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v ABSTRAK 
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Judul :  Program Bimbingan Konseling pribadi sosial berdasarkan 

karakteristik siswa terisolir di MTsN 2  Banda Aceh. 
Tanggal Sidang : 26 Juni 2018 
Tebal Skripsi : 74 lembar 
Pembimbing I : Drs.HasbiWahy,M.Pd 
Pembimbing II : Nurussalami, S.Ag,M.Pd 
Kata Kunci :  Program BK pribadi sosial, karakteritik siswa terisolir 
 
Program bimbingan konseling pribadi sosial merupakan suatu rangkaian kegiatan 
yang sudah di rencanakan terlebih dahulu selama satu periode atau satu semester 
sebagai upaya untuk membantu individu menghadapi keadaan batinnya sendiri 
dan membantu individu dalam membina hubungan sosial di berbagai lingkungan 
(pergaulan sosial). Karakter siswa terisolir memiliki hubungan sosial yang sangat 
kurang atau sangat dangkal karena diasingkan oleh teman-teman sebayanya, 
seperti: bersifat minder, tidak rapi, tidak aktif, senang menyendiri. Masalah yang 
terjadi di MTsN 2 Banda Aceh bahwasa nya siswa merasa tidak diterima oleh 
teman sebayanya dan dihindari oleh teman-teman dilingkungan rumahnya, 
diwaktu jam istirahat siswa tersebut hanya duduk termenung di kelas atau 
ditaman, dan di saat berbicara maka teman yang lain tidak merespon ucapannya 
malah teman mengejek dirinya, karena malas dan status keluarganya yang miskin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program Bimbingan Konseling pribadi 
sosial siswa yang terisolir di MTsN 2 Banda Aceh, untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan Bimbingan Konseling pribadi sosial siswa yang terisolir di MTsN 2 
Banda Aceh, serta untuk mengetahui hambatan program Bimbingan Konseling 
pribadi sosial berdasarkan karakteristik siswa terisolir di MTsN 2 Banda Aceh. 
Penelitian ini bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, 
tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Subjek  dalam penelitian 
ini adalah: satu orang guru Bimbingan Konseling, dan lima orang siswa MTsN 2 
Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bimbingan Konseling 
pribadi sosial siswa terisolir sudah disusun terlebih dahulu sesuai dengan yang 
sudah direncanakan dengan tujuan agar tidak ada lagi siswa yang terisolir atau 
kurang diterima oleh teman-temannya. Pelaksanaan program Bimbingan 
Konseling sudah terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan atau yang 
diperlukan siswa dalam mengatasi masalah pribadi sosialnya. Hambatan-
hambatan yang dihadapi guru Bimbingan Konseling tidak adanya jam khusus bagi 
guru Bimbingan Konseling khususnya Bimbingan Konseling Pribadi sosial. 
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1  BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah Manusia selalu membutuhkan bantuan (pertolongan) orang lain, bahkan tanpa orang lain kita tidak dapat berkembang dengan sempurna. Keadaan ini sering disebut dengan “Kehidupan Sosial”, dimana manusia harus hidup berkelompok dalam suatu budaya yang lahir dan berkembang di zaman yang sudah modern. Bimbingan adalah “bantuan yang diberikan secara sistematis kepada inividu atau sekelompok individu agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan sekolah, keluarga dan masayarakat”.1 Bimbingan konseling pada dasarnya adalah upaya pemberian bantuan untuk mewujudkan perkembangan manusia secara optimal baik itu individu maupun kelompok. Menurut Prayitno dan Erman Amti “Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor melalui individu”.2 Sebagai proses sosial, dalam bimbingan konseling terjadi hubungan antara manusia yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, semua yang terlibat dalam proses bimbingan dan konseling, besar ____________ 1 Rakhman Natawijaya, Bimbingan Pendidikan dalam Sekolah, (Semarang: IKIP,1972), h. 11. 2 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), h. 105. 



2    kemungkinan terjadi perubahan. Itulah sebabnya proses bimbingan konseling merupakan sarana atau media perubahan yang tidak mungkin dielakkan lagi. Bimbingan pribadi merupakan upaya untuk membantu individu dalam menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dam mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Sementara bimbingan sosial merupakan upaya untuk membantu individu dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan tanggungjawab.  Bimbingan pribadi-sosial berarti upaya untuk membantu individu dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi konflik-konflik dalam diri dan upaya mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta upaya membantu individu dalam membina hubungan sosial di  berbagai lingkungan (pergaulan sosial). Menurut Syamsu Yusuf mendefinisikan bahwa “Perkembangan sosial pada anak-anak sering ditandai dengan adanya perluasan hubungan, di samping dengan keluarga dia juga mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau teman sekolah, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bertambah luas”.3 Namun tidak semua anak dapat bergaul dengan teman sebayanya seperti yang diharapkan, beberapa anak mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya sehingga anak menjadi terisolasi. Anak terisolasi adalah anak yang tidak memiliki teman sebayanya dalam suatu kelompok. Menurut Gunarsa anak terisolasi adalah: ____________ 3 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). h. 110. 



3    “Anak yang tidak mempunyai teman dalam pergaulannya karena ia tidak mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok sebagai proses bersosial”.4 Anak seperti ini lebih tertarik untuk melakukan kegiatan seorang diri dan tidak pandai dalam segi pergaulannya antar sesama teman. Pada zaman modern ini anak-anak lebih suka berteman secara berkelompok, dengan ini anak bisa belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat. Menurut Mohammad Ali dan Mohammad Asrori mengungkapkan bahwa:   proses sosialisasi siswa terjadi di tiga lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi ini turut mempengaruhi perkembangan sosial siswa mengembangkan pemikiran tersendiri yang merupakan pengukuhan dasar emosional dan optimisme sosial melalui frekuensi dan kualitas interaksi dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Dalam lingkungan sekolah, siswa belajar membina hubungan dengan temen-temen sekolahnya yang datang dari berbagai keluarga dengan status dan warna sosial yang berbeda. Dalam lingkungan masyarakat, siswa dihadapkan dengan berbagai situasi dan masalah kemasyarakatan.5  Kebutuhan siswa dalam penyesuian sosial disebabkan karena para siswa dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain dalam situasi tertentu. Kemampuan siswa dalam berinteraksi yang dinamis dan harmonis dapat membawa siswa mengembangkan dirinya secara optimal. Dengan demikian, penyesuaian sosial siswa merupakan hal yang penting didalam kehidupan sosial siswa karena secara tidak langsung siswa tersebut dapat mengaktualisasikan dirinya di lingkungan ____________ 4 Singgih D Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa,  Psikologi Perkembangan Anak dan 
Remaja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), h. 26. 5 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, psikolosi Remaja (Pekembangan Peserta 
Didik), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 93. 



4    sekitar. Selanjutnya jika siswa tidak mampu menyesuaikan diri atau dapat dikatakan mengasingkan diri (terisolir) maka secara tidak langsung siswa tersebut tidak mampu menunjukkan keterampilan sosial dirinya. Pada kelompok siswa terisolir, siswa perempuan cenderung lebih banyak jumlahnya. Adapun pada kelompok populer siswa laki-laki lebih banyak jumlahnya. Secara keseluruhan terkait dengan masalah bagi siswa yang terisolir selain peemasalahan relasi atau hubungan sosial. Para siswa terisolir pun punya perasaan tidak disukai oleh teman yang lain, walaupun tidak dinyatakan secara terus terang.  Dalam bersosialisasi anak sering mengalami hambatan yang akan membuat anak menjadi sulit dalam bersosial dengan baik, hal tersebut bisa terjadi melalui berbagai faktor penghambat yang mempengaruhinya, bisa saja dari faktor internal berupa kesulitan yang berasal dari dirinya, yaitu (pemalu, susah menerima suasana baru, keadaan fisik) maupun dari factor eksternal yaitu lingkungan yang tidak mendukung secara baik untuk anak tersebut bersosialisasi atau orang tua yang terlalu mengekang anak untuk memilih teman dalam bersosialisasi.  Berdasarkan observasi awal di MTsN 2 Banda Aceh, di mana madrasah tersebut ada seorang siswa yang kurang bersosial dengan teman-temannya, setelah peneliti observasi ada siswa tidak di terima oleh teman kelasnya sendiri, kalau kemana-kemana siswa tersebut hanya sendiri, kalau sedang beristirahat siswa tersebut duduk sendiri hanya melihat teman-temannya bermain begitu juga di kelasnnya waktu siswa tersebut berbicara dengan temannya, temannya tidak merespon ucapannya, malah temannya sering mengejeknya, siswa tersebut anak 



5    nya sedikit malas dalam belajar, nilai nya di sekolah tidak begitu bagus, dan siswa tersebut sering terlambat kesekolah.  Ini merupakan permasalahan yang harus segera di tangani oleh guru bimbingan dan konseling, apalagi mengingat perkembangan di masa remaja yang sangat bersosialisasi, dengan demikian penulis ingin meneliti apa saja program bimbingan konseling pribadi sosial siswa yang terisolir. Oleh karena itu dalam hal ini penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Pogram Bimbingan 

Konseling Pribadi Berdasarkan Karakteristik Siswa Terisolir di MTsN 2 

Banda Aceh”.  
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  1. Apa saja program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa yang terisolir di MTsN 2 Banda Aceh? 2. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa yang terisolir di MTsN 2 Banda Aceh? 3. Apa saja hambatan program bimbingan dan konseling pribadi sosial berdasarkan karakteristik  siswa terisolir di MTsN 2 Banda Aceh?  
C. Tujuan Penelitian   Setiap orang melakukan penelitian tentu saja mempunyai tujuan yang hendak di capai atau yang ditargetkan untuk apa suatu penelitian itu dilakukan. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan.  



6    1. Untuk mengetahui apa saja program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa yang terisolir di MTsN 2 Banda Aceh. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa yang terisolir di MTsN 2 Banda Aceh. 3. Untuk mengetahui hambatan dalam program bimbingan dan konseling pribadi sosial berdasarkan karakteristik siswa terisolir di MTsN 2 Banda Aceh. 
D.  Manfaat Penelitian   Manfaat penelitian merupakan gambaran dan harapan peneliti akan hasil akhir penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat sebagai berikut; 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas tentang program bimbingan dan konseling pribadi sosial berdasarkan karakteristik penyesuaian siswa yang terisolir dan dapat membantu siswa agar terhindar dari masalah teman-teman sebayanya. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan: a. Bagi penulis maupun guru bimbingan dan  konseling dapat dijadikan bahan masukan program Bimbingan dan Konseling untuk membantu siswa dalam berteman dengan teman sebayanya. b. Sebagai pedoman dan referensi bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah. 



7    c. Membawa wawasan dan pengalaman bagi peneliti terutama yang berhubungan dengan judul penelitian ini. 
E. Penjelasan Istilah   Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan  kekeliruan para pembaca, ada baiknya terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini, antara lain: 1. Program Bimbingan dan konseling Menurut Winkel menjelaskan bahwa:  program bimbingan adalah suatu rangkaian kegiatan bimbingan yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode tertentu. Dari kedua pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa program bimbingan konseling merupakan sederetan rencana kegiatan yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret untuk mencapai tujuan.6  Menurut Aip Badrujaman mengemukakan bahwa: “Program konseling merupakan program yang berusaha merespon secara aktif berbagai permasalahan yang ada di sekolah.”7   Menurut Saring Marsudi menemukakan bahwa: “program bimbingan dan konseling adalah sederet kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bimbingandan konseling.”8 ____________ 6 Winkel, W.S, Bimbingan dan Konseling di Instituti Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 119. 7 Aip Badrujaman, Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2011), h. 30. 8 Saring Marsudi, Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah, (Surakarta: Universitas Muhammdiyah Surakarta, 2003), h. 19. 



