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PERBEDAAN REGULASI EMOSI DITINJAU DARI SISTEM 

PENDIDIKAN 
 

Abstrak 

Remaja siswa sekolah diharapkan memiliki regulasi emosi untuk mengiringi 

kematangan emosi remaja dalam memutuskan dan melakukan sesuatu. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui perbedaan regulasi emosi ditinjau dari sistem 

pendidikan. Hipotesis yang diajukan yaitu “ada perbedaan regulasi emosi di tinjau 

dari sistem pendidikan”. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 175 orang, siswa 

dari 2 SMA di Klaten. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah cluster random sampling. Metode pengumpulan data 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur skala regulasi emosi. 

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis independent samples test 

menggunakan program bantu SPSS For 16 windows. Berdasarkan hasil analisis 

data diperoleh t sebesar 0,274; sig. sebesar 0,784 (p > 0,05) yang artinya tidak 

terdapat perbedaan regulasi emosi di tinjau dari sistem pendidikan. Rerata empirik 

(RE) sebesar 80,56 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 72,5 yang berarti regulasi 

emosi pada subjek tergolong sedang. Berdasar hasil penelitian maka hipotesis 

yang menyatakan ada perbedaan regulasi emosi di tinjau dari sistem pendidikan 

ditolak.  

Kata Kunci: Regulasi emosi, sistem pendidikan, remaja 

 

Abstract 

Teenage school students are expected to have emotional regulation to accompany 

adolescent emotional maturity in deciding and doing something. The purpose of 

this study to determine differences in emotional regulation in terms of the 

education system. Hypothesis proposed that there is a “there are differences in 

emotional regulation in terms of the education system”. Subjects in this study 

amounted to 175 people, students from 2 high schools in Klaten. sampling 

tehnique onducted in this research is cluster random sampling. Methods of data 

collection using quantitative approach with measuring scale of emotional 

regulation. While data analysis is done by independent samples test analysis using 

SPSS for 16 windows help program. Based on the results of data analysis obtained 

t of  0.274; sig. of 0.784 (p > 0.05) which means there is a no significant 

difference in emotional regulation in terms of the education system. Empirical 

mean (RE) equal to 80.56 and hypothetical mean (RH) equal to 72.5 so have 

middle category. Based on the results of the study, the hypothesis which states 

that there are differences in emotion regulation in terms of the education system is 

rejected. 

Keywords: emotion regulation, education system, adolescent 

 

1. PENDAHULUAN 

Remaja berasal dari kata adolescence yang memiliki arti tumbuh untuk mencapai 

kematangan, baik mental, emosional, sosial dan fisik. Masa remaja ditandai 

dengan adanya perkembangan yang pesat pada individu dari segi fisik, psikis dan 
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sosialnya. Perubahan banyak terjadi pada masa remaja, baik secara fisik maupun 

psikologis, seiring dengan tugsas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh 

remaja (Hurlock, 2008). 

 Salah satu aspek yang mengalami perubahan dalam remaja yaitu emosi yang 

sering berubah-ubah sesuai dengan keadaan individu saat itu. Bagaimana individu 

dapat mengenali emosi dan mengolah emosi tersebut menjadi emosi yang mampu 

memberikan perubahan positif pada remaja. Individu bukan berarti hanya 

mempunyai emosi saja, namun juga dapat mengenali, mengatur dengan tepat 

emosi negatif ataupun positif yang ada pada diri mereka, mengendalikan reaksi 

emosi sehingga bisa dikatakan mampu melakukan regulasi emosi. 

Berdasarkan kuesioner terbuka yang dilakukan siswa berinisial R, 

menyatakan bahwa saat sedih ketika ada anggota keluarga sakit, R masih bisa 

bercanda dengan teman dan mengikuti pelajaran karena adanya teman dan 

melakukan kegiatan basket untuk mengurangi sedih. Pada siswa berinisial IP, 

menyatakan ketika merasa jengkel terhadap guru yang telah menegurnya, IP 

memberikan tatapan sinis dan menjawab pertanyaan guru dengan nada bicara 

yang tinggi. Pada siswa berinisial YA, ketika YA memiliki pengalaman dengan 

teman yang tidak memberikan contekan disaat YA dalam keadaan sulit, YA akan 

menyindir dengan nada bicara sinis dan tinggi. 

