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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

1. Musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di 

dalam dirinya sendiri (anonim). 

2. Siapa yang bisa menguasai dirinya sendiri, ibarat mengalahkan sebuah kota 

(anonim). 

3. Kalau kamu bisa memutuskan untuk marah dan menyerah, kamu juga bisa 

memutuskan untuk lebih bersabar dan terus berjuang (peneliti). 

PERSEMBAHAN 

1. Yang selalu memberikan doa dan cintanya, Ayah 

dan Ibu. 

2. Kedua adikku tercinta  

3. Nenek 

4. Keluarga besar Di Tangerang dan Wonosobo 
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ABSTRAK

Farhan, Muhammad Tiar. 2015. Perbedaan Self Control Remaja Sekolah 
Formal Dan Homeschooling. Skripsi Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Tri 

Estibudiningsih S.Psi., M.A. 

Kata kunci: Homeschooling, Sekolah Formal, Self control.  

Salah satu faktor yang dapat menekan perilaku negatif pada remaja adalah 

adanya self control yang baik, self control dipengaruhi oleh interaksi sosial. 

Hasil penelitian Molina (2006), Setiawati dan Suparno (2010) mengungkapkan 

ada perbedaan tingkat interaksi sosial pada remaja sekolah formal dan 

homeschooling, berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memiliki asumsi 

awal bahwa ada perbedaan self control pada remaja sekolah formal dan 

homeschooling. Sehingga peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan self control pada remaja sekolah formal dan 

homeschooling. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subyek 

penelitian adalah remaja berusia 15-18 tahun yang menempuh pendidikan 

formal dan homeschooling program distance learning Di Tangerang minimal 

selama satu tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan skala self control yang berisi 44 aitem. Jumlah sampel sebanyak 

150 orang, terdiri dari 75 orang remaja pendidikan formal dan 75 orang remaja 

homeschooling. Koefisien validitas skala self control antara 0,304 sampai 

dengan 0,711 dengan taraf signifikansi 5%, dan koefisien reliabilitas sebesar 

0,923. Distribusi data pada penelitian ini adalah normal dan homogen. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan t-test.
Dengan menggunakan t-test hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan self control pada remaja sekolah formal dan homeschooling.

Perbedaan  tersebut juga dapat dilihat dari mean empirisnya, sehingga diperoleh 

data bahwa self control remaja sekolah formal lebih tinggi dibandingkan dengan 

remaja homeschooling. Selanjutnya melalui penelitian ini didapatkan hasil 

berupa aspek self control yang menyumbang nilai paling tinggi dalam 

munculnya self control pada kedua kelompok subjek adalah aspek behavioral 
control atau kontrol perilaku. 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi lembaga sekolah formal agar 

dapat terus meningkatkan kemampuan self control siswa dengan lebih 

memanfaatkan dan mendorong bimbingan konseling untuk membuat program 

pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan self control bagi 

seluruh siswa. Bagi penyelenggara homeschooling, perlu adanya peningkatan 

intensitas monitoring yang dilakukan secara rutin dan berkala serta kegiatan yang 

menuntut interaksi sosial yang tinggi misalnya seperti outbond dan study tour, 
sehingga dapat lebih menstimulus dan meningkatkan kemampuan self control 
seluruh remaja homeschooling menjadi lebih tinggi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

Sujanto (2005:162) menyatakan  masa remaja adalah masa ujian, masa penuh 

tantangan, masa sukar dimengerti yang harus difahami, masa bergelora yang harus 

diselami, baik oleh remaja itu sendiri maupun oleh siapa saja yang berkepentingan 

dengannya. Oleh sebab itu, masa remaja disebut juga sebagai masa pembentukan  

identitas diri (Erikson dalam Papalia, Old, & Feldman, 2008:587). Dalam proses 

pembentukkan  identitas, untuk beberapa remaja cenderung terlibat dalam  kenakalan.  

Remaja  yang  sedang  berada  dalam  masa  transisi  cenderung  banyak  

menimbulkan konflik,  frustasi  dan  tekanan-tekanan  sosial  lain,  sehingga  

kemungkinan  besar  akan mengarah pada perilaku negatif. 

Hall (dalam Sunarto dan Hartono, 1995:68) memandang masa remaja ini 

sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak 

masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan  jati dirinya 

(identitasnya) dan kebutuhan aktualisasi dirinya. Pada masa remaja juga terjadi 

perubahan zat hormonal yang menstimulasinya sedemikian rupa, sehingga remaja 

merasakan sutau rangsang tertentu, suatu rangsang hormonal yang menyebabkan 

suatu rasa tidak tenang dalam diri remaja, suatu rasa yang belum dialami sebelumnya, 
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yang tidak dimengertinya dan yang mengakhiri tahun-tahun kanak-kanak yang 

menyenangkan (Monks, Knoers, & Haditono, 1989: 220).  

Soetjiningsih (2004:46) mengungkapkan tugas utama seorang remaja adalah 

mencapai ukuran kebebasan atau kemandirian dari orangtua, dan membentuk 

identitas untuk tercapainya integrasi diri dan kematangan pribadi, usaha-usaha untuk 

menemukan identitas diri tersebut tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Hal 

tersebut juga disebabkan karena pada masa remaja sedang mengalami masa krisis 

remaja yaitu suatu masa dengan gejala-gejala krisis yang menunjukkan adanya 

pembelokan dalam perkembangan, suatu kepekaan dan labilitas yang meningkat 

(Remplein dalam Monks, Knoers, & Haditono, 1989: 220), oleh karenanya beberapa 

remaja melakukan perilaku yang mengarah pada perilaku negatif seperti merokok, 

menggunakan narkoba, tawuran pelajar, pergaulan bebas, dan sebagainya. 

 Salah satu  faktor  penyebab  terjadinya  perilaku negatif  pada remaja adalah 

rendahnya self control. Self control yang baik erat kaitannya dengan secure 

attachment, penyesuaian diri yang baik dan  keadaan positif yang lain, sedangkan self 

control negatif  seringkali berhubungan dengan peningkatan dan keluhan gejala 

psikopatologis, peningkatan terhadap gangguan penyalahgunaan obat-obatan, 

makanan, alkohol, dan sebagainya (Tangney, dkk, 2004:271).  Individu yang 

memiliki self control rendah kurang mampu mengarahkan dan  mengatur dirinya 

dalam perilaku negatif, akibatnya muncul konsekuensi negatif yang menyertainya. 

Sedangkan individu yang memiliki self control yang tinggi lebih mampu  
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mengarahkan dirinya dalam mengatur perilaku negatif, individu mampu 

mempertimbangkan konsekuensi yang dihadapi, mampu menentukan standar berpikir 

dalam menentukan pilihannya (Widiana, dkk, 2004:9). 

Peran penting self control dalam mengendalikan perilaku negatif didukung 

oleh hasil penelitian Ananta (2013) pada remaja usia 14-18 tahun, hasil penelitian 

menunjukan arah negatif (hubungan yang berkebalikan) yang signifikan yang berarti 

semakin tinggi self-control seseorang, maka semakin rendah tingkat agresivitas yang 

dimiliki.  

Perilaku minum-minuman keras merupakan salah satu dari perilaku negatif 

yang dapat dikendalikan dengan memiliki self control yang baik, seperti pada hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Indraprasti dan Rachmawati (2008) pada remaja laki-

laki usia 13-21 tahun, hasil penelitian menunjukan ada korelasi negatif  yang 

signifikan antara perilaku minum-minuman keras dengan self control. Hubungan 

tersebut menunjukkan semakin tinggi self control maka semakin rendah perilaku 

minum-minuman keras. Sebaliknya semakin rendah self control maka semakin tinggi 

perilaku minum-minuman keras. 

Penelitian serupa mengenai pentingnya self control dalam menekan perilaku 

negatif dilakukan oleh Muraven, Pogarsky, & Shmueli (2006) pada remaja usia 17-22 

tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku kriminal yang terjadi disebabkan 

karena adanya kegagalan individu dalam memiliki self control yang baik. 
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Penelitian mengenai pentingnya self control dalam menekan perilaku negatif 

juga didukung oleh Chui, dan Chan (2013), penelitian tersebut dilakukan pada 365 

remaja berusia 10-17 tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku bullying 

yang terjadi memiliki korelasi negatif dengan tingkat self control yang dimiliki para 

siswa. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi self control, seperti yang 

diungkapkan oleh Logue (dalam Sriyanti,2012:4) menyatakan bahwa self control 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya genetik dan miliu, anak-anak 

keturunan orang yang impulsif akan mempunyai kecenderungan berperilaku impulsif. 

Faktor miliu yang mempengaruhi perkembangan self control antara lain gaya 

pengasuhan orang tua, dan interaksi sosial. Pembentukan self control sudah diawali 

sejak masa kanak-kanak, ketika anak masih dalam buaian orang tuanya. Dalam hal ini 

orang tua menjadi pembentuk pertama self control pada anak. Cara orang tua 

menegakkan disiplin, cara orang tua merespon kegagalan anak, gaya berkomunikasi, 

cara orang tua mengekspresikan kemarahan (penuh emosi atau mampu menahan diri) 

merupakan awal anak belajar tentang self control. Sejalan dengan bertambah usia 

anak, bertambah luas pula komunitas sosial mempengaruhi anak, serta bertambah 

banyak pengalaman-pengalaman sosial yang dialami. Anak atau remaja dapat belajar 

dari lingkungan bagaimana cara orang merespon terhadap suatu keadaan, anak atau 

remaja belajar bagaimana merespon ketidaksukaan atau kekecewaan, bagaimana 
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merespon kegagalan, bagaimana orang-orang mengekspresikan keinginan atau 

pandangannya yang menuntut kemampuan self control. 

