
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Upaya  

Upaya diartikan oleh masyarakat adalah “usaha” kata upaya juga 

sering disamakan dengan kata “Usaha” yang mempunyai arti usaha atau 

cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.
12

Jadi yang 

dimaksud dengan upaya guru Bimbingan Konseling dalam kajian ini 

adalah usaha- usaha yang dilakukan guru Bimbingan Konseling dalam 

mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert. 

Guru Bimbingan Konseling sering disebut juga “Konselor 

Sekolah” konselor adalah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

Bimbingan Konseling di sekolah. Guru Bimbingan Konseling professional 

adalah mereka yang direkrut atau diangkat sesuai klasifikasi keilmuanya 

dan latar belakang pendidikannya. 

Hal ini berarti, upaya guru Bimbingan Konseling adalah suatu 

usaha berupa tindakan yang dilakukan oleh seorang yang professional 

dalam bidang Bimbingan Konseling. Dalam hal ini guru Bimbingan 

Konseling dituntut agar dapat bertindak dan bersikap sesuai dengan 

permasalahan yang di hadapi mengenai masalah hubungan sosial siswa 

introvert. 
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B. Guru Bimbingan Konseling Sebagai pelaksana Layanan Bimbingan 

Konseling  di Sekolah  

1. Pengertian dan tugas Guru Bimbingan Konseling  

Guru Bimbingan Konseling disebut konselor sekolah, konselor 

adalah penyelenggara kegiatan pelayanan Bimbingan Konseling disekolah. 

istilah konselor resmi digunakan dalam undang- undang No. 20 Tahun 

2003 dengan menyatakan konselor adalah pendidik. Sebagai pejabat 

fungsional, guru Bimbingan Konseling dituntut melaksanakan berbagai 

tugas pokok fungsionalnya secara professional. 

Menurut PERMENDIKBUD No. 111 Tahun 2014 tentang 

Bimbingan Konseling pada pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana 

diisyaratkan dalam pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: komponen 

Layanan Bimbingan Konseling memiliki 4( empat) program yang 

mencakup : 

a. Layanan dasar 

b. Layanan peminatan dan perencanaan individual 

c. Layanan responsif dan 

d. Layanan dukungan sistem  

Melihat dari keempat komponen Layanan yang dimaksud dalam 

pasal tersebut bahwa konsep dan kerangka kerja layanan yang dikehendaki 

oleh peraturan ini adalah pola Bimbingan Konseling Komprehensif. 

Disisilain dijelaskan juga bahwa tugas guru Bimbingan Konseling 

di sekolah adalah sebagai berikut: 
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a. Memasyarakatkan pelayanan Bimbingan Konseling 

b. Merencanakan program Bimbingan Konseling 

c. Melaksanakan program Bimbingan Konseling 

d. Melaksanakan kegiatan pendukung Bimbingan Konseling 

e. Mengevaluasi atau menilai proses dan hasil pelayanan Bimbingan 

Konseling dan kegiatan pendukung 

f. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan penilaian 

g. Mengadministrasikan layanan dan kegiatan pendukung Bimbingan 

Konseling yang dilaksanakan 

h. Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatannya dalam 

pelayanan Bimbingan Konseling kepada koordinator Bimbingan 

Konseling.
13

 

 

Dalam melaksanakan tugasnya guru Bimbingan Konseling harus 

mengacu kepada BK Pola 17 plus karena guru Bimbingan Konseling 

adalah orang yang menentukan berhasil atau tidaknya proses Bimbingan 

Konseling, BK pola 17 plus yang terdiri atas : 6 bidang bimbingan, 9 jenis 

layanan serta 5 kegiatan pendukung. 

Adapun ruang lingkup pelayanan Bimbingan Konseling pola 17 

plus adalah sebagai berikut: 

Pertama: keterpaduan yang mantap tentang pengertian, tujuan, 

fungsi, prinsip dan asas serta landasan Bimbingan Konseling. Kedua: 

bidang Bimbingan Konseling meliputi: bidang pengembangan pribadi, 

bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan kegiatan belajar, 

bidang pengembangan karir, bidangan pengembangan kehidupan 

berkeluarga dan bidang pengembangan kehidupan beragama. 

Ketiga: jenis- jenis layanan Bimbingan Konseling meliputi: 

layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan penyaluran, 
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layanan penguasan konten, layanan kons perorangan, layanan bimbingan 

kel, layanan konseling kel, layanan konsultasi dan layanan mediasi. 

