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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Pubertas maupun adolescensia sering dimaknai

dengan masa remaja, yakni masa perkembangan sifat tergantung

kepada orangtua kearah kemandirian, timbulnya minat-minat

seksual, merenung diri, emosi jiwa terhadap masalah kehidupan

disekitar. Menurut Rice, masa remaja adalah masa peralihan, ketika

individu memiliki kematangan jiwa. Masa remaja juga biasa

dikatakan dengan masa pubertas, kata pubertas berasal dari bahasa

latin ”pubescere”, artinya mendapat rambut kemaluan, yakni masa

awal terjadinya pematangan seksual. Sulit membedakan antara masa

puber dengan masa dewasa.1 Jadi ketika anak sudah mengalami

masa puber dia dapat dianggap sudah menjadi remaja. Pada masa

tersebut, ada dua hal penting menyebabkan remaja melaksanakan

pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah, pertama hal yang

bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan. Pada saat

1 Desmita, Psikologi perkembangan peserta didik, (Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya, 2009), h. 75
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ini, masyarakat dunia sedang mengalami banyak perubahan begitu

cepat yang membawa berbagai dampak, baik positif  maupun

negatif  bagi remaja. Kedua adalah hal yang bersifat internal, yaitu

karakteristik di dalam diri remaja yang membuat relatif lebih

bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya

(storm and stress period). Biasanya ini terjadi pada anak perempuan

di usia 10 tahun, dan anak laki-laki 12 tahun.

Salah satu tugas perkembangan yang harus dilaksanakan

oleh remaja adalah mempelajari apa yang menjadi prioritas orang

tua dan lingkungan sekitarnya lalu mampu menyesuaikan tingkah

lakunya dengan social tanpa adanya bimbingan, pengawasan, aturan

sebagaimana yang pernah diterapkan sewaktu kecil. Remaja juga

dituntut mampu melaksanakan self control terhadap berbagai

macam permasalahan diri.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh M.

Nazir, mengungkapkan bahwasannya terdapat beberapa kejadian

yang dialami bangsa Indonesia karena banyaknya masalah dan

kejadian negatif terjadi pada zaman ini tentang dekadensi akhlak

atau rusaknya perilaku bangsa.2Sedangkan menurut Remaja di era

2 M. Nazir Karim, Alhalul Islami Liinhirofi Khuluqi/ Terj. Keadaan
Agama Islam Dalam Dekadensi Akhlak, (Pekanbaru : Suska Press, 2004), h. 12-
13
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modern melaksanakan self control adalah suatu nilai yang sangat

positif untuk dimiliki, demi terwujudnya akhlak karimah suatu

bangsa.

Dibalik sukses ekonomi dan teknologi yang ditunjukkan

negara-negara maju, semua itu semula disemangati oleh nilai-nilai

kemanusiaan agar kehidupan bisa dijalani lebih mudah, lebih

produktif, dan lebih bermakna. Mengingat sebagian pandangan

tentang dekadensi akhlak bangsa, yaitu tentang  rusaknya akhlak

sebagian manusia. Para remaja telah mengetahui dan memahami

dari internet dan berbagai macam tekhnologi tentang maraknya

pergaulan bebas, narkoba, geng motor, dan lain sebagainya. Mereka

mengalami dekadensi akhlak tetapi sebagian dari mereka merasa

biasa saja, hingga terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan oleh

orang disekitarnya, seperti kecelakaan maut, geng motor yang

meresahkan, narkoba, dan lain sebagainya, semua tidak ada

hubungannya dengan kebaikan akhlak.

Menurut Abu Ahmadi dan Munawar Soleh, mengatakan

bahwa, dimasa remaja merindupuja (mendewa-dewakan) sebagai

gejala remaja.3 Pada masa ini remaja sangat ingin dimengerti dan

3 Abu Ahmadi & Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Jakarta :
Rineka Cipta, 2005), h.43
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diperhatikan keinginannya. Kadang remaja merasa tidak tenang dan

meminta pertolongan agar terwujud apa yang menjadi

keinginnannya.

Para remaja awal yaitu usia (12 thn-15 thn) sudah bisa

memahami petunjuk cara bagaimana yang  telah dilakukan oleh

seseorang balig (laki-laki dan perempuan) dalam berhubungan antar

lawan jenis, dengan segala macam kenikmatan sesaat tanpa berfikir

resiko bahaya, keadaan seperti ini menyebabkan hilangnya akhlak

anak manusia. Pandangan tersebut menghancurkan akhlak yang

sudah ada dalam kehidupan masyarakat, disana terdapat banyak

pandangan yang menunjukan kepada bobroknya akhlak di dalam

kehidupan keseharian akan penulis bahas. Fenomena tersebut

banyak di jumpai pada remaja pada umumnya mereka masih duduk

di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan secara khusus

penulis akan paparkan fenomena yang terjadi di SMP IT Future

Islamic School Pekanbaru, yaitu hasil wawancara dan observasi

awal kepada kepala sekolah seperti:4

1. Berperangai tidak terpuji, meremehkan peraturan dan disiplin

sekolah.

4 Juli Ismayanto, Hasil Wawancara dengan kepala sekolah di  SMP IT
Future Islamic School Pekanbaru, Senin, 1 juli 2013.
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2. Suka berhura-hura dan bergerombol (geng) saat di kantin dan

waktu istirahat sekolah.

3. Mentaati  peraturan sekolah, karena takut pada hukuman.

4. Keluhan para orangtua tentang sikap anaknya disaat berada

dirumah, karena mereka sering membantah perintah orangtua

agar mengerjakan kewajiban dalam beribadah.

Hal ini disampaikan pula,  berikut hasil wawancara dengan

salah satu karyawan sekolah SMP IT FIS Pekanbaru;

a. Berhijab jika di lingkungan sekolah karena belum merasa

siap, terkadang suka memakai baju yang transparant dan

menampakan aurat.5

b. Berpergian dengan menggunakan kendaraan mewah milik

orangtua mereka walau sebenarnya mereka belum mendapat

izin untuk mengendarai mobil atau motor.

c. Menghabiskan waktu diluar rumah dikarenakan sering

merasa jenuh.

d. Menghina teman yang kurang mampu dari segi materi dan

kecerdasaan intelektual.

e. Sering berkata berbohong.

f. Sombong dan senang pamer.

5 Sayidah, Hasil wawancara dengan salah satu karyawan di SMP IT
Future Islamic School Pekanbaru, 10 Januari 2013
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Fenomena ini menggambarkan bahwa upaya remaja untuk

mencapai moralitas dewasa, seperti : melaksanakan self control,

mengendalikan tingkah laku diri, merupakan upaya tidak mudah

bagi mayoritas remaja. Remaja SMP yang memiliki karakter atau

mempunyai kecerdasan emosi tinggi maka akan terhindar dari

perbuatan-perbuatan negatif lingkungnnya yang dihadapi oleh

remaja seperti : narkoba, melawan orangtua, membuat geng dengan

kelompok tertentu, kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat,

kenakalan remaja, meninggalkan kewajiban beribadah, tidak patuh

dengan aturan agama, hidup bermewah-mewahan dan perbuatan

negatif  lainnya. Pendidikan baik adalah pendidikan budi pekerti

plus, yaitu Pendidikan yang melibatkan aspek teori pengetahuan

(cognitive), akhlak (afektif), dan keterampilan (psikomotor). Bahwa

tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan tidak akan efektif, dan

pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan

berkelanjutan.

Bila ditanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan

mereka berbuat kenakalan remaja?, dan apa masalahnya sehingga

peristiwa yang negatif tersebut terjadi?, Serta mengapa mereka

secepat itu menjadi marah dan emosi?. Banyak yang menjawab
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bahwa mereka tidak sadar dan tidak memiliki self control atau

pengendalian diri. 6

Masa remaja merupakan masa transisi atau perubahan dari

masa anak-anak menuju dewasa, dalam menjalani kehidupan

sehari-hari terkadang remaja mengalami kegalauan karena sedang

labil. Banyak kasus di Indonesia melibatkan para remaja yang

terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, seperti sedang hangat

dibicarakan yaitu tentang remaja mengalami kecelakaan lalu lintas

dan menewaskan banyak korban. Orangtua awam pastinya

menganggap ini hanya takdir Ilahi, tetapi bagi orang yang berilmu

pengetahuan dapat menganalisis dari kejadian tersebut apa sebab

dan akibatnya. Di masa remaja anak biasanya akan merasa bahwa

dirinya bukan anak kecil lagi jadi banyak mengalami

pemberontakan dan ingin lari dari permasalahan yang membuatnya

tertekan dengan segala aturan yang telah diterapkan oleh

lingkungannya. Jadi, remaja yang mampu berinteraksi dengan

positif maka ia akan menghasilkan karya yang excellence, tetapi

remaja yang labil ia akan terjerumus kedalam kegalauan hidup.

Berfikir logis dan terus positif tentunya peran orang tua, guru serta

6 Rahmansyah, Hasil wawancara dengan Salah satu guru PAI di  SMP
IT Future Islamic School Pekanbaru, 20 Juni 2013.
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lingkungan yang baik tentunya akan sangat membantu para remaja

sebagai bibit awal penerus kesuksesan bangsa.

Dimasa modern ini banyak para orangtua yang sibuk dengan

aktifitas kesehariannya seperti pasangan ibu dan bapak yang

berkarir, anak yang sedang tumbuh berkembang terpaksa dengan

sendirinya dituntut menemukan jadi dirinya, karena kurangnya

perhatian dari orangtua. Disini terkadang para orangtua banyak

mempercayakan pendidikan anaknya dengan mengirimkan ke

sekolah swasta yang memiliki basic atau dasar agama yang baik,

tanpa mempedulikan mahalnya biaya yang akan dikeluarkan untuk

menjamin kualitas pendidikan.

Dengan pemahaman pendidikan Islam dan hikmah ajaran

agama bagi kesehatan mental, serta hubungan social bagi

kepentingan hidup, remaja akan mampu mengatasi kesulitannya dan

mampu mengendalikan diri. Remaja diharapkan dapat

melaksanakan self control dan menahan diri dari tingkah laku yang

bertentangan dengan norma-norma social yang berlaku. Remaja

juga diharapkan dapat mengantisipasi akibat-akibat negatif yang

ditimbulkan pada masa-masa strom and stress period.
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Dengan upaya remaja dalam melaksanakan self control

pada SMP IT FIS Pekanbaru, diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang besar kepada masyarakat dalam hal membentuk

karakter masyarakat terutama peserta didik melalui pembelajaran

terpadu. Kehidupan yang lurus mengikuti kaidah-kaidah dan norma-

norma tersebut terarah kepada kondisi kesejahteraan dan

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah kehidupan yang

berkarakter.

B. Definisi Istilah

Dalam rangka memberikan penjelasan dan penegasan istilah

yang terdapat dalam judul “Upaya remaja dalam melaksanakan self

control di SMP IT Future Islamic School Pekanbaru”, maka

disertakan pula defenisi peristilahan yang dimaksud.  Hal ini juga

untuk menghindari kesalah fahaman terhadap judul diatas, maka

penulis berusaha menjelaskan istilah tersebut dengan formulasi

sebagai berikut ;

1. Pengertian Self Control

Self control adalah kemampuan untuk membimbing

tingkah laku, kemampuan untuk menekan impul-impuls atau
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tingkah laku impulsif.7 Menurut kamus besar bahasa Indonesia,

Impulsif adalah bersifat cepat, bertindak secara tiba-tiba menurut

gerak hati. Sedang impuls adalah rangsangan atau gerak hati

yang timbul untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan atau

dorongan.8 Maka menurut penulis, self control atau pengendalian

diri adalah suatu kemampuan untuk membimbing tingkah laku

sendiri dari sesuatu yang sifatnya tergesa-gesa atau menahan

gejolak hatinya agar terbawa suasana yang timbul.

Kontrol diri dengan sebutan kontrol personal, yang terdiri

dari lima jenis kontrol diri, yaitu:

a. Behavior control (Mengontrol perilaku)

b. Cognitive control (Mengontrol kognitif)

c. Decision control (mengontrol keputusan)

d. Informasion control (mengendalikan informasi)

e. Retropective control (Menafsirkan peristiwa)9

7 Rahayu ginintasasi, Self control,
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-
(Bandung : Upi, 2011), h. 1

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, http//kbbi.web.id/impulsif

9 Adi gunawan,
http://adiwgunawan.com/awg.php?cohttp://azrl.wordpress.com/2008/10/26/meng
endalikan-diri/
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Sebagai remaja di SMP IT Future Islamic School yang

memiliki pendidikan Islam dituntut agar dapat mengendalikan diri

(self control) dalam berbagai macam situasi dan kondisi karena

pengaruh pada sosialisme akan sangat berdampak jelas berbeda

antara manusia yang tidak dapat mengendalikan dirinya dengan

yang dapat mengendalikan dirinya. Hal ini dikarenakan self control

itu sendiri, sebagaimana diakui oleh para penggagasnya, tidak lain

merupakan semacam prosedur pada kebebasan anak untuk

menunjukkan kepentingan dirinya, tujuan dan aspirasinya,

keyakinan dan sikapnya dan indikator yang terkait dengan nilai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya remaja dalam

melaksanakan self control sebagaimana telah menyentuh seluruh

proses dalam pembelajaran baik itu prinsip, proses dan prakteknya.

2. Masa Remaja

Dalam budaya Amerika, periode remaja ini dipandang

sebagai masa “strom & Stress, frustasi dan penderitaan, konflik dan

krisis penyesuaian, mimpi dan melamun tentang cinta, dan perasaan

teralienasi (tersisihkan) dari kehidupan social dan budaya orang

dewasa.10Menurut psikolog permulaan Amerika, Stanley Hall, yang

dikutip Sri Lestari, menganggap bahwa strom and stress merupakan

10Ibid.
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fenomena universal pada masa remaja dan bersifat normatif.

Fenomena tersebut karena remaja menjalani proses evolusi menuju

kedewasaan.11 Menurut penulis, masa remaja adalah masa dimana

individu sedang mengalami gejolak perasaan yang tidak menentu

seperti badai, karena individu sedang mengalami perubahan dari

masa anak-anak menuju masa dewasa, akan tetapi belum matang.

Remaja mulai mengalami perasaan asmara yang tidak menentu

karena dianggap belum waktunya merasakan percintaan dengan

lawan jenisnya dan masih sedikit pengetahuan sex yang dimilikinya.

Jadi, penulis dalam penelitian ini menganalisa upaya-upaya remaja

dalam melaksanakan self control di Sekolah Menengah Pertama

Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru, dan faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi remaja dalam melaksanakan self control.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka  ada

beberapa permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini.

Identifikasi masalahnya antara lain :

a. Pemahaman remaja mengenai self control.

11 Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan
konflik dalam Keluarga, (Jakarta, Kencana : 2012), h.108-109
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b. Pola kehidupan remaja SMP Islam Terpadu Future Islamic

School Pekanbaru dalam upaya remaja dalam melaksanakan self

control yang sempurna

c. Aplikasi upaya remaja dalam melaksanakan self control pada

SMP IT Future Islamic School Pekanbaru.

d. Perbedaan remaja yang mengaplikasikan self control dengan

yang tidak, pada lingkungan SMP IT Future Islamic School

Pekanbaru.

e. Faktor kendala yang dihadapi remaja dalam upaya melaksanakan

self control.

2. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan diteliti penulis dalam

tesis ini adalah fokus tentang aspek: “Upaya remaja dalam

melaksanakan self control pada SMP IT Future Islamic School

Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Setelah di bataskan masalah peneliti merumuskan

permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

a. Bagaimana upaya remaja dalam melaksanakan self control di

SMP IT Future Islamic School Pekanbaru?
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b. Apa saja kendala yang dihadapi remaja dalam melaksanakan self

control di SMP IT Future Islamic School?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian

yang ingin dicapai adalah :

Secara khusus, tujuan Pendidikan ini untuk mengetahui :

a. Upaya self control remaja di SMP IT Future Islamic School

Pekanbaru.

b. Kendala remaja dalam melaksanakan self control di SMP IT

Future Islamic School Pekanbaru.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mencari data

dan informasi yang kemudian dianalisa secara sistematis dalam

rangka menyajikan gambaran yang semaksimal mungkin tentang:

Upaya Remaja dalam melaksanakan Self Control pada SMP IT

Future Islamic School Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini, yaitu:

a. Teoritis
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Penelitian ini di harapkan dapat menunjukan bahwa

pendidikan islam yang dilakukan oleh orang tua, guru, sekolah, dan

lingkungan sekitar remaja menjadi faktor pendukung upaya remaja

dalam melaksanakan self control di SMP IT Future Islamic School

Pekanbaru.

b. Praktis

1) Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dalam menentukan

kebijakan lebih lanjut bagi SMP IT Future Islamic School

Pekanbaru dalam membantu upaya remaja dalam melaksanakan

self control.

2) Hasil penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan

sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

3) Penelitian ini akan dilakukan penulis dengan segala prosesnya

akan menjadikan pengalaman yang berarti bagi peneliti dalam hal

memahami Upaya remaja dalam melaksanakan self control di

SMP Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru.

4) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan

perbandingan dalam pelaksanaan Self  Control Remaja disekolah

SMP IT Future Islamic School Pekanbaru khususnya dan SMP

lain secara umumnya.