Contoh lain masalah dalam mengelola emosi dapat dilihat dari kondisi  di 

Sekolah pondok pesantren Klaten pada tahun 2017, ditemukan bahwa siswa 

berinisial F sedang marah dan mendorong meja kelas dengan keras. Kemudian F 

berlari keluar kelas dengan kondisi sudah menangis. Alasan F marah dan 

menangis dikarenakan F tidak mau dipaksa untuk melakukan kegiatan yang tidak 

ia sukai. Sehingga dapat dilihat bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan dalam 

mengelola dan mengekspresikan emosinya. Hal tersebut menandakan mereka 

sedang melalui masa konflik dengan perubahan suasana hati yang tidak menentu 

sehingga mempengaruhi hubungan sosialisasi dengan orang lain. 

Regulasi merupakan bentuk kontrol yang dilakukan individu terhadap emosi 

yang dimilikinya. Sedangkan regulasi emosi adalah suatu pengaturan emosi yang 

ada pada seseorang dengan mengatur dan mempertahankan emosi untuk tidak 
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menampilkan emosi yang berlebihan. Pengaturan emosi tersebut akan lebih baik 

ketika seseorang dapat menyadari lebih awal akan terjadinya situasi menekan 

yang menimbulkan emosi negatif. 

Kita sebagai individu mengenal berbagai macam emosi, seperti bahagia, 

sedih, marah, kecewa, dan masih banyak emosiemosi lainnya. Agar emosi itu 

tidak muncul secara berlebihan, kita perlu mengolahnya, pengolahan emosi ini 

yang kita sebut dengan regulasi emosi. Di dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau 

tidak sadar, kita seringkali menemukan cara-cara yang dilakukan individu untuk 

meregulasi emosinya. Seperti expressive writting yang berusaha mencurahkan 

segala emosi yang dirasakan ke dalam tulisan, maupun dalam bentuk expressive 

eat yang mengalihkan segala emosi yang dirasakan itu dengan makan. 

Mengelola emosi merupakan menangani perasaan sehingga emosi dapat 

terungkap dengan tepat. Mengenali dan mengatur perasaan (emosi) dan pikiran 

yang muncul pada diri individu dari emosi negatif menjadi emosi positif dapat 

menjadikan perilaku individu juga dapat terkendali. Sulitnya mengelola emosi 

yang terjadi pada remaja menjadi masalah yang akhirnya menjadi sebuah tekanan 

dalam aktivitasnya, seperti siswa yang memilih untuk menyendiri dan cenderung 

mengabaikan situasi yang terjadi disekitarnya, kemudian ketika situasi yang 

memungkinkan untuk mengekspresikan emosi gembira dan senang, siswa yang 

meregulasi emosi rendah akan cenderung tidak mampu merubah ekspresi emosi 

negatif seperti sedih, murung menjadi ekspresi emosi positif seperti tertawa, 

tersenyum. 

Individu yang memiliki kesulitan mengatur emosi akan berpengaruh dalam 

menjalani hidup. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi ketika kesulitan 

dalam meregulasi emosi. Penelitian Nisfiannoor & Kartika (2004) menyatakan 

individu khususnya remaja yang kesulitan meregulasi emosi dapat gagal pada 

penerimaan kelompok teman sebaya (peer group). Sebaliknya remaja yang dapat

menahan emosi negatif seperti amarah, penerimaan oleh kelompok teman sebaya 

(peer group) akan lebih baik. 

Pengaturan emosi dalam penjelasan oleh Ortner, Briner, & Marjanovic 

(2017) berkaitan dengan keyakinan dan kesejahteraan. Keyakinan yang dimaksud 
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merupakan keyakinan individu tentang konsekuensi dari pemilihan strategi 

pengaturan emosi, seperti pengekspresian wajah. Ketika emosi menjadi negatif, 

ekspresi wajah seseorang akan berubah seiring dengan situasi yang terjadi. Maka 

dari itu strategi pengaturan emosi penting untuk kesejahteraan diri untuk bisa 

menjaga ekspresi dan perilaku pada lingkungan sehingga dapat sejahtera dalam 

kehidupan sosial. 

Siswa yang menginjak Sekolah Menengah Atas (SMA) biasanya masih 

menginjak usia remaja. Regulasi akan mempengaruhi apa yang akan dipilih 

individu terhadap suatu masalah. Individu yang mampu menilai situasi, mengubah 

pola pikir negatif dan mengontrol emosi akan meningkatkan kemampuan individu 

untuk bertahan dalam situasi tertekan dan kemungkinan stres. 

Ketidakmampuan dalam mengatur emosi juga terkait dengan pengaturan 

diri. Individu yang memiliki motivasi dan tujuan yang rendah akan berdampak 

pula pada pengaturan emosi. Weis, Heikamp, & Trommsdorff (2013) menjelaskan 

peraturan diri dan prestasi akademik saling berpengaruh khususnya dalam emosi 

individu dengan fokus pada strategi pengaturan emosi yang dimiliki untuk 

merubah pengalaman negatif. Hasil yang didapat bahwa ketika peraturan perilaku 

remaja dan penggunaan strategi pengaturan emosi yang baik, prestasi akademik 

anak laki-laki dan perempuan akan memiliki nilai baik. 

Pendidikan di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan sistem 

pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait 

secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Undang-undang 

sistem pendidikan nasional, 2003). Satuan kurikulum disusun untuk mencapai 

tujuan tersebut. Struktur kurikulum sekolah umum dan sekolah keagamaan terdiri 

atas kelompok mata pelajaran wajib dan peminatan sesuai minat dan bakat peserta 

didik. Khusus sekolah keagamaan (sekolah pondok pesantren) ditambahkan juga 

muatan-muatan agama Islam sesuai dengan keputusan Kementrian Agama. 

Kekhususan pada sekolah keagamaan ini sesuai dengan tujuan dibentuknya, 

yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik baik hard skill maupun 

soft skill yang berlandaskan dengan agama Islam. Muatan khusus tersebut 
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diantaranya mengenai Al Qur’an dan Hadist, Fiqh, Aklhak, Sejarah dan 

kebudayaan Islam. berbeda dengan sekolah umum (SMA) yang menentukan 

standar kelulusan melalui tercapainya sasaran pendidikan agama secara umum, 

pada sekolah keagamaan (Sekolah pondok pesantren), muatan khusus juga 

menjadi standar kelulusan yang harus dicapai. 

Pada sekolah umum, siswa fokus untuk menuntut ilmu pengetahuan tanpa 

dibebankan dalam menghafal qur’an karena belum tentu bertujuan menguasai 

ilmu agama secara detail. Kurikulum sekolah umum hanya berfokus pada ilmu-

ilmu umum sehingga tekanan yang dimiliki siswa sekolah umum lebih rendah dari 

siswa pondok pesantren. Namun kenakalan remaja yang sering terjadi di kalangan 

siswa sekolah umum cenderung lebih kentara dibandingkan dengan siswa sekolah 

pondok pesantren. Sebagai contoh kasus tawuran antar pelajar yang terjadi di 

Indonesia. Dilansir dari Listy (2017) bahwa tawuran yang terjadi di kota Klaten 

dilakukan oleh sekelompok pelajar SMA yang tengah merayakan hari kelulusan 

dengan cara konvoi dan merusak lingkungan menggunakan senjata tajam. 

Perilaku para remaja yang tidak terkendali tersebut menunjukkan 

ketidakmampuan mengelola emosinya yang kemudian membuat seseorang 

memperlihatkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma bahkan aturan hukum. 

Regulasi emosi menurut Gross dan Thompson (2007) merupakan kondisi 

dimana sebuah emosi diatur sesuai dengan apa yang menjadi tujuan individu, baik 

dengan cara tidak sengaja (otomatis) atau sengaja (dikontrol), disadari atau tidak 

disadari dan melibatkan komponen-komponen yang bekerja terus menerus 

sapanjang waktu. Thompson (2015) mengatakan regulasi emosi merupakan proses 

ekstrinsik dan intrinsik yang bertanggung jawab memonitor, mengevaluasi, 

memodifikasi reaksi emosi, dan secara intensif dan khusus untuk mencapai suatu 

tujuan. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. 

Sampel yang diambil untuk dijadikan penelitian terdiri dari 4 kelas XI siswa 

SMAIT Ibnu Abbas Klaten dan 4 kelas XI siswa SMA Negeri 1 Wedi dengan 

menggunakan teknik cluster random sampling. Cara pengambilan sampel ini, 
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peneliti mengambil sesuai dengan kelas XI yang ada di sekolah yang dapat di 

teliti. Skala yang digunakan untuk penelitian ini yaitu skala regulasi emosi. Skala 

dalam penelitian ini mengadopsi dari Puspitasari (2015) dengan skala regulasi 

emosi berdasarkan aspek-aspek regulasi emosi dari teori Thompson (1994) yaitu 

aspek memonitor emosi (emotions monitoring), aspek mengevaluasi emosi 

(emotions evaluating), dan aspek memodifikasi emosi (emotions modification) 

yang disusun oleh Puspitasari (2015). Skala regulasi emosi berjumlah 29 aitem 

setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Koefisien validitas lebih besar 

atau sama dari 0,6 (≥ 0,6). Reliabilitas dengan alpha (α) skala regulasi emosi yaitu 

sebesar 0,828. Subjek penelitian ini adalah siswa SMAIT Ibnu Abbas Klaten dan 

siswa SMA Negeri 1 Wedi yang masing-masing sebanyak empat kelas. 

Tabel 1. Blue Print Regulasi Emosi 

No Aspek 
Nomor aitem 

Total 
Favourable Unfavourable 

1 Memonitor 

emosi  

5, 10, 17, 22 2, 7, 20, 29 
8 

  

2 Mengevaluasi 

emosi  

4, 9, 11, 16, 

19, 21, 25  

1, 12, 14, 18, 

13, 23, 28 
14 

  

  

3 Memodifikasi 

emosi  

3, 8,15, 24, 

27 

6, 26 

7 

  

Jumlah 16 13 29 

 

Skor untuk masing-masing aitem bergerak dari 1 sampai 4 dengan aitem 

favorable dan unfavorable. Skoring untuk pernyataan  favorable yaitu Sangat 

Sesuai (SS) dengan skor 4, Sesuai (S) dengan skor 3, Tidak Sesuai (TS) dengan 

skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 1. Sedangkan untuk pernyataan 

unfaorable yaitu Sangat Sesuai (SS) dengan skor 1, Sesuai (S) dengan skor 2, 

Tidak Sesuai (TS) dengan skor 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 4. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji normalitas variabel regulasi emosi pada sekolah umum diperoleh nilai 

Kolmogrov-Smirnov Z= 0,081 dengan p=0,121 (p>0,05) yang berarti sebaran data 

normal. Hasil uji normalitas variabel regulasi emosi pada sekolah pondok 
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pesantren diperoleh nilai Kolmogrov-Smirnov Z= 0,068 dengan p=0,200 (p>0,05) 

yang berarti sebaran data normal. 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

Regulasi 

Emosi 

Sistem 

Pendidikan 

Kolmogrov-Smirnov 

Statistic df Sig. 

Sekolah 

pondok 

pesantren 

,068 77 ,200 

Sekolah 

umum 
,080 98 ,121 

 

Berdasarkan uji homogenitas menggunakan Levene’s Test for Equality of 

Variance diperoleh nilai F=1.219 dan nilai sig.=0,271 (sig.>0,05) maka dapat 

dikatakan arian data homogen. 

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas 

 

Levene’s Test for 

Equality of Variances 

F Sig. 

Regulasi 

emosi 

Equal variances 

Assumed 
1.219 ,271 

Equal variances 

Not assumed 
 

 Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis independent sample t-test 

dengan mengguanakan bantuan program SPSS 16.0 for windows diperoleh hasil t-

test = 0,274 dengan sig. = 0,784; (p > 0,05). Hasil ini menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan regulasi emosi ditinjau dari sistem pendidikan. 

 

Tabel 4. Hasil uji hipotesis 

Regulasi 

emosi 

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Equal variances 

Assumed 
,274 173 ,784 ,368 

Equal variances 

Not assumed 
,269 150,421 ,788 ,368 

 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa orientasi siswa yang bersekolah di 

pondok pesantren dengan siswa yang bersekolah di sekolah umum tidak memiliki 

perbedaan tingkat emosi yang signifikan.  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Fellasari & Lestari (2016) menyebutkan 

bahwa pola asuh yang diterapkan dari orang tuanya berkaitan dengan kematangan 

emosi remaja dan lebih membawa dampak positif bagi perkembangan remaja 

termasuk perkembangan emosi remaja. Lingkungan keluarga terutama pola asuh 

orang tua dalam menerapkan pengajaran emosi dari usia dini akan mempengaruhi 

bagaimana anak meregulasi emosi di usia yang lebih matang. Orangtua yang 

menerapkan pada anak-anaknya untuk mengekspresikan emosi dengan cara-cara 

yang benar akan memiliki anak yang tumbuh dengan emosi/perasaan yang lebih 

emosional dan bersifat empatik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Fellasari & 

Lestari (2016) faktor yang mempengaruhi regulasi emosi diantaranya adalah pola 

asuh orang tua. pola asuh akan diterapkan menurut apa yang dianggap terbaik 

oleh orang tuanya. 

 Faktor keluarga lebih berpengaruh ketika individu berperilaku di dalam 

lingkungan keluarga. Namun ketika seorang individu meninggalkan rumah, peran 

lingkungan diluar keluarga akan memberikan pengaruh pada perkembangannya. 

Salah satu faktor yang sesuai dengan keadaan remaja di SMA Negeri 1 Wedi dan 

SMA IT Ibnu Abbas yaitu teman sebaya. Individu akan menemukan seorang yang 

mampu memberikan rasa nyaman, aman baik secara fisik maupun emosional yang 

kemudian akan berpengaruh pada regulasi emosi remaja tersebut dimana remaja 

di kedua tempat tersebut  cenderung memiliki hubungan yang baik dengan teman-

teman. Sejalan dengan penelitian Rasyid (2012) Interaksi dalam lingkungan 

sekolah yang baik juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

regulasi emosi remaja. Berikut tabel faktor yang mempengaruhi regulasi emosi 

pada siswa : 

Tabel 5. Faktor regulasi pada kedua kelompok 

Faktor-faktor 

(Calkins & Fox) 
Pondok Pesantren Sekolah Umum Keterangan 

Internal 

Temperamen 

Lebih dapat 

mengungkapkan 

perasaan lebih 

stabil 

Dapat 

mengendalikan 

mengungkapkan 

perasaan kurang 

stabil dan terkesan 

Kedua kelompok 

memiliki kontrol 

emosi yang baik. 

Namun siswa di 

pondok pesantren 
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blak-blakan (apa 

adanya) 

lebih dapat 

mengontrol 

emosi dengan 

stabil 

Eksternal 

Keluarga 

Terpisah dari orang 

tua. namun peran 

pengasuh pondok 

dapat 

menggantikan 

peran orang 

tuanya. Serta orang 

tua dapat 

berkunjung saat 

waktu kunjungan 

pondok 

Tinggal dengan 

orang tua atau 

kakek/nenek 

sehingga peran 

keluarga secara 

langsung terus 

dapat diterima oleh 

anak 

Dukungan Orang 

tua berpengaruh 

lebih besar pada 

siswa sekolah 

umum (SMA) 

Sekolah 

Peran guru 

memberikan 

perhatian pada 

murid kurang 

dekat/erat saat 

menangani 

masalah murid 

sehingga murid 

ragu untuk 

mengekspresikan 

emosi dan perasaan 

yang dialami 

Peran guru 

memberikan 

perhatian pada 

murid lebih 

dekat/erat saat  

menangani 

masalah murid 

sehingga murid 

lebih mudah 

mengekspresikan 

emosi dan perasaan 

yang dialami 

Faktor sekolah 

yaitu peran guru 

lebih 

berpengaruh 

pada siswa 

umum (SMA)  

Teman Sebaya 

Berinteraksi secara baik dan memiliki 

tingkat kedekatan yang tinggi dengan 

sesama teman dan mengutarakan 

perasaan satu sama lain saat terjadi 

masalah  

Faktor teman 

sebaya sama-

sama 

memberikan 

dampak yang 

baik pada kedua 

kelompok 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari faktor-faktor regulasi emosi yang 

disebutkan dapat disimpulkan bahwa faktor teman sebaya pada dua sekolah 

tersebut merupakan faktor eksternal yang sama-sama memberikan dampak positif 

pada regulasi emosi siswa memiliki taraf yang relatif sama yaitu dalam kategori 

sedang. Faktor tersebut memberikan dampak positif bagi perasaan emosi maupun 

perilaku siswa untuk dapat menyelaraskan emosi dengan kondisi negatif yang 

dialami. Menurut Jackie Robinson (dalam Papalia dkk, 2001) menemukan bahwa 
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salah satu sumber dukungan emosional yang penting bagi remaja adalah teman 

sebaya. Hal ini disebabkan karena teman sebaya merupakan sumber afeksi, 

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

memperoleh kemandirian selain orang tua. 

Melihat dari perbedaan kurikulum yang diterapkan sekolah, kurikulum 

sekolah pondok pesantren lebih padat dibandingkan dengan kurikulum sekolah 

umum. Sistem pembelajaran pondok pesantren berlangsung 24 jam karena diluar 

pembelajaran di sekolah, siswa pondok pesantren juga mendapatkan pembelajaran 

di asrama (pesantren) yang mengutamakan ajaran Agama Islam. Sedangkan siswa 

sekolah umum proses pembelajaran berlangsung sekitar 9 jam. Meskipun kontrol 

emosi yang dimiliki sekolah pondok pesantren berada pada taraf yang sama 

dengan sekolah umum, seharusnya pemahaman agama yang lebih didapatkan oleh 

siswa pondok pesantren dapat memberikan pengaruh yang besar kepada regulasi 

emosi siswa pondok pesantren karena faktor religiusitasnya.  

Selain itu, figur pengganti orang tua pada sekolah umum lebih melekat dan  

memberikan pengaruh pada regulasi emosi siswa yaitu kedekatan atau kelekatan 

guru dengan murid sehingga regulasi emosi siswa pada sekolah umum dapat  

menyetarakan tingkat regulasi emosi terhadap siswa di sekolah pondok pesantren. 

Hal tersebut memperkuat hasil penelitian yang diperoleh peneliti bahwa 

sistem pendidikan tidak menjadi faktor yang membedakan regulasi emosi remaja, 

sehingga tidak terdapat perbedaan regulasi emosi jika ditinjau dari sistem 

pendidikan. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan tidak secara langsung 

berdampak pada regulasi emosi namun faktor lain seperti faktor keluarga dan 

faktor lingkungan diluar keluarga seperti hubungan teman sebaya akan 

memberikan pengaruh dalam meregulasi emosi. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa t-hitung sebesar 0,274 

dan nilai sig. p sebesar 0,784 maka berarti tidak ada perbedaan yang signifikan 

regulasi emosi antara siswa sekolah umum dan siswa sekolah pondok pesantren. 

rerata hipotetik sebesar 72,5. Subjek yang berorientasi sekolah umum memiliki 

rerata empirik sebesar 80,44 masuk dalam kategori sedang. Sedangakan subjek 
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yang berorientasi sekolah pesantren memiliki rerata empirik sebesar 80,77 masuk 

kategori sedang. 

 Bagi siswa untuk dapat meningkatkan regulasi emosi yang baik salah satunya 

dengan lebih mematuhi ketertiban yang diterapkan oleh sekolah. Serta lebih 

menerapkan pengajaran agama yang diberikan sekolah sehingga siswa dapat 

digunakan sebagai sarana untuk mengatur emosi. Bagi guru diharapkan untuk 

dapat memberikan evaluasi tentang metode pembelajaran di sekolah sehingga 

siswa sekolah akan lebih baik dalam mengatur emosi melalui model pembelajaran 

yang  telah diterapkan sekolah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian 

selanjutnya akan membahas tentang strategi regulasi emosi yang dilakukan oleh 

siswa sekolah sehingga dapat diketahui peran penting apa yang menjadikan 

regulasi siswa di sekolah berbeda. 
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