Keempat: kegiatan pendukung Bimbingan Konseling meliputi: aplikasi 

instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih 

tangan kasus dan tampilan kepustakaan.
14

 

 

C. Masalah Hubungan Sosial Siswa Introvert 

1. Karakteristik Siswa Introvert 

Hidup dibentuk sangat mendalam oleh kepribadian sama seperti 

peran gender dan ras. Salah satu faktor terpenting dari kepribadian seperti 

yang dikatakan oleh salah seorang ilmuan dimana kita jatuh pada spectrum 

introvert dan ekstrovert. Adapun orang- orang  yang tergolong tipe 

Introvert adalah orang- orang yang memiliki sifat sebagai berikut: Kurang 

pandai bergaul, pendiam, sukar diselami batinya, suka menyendiri, bahkan 

sering takut pada orang lain
15

. 

Menurut yung (dalam Purwa Atmaja), manusia yang mempunyai 

tipe introvert mempunyai minat pokok pada dunia subyektif yang 

menjadikan sebagai asas- asas pertimbangan, orang bertipe introvert 

tenggelam dalam dirinya sendiri. Sedangkan yang bertipe ektrovert 

mempunyai minat pokok kepada dunia luar dan menganggap dunia 

subyektif sebagai nilai- nilai esensial dalam hidupnya.
16
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Selain yang disebutkan diatas, permasalah siswa introvert juga 

dijelaskan Crow (dalam Alex Sobur) menguraikan lebih terperinci sifat 

dari golongan atau tipe introvert tersebut, sebagai berikut: 

a. Lebih lancar menulis ketimbang bicara 

b. Cenderung atau sering diliputi rasa kekhawatiran 

c. Lekas malu dan canggung 

d. Cenderung bersifat radikal 

e. Suka membaca buku- buku dan majalah 

f. Lebih dipengaruhi oleh perasaan- perasan subjektif 

g.  Agak tertutup jiwanya 

h. Lebih senang bekerja sendiri 

i. Sangat menjaga dan berhati- hari terhadap penderitaan dan 

miliknya 

j. Sukar menyesuaikan diri atau kaku dalam pergaulan
17

 

Introvert pada dasarnya adalah suatu jenis temperamen. Siswa 

yang introvert bukanlah sama dengan orang yang pemalu atau orang yang 

mempunyai kepribadian yang menutup diri, introvert adalah bukanlah 

suatu penyakit. 18  Sedangakan lebih lanjut dijelaskan oleh su‟adahdan 

fauzik lendriono, menuliskan sifat- sifat manusia bertipe introvert adalah 

sebagai berikut: 

a. Cenderung dan lebih suka memasuki dunia imaginer biasa 

merenung yang kreatif 

b. Produktif dan ekspresi- ekspresinya diwarnai oleh perasaan 

subyektif, pusat kesadaran dirinya adalah pada egonya sendiri dan 

sedikit perhatian pada dunia luar 

c. Perasaannya halus dan cederung tidak melahirkan emosi secara 

mencolok. biasanya orang semacam ini melahirkan ekspresi 

dengan cara yang hasul dan jarang ditemui pada orang lain 

d. Sikapnya tertutup sehingga jika ada konflik disimpannya dalam 

hati dan dia berusaha untuk dapat menyelesaikannya sendiri 

e. Banyak pertimbangan, sering suka mengadakan self analisis dan 

self critism 
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f. Sensitif terhadap kritik, penggalaman- penggalaman pribadi 

bersifat pujian atau celaan tentang dirinya 

g. Pemurung dan selalu ada kecenderungan bersikap menyendiri 

h. Lemah lembut tindak dan sikapnya. Ia akan mempunyai pandangan 

yang idealistis.
19

 

 

Jika siswa merupakan seorang introvert maka ia akan merasa 

kesulitan untuk bersosialisasi dan kurang memiliki kepercayaan diri, 

kerena pada dasarnya manusia harus bersosialisasi dengan lingkungannya 

yang merupakan pendidikan dalam lingkungan.
20

 

2. Siswa Introvert Berdasarkan Hasil Sosiometri 

Sosiometri adalah salah satu alat ungkap masalah hubungan sosial 

yang dilakukan oleh para ahli psikolog dan guru Bimbingan Konseling 

untuk melihat seluas apa hubungan sosial disekolah. Sosiometri ini juga 

mencoba untuk menemukan individu dalam mengungkap hubungannya 

dilingkungan tertentu. sosiometri dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu: 

1) tipe nominative 2) tipe skala bertingkat 3) tipe siapa dia. Pelaksanaan 

pengumpulan data dengan pengolahan sosiometri siswa- siswi yang 

tergolong introvert atau tertutup dari hasil sosiometri tersebut yang 

disusun dalam bentuk sosiogram. 

3. Masalah Hubungan Sosial dan Jenis- jenisnya 

Hubungan sosial dapat diartikan sebagai cara- cara individu 

bereaksi terhadap orang- orang disekitarnya dan bagaimana pengaruh 

hubungan itu terhadap dirinya.
21

 Dalam perkembangannya, setiap individu 
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ingin tahu bagaimana cara melakukan hubungan secara baik dan aman 

dengan dunia sekitarnya, baik yang bersifat fisik maupun sosial.
22

 Masalah 

hubungan sosial adalah yang terdiri dari dua kata yaitu: masalah dan 

hubungan sosial. 