8     Program bimbingan dan konseling yang di maksud penulis adalah untuk merespon permasalahan yang terjadi antara siswa yang bisa mengganggu kesehatan pribadi sosialnya. 2. Pribadi sosial Menurut Abu Ahamadi mengungkapkan bahwa: “pribadi sosial di berikan kepada individu, agar mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan pribadi-sosialnya secara mandiri.”9 Pribadi sosial yang dimaksud penulis adalah untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan kepribadiannya dan sosial atau lingkungannya. 3. Karakteristik Menurut Hamka Abdul Aziz mengungkapkan bahwa: “karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Berkarakter artinya mempunyai watak, mempunyai kepribadian.”10   Karakteristik yang di maksud penulis adalah setiap individu atau manusia memiliki sifat yang berbeda-beda dan juga memiliki watak yang berbeda. 4. Siswa terisolir Menurut Graham dan stuart menjelaskan siswa terisolir adalah “siswa yang mempunyai pengaruh sosial rendah dan penerimaan sosial rendah, sedangkan siswa popular adalah siswa yang memiliki pengaruh sosial dan ____________  9 Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991), h. 109. 10  Hamka Abdul Aziz,  Pendidikan Karakter Berpusat Pada Hati, (Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima,2011),  h. 48 dan 197. 



9    penerimaan sosial yang tinggi.”11 Bagi remaja yang tidak memiliki atau kurangnya ciri-ciri pribadi seperti dimiliki oleh seorang yang diterima oleh kelompok teman sebayanya, misalnya kerapian, aktif dan urusan kelompok, berinisiatif dan memikirkan kepentingan kelompok, sabar, jujur, suka menolong, suka bekerja sama dan membantu anggota kelompok.  ____________ 11 http://yantipgdips.blogspot.com/2012/10/makalah-anak-terisolir.html. Jumat, 12 Juni 2015. 



10  BAB II 

PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING PRIBADI SOSIAL 

BERDASARKAN KARAKTERISTIK SISWA TERISOLIR 

A.  Program Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial 

1. Pengertian Program Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial Program bimbingan dan konseling adalah rencana yang dilaksanakan menurut jangka waktu yang sudah di tentukan, rancangan atau terancang kegiatan  di susun secara sistematis, terorganisasi, dan terkoordinasi dalam jangka waktu yang sudah disepakati terlebih dahulu. Menurut Achmad JuntikaNurihsan menjelaskan bahwa: Bimbingan dan konseling pribadi sosial diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan siswa dalam menanganin masalah-masalah dirinya. Bimbingan ini merupakan layanan yang mengarah pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memerhatikan keunikan karakteristik peibadi serta ragam permasalahan yang dialami oleh siswa.12  Menurut Syamsu Yusuf mengemukakan bahawa: Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru pembimbing atau konselor sekolah adalah mengelola program bimbingan dan konseling, yaitu: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan merancang tindak lanjut atau mendesain perbaikan atau pengembangan program bimbingan dan konseling.13   Menurut Tohirin mengemukakan bahwa “program bimbingan dan konseling merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, rancangan atau terancang ____________ 12 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar 
Kehidupan, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 16. 13SyamsuYusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009) h. 68-69. 



11    kegiatantersebut di susun secara sistematis, terorganisasi, dan terkoordinasi dalam jangka waktu tertentu.”14 Berdasarkan uraian di atas dapat di pahamin bahwa program bimbingan dan konseling adalah rencana yang dilaksanakan menurut jangka waktu yang sudah di tentukan.  Menurut Dewa Ketut Sukardi mengungkapkan bahwa:  Kegiatan penyusunan program bimbingan dan konseling disekolah merupakan seperangkat kegiatan yanag dilakukan melalui berbagai bentuk survey untuk persiapan sekolah dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Karena program yang efektif dan efisien adalah program bimbingan dan konseling yang terencana secara kontinu dan sesuai dengan tujuan serta visi dan misi bimbingan dan konseling sehingga diharapakan dapat meningkatkan kualitas dan mutu dari layanan bimbingan dan konseling.15   Menurut penulis program bimbingan konseling dilakukan secara terencana atau harus membuat sebuah rencana kegiatan sesuai dengan tujuan visi dan misi program bimbingan dan konseling agar berjalan dengan efektif dan lancar,  pembuatan rencana kegiatan memiliki jangka waktu tertentu. Sabda Nabi Muhammad SAW: “Dari Tamim Ad-Dariyyi bahwa: sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda: Agama itu nasehat, kami bertanya kepada beliau: “untuk siapa?” Rasulullah menjawab: kepada Allah, kitab-kitabnya,Rasul-rasul-nya, para Imam kaum muslimin dan umat islam seluruhnya”. (H.R. Muslim).16 ____________ 14Tohirin,Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah(Berbasis Integrasi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),  h. 259. 15Dewa Ketut Sukardi,Bimbingan Karir di Sekolah-sekolah, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995), h. 28.  16Faqih Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 11. 



12     Dari hadist diatas menunjukkan secara jelas bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan dalam hal bagaimana seharusnya seorang pembimbing dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Menurut Mohamad Surya mengemukakan “pengertian bimbingan pribadi-sosial sebagai bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi-sosial seperti masalah pergaulan, penyelesaian konflik, penyesuaian diri, dan sebagainya.”17 Menurut Syamsu Yusuf mengemukakan bahwa: Dalam bidang pribadi, membantu siswa menemukan dan  mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap, dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Sedangkan dalam bidang sosial, membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan.18  Berdasarkan beberapa definisi bimbingan pribadi-sosial di atas, dapat Penulisjelaskan bahwa bimbingan pribadi-sosial merupakan layanan yang diberikan kepada siswa agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialaminya, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, sehingga mampu membina hubungan sosial yang harmonis di lingkungannya.  ____________ 17Mohamad Surya, Dasar-dasar Penyuluhan (Konseling), (Depdikbud Dirjen Dikti PPLPTK: Jakarta, 1988), h. 36. 18Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 70. 



13    Abu Ahmadi menjelaskan bahwa “pribadi sosial di berikan kepada individu, agar mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan pribadi sosialnya secara mandiri.”19Dari definsi di atas, dapat diambil pengertian pribadi sosial merupakan bimbingan dalam rangka memecahkan masalah-masalah pribadi sosial siswa seperti masalah pergaulan dan penyesuaian diri. Winkel menyatakan bahwa “bimbingan pribadi-sosial merupakan proses bantuan yang menyangkut keadaan batinnya sendiri, kejasmanian sendiri, dan menyangkut hubungan dengan orang lain.”20 Oleh karena itu, bimbingan pribadi sosial untuk membantu individu dalam masalah pribad sosial meliputi masalah hubungan interaksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani mengemukakan bahwa:  Bimbingan pribadi sosial adalah, seperangkat usaha Bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi sosial yang dialaminya, mengadakan penyesuaian pribadi sosial, memilih kelompok sosial, memilih jenis-jenis kegiatan sosial dan rekreatif yang bernilai guna, serta berupaya sendiri dalam memecahkan masalah pribadi, rekreasi dan sosial yang dialaminya.21  Dari berbagai definisi para ahli, dapat dipahami bahwa bimbingan pribadi sosial adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling kepada siswa untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadinya seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan. ____________ 19Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 109. 20Winkel, W.S, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan. (Jakarta: Grasindo: 1991), h. 19. 21Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 120. 



14    2. Komponen Program Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial 
a. Program bimbingan    Program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah memiliki berbagai program, baik dalam program kegiatan layanan, maupun dalam program satuan pendukung. Salah satunya adalah program layanan bimbingan kelompok yang sering juga disebut sebagai program bimbingan atau istilah yang sekarang banyak digunakan adalah layanan dasar (guidance curriculum). Dalam rangka itu, penting membahas lebih dalam mengenai program bimbingan atau bimbingan kelompok atau layanan dasar (guidance curriculum) tersebut.  

  MenurutHenderson dalam Aip Badrujaman mendefinisikan bahwa: layanan bimbingan kelompok sebagai yang dijelaskan pada dasarnya memiliki banyak persamaan dengan konsep kurikulum bimbingan, sehingga bimbingan kelompok dapat pula disebut sebagai layann dasar (guidance curriculum).Untuk lebih memahami pengertian bimbingan kelompok atau program bimbingan atau layanan dasar (guidance curriculum), maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai macam-macam bimbingan.22  Selanjutnya menurut Gadza dalam Prayitno mengemukakan bahwa “bimbingan kelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat.”23Berdasarkan hal tersebut maka perlunya program bimbingan atau bimbingan kelompok dapat membantu siswa dalam mengambil keputusan dan menyusun rencana di masa depan. 1) Macam-macam Bimbingan ____________ 22Aip Badrujaman, Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling, (Jakarta barat: Indeks, 2011), h. 29. 23Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 195. 



15     Menurut Aip Badrujaman menjelaskan macam-macam Program bimbingan yang diselenggarakan dapat juga dibedakan berdasarkan bentuk bimbingan, sifat bimbingan dan ragam bimbingan sebagai berikut: a. Bentuk Bimbingan menunjuk pada jumlah orang yang di beri layanan bimbingan. Bilamana siswa yang dilayani hanya satu orang, maka diggunakan istilah bimbingan individual atau bimbingan perseorangan. Bilamana siswa yang dilayani lebih dari satu orang, maka digunakan istilah bimbingan kelompok, baik kelompok kecil, agak besar dan besar. b. Sifat Bimbingan menunjukan pada suatu tujuan yang ingin dicapai dalam pelayanan bimbingan, apakah itu mendampingi siswa dalam perkembangan yang sedang berjalan agar berlangsung seoptimal mungkin, atau apakah membantu siswa memperbaiki proses perkembangan yang telah mengalami salah jalur agar kemudian berlangsung lebih baik, atau apakah bimbingan bertujuan membantu siswa dalam membekali agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. c. Ragam bimbingan menunjuk pada bidang kehidupan tertentu atau aspek perkembangan tertentu yang menjadi fokus perhatian dalam pelayanan bimbingan. Ragam bimbingan dapat dibedakan menjadi tiga bagian meliputi; bimbingan akademik, karir dan pribadi sosial. Ketiga bagian tersebut sesungguhnya saling terkait satu dengan lainnya akan tetapi dibedakan dalam rangka keperluan praktik.24 
 Menurut Winkel dan Sri Hastuti: “beranggapan tidak masalah ketika dibedakan antara bimbingan akademik, karir, dan pribadi sosial, akan tetapi harus diingat bahwa ketika bimbingan saling terkait dan dapat pula saling tumpang tindih. Untuk itu maka tidak ada satu ragam bimbingan yang absolute, akan tetapi tepatnya dikatakan lebih dominan.”25  Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwamacam-macam bimbingan dilakukan pada siswa yang ingin dilayani lebih dari satu orang maka dilakukan dengan bimbingan kelompok dan dapat membantu siswa dalam ____________  24Aip Badrujaman, Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling, (Jakarta barat: Indeks, 2011), h. 29-30.  25Winkel dan Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Yogyakarta: Media Abadi, 2006), h. 110-123. 



16    menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan atau memperbaiki perkembangan siswa agar berlangsung lebih baik lagi dari sebelumnya. Dalam berjalannya waktu, siswa harus melakukan bimbingan akademik, dan pribadi sosial agar karirnya menjadi bagus. 2) Ciri-ciri program bimbingan  Ciri-ciri program bimbingan menurut Miller dalam buku Uman Suherman dan Dadang Sudrajat, yaitu :  1. Disusun dan berdasarkan kebutuhan siswa. 2. Mempunyai tujuan yang ideal tetapi realistis.  3. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan.  4. Penyusunannya disesuaikan dengan program pendidikan dan pengajarandi sekolah yang bersangkutan.  5. Memberikan kemungkinan pelayanan kepada seluruh siswa.  6. Memperlihatkan peran yang penting dalam menghubungkan sekolah dengan masyarakat.  7. Berlangsung dengan proses penilaian baik mengenai program, kemajuan siswa yang dibimbing, dan kemajuan pengetahuan, kemampuan serta sikap para petugas pelaksananya.26  Dapat penulis pahami bahwa ciri-ciri bimbingan di susun berdasarkan kebutuhan siswa yang diperlukan disekolah, penyusunan dilakukan sesuai dengan program di sekolah dan guru pembimbing mempunyai peran yang sangat penting dalam menghubungkan antara siswa dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya Dewa Ketut Sukardi dan Desak Made mengemukakan beberapakeuntungan yang diperoleh dengan program bimbingan yang terencana, yaitu :  1. Tujuan setiap langkah bimbingan akan lebih jelas. 2. Setiap petugas bimbingan akan menyadari peranan dan tugasnya.  3. Penyediaan fasilitas akan lebih sempurna.  ____________ 26Uman Suherman dan Dadang Sudrajat, Evaluasi dan Pengembangan Program 
Bimbingan dan Konseling di Sekolah, ( Bandung: PPB FIP Universitas Pendidikan Indonesia, 1988), h. 23. 



