengontrol kognisi, dan mengontrol keputusan dalam 

berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. 

Perolehan nilai median sebesar 2.80 berarti nilai tengah self control 

peserta didik berada pada kategori cukup memadai yang mana setengah dari 

jumlah peserta didik berada dibawah kategori cukup memadai dan setengah 
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lainnya berada diatas kategori cukup memadai. Pada kategori ini, peserta 

didik memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam mengendalikan diri 

pada aspek mengontrol perilaku, mengontrol kognisi, dan mengontrol 

keputusan namun belum berkembang dengan sangat baik. 

Nilai  maksimum self control peserta didik sebesar 4.59 berada pada 

kategori sangat memadai. Peserta didik yang telah mencapai kategori sangat 

memadai sudah memiliki kompetensi yang sangat baik  dalam mengendalikan 

diri sehingga peserta didik dapat mengontrol perilaku, mengontrol kognisi, 

dan mengontrol keputusan agar tidak berperilaku menyimpang. 

Pergerakan self control dimaknai sebagai suatu dinamika perubahan. 

Dinamika perubahan self control dapat terjadi secara konstruktif ataupun 

destruktif. Upaya yang dapat dilakukan agar self control peserta didik 

bergerak ke arah konstruktif yakni penyelenggaraan layanan bimbingan bagi 

peserta didik untuk meningkatkan self control secara bertahap.  

 

4.1.2 Gambaran Perkembangan Aspek-Aspek Self Control Peserta 

Didik Kelas XI SMK Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 

2015/2016 

4.1.2.1 Aspek Behavioral Control  

Gambaran perkembangan self control peserta didik pada aspek 

behavioral control merupakan gambaran mengenai kemampuan peserta didik 

dalam mengendalikan diri pada suatu keadaan yang tidak menyenangkan 

melalui dua kemampuan utama yakni: 1) kemampuan mengatur pelaksanaan 

(regulated administration); dan 2) kemampuan memodifikasi perilaku 

(stimulus modifiability). 

Kemampuan mengatur pelaksanaan (regulated administration) 

ditunjukkan dengan dua indikator perilaku yakni: 1) peserta didik mampu 

mengendalikan situasi/keadaan oleh dirinya sendiri; dan 2) peserta didik 

mampu mengendalikan situasi/keadaan dengan menggunakan sumber 

eksternal. Kemampuan memodifikasi perilaku (stimulus modifiability) juga 

ditunjukkan dengan dua indikator perilaku yakni: 1) peserta didik dapat 

mengetahui atau memprediksi kapan stimulus yang tidak dikehendaki akan 
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muncul; dan 2) peserta didik mengetahui bagaimana stimulus yang tidak 

dikehendaki akan dihadapi.  

Hasil penelitian menunjukkan perolehan nilai minimum aspek 

behavioral control peserta didik sebesar 1.53 yakni berada pada kategori 

belum memadai. Pada kategori ini, peserta didik belum memiliki kemampuan 

yang memadai untuk mengatur pelaksanaan (regulated administration) dan 

memodifikasi perilaku (stimulus modifiability). 

Titik tengah aspek behavioral control peserta didik berada pada 

kategori cukup memadai dengan skor 2.94. Pada kategori ini, peserta didik 

memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk mengendalikan diri pada 

aspek behavioral control dengan cara mengatur pelaksanaan (regulated 

administration) dan memodifikasi perilaku (stimulus modifiability). 

Nilai maksimum aspek behavioral control peserta didik yakni 4.65 

yang berada pada kategori sangat sangat memadai. Pada kategori ini, peserta 

didik telah memiliki kemampuan yang sangat memadai untuk mengendalikan 

diri pada aspek behavioral control dengan cara mengatur pelaksanaan 

(regulated administration) dan memodifikasi perilaku (stimulus 

modifiability). Perolehan skor minimum, median, dan maksimum dapat 

dilihat pada tabel 4.2. 

Peserta didik dengan kategori belum memadai pada aspek behavioral 

control, memiliki kemampuan yang belum memadai pada kedua kemampuan 

utama yaitu kemampuan mengatur pelaksanaan dan kemampuan 

memodifikasi perilaku. 

Pada kemampuan mengatur pelaksanaan, skor yang ditunjukkan 

sebesar 1.38, artinya peserta didik belum mampu mengendalikan 

situasi/keadaan oleh dirinya sendiri sehingga cenderung mengikuti pengaruh-

pengaruh dari luar dirinya yang bersifat negatif. Peserta didik juga belum 

mampu mengendalikan sumber eksternal yang bersifat positif sebagai suatu 

jembatan untuk tidak berperilaku impulsif. 

Kemampuan peserta didik dalam memodifikasi perilaku juga berada 

pada kategori belum memadai yang ditunjukkan dengan skor 1.67, artinya 

peserta didik belum mampu memperediksi kapan stimulus yang tidak 
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dikehendaki akan muncul dan belum memiliki kemampuan yang memadai 

untuk menghadapi stimulus yang tidak dikehendaki, sehingga peserta didik 

memiliki kecenderungan untuk berperilaku ceroboh tanpa 

mempertimbangkan dampak yang mungkin dihadapi.  

Peserta didik dengan kategori cukup memadai pada aspek behavioral 

control, memiliki kemampuan mengatur pelaksanaan pada kategori cukup 

memadai dengan skor 2.75, artinya peserta didik memiliki kemampuan yang 

cukup memadai dalam mengendalikan situasi/keadaan oleh dirinya dan cukup 

mampu menggunakan sumber eksternal di lingkungannya. Cukup 

memadaikan kemampuan memodifikasi perilaku berada pada kategori sangat 

memadai ditunjukkan dengan skor 3.05, artinya peserta didik telah mampu 

memprediksi kapan stimulus yang tidak dikehendaki akan muncul. Peserta 

didik juga mengetahui bagaimana stimulus yang tidak dikehendaki akan 

dihadapi sehingga peserta didik dapat mempertimbangkan dampak dari 

perilaku yang ditampilkan sebagai suatu respon dari stimulus yang muncul. 

Peserta didik yang berada pada kategori sangat memadai memiliki 

kemampuan yang sangat memadai pula dalam mengontrol perilaku dengan 

cara mengatur pelaksanaan dan memodifikasi perilaku. Kemampuan peserta 

didik dalam mengatur pelaksanaan ditunjukkan dengan skor 4.50, artinya 

peserta didik memiliki kemampuan yang sangat memadai untuk menghadapi 

suatu keadaan dengan memanfaatkan pilihan dirinya maupun menggunakan 

sumber eksternal dengan sangat efektif.  

Kemampuan peserta didik dalam memodifikasi perilaku ditunjukkan 

dengan skor 4.78, artinya peserta didik memiliki kemampuan yang sangat 

memadai dalam memprediksi kapan stimulus yang tidak dikehendaki akan 

muncul dan mengetahui cara-cara menghadapi stimulus tersebut dengan 

sangat kompeten. Peserta didik bukan hanya mampu mempertimbangkan 

dampak yang akan dihadapi dari suatu perilaku tapi juga mampu menunda 

keinginan dirinya untuk mendapatkan konsekuensi positif yang lebih besar. 

Peserta didik pada kategori ini cenderung menunjukkan perilaku ke arah 

konstruktif dan menghindari perilaku menyimpang. Perolehan skor setiap sub 

aspek pada aspek behavioral control dapat dilihat pada tabel 4.3. 



56 
 

 

4.1.2.2 Aspek Cognitive Control 

Pada aspek cognitive control, peserta didik mampu mengendalikan 

diri untuk mengolah informasi yang tidak diinginkan. Kemampuan 

mengendalikan diri pada aspek cognitive control ditunjukkan melalui dua 

kemampuan utama yakni: 1) kemampuan memperoleh informasi (information 

gain); dan 2) kemampuan melakukan penilaian (appraisal). 

Kemampuan memperoleh informasi ditunjukkan peserta didik dengan 

cara mengantisipasi keadaan yang tidak menyenangkan dengan berbagai 

pertimbangan. Cukup memadaikan kemampuan melakukan penilaian 

ditunjukkan dengan dua indikator yakni: 1) peserta didik mampu menilai 

suatu peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif; dan 2) peserta 

didik mampu menafsirkan suatu peristiwa dengan cara memperhatikan segi-

segi positif.  

Hasil penelitian menunjukkan nilai minimum aspek cognitive control 

peserta didik sebesar 1.50 yakni berada pada kategori belum memadai artinya 

kemampuan peserta didik dalam mengendalikan diri untuk mengolah 

informasi yang tidak diinginkan masih belum memadai. Peserta didik belum 

memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi (information gain) dan 

belum mampu melakukan penilaian (appraisal). 

Nilai median aspek cognitive control peserta didik berada pada 

kategori cukup memadai dengan skor 2.87. Pada kategori ini, kemampuan 

peserta didik dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan sudah cukup 

memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi pengambilan 

keputusan yang keliru dalam berperilaku. 

Nilai maksimum aspek cognitive control sebesar 4.63 menunjukkan 

bahwa peserta didik berada pada kategori sangat memadai. Pada kategori ini 

berarti peserta didik memiliki kemampuan yang sangat baik dalam 

memperoleh informasi dan dalam melakukan penilaian sebagai bentuk 

kemampuan peserta didik dalam mengendalikan diri untuk mengolah 

informasi yang tidak diinginkan. Cognitive control yang dimiliki peserta 

didik yang berada kategori sangat memadai dapat membantu mengurangi 

tekanan yang dihadapi karena adanya informasi yang tidak diinginkan. Nilai 
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minimum, median, dan maksimum aspek cognitive control peserta didik 

dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Peserta didik yang berada pada kategori belum memadai dalam aspek 

cognitive control, memiliki kemampuan memperoleh informasi (information 

gain) yang tidak memadai dengan skor 1.00, artinya peserta didik tidak 

mampu mengantisipasi keadaan yang tidak menyenangkan dengan berbagai 

pertimbangan berdasarkan informasi yang diperolehnya. Kemampuan peserta 

didik dalam melakukan penilaian (appraisal) berada pada kategori cukup 

memadai ditunjukkan dengan skor 1.73, artinya peserta didik belum mampu 

menilai dan menafsirkan suatu peristiwa dengan cara memperhatikan segi-

segi positif dari peristiwa tersebut. 

Peserta didik yang berada pada kategori cukup memadai dalam aspek 

cognitive control, menunjukkan kemampuan memperoleh informasi 

(information gain) dan kemampuan melakukan penilaian (appraisal) pada 

kategori cukup memadai. Kemampuan memperoleh informasi pada kategori 

cukup memadai ditunjukkan dengan skor 3.00. Pada kategori ini, peserta 

didik telah memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam mengantisipasi 

keadaan yang tidak menyenangkan dengan berbagai pertimbangan 

berdasarkan informasi yang diperolehnya. Kemampuan melakukan penilaian 

juga berada pada kategori cukup memadai dengan skor 2.82. Artinya, peserta 

didik cukup mampu menilai dan menafsirkan suatu peristiwa dengan cara 

memperhatikan segi-segi positif dari suatu peristiwa. 

Pada aspek cognitive control dengan kategori sangat sangat memadai, 

peserta didik menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memperoleh 

informasi maupun dalam melakukan penilaian. Pada kemampuan 

memperoleh informasi ditunjukkan dengan skor 4.80, artinya peserta didik 

sangat terampil dalam mengantisipasi keadaan yang tidak menyenangkan 

dengan berbagai pertimbangan berdasarkan informasi yang diperolehnya. 

Kemampuan melakukan penilaian juga berada pada kategori sangat memadai 

dengan skor 4.55, artinya peserta didik memiliki kemampuan yang sangat 

kompeten dalam menilai dan menafsirkan suatu peristiwa dengan cara 
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memperhatikan segi-segi positif dari suatu peristiwa. Peroleh skor setiap sub 

aspek cognitive control dapat dilihat pada tabel 4.3. 

 

4.1.2.3 Aspek Decisional Control 

Gambaran umum aspek decisional control peserta didik ditunjukkan 

dengan dua indikator yakni: 1) peserta didik mampu memilih suatu tindakan 

berdasarkan pada sesuatu yang diyakini dan disetujui dengan adanya 

kebebasan; dan 2) peserta didik mampu memilih suatu tindakan berdasarkan 

pada sesuatu yang diyakini dan disetujui dengan adanya kesempatan. Adapun 

tabel gambaran umum aspek decisional control sebagai berikut. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai minimum aspek decisional control 

peserta didik berada pada kategori belum memadai dengan skor 1.53. Pada 

kategori ini peserta didik belum mampu mengendalikan diri untuk memilih 

suatu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini dan disetujui dengan 

kebebasan yang dimiliki maupun dengan kesempatan yang tersedia. Peserta 

didik akan sulit membuat pertimbangan dalam mengambil keputusan pada 

suatu keadaan. 

Nilai median aspek decisional control peserta didik yakni 2.63 berada 

pada kategori cukup memadai. Pada kategori ini, peserta didik telah memiliki 

kemampuan yang cukup memadai dalam mengendalikan diri untuk memilih 

suatu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini dan disetujui dengan 

kebebasan yang dimiliki maupun dengan kesempatan yang tersedia. 

Nilai maksimum aspek decisional control peserta didik berada pada 

kategori sangat memadai dengan skor 4.55. Pada kategori ini, kemampuan 

peserta didik dalam mengontrol keputusan sudah sangat memadai yang 

tercermin melalui kemampuannya dalam memilih suatu tindakan. Peserta 

didik mampu memilih suatu tindakan dengan kebebasan yang dimilikinya 

secara konstruktif dan tetap memperhatikan nilai positif dari suatu tindakan. 

Kesempatan yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk 

memilih suatu tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan 

disetujinya. Nilai minimum, median, dan maksimum aspek decisional control 

peserta didik dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Gambaran Perkembangan Aspek-Aspek Self Control 

Aspek Self Control Skor Kategori 

Behavioral Control 

(kemampuan mengontrol 

perilaku) 

Minimum  1.53 Belum Memadai 

Median 2.94 Cukup Memadai 

Maksimum 4.65 Sangat Memadai 

 

Cognitive Control 

(kemampuan mengontrol 

kognisi) 

Minimum  1.50 Belum Memadai 

Median 2.87 Cukup Memadai 

Maksimum 4.63 Sangat Memadai 

 

Decisional Control 

(kemampuan mengontrol 

keputusan) 

Minimum  1.09 Belum Memadai 

Median 2.63 Cukup Memadai 

Maksimum 4.55 Sangat Memadai 

 

Tabel 4.3. Gambaran Perkembangan Sub Aspek Self Control 

Aspek Sub Aspek Minimum Median Maksimum 

Behavioral 

Control 

(kemampuan 

mengontrol 

perilaku) 

Regulated 

Administration 

(kemampuan 

mengatur 

pelaksanaan 

perilaku) 

1.38 

(Belum 

Memadai) 

2.75 

(Cukup 

Memadai) 

4.50 

(Sangat 

Memadai) 

Stimulus 

Modifiability 

(kemampuan 

memodifikasi 

stimulus) 

1.67 

(Belum 

Memadai) 

3.05 

(Memadai) 

4.78 

(Sangat 

Memadai) 

Cognitive 

Control 

(kemampuan 

mengontrol 

kognisi) 

Information Gain 

(kemampuan 

memperoleh 

informasi) 

1.00 

(Tidak 

Memadai) 

3.00 

(Cukup 

Memadai) 

4.80 

(Sangat 

Memadai) 

Appraisal 

(kemampuan 

melakukan 

penilaian) 

1.74 

(Belum 

Memadai) 

2.82 

(Cukup 

Memadai) 

4.55 

(Sangat 

Memadai) 

 

Decisional 

Control 

(kemampuan 

mengontrol 

keputusan 

Kemampuan 

memilih tindakan 

berdasarkan 

kebebasan 

1.20 

(Belum 

Memadai) 

2.80 

(Cukup 

Memadai) 

4.80 

(Sangat 

Memadai) 

Kemampuan 

memilih tindakan 

berdasarkan 

kesempatan 

1.00 

(Tidak 

Memadai) 

2.33 

(Cukup 

Memadai) 

4.50 

(Sangat 

Memadai) 
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4.1.3 Gambaran Umum Self Control Peserta Didik Kelas XI SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016 

Gambaran umum self control disajikan untuk mengetahui berapa 

banyak peserta didik yang berada setiap kategori. Pada data ini dapat 

dianalisis peserta didik yang secara khusus belum memadai self control-nya 

untuk membantu mengetahui sasaran layanan yang menjadi prioritas dalam 

pelaksanaan bimbingan.  Berikut disajikan tabel gambaran umum self control 

peserta didik. 

Tabel 4.4. Gambaran Umum Self Control 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Memadai 0 0 

Belum Memadai 7 2.0 

Cukup Memadai 242 69.9 

Memadai 89 25.7 

Sangat Memadai 8 2.3 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak ada (0%) peserta didik yang 

berada pada kategori tidak memadai. Sebanyak 7 orang peserta didik (2.0%) 

berada pada kategori belum memadai, berarti terdapat 7 orang peserta didik  

yang belum memiliki kemampuan memadai untuk mengontrol perilaku, 

mengontrol kognisi, dan mengontrol keputusan. 

Kategori self control yang paling dominan yakni kategori cukup 

memadai, terdapat 242 (69.9%) peserta didik berada pada kategori cukup 

memadai. Artinya, sebagian besar peserta didik kelas XI SMK Sangkuriang 1 

Cimahi telah memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk mengontrol 

perilaku, mengontrol kognisi, dan mengontrol keputusan, namun masih harus 

terus ditingkatkan. Pada kategori cukup memadai, self control peserta didik 

dapat mengalami penurunan karena belum secara ajeg kemampuan 

mengendalikan diri dimiliki secara utuh oleh peserta didik. Dalam kondisi 

demikian, peserta didik pada kategori cukup memadai perlu terus dibantu 

untuk meningkatkan self control agar perilaku yang ditampilkan mengarah 

pada perilaku yang konstruktif. 
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Self control peserta didik pada kategori memadai berjumlah 89 

(25.7%) peserta didik. Artinya, sebanyak 89 orang peserta didik telah 

memiliki kemampuan yang memadai untuk mengontrol perilaku, mengontrol 

kognisi, dan mengontrol keputusan sehingga peserta didik akan mampu 

berperilaku secara konstruktif dalam berhubungan dengan diri maupun 

dengan lingkungannya. 

Peserta didik dengan kategori self control sangat memadai berjumlah 

8 (2.3%) orang peserta didik. Kedelapan peserta didik pada kategori ini telah 

memiliki kompetensi yang sangat memadai dalam mengontrol perilaku, 

mengontrol kognisi, dan mengontrol keputusan. Peserta didik memiliki 

kecenderungan untuk berperilaku konstruktif dan mampu menunda dorongan-

dorongan negatif dalam dirinya. 

 

4.1.4 Gambaran Umum Aspek-Aspek Self Control Peserta Didik Kelas 

XI SMK Sangkuriang 1 Cimahi 

4.1.4.1 Gambaran Umum Aspek Behavioral Control 

Pada sajian gambaran umum ini dapat diketahui secara spesifik berapa 

banyak peserta didik yang berada pada kategori tidak memadai, belum 

memadai, cukup memadai, memadai, dan sangat memadai dalam aspek 

behavioral control. Pencapaian kemampuan peserta didik pada aspek 

behavioral control sangat beragam namun cenderung menumpuk pada 

kategori cukup memadai. Adapun tabel gambaran umum aspek behavioral 

control sebagai berikut. 

Tabel 4.5. Gambaran Umum Aspek Behavioral Control 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tidak memadai 0 0 

Belum memadai 17 4.9 

Cukup memadai 189 54.6 

Memadai 133 38.4 

Sangat Memadai 7 2.0 
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Pada tabel 4.5 terlihat bahwa terdapat sebanyak 17 (4.9%) peserta 

didik berada pada kategori belum memadai. Artinya, ada 17 peserta didik 

yang belum mampu mengatur pelaksanaan dan memodifikasi perilaku dalam 

upaya mengontrol perilakunya.  

Sebagian besar peserta didik yakni 189 (54.6%) peserta didik 

mencapai kemampuan mengontrol perilaku (behavioral control) pada 

kategori cukup memadai, yang berarti terdapat 189 peserta didik memiliki 

kemampuan yang cukup memadai dalam mengatur pelaksanaan dan 

memodifikasi perilaku. 

Pada kategori memadai, terdapat 133 (38.4%) peserta didik. Artinya, 

terdapat 133 peserta didik yang telah mampu mengatur pelaksanaan dan 

memodifikasi perilaku. Sebanyak 7 peserta didik (2.0%) berada pada kategori 

memadai, artinya peserta didik memiliki kemampuan yang sangat memadai 

pada aspek behavioral control. Peserta didik tersebut telah sangat kompeten 

dalam mengatur pelaksanaan dan memodifikasi perilaku.  

  

4.1.4.2 Gambaran Umum Aspek Cognitive Control 

Pencapaian aspek cognitive control peserta didik tersebar pada lima 

kategori yang telah ditentukan. Jumlah peserta didik pada setiap kategori pun 

beragam dengan persentase yang berbeda. Berikut disajikan tabel gambaran 

umum aspek cognitive control. 

Tabel 4.6. Gambaran Umum Aspek Cognitive Control 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tidak memadai 0 0 

Belum memadai 10 2.9 

Cukup memadai 219 63.3 

Memadai 112 32.4 

Sangat Memadai 5 1.4 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 10 (2.9%) peserta didik 

berada pada kategori belum memadai, artinya ada 10 peserta didik yang 



63 
 

 

belum mampu mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara 

memperoleh informasi dan melakukan penilaian terhadap suatu peristiwa. 

Sebagian besar peserta didik berada pada kategori cukup memadai 

yakni sebanyak 219 (63.3%) peserta didik. Artinya, terdapat 219 peserta didik 

yang memiliki kemampuan cukup memadai dalam memperoleh informasi dan 

melakukan penilaian sebagai suatu pencapaian cognitive control. Selanjutnya, 

pada kategori memadai terdapat 112 (32.4%) peserta didik. Kemampuan 112 

peserta didik dalam memperoleh informasi dan melakukan penilaian sudah 

memadai sehingga peserta didik mampu mengontrol kognisinya untuk 

mengolah informasi yang tidak diinginkan. 

Pencapaian tertinggi pada aspek cognitive control yakni terdapat 

sebanyak 5 (1.4%) peserta didik yang berada pada kategori sangat memadai. 

Artinya, ada 5 peserta didik yang telah memiliki kemampuan yang sangat 

memadai dalam memperoleh informasi dan melakukan penilaian terhadap 

suatu peristiwa dengan sangat baik. 

 

4.1.4.3 Gambaran Umum Aspek Decisional Control 

Gambaran umum aspek decisional control juga menyajikan sebaran 

data kategori peserta didik seperti yang telah disajikan pada gambaran umum 

aspek behavioral control dan cognitive control. Adapun tabel gambaran 

umum decisional control sebagai berikut. 

Tabel 4.7. Gambaran umum Aspek Decisional Control 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tidak memadai 0 0 

Belum memadai 56 16.2 

Cukup memadai 237 68.5 

Memadai 46 13.3 

Sangat Memadai 7 2.0 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa terdapat 56 peserta didik (16.2%) 

berada pada kategori belum memadai dalam aspek decisional control. 

Artinya, ada 56 peserta didik yang belum mampu memilih suatu tindakan 
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berdasarkan pada sesuatu yang diyakini dan disetujui sehingga tidak mampu 

memanfaatkan kesempatan yang tersedia dan kebebasan yang dimilikinya. 

Pada kategori cukup memadai, terdapat 237 (68.5%) peserta didik. 

Artinya, terdapat sebanyak 237 peserta didik yang cukup mampu memilih 

suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini dan disetujui, namun 

belum optimal dalam memanfaatkan kesempatan yang tersedia dan kebebasan 

yang dimilikinya. 

Peserta didik yang berada pada kategori memadai berjumlah 46 

(13.3%) peserta didik. Pada kategori memadai, sebanyak 46 peserta didik 

telah memiliki kemampuan yang memadai dalam memilih tindakan 

berdasarkan pada sesuatu yang diyakini dan disetujui, serta memiliki 

kemampuan yang baik dalam memanfaatkan kesempatan yang tersedia dan 

kebebasan yang dimilikinya.  

Terdapat 7 (2.0%) peserta didik yang berada pada kategori sangat 

memadai pad aspek behavioral control. Artinya, sebanyak 7 peserta didik 

mampu memilih suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini dan 

disetujui sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia dan 

kebebasan yang dimilikinya dengan sangat optimal. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui penyebaran angket self 

control, diketahui gambaran umum self control peserta didik kelas XI SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016 yang paling mendominasi 

yakni berada pada kategori cukup memadai menuju memadai. Peserta didik 

pada kategori ini memiliki kemampuan yang cukup baik pada hampir seluruh 

aspek self control yakni aspek mengontrol perilaku, mengontrol kognisi, dan 

mengontrol keputusan.  

Pada aspek mengontrol perilaku, peserta didik mampu mengatur 

pelaksanaan dan mampu memodifikasi perilaku dengan baik. Dalam 

mengontrol kognisi, peserta didik  mampu memperoleh informasi untuk 

mengantisipasi keadaan yang tidak menyenangkan, serta mampu melakukan 

penilaian terhadap suatu peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi 
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positif. Peserta didik juga mampu mengontrol keputusan dengan cara memilih 

suatu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini dan disetujui.  

Menurut Harter (Muharsih, 2008, hlm. 15), proses pengendalian diri 

adalah bagaimana diri mengatur dan mengontrol perilaku dalam menjalani 

kehidupan sesuai dengan kemampuan individu dalam mengontrol perilaku. 

Dengan memiliki kemampuan pengendalian diri yang memadai, peserta didik 

mampu mengatur dan mengontrol perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama dalam berinteraksi dengan orang lain. Self control peserta didik pada 

kategori ini membantu peserta didik dalam menjalani kehidupannya ke arah 

konstruktif, namun peserta didik masih belum memiliki kemampuan 

mengendalikan diri secara ajeg.  

Masa transisi yang dialami peserta didik di usia remaja membuat 

peserta didik cenderung tidak konsisten dalam menampilkan perilaku. Self 

control peserta didik sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosialnya. 

Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan kelompok teman 

sebaya dibanding orang tua (Conger, 1991; Papalia & Olds, 2001; dalam 

Jahja, 2011, hlm. 234). Dalam menampilkan perilaku, peserta didik 

cenderung akan menilai respon teman sebayanya agar mendapat pengakuan 

yang diharapkan di lingkungannya. Lingkungan yang negatif menjadi 

tantangan bagi peserta didik dalam mengendalikan diri agar tidak berperilaku 

menyimpang.  

Studi yang telah banyak dilakukan menemukan bahwa status 

pelanggaran cenderung meningkat di masa remaja (Bongers dkk, 2004, dalam 

Santrock, 2007). Ada kecenderungan pada diri remaja untuk berperilaku 

menentang aturan dan berperilaku semaunya. Kondisi demikian muncul 

karena remaja merasa telah memiliki otonomi dan mampu bertanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri, namun belum memiliki pengendalian diri yang kuat 

untuk mengatur perilaku yang ditampilkan. Self control memiliki peranan 

besar dalam pembentukan perilaku yang baik dan konstruktif. Gul dan 

Pesendofer (2000, dalam Sriyanti, 2011) menyatakan fungsi pengendalian diri 

adalah untuk menyelaraskan antara keinginan pribadi (self interest) dengan 

godaan (temptation). Sikap otonomi dan tanggung jawab yang dimiliki 
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remaja akan menghasilkan perilaku yang konstruktif jika ditunjang dengan 

kemampuannya dalam mengendalikan diri terhadap keinginan-keinginan 

pribadi dan godaan-godaan yang seringkali mengarah kepada perilaku 

melanggar aturan. Individu dengan kontrol diri yang tinggi akan kehilangan 

keinginan untuk melakukan kejahatan (Gottfredson & Hirschi, 1990, dalam 

Bertok & Mesko, 2014, hlm. 482). Remaja dengan kontrol diri yang tinggi 

akan dapat menghindari tindak kejahatan seperti mencuri atau tawuran. 

Salah satu tugas perkembangan yang ditempuh pada masa remaja 

yakni mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab 

serta mencapai kemandirian emosional. Di usia remaja kemampuan 

mengendalikan diri berkembang seiring dengan kematangan emosi. Remaja 

dikatakan telah mencapai kematangan emosi apabila remaja tidak 

menunjukkan emosi yang meledak-ledak dihadapan orang lain, melainkan 

menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan emosi dengan cara yang 

lebih dapat diterima dilingkungan sekitarnya (Hurlock, 1997, hlm. 213). 

Menurut Logue (1995) salah satu karakteristik individu yang mampu 

mengendalikan diri yakni tidak menunjukkan perilaku yang dipengaruhi 

kemarahan (mampu mengendalikan emosi negatif). Peserta didik kelas XI 

SMK Sangkuriang 1 Cimahi telah memiliki pengendalian diri yang memadai, 

sehingga sebanding dengan kematangan emosi peserta didik dimana peserta 

didik menampilkan kemampuan mengendalikan perilaku, mengendalikan 

kognisi, dan mengendalikan keputusan agar emosinya tidak meledak-ledak 

dan mampu menempatkan emosi dengan tepat. 

Yusuf (2004, hlm. 197) mengungkapkan, pada usia remaja awal, 

perkembangan emosi remaja menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang 

sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial, emosinya bersifat 

negatif dan tempramental, cukup memadaikan remaja akhir sudah mampu 

mengendalikan emosinya. Menurut Gesell dkk., (Hurlock, 1997, hlm. 213) 

emosi remaja usia 16 tahun tidak mudah meledak dibandingkan dengan 

remaja usia 14 tahun. Remaja usia 14 tahun seringkali mudah marah, mudah 

dirangsang, dan emosinya cenderung “meledak”, tidak berusaha 

mengendalikan perasaannya. Sebaliknya, remaja usia 16 tahun relatif lebih 
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dapat mengendalikan diri dalam emosinya. Peserta didik yang menjadi 

sampel penelitian berada pada usia 16 tahun sehingga hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kontrol diri yang memadai 

dimana kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan 

emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya (Hurlock, 1997, hlm. 215). 

Gambaran mengenai tingkat self control peserta didik kelas XI SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor 

eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kontrol diri individu yakni 

usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka akan semakin baik 

kemampuan dalam mengontrol diri (Newman dalam Ghufron, 2003, hlm. 40). 

Peserta didik usia remaja akhir memiliki kontrol diri yang lebih baik 

dibandingkan dengan remaja awal atau anak-anak. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi self control peserta didik yakni 

lingkungan. Lingkungan yang paling berpengaruh terhadap pembentukan 

kontrol diri peserta didik adalah keluarga. Orang tua menjadi gerbang 

pertama bagi anak dalam belajar kemampuan mengontrol diri. Anak akan 

menilai dan cenderung meniru respon orang tua terhadap suatu peristiwa atau 

stimulus yang tidak dikehendaki, apakah orang tua menunjukkan kemampuan 

mengendalikan diri atau sebaliknya orang tua bersikap impulsif terhadap 

suatu stimulus.  

Menurut Baumrind (1991, dalam Phythian, dkk., 2008, hlm. 74) 

bentuk tuntutan dan respon orang tua sangat penting dalam membentuk anak 

untuk berperilaku positif. Bentuk pengawasan, penerapan disiplin, perlakuan 

terhadap anak yang tidak memenuhi perintah, dukungan orang tua terhadap 

anak, penyesuaian dan persetujuan terhadap kebutuhan anak, akan membantu 

anak untuk memiliki kompetensi sosial, dan merupakan faktor penyebab 

memadainya self control anak. Tingkat self control peserta didik berada pada 

kategori cukup memadai menuju memadai, menunjukkan lingkungan 

keluarga peserta didik menerapkan pola pengasuhan yang cukup baik dalam 

memberikan pengajaran terhadap peserta didik untuk belajar kontrol diri.  

Hasil penelitian Nasichah (Gufron, 2003, hlm. 40) menunjukkan 

persepsi remaja terhadap penerapan disiplin orang tua yang semakin 
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demokratis cenderung diikuti dengan kemampuan remaja dalam 

mengendalikan diri. Orang tua yang menerapkan disiplin secara konsisten 

terhadap anak akan memberikan konsekuensi yang sesuai dengan perilaku 

yang ditampilkan anak. Anak akan mempertimbangkan setiap perilakunya 

berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan oleh orang tua yang kemudian 

diinternalisasikan menjadi kontrol diri. 

Faktor eksternal lain yang mempengaruhi kontrol diri peserta didik 

adalah lingkungan sekolah. SMK Sangkuriang 1 Cimahi menerapkan 

peraturan yang cukup ketat kepada peserta didik. Setiap pelanggaran yang 

dilakukan peserta didik akan mendapat konsekuensi sesuai peraturan yang 

telah ditetapkan. Kondisi demikian, memotivasi peserta didik dalam menahan 

keinginannya untuk berperilaku melanggar aturan. Logue (1995) 

menyebutkan salah satu karakteristik individu yang mampu mengendalikan 

diri yakni individu dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang 

berlaku dimana ia berada. Dengan berperilaku sesuai aturan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah, peserta didik mengembangkan kemampuannya 

dalam mengendalikan diri. 

Selain kemampuan mengendalikan diri dalam menaati peraturan 

sekolah, peserta didik juga dituntut untuk dapat mengendalikan diri dalam 

memenuhi tuntutan tugas-tugas sekolah, mengingat beban belajar peserta 

didik SMK lebih berbobot dengan adanya tugas praktik baik dari kelompok 

mata pelajaran normatif, adaptif, maupun produktif. Pengendalian diri peserta 

didik terus berkembang dan meningkat dengan berusaha memenuhi tuntutan 

tugas yang diberikan guru, seperti yang dikemukakan Logue (1995) bahwa 

individu yang mampu mengendalikan diri dapat bertahan mengerjakan tugas 

walaupun terdapat hambatan atau gangguan.  

Gambaran self control peserta didik ditunjukkan dengan pencapaian 

aspek-aspek self control yakni aspek behavioral control, aspek cognitive 

control, dan aspek decisional control. Pencapaian peserta didik pada aspek 

behavioral control berada pada kategori cukup memadai menuju memadai. 

Artinya peserta didik memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk 

mengendalikan perilaku dengan cara mengatur pelaksanaan perilaku dan 
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memodifikasi perilaku. Peserta didik mampu mengendalikan situasi/keadaan 

baik oleh dirinya sendiri maupun dengan menggunakan sumber eksternal. 

Selain itu peserta didik juga mampu memprediksi kapan stimulus yang tidak 

dikehendaki akan muncul dan mengetahui bagaimana cara menghadapinya. 

Menurut Sarafina (Muharsih, 2008, hlm. 26), kontrol diri yang 

digunakan individu dalam menghadapi suatu stimulus salah satunya dengan 

behavior control, yaitu kemampuan untuk mengambil tindakan konkrit untuk 

mengurangi stressor. Tindakan mengurangi stressor dapat berupa 

pengurangan intensitas kejadian atau memperpendek durasi kejadian. Hal ini 

senada dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peserta didik 

mampu memprediksi dan menangani stimulus yang tidak dikehendaki sebagai 

upaya untuk mengurangi stressor. 

Stimulus yang menghampiri peserta didik dapat dimodifikasi 

sedemikian rupa sehingga perilakunya dapat dikendalikan karena peserta 

didik mampu mengatur pelaksanaan perilaku dengan menentukan siapa yang 

akan mengontrol situasi atau keadaan apakah dirinya sendiri atau 

memanfaatkan sumber eksternal. Stimulus yang dimodifikasi memudahkan 

peserta didik dalam mengendalikan perilaku yang ditampilkannya karena 

peserta didik mengetahui kapan dan bagaimana suatu stimulus akan dihadapi. 

Menurut Skinner (1953, dalam Martin & Pear, 2013, hlm. 323) pengendalian 

stimulus memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku yang 

dikendalikan. Dengan demikian, peserta didik mampu mengontrol perilaku 

dengan baik melalui kemampuannya yang cukup memadai dalam mengatur 

stimulus yang muncul sebagaimana tergambar pada hasil temuan penelitian. 

Pada aspek cognitive control, sebagian besar peserta didik berada pada 

kategori cukup memadai. Artinya peserta didik memiliki penguasaan yang 

baik dalam mengontrol kognitif yang ditampilkan melalui keterampilan 

memperoleh dan mengelola informasi mengenai keadaan yang tidak 

menyenangkan sehingga peserta didik dapat mengantisipasi keadaan dengan 

berbagai pertimbangan. Selain itu, peserta didik juga mampu melakukan 

penilaian dengan menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa 

dengan cara memperhatikan segi-segi positif. 



70 
 

 

Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, remaja berada pada 

tahap perkembangan kognitif operasional formal, dimana pada tahap ini 

remaja sudah mampu melakukan abstraksi, memaknai arti kiasan dan 

simbolik, dan memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis (Ali 

& Asrori, 2004, hlm. 34). Perkembangan kognitif remaja berkaitan erat 

dengan kemampuannya dalam mengontrol kognisi. Peserta didik dengan 

perkembangan kognisi yang baik dan telah mencapai tahap operasional 

formal mampu memperoleh dan mengolah informasi yang tidak 

menyenangkan dengan melakukan abstraksi, memaknai kiasan dan simbolik, 

serta memecahkan persolan, sehingga mampu mengantisipasi keadaan 

melalui pertimbangan yang tepat. Pada tahap operasional formal, peserta 

didik mulai mampu memecahkan masalah dengan membuat perencanaan 

kegiatan terlebih dahulu dan berusaha mengantisipasi berbagai macam 

informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. 

Dalam mengontrol kognisi, peserta didik melakukan penilaian 

terhadap suatu keadaan atau situasi dengan cara memperhatikan segi-segi 

positif. Berdasarkan hasil penelitian, peserta didik kelas XI SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan 

penilaian, dimana peserta didik dapat memperhatikan segi-segi positif suatu 

keadaan. Lazarus mengajukan tiga tahap penilaian kognitif, yakni primer, 

sekunder, dan penilaian ulang (Ling & Catling, 2012). Ketiga tahap tersebut 

melibatkan fungsi evaluasi situasi dimana individu menilai secara positif atau 

negatif, membuat relevansi antara situasi dengan kesejahteraan dirinya, dan 

mengubah penilaian bila diperlukan. Tahap penilaian kognitif Lazarus dapat 

diimplikasikan secara optimal dengan dukungan cognitive control yang 

memadai pada diri peserta didik. 

Pencapaian aspek decisional control peserta didik menunjukkan 

penguasaan yang memadai dalam memilih suatu tindakan berdasarkan pada 

sesuatu yang diyakini dan disetujui dengan adanya kesempatan dan 

kebebasan. Keputusan yang diambil oleh peserta didik didasarkan atas 

pertimbangan yang telah dilakukan melalui penguasaannya dalam cognitive 

control. Pengambilan keputusan merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran 
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positif dan pertimbangan yang matang yang diyakini dan disetuji oleh peserta 

didik sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi. 

Dalam mengambil sebuah keputusan, peserta didik harus memiliki 

tanggung jawab atas keputusan tersebut yang mana peserta didik siap untuk 

menerima segala konsekuensi dari setiap keputusan yang diambilnya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang 

memadai dalam mengontrol keputusan, sehingga peserta didik mampu 

melakukan pertimbangan yang matang terhadap resiko yang akan diterima 

dari keputusan yang diambilnya.  

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh peserta didik dipengaruhi 

oleh perkembangan usia peserta didik. Menurut Santrock (Desmita, 2008, 

hlm. 198), remaja yang lebih tua lebih kompeten dalam mengambil keputusan 

dibandingkan dengan remaja awal, sekaligus lebih kompeten dibandingkan 

anak-anak. Artinya peserta didik kelas XI SMK Sangkuriang 1 Cimahi 

cenderung menghasilkan pilihan-pilihan, dan mampu mengantisipasi akibat 

dari keputusan-keputusan yang diambilnya. 

Ketiga aspek self control yakni cognitive control, decisional control, 

dan behavioral control sesungguhnya saling mempengaruhi, seperti yang 

diungkapkan oleh Muraven & Baumeister (Ran, dkk., 2010) yang 

mendefinisikan kontrol diri sebagai upaya seseorang untuk mengubah 

pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai kepentingan atau tujuan 

jangka panjang. Melalui ketiga aspek tersebut, dapat dilihat gambaran 

keputusan individu melalui pertimbangan kognitif dalam menampilkan 

perilaku yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

4.3 Rancangan Hipotetik Bimbingan Kelompok Teknik Modeling untuk 

Meningkatkan Self Control  

4.3.1 Rasional 

Peserta didik yang berada pada jenjang sekolah menengah termasuk 

kedalam kategori remaja. Pada masa remaja, peserta didik berada pada masa 

pencarian identitas diri. Remaja seringkali merasa terganggu dengan hal-hal 

yang tidak sesuai dengan dirinya. Dalam mempertahankan identitasnya, 
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remaja seringkali kehilangan kontrol diri dan lebih mengikuti dorongan-

dorongan yang muncul dalam dirinya. Remaja yang kehilangan kontrol diri 

cenderung akan berperilaku destruktif yang memungkinkan remaja sulit 

diterima di lingkungannya sehingga akan mengganggu tugas perkembangan 

lain yang harus diselesaikan oleh remaja. 

Fenomena yang terjadi saat ini, seperti adanya perkelahian di kalangan 

pelajar, pesta minuman keras, pencurian, dan tidak terbatasnya pergaulan 

antara remaja pria dan remaja wanita, merupakan bentuk lemahnya kontrol 

diri pada remaja. Remaja mulai kesulitan untuk membedakan tingkah laku 

yang sesuai norma dengan tingkah laku yang melanggar norma. Menurut 

Berk (1995, hlm. 53), Self control merupakan kemampuan individu untuk 

menghambat atau mencegah suatu impuls agar tidak muncul dalam bentuk 

tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan standar moral. 

Lemahnya kontrol diri pada remaja akan memicu terjadinya perilaku 

menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan perilaku kacau dan dapat 

menyebabkan remaja menjadi gugup dan tidak terkendali yang mengarah 

pada tindak kejahatan. 

Self control berkaitan erat dengan perwujudan perilaku individu dalam 

kehidupannya. Hasil penelitian Wiederman (Baumeister & Vohs, 2004) 

menunjukkan bahwa compulsive sexuality atau sexual addiction dapat 

direduksi dengan meningkatkan self control. Aroma & Suminar (2012) 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan 

kecenderungan perilaku kenakalan remaja. Belum memadainya self control 

juga berkaitan dengan kecenderungan perilaku agresif. Menurut Denson, dkk. 

(2012) self control dapat mereduksi kerugian psikologis, ekonomi, fisik, dan 

sosial yang berhubungan dengan agresi yang tidak dikendalikan. 

Mengacu pada fenomena-fenomena yang terjadi serta hasil penelitian 

terdahulu, perlu dipahami bahwa kontrol diri memiliki pengaruh yang cukup 

signifikan pada perilaku individu. Kontrol diri yang belum memadai pada 

peserta didik cenderung akan membuat peserta didik menampilkan perilaku 

destruktif dan melanggar norma. Dibutuhkan layanan bantuan yang dapat 

memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan dalam 
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mengontrol diri. Bimbingan dan Konseling sebagai bagian integral 

pendidikan di sekolah, berupaya memfasilitasi perkembangan kompetensi 

peserta didik, salah satunya adalah peserta didik mampu berperilaku atas 

dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis atau norma yang 

berlaku di masyarakat (Depdiknas, 2008). 

Berdasarkan hasil need assesment di SMK Sangkuriang 1 Cimahi 

melalui instrumen self control, diperoleh sebesar 2,3% peserta didik berada 

pada kategori sangat memadai, 25,7% pada kategori memadai, 69,9% pada 

kategori cukup memadai, dan 2,0% berada pada kategori belum memadai. 

Upaya peningkatan self control diutamakan kepada peserta didik dengan 

kategori belum memadai. Layanan bantuan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan self control peserta didik yakni dengan bimbingan kelompok 

teknik modeling. Bimbingan kelompok dipilih karena diasumsikan sebagai 

strategi yang efektif untuk mengembangakan kompetensi pribadi individu 

dalam berhubungan dengan orang lain dalam kelompok. Individu memiliki 

kecenderungan untuk meniru tingkah laku orang lain, demikian juga dengan 

peserta didik dapat meniru tingkah laku orang lain yang memiliki kontrol diri 

memadai, sehingga teknik modeling dapat diaplikasikan dalam  upaya 

peningkatan self control peserta didik. 

 

4.3.2 Deskripsi Kebutuhan 

Deskripsi kebutuhan diperoleh dari hasil penyebaran instrumen self 

control pada peserta didik kelas XI SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Kebutuhan 

peserta didik difokuskan pada indikator-indikator  terendah pada setiap aspek 

sehingga rancangan layanan lebih spesifik. Adapun deskripsi kebutuhan 

peserta didik disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.8. Deskripsi Kebutuhan Peserta Didik 

Aspek Kondisi Kebutuhan 

Behavioral control 

(mampu mengontrol 

perilaku) 

Indikator terendah yakni 

dapat mengendalikan 

situasi/keadaan oleh diri 

sendiri (19.05%)  

Peserta didik membutuhkan 

layanan untuk mampu 

mengatur perilaku oleh dirinya 

sendiri secara positif, dan 
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Aspek Kondisi Kebutuhan 

mengurangi kecenderungan 

mengikuti pengaruh 

lingkungan. 

Cognitive control 

(mampu mengontrol 

kognisi) 

Indikator terendah yakni 

mampu mengantisipasi 

keadaan yang tidak 

menyenangkan dengan 

berbagai pertimbangan 

(24.75%)  

Peserta didik membutuhkan 

layanan untuk memiliki 

kemampuan yang memadai 

dalam mengantisipasi keadaan 

yang tidak menyenangkan 

untuk melakukan berbagai 

pertimbangan dalam 

berperilaku sehingga perilaku 

yang ditampilkan dapat 

diterima di lingkungannya. 

Decisional control 

(mampu mengontrol 

keputusan) 

Indikator terendah yakni 

mampu memilih suatu 

tindakan berdasarkan pada 

sesuatu yang diyakini dan 

disetujui dengan adanya 

kesempatan (31.25%) 

Peserta didik membutuhkan 

layanan untuk mampu 

memilih suatu tindakan 

berdasarkan apa yang diyakini 

dan disetujuinya ketika ada 

kesempatan dengan 

memperhatikan konsekuensi 

yang akan diterimanya dan 

bertanggung jawab terhadap 

keputusan yang diambilnya. 

  

Berdasarkan tabel deskripsi kebutuhan siswa kelas XI SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi untuk meningkatkan self control, dibutuhkan upaya 

untuk meningkatkan setiap aspek self control pada indikator-indikator 

terendah. Adapun upaya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat 

rancangan layanan bimbingan kelompok teknik modeling. 
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4.3.3 Tujuan 

Secara umum, tujuan disusunnya rancangan bimbingan kelompok 

teknik modeling adalah untuk meningkatkan self control peserta didik kelas 

XI SMK Sangkuriang 1 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016 yang berada pada 

kategori belum memadai. Adapun tujuan khusus dari penyusunan rancangan 

bimbingan kelompok teknik modeling sebagai berikut. 

a. Peserta didik mampu mengendalikan situasi/keadaan oleh dirinya 

sendiri secara positif tanpa dipengaruhi lingkungan   

b. Peserta didik mampu mengantisipasi keadaan yang tidak 

menyenangkan untuk melakukan berbagai pertimbangan dalam 

berperilaku sehingga perilaku yang ditampilkan dapat diterima di 

lingkungannya. 

c. Peserta didik mampu memilih suatu tindakan berdasarkan apa yang 

diyakini dan disetujuinya ketika ada kesempatan dengan 

memperhatikan konsekuensi yang akan diterimanya dan bertanggung 

jawab terhadap keputusan yang diambilnya. 

 

4.3.4 Asumsi  

Berikut ini beberapa asumsi yang menjadi acuan pokok dalam 

merancang program layanan bimbingan kelompok teknik modeling untuk 

meningkatkan self control peserta didik. 

a. Individu dengan kontrol diri yang rendah memiliki kecenderungan 

untuk berperilaku impulsif, senang berperilaku beresiko, dan 

berpikiran sempit yang berujung pada tindak perilaku kriminal 

(Gottfredson and Hirschi, 1990).  

b. Self control individu dapat ditingkatkan melalui setting kelompok 

(Logue, 1995, hlm. 60). Strategi bimbingan kelompok diasumsikan 

menjadi strategi yang tepat untuk mengembangkan self control 

peserta didik. 

c. Sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar 

melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh 
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individu-individu lain yang menjadi model (Santrock, 2003, hlm. 

53). 

 

4.3.5 Sasaran Intervensi 

Rancangan layanan bimbingan kelompok teknik modeling untuk 

meningkatkan self control ditujukkan kepada 7 peserta didik kelas XI SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi yang berada pada kategori belum memadai. 

Karakteristik peserta didik dengan kategori belum memadai adalah peserta 

didik yang belum memiliki kemampuan yang cukup dalam mengontrol 

perilaku, mengontrol kognisi, dan mengontrol keputusan. Penentuan kategori 

self control ini didapat dari hasil respon yang diberikan peserta didik pada 

instrumen penelitian yang sebelumnya telah diberikan. 

 

4.3.6 Tahapan Intervensi 

Berikut ini merupakan prosedur bimbingan kelompok teknik modeling 

yang dirancang dari tahap awal sampai tahap pengakhiran. 

Tahap awal yakni tahap pembentukan kelompok. Tahap pembentukan 

kelompok telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti berdasarkan hasil 

penyebaran instrumen self control, dan dilanjutkan dengan tugas-tugas 

pembentukan kelompok. Pada tahap tugas pembentukan kelompok, peneliti 

menyatakan tujuan dari kegiatan, dan menetapkan aturan-aturan yang 

disepakati bersama selama berlangsungnya kegiatan. 

Tahapan kedua yaitu tahap transisi (storming dan norming). Pada 

tahap ini konselor memberikan permainan “Rebut Bola”, permainan “Trust 

Circle”, dan permainan “Susun Baris” yang bertujuan untuk membangun 

kohesifitas kelompok, sehingga kegiatan yang akan berlangsung diharapkan 

dapat kondusif dan terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan sampai 

kegiatan selesai. 

Tahap ketiga yakni tahap kerja yang merupakan kegiatan inti dari 

kegiatan bimbingan kelompok. Pada tahap kerja terdiri dari beberapa proses 

kegiatan, yaitu eksperientasi, identifikasi, analisis, dan generalisasi tanpa 

menghilangkan tahapan dalam proses modeling yakni attentional process, 



77 
 

 

retentional procesess, production processes, dan motivation-reinforcement 

process. Pada penelitian ini digunakan live modeling dan symbolic modeling. 

Live modeling dilakukan dengan menghadirkan model yang karakteristiknya 

sesuai dengan perilaku yang akan ditiru. Symbolic modeling dilakukan 

dengan berbagai metode yakni tayangan film atau video, dan sinopsis novel. 

Tahap keempat adalah tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap 

refleksi umum dan tindak lanjut terhadap kegiatan layanan bimbingan 

kelompok yang telah dilaksanakan. 

Langkah-langkah dari setiap kegiatan terdapat dalam rancangan 

pelaksanaan layanan yang dilakukan dalam beberapa sesi. Secara lebih rinci 

tahapan dan isi kegiatan bimbingan kelompok teknik modeling untuk 

meningkatkan self control peserta didik disajikan dalam pembahasan berikut. 

 

a. Tahap Awal (Pembentukan Kelompok) 

Tahap pertama dilakukan pada sesi 1 yang merupakan pembentukan 

kelompok dari hasil penyebaran instrumen penelitian self control. Peserta 

didik yang menjadi anggota kelompok adalah yang memiliki self control pada 

kategori belum memadai. Pada sesi ini konselor menyatakan tujuan dari 

dilaksanakannya bimbingan kelompok. Konselor dan konseli juga melakukan 

kontrak sebelum melaksanakan kegiatan dan menyepakati aturan-aturan yang 

akan dipatuhi bersama selama pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

sampai selesai. Pada tahap ini konseli juga diarahkan untuk saling mengenal 

terlebih dahulu agar tercipta keakraban selama kegiatan berlangsung melalui 

permainan “Bola Berantai” dimana anggota kelompok menyebutkan namanya 

lalu memindahkan bola kepada anggota lain sambil menyebut nama penerima 

bola. Kegiatan tersebut dilakukan sampai semua anggota mendapat giliran. Di 

akhir kegiatan setiap anggota kelompok menyebutkan siapa saja nama seluruh 

anggota kelompok dan menyebutkan satu karakteristik khusus setiap anggota. 

Jika setiap anggota kelompok sudah mampu menyebutkan nama anggota dan 

karakteristiknya maka peserta sudah siap untuk melakukan kegiatan 

selanjutnya. 
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b. Tahap Kedua (Transisi) 

Tahap transisi dilaksanakan pada sesi 2, dimana anggota kelompok 

melakukan penjajagan terhadap anggota lainnya. Pada tahap ini anggota 

kelompok belum memiliki keakraban penuh sehingga memungkinkan 

anggota kelompok saling menutup diri. Akhir dari tahap ini diharapkan 

anggota kelompok dapat saling terbuka dan tercipta kohesifitas kelompok 

sehingga kegiatan dapat berlangsung secara kondusif. Adapun materi 

kegiatan pada tahap transisi yakni sebagai berikut. 

1) Rebut Bola. Tujuan dari kegiatan ini adalah pembentukan identitas 

peserta sebagai anggota kelompok. Peserta berebut bola berwarna 

yang telah disediakan. Setiap peserta diperbolehkan memilih bola 

sesuai pilihannya dan diharuskan mempertahankan bola yang telah 

dipilihnya jika ada anggota lain yang ingin merebutnya. Pada kegiatan 

ini peserta akan belajar bagaimana menangani konflik dalam 

kelompok tanpa meruntuhkan hak-hak orang lain dengan tetap 

mempertahankan identitas dirinya. 

2) Trust Circle. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan 

dan kekompakan anggota dalam kelompok. Peserta membuat 

lingkaran dalam kelompok, dan salah seorang anggota kelompok 

secara bergiliran berdiri di tengah-tengah lingkaran kelompok untuk 

menjatuhkan diri dengan tegap yang kemudian ditangkap dan 

dioperkan ke anggota kelompok yang lain. Dengan kegiatan ini setiap 

anggota kelompok dibimbing untuk saling percaya dan yakin pada 

kemampuan diri dan orang lain agar kekompakan dalam kelompok 

dapat terbangun dengan baik. 

3) Susun Baris. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguji kesiapan 

anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan. Peserta diinstruksikan 

untuk menempati tempat yang tepat sesuai dirinya berdasarkan 

instruksi dari konselor (misalkan berbaris sesuai umur, memadai 

badan, dan sebagainya). Dengan kegiatan ini, peserta dapat 

berpartisipasi lebih aktif dalam kelompok, mengurangi kecanggungan, 

dan dapat mulai mengenali “siapa dirinya” dan “siapa orang lain”. 
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c. Tahap Ketiga (Kerja) 

Tahap kerja dilaksanakan ketika seluruh anggota kelompok memiliki 

kesiapan untuk memasuki tahap ini. Kesiapan anggota kelompok dapat dilihat 

pada tahap transisi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tahap kerja ini 

dibagi menjadi beberapa sesi yakni sebagai berikut. 

1) Sesi 3 

Pada sesi 3 ini, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengkaji 

sinopsis novel yang berjudul “Bumi Cinta” yang bertujuan agar peserta didik 

mampu memahami bahwa setiap individu dapat mengatur perilakunya sendiri 

meskipun lingkungan sekitar tidak mendukung perilaku positif yang 

ditampilkan, sehingga peserta didik tidak akan mudah terpengaruh oleh 

lingkungan negatif dan tetap memilih perilaku positif yang diyakininya. 

Dengan mengkaji sinopsis novel tersebut, peserta didik dapat menganalisis 

perilaku tokoh yang ada di dalamnya dan mengaplikasikan perilaku yang 

sesuai untuk meningkatkan kemampuan kontrol diri dalam kehidupan sehari-

hari. 

2) Sesi 4 

Sesi 4 dilaksanakan melalui penghadiran model langsung yakni ketua 

OSIS SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Tujuan dihadirkannya ketua OSIS yakni 

agar peserta didik dapat menilai sosok pemimpin sebaya yang menjadi contoh 

bagi peserta didik lain dimana model mampu mengatur perilakunya secara 

positif dan tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar terutama teman-teman 

yang mungkin memberikan pengaruh negatif terhadap model. Dengan 

menghadirkan ketua OSIS, peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan 

model untuk mengetahui strategi pengendalian diri yang dapat diterapkan 

untuk memilih perilaku sesuai dengan keyakinan diri bukan berdasar pada 

pengaruh negatif dari orang lain. 

3) Sesi 5 

Pada sesi 5, tujuan yang ingin dicapai yakni peserta didik dapat 

memiliki kemampuan dalam mengantisipasi keadaan yang tidak 

menyenangkan agar dapat melalukan berbagai pertimbangan dalam 
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berperilaku. Kegiatan pada sesi 5 ini dilaksanakan melalui penayangan film 

“Maze Runner” dimana peserta didik dibimbing untuk menganalisis setiap 

keadaan yang tidak menyenangkan dalam film tersebut dan tindakan yang 

dilakukan oleh tokoh dalam film untuk mengantisipasi keadaan. Peserta didik 

juga perlu menilai akibat dari tindakan yang dilakukan tokoh dalam film, 

sehingga peserta didik memiliki kemampuan mengontrol kognisi untuk 

mengantisipasi keadaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan sehari-

hari sebagai bentuk aplikasi dari peniruan terhadap model/tokoh dalam film. 

4) Sesi 6 

Sesi 6 dilaksanakan dengan menghadirkan seorang peserta didik 

mantan pecandu rokok yakni Muhammad Ilham sebagai model langsung. 

Dalam setahun terakhir, Ilham sudah berhenti dari kebiasaannya merokok, 

dan keputusannya tersebut didasarkan atas pertimbangan matang yang 

diyakininya serta konsisten terhadap keputusan yang telah diambil. Dengan 

menghadirkan Ilham sebagai model yang akan ditiru, diharapkan peserta 

didik dapat mengaplikasikan keputusan yang bertanggung jawab dalam 

kehidupannya secara konsisten dan dapat menerima segala konsekuensi yang 

mungkin dihadapi. 

5) Sesi 7 

Pada sesi 7, kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan dengan 

penayangan film “Hunger Games”. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam mengontrol keputusan dimana peserta didik 

dibimbing agar mampu memilih suatu tindakan berdasarkan apa yang 

diyakini dan disetujui ketika ada kesempatan dengan mempertimbangkan 

konsekuensi yang akan diterima dan bertanggung jawab terhadap keputusan 

yang diambil. Dengan mengamati dan menganalisis film “Hunger Games”, 

peserta didik dapat meniru keberanian tokoh dalam film untuk mengambil 

keputusan yang diyakini dan disetujuinya dalam berbagai kesempatan dengan 

konsekuensi yang akan diterima, serta bertanggung jawab terhadap 

konsekuensi tersebut. 
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d. Tahap Keempat (Terminasi) 

Tahap terminasi merupakan tahap dimana peserta mampu 

menunjukkan hal-hal yang terpikir dan terasa sebagai hasil dari pengalaman 

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Tahap ini berada pada sesi 8 

sebagai sesi terakhir dari layanan bimbingan kelompok. Peserta 

mengungkapkan apa yang telah diperoleh dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bentuk refleksi dan mengaplikasikan pengalaman, 

wawasan, serta tujuan yang telah dicapai yang diiringi dengan kegiatan 

umpan balik positif. 

 

4.3.7 Rencana Operasional 

Tahapan intervensi yang telah dirancang sebelumnya, diringkas dalam 

rencana operasional yang dapat menjadi panduan bagi guru bimbingan dan 

konseling di sekolah dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok 

teknik modeling untuk meningkatkan self control peserta didik. Rencana 

operasional disajikan pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9. Rencana Operasional Layanan 

Bimbingan Kelompok Teknik Modeling untuk Meningkatkan Self Control Peserta Didik 

 

Aspek Kebutuhan Tujuan Topik Indikator Pencapaian Metode Media Waktu 

Behavioral Control 

(kemampuan 

mengontrol perilaku) 

Peserta didik 

membutuhkan layanan 

bantuan untuk mampu 

mengatur perilaku oleh 

dirinya sendiri secara 

positif, dan mengurangi 

kecenderungan mengikuti 

pengaruh lingkungan. 

Agar peserta 

didik mampu 

mengendalikan 

situasi/keadaan 

oleh dirinya 

sendiri secara 

positif tanpa 

dipengaruhi 

lingkungan   

1) “Jangan 

Goyah !” 

2) “Lawan 

Badai” 

1) Peserta didik 

menampilkan 

perilaku yang 

sesuai dengan 

pilihannya dengan 

memperhatikan 

segi positif suatu 

perilaku 

2) Peserta didik 

bersikap teguh dan 

konsisten dalam 

menampilkan 

perilaku yang 

konstruktif 

- Sinopsis 

Novel 

(symbolic 

modeling); 

- Live 

modeling 

 

- Lembar 

analisis 

sinopsis 

novel 

- Slide 

Power 

Point 

- Laptop 

- Proyektor 

2x 

pertemuan  
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Aspek Kebutuhan Tujuan Topik Indikator Pencapaian Metode Media Waktu 

meskipun berada di 

lingkungan yang 

negatif. 

Cognitive Control 

(kemampuan 

mengontrol kognisi) 

Peserta didik 

membutuhkan layanan 

bantuan agar memiliki 

kemampuan yang 

memadai dalam 

mengantisipasi keadaan 

yang tidak menyenangkan 

untuk melakukan berbagai 

pertimbangan dalam 

berperilaku sehingga 

perilaku yang ditampilkan 

dapat diterima di 

lingkungannya. 

Agar peserta 

didik mampu 

mengantisipasi 

keadaan yang 

tidak 

menyenangkan 

untuk melakukan 

berbagai 

pertimbangan 

dalam berperilaku 

sehingga perilaku 

yang ditampilkan 

dapat diterima di 

lingkungannya. 

“Pikirkan 

Manfaatnya” 

1) Peserta didik 

bertindak hati-hati 

dalam menghadapi 

keadaan yang tidak 

menyenangkan. 

2) Peserta didik 

melakukan 

pertimbangan yang 

matang sebelum 

berperilaku. 

Penayangan 

film “Maze 

Runner” 

(symbolic 

modeling) 

- Laptop 

- Proyektor 

1x 

pertemuan 
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Aspek Kebutuhan Tujuan Topik Indikator Pencapaian Metode Media Waktu 

Decisional Control 

(kemampuan 

mengontrol keputusan) 

Peserta didik 

membutuhkan layanan 

bantuan untuk mampu 

memilih suatu tindakan 

berdasarkan apa yang 

diyakini dan disetujuinya 

ketika ada kesempatan 

dengan memperhatikan 

konsekuensi yang akan 

diterimanya dan 

bertanggung jawab 

terhadap keputusan yang 

diambilnya. 

Agar peserta 

didik mampu 

memilih suatu 

tindakan 

berdasarkan apa 

yang diyakini dan 

disetujuinya 

ketika ada 

kesempatan 

dengan 

memperhatikan 

konsekuensi yang 

akan diterimanya 

dan bertanggung 

jawab terhadap 

keputusan yang 

diambilnya 

1. “Tentukan 

Pilihanmu” 

2. “Hadapi 

Tantangan” 

1. Peserta didik 

menampilkan 

perilaku yang 

didasarkan atas 

keputusan yang 

diyakini dan 

disetujuinya. 

2. Peserta didik 

bertanggung jawab 

terhadap setiap 

keputusan yang 

diambilnya. 

- Live 

modeling 

- Penayanga

n film 

“Hunger 

Games” 

(symbolic 

modeling) 

- Laptop 

- Proyektor 

2x 

pertemuan 
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4.3.1 Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) 

(Terlampir) 

 

4.3.2 Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan program bimbingan kelompok teknik modeling untuk 

meningkatkan self control peserta didik dapat dilakukan dengan penilaian 

terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. Penilaian proses difokuskan 

pada keterlaksanaan program bimbingan kelompok teknik modeling 

berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Cukup memadaikan 

penilaian hasil dilakukan terhadap perubahan pemahaman dan sikap peserta 

didik yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan self control. Secara 

khusus, indikator keberhasilan implementasi rancangan bimbingan kelompok 

teknik modeling untuk meningkatkan self control ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan pada: 

a. Kemampuan peserta didik dalam mengatur perilaku oleh dirinya 

sendiri tanpa banyak terpengaruh oleh orang lain, yang ditunjukkan 

dengan tetap teguhnya peserta didik dalam menunjukkan perilaku 

positif meskipun ia berada pada lingkungan yang negatif atau 

lingkungan yang kurang mendukung perilaku positif yang 

ditampilkan. 

b. Kemampuan peserta didik dalam mengantisipasi keadaan yang tidak 

menyenangkan, dan menurunnya sikap impulsif peserta didik dalam 

berperilaku karena telah melakukan berbagai pertimbangan untuk 

dapat diterima di lingkungannya sesuai norma yang berlaku. 

c. Kemampuan peserta didik untuk berani mengambil keputusan yang 

benar dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. 

Selanjutnya mekanisme penilaian yang digunakan untuk menilai 

keberhasilan proses intervensi adalah dengan mengamati secara seksama 

proses pelaksanaan kegiatan, dari mulai tahap awal, tahap transisi, tahap 

kerja, hingga tahap terminasi. Cukup memadaikan instrumen yang digunakan 

dalam mengukur proses dan hasil pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 
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teknik modeling untuk meningkatkan self control peserta didik yakni melalui 

instrumen pengungkap self control peserta didik. 

 

4.3.3 Tindak Lanjut 

Tindak lanjut dirancang berdasarkan ketercapaian indikator 

keberhasilan rancangan layanan, bila masih terdapat kekurangan atau belum 

tercapainya tujuan rancangan layanan bimbingan kelompok teknik modeling 

untuk meningkatkan self control peserta didik, maka dilakukan tindak lanjut 

sebagai berikut: 

a. Peninjauan terhadap tujuan rancangan layanan yang telah disusun. 

b. Memperbaiki rancangan layanan bimbingan kelompok yang telah 

disusun. 

c. Peninjauan materi layanan yang diberikan kepada konseli. 

d. Peninjauan terhadap strategi dan teknik layanan yang dilaksanakan. 

e. Melakukan pengembangan diri bagi pelaksana layanan, dalam hal ini 

yakni guru pembimbing atau konselor. 

 

4.4 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan tidak terlepas dari keterbatasan dan 

kekurangan. Adapun keterbatasan penelitian ini yakni sebagai berikut: 

a. penelitian ini menggunakan metode deskriptif, maka layanan 

bimbingan kelompok teknik modeling untuk meningkatkan self 

control peserta didik yang telah dirancang hanya bersifat hipotetik dan 

tidak diuji cobakan, sehingga tidak diketahui keberhasilannya. 

b. pengumpulan data menggunakan angket, masih terdapat kelemahan-

kelemahan seperti jawaban yang kurang cermat dan mengisi angket 

dengan tidak jujur dan kurang serius. 

c. penelitian yang dilakukan masih sederhana dan belum mendalam, 

hanya terbatas pada pengungkapan gambaran umum self control 

peserta didik.  

 

 