Masalah adalah gejala-gejala yang dapat menghambat individu dari 

segi pergaulannya.Sedangkan hubungan sosial adalah suatu hubungan 

antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi antara yang satu 

dengan yang lainnya.
23

Jadi masalah hubungan sosial adalah gejala-gejala 

yang dialami oleh individu (siswa) yang dapat menghambat perkembangan 

tentang hubungan sosialnya. 

Sedangkan jenis- jenis masalah sosial remaja adalah sebagai 

berikut: 

a. Siswa tidak toleran dan bersikap superior 

b. Kaku dalam pergaulan 

c. Peniruan buta terhadap teman sebaya 

d. Control orang tua 

e. Perasaan yang tidak jelas terhadap dirinya atau orang lain 

f. Kurang dapat mengendalikan diri dari rasa marah dan sikap 

permusuhan.
24

 

                                                             
22

 M. Ali Dan M. Asrori, Psikologi Remaja( Perkembangan Peserta Didik), Pt. Bumi 

Aksara: Jakarta, 2009, h. 85 
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Selain yang dikatakan diatas masih banyak lagi jenis- jenis 

masalah sosial yang dikeluhkan remaja- remaja saat ini seperti sebagai 

berikut: 

a. Tidak mempunyai teman akrab dan memiliki hubungan sosial terbatas 

b. Canggung atau tidak lancar berkomunikasi dengan orang lain 

c. Tidak lincah atau kurang mengetahui tentang tata karma pergaulan 

d. Kurang pantas memimpin atau mudah dipengaruhi orang lain 

e. Sering membantah atau tidak menyukai yang dikatakan atau dirasakan 

orang lain, sering dikatakan sombong 

f. Mudah tersinggung atau sakit hati jika berhubungan dengan orang lain 

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah dalam 

hubungan sosial siswa, dapat lihat dari kondisi- kondisi yang 

menyebabkan diterima atau tidaknya siswa dalam kelompok sosial, 

sebagai berikut: 

a. Kesan pertama yang kurang baik karena penampilan diri yang 

kurang menarik atau sikap yang yang menjauhkan diri yang 

mementingkan diri sendiri. 

b. Terkenal sebagai orang yang tidak sportif 

c. Penampilan yang tidak sesuai dengan standar kelompok dalam hal 

daya tarik fisik atau tentang kerapian 

d. Perilaku sosial yang ditandai oleh perilaku menonjolkan 

diri,menganggu dan menggertak orang lain, senang memerintah 

dan tidak mau bekerjasama dan kurang bijak sana 

e. Kurangnya kematangan, terutama dalam hal pengendalian emosi, 

ketenangan, kepercayaan diri dan kebijaksanaan 

f. Sifat- sifat kepribadian seperti mementingkan diri sendiri, keras 

kepala, gelisah dan mudah marah 

g. Status sosioekonomis dibawa status sosioekonomis kelompok dan 

hubungan yang buruk dengan anggota- anggota keluarga 
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h. Tempat tinggal yang terpencil dari kelompok atau tidak mampu 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok karena tanggung 

jawab keluarga atau karena bekerja sambilan.
25

 

 

Selain dari kondisi- kondisi yang menyebabkan diterima atau tidaknya 

siswa dalam kelompok sosial, faktor lain juga dilihat dari kondisi- kondisi 

yang mempengaruhi konsep diri remaja yaitu sebagai berikut: 

a. Usia kematangan 

b. Penampilan diri 

c. Nama dan julukan 

d. Hubungan keluarga 

e. Teman sebaya 

Bahaya yang akan dihadapi siswa karena ketidakmampuannya dalam 

penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya tidak hanya mengabaikan 

pelajarannya dan juga masalah dalam hubungan sosial. Masalah sosial atau 

gejala yang dialami individu yang dapat menghambat perkembangan individu 

itu sendiri baik dari segi masalah komunikasi dan juga masalah pergaulan 

dengan teman sebayanya. 

Dalam bidang Bimbingan sosial, pelayanan Bimbingan Konseling 

disekolah berusaha membantu peserta didik mengenal dan berhubungan 

dengan lingkungan sosialnya, yang dilandasi budi pekerti dan bertanggung 

jawab kemasyarakatan dan bernegara. Bimbingan pribadi berorientasi pada 

diri  individu sendiri, bidang pengembangan sosial, yaitu hubungan individu 

dengan orang- orang lain. Usur- unsur komunikasi dan kebersamaan dalam 
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arti yang seluas- luasnya menjadi acuan pokok dalam bidang pengembangan 

sosial.
26

 Tujuan utama layanan Bimbingan sosial adalah agar individu yang 

dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dan lingkungannya. 

Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam 

memecahkan masalah sosialnya sehingga individu dapat menyesuaikan diri 

secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Dalam konