
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kontrol Diri 

1. Pengertian Kontrol Diri 

Chaplin (2005) kontrol diri merupakan kemampuan untuk 

membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau 

merintangi impuls – impuls atau tingkah laku impulsif. Baumeister, 2000 

(dalam Naomi, 2008) mendefinisi kontrol diri sebagai suatu kapasitas 

untuk memberikan alternatif kondisi dan respon tertentu. Kontrol diri 

merupakan pola respon yang baru dimulai untuk menggantikan sesuatu 

dengan yang lain, misalnya respon yang berkaitan dengan mengalihkan 

perhatian dari sesuatu yang diinginkan, mengubah emosi, menahan 

dorongan tertentu dan memperbaiki kinerja. 

Menurut Wallstons (Lusiana, 1998 dalam Arisandy 2009) kontrol 

diri adalah keyakinan individu bahwa tindakannya akan mempengaruhi 

perilakunya dan individu sendiri yang dapat mengontrol perilaku tersebut. 

Individu dengan kontrol diri yang tinggi akan melihat dirinya mampu 

mengontrol segala hal yang menyangkut perilakunya, begitu juga 

sebaliknya apabila kontrol dirinya rendah maka individu tersebut tidak 

mampu untuk mengontrol segala hal yang menyangkut dengan 

perilakunya. 
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Menurut Calhoun dan Acocella, 1990 (dalam Ghufron, 2011) 

mendefinisikan konrol diri (self control) sebagai pengaturan proses – 

proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain 

serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Menurut Goldfried 

dan Merbaum (dalam Ghufron 2011) mendefinisikan kontrol diri sebagai 

suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan 

mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi 

positif. Kontrol diri juga menggambarkan keputusan individu yang melalui 

pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun 

untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan.  

Menurut Miller, 2002 (dalam  Dewi 2009) kontrol diri adalah 

kemampuan untuk membuat pilihan tentang bagaimana individu harus 

berperilaku dan bagaimana perilakunya, bukan pada pilihan yang 

mendasarkan pada impuls.  

Berdasarkan pada dorongan dan impuls, anak dan orang tua yang 

memiliki kontrol diri, cenderung akan menunda dan mengevaluasi situasi 

dan konsekuensi yang akan muncul dari perilaku mereka. Menurut 

Hurlock (1991) kontrol diri adalah berusaha sekuat – kuatnya untuk 

mengendalikan/mengarahkan pengaruh terhadap sesuatu. Menurut Lazarus 

1976 (dalam Dewi 2009 ) mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu proses 

yang didasarkan pada aspek kognitif yang menjadikan individu sebagai 

agen utama dalam menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan 

bentuk perilaku yang dapat membawa individu pada konsekuensi positif. 
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Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kontrol diri adalah kemampuan individu untuk 

membuat pilihan tentang bagaimana individu harus bertingkah laku yang 

di dasarkan melalui pertimbangan kognitif sehingga dapat menyusun, 

membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat 

membawa ke arah konsekuensi positif. 

2. Perkembangan Kontrol Diri 

Vasta dkk, 1992 (dalam Ghufron, 2011) mengungkapkan bahwa 

perilaku anak pertama kali dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Secara 

perlahan-lahan kontrol eksternal tersebut diinternalisasikan menjadi 

kontrol internal. Salah satu menginternalisasikan kontrol dengan melalui 

kondisioning klasikal. Menurut Kopp dalam Berndt, 1992 (dalam 

Ghufron, 2011) bayi mempunyai kontrol terhadap perilakunya yang 

bersifat refleks, segera setelah dilahirkan, misalnya bayi secara refleks 

memejamkan mata sebagai respon terhadap cahaya yang terang. Pada 

akhir tahun pertama bayi mengalami kemajuan dalam hal kontrol diri. 

Bayi mulai memenuhi perintah dari orang tuanya untuk menghentikan 

perilakunya. Perilaku bayi yang mulai mematuhi perintah merupakan 

suatu langkah maju dalam perkembangan kontrol diri. Bayi memodifikasi 

perilakunya sebagai respon terhadap perintah. Antara usia 18 - 24 bulan 

muncul true self control pada anak. Pada usia 24 bulan anak akan 

melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. 
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Kontrol diri akan muncul pada tahun ketiga ketika anak sudah 

mulai menolak segala sesuatu yang dilakukan untuknya dan menyatakan 

keinginannya untuk melakukan sendiri. Vasta, dkk 1992 (dalam Ghufron, 

2011) kontrol eksternal pada awalnya didapatkan anak melalui instruksi 

verbal dari orang tuanya. Pada usia ini dilakukannya sendiri dengan 

meniru perintah yang sama untuk dirinya sendiri. Anak akan 

menginternalisasikan kontrol mengarahkan perilakunya dengan diam-diam 

melalui pikiran, tanpa banyak bicara. Oleh karena itu kontrol verbal 

terhadap perilaku anak yang awalnya berasal dari kekuatan eksternal 

menjadi berasal dari dirinya sendiri. Setelah tiga tahun kontrol diri 

menjadi lebih terperinci dari pengalaman.  

Mussen, dkk 1994 (dalam Ghufron, 2011) anak mengembangkan 

strategi untuk menekan godaan yang dialaminya setiap hari. Mereka harus 

belajar menolak gangguan sewaktu melakukan pekerjaan dan menunda 

hadiah langsung yang menarik untuk memperoleh hadiah lebih besar atau 

lebih penting belakangan. 

Menurut Calhoun dan Acocella, 1990 (dalam Ghufron, 2011) 

kedudukan orang tua bernilai tinggi sehingga persetujuan dan 

ketidaksetujuan secara emosional memberikan ganjaran dan hukuman bagi 

anak. Oleh karena itu persetujuan atau ketidaksetujuan orang tua 

mempunyai kekuatan untuk membujuk anak menunda kepuasan segera 

untuk kepentingan yang lebih besar yaitu ganjaran jangka panjang. Martin 

dan Pear, 1992 (dalam Ghufron, 2011) bahwa kontrol diri dilakukan guna 
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mengurangi perilaku berlebihan yang dapat memberikan kepuasan dengan 

segera. Delay gratification procedur, istilah yang diberikan Berndt (1992) 

pada suatu prosedur yang digunakan oleh anak ketika dihadapkan pada 

dua perilaku yang sama-sama memberikan ganjaran. Anak belajar 

menunda kepuasan dengan melewatkan segera yang lebih kecil dan 

memutuskan untuk menunggu ganjaran yang lebih besar. 

Berndt, 1992 (dalam Ghufron, 2011)  pada usia empat tahun 

kontrol diri menjadi sifat kepribadian dengan nilai prediksi jangka 

panjang. Menurut Mischel dalam Berndt, 1992 (dalam Ghufron, 2011) 

anak usia empat tahun yang dapat menunda kepuasan, pada usia empat 

belas tahun akan lebih lancar berbicara, lebih percaya diri, lebih mampu 

mengatasi frustasi dan lebih mampu menahan godaan. Kemampuan 

mengontrol diri berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Salah satu 

tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa 

yang diharapkan oleh kelompok darinya dan kemudian mau membentuk 

perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa harus dibimbing, 

diawasi, didorong dan diancam seperti hukuman seperti yang dialami 

waktu anak-anak.  

Hurlock (1993), pada remaja kemampuan mengontrol diri 

berkembang seiring dengan kematangan emosi. Remaja dikatakan sudah 

mencapai kematangan emosi bila pada akhir masa remajanya tidak 

meledak emosinya dihadapan orang lain, melainkan menunggu saat dan 

tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara 

yang lebih diterima.  
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Menurut Freud (dalam Yusuf 2010), merujuk periode remaja 

sebagai masa “internal disharmony“ (ketidakharmonisan internal). 

Kondisi ini menyebabkan masa remaja dipandang sebagai periode “strom 

& stress”. Pada masa ini (masa latency) konsolidasi egonya terancam oleh 

orientasi genital baru yang dapat menghidupkan kembali dorongan 

pregenital yang di kontrol oleh pertahanan ego yang di sebut “represi”. 

Represi ini merupakan mekanisme pertahanan ego yang menjaga atau 

memelihara kekuatan atau dorongan insting dengan menyembunyikannya 

dari kesadaran atau pikirannya. 

Beradasarkan teori Piaget (dalam Hurlock 1993), remaja telah 

mencapai tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif oleh 

karenanya remaja mampu mempertimbangkan suatu kemungkinan untuk 

menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggung jawabkannya. Ketika 

seorang individu mulai memasuki masa dewasa akan mampu menjadi 

individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima 

kedudukan dalam masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perkembangan kontrol individu 

sudah ada sejak bayi dilahirkan. Kontrol diri akan muncul pada tahun 

ketiga ketika anak sudah mulai menolak segala sesuatu yang dilakukan 

untuknya dan menyatakan keinginannya untuk melakukan sendiri. Pada 

usia empat tahun kontrol diri menjadi sifat kepribadian dengan nilai 

prediksi jangka panjang dan pada usia empat belas tahun akan lebih lancar 

berbicara, lebih percaya diri, lebih mampu mengatasi frustasi dan lebih 

mampu menahan godaan. Kemampuan mengontrol diri berkembang 
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seiring dengan bertambahnya usia. Pada remaja kemampuan mengontrol 

diri berkembang seiring dengan kematangan emosi. 

3. Aspek Kontrol Diri 

Averill, 1973 (dalam Ghufron, 2011) menyebut kontrol diri dengan 

sebutan kontrol personal, yaitu kontrol perilaku (behavior control), kontrol 

kognitif (cognitive control), dan mengontrol keputusan (decesional 

control). Aspek – aspek tersebut secara rinci adalah sebagai berikut : 

a. Kontrol Perilaku ( Behavior Control) 

Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons 

yang dapat secara langsung memengaruhi atau memodifikasi suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku 

ini dapat diperinci menjadi dua komponen, yaitu pelaksanaan 

(regulated administration) dan kemampuan memodifikasi stimulus 

(stimulus modifiability). Kemampuan mengatur pelaksanaan 

merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang 

mengendalikan situasi atau keadaan. Apakah dirinya sendiri atau 

perilaku dengan menggunakan sumber eksternal. Kemampuan 

mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk mengetahui 

bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak menghendaki 

dihadapi. 

Ada beberapa cara yang dapat di gunakan, yaitu mencegah atau 

menjauhi stimulus, menempatkan tenggang waktu di antara rangkaian 

stimulus yang sedang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum 
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waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya. 

b. Kontrol Kognitif (Cognitive Control) 

Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam 

mengolah informasi yang tidak di inginkan dengan cara 

menginterpretasikan, menilai, atau memadukan suatu kejadian dalam 

suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau untuk 

mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas dua komponaen, yaitu 

memperoleh informasi (information again) dan melakukan penilaian 

(appraisal).  

Dengan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan, individu dapat mengantisipasi 

keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian 

berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau 

peristiwa dengan cara memperhatikan segi – segi positif secara 

subyektif. 

c. Mengontrol Keputusan (Decesional Control) 

Mengontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang 

untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu 

yang diyakini atau disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan 

pilihan akan berfungsi, baik dengan adanya suatu kesempatan, 

kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih 

berbagai kemungkinan tindakan. 
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Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka untuk 

mengukur kontrol diri digunakan aspek-aspek kemampuan mengontrol 

perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan 

mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, kemampuan menafsirkan 

peristiwa atau kejadian dan kemampuan mengambil keputusan. 

4. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kontrol Diri 

Menurut Newman, Zulkarnain 2002 (dalam Arisandy 2009) 

sebagaimana faktor psikologis lainnya kontrol diri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Secara garis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi 

kontrol diri terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 

a.  Faktor internal  

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

individu. Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah 

usia. Semakin bertambah usia seseorang maka, semakin baik 

kemampuan mengontrol diri seseorang itu. 

b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga 

sterutama orangtua menentukan bagaimana kemampuan mengontrol 

diri seseorang. Hasil penelitian Nasichah (2000)  menunjukkan bahwa 

persepsi remaja terhadap penerapan disiplin orangtua yang semakin 

demokratis cenderung diikuti tingginya kemampuan mengontrol 

dirinya.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dapat mempengaruhi kontrol diri adalah faktor internal atau 

dalam diri mempengaruhi individu dalam mengendalikan prilakunya  

dan  faktor eksternal atau luar diri manusia juga mempengaruhi tinggi 

atau rendahnya kontrol diri yang ada dalam diri individu.   

 

B. Pengertian Pengguna Facebook 

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang 

diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan di dirikan oleh Mark Zuckerberg 

(Hendroyono, 2009 : 22 dalam Asih, 2011). Pencetus facebook adalah Mark 

Zuckerberg yang lahir pada 14  Mei 1984. Awalnya facebook hanya untuk 

lingkungan sendiri, di gunakan untuk komunikasi antar mahasiswa lulusan 

Harvard dan mantan murid Ardsley High School. Dalam dua bulan 

selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston 

(Boston College, Boston University, MIT, Tufts), Rochester, Standford, NYU, 

Northwesteren dan semua sekolah termasuk dalam Ivy League. Banyak 

perguruan tinggi lain yang selanjutnya ditambahkan berturut – turut dalam 

kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya. Dari saat peluncuran sampai 

24 Mei 2004 situs itu sudah memiliki 200.000 pengguna sekitar kampus dari 

seluruh Amerika (Hendroyono, 2009 : 31 dalam Asih, 2011).  

Pada Januari 2011, facebook memiliki lebih dari 600 juta pengguna 

aktif. Pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain 

sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika 
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mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan 

grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat 

kerja, sekolah, perguruan tinggi, atau karakteristik lainnya. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook). 

Kurniali (2009), peningkatan jumlah pengguna facebook sangat luar 

biasa. Tumbuh dari 100 juta sampai 200 juta pengguna hanya dalam 8 bulan. 

Kini bertambah 50 juta menjadi 250 juta lebih hanya dalam 3 bulan. Dengan 

kata lain, meskipun sudah memiliki jumlah yang besar, pertumbuhan facebook 

nampaknya masih cukup tinggi. Hal ini tidak hanya karena keunikan 

facebook, tetapi juga di dukung oleh penerjemahan situs facebook ke berbagai 

macam bahasa, semakin aktifnya penggunaan facebook mobile yang di 

dukung juga oleh vendor – vendor telepon genggam dan banyak juga situs 

yang mengadopsi plaform facebook. Yang lebih dari pada jumlah anggka 

pengguna facebook adalah apa yang pengguna lakukan. Menurut Nielsen 

Online dengan data pengguna di Amerika, facebook juga nomor satu dalam 

hal jumlah waktu yang dihabiskan pengguna. Facebook mengalahkan Google, 

Yahoo, Microsoft dengan rata – rata waktu yang dihabiskan mengakses 

facebook selama 4 jam 39 menit pada bulan Juni 2009 berdasarkan data 

pengguna di Amerika. Sedangkan facebook sendiri telah menjadi jawara di 

Indonesia. Facebook terbukti telah menjadi situs yang paling banyak diakses 

orang Indonesia. Bahkan mengalahkan jasa pencarian Google. Pertumbuhan 

pengguna di Indonesia mencapai 300 ribu lebih dalam empat hari (dihitung 

dari data tanggal 24 Juli 2009 sekitar 7,2 juta). 
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Adapun gejala kencanduan facebook diantaranya adalah pengguna 

mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah kecaduan untuk mengakses 

facebook, pengguna dan saudara mereka berkomunikasi lewat facebook 

(menulis di dinding dan mengirim pesan), dinding (wall) penuh dengan update 

status, komentar, dan aplikasi yang digunakan, pengguna memberikan 

prioritas ke facebook atas komitmen mereka dalam kehidupan profesi dan 

pribadi, pengguna menghabiskan waktu lebih dari satu jam berturut-turut atau 

dalam waktu pendek selama interval teratur, pengguna tidak dapat berhenti 

berpikir tentang update facebook dan komentar ketika mereka sedang offline, 

pengguna tidak dapat pergi sehari tanpa menggunakan facebook dan bahkan 

pikiran ini membuat frustasi dan depresi, pengguna hampir setiap waktu 

memeriksa dan mengupdate status facebook mereka. 

(http://konsultanseojakarta.com/pengaruh-facebook-bagi-pelajar-dan-

bisnis.php) 

Dari uraian di atas, maka pengguna facebook adalah pengguna sebuah 

layanan jejaring sosial dan situs web yang memungkinkan seseorang 

menemukan teman lama, teman baru, menjalin pertemanan, bergabung dalam 

komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi 

dan berinteraksi dengan orang lain, mengirimkan pesan dan komentar serta 

dapat chatting, game, dan menampilkan foto – foto. 
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C. Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

Menurut Desmita ( 2009), dalam proses pendidikan, peserta didik 

merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi 

sentral. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian 

dalam semua proses transformasi yang di sebut pendidikan. Sebagai salah 

satu komponen penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering di 

sebut sebagai “raw material” (bahan mentah). Dalam perspektif 

pedagogis, peserta didik di artikan sebagai sejenis makhluk “homo 

educandum”, makhluk yang menghajatkan pendidikan. Dalam pengertian 

ini, peserta didik di pandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang 

bersifat laten, sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk 

mengaktualisasikannya agar dapat menjadi manusia susila yang cakap. 

Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang 

sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik 

maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Arifin, 1996 (dalam 

Desmita, 2011) sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, 

peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten 

menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Dalam perspektif 

Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 

ayat 4, “peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu.”  
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Hartinah (2010), dilihat dari segi usia, siswa SLTP ( SMP dan 

MTs) dan SLTA (SMA, MA, dan SMK) termasuk fase atau masa remaja. 

Fase remaja merupakan salah satu periode dalam rentang kehidupan siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peserta didik adalah individu yang 

sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik 

maupun psikis yang masih membutuhkan bimbingan untuk 

mengaktualisasikannya agar dapat menjadi manusia susila yang cakap. 

2. Karakteristik Perkembangan Peserta Didik Usia Remaja 

Desmita (2011), masa remaja (12 - 21 tahun) merupakan masa 

peralihan antara masa kehidupan anak- anak dan masa kehidupan orang 

dewasa. Havighurst ( dalam Desmita, 2011) masa remaja umur 12-18 

tahun. Masa awal dewasa umur 18 – 30 tahun. Masa remaja sering dikenal 

dengan masa pencarian jati diri (ego ientity). Masa remaja ditandai dengan 

sejumlah karakteristik penting yaitu: 

a. Mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. 

b. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai  pria atau wanita 

dewasa yang di junjung tinggi oleh masyarakat. 

c. Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif. 

d. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa 

lainnya. 

e. Memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat 

dan kemampuannya. 

f. Mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga 
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dan memiliki anak. 

g. Mengembangkan ketrampilan intelektual dan konsep-konsep yang 

diperlukan sebagai warga negara. 

h. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 

i.  Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman 

dalam bertingkah laku. 

Dari uraian diatas memiliki beberapa karakteristik seperti 

mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya, menerima 

keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, mencapai 

kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, 

mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, 

memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman 

dalam bertingkah laku. 

3. Tugas – tugas Perkembangan Remaja 

Menurut Garrison (dalam Al- Mighwar, 2006) membagi tugas 

perkembangan remaja menjadi 6 kelompok yakni : 

a. Menerima kondisi jasmani 

Pada masa pra remaja (pubertas), remaja memiliki gambaran 

diri seolah – olah sebagai model pujaannya. Remaja wanita sering 

mendambakan wajahnya secantik bintang film pujaannnya, sedangkan 

remaja laki – laki sering berkhayal menjadi pahlawan pujaannuya. 

Pada masa remaja, hal itu makin berkurang dan mereka mulai 

menerima kondisi jasmaninya, serta memelihara dan 
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memanfaatkannya seoptimal mungkin. 

b. Mendapatkan hubungan baru dengan teman – teman sebaya yang 

berlainan jenis. 

Kematangan seksual yang dicapai pada masa awal remaja 

mendorong remaja menjalin hubungan sosial terutama dengan lawan 

jenis. Remaja mengharapkan bisa mencari dan mendapatkan teman 

baru yang brlainan jenis. Mereka ingin mendapat penerimaan dari 

teman – teman sebaya dalam pergaulannya. Jika hal tersebut tidak 

tercapai maka remaja dapat membentuk geng sendiri sehingga dapat 

mengganggu orang lain. 

c. Menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya. 

Sejak masa puber, perbedaan fisikantar laki – laki perempuan 

sudah nampak jelas. Apabila bentuk tubuh remaja tidak sesuai dengan 

keinginannya mereka menyesali diri sebagai laki – laki ataupun 

perempuan. Padahal semesetinya mereka mampu menerima 

kondisinya dengan tanggung jawab.  

d. Mendapatkan kebebasan emosional dari orangtua dan orang dewasa 

lainnya. 

Bebas dari ketergantungan emosional merupakan tugas 

perkembangan yang penting dihadapi remaja. Apabila tidak memiliki 

kebebasan emosional, maka mereka akan menemui kesukaran dalam 

masa dewasa karena tidk mampu membuat keputusan sendiri dan 

bertanggung jawab atas pilihannya. 
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e. Mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal – hal yang 

berkaitan dengan masalah ekonomi. 

Dalam hal ini ada dua tugas bagi remaja,mencari keuangan atau 

pemasukan.remaja diharapkan mampu mencari pekerjaan dan lepas 

dari ketergantungan orang tua. Kedua, dalam hal pengelolaan 

keuangan remaja diharapkan mampu mengatur pengeluarannya. 

f. Memperoleh nilai – nilai dan filsafat hidup. 

Tugas perkembangan ini untuk mengembangkan perilaku sosial 

yang bertanggung jawab dan berkaitan erat dengan masalah 

pengembangan nilai – nilai yang selaras dengan dunia orang dewasa 

yang akan dimasuki. Dengan demikian remaja memiliki kepastian diri, 

tidak mudah bingung, dan tidak mudah terbawa arus kehidupan yang 

terus berubah yang pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan.  

Hurlock (1993), selanjutnya juga menetapkan beberapa tugas 

perkembangan yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh remaja yaitu:  

1) Kontrol tubuh, yaitu remaja harus mengembangkan kemampuan 

kontrol tubuhnya terhadap perkembangan fisik yang dialaminya. 

Olahraga seperti lari, renang dan senamsangat diperlukan dalam 

perkembangan fisiknya sehinga menjadi lebih baik dan terkontrol. 

2) Identifikasi sosial, yaitu remaja mempunyai dua motivasi yang 

berlainan, yaitu keinginan remaja untuk memenuhi keinginan 

pribadinya tanpa memperhatikan orang lain dan dilain pihak,ia 

ingin berhubungan dan menjalin kedekatan dirinya dan keinginan 
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untuk bergabung dengan kelompok teman sebayaakan membuat 

remaja belajar untuk melakukan identifikasi sosial pada teman 

sebayanya, tujuannya dan aktifitas yang dilakukan oleh kelompok 

teman sebaya tersebut. 

3) Sensitifikasi sosial, yaitu keterlibatan remaja dengan teman - 

temannya, maka ia belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan 

dan disukai teman-temannya. Remaja dapat berlatih untuk 

memberikan perhatian kepada orang lain. 

4) Reorganisasi sosial, yaitu remaja harus mengembangkan konsep 

dirinya, membangun tentang sikap dan minat yang baru, 

membangun hubungan yang baru dengan teman maupun orang tua 

dan kemampuan dirinya. 

5) Remaja harus melibatkan diri dengan kegiatan- kegiatan diluar 

yang positif sehingga ia mampu mengembangkan dirinya dan 

mengembangkan keterampilan sosialnya. 

6) Remaja perlu membangun kontrol diri tentang emosi dan 

membangun otoritas internal dalam dirinya. Kemampuan kontrol 

diri ini sangat diperlukan ketika remaja awal harus membangun 

keterampilan komunikasi interpersonalnya.  

Dalam hubungannya dengan perkembangan emosi, beberapa ahli 

menyatakan bahwa perkembangan emosi remaja dalam kondisi yang labil. 

Kondisi perkembangan emosi pada remaja ini akan mengiringi perkembangan 

kemampuan mengontrol dirinya. Remaja dikatakan sudah mencapai 
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kematangan emosi bila pada akhir masa remajanya tidak meledak emosinya 

dihadapan orang lain, melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat 

untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih diterima 

(Hurlock, 1993).  

Ada dua kriteria yang menentukan apakah kontrol emosi dapat diterima 

secarasosial atau tidak. Kontrol emosi dapat diterima bila reaksi masyarakat 

terhadap pengendalian emosi adalah positif. Namun reaksi positif saja tidaklah 

cukup. Karenanya perlu diperhatikan kriteria lain, yaitu efek yang muncul 

setelah mengontrol emosi terhadap kondisi fisik dan psikis. Kontrol emosi 

seharusnya tidak membahayakan fisik dan psikis individu. Artinya, dengan 

mengontrol emosi kondisi fisik dan psikis individu harus membaik (Hurlock, 

1993). 

Hurlock (1993) menyebutkan tiga kriteria emosi yang masak sebagai 

berikut : 

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

2. Dapat memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkan untuk 

memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan masyarakat. 

3. Dapat menilai situasi secara kritis sebelum meresponnya dan 

memutuskan cara beraksi terhadap situasi tersebut. 

Dalam kontrol diri individu sendiri yang menyusun standar bagi 

kinerjanya dan akan menghargai atau menghukum dirinya bila berhasil atau 

tidak berhasil mencapaistandar tersebut. Dalam kontrol eksternal orang lainlah 

yang menyusun standar dan memberi ganjaran atau hukum. Tidak 
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mengherankan bila kontrol diri dianggap sebagai suatu ketrampilan berharga 

(Calhoun dan Acocella, 1990 dalam Zulkarnain, 2002). 

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa remaja memiliki tugas-tugas 

perkembangan seperti kontrol tubuh, identifikasi social, sensitifikasi social, 

reorganisasi social, remaja harus melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan 

diluar yang positif dan perlu membangun kontrol diri.   

 

D. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Arisandy (2009) tentang 

Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kecanduan Internet Pada Mahasiswa 

Bina Darma Tahun 2009 Palembang, bahwa dalam penggunaan internet 

dengan berbagai macam fasilitas yang menyenangkan akan menimbulkan 

kecanduan bagi para penggunanya dan pecandu internet tidak dapat 

menghentikan keinginan untuk online, bahkan mereka kehilangan kontrol diri 

dalam mengakses internet dan kehidupannya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indraprasasti (2008) 

tentang Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Perilaku Minum-minuman 

Keras Pada Remaja Laki – laki, disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif 

yang signifikan antara kontrol diri dengan perilaku minum-minuman keras 

pada remaja laki-laki. Semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah 

perilaku minum-minuman keras. Sebaliknya semakin rendah kontrol diri maka 

semakin tinggi perilaku minum-minuman keras. 

Begitu juga dengan facebook seperti yang sedang populer saat ini. 
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Setiap orang dapat mengatur penggunaan facebook sesuai dengan 

kebutuhannya sehingga tidak mengganggu kegiatan yang lainnya. Di dalam 

facebook terdapat juga berbagai fasilitas yang menyenangkan bagi para 

penggunanya dan ini tidak menutup kemungkinan berpengaruh pada kontrol 

diri para pengguna facebook ini. 

 Dalam kontrol diri tersebut terdapat beberapa aspek yang meliputi 

kontrol perilaku yang terdiri dari kemampuan mengontrol perilaku dan 

kemampuan mengontrol stimulus, kontrol kognitif yang terdiri dari 

kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian dan kemampuan 

menafsirkan peristiwa atau kejadian serta  kontrol keputusan yang terdiri dari 

kemampuan mengambil keputusan. Individu yang memiliki kontrol diri tinggi, 

dia mampu mengontrol perilaku, kognitif dan menggontrol keputusan. 

Individu yang memiliki kontrol diri sedang, dia kadang-kadang mampu dan 

kadang-kadang tidak mampu mengontrol perilaku, kognitif dan menggontrol 

keputusan. Sedangkan individu yang memiliki kontrol diri rendah, dia tidak 

mampu untuk mengontrol perilaku, kognitif dan menggontrol keputusan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap peserta didik 

kelas XII SMA Negeri 1 Sampang tentang kontrol diri penggunaan facebook 

melalui handphone dan dari beberapa hasil penelitian yang terkait dengan 

ontrol diri, digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut. 
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