17    4. Pemberian pelayanan lebih teratur dan memadai.  5. Memungkinkan lebih eratnya komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan bimbingan.  6. Adanya kejelasan kegiatan bimbingan di antara keseluruhan kegiatan program sekolah.27 Dapat  penulis ungkapkan, guru pembimbing memiliki tujuan dan tugas yang jelas setiap langkah yang dilakukannya, dalam memberikan layanan kepada siswa lebih teratur dan adanya kejelasan diantara keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. 
b. Program Konseling   Konseling merupakan program yang sangat penting dalam program bimbingan dan konseling. Program konseling merupakan program yang berusaha merespons secara aktif berbagai permasalahan yang ada disekolah.  Menurut Gysbers dan Handerson dalam buku Aip Badrujaman menjelaskan bahwa: Program yang renponsif merujuk pada kegiatan yang secara aktif merespons berbagai permasalahan yang muncul disekolah. Tujuan dari komponen ini adalah untuk bekerja dengan siswa yang sedang memiliki permasalahn atau berpotensi memiliki permasalahan yang dapat menganggu kesehatan pribadi-sosialnya, akademiknya, serta kariernya, dan perkembangan pendidikannya. Isu yang spesifik yang mungkin dihadapi siswa adalah pilihan pendidikan, karier, kehilangan anggota keluarga, hubungan, kehadiran, putus sekolah, stres, pelecehan, bunuh diri, dan lain sebagainya.28  Berdasarkan uraian di atas penulis dapat jelaskan, program konseling merupakan program yang sangat penting dengan adanya program ini, guru ____________  27Dewa Ketut Sukardi dan Desak Made, Pedoman Praktis Bimbingan Penyuluhan di 

Sekolah. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 14-16. 28Aip Badrujaman, Teori dan Aplikasi Evaluasi Program bimbingan konseling, (Jakarta Barat: Indeks, 2011), h. 35. 



18    konseling cepat memahami berbagai permasalahan siswa yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya.  1) Definisi Konseling Menurut Prayitno dan Erman Amti menjelaskan bahwa: “konseling adalah proses pemberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli(disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalmi sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.”29 Selanjutnya menurut Tolbert dalam buku Prayitno dan Erman Amtimenyatakan bahwa:  Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor malalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini konseling dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depanyang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan peibadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseling dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhab-kebutuhan yang akan datang.30    Sedangkan menurut Shertzer dan Stone dalam buku Aip Badrujaman menjelaskan bahwa “konseling adalah proses interaksi yang memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan untuk pemahaman yang bermakna terhadap diri dan lingkungan, serta mengahasilkan kemantapan dan kejernihan tujuan-tujuan dan nilai-nilai untuk perilaku di masa mendatang.”31 ____________ 29Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 101. 30Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling,..... h. 105. 31Aip Badrujaman, Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling, (Jakarta Barat: Indeks, 2011), h. 35. 



19      Berdasarkan uraian diatas dapat di mengerti program konseling dapat memberikan informasi, saran, dan dialog yang di berikan oleh guru konseling kepada siswa yang sedang mengalami permasalahan, setelah siswa melakukan konseling siswa tersebut akan mendapatkan kemantapan hati dan tujuannya di masa yang akan datang. 2) Ciri-ciri konseling  Menurut Aip Badrujaman suatu program yang khusus, tentunya konseling memiliki karakteristik, yang meliputi: a. Konseling merupakan suatu proses yang terjadi oleh adanya hubungan antara konselor dengan klien yang dengan sengaja akan mencapai suatu tujuan yang bermakna bagi klien. b. Konseling merupakan suatu bantuan agar klien lebih mampu memahami diri serta lingkungannya guna merencakan masa depannya yang lebih baik. c. Dalam proses konseling konselor memberikan fasilitas yang bernilai psikologi bagi klien yang digali dari teori-teori, metode, dan teknik psikologi kepribadian dan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk memungkinkan klien melakukan perubahan perilaku dari yang kurang positif kepada yang lebih positif.32    Berdasarkan uraian diatas dapat penulis kemukakan bahwaciri-ciri konseling merupakan suatu hubungan antara guru bimbingan konseling dan siswa, dengan adanya guru bimbingan konseling siswa dapat mencari solusi atas dirinya sendiri dan lingkungan, dan guru bimbingan konseling bisa memberikan saran atau masukan yang di dapakan dari teori-teori psikolodi kepribadian dan ilmu-ilmu sosial agar siswa dapat berubah dari yang buruk menjadi lebih baik lagi. 3) Tujuan konseling ____________  32Aip Badrujaman, Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling,..... h. 37. 



20      Menurut Mohamad Surya mengelompokkan tujuan konseling menjadi tiga jenis, yaitu: a). Mengubah perilaku yang salahadalah perilaku yang secara psikologi mengarah pada perilaku patologis. Penyesuaian perilaku yang salah inilah yang akan diubah menjadi perilaku sehat yang tidak mengandung indikasi adanya hambatan atau kesulitan mental.  b).Belajar membuat keputusan membuat keputusan merupakan sesuatu tidak mudah dilakukan oleh klien. Dalam konseling membuat keputusan harus dilakukan sebagai salah satu tujuan dari konseling. c). Mencegah munculnya masalahterdiri dari tiga pengertian yaitu; pertama, mencegah jangan sampai mengalami masalah di kemudian hari. Kedua, mencegah jangan sampai msalah yang di alami bertambah berat atau berkepanjangan. Ketiga, mencegah jangan sampai masalah yang sedang dihadapi berakibat menjadi gangguan yang menetap.33  Tujuan konseling lainnya diungkapkan oleh Shertzer dan Stone dalam buku Aip Badrujaman, sebagai berikut:  kesehatan mental positif (positive mental health) adalah tujuan utama dari konseling, karena apabila mental klien sehat, ia memiliki integrasi, penyesuaian dan indentifikasi positif terhadap orang lain. Individu akan belajar menerima tanggung jawab dan mandiri.Pemecahan masalah (problem solving) merupakan salah satu tujuan konseling, kareana bagaimana juga kehadiran klien ke ruang konseling adalah karena ia memiliki masalah yang perlu dibantu oleh seorang konselor.Belajar membuat keputusan tidak mudah dilakukan oleh klien, ini harus dilakukan selama konseling, karena dapat menentukan keputusan menjadi salah satu tujuan konseling. Perubahan tingkah laku (behavioral change)konseling bertujuan untuk mengadakan perubahan perilaku pada klien sehingga hidupnya menjadi lebih produktif dan bermakna.34  Maka kesehatan mental sangat penting bagi manusia agar mampu dalam menyesuaikan diri sendiri dan orang lain dan siswa yang mengalami masalah dengan lingkungan maupun keluarganya dapat di selesaikan di ruang konseling, ____________ 33Mohamad Surya, Dasar-dasar Konseling Pendidikan Teori dan Konsep, (Bandung: IKIP Bandung, 1988), h. 100.  34Aip Badrujaman, Teori dan Aplikasi Evaluasiprogram Bimbingan Konseling, ...., h. 38. 



21    sesungguhnya tujuan dari konseling untuk merubah tingkah laku seseorang agar menjadi lebih berguna lagi dan bermanfaat bagi dirinya sendiri. 4) Jenis-jenis Konseling Sebagai sebuah peoses pelayanan yang dilakukan dengan melibatkan kemampuan profesional para pihak pemberi layanan kepada pihak penerima layanan, jenis konseling berdasarkan masalah dapat dikelompokkan sebagai berikut: a) Konseling pribadi dan sosial  Konseling pribadi dan sosial diberikan kepada individu agar mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan pribadi sosialnya secara mandiri.  b) Konseling akademik  Konseling akademik diharapkan dapat membantu individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik atau pendidikan.  c) Konseling karir Konseling karir dapat menjadi media untuk berbagai mengenai masalah-masalah karir dan hal-hal lain yang terkait karir. Konseling karir berfungsi untuk memberikan layanan kepada para klien dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan tentang karir.35    Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa, konseling pribadi sosial di berikan kepada siswa agar dapat menyelesaikan masalahnya dan dapat mengatasi nilai balajarnya sendiri dalam konseling karir siswa dapat memutuskan tentang masa depan nya sendri, guru hanya memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam pemilihan karir nya. 5).  Tujuan bimbingan pribadi sosial  Tujuan bimbingan pribadi-sosial menurut Syamsu Yusuf sebagai berikut: a. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamankan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan ____________ 35Ismiati, Psikologi Konseling, (Banda Aceh: Banda Publishing, 2013), h. 49-50. 



22    pribadi, keluarga, pergaulan, dengan teman sebaya, sekolah, tempat bekerja, maupun masyarakat pada umumnya. b. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati atau memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. c. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugerah) dan tidak menyenangkan (musibah), serta mampu meresponnya secara sesuai dengan ajaran agama yang dianut. d. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan kontruktif, baik yang terkuat dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis. e. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. f. Memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat. g. Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati dan menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. h. Memiliki rasa tanggung jawab, yang diwujudkannya dalan bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajiban. i. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial (human relationship) yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabat, bersaudara atau silahturahmi dengan sesama manusia. j. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat internal maupun eksternal. k. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.36    Dari uraian di atas dapat penulis pahami, seseorang harus memiliki komitmen yang dapat mengamankan nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan mampu merespon agama yang dianut, di dalam agama islam mengajarkan menghormati dan menghargai sesama umat muslim dan agama lain serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif 
3. Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial Unsur-unsur utama yang terdapat didalam tugas pokok guru pembimbing sebagaimana Ahmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto mengungkapkan bahwa: “(a) bidang-bidang bimbingan, (b) jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, (c) jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, (d) ____________ 36Syamsu Yusuf,  Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja,(Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 94. 



23    tahapan pelaksanaan programbimbingan dan konseling, (e) jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab guru pembimbing untuk memperoleh layanan (minimal 150 siswa).”37   Tugas pokok guru pembimbing perlu dijabarkan dalam program-program kegiatan. Program-program kegiatan itu perlu terlebih dahulu disusun dalam bentuk satuan-satuan kegiatan nantinya akan merupakan wujud nyata pelayanan langsung bimbingan dan konseling terhadap siswa terdahulu. 
B. Karakteristik Sosial Siswa Terisolir 

1. Pengertian Karakteristik Siswa Terisolir Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh dari lingkungan.Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal guru perlu memahami karakteristik peserta didik.Karakteristik bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Menurut Tirtaraharja dalam buku SadullahUyohmengemukakan 4karakeristik yang dimaksudkan yaitu : a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik b. Individu yang sedang berkembang. Anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar. c. Individu yang membutuhkan bimbingan individu. d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang kearah kedewasaan.38   Menurut Hamka Abdul Aziz mengemukakan bahwa:  ____________ 37Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam berbagai Latar Kehidupan, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 35. 38Sadullah Uyoh, Pedagogik (Ilmu Mendidik,( Bandung: Alifa Beta,2010), h. 26. 



24    karakteristik adalah Salah satu perlengkapan hidup manusia adalah karakteristiknya yang khas dan unik. Semua menusia, apada dasarnya mempunyai karakteristik yang sama, dan itulah yang kita sebut fitrah. Karena setiap manusia yang keluar dari rahim ibunya pasti dalam keadaan fitrah, tabularasa. Dia terbebas dari belenggu pikiran, gagasan atau ide yang bukan berasal dari tuhan. Karakteristik manusia berlaku universal, melintas batas-batas negara, lepas dan teritorial, wilayah suku bangsa tertentu.39   Berdasarkan uraian diatas dapat penulis jelaskan bahwa karakteristik adalah watak seseorang atau kepribadian yang telah dibawa secara lahir, tanpa bisa diubah oleh siapa pun. Misalnya siswa tersebut memiliki karakter yang pendiam waluapun dia berinteraksi sosial dengan orang lain, siswa tersebut akan tetap pendiam siswa hanya berbicara seperlunya saja. Menurut Muchlas samani mengatakan bahwa: Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang adapat membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan setiap akibat dari keputusannya.40   Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat penulis paparkan bahwa karakter kekuatan mental dan moral, akhlak individu yang ditanamkan dalam proses nilai-nilai dan keyakinan yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada peserta didik.  Anak terisolasi adalah anak yang tidak mempunyai teman dalam pergaulannya karena ia tidak mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok sebagai proses bersosial. Anak seperti ini lebih tertarik untuk melakukan kegiatan seorang diri dan tidak pandai dalam segi pergaulannya antar ____________ 39Hamka Abdul Aziz, Pendidikan Karakter Berpusat Pada Hati, (Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima, 2011), h. 47. 40Muchlas Samani dan Hariyanto,Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h . 41. 



25    sesama teman.Dari pengertian kedua dari anak teisolasi ini, anak menjadi terisolir karena perbuatan atau sikap dari anak itu sendiri yang enggan atau tidak adanya keinginan untuk melakukan kontak atau hubungan sosial dengan kelompoknya. Menurut Kartono dan Dali Gulo yakni “siswa terisolasi adalah seseorang yang memiliki hubungan sosial yang sangat kurang atau sangat dangkal sekali, bisa dikatakan juga seseorang yang tidak dipilih oleh seorang pun”.41 Sedangkan menurut Winkel menyatakan bahwa “siswa yang terisolasi adalah siswa yang terasing, akibat tidak banyak mendapat pilihan dan mendapat penolakan yang paling banyak sehingga hubungan sosialnya yang rentan”42. Menurut john W. Santrock menyatakan bahwa,“siswa yang ditolak atau tidak diperhatikan oleh teman sebaya dapat mengakibatkan para remaja merasa kesepian dan timbul rasa permusuhan. Selanjutnya, penolakan dan pengabaian dari teman sebaya ini berhubungan dengan kesehatan mental individu dan kriminal.43 Dari beberapa pendapat para ahli dapat penulis kemukakan bahwa, siswa yang terisolir atau diabaikan oleh teman sebayanya memiliki pribadi yang kurang bagus, tidak seperti teman sebayanya yang lain yang mudah diterima oleh kelompok sebayanya. Misalnya temannya aktif, rapi, jujur, sabar, suka menolong, suka membantu anggota kelompok, suka bekerja sama, dan lain-lain. Maka dengan sendirinya ia akan di tolak oleh teman sebayanya. Karena hal-hal ____________ 41Kartono dan  Dali Gulo,Kamus Psikologi, (Bandung: Pioner Jaya, 2000), h. 243. 42Winkel, Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 1991), h. 263. 43John W. Santrock,Perkembangan Remaja,Adeler B Shinto dan Saragih Serly,Ahli 
bahasa, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 220.  



26    tersebutlah yang dapat menyebabkan ia diabaikan atau tidak diterima oleh teman sebayanya.   
2. Tujuan Karakteristik Siswa Terisolir Karakter dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai etika dasar sebagai basis bagi karakter yang baik. Tujuannya adalah agar peserta didik mempunyai karakteryang baik terdiri dari pemahaman dan kepedulian pada nilai-nilai etika dasarserta tindakan atas dasar inti nilai etika atau etika yang murni.  Menurut Yusdan Anita menjelaskan bahwa “karakter harus didefinisikan secara komprehensif yang dalam pengembangannya menyentuh kawasankognitif, afektif dan perilaku.”44 Oleh karena itu program Bimbingan dan Konseling dengan berbagai kegiatan yang didalamnya mendukung potensi siswa memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan dirinya. Adapun lebih jelasnya, posisi Bimbingan Konseling juga diperkuat sebagai salah satu wadah dalam pembentukan karakter dalam sudut pandang teori sistem. 
3. Ciri-ciri karakter Siswa Terisolir Ciri-ciri karakter siswa yang terisolir sangat beragam, demikian pula pendapat para ahli dalam menerapkan ciri-ciri karatkter siswa yang terisolir tidak semua dan berbeda antara seorang pakar atau ahli dengn pakar atau ahli lainnya. Menurut Syamsu Yusufciri-ciri siswa terisolasi adalah sebagai berikut:  ____________ 44Yus dan Anita, Pengembangan Karakter Melalui Hubungan Anak-Kakek-Nenek. 

Tinjauan Beberapa Aspek Character Building, (Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Yogyakarta dan Tiara Wacana, 2008),  h. 13. 



27    a. Bersifat minder  b. Senang mendominasi orang lain  c. Bersifat egois/ selfish  d. Senang menyendiri / mengisolasi diri  e. Kurang memiliki persaan tengang rasa  f. Kurang memperdulikan norma dan perilaku  g. Ragu-ragu  h. Tidak bersemangat45  Ciri – Ciri Siswa Terisolir Menurut Elizabeth B.Hurlock sebagai berikut:  a. Penampilan diri yang kurang menarik. b. Kurang sportif. c. Penampilan yang tidak sesuai dengan standar teman. d. Perilaku yang menonjolkan diri, mengganggu orang lain, suka memerintah,tidak bekerjasama dan kurang bijaksana. e. Kurangnya kematangan, terutama kelihatan dalam hal pengendalian emosi,ketenangan, kepercayaan diri dan kebijaksanaan. f. Mementingkan diri sendiri dan mudah marah. g. Status sosioekonomis berada di bawah sosioekonomis kelompok. h. Tempat yang terpencil dari kelompok.46 i.  Beberapa tokoh mengemukakan tentang berbagai masalah pada siswa terisolasi diantaranya adalah: Menurut Gunarsa dan Singgih menyatakan bahwa “masalah yang dihadapi adalah kesulitan dalam memahami dirinya yaitu: ketidak mampuan individu dalam memahami siapa dirinya yang sebenarnya yang meliputi perasaan, sikap dan harapan.”47 Menurut Hakim dan Thrusan mengemukakan bahwa: masalah bagi anak yang terisolasi yakni kesulitan dalam memahami lingkungannya adalah ketidak mampuan individu dalam menyesuaikan diri atau berinteraksi dengan lingkungan yang dapat menimbulkan individu ____________ 45Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 126. 46Elizabeth. B Hurlock, 1980,  Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 217. 47Gunarsa dan Singgih, Psikologi untuk MembimbingKonseling Dan Psikoterapi, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1980), h. 215. 



28    ditolak dan dapat menimbulkan keraguan apakah orang di sekitarnya bisa menerimanya. 48  Sedangkan menurut Hurlock dan Elizabeth menyatakan bahwa: kesulitan dalam memahami hambatan-hambatan adalah bahwa anak yang ditolak akan mengalami gangguan yaitu kurang memiliki penolakan teman sebaya bagi seorang siswa adalah sering menganggu dan bersifat agresif, anak yang ditolak sering memiliki masalah penyesuian diri pada masa yang akan datang.49  Dari berbagai pendapat diatas dapat dipahami bahwa masalah yang dihadapi siswa adalah sulitnya memahami dirinya sendiri bagi siswa yang terisolir kesulitan dalam memahami lingkungan dan susah untuk langsung berinteraksi dengan temen-teman disekolah maupun di lingkungan rumahnya. Menurut John W. Santrock  mengatakan  bahwa “akibat langsung dari penolakan teman sebaya bagi seorang siswa adalah sering mengganggu dan bersifat agresif, anak yang ditolak sering memiliki masalah penyesuian diri pada masa yang akan datang.”50 Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakan teman sebaya dalam kelompok bagi seseorang berakibat besar terhadap perasaan, pikiran, sikap, perbuatan, tingkah laku dan psikologi siswa. Hal itu membuat siswa menderita. Siswa yang di tolak akan mencari jalan keluar yang membuat tidak dikucilkan oleh kelompoknya, dan akibat langsung dari penolakan seseorang remaja yang di tolak akan bertingkah laku yang luar biasa seperti agresif, hal ____________ 48 Hakim Thrusan, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri,(Jakarta: Puspa Swara, 2002), h. 12. 49Horlock dan Elizabeth, Perkembangan Anak Jilid I, Meitasari dan Zarkasih 
Penerjemahan, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 216. 50Santrock John W, Adolescence Perkembangan Remaja, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2003), h. 223. 



29    tersebut terjadi karena adanya frustasi yang menimbulkan rasa kecewa akibat dari penolakan teman sebaya. 
4. Faktor Yang Menyebabkan Perilaku Siswa Terisolir Seorang anak bisa saja ia menjadi terisolir dikarenakan sikap yang kurang diterima oleh teman-temannya, ketrampilan yang tidak sesuai dengan lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya. Menurut Hurlock dan Elizabeth faktor yang menyebabkan siswa terisolir atau ditolak oleh teman-temannya adalah: a. Kesan pertama yang kurang baik karena penampilan diri kurang menarik atau sikap menjauhkan diri, mementingkan diri sendiri.  b. Terkenal dengan siswa yang tidak sportif. c. Penampilan yang tidak sesuai dengan standar kelompok dalam hal daya tarik fisik atau tentang kerapian.  d. Perilaku sosial yang ditandai dengan perilaku menonjolkan diri, mengganggu, menggertak orang lain, senang memerintah, tidak bekerja sama, dan kurang bijaksana.  e. Kurangnya kematangan dalam hal pengendalian emosi . f. Sifat-sifat yang mengganggu orang lain seperti mementingkan diri sendiri, keras kepala, gelisah, dan mudah marah. g. Status ekonomi berada di bawah kelompok dan hubungan yang buruk dengan anggota keluarga. h. Tempat tinggal yang terpencil dari kelompok atau ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam kelompok karena kurang bertanggung jawab.51   Berdasarkan uraian diatas dapat penulis pahami bahwa, faktor yang menyebabkan siswa di tolak oleh teman-temannya karena kesan pertama yang kurang baik, kurang pandai, status ekonomi berada dibawah rata-rata atau tempat tinggal yang terpencil jauh dari lingkungan temen-temen sebayanya.  

 ____________ 51 Hurlock dan Elizabeth, Perkembangan Anak Jilid 1, Meitasari dan Zarkasih 
Penerjemah, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 217. 
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31  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Rancangan Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian skripsi ini merupukan bentuk penelitian kualitatif, yaitu “suatu pendekatan penelitian yang diarahkan untuk memahami fenomena apa yang diamati oleh peneliti di tempat penelitian”.52 Penelitian kualitatif berlangsung secara natural, data dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat dalam tingkah laku ilmiah. “Hasil penelitian kualitatif berupa deskripsi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini yang bertujuan untuk membuat deskripsi, atau gambaran, atau lukisan sacara otomatis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.53 Setiap penelitian memerlukan jenis data yang jelas, maka dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan atau dalam bentuk uraian, data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk penjelasan atau gambaran peristiwa, proses dan keadaan tertentu. 
B. Subjek penelitian Menurut Suharsimi Arikunto “penelitiaan dapat berupa benda, hal atau orang”.54 Sedangkan menurut Bambang Prasetyo “subjek penelitian merupakan kasus atau orang yang diikut sertakan dalam penelitian tempat peneliti mengukur variabel-variabel ____________ 52 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), h.6. 53 Yatim Arianto, Metode Penelitian, (Surabaya: SIC, 1996), h.73. 54 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.152. 



32    penelitiannya”.55 Dari teori di atas dapat diketahui bahwa subjek penelitian adalah orang atau badan yang diikut sertakan dalam penelitian untuk mendapat data-data yang diperlukan peneliti. Adapun yag menjadi subjek dalam penelitian ini adalah satu guru  bimbingan konseling, dan lima siswa. 
C. Teknik Pengumpulan Data Metode penelitian yang saya gunakan dalam pengumpulan data meliputi dua macam yaitu: 1. Library Research (penelitian pustaka) Library research (penelitian pustaka) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menelaah buku-buku, majalah, situs website dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang. 2. Field Research (Penelitian Lapangan) Field research (penelitian lapangan) yaitu suatu metode  pengumpulan data dilapangan dengan cara penulis terjun langsung mengadakan penelitian dilapangan atau lokasi terhadap objek yang menjadi sasaran. Untuk mengumpulkan data di lapangan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Wawancara ____________ 55  Bambang Prasetyo dkk, Metode Penelitian Kualitatif, ( Raja GrafindoPersada, 2005), h.158. 



33    Wawancara menurut Mohammad Nadzir adalah “suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab, baik secara langsung atau pun tidak langsung.”56 Wawancara menurut Burhan Bungin adalah “proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi menegenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee)”.57 Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui apa saja program bimbingan konseling, pelaksanaan program bimbingan dan konseling dan hambatannya dalam program bimbingan dan konseling. Yang diwawancarai adalah dua guru Bimbingan Konseling dan lima siswa MTsN 2  Banda Aceh. Peneliti mengambil lima siswa yang di wawancarai setelah melakukan observasi awal. b. Observasi Observasi dapat diartikan sebagai “pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian”.58 Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan, yang akan diobservasi adalah program bimbingan dan konseling pribadi sosial dalam ____________ 56 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian, ( Jakarta: Ghaila Indonesia, 1990), h. 14. 57 Burhan Bungin, Metode penelitian kualitatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 155. 58 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 2001), h. 102. 



34    karakteristik penyesuaian siswa yang terisolir serta pelaksanaannya dan hambatan-hambatannya di MTsN 2 Banda Aceh. c. Dokumentasi Menurut Sugiyono dokumen merupakan:  Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.59  Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, dan foto-foto. Dokumentasi ini penulis jadikan sebagai bahan analisis dan data hasil penelitian yang didapati di lapangan. 
D. Teknik Analisis Data Menurut Sugiyono teknik analisis data menjelaskan bahwa:  Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.60   Adapun langkah-langkah analisis data yaitu:   1. Reduksi data  Reduksi data dilakukan dengan “membuat abstraksi, abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang ____________ 59 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta, 2013), h. 240. 60 Sugiyono, MemahamiPenelitianKualitatif……… h. 89. 



35    perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya”.61 yaitu menelaah seluruh data yang telah dihimpun dari lapangan sehingga dapat ditemukan hal-hal yang pokok dari objek penelitian. Kegiatan lain yang dilakukan adalah juga mengumpulkan data atau informasi dari hasil observasi dan hasil wawancara, dan mencari inti atau pokok-pokok yang penting dari setiap temuan dilapangan. 2. Penyajian data  Penyajian data merupakan “rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dupahami”.62 Proses display data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca. Dengan adanya display data maka penelitian dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam penelitian serta apa yang dilakukan untuk mengantisipasinya.  3. Penarikan Kesimpulan Pada tahap ini dilakukan kesimpulan yang telah di ambil dengan data perbandingan dari teori yang betul-betul cocok dan cermat. Dengan demikian hasil pengujian yang seperti ini dianalisis dengan mengambil suatu kesimpulan yang dapat dipercaya.63 Kegiatan yang dilakukan adalah a). menguji kesimpulan yang telah diambil dengan membandingkan teori-tori yang relevan, b). melakukan proses memberi chek mulai dari penelitian awal, observasi lapangan dan wawancara , dan data dari informasi yang telah dikumpulkan dan pada akhirnya membuat kesimpulan untuk kemudian diperoleh sebagai hasil penelitian. ____________ 61 Moleong Lexy. J, Metodologi Penelitian…, h. 330-331. 62 Miles Matthew B, A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 21. 63 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksarsa, 1998), h. 13. 



36    E. Pedoman penulisan Pedoman penulisan dalam menyusun dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedaoman pada buku, “Panduan Akademik Dan Penulisan Skripsi 
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 37 BAB IV 

PROGRAM BIMBINGAN KONSELING PRIBADI SOSIAL 
BERDASARKAN KARAKTERISTIK SISWA TERISOLIR  

DI MTsN 2 BANDA ACEH 
 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Letak Geografis MTsN 2 Banda Aceh terletak di Jln.Tgk. Imum Lueng Bata, Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng BataKota Banda Aceh. Sekolah ini didirikan di areal tanah seluas 4.297M2. Letak MTsN 2  Banda Aceh sangat strategis, aman, nyaman, tentram. karena tidak jauh dari jalan raya yang memudahkan siswa untuk menjangkau kesini dengan menggunakan berbagai macam transportasi. Nyaman karena ada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang berada didepan ruang kelas dan seputaran sekolah. Meskipun sekolah ini dekat dengan jalan raya, tetapi sekolah ini tetap tentram karena letak ruang belajar dengan jalan raya agak jauh dari kebisingan kendaraan bermotor tidak menganggu jalannya proses belajar mengajar. MTsN 2  Banda Aceh mempunyai batas-batasnya sebagai berikut: a. Sebelah Barat berbatasan dengan SDN 53 Banda Aceh b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Penduduk c. Sebelah Utara berbatasan dengan Mesjid Jami’ Lueng Bata d. Sebelah Timur berbatasan denganPekarangan Mesjid Jami’ Lueng Bata.64 ____________ 64Dokumen atau Arsip MTsN 2 Banda Aceh 



38 Sekarang  MTsN 2 Banda Aceh dipimpin oleh bapak Drs.Fardial. Selama ini sekolah tersebut telah mendapat kepercayaan masyarakat dalam mendidik siswa, hal ini terbukti dengan berhasilnya sekolah mengumpulkan sejumlah penghargaan dan piala dari berbagai perlombaan.  Visi-Misi SMPN MTsN 2 adalah sebagai berikut; a. Membentuk peserta didik, cerdas, berkualitas dan berkarakter. b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara efektif. c. Membina peserta didik melalui pengembangan diri. d. Melengkapi serana prasarana sesuai kebutuhan. e. Melaksanakan supervise kinerja madrasah. f. Melaksanakan manajemen yang akuntabel dan profesional. g. Terwujudnya prestasi akademik dan non akademik. h. Terwujudnya lulusan berkualitas dan diterima di MA/SMA unggul.65  Dengan adanya visi dan misi di MTsN 2 maka orang tua siswa dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan pendidikan dan prasarana di MTsN 2 Banda Aceh. 2. Keadaan MTsN 2 Banda Aceh a. Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari guru dan hal ini merupakan suatu realita sejak pendidikan ada, karena guru adalah suatu komponen penting dalam pendidikan. Keberhasilan program pendidikan tidak terlepas dari kemampuan guru dalam mengkoordinir kemampuan yang ada dalam dirinya dan diri anak (siswa). Guru yang bertugas mengkomunikasikan segala hal yang menyangkut dengan pengetahuan anak didik di madrasah, sangat menentukan terhadap keberhasilan dan belajar secara tuntas. ____________ 65 Dokumen dan Arsip MTsN 2 Banda Aceh 



39 Tenaga pengajar (guru) merupakan unsur yang paling penting dalam proses belajar mengajar sehingga dapat berjalan dengan baik. Karena itu, tersedianya tenaga pengajar yang cukup merupakan suatu keharusan yang harus dmiliki oleh sekolah atau lembaga pendidikan.  MTsN 2 Banda Aceh memiliki sejumlah tenaga pengajar (guru) dan tenaga administrasi dengan perincian dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 
Tabel 4.1 Keadaan Guru/Pegawai MTsN 2 Banda Aceh NO Jabatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Guru Tetap Guru Tidak Tetap Pegawai Tetap Pegawai tidak tetap Pegawai Pramubakti Pegawai Kontrak Kemenag Peg. Tidak Tetap Pustaka Pesuruh Tidak Tetap Satpam  12 1 2 - 2 1 - 1 2 28 6 2 1 - - 2 3 - 40 7 4 1 2 1 2 4 2  Jumlah 21 42 63 
Sumber Data Guru dan Pegawai dari MTsN 2 Banda Aceh Tahun 2016/2017 
 Guru yang mengajar di MTsN 2 Banda Aceh ada 57 orang dan 6 orang lain pesuruh dan satpam, guru yang mengajar di sekolah tersebut pada umumnya merupakan Guru Tetap yang diangkat oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama ada 44 orang, sedangkan yang selebihnya merupakan Guru Tidak Tetap yang bertugas membantu terlaksananya pendidikan di madrasah ada 13 orang.  
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Tabel 4.2 Jabatan guru/ Pegawai MTsN 2 Banda Aceh  NO Nama GOL Bidang Studi Pendidikan terakhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Drs. Fardial Nurjannah Yacob, S.Ag Yurisnawati Emsa, S.Ag Dra. Iryani Amaliah, S.Ag Dra. Nila Kesuma Hj. Ratna Ibrahim, S.Pd.I Samsuar,S.Ag Drs. Ruslan Drs. Nulman Masriana, S.Pd Mulyani, S.Ag Syarifah Rahimah, S.Ag Nurmasyithah, S.Ag Jailani, S.Pd Zikriati, S.Ag Nurfaridah, S.Pd.I Darwani, S.Pd.I Afrizal, S.Pd.I Cut Nurakmal, S.Pd Erma Suryani, S.Pd Drs. Ramli Muhammad, S.Pd Siti Maryam, S.Pd Cut Rahmawati, S.Ag Nurazizah, S.Pd Siti Rahmah, S.Pd Susanti, S.Pd Kurniawan, S.Pd M.Pd Sity Rachmah, S.Ag M.Nazir, S.Ag Asnawi, S.Pd.I Eryanti, S.Pd Marlina, SE Salamiah, S.Pd M.Hasbah, S.Pd.I Laila Wardani, S.Ag Munjiah, S.Pd.I Yurningsih, S.Pd M.Najib, ST Cutsyarifah Awaliyah, S.Pd IV/a IV/b IV/b IV/b IV/b IV/b IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/d III/d III/d III/d III/d III/d III/d III/c III/c III/c III/c III/c III/c III/b III/b III/b III/b III/b - Kepsek B.Inggris IPS Terpadu Fiqih B.Inggris B.Indonesia Seni Budaya Pend. Agama IPS IPS Seni Budaya IPA IPA Matematika Penjaskes B.Inggris B.Indonesia Matematika Fiqih IPA Matematika IPA Penjaskes B.Indonesia Qur’an Hadist Seni Budaya SKI Matematika Bimpen B.Arab Aqidah Akhlak PPKN SKI IPS IPS Aqidah Akhlak B.Arab B.Arab Bimpen PPKN IPA S1 Unsyiah S1 IAIN Ar-Raniry S1 Unsyiah S1 IAIN Ar-Raniry S1 Unsyiah S1 IAIN Ar-Raniry S1 FTK UIN Ar-Raniry S1 Unsyiah S1 Unsyiah S1 Unsyiah S1 Unsyiah S1 IAIN Ar-Raniry S1 IAIN Ar-Raniry S1 IAIN Ar-Raniry S1 USM Banda Aceh S1 IAIN Ar-Raniry S1 FTK UIN Ar-Raniry S1 FTK UIN Ar-Raniry S1 FTK UIN Ar-Raniry S1 USM Banda Aceh S1 USM Banda Aceh S1 Unsyiah S1 USM Banda Aceh S1 USM Banda Aceh S1 IAIN Ar-Raniry S1 USM Banda Aceh S1 USM Banda Aceh S1 Unsyiah S2 Unsyiah S1 IAIN Ar-Raniry S1 IAIN Ar-Raniry S1 FTK UIN Ar-Raniry S1 Unsyiah S1 Unsyiah S1 Unsyiah S1 FTK UIN Ar-Raniry S1 IAIN Ar-Raniry S1 FTK UIN Ar-Raniry S1 Unsyiah S1 Unsyaih S1 Unsyiah 



41 
Sumber: Dokumentasi dan Arsip MTsN 2 Banda Aceh Tahun 2016/2017 
  Guru MTsN 2 Banda Aceh seluruhnya berlatar belakang pendidikan Strata Satu (S-1) dan beberapa guru yang berlatar belakang pendidikan Strara Dua (S-2). b. Keadaan Siswa Siswa adalah individu yang sedang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing, yang memerlukan bimbingan dan arahan yang konsisten menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya, maka guru harus dapat mengembangkan segala potensi dalam diri siswanya. Dalam perkembangannya, MTsN 2 Banda Aceh memiliki 820 siswa yang terdiri dari kelas VII berjumlah 266 siswa, kelas VIII berjumlah 278 siswa, dan kelas IX berjumlah 276 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat tabel 4.3 dibawah ini:  
Tabel 4.3. Data Jumlah Kelas dan siswa MTsN 2 Banda Aceh 

42 43 44 45 46 47 Muhammad, SE Rita Ariani, S.Pd Yusnizal, S.Pd Fitriani, S.Pd Rahmadi, S.Pd Siti Maisarah, S.Pd.I - - - - - - Penjaskes B.Indonesia B.Indonesia IPA Matematika Bimpen S1 Unsyiah S1 USM Banda Aceh S1 Unsyiah S1 USM Banda Aceh S1 Unsyiah S1 FTK UIN Ar-Raniry NO Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 VII-1 18 22 40 2 VII-2 18 22 40 3 VII-3 16 24 40 4 VII-4 19 21 40 5 VII-5 16 22 38 6 VII-6 18 20 38 7 VII-7 12 18 30  JUMLAH 117 149 266 1 VIII-1 15 24 39 2 VIII-2 16 24 40 3 VIII-3 18 22 40 4 VIII-4 18 22 40 5 VIII-5 20 20 40 6 VIII-6 15 25 40 
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Sumber Data jumlah kelas dan siswa dari MTsN 2 Banda Aceh Tahun 2016/2017 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah siswa keseluruhannya yaitu sebanyak 820 orang siswa, yang terdiri dari 370 siswa laki-laki dan 450 siswa perempuan yang tersebar dalam 21 kelas. c. Keadaan Bangunan Proses belajar mengajar pada sebuah lembaga pendidikan harus didukung oleh fasilitas dan sarana yang dapat menunjang proses pembelajaran dan peningkatan mutu. Secara fisik, perkembangan bangunan MTsN 2 Banda Aceh sangat baik, dengan sarana dan prasarana yang dimiliki MTsN 2 Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan yang baik, serta dapat bembawa harum nama sekolah nantinya. Adapun fasilitas yang tersedia di MTsN 2 Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini: 

Tebel 4.4. Keadaan Bangunan MTsN 2 Banda Aceh 

No. Fasilitas Sekolah Kuantitas Kualitas 1. Ruang Kepala sekolah 1 Baik 2. Ruang Perpustakaan 1 Baik 3. Ruang Lab IPA 1 Baik 4. Ruang Lab Komputer 1 Baik 5. Ruang Bimbingan Konseling 1 Baik 7 VIII-7 13 26 39  JUMLAH 115 163 278 
 1 IX-1 10 30 40 2 IX-2 18 22 40 3 IX-3 22 18 40 4 IX-4 22 18 40 5 IX-5 20 20 40 6 IX-6 22 16 38 7 IX-7 24 14 38  JUMLAH 138 138 276 

 TOTAL 370 450 820 



43 6. Ruang Tata Usaha 1 Baik 7. Ruang UKS 1 Baik 8. Ruang Kantor Guru 1 Baik 9. Ruang belajar 21 Baik 10. Toilet 9 Baik 11. Mesjid 1 Baik 12. Kantin 5 Baik 12. Lapangan volly 1 Baik 14 Lapangan basket 1 Baik 
Sumber arsip MTsN 2 Banda Aceh Tahun 2017 Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan faktor yang sangat manentukan keberhasilan pendidikan, karena dengan adanya sarana dan prasarana belajar yang lengkap, maka hasil yang dicapai akan lebih baik dari pada kekurangan atau tanpa sarana sama sekali. Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu: ruang balajar yang baik, perpustakaan yang lengkap, peralatan laboratorium, ruang bimbingan dan konseling yang nyaman, ruang UKS yang bersih, media-media belajar yang baik bahkan dilengkapi dengan komputer dan sebagainya.  
B. Hasil Penelitian Dalam proses mendapatkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data, agar saling mendukung dan saling melengkapi antara satu teknik dengan teknik lainnya. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan data secara lengkap, dan valid. Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan  satu guru bimbingan konseling dan lima orang siswa MTsN 2 Banda Aceh. Berdasarkan paparan hasil penelitiantentang program bimbingan dan konseling pribadi sosial berdasarkan karakteristik siswa yang terisolir MTsN 2 Banda Aceh sebagai berikut: 
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1. Program Bimbingan dan Konseling pribadi sosial siswa yang terisolir 

di MTsN 2 Banda Aceh 
 Keberadaan guru bimbingan dan konseling di MTsN 2 Banda Aceh sangatlah penting bagi siswa, karena dengan adanya guru bimbingan dan konseling sangat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, apalagi terkait masalah siswa yang terisolir. Program Bimbingan Konseling akan berjalan dengan baik apabila sudah dirancang terlebih dahulu. Untuk lebih mudah dipahami penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah berikut: GBK:Guru Bimbingan Konseling, S1:Siswa Satu, S2:Siswa Dua, S3:Siswa Tiga, S4:Siswa Empat dan S5:Siswa Lima. PROGRAM SEMESTER PELAYANAN KONSELING Sekolah : MTsN 2 Banda Aceh   Tahun Ajaran      : 2016-2017 Kelas   : VIII      Guru Pembimbing : Maisarah, S.Pd.I  NO  Kegiatan Materi Bidang Pengembangan Semester Satu Pribadi Sosial Belajar Karir 1 Layanan Orientasi Memperkenalkan fasilitas-fasilitas  yang ada di  MTsN 2 Banda  Aceh Memperkenalkan    kakak kelas Dan  guru-guru MTsN  2Banda Aceh Memperkenalkan program belajar/ kurikulum  MTsN 2  Banda Aceh            - 2 Layanan Informasi � Landasan Hidup  Menghargai orang  tua sebagai  keharusan dalam  agama 

� Landasan  Perilaku Etis. Tanggung jawab siswa dilingkungan  sekolah dan  masyarakat 
� Kemandirian Perilaku Ekonomis. Mengenali diri  Kematangan Hubungan  Dengan Teman SebayaPengaruh teman sebaya memilih teman  yang baik Penerimaan Diri  dan  Pengembangan Memahami  kekuatan diri  dalam belajar Wawasan Karir Pekerjaan dan potensi 



45 sendiri untukhidup mandiri  dan hemat 3 Layanan Penempatan dan Penyaluran Pengaturan  posisi tempat  duduk - Pembentukan Kelompok  Belajar - 4 Layanan Penguasaan Konten � Kematangan Intelektual Cara mengatur kegiatan  sehari-hari � Landasan Perilaku Etis Pembiasaan 5 S  ( senyum, sapa, salam, sopan, santun) dalam hidup sehari-hari � Kematangan Intelektual Meringa materi Bacaan - 5 Layanan Konseling Perorangan  Dilaksanakan  Sesuai kebutuhan Dilaksanakan  sesuai kebutuhan Dilaksanakan  sesuai kebutuhan Dilaksanakan sesuai kebutuhan 6 Layanan Bimbingan Kelompok Pelanggaran siswa terhadap tata  tertib sekolah Masalah dalam  persahabatan Sikap siswa  dalam menyikapi kemalasan belajar - 7 Layanan Konseling Kelompok Dilaksanakan sesuai kebutuhan Dilaksanakan sesuai kebutuhan Dilaksanakan  sesuai kebutuhan Dilaksanakan sesuai kebutuhan 8 Layanan Konsultasi Dilaksanakan  sesuai kebutuhan Dilaksanakan  sesuai kebutuhan Dilaksanakan  sesuai kebutuhan Dilaksanakan sesuai kebutuhan 9 Layanan Mediasi Dilaksanakan  sesuai kebutuhan Dilaksanakan  sesuai kebutuhan Dilaksanakan  sesuai kebutuhan Dilaksanakan sesuai kebutuhan 
Sumber arsip Bimbingan dan Konseling MTsN 2 Banda Aceh Tahun 2017  Program semester bimbingan dan konseling khususnya pribadi dan sosial memiliki beberapa layanan yaitu, layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Layanan ini lebih mudah digunakan oleh guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan permasalahan siswa-siswi.  



46 Adapun pertanyaan pertama  yang peneliti ajukan kepada guru bimbingan konseling berkaitan dengan program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa yang terisolir di MTsN 2 Banda aceh. yaitu: Siapakah yang menyusun program bimbingan dan konseling di MTsN 2 Banda Aceh?  GBK memberikan jawaban bahwa: yang menyusun program bimbingan dan konseling disekolah MTsN 2 Banda Aceh adalah guru bimbingan dan konseling biasanya guru bimbingan dan konseling ambil dari Daftar Cek Masalah atau Alat Ungkap Masalah, lalu kalau sekolah mempunyai program sholat berjamaah, atau lain sebagainya kita masukana ke dalam program bimbingan konseling dan setelah itu baru kami memintak persetujuan dari kepala sekolah.66  Pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada guru bimbingan dan konseling yaitu: apa saja kegiatan program bimbingan dan konseling pribadi sosial? GBK memberikan jawaban bahwa:  Perkembangan bimbingan konseling selalu dijalankan oleh saya sendiri selaku guru bimbingan konseling, begitu juga dengan program yang saya terapkan yaitu program harian, program mingguan, program semester, program bulanan, program tahunan.Saya selaku guru bimbingan konseling memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa yang mempunyai masalah pribadi dan sosial siswa seperti masalah siswa dengan keluarga, teman, guru bidang studi, siswa yang jarang masuk sekolah dan masalah lainnya.tetapi khusus masalah pribadi dan sosial siswa saya telah merancang bentuk program bimbingan pribadi sosial yang hampir sama dengan program Bimbingan Konseling secara  umumnya. Sehingga masalah yang dialami siswa dalamberteman dan berinteraksi dengan lingkungan sekolah, dapat saya bantu melalui kegiatan bimbingan konseling di ruang BK agar masalah yang dialami siswa dapat diatasi.67  Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari guru bimbingan dan konseling bahwa program bimbingan dan konseling pribadi sosial merupakan ____________ 66Hasil Wawancara dengan Guru BK di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2017. 67Hasil Wawancara dengan Guru BK di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2017. 



47 layanan yang mampu mengatasi masalah siswa, dengan adanya layanan ini maka masalah siswa mulai bisa di atasi oleh guru bimbingan dan konseling melalui bidangnya masing-masing. Pertanyaanpertama yang peneliti ajukan kepada siswa 1 yaitu: pernahkah anda mengikuti bimbingan konseling pribadi sosial?  Siswa1 memberikan jawaban bahwa: “Saya ada beberapa kali mengikuti layanan bimbingan dan konseling di ruang bimbingan dan konseling.”68 Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada siswa 2 danSiswa2 memberikan jawaban bahwa: “Ya saya pernah ikut layanan bimbingan dankonseling, waktu itukami di panggil keruang bimbingan dan konseling oleh guru bimbingan dan konseling dengan teman-teman kelas saya.”69 Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada siswa 3, sementaraSiswa3 memberikan jawaban bahwa: “Saya sudah pernah ikut layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial diruang bimningan dan konseling bersama teman-teman kadang saya ada juga ke ruang bimbingan dan konseling sendiri.”70 Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada siswa 4, laluSiswa4 memberikan jawaban bahwa: “Ada beberapa kali saya mengikutinya beberapa layanan yang diberikan guru bimbingan dan konseling di ruang bimbingan dan konseling dengan teman-teman.”71 ____________ 68Hasil Wawancara dengan Siswa 1 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017  69Hasil Wawancara dengan Siswa 2di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017 70Hasil Wawancara dengan Siswa 3di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017 71Hasil Wawancara dengan Siswa 4 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017 



48 Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada siswa 5 lalu, Siswa5 memberikan jawaban bahwa: “Saya pernah mengikutnya sendiri diruang bimbingan dan konseling.”72  Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat dari siswa-siswi bahwa layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial pernah diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa-siswi yang pernah mengalami masalah dengan lingkungan dan dirinya sendiri. 
2. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa 

yang terisolir di MTsN 2 Banda Aceh 
 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa yang terisolir di MTsN 2 Banda Aceh, peneliti akan mencoba mewawancarai guru bimbingan dan konseling dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan kepada guru bimbingan dan konseling yaitu: bagaiamana tanda-tanda atau ciri-ciri anak terisolir? GBK memberikan jawaban bahwa:  Ciri-ciri anak yang terisolir biasanya suka menyendiri, cenderung pendiam di kelas, kurang dalam memahami dirinya sendiri, kurang tegas dan kurang berinteraksi dengan teman-teman di kelas maupun di luar kelasnya, karena dampak yang ditimbulkan anak terisolir itu sendiri sangat berbahaya, terutama bagi dirinya sendiri.73   Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari guru bimbingan dan konseling bahwa tanda-tanda atau ciri-ciri anak terisolir adalah siswa sering ____________ 72Hasil Wawancara dengan siswa 5 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 juli 2017. 73Hasil Wawanacra dengan Guru BK di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2017. 



49 menyendiri, pendiam, kurang dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, dampak terhadap siswa yang terisolir bisa menganggu teman-teman dikelasnya. Pertanyaan keempat yang peneliti ajukan kepada guru bimbingan dan konseling yaitu: bagaimana pelaksanaan program bimbingan konseling pribadi sosial siswa terisolir di MTsN 2 Banda Aceh ini? GBK memberikan jawaban bahwa: pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN 2 Banda Aceh dilaksanakan melalui program yang sesuai dengan panduan yang sudah direncanakan sebelumnya, yang sudah disusun selama satu semester, saya berikan sesuai kebutuhan siswa melalui layanan-layanan bimbingan dan konseling. Dan adapun pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah siswa yang terisolir, saya juga memberikan program sesuai dengan panduan direncanakan, seperti layanan individual dalam bidang pribadi dengan memanggil satu siswa yang mengalami masalah dengan dirinya sendiri atau  lingkungannya, melalui dalam bidang sosial saya memberikan nasihat mengenai sosialisasi dalam berteman, serta memberikan nasihat dan motivasi kepada siswa tersebut.74  Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pelaksanaan melalui program bimbingan dan konseling dilakukan sesuai dengan buku panduan yang sudah dibuat terlebih dahulu, guru bimbingan dan konseling melaksanakan konseling pribadi sosial atau dengan cara memanggil siswa tergantung masalah yang dihadapinya Pertanyaan kelima yang peneliti ajukan kepada guru bimbingan dan konseling yaitu: apakah program layanan yang telahdirencanakan sesuai dengan kebutuhan siswa? GBK memberikan jawaban bahwa: Program layanan yang telah kami rencanakan sesuai dengan kebutuhan siswa di madrasahkami dan dalam menyusun program bimbingan dan ____________ 74Hasil Wawancara dengan Guru BK di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 19 juli 2017. 



50 konseling, kami melakukan analisis kebutuhan, agar diketahui permasalahan apa yang dialami siswa sehingga kita bisa tahu layanan apa yang pantas diberikan kepada siswa tersebut.75  Berdasarkan hasil wawancara yang dapat dipahami, bahwa layanan yang telah direncanakan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilingkungan sekolah atau lingkungan rumahnya agar lebih mudah untuk menyelesaikannya. Pertanyaan keenam yang peneliti ajukan kepada guru bimbingan dan konseling yaitu: apakah layanan yang telah diberikan sesuai dengan program yang telah direncanakan? GBK memberikan jawaban bahwa:  layanan yang telah kami berikan kepada siswa, telah sesuai dengan program yang kami rencanakanBerkaitan dengan kesesuaian antara layanan yang telah diberikan dengan program yang direncanakan, saya menilai bahwa layanan yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa apalagi dalam memecahkan masalah siswa. Ya walaupun masalah siswa bukan hanya satu tapi bermacam-macam masalah, ada masalahdengan keluarga, teman, orang tua, masalah dengan dirinya sendiri, dan masalah prestasi di madrasah.76  Berdasarkan hasil wawancara yang dapat dipahami, bahwa layanan yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dengan adanya layanan ini guru bimbingan dan konseling lebih mudah dalam menyelesaikan masalah siswa. Pertanyaan ketujuh yang peneliti ajukan kepada guru bimbingan dan konseling yaitu: apakah ada fasilitas yang diberikan madrasah dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling? ____________ 75Hasil Wawancara dengan Guru BK di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 19 juli 2017. 76Hasil Wawancara dengan Guru BK di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 19 juli 2017. 



51 GBK memberikan jawaban bahwa: “di madrasah ini kepala madrasah khusus menyediakan ruang bimbingan dan konseling agar masalah siswa tidak mudah diketaui oleh siswa lain maupun guru lainnya, fasilitas yang diberikan madrasah diantaranya ya ruang BK, meja kerja dan kursi untuk konselor dan klien, lemari data dan kursi tamu.”77 Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami, bahwa MTsN 2 Banda Aceh memberikan fasilitas yang lengkap untuk ruang bimbingan dan konseling apapun yang dibutuh oleh guru bimbingan dan konseling ada. Pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada siswa 1 yaitu: apakah anda pernah mengalami kesulitan dalam berteman dengan yang lain, kalau pernah sebab nya kenapa? Siswa1 memberikan jawaban bahwa:“Saya sering di ejek-ejek tentang ayah saya yang hanya seorang tukang becak dayung, saya sedih mendengar nya, saya tidak membalas hanya duduk saja di ruang kelas.”78 Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada siswa 2, sementaraSiswa2 memberikan jawaban bahwa: “saya kesulitam dalam bergaul dengan teman di kelas mau pun diluar kelas, saya kurang percaya diri dalam hal berteman, saya takut mereka tidak menyukai saya, sebab saya tidak terlalu pandai dalam pelajaran mau pun dalam olahraga, setiap jam istirahat setelah belik kue dan minum saya langsung masuk ke kelas.”79 ____________ 77Hasil Wawancara denganGuru BK di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 19 juli 2017. 78Hasil Wawancara dengan Siswa 1di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal  22 Juli 2017. 79Hasil Wawancara dengan Siswa 2 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 



52 Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada siswa 3,Siswa3 memberikan jawaban bahwa:  ada waktu itu saya pertama kali masuk sekolah ini, tidak ada yang ingin berteman dengan saya, tidak ada yang mau mengajak saya bicara mau pun untuk istirahat bersama. Awalnya saya tidak tahu kenapa mereka begitu kepada saya tapi lama-lama saya tahu kenapa mereka memandang saya sebelah mata, karena fisik saya yang kurang normal kaki sebelah kanan agak cacat sedikit, sebab itulah mereka menjauhi saya.80  Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada siswa 4, dan Siswa4 memberikan jawaban bahwa: “saya pernah tidak ada teman untuk beberapa bulan sebab mereka tidak ingin berteman anak miskin seperti saya, setiap jam istirahat saya jarang bergabung dengan mereka di kantin mau pun di bangku taman sekolah, sebab saya tidak mempunyai uang yang banyak untuk belik ini dan itu, dan badan saya agak berbau sebab itu mereka risih dengan keadaan saya.”81 Pertanyaan yang sama diajukan kepada siswa 5, lalu Siswa5 memberikan jawaban bahwa:saya pernah kusulitan dalam mencari teman di sekolah, mereka waktu saya ajak bicara tidak menganggapnya, waktu saya ajak jajan bersama tidakmau, saya sempat berfikir kenapa mereka cuek dengan saya, lama-lama saya tahu sebab sifat mereka begitukarena saya anak yang pendiam dan pemalu.82 Berdasarkan hasil wawancara yang dapat dipahami, bahwa siswa pernah mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman di dalam kelas maupun di luar kelas, karena faktor ekonomi dan faktor kurangnya percaya diri. ____________ 80Hasil Wawancara dengan Siswa 3 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 81Hasil Wawancara dengan Siswa 4 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 82Hasil Wawancara dengan Siswa5 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 



53 Selanjutnya, adapun pertanyaan ketigayang peneliti ajukan kepada siswa terutama kepada siswa yang terisolir adalah: bagaimana proses yang dilakukan guru bimbingan dan konseling pribadi sosial? Siswa1 memberikan jawaban bahwa: “biasanya guru bimbingan dan konseling memberikan saya motivasi atau nasihat atau pun membuat sebuah permainan dikelas agar saya bisa lebih dekat dengan teman-teman saya, supaya mereka mau menerima saya dilingkungan mereka.”83 Pertanyaan yang sama diajukan kepada siswa 2, danSiswa2 memberikan jawaban bahwa: “guru bimbingan dan konseling memberikan saya nasihat agar mau membukakan diri dengan orang lain dan percaya diri, guru bimbingan dan konseling pun melakukan permainan kelompok dimesjid kadang di kelas.”84 Pertanyaann yang sama diajukan kepada siswa 3, dan Siswa3 memberikan jawaban bahwa: “guru bimngan dan konseling memberikan saya motivasi dan nasihat agar tidak terlalu memasukan omongan mereka kedalam hati.”85 Pertanyaan yang sama diajukan kepada siswa 4, danSiswa4 memberikan jawaban bahwa: “guru bimbingan dan konseling menasehati dan memberikan saya solusi agar saya bisa berubah dengan diri saya sendiri agar teman-teman saya mau berteman dengan saya dalam keadaan bersih.”86 Pertanyaan yang sama diajukan kepada siswa 5, laluSiswa5 memberikan jawaban bahwa: “biasanya guru bimbingan dan konseling hanya memberi nasehat ____________ 83Hasil Wawancara dengan Siswa 1 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 84Hasil Wawancara denga Siswa 2 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 85Hasil Wawancara dengan Siswa 3 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 86Hasil Wawanacara denga Siswa 4 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 



54 dan motivasi agar mudah berinteraksi dengan lingkungan sekolah didalam kelas dan lingkungan rumah ditempat ngaji saya.”87 Berdasarkan hasil wawancara yang dapat dipahami, bahwa proses yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam pribadi sosial dengan cara memberikan motivasi, arahan, memberikan nasihat agar siswa bisa terbuka dengan teman-teman yang lain dan memberikan solusi bagaimana cara mengambil perhatian teman terhadap kita dan dalam bersosialisasi disekitar lingkungannya. Selanjutnya, pertanyaan kedelapan yang peneliti ajukan kepada guru bimbingan dan konseling yaitu: bagaimana perkembangan bimbingan dan konseling selama ini dimadrasah, khususnya bimbingan pribadi sosial siswa yang terisolir? GBK memberikan jawaban bahwa: “Berdasarkan hasil pelaksanaan yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling sudah mulai ada peningkatan, siswa yang terisolir sudah mulai berkurang berdasarkan laporan tahunan, kasus masalah yang paling banyak adalah pribadi dan sosial tapi sekarang setelah dilakukannya konseling individu siswa yang terisolir sudah mulai berkurang, ada 5 siswa lagi yang belum banyak perubahan nanti akan dikonseling kan lagi agar seutuhnya diterima dilingkungan teman-temannya.”88 Berdasarkan hasil wawancara yang dapat dipahami, bahwa perkembangan bimbingan dan konseling di sekolah MTsN 2 Banda Aceh sudah sangat bagus, ____________ 87Hasil Wawancara dengan Siswa 5 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 88Hasil Wawanacara dengan Guru BK di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2017. 



55 anak yang dikonseling kan sudah banyak perubahannya, mereka sudah mulai berteman seperti pada anak umumnya bermain dengan teman-temannya. 
3. Hambatan program bimbingan dan konseling pribadi sosial 

berdasarkan karakteristik siswa terisolir di MTsN 2 Banda Aceh 
 Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan program bimbingan dan konseling pribadi sosial terisolir di MTsN 2 Banda Aceh, peneliti akan mewawancarai guru bimbingan dan konseling mengajukan beberapa pertanyaan. Selanjutnya Pertanyaan kesembilanyang peneliti ajukan kepada guru bimbingan dan konseling yaitu: apa saja hambatan program bimbingan dan konseling pribadi sosial karakteristik siswa terisolir di MTsN 2 Banda Aceh? GBK memberikan jawaban bahwa:  Mengenai hambatan yang saya alami adalah jam khusus bimbingan konseling dalam pemberian layanan dengan siswa dikelas tidak adadan saya sering mengalami hambatan berupa waktu yang tidak memadai dalam melakukan layanan. Jika saya memaksakan diri untuk tetap melakukan layanan pribadi, maka dapat mengganggu proses pembelajaran yang  sedang berlangsung,Contohnya ketika siswa yang bermasalah akan saya panggil keruang bimbingan dan konseling untuk diberikan layanan, akan tetapi siswa tersebut dalam keadaan sedang menerima pelajaran, otomatis kami tidak bisa memanggil siswa tersebut, kecuali ada ijin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Hambatan pun bukan terjadi kepada siswa saja tetapi dengan orang tua siswa juga, contohnya seperti anak yang mempunyai orang tua yang super sibuk, hal tersebut bisa menghambat proses konseling yang kamilakukan. Karena suksesnya proses konseling  juga didukung oleh orang tua siswa itu sendiri.89  Pertanyaan keempat yang peneliti ajukan kepada siswa yaitu: Apa saja hambatan–hambatan yang anda hadapi dalam bimbingan dan konseling? ____________ 89Hasil Wawancara dengan Guru BK di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2017. 



56 Siswa 1 memberikan jawaban bahwa:“Hambatan dalam proses kegiatan bimbingan konseling tidak ada jadwal bimbingan konseling khususnya bimbingan dan konseling pribadi.”90   Pertanyaan yang sama diajukan kepada Siswa 2 dan 3, dan siswa 2 dan 3 memberikan jawaban bahwa:“Hambatan kami dalam proses kegiatan bimbingan konseling tidak ada jadwal bimbingan konseling, jadi bagi kami sulit untuk kami konsultasi dengan  guru bimbingan konseling”.91  Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Siswa 4,lalu siswa 4 memberikan jawaban bahwa:“Dalam proses kegiatan bimbingan konseling tidak ada jam khusus bagi kami dalam  konsultasi dengan  guru bimbingan konseling.”92  Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Siswa 5, siswa 5 memberikan jawaban bahwa:“Hambatan yang kami proses dari kegiatan bimbingan konseling tidak adanya jadwal bimbingan dan konseling.”93 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru bimbingan dan konselingdan siswa dapat dipahami, bahwa hambatan dalam program bimbingan dan konseling pribadi sosial kurangnya waktu tatap muka guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada siswa, di sekolah MTsN 2 Banda Aceh tidak ada jam khusus untuk guru bimbingan dan konseling. 
C. Pembahasan Hasil Penelitian  ____________ 90Hasil Wawancara dengan Siswa 1di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 91Hasil Wawancara dengan Siswa 2 dan 3di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2017. 92Hasil Wawancara dengan Siswa 4 di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 juli 2017. 93Hasil Wawancara dengan Siswa 5di MTsN 2 Banda Aceh pada tanggal 22 juli 2017. 



57 Berdasarkan paparan penelitian diatas yang penulis lakukan di MTsN 2 Banda Aceh, maka penulis membahas sebagai berikut: 
1. Program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa yang terisolir 

di MTsN 2 Banda Aceh 
 Berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan program Bimbingan Konseling khususnya bimbingan pribadi sosial siswa yang terisolir bahwa bimbingan konseling sangat diperlukan di sekolah.   Program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa yang terisolir di MTsN 2 Banda Aceh adalah program bimbingan konselingterlebih dahulu harus membuat program tahunan, bulanan, mingguan dan harian. Dalam program bimbingan dan konseling salah satunya ada di bidang pribadi dan di bidang sosial, karena guru bimbingan dan konseling sudah menyusun program sesuai dengan yang direncanakan dengan tujuan visi dan misi bimbingan dan konseling sesuai dengan kondisi masalah siswa, seperti memberikan layanan individual atau bimbingan pribadi kepada siswa dengan cara memanggilnya keruang bimbingan konseling untuk diberikan motivasi dan nasehat dalam masalahnya dan di bidang sosial guru bimbingan dan konseling memeberikan motiavasi dan sama-sama mencari dalam masalah siswa di sekolah MTsN 2 Banda Aceh . Hal ini sesuai yang kemukakan oleh Dewa Ketut Sukardi bahwa: Kegiatan penyusunan program bimbingan dan konseling disekolah merupakan seperangkat kegiatan yanag dilakukan melalui berbagai bentuk survey untuk persiapan sekolah dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Karena program yang efektif dan efisien adalah program bimbingan dan konseling yang terencana secara kontinu dan sesuai dengan 



58 tujuan serta visi dan misi bimbingan dan konseling sehingga diharapakan dapat meningkatkan kualitas dan mutu dari layanan bimbingan dan konseling.94    Hal ini sejalan dengan program guru bimbingan konseling disekolah sebagaimana yang tercantum dalam SK Menpan No. 84/1993 yang menegaskan bahwa tugas pokok konselor/guru bimbingan dan konseling adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan, menganalisis hasil pelaksanaan dan tindak lanjut dalam program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yan menjadi tanggung jawab. 
2. Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial Siswa 

yang Terisolir di MTsN 2 Banda Aceh. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan konseling pribadi sosial siswa terisolir dilaksanakan melalui program yang sudah sesuai dari panduan yang sudah direncanakan sebelumnya, program yang sudah direncanakan harus sesuai dengan kebutuhan atau yang diperlukan siswa dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial nya, dan layanan yang diberikan kepada siswa sudah sesuai dengan program bimbingan dan konseling, di MTsN 2 ini memiliki fasilitas yang lengkap untuk kebutuhan siswa semua yang diperlukan ada diruang bimbingan dan konseling, perkembangannya program bimbingan dan konseling sudah sangat bagus dan ada perubahan terhadap siswa-siswi nya. Hal ini sejalan yang kemukakan olehAhmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto bahwa: ____________ 94Dewa Ketut Sukardi,Bimbingan Karir di Sekolah-Sekolah, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995), h. 28. 



59 (a) bidang-bidang bimbingan, (b) jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, (c) jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, (d) tahapan pelaksanaan programbimbingan dan konseling, (e) jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab guru pembimbing untuk memperoleh layanan (minimal 150 siswa).95  Siswa di MTsN 2 Banda Aceh ada beberapa siswa yang mengalami susah dalam berteman karena kurangnya faktor dalam percaya pada dirinya sendiri dan ekonomi keluarganya,guru bimbingan konseling memberikan layanan sesuai kebutuhan siswa, di MTsN 2 Banda Aceh sekarang banyak siswa yang terisolir guru bimbingan konseling khusus memberikan bimbingan sosial dan pribadi kepada siswa yang sedang mengalami masalahnya,maka setelah dilakukan nya bimbingan sosial dan pribadi oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa yang terisolir ada siswa yang mulai menerima keadaan nya dan lebih percaya diri dalam beriteraksi sosial nya. Berubahnya pandangan mereka memilih berteman dikelas maupun diperkarangan sekolah. 
3. Hambatan program bimbingan dan konseling pribadi sosial 

berdasarkan karakteristik siswa terisolir di MTsN 2 Banda Aceh 
  Hasil dari penelitian ini, menujukkan bahwa  program bimbingan  konseling yang ada dimadrasah yang dilaksanakanan guru Bimbingan Konseling dalam bimbingan pribadi dan sosial sudah efektif, tapi tidak ada waktu untuk memberikan layanan kepada siswa, bila siswa sedang mengalami masalah maka harus tunggu sampai jam istirahat jika memanggilnya disaat proses belajar mengajar berlangsung akan menganggu guru yang ada di dalam kelas dan dapat menganggu siswa lain yang sedang belajar, tetapi guru bimbingan dan konseling ____________ 95Ahmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto, Bimbingan dan Konseling dalam berbagai 

Latar Kehidupan (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 35. 



60 akan berusaha semampunya agar bisa memberikan layanan dengan tidak menganggu proses belajar mengajar di kelas.  Hal ini sama dengan pendapat  Dewa Ketut Sukardi, “salah satu hambatan yang dialami Guru Bimbingan Konseling hingga sekarang adalah dalam pelaksanaan program bimbingan konseling khussnya bimbingan pribadi dan sosial tidak mempunyai waktu yang memadai, dan tidak tersedianya jam tatap muka atau jadwal khusus dengan siswa di kelas.”96artinyaagak sulit bagi guru Bimbingan dan Konseling dalam pemberian bimbingan kepada siswa siswi di MTsN 2 Banda Aceh.  ____________ 96 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Karir di Sekolah-sekolah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h. 11. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitian dan pengelohan data dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa yang terisolir di MTsN 

2 Banda Aceh disusun oleh guru bimbingan dan konseling yang diambil dari 

buku panduan, Daftar Cek Masalah dan Alat Ungkap Masalah dibuat dalam 

program bulanan, mingguan dan harian, dan ada beberapa layanan khusus nya 

layanan bagi siswa terisolir, salah satu nya layanan individual, layanan 

kelompok, layanan ini dilakukan dengan cara melihat keadaan siswa yang 

bermasalah di sekolah MTsN 2 Banda Aceh. 

2. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa yang 

terisolir MTsN 2 Banda Aceh di lakukan dengan cara program yang sessuai 

dengan panduan yang sudah direncanakan sebelumnya dan sudah sesuai dalam 

satu semester, guru bimbingan dan konseling memberikan layanan individual 

kepada siswa yang bermasalah, program bimbingan dan konseling yang 

dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling yang telah direncanakan terlebih 

dahulu. 

3. Dalam melakukan bimbingan dan konseling pribadi sosial dalam karakteristik 

siswa yang terisolir guru bimbingan dan konseling di MTsN 2 Banda Aceh 

mengalami hambatan tersendiri seperti waktu yang kurang memadai dalam 

melakukan layanan terhadap siswa yang bermasalah, jika guru bimbingan dan 
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konseling terus memaksa siswa untuk melakukan layanan maka akan 

menganggu waktu belajar siswa. 

 
B. Saran-saran 

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas, berikut ini penulis 

mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi 

pembaca dan guru-guru yantu sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah sebaiknya menyediakan waktu khusus untuk guru bimbingan 

dan konseling untuk mensosialisasikan program-program yang telah disusun 

sehingga tidak menganggu jam belajar. 

2. Untuk siswa dianjurkan apabila ada permasalahan yang diahadapi, agar segara 

mencari solusi baik kepada guru bimbingan dan konseling maupun dengan 

guru-guru lain yang mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

3. Untuk guru bimbingan konseling agar bisa membantu siswa dalam 

menyelesaikan masalah siswa terutama siswa yang kekurangan faktor 

ekonomi. 
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 INSTRUMEN WAWANCARA PROGRAM BIMBINGAN DAN 

KONSELING PRIBADI SOSIAL BERDASARKAN KARAKTERISTIK 

SISWA YANG TERISOLIR DI MTsN 2 BANDA ACEH 

A. Instrumen Wanwancara dengan Guru Bimbingan Konseling 

1. Siapakah yang menyusun program bimbingan dan konseling di MTsN 2 

Banda Aceh? 

2. apa saja kegiatan program bimbingan dan konseling pribadi sosial? 

3. bagaiamana tanda-tanda atau ciri-ciri anak terisolir? 

4. bagaimana pelaksanaan program bimbingan konseling pribadi sosial siswa 

terisolir di MTsN 2 Banda Aceh ini? 

5. apakah program layanan yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan 

siswa? 

6. apakah layanan yang telah diberikan sesuai dengan program yang telah 

direncanakan? 

7. apakah ada fasilitas yang diberikan madrasah dalam pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling? 

8. bagaimana perkembangan bimbingan dan konseling selama ini dimadrasah, 

khususnya bimbingan pribadi sosial siswa yang terisolir? 

9. apa saja hambatan program bimbingan dan konseling pribadi sosial 

karakteristik siswa terisolir di MTsN 2 Banda Aceh? 

 

 

 

 

 



  B. Instrumen Wawancara dengan  Siswa 

1. pernahkah anda mengikuti bimbingan konseling pribadi sosial?  

2. apakah anda pernah mengalami kesulitan dalam berteman dengan yang lain, 

kalau pernah sebab nya kenapa? 

3. bagaimana proses yang dilakukan guru bimbingan dan konseling pribadi 

sosial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Penulis sedang melakukan wawancara dengan guru bimbingan dan 

konseling MTsN 2 Banda Aceh 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan wawancara dengan siswa-siswi di MTsN 2 Banda Aceh 
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