Robinson (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2008: 617) menemukan bahwa 

salah satu sumber dukungan interaksi sosial dan emosional yang penting bagi remaja 

adalah teman sebaya. Hal ini disebabkan karena remaja mengalami perubahan fisik 

yang cepat, sehingga mereka merasa lebih nyaman ketika bersama dengan orang-

orang yang sama-sama mengalami perubahan. Teman sebaya merupakan sumber 

afeksi, simpati, pemahaman, acuan moral, dan sebuah tempat bagi remaja untuk 

bereksperimen dan memperoleh otonomi dan kemandirian dari orangtua. 

Menurut Brown (dalam Santrock, 2007:17), peer memegang peran penting 

dalam perkembangan anak dan remaja. Salah satu fungsi yang paling penting adalah 

sebagai sumber informasi dan pembanding tentang dunia diluar keluarga. Anak atau 

remaja akan menerima feedback tentang kemampuan interaksi dari peer group.

Mereka dapat mengevaluasi bahwa apa yang mereka lakukan lebih baik, sama 

baiknya, atau lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh anak atau remaja lain. Hal ini 

sulit dilakukan di rumah atau keluarga, karena saudara mereka lebih tua atau muda. 

Sumber utama bagi remaja untuk memperoleh asupan interaksi dengan teman 

sebaya yang cukup baik adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan 

sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam 

menjamin kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Ilmu pengetahuan dan 

penerapannya diakui sebagai salah satu kunci utama dalam pengembangan ekonomi 
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suatu bangsa. Peningkatan kualitas SDM mendesak untuk segera direalisasikan 

terutama dalam menghadapai era persaingan global. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kualitas SDM diharapkan semua orang memperoleh kesempatan yang 

sama untuk dapat mengakses pendidikan. 

Jalur pendidikan di Indonesia meliputi jalur pendidikan formal, nonformal dan 

informal.  Pemerintah menggagas jalur pendidikan ini dikarenakan sistem pendidikan 

nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimana yang menjadi peserta didik 

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

 Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara 

teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sebagai 

lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan 

efesien dari dan oleh serta untuk masyarakat, merupakan perangkat yang 

berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga 

negara. Menurut UU Sisdiknas pasal 1 (dalam Sumardiono, 2007:55), jalur 

pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

 Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan 

bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal 
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dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional 

pendidikan. Menurut UU Sisdiknas (dalam Sumardiono, 2007:56) jalur pendidikan 

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (pasal 1). Hasil pendidikan 

informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik 

lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (pasal 27 ayat 2). 

 Menurut Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (dalam Sumardiono, 2007:13) 

pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses  pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara.  

Dengan adanya homeschooling maka mengubah sudut pandang yang 

cenderung menganggap bahwa sekolah adalah pendidikan itu sendiri. Sehingga 

pendapat yang mengemuka adalah tanpa sekolah tidak ada pendidikan. Pandangan 

yang kurang tepat itu cenderung menggeser proses pendidikan anak dalam keluarga 

sepenuhnya ke sekolah (Depdiknas, 2006:6). Dalam hal ini, homeschooling merubah 

sudut pandang itu. Jadi, sekolah formal bukan satu-satunya cara bagi anak untuk 

memperoleh pendidikan, namun hanyalah salah satu cara untuk belajar dan 

memperoleh pendidikannya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sumardiono (2007:13), salah satu tugas 

pendidikan adalah untuk membentuk individu memiliki self control yang baik, 
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sehingga individu tersebut dapat membuat pilihan-pilihan yang efektif dalam 

hidupnya dan membawa mereka sesuai dengan standar ideal nilai-nilai moral dan 

harapan sosial. Namun, dengan adanya perbedaan sistem pendidikan yang berbeda 

antara sekolah formal dengan sekolah informal atau homeschooling ini tentunya akan 

menghasilkan kualitas output yang berbeda pula, walaupun pada dasarnya memiliki 

dasar kurikulum yang sama, namun penerapannya akan menghasilkan implikasi yang 

berbeda dan akan memiliki dampak psikologis yang berbeda. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada SMAN 8 Kota 

Tangerang, perbedaan yang mendasar mengenai penerapan pembelajaran antara 

sekolah formal dan homeschooling adalah dengan adanya proses belajar kolektif di 

sekolah dimana dalam satu kelas minimal ada 30 orang siswa dan di satu sekolah ada 

lebih dari 200 siswa, hal ini menjadi ajang yang baik bagi remaja untuk menjalani 

proses sosialisasi dengan teman sebayanya sebagai bagian dari fase 

perkembangannya. 

Berbeda jauh dengan sekolah formal, pendidikan  homeschooling kurang 

dalam menggunakan proses belajar kolektif. Proses belajar yang diselenggarakan oleh 

orang tua ini lebih banyak berpusat di rumah. Tidak seperti remaja yang bersekolah 

biasa yang hampir menghabiskan 8 jam dalam sehari bersama teman sebayanya di 

sekolah, remaja homeschooling biasanya mendapatkan kesempatan untuk 

bersosialisasi dengan teman sebayanya hanya melalui komunitas dan klub peminatan 

yang paling banyak dilakukan 3 hari dalam seminggu dimana waktu pertemuannya 
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pun hanya 3-5 jam per hari sehingga tidak dapat memberikan kesempatan untuk 

berinteraksi sosial secara luas (Sumardiono, 2014:170). 

Self control yang baik dipengaruhi oleh interaksi sosial yang baik, oleh sebab 

itu proses pendidikan yang diterapkan masing-masing program sekolah formal dan 

homeschooling sangatlah berperan besar dalam membentuk interaksi sosial yang 

baik. Ada perbedaan tingkat interaksi sosial yang dialami remaja sekolah formal dan 

homeschooling seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Molina (2006) yang 

mengungkapkan bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya pada remaja yang 

mengikuti program homeschooling ternyata kurang optimal. Hal tersebut juga 

didukung oleh hasil penelitian Setiawati dan Suparno (2010) yang menyatakan 

interaksi sosial dengan teman sebaya pada anak homeschooling kurang berkembang 

bila dibandingkan dengan interaksi sosial dengan teman sebaya pada anak sekolah 

formal. Sekolah formal memiliki interaksi sosial yang lebih berkembang jika 

dibandingkan dengan homeschooling. Namun, pada kenyataannya masih banyak 

remaja sekolah formal yang justru sering melakukan perilaku negatif seperti tawuran 

pelajar, menggunakan alkohol dan narkoba, melakukan perilaku bullying, sex bebas, 

dan sebagainya. 

Bukti nyata mengenai perilaku negatif yang terjadi di masyarakat justru 

banyak dilakukan oleh remaja yang berstatus bersekolah di pendidikan formal 

diberitakan oleh Kompas.com (1/2/2015) Tiga begal yang tertangkap di Jalan Grand 

Depok City, Depok, pada Minggu (1/2/2015), masih berstatus pelajar SMA. 
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Ketiganya masih mengenyam pendidikan di salah satu sekolah yang berlokasi di 

kawasan Sukmajaya, Depok.  Selain itu berita yang dimuat oleh Kompas.com 

(10/9/2012) menyatakan seorang siswa SMA di Samarinda, Kalimantan Timur, 

ditangkap bersama barang bukti 11 paket narkoba jenis sabu. 

Tribunnews.com (07/02/2015) menyatakan MU, seorang pelajar di Kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan, terpaksa digelandang ke Markas Kepolisian Resor 

(Mapolres) setempat lantaran membawa belasan anak panah. Pelaku terjaring dalam 

razia tas para pelajar oleh sekolah, Sabtu (7/2/2015) pukul 10.00 Wita. MU

mengakui, belasan anak panah tersebut sengaja dibawanya untuk melindungi diri 

lantaran rekan-rekannya akan tawuran dengan pelajar SMA lainnya. 

Hal serupa juga terjadi pada kota besar, seperti pada Kota Tangerang. 

News.okezone.com (29/7/15) mengungkapkan masih maraknya kasus kakak kelas 

yang masih melakukan plonco kepada para siswa baru, seperti ditemukan di SMAN 

2, SMKN 4, dan SMK Yuppentek Kota Tangerang. 

Liputan6.com (16/08/2015) Pelajar SMA Tangerang berusia 16 tahun 

dibullying dengan cara dilepas kancing bajunya serta seragamnya dicoret-coret 

dengan kata-kata kotor. Orangtua CE mengatakan peristiwa yang dialami putrinya itu 

terjadi di dalam lingkungan sekolah usai jam pelajaran. 

Sementara itu, menurut hasil penelitian Molina (2006), Setiawati dan Suparno 

(2010) menyatakan bahwa homeschooling memiliki tingkat interaksi sosial yang 

kurang optimal dan kurang berkembang. Namun remaja homeschooling justru lebih 
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relatif terlindung dari paparan nilai dan pergaulan yang menyimpang (tawuran, 

NAPZA, konsumerisme, pornografi, mencontek, dan sebagainya), serta lebih siap 

untuk terjun di dunia nyata (real world) (Sumardiono, 2007:17). 

Pentingnya memiliki kemampuan self control yang baik pada remaja agar 

terhindar dari perilaku negatif, serta fungsi interaksi sosial dengan teman sebaya yang 

cukup signifikan terhadap perkembangan self control remaja telah diuraikan diatas. 

Selain itu, juga dijabarkan tentang perbedaan intensitas interaksi sosial dengan teman 

sebaya pada dua kelompok remaja yang mengikuti sekolah formal dan 

homeschooling dimana berdasarkan teori dan hasil penelitian, interaksi sosial remaja 

pada sekolah formal lebih tinggi dibandingkan dengan interaksi sosial remaja pada 

homeschooling yang diduga akan berdampak pada tingkat self control yang lebih 

tinggi pada remaja sekolah formal. 

Namun fakta di lapangan mengungkapkan banyak kasus mengenai perilaku 

negatif justru terjadi pada remaja yang mengikuti sekolah formal, dimana yang secara 

teori remaja pada sekolah formal memiliki self control yang baik untuk terhindar dari 

perilaku negatif. 

Oleh sebab itu pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih jauh 

dengan menggunakan metode yang terstruktur dan sistematis apakah ada perbedaan 

self control remaja yang bersekolah pada pendidikan formal dan homeschooling 

khususnya di Kota Tangerang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan self control remaja sekolah formal dan 

homeschooling?

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan self control remaja sekolah formal dan  

homeschooling 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, untuk selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memperkaya  ilmu pengetahuan  tentang  Psikologi Pendidikan dan Psikologi 

Perkembangan, khusunya mengenai self control pada remaja sekolah formal 

dan homeschooling. 

b. Menjadi referensi bagi peneliti dengan bidang kajian serupa. 

c. Dapat menjadi masukan, referensi, atau informasi mengenai bagaimana 

tingkat self control pada remaja pendidikan formal dan homeschooling. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Bagi pendidikan homeschooling, agar dapat lebih memperbanyak program 

yang menuntut interaksi sosial yang tinggi guna menstimulus perkembangan 

kemampuan self control, serta memberikan dorongan agar remaja 

homeschooling lebih banyak berinteraksi sosial langsung dengan teman 

sebayanya. Bagi pendidikan formal, tidak hanya mengembangkan 

kemampuan akademik peserta didiknya saja, namun juga dapat lebih 
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mendukung perkembangan kemampuan self control guna mengantisipasi 

perilaku negatif pada remaja. Salah satunya dengan cara memanfaatkan 

program bimbingan konseling untuk mengembangkan kemampuan self 

control pada peserta didik.

b. Untuk orang tua yang mengikuti program homeschooling, dapat lebih 

memperhatikan peran penting dari teman sebaya, orang tua dapat mendorong 

anak mengikuti kegiatan di luar rumah untuk lebih banyak berinteraksi sosial 

langsung dengan teman sebayanya. Untuk orang tua yang mengikuti 

pendidikan formal, dapat lebih mengontrol dan memperhatikan perkembangan 

remaja agar terhindar dari perilaku negatif yang banyak dialami para remaja.

c. Untuk remaja, dapat lebih meningkatkan kemampuan self control yang 

dimiliki agar terhindar dari perilaku negatif, salah satunya adalah dengan 

lebih banyak memiliki waktu yang berkualitas dengan orang tua dan lebih 

banyak berinteraksi dengan teman sebaya guna memiliki tingkat interaksi 

sosial yang tinggi dan membentuk self control yang baik. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Self Control 

2.1.1 Definisi Self Control 

Calhoun dan Acocella (1990:130) mendefinisikan bahwa self control

merupakan pengaruh seseorang terhadap, dan peraturan tentang fisik, tingkah laku, 

dan proses-proses psikologisnya, dengan kata lain serangkaian proses yang 

membentuk diri individu tersebut. 

Messina dan Messina (Gunarsa, 2009:116) yaitu individu yang memiliki self 

control akan terhindar dari berbagai tingkah laku negatif. Pengendalian diri memiliki 

arti sebagai kemampuan individu untuk menahan dorongan atau keinginan untuk 

bertingkah laku (negatif) yang tidak sesuai dengan norma sosial. 

Menurut Chaplin (2008:451) self-control adalah kemampuan untuk 

membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau merintangi 

impuls-impuls atau tingkah laku impulsif.  

Menurut Contrada dan Goyal (dalam Sarafino, 2012:59) self control 

merupakan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan mengambil 

langkah-langkah yang efektif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan 

menghindari hasil yang tidak diinginkan. 
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Selain itu Lazarus (1961:340) berpendapat bahwa dalam self control 

menyajikan sebuah putusan personal yang datang melalui pertimbangan sadar untuk 

tujuan  mengintegrasikan tindakan yang didesain agar mencapai hasil tertentu yang 

diinginkan atau tujuan yang ditentukan oleh individu itu sendiri.  

Hurlock (1980:213) mengatakan bahwa self-control bisa muncul karena 

adanya perbedaan dalam mengelola emosi, cara mengatasi masalah, tinggi rendahnya 

motivasi, dan kemampuan mengelola segala potensi dan pengembangan 

kompetensinya. self-control itu sendiri berkaitan dengan bagaimana individu mampu 

mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya. 

Seseorang yang memiliki kemampuan mengontrol diri akan mampu 

menggunakan akal sehat, tetap bisa memunculkan pandangan positif dan  tenang 

(stabil). Sebagaimana yang dikemukakan Goldfried dan Merbaum (dalam Lazarus, 

1961:339) , mengartikan self-control sebagai suatu  kesempatan untuk menyusun, 

membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa 

individu ke arah konsekuensi positif. 

Self-control berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta 

dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Hurlock (1980:37) menyebutkan terdapat tiga 

kriteria emosi dalam self-control, yaitu: 

(1) Dapat melakukan pengendalian 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 bereaksi terhadap situasi tersebut.  
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa self-control

adalah kemampuan seseorang dalam  mengelola emosi dan tindakannya serta mampu 

mempertimbangkan konsekuensi yang dihadapi sehingga dapat menekan perilaku 

negatif dan membawa individu kepada konsekuensi yang positif.  

2.1.2 Aspek-Aspek Self Control

Menurut Averill dalam Sarafino (2012:59) dan Smet (1994:187) yang 

dikembangkan dari Calhoun dan Acocella (1990), terdapat tiga aspek self control,

ketiga aspek tersebut yaitu : 

1. Aspek kontrol perilaku (behavioral control) 

Kontrol perilaku (behavior control) merupakan kemampuan untuk mengambil 

tindakan yang konkrit untuk mengurangi dampak stressor atau tekanan. Tindakan 

tersebut seperti mengurangi intensitas peristiwa yang penuh dengan tekanan, atau 

memperpendek jangka waktu. Kemampuan ini terdiri dari kemampuan mengontrol 

perilaku dan kemampuan mengontrol stimulus. 

 Kemampuan mengontrol perilaku adalah kemampuan untuk menentukan 

siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan. Individu yang mempunyai 

kemampuan mengontrol diri yang baik akan mampu mengatur perilaku dengan 

kemampuan dirinya dan jika tidak mampu individu akan menggunakan sumber 

eksternal. 

Sedangkan kemampuan mengontrol stimulus adalah kemampuan untuk 

mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki muncul. 
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Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, 

menempatkan tenggang waktu diantara rangkaian stimulus yang sedang berlangsung, 

menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya. 

2. Aspek kontrol kognisi (cognitive control) 

 Merupakan kemampuan individu untuk mengolah informasi yang tidak 

diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau memadukan suatu kejadian 

dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau untuk mengurangi 

tekanan. Juga merupakan kemampuan untuk menggunakan proses dan strategi yang 

sudah dipikirkan untuk mengubah pengaruh stressor atau untuk memodifikasi akibat 

dari tekanan-tekanan. Strategi tersebut termasuk berpikir dalam hal yang berbeda atau 

fokus pada kesenangan atau pemikiran yang netral atau membuat sensasi. 

Aspek ini terdiri dari dua komponen, yaitu : memperoleh informasi 

(information gain) dan melakukan penilaian (apparsial). 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. 

3. Aspek kontrol keputusan (decision control) 

 Mengontrol keputusan (decision control) merupakan kemampuan 

seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang 

diyakini atau disetujuinya. Self control dalam menentukan pilihan akan berfungsi 
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baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri 

individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Kemampuan mengambil 

keputusan adalah kemampuan individu untuk memilih hasil atau tindakan 

berdasarkan keyakinannya.  

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Self Control

Logue (1995:35) mengatakan bahwa pembentukan self control dipengaruhi 

oleh faktor genetik dan lingkungan. Anak-anak keturunan orang yang impulsif akan 

mempunyai kecenderungan berperilaku impulsif. Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi perkembangan self control antara lain perilaku orangtua dan  interaksi 

lingkungan sosial. Usia turut mempengaruhi kondisi self control pada anak. Anak-

anak cenderung lebih impulsif dibanding anak yang lebih dewasa, artinya sejalan 

dengan bertambahnya usia anak, kemampuan mengendalikan diri akan semakin baik. 

Hal ini terjadi karena anak mengalami proses adaptasi ketika dihadapkan pada 

berbagai situasi yang menuntut self control. 

Pembentukan self control sudah diawali sejak masa kanak-kanak, ketika anak 

masih dalam buaian orang tuanya. Dalam hal ini orang tua menjadi pembentuk self 

control pertama pada anak. Cara orang tua menegakkan disiplin, cara orangtua 

merespon kegagalan anak, gaya berkomunikasi, cara orang tua mengekspresikan 

kemarahan (penuh emosi atau mampu menahan diri) merupakan awal  anak belajar 

tentang self control.
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Sejalan dengan bertambahnya usia anak, bertambah luas pula komunitas 

sosial mempengaruhi anak, serta bertambah banyak pengalaman-pengalaman sosial 

yang dialami. Anak belajar dari lingkungan bagaimana cara orang merespon terhadap 

suatu keadaan, anak belajar bagaimana merespon ketidaksukaan atau kekecewaan, 

bagaimana merespon kegagalan, bagaimana orang-orang mengekspresikan keinginan 

atau pandangannya yang menuntut kemampuan self control. 

Masa  remaja disebut sebagai masa sosial, karena sepanjang masa remaja 

hubungan sosial semakin tampak jelas dan sangat dominan. Kesadaran akan 

kebutuhan berinteraksi dengan orang lain menyebabkan remaja berusaha mencari 

kompensasi dengan mencari hubungan dengan orang lain atau berusaha mencari 

pergaulan. Penghayatan kesadaran akan kebutuhan berinteraksi dengan orang lain 

yang mendalam dari remaja merupakan dorongan pergaulan untuk menemukan 

pernyataan diri akan kemampuan pengendalian dirinya (self control), Langeveld 

(dalam Simanjuntak dan Pasaribu, 1984:152). 

Robinson (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2008: 617) menemukan bahwa 

salah satu sumber dukungan interaksi sosial dan emosional yang penting bagi remaja 

adalah teman sebaya. Teman sebaya merupakan sumber afeksi, simpati, pemahaman, 

acuan moral, dan sebuah tempat bagi remaja untuk bereksperimen dan memperoleh 

otonomi dan kemandirian dari orang tua.  

Menurut Santrock (2007:17), peer memegang peran penting dalam 

perkembangan anak dan remaja. Salah satu fungsi yang paling penting adalah sebagai 
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sumber informasi dan pembanding tentang dunia di luar keluarganya. Anak atau 

remaja akan menerima feedback tentang kemampuan interaksi dari peer group.

Mereka dapat mengevaluasi bahwa apa yang mereka lakukan lebih baik, sama 

baiknya, atau lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh anak atau remaja lain 

sehingga dapat menuntut mereka untuk belajar memiliki suatu pengendalian diri (self 

control) yang baik agar dapat diterima dilingkungan sosial mereka.  

Dapat disimpulkan dari teori diatas, ada 2 faktor yang mempengaruhi 

pembentukan self control, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Pada faktor genetik, 

anak-anak keturunan orang yang impulsif akan mempunyai kecenderungan 

berperilaku impulsif. Kemudian pada faktor lingkungan, gaya pengasuhan orangtua 

dan intaraksi sosial yang terjadi pada anak akan mempengaruhi anak dalam 

pembentukan self control-nya. 

2.1.4 Manfaat Pengendalian Diri (Self Control) 

Calhoun dan Acocella (1990:130-132) mengembangkan manfaat teori 

pengendalian diri (self control), yang meliputi hal-hal dibawah ini: 

1. Dengan adanya self control, apa yang kita kerjakan akan dikendalikan dengan 

baik sehingga tidak mengganggu tata tertib sosial atau melanggar kesenangan dan 

keamanan yang lain. 

2. Agar individu dapat mengendalikan dorongan kesenangan sesaat dan memilih 

tujuan jangka panjang. 
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3. Dalam beberapa situasi, kemampuan self-control yang kuat sangat diperlukan 

supaya kita dapat bertahan, beradaptasi dan mampu dalam menghadapi perubahan 

yang terjadi. 

4. Pengendalian diri menjadi faktor pendukung mencapai kesuksesan dan 

menghambat kegagalan. Oleh karena itu, individu memerlukan tingkat

pengendalian diri yang berbeda untuk menghadapi persoalan di dalam 

kehidupannya.  

2.1.5 Pengaruh Pengendalian Diri (Self-Control) Terhadap Perilaku 

Calhoun dan Acocella (1990:146-149) menyatakan bahwa self-control dapat 

dijadikan sebagai kekuatan seseorang dalam mempengaruhi diri, pengaturan terhadap 

fisik, sikap, dan proses-proses yang bersifat psikologis dengan kata lain, pengaturan 

terhadap segala proses yang menentukan diri seseorang. Dengan begitu, individu 

dengan self-control yang tinggi akan sangat memperhatikan cara-cara yang tepat 

untuk bagaimana berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Ia cenderung untuk 

mengubah perilakunya sesuai dengan permintaan situasi sosial yang kemudian dapat 

mengatur kesan yang dibuat. 

Selain itu, perilakunya lebih responsif terhadap petunjuk situasional, lebih 

fleksibel, berusaha untuk memperlancar interaksi sosial, bersikap hangat dan terbuka 

dengan orang lain. Seseorang akan berusaha menampilkan perilaku yang dianggap 

paling tepat bagi dirinya yaitu perilaku yang dapat menyelamatkan intraksinya dari 

akibat negatif yang disebabkan karena respon yang dilakukannya. 
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Calhoun dan Acocella (1990:130-131) mengemukakan dua alasan yang 

mengharuskan individu untuk mengontrol diri secara kontinyu. 

1. Pertama, individu hidup bersama kelompok sehingga dalam memuaskan 

keinginannya individu harus mengontrol perilakunya agar tidak mengganggu 

kenyamanan orang lain. 

2. Kedua, masyarakat mendorong individu untuk secara konstan menyusun standar 

yang lebih baik bagi dirinya. Sehingga dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut 

dibutuhkan self-control agar dalam proses pencapaian standar tersebut individu 

tidak melakukan  hal-hal yang menyimpang. 

2.2 Homeschooling  

2.2.1 Pengertian Homeschooling 

Dalam bahasa Indonesia, terjemahan dari homeschooling adalah 

“sekolahrumah”. Istilah ini dipakai secara resmi oleh Departemen Pendidikan 

Nasional (Depdiknas) untuk menyebutkan homeschooling. Selain sekolahrumah, 

homeschooling terkadang diterjemahkan dengan istilah sekolah mandiri. 

Homeschooling merupakan model pendidikan alternatif selain di sekolah yang 

merupakan bagian dari pendidikan informal. Menurut UU Sisdiknas (dalam 

Sumardiono, 2007:56) jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan berbasis 

keluarga dan lingkungan (pasal 1). 

Pengertian umum homeschooling adalah model pendidikan di mana sebuah 

keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dan 
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mendidik anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. 

Orangtua bertanggung jawab secara aktif atas proses pendidikan anaknya. 

Bertanggung jawab secara aktif di sini adalah keterlibatan penuh orangtua pada 

proses penyelenggaraan pendidikan, mulai dalam hal penentuan arah dan tujuan 

pendidikan, nilai-nilai (values) yang ingin dikembangkan, kecerdasan dan 

keterampilan yang hendak diraih, kurikulum dan materi pembelajaran hingga metode 

belajar serta praktik belajar keseharian anak (Sumardiono, 2007:4). 

Lima syarat yang harus dimiliki orangtua yang ingin menjalankan 

homeschooling, yaitu mencintai anak-anak, kreatif, bersahabat dengan anak, 

memahami anak-anak, dan memiliki kemauan untuk mengetahui standar kompetensi 

dan standar isi kurikulum nasional. Sesuai namanya, proses homeschooling memang 

berpusat dirumah, tetapi proses homeschooling umumnya tidak hanya mengambil 

lokasi di rumah. Para orangtua homeschooling biasanya menggunakan sarana apa saja 

dan di mana saja untuk pendidikan homeschooling anaknya. Untuk melakukan 

pendidikan dan pengayaan (enrichment), keluarga homeschooling juga memanfaatkan 

semua infrastruktur dan sarana yang ada di masyarakat (Mulyadi, 2007). Semakin 

luas kita mengait-ngaitkan berbagai hal, maka semakin banyak kita belajar (Vos 

dalam Mulyadi, 2007). 

Proses pembelajaran keluarga homeschooling dapat memanfaatkan fasilitas 

yang ada di dunia nyata, seperti fasilitas pendidikan (perpustakaan, museum, lembaga 

penelitian), fasilitas umum (taman, stasiun, jalan raya), fasilitas sosial (taman, panti 
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asuhan, rumah sakit), maupun fasilitas bisnis (mall, pameran, restoran, pabrik, sawah, 

perkebunan). Selain itu, keluarga homeschooling dapat menggunakan guru privat, 

tutor, mendaftarkan anak pada kursus atau klub hobi (komik, film, fotografi), dan 

sebagainya. Internet dan teknologi audio visual yang semakin berkembang juga 

merupakan sarana belajar yang biasa digunakan oleh keluarga homeschooling

(Sumardiono, 2007:6) 

Pada hakekatnya, baik homeschooling maupun sekolah umum, sama-sama 

sebagai sebuah sarana untuk menghantarkan anak-anak mencapai tujuan pendidikan 

seperti yang diharapkan. Akan tetapi, homeschooling dan sekolah juga memiliki 

beberapa perbedaan. Pada sistem sekolah, tanggung jawab pendidikan anak 

didelegasikan orang tua kepada guru dan pengelola sekolah. Pada homeschooling,

tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Sistem di 

sekolah terstandardisasi untuk memenuhi kebutuhan anak secara umum, sementara 

sistem pada homeschooling disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga. 

Pada sekolah, jadwal belajar telah ditentukan dan seragam untuk seluruh siswa. Pada 

homeschooling jadwal belajar fleksibel, tergantung pada kesepakatan antara anak dan 

orang tua. Pengelolaan di sekolah terpusat, seperti pengaturan dan penentuan 

kurikulum dan materi ajar. Pengelolaan pada homeschooling terdesentralisasi pada 

keinginan keluarga homeschooling. Kurikulum dan materi ajar dipilih dan ditentukan 

oleh orang tua (Simbolon, 2007). 
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2.2.1.1 Jenis-jenis kegiatan homeschooling  

Di Indonesia, jenis kegiatan homeschooling dibedakan atas (3) tiga format, 

yaitu:  

1. Homeschooling tunggal  

Mulyadi (2007)  menyebutkan homeschooling tersebut dilaksanakan oleh 

orangtua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan yang lainnya. Biasanya 

homeschooling jenis ini diterapkan karena adanya tujuan atau alasan khusus yang 

tidak dapat diketahui atau dikompromikan dengan komunitas homeschooling lain. 

Alasan lain adalah karena lokasi atau tempat tinggal si pelaku homeschooling yang 

tidak memungkinkan berhubungan dengan komunitas homeschooling lain. 

Sumardiono (2007:62) menyebutkan alasan format ini dipilih oleh keluarga karena 

ingin memiliki fleksibilitas maksimal dalam penyelenggaraan homeschooling.

Mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh proses yang ada dalam 

homeschooling, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengadministrasian, 

hingga penyediaan sarana pendidikan. Disebutkan bahwa format homeschooling

tunggal memiliki kompleksitas tinggi karena seluruh beban/tanggung jawab berada di 

tangan keluarga. 

2. Homeschooling Majemuk

Mulyadi (2007) mengatakan Homeschooling dilaksanakan oleh dua atau 

lebih keluarga untuk kegiatan tertentu sementara kegiatan pokok tetap dilaksanakan 

oleh orang tua masing-masing. Alasannya terdapat kebutuhan-kebutuhan yang dapat 
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dilaksanakan oleh keluarga. Contohnya kurikulum dari kegiatan seni, olahraga, 

keagamaan maupun sosial.  Sumardiono (2007:63) menambahkan bahwa jenis 

kegiatan ini memberikan kemungkinan pada keluarga untuk saling bertukar 

pengalaman dan sumber daya yang dimiliki tiap keluarga. Selain itu, jenis kegiatan 

ini dapat menambah sosialisasi sebaya dalam kegiatan bersama di antara anak-anak 

homeschooling. Tantangan terbesar dari format homeschooling majemuk adalah 

mencari titik temu dan kompromi dan kompromi atas hal-hal yang disepakati antara 

para anggota homeschooling majemuk karena tidak adanya keterikatan struktural. 

3. Komunitas homeschooling  

Mulyadi (2007) menyebutkan komunitas homeschooling merupakan 

gabungan beberapa homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan 

silabus, bahan ajar, kegiatan pokok (olahraga, musik/seni, dan bahasa), 

sarana/prasarana, dan jadwal pembelajaran. Komitmen penyelenggaraan orangtua dan 

komunitasnya kurang lebih 50:50. Sumardiono (2007:65) menyebutkan bahwa 

komunitas homeschooling membuat struktur yang lebih lengkap dalam 

penyelenggaraan aktivitas pendidikan akademis untuk pembangunan akhlak mulia, 

pengembangan inteligensi, keterampilan hidup dalam pembelajaran, penilaian, dan 

kriteria keberhasilan dalam standar mutu tertentu tanpa menghilangkan jati diri dan 

identitas diri yang dibangun dalam keluarga dan lingkungannya. Selain itu, komunitas 

homeschooling diharapkan dapat dibangun fasilitas belajar mengajar yang lebih baik 

yang tidak diperoleh dalam Homeschooling tunggal/majemuk, misalnya bengkel 
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kerja, laboratorium alam, perpustakaan, laboratorium IPA/bahasa, auditorium, 

fasilitas olahraga, dan kesenian. Komunitas homeschooling merupakan satuan 

pendidikan jalur nonformal. Acuan mengenai eksistensi komunitas homeschooling

terdapat dalam UU 20/2003 pasal 26 ayat (4) (dalam Sumardiono, 2007:65):  

“Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, 

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan 

pendidkan yang sejenis.”

Sebagai satuan pendidikan nonformal, komunitas homeschooling dapat 

berfungsi menjalankan pendidikan nonformal, termasuk menyelanggarakan ujian 

kesetaraan. Hal itu sejalan dengan UU 20/2003 pasal 26 ayat (6):  

“Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program 

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang 

ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan.” 

 Izin badan hukum yang menaungi kepentingan dan keberadaan komunitas 

homeschooling antara lain, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), PT atau 

Yayasan, dan komunitas homeschooling (Sumardiono, 2007:66).  

2.2.2 Kekurangan Dan Kelebihan Homeschooling 

Sumardiono (2007:16-18) mengungkapkan kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki oleh homeschooling, diantaranya: 
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2.2.2.1 Kelebihan Homeschooling

1. Customized, sesuai kebutuhan anak dan kondisi keluarga. Homeschooling

memungkinkan untuk melakukan penyesuaian pendidikan secara individual. Satu 

keluarga bisa memiliki model homeschooling yang beragam karena keadaan dan 

kebutuhan anak yang berbeda-beda. Setiap anak bisa mendapatkan pelajaran 

sesuai kebutuhannya dengan metode yang paling sesuai untuknya. 

2. Lebih memberikan peluang untuk kemandirian dan kreativitas individual yang 

tidak didapatkan dalam model sekolah umum. 

3. Memaksimalkan potensi anak, tanpa harus mengikuti standar waktu yang 

ditetapkan di sekolah. 

4. Lebih siap untuk terjun di dunia nyata (real world) karena proses 

pembelajarannya berdasarkan kegiatan sehari-hari yang ada di sekitarnya. 

5. Kesesuaian pertumbuhan nilai-nilai anak dengan keluarga. Relatif terlindung dari 

paparan nilai dan pergaulan yang menyimpang (tawuran, NAPZA, 

konsumerisme, pornografi, mencontek, dan sebagainya). 

6. Kemampuan bergaul dengan orang tua dan yang berbeda umur (vertical 

socialization).

7. Biaya pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga. 

2.2.2.2 Kekurangan Homeschooling

1. Butuh komitmen dan keterlibatan tinggi dari orang tua. 
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2. Memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena orangtua bertanggung jawab atas 

semua proses pendidikan anak. 

3. Sosialisasi seumur (horizontal socialization) relatif rendah. Anak homeschooling

relatif tidak terekspose dengan pergaulan yang heterogen secara sosial. 

4. Ada resiko kurangnya kemampuan bekerja dalam tim (team work), organisasi, 

dan kepemimpinan. 

5. Perlindungan orangtua dapat memberikan efek samping ketidakmampuan 

menyelesaikan situasi sosial dan masalah yang kompleks yang tidak terprediksi. 

2.3 Sekolah Formal 

2.3.1 Tinjauan Dasar Pendidikan Formal 

Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (UU Sisdiknas No 20 tahun 

2003) 

“A formal education program is the process of training and developing people 

in knowledge, skills, mind, and character in a structured and certified program” 

(Linguistic literature) 

2.3.2 Pengertian Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang terinterpretasikan dan terencana 

dengan tetap, sekolah berperan sebagai wadah pembentukan nilai-nilai pengetahuan 

keterampilan dan sikap sesuai bidang yang diambil. Sekolah sebagai sarana atau 

tempat sosialisasi antara peserta didik dan pendidik untuk pembentukan kepribadian 
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agar peserta didik rajin dan tekun belajar dalam meraih cita-cita akademis 

(Sihombing dalam Wati, 2014:1-2). 

Ihsan (dalam Wati, 2014:2-3) mengungkapkan, adapun tingkat atau jenjang 

pendidikan yang dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan, 

menumbuhkembangkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta 

mempersiapkan pseserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan 

dasar penting bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk 

masyarakat. 

2. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 

menjadi anggota yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik 

dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan 

kemapuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. 

3. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk 

menjadi anggota masyarakat dan profesional sehingga dapat menerapkan, 

mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan seni. Untuk memelihara 

ilmu tersebut dan mengorientasikannya demi untuk kesejahteraan hidup masyarakat. 
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Pendidikan terstruktur diatas mempunyai peran yang besar apabila ingin 

melanjutkan kejenjang berikutnya. Jenjang pendidikan atau tingkatan pendidikan 

adalah kualifikasi pendidikan formal yang diperoleh seseorang di sekolah secara 

teratur, sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Setiap jenjang 

dalam pendidikan formal memiliki nilai jual tersendiri sesuai dengan ijazah yang 

diperoleh. Ijazah merupakan bentuk standarisasi yang diberikan oleh stake holder

dalam dunia pendidikan pada setiap orang yang telah menyelesaikan jenjang 

pendidikan tertentu. Ijazah dapat diasumsikan sebagai tanda kecakapan dan 

pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki seseorang, walau kenyataannya ijazah 

belum tentu menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 

bidangnya. 

Dalam setiap pendidikan yang sedang berjalan, pemerintah mewajibkan setiap 

masyarakat untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar yaitu program wajib belajar 

sembilan tahun atau yang dikenal dengan program wajar. Program ini terdiri dari 6 

(enam) tahun pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 3 (tiga) tahun pada Sekolah 

Menengah Pertama (SMP).

2.3.3 Fungsi Pendidikan Formal 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
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Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 

mengenai tujuan pendidikan nasional).  

2.3.4 Perbedaan Sekolah Formal Dan Homeschooling

Sumardiono (2007:15-16) mengemukakan perbedaan yang terdapat pada 

sekolah formal dengan homeschooling, yaitu: 

1. Pada sistem sekolah, tanggung jawab pendidikan anak didelegasikan orang tua 

kepada guru dan sekolah. Pada homeschooling, tanggung jawab pendidikan anak 

sepenuhnya berada di tangan orangtua. 

2. Pada sistem sekolah, peran penting orangtua dan keluarga relatif minimal karena 

pendidikan dijalankan oleh sistem sekolah dan guru. Pada homeschooling, peran 

orangtua dan anak sangat vital dan menentukan keberhasilan pendidikan. 

Walaupun orangtua tidak harus mengajarkan sendiri kepada anak-anak 

homeschooling, inisiatif dan arah pendidikan ditentukan oleh kebijakan orangtua 

bersama anak-anak homeschooling.

3. Pada model belajar di sekolah, sistem yang ada sudah mapan. Orangtua tinggal 

memilih sebuah model sekolah yang diminati dan kemudian mengikuti proses 

pendidikan yang dijalankan untuk anak-anaknya. Pada homeschooling,

dibutuhkan komitmen dan kreativitas orangtua untuk melaksanakan 

homeschooling. Keluarga homeschooling dapat memilih sebuah paket pendidikan 

tertentu atau melakukan penyesuaian menurut kebutuhannya. 
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4. Sistem di sekolah terstandarisasi untuk memenuhi kebutuhan anak secara umum, 

sementara sistem pada homeschooling disesuaikan menurut kebutuhan anak dan 

kondisi keluarga. 

5. Pengelolaan di sekolah terpusat, antara lain kurikulumnya telah ditetapkan 

seragam untuk seluruh siswa. Pengelolaan homeschooling terdesentralisasi 

tergantung keluarga homeschooling. Keluarga homeschooling memilih sendiri 

kurikulum dan materi ajar untuk anak-anaknya. 

6. Pada sekolah, jadwal belajar telah ditentukan dan seragam untuk seluruh siswa. 

Pada homeschooling, jadwal belajar fleksibel tergantung kesepakatan antara 

orangtua dan anak. 

Setiawati dan Suparno (2010:63-64) juga mengungkapkan mengenai 

perbedaan pada sekolah formal dan homeschooling, yaitu: 

1. Anak sekolah formal lebih intensif bertemu dengan anak-anak sebayanya 

sedangkan anak homeschooling memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu 

dengan anak-anak sebayanya. Anak homeschooling lebih sering berinteraksi 

dengan orang-orang yang lebih tua usianya (orang tua mereka sebagai pengajar, 

guru les, dan pengasuh yang tinggal di rumahnya), mereka bertemu dengan 

teman-teman sebaya mereka hanya pada hari-hari tertentu saja. Anak sekolah 

formal berinteraksi dengan anak-anak sebayanya setiap hari di sekolahnya, 

mereka juga berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua (guru di sekolah, 



34

kakak kelas, adik kelas), tapi mereka lebih sering berinteraksi dengan teman-

teman sebaya mereka. 

2. Anak homeschooling memiliki sedikit teman akrab, mereka lebih akrab dengan 

anggota keluarganya sendiri. Anak sekolah formal memiliki banyak teman akrab 

di sekolah dan juga di lingkungan sekitar rumah tetapi juga tidak tertutup dengan 

anggota keluarganya. 

Kemampuan kerjasama pada anak homeschooling kurang terasah, hal ini 

dikarenakan mereka lebih sering belajar secara mandiri dan tidak berkelompok 

dengan teman-teman sebayanya. Anak sekolah formal belajar mengembangkan sikap 

kerjasama (mengungkapkan pendapat, menghadapi perbedaan pendapat,dll) di 

sekolah dalam suatu tugas kelompok, dan juga dalam permainan-permainan 

kelompok yang membutuhkan banyak orang untuk memainkannya. 

2.4 Remaja 

2.4.1 Pengertian Remaja 

Menurut kamus psikologi Chaplin, J,P (diterjemahkan Kartini, 2008:12) 

remaja atau adolescence adalah periode antara pubertas dan kedewasaan. Usia yang 

diperkirakan adalah 12 sampai 21 tahun utuk anak gadis yang lebih cepat matang 

daripada anak laki-laki, dan 13-22 tahun untuk anak laki-laki. 

Menurut L. Zulkifli (2005:64) remaja adalah mereka yang berusia 12 sampai 

dengan 21 tahun. Usia 12 tahun merupakan awal pubertas bagi anak perempuan yang 

disebut remaja ketika mendapatkan menstruasi (datang bulan)  yang pertama. 
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Sedangkan usia 13 tahun merupakan awal pubertas  bagi anak laki-laki ketika 

mendapatkan mimpi basah yang pertama kali dengan mengeluarkan sperma. 

Menurut Sujanto, A (2005:162) mengungkapkan remaja adalah masa ujian, 

masa penuh tantangan. Masa sukar mengerti yang harus dipahami, masa bergelora 

yang harus diselami baik oleh remaja itu sendiri maupun oleh siapa saja yang 

berkepentingan dengannya. Hall (dalam Sunarto dan Hartono, 1995:68) memandang 

masa remaja ini sebagai masa sturm und drang. Ia menyatakan bahwa selama masa 

remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan  jati 

dirinya (identitasnya) dan kebutuhan aktualisasi dirinya. 

Kartono, Kartini (2007:148) juga mengungkapkan, remaja adalah masa 

penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. 

Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematang 

fungsi-fungsi rokhaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual. Yang sangat 

menonjol dengan periode ini adalah kesadaran yang mendalam mengenai diri sendiri. 

Istilah adoleesence atau remaja berasal dari kata Latin, adolescere (kata 

bendanya, adolescentia yang berarti remaja) yang berarti tumbuh atau tumbuh 

menjadi dewasa. Bangsa primitif-demikian pula orang-orang zaman purbakala-

memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain 

dalam rentang kehidupan, anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu 

mengadakan reproduksi. (Hurlock, 1980:206) 
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Istilah adolescence, seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang 

lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini 

diungkapkan oleh Piaget (dalam Hurlock, 1980:206) dengan mengungkapkan bahwa 

secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan 

masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang 

yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya 

dalam masalah hak. Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek 

afektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber. Termasuk juga perubahan 

intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir 

remaja ini memungkinkan untuk mencapai integritas dalam hubungan sosial orang 

dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode 

perkembangan ini. 

2.4.2 Ciri-Ciri Masa Remaja 

1. Masa Remaja Sebagai Periode Yang Penting 

Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya 

perkembangan mental yang cepat, terutama pada awal masa remaja. Semua 

perkembangan itu menimbulkan perlunya penyusaian mental dan perlunya 

membentuk sikap, nilai dan minat baru. Pada periode remaja, baik akibat langsung 

maupun jangka panjang tetap penting. Ada periode yang penting karena akibat fisik 

dan ada lagi karena akibat psikologis. Pada periode remaja kedua-duanya sama-sama 

penting (Hurlock,1980:207). 
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Bagi sebagian besar anak muda, usia antara dua belas dan enam belas tahun 

merupakan tahun kehidupan yang penuh kejadian sepanjang menyangkut 

pertumbuhan dan perkembangan. (Tanner dalam Hurlock, 1980:207) 

2. Masa Remaja Sebagai Periode Peralihan 

Apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekasnya pada apa 

yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Bila anak-anak beralih dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa, anak-anak harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat 

kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk 

menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan. (Hurlock,1980:207) 

Di lain pihak, status remaja yangtidak jelas ini juga menguntungkan karena 

status memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan 

menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya (Gunter 

dalam Hurlock,1980:207). 

3. Masa Remaja Sebagai Periode Perubahan 

Ada lima perubahan yang sama yang hamper bersifat universal. Yang pertama 

adalah meningginya emosi, yang intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan 

fisik dan psikologis yang terjadi. Kedua, perubahan tubuh, minat dan peran yang 

diharapkan kelompok sosial untuk dipesankan, menimbulkan masalah baru. Bagi 

remaja masalah baru yang timbul tampaknya lebih banyak dan lebih sulit diselesaikan 

dibandingkan masalah yang dihadapi sebelumnya. Remaja akan tetap merasa 

ditimbuni masalah, sampai ia sendiri menyelesaikannya menurut kepuasannya.  
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Keempat, perubahan nilai-nilai. Apa yang pada masa kanak-kanak dianggap 

penting, sekarang setelah hampir dewasa tidak penting lagi. Kelima, sebagian besar 

remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Mereka menginginkan dan 

menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya 

dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut. 

(Hurlock,1980:207). 

4. Masa Remaja Sebagai Usia Bermasalah 

Banyak kegagalan, yang seringkali disertai akibat yang tragis, bukan karena 

ketidakmampuan individu tetapi karena kenyataan bahwa tuntutan yang diajukan 

kepadanya justru pada saat semua tenaganya telah dihabiskan untuk mencoba 

mengatasi masalah pokok yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan 

seksual yang normal (Anna dalam Hurlock:1980:208) 

Karena ketidakmampuan mereka untuk mengatasi sendiri masalahnya 

menurut cara yang mereka yakini, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa 

penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. 

5. Masa Remaja Sebagai Masa Mencari Identitas 

Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa 

dirinya, apa peranannya dalam masyarakat. Apakah ia seorang anak atau seorang 

dewasa, apakah nantinya ia dapat menjadi seorang suami atau ayah, apakah ia mampu 

percaya diri sekalipun latar belakang rasa tau agama atau nasionalnya membuat 
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beberapa orang merendahkannya, secara keseluruhan, apakah ia akan berhasil atau 

gagal. 

Dalam usaha mencari perasaan kesinambungan dan kesamaan yang baru, para 

remaja harus memperjuangkan kembali perjuangan tahun-tahun lalu, meskipun untuk 

melakukannya mereka harus menunjuk secara artifisial orang-orang yang baik hati 

untuk berperan sebagai musuh, dan mereka selalu siap untuk menempatkan idola dan 

ideal mereka sebagai pembimbing dalam mencapai identitas akhir. Identifikasi yang 

sekarang terjadi dalam bentuk identitas ego adalah lebih dari sekedar penjumlahan 

identifikasi masa kanak-kanak (Erikson dalam Hurlock, 1980:208). 

6. Masa Remaja Sebagai Usia Yang Menimbulkan Ketakutan 

Anggapan streotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapih, 

yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak dan berperilaku merusak, 

menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan 

remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku 

remaja  yang normal. 

Menerima streotip ini dan adanya keyakinan bahwa orang dewasa mempunyai 

pandangan yang buruk tentang remaja, membuat peralihan ke masa dewasa menjadi 

sulit. Hal ini menimbulkan banyak pertentangan dengan orang tua dan antara 

orangtua dan anak terjadi jarak yang menghalangi anak untuk meminta bantuan 

orangtua untuk mengatasi berbagai masalahnya (Hurlock,1980:208). 
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7. Masa Remaja Sebagai Masa Yang Tidak Realistis 

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah 

jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan 

bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistis 

ini, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, 

menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja. 

Semakin tidak realistis cita-citanya semakin ia menjadi marah. Remaja akan sakit hati 

dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau kalau ia tidak berhasil 

mencapai tujuan yang  ditetapkannya sendiri (Russian dalam Hurlock,1980:208-209). 

8. Masa Remaja Sebagai Ambang Masa Dewasa 

Dengan semakin mendekatinya usia kematangan yang sah, para remaja 

menjadi gelisah untuk meninggalkan streotip belasan tahun dan untuk memberikan 

kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti orang 

dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri 

pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum 

minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. 

Mereka menganggap perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan 

(Hurlock,1980:209).  

2.4.3 Tugas Perkembangan Masa Remaja 

Hurlock (1980:209) mengungkapkan mengenai tugas perkembangan yang 

harus dihadapi para remaja, diantaranya adalah menuntut perubahan besar dalam 
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sikap dan pola perilaku anak, kemudian para remaja harus menerima keadaan fisik 

yang mulai berubah, menerima peran seks dewasa, mempelajari hubungan baru 

dengan lawan jenis, mandiri secara emosional, kemandirian ekonomis, perkembangan 

keterampilan intelektual dan konsep yang penting bagi kecakapan sosial, membentuk 

nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai dewasa, mengembangkan perilaku sosial 

yang bertanggung jawab, persiapan perkawinan, persiapan tentang tugas-tugas dan 

tanggung jawab kehidupan berkeluarga.  

2.4.4 Self Control Pada Remaja 

Menurut Rice (dalam Gunarsa, 2009: 57),  masa remaja adalah masa 

peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang 

memiliki kematangan. Pada masa tersebut, ada dua hal penting menyebabkan remaja 

melakukan self control, dua hal tersebut adalah: 

1. Hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan. 

Ada enam aspek yang sedang mengalami perubahan yang memiliki pengaruh 

bagi kehidupan masa remaja. Adapun enam aspek tersebut adalah: perubahan dalam 

penggunaan computer (computer revolution), perubahan dalam kehidupan materi

(materialistic revolution), perubahan dalam aspek pendidikan (education revolution),

perubahan dalam aspek kehidupan berkeluarga (family revolution), perubahan dalam 

aspek kehidupan seks (sexual revolution), dan perubahan dalam aspek kejahatan atau 

tindak criminal yang terjadi (violence revolution). Dari enam aspek tersebut, aspek-

aspek yang perlu dicermati sehubungan dengan pengendalian diri pada remaja adalah 
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computer revolution, materialistic revolution, education revolution, sexual 

revolution, dan violence revolution.

a. Perubahan dalam penggunaan computer (computer revolution), ditandai 

dengan adanya fasilitas internet yang tersedia 24 jam sehari, 365 jam setahun. 

Dengan tersedianya fasilitas tersebut remaja sangat diuntungkan. Remaja 

dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan. 

Namun demikian, bersamaan dengan itu, remaja mendapatkan dampak 

negative dari tersedianya fasilitas tersebut. Ada beberapa efek negatif yang 

dialami para remaja akibat cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi 

internet, yaitu meningkatnya agresivitas dalam kehidupan seks remaja dan 

tersitanya sebagian besar waktu remaja untuk bermain computer dan 

menjelajah internet, sehingga mengakibatkan terisolasinya hubungan 

interpersonal remaja dengan lingkungan bahkan dengan orang-orang terdekat 

di rumahnya. 

b. Perubahan dalam kehidupan materi (materialistic revolution). Kemampuan 

remaja dalam menghadapi tuntutan kehidupan materi ini akan mempengaruhi 

identitas dirinya, yaitu ketika remaja yang merasa kurang mampu menghadapi 

tuntutan ini akan merasa ditolak oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, 

untuk menghadapi kondisi perubahan kehidupan materi ini, remaja perlu 

mengendalikan diri dalam bentuk menunda keinginan sesaat untuk membeli 

atau mengkonsumsi berbagai macam barang yang ada disekelilingnya. 
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c. Perubahan dalam aspek pendidikan (education revolution).

 Berbagai perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan  khususnya pada 

kurikulum yang selalu berubah-ubah menyebabkan kompleksitas penyesuaian 

diri yang harus dilakukan remaja dalam pendidikannya, lamanya masa 

pendidikan yang harus dijalani menjadikan pengendalian diri pada masa 

remaja sebagai unsur yang penting. Dengan pengendalian diri yang baik, 

remaja diharapkan mampu mengendalikan godaan-godaan yang datang 

selama masa studi agar mereka dapat berkonsentrasi penuh pada bidang 

studinya. 

d. Perubahan dalam kehidupan seks (sexual revolution). Dalam menghadapi 

sexual revolution, remaja memerlukan mekanisme pengendalian diri yang 

baik. Dalam hal ini, pengendalian diri yang baik berarti remaja mampu 

mengendalikan hasrat seksual dan dorongan biologisnya yang sedang timbul. 

e. Perubahan dalam kekerasan (violence revolution).  Hal-hal yang termasuk 

dalam bidang kekerasan yang dilakukan remaja antara lain adalah perkosaan, 

perampokan, pemukulan, pembunuhan, dan perilaku criminal seperti 

penggunaan obat terlarang. Untuk mencegah agar remaja tidak masuk ke 

dalam arus perubahan dalam bidang criminal ini, remaja perlu memiliki 

kemampuan pengendalian diri yang memadai. Dengan kemampuan 

pengendalian diri yang baik, remaja diharapkan mampu mengendalikan dan 

menahan tingkah laku yang bersifar menyakiti dan merugikan orang lain atau 
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mampu mengendalikan serta menahan tingkah laku yang bertentangan dengan 

norma-norma sosial yang berlaku.  

2. Masa Badai dan Tekanan bagi Remaja (Sturm Und Drang) 

Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, 

suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik 

dan kelenjar. Sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu 

sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan 

sosial yang baru. Menurut Arnett (dalam Gunarsa, 2009 : 68), pentingnya 

pengendalian diri bagi remaja, juga didasari oleh fenomena bahwa masa remaja 

sering kali dikenal sebagai masa badai dan tekanan. Ada tiga elemen kunci yang 

termasuk dalam konsep masa badai dan tekanan ini adalah: 

a. Konflik dengan orangtua, sering sekali diisi dengan permasalahan seputar 

larangan-larangan yang berasal dari orangtua kepada remaja. 

b. Gangguan suasana hati, remaja lebih sering mengalami gangguan suasana hati 

dibandingkan pada saat masa anak-anak. Menurut Larson & Richards, bila 

diitinjau dari frekuensi suasana hati yang timbul, remaja cenderung lebih 

sering mengalami suasana hati yang negative (badmood).

c. Kecenderungan remaja untuk melakukan tingkah laku yang berisiko. Tingkah 

laku berisiko didefinisikan sebagai tingkah laku yang secara potensial dapat 

menyebabkan celaka atau kesulitan pada orang lain maupun pada diri sendiri. 
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2.5 Perbedaan Self-Control Remaja Sekolah Formal dan 

Homescchooling

Hall (dalam Sunarto  dan Hartono, 1995:68) memandang masa remaja ini 

sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak 

masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan  jati dirinya 

(identitasnya) dan kebutuhan aktualisasi dirinya. Miller (1993) mengungkapkan tugas 

utama seorang remaja adalah mengintegrasikan berbagai macam identifikasi yang 

mereka bawa dari masa kanak-kanak menuju identitas yang lebih utuh, usaha-usaha 

untuk menemukan identitas diri tersebut tidak semuanya berjalan sesuai harapan, oleh 

karenanya beberapa remaja melakukan perilaku yang mengarah pada perilaku negatif 

seperti merokok, menggunakan narkoba, tawuran pelajar, pergaulan bebas, dan 

sebagainya. 

Rendahnya self control menjadi salah satu  faktor  penyebab  terjadinya  

perilaku negatif  pada remaja. Individu yang memiliki self control rendah kurang 

mampu mengarahkan dan  mengatur dirinya dalam perilaku negatif, akibatnya 

muncul konsekuensi negatif yang menyertainya. Sedangkan individu yang memiliki 

self control yang tinggi mampu  mengarahkan dirinya dalam mengatur perilaku 

negatif, individu mampu mempertimbangkan konsekuensi yang dihadapi, mampu 

menentukan standar berpikir dalam menentukan pilihannya (Widiana, dkk, 2004). 

Logue (1995:35) menyatakan bahwa self control dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adanya interaksi sosial. Sehingga dapat diasumsikan 
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apabila individu memiliki interaksi sosial yang tinggi maka akan memiliki self 

control yang tinggi, dan apabila memiliki interaksi sosial yang rendah maka akan 

memiliki self control yang rendah. 

Teman sebaya merupakan faktor penting dalam mendapatkan interaksi sosial 

yang baik. Di Indonesia saat ini kita telah mengenal sistem pendidikan formal yaitu 

sekolah, dan pendidikan informal yaitu homeschooling. Ada perbedaan jenis 

intensitas interaksi sosial yang terjadi pada kedua sekolah tersebut, seperti hasil 

penelitian yang diungkapkan Setiawati dan Suparno (2010) menunjukkan bahwa 

remaja yang mengikuti sistem pendidikan homeschooling memiliki kemampuan yang 

tinggi dalam sosialisasi vertikal dengan orang yang lebih dewasa, sementara 

kemampuan sosialisasi horizontalnya, dalam hal ini kemampuan bersosialisasi 

dengan teman sebaya, justru rendah. Hal ini dapat terjadi karena jika seorang remaja 

mengikuti sistem pendidikan homeschooling, maka interaksi sosialnya akan lebih 

terpusat pada rumah atau keluarga. Dengan mengikuti homeschooling remaja akan 

mengikuti kegiatan belajar yang terprogram di rumah. 

Lain halnya dengan remaja yang bersekolah di sekolah formal, mereka 

banyak memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan sosial mereka. Remaja 

yang mengikuti sekolah formal memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi 

dengan teman sebayanya karena memang proses pembelajaran dilakukan secara 

kolektif. Kesempatan-kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya hadir 

dalam setiap momen keberadaan mereka di sekolah, misalnya saat belajar kelompok, 
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aktivitas organisasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, atau bahkan disaat jam istirahat 

sekolah dimana mereka biasanya banyak menghabiskan waktu dengan ngobrol atau 

bermain. 

Dengan adanya interaksi sosial yang tinggi pada sekolah formal, diasumsikan 

remaja sekolah formal memiliki  kemampuan self control yang baik, guna 

menghindari remaja dari perilaku negatif yang sering terjadi. Namun pada faktanya 

tawuran pelajar, sex bebas, penggunaan obat-obatan terlarang masih sering terjadi 

pada remaja sekolah formal. Namun pada homeschooling yang memiliki interaksi 

sosial rendah, masalah kenakalan remaja atau perilaku negatif sangat jarang ditemui, 

dan relatif terlindung dari paparan nilai dan pergaulan yang menyimpang 

(Sumardiono, 2007:17). 

Adanya perbedaan pada pola aktivitas antara remaja yang mengikuti program 

homeschooling dengan remaja yang bersekolah formal inilah yang menarik perhatian 

peneliti. Dengan adanya perbedaan intensitas interaksi sosial dengan teman sebaya 

pada dua kelompok remaja yang mengikuti homeschooling dan yang sekolah formal 

diduga akan berdampak pada self control pada kedua kelompok remaja tersebut. Oleh 

sebab itu pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah perbedaan 

tingkat self control yang banyak dipengaruhi oleh interaksi teman sebaya pada remaja 

yang mengikuti program sekolah formal dengan remaja yang hanya mengikuti 

program homeschooling.
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2.6 Kerangka Berpikir 

� Pembelajaran 

dilakukan kolektif di 

sekolah

� Ruang interaksi 

dengan teman 

sebaya sangat luas

� Memiliki 

kemampuan yang 

tinggi dalam 

HOMESCHOOLI
NG

PENDIDIKA

N FORMAL

PENDIDIKAN  

SELF
CONTROL 

TINGGI

� Pembelajaran 

dilakukan terpusat di 

rumah

� Ruang interaksi 

dengan lintas usia 

sangat luas

� Memiliki kemampuan 

yang tinggi dalam 

sosialisasi vertikal

SELF
CONTROL 
RENDAH

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

INTERAKSI 

SOSIAL 

TINGGI

INTERAKSI 

SOSIAL 

RENDAH



49

2.7 Hipotesis Penelitian 

Ada perbedaan  self control pada remaja sekolah formal dan  remaja yang 

mengikuti homeschooling. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, antara lain : 

1. Ada perbedaan self control remaja sekolah formal dan homeschooling. 

2. Self control remaja sekolah formal lebih tinggi dibandingkan dengan self control

remaja homeschooling. 

3. Self control remaja sekolah formal berada pada kategori tinggi, self control 

remaja homeschooling berada pada kategori sedang. 

5.2 Saran 
Merujuk pada simpulan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga sekolah formal 

Tingkat self control pada kategori tinggi merupakan hal positif bagi remaja 

sekolah formal untuk menekan perilaku negatif, disarankan bagi lembaga sekolah 

formal agar tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik peserta didiknya 

saja, namun juga mengadakan suatu suatu program guna mengembangkan
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 kemampuan self control pada siswa. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan 

bimbingan konseling untuk mengadakan sebuah program pembelajaran atau kegiatan 

yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk mendukung pengembangan 

kemampuan self control, sehingga remaja sekolah formal dapat mempertahankan 

kemampuan self control yang dikategorikan tinggi dan dapat membantu 

mengembangkan kemampuan self control seluruh remaja sekolah formal. 

2. Bagi penyelenggara homeschooling 

Disarankan adanya suatu program untuk remaja homeschooling agar mampu 

meningkatkan kemampuan self control, perlu adanya peningkatan intensitas 

monitoring yang dilakukan secara rutin dan berkala serta kegiatan yang menuntut 

interaksi sosial yang tinggi misalnya seperti outbond dan study tour, sehingga dapat 

lebih menstimulus dan meningkatkan kemampuan self control seluruh remaja 

homeschooling menjadi lebih tinggi. 

3. Bagi Orang Tua 

Untuk orang tua yang mengikuti program homeschooling, diharapkan dapat 

lebih mendorong remajanya mengikuti kegiatan di luar rumah untuk dapat lebih 

banyak berinteraksi sosial langsung dengan teman sebayanya. Untuk orang tua yang 

mengikuti pendidikan formal, diharapkan dapat lebih memiliki waktu yang 

berkualitas bersama anak guna mendukung perkembangan sosio-emosional dan dapat 

lebih mengontrol serta memperhatikan perkembangan anak remajanya agar terhindar 

dari perilaku negatif yang banyak dialami para remaja. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang hendak meneliti maupun 

mengembangkan penelitian sejenis, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya 

menggali lebih dalam mengenai teori-teori yang mempengaruhi dinamika 

perkembangan self control, sehingga dapat membuat landasan teori yang lebih kuat. 

Adanya obervasi awal sebelum melakukan penelitian guna mendapatkan populasi dan 

subjek yang diharapkan sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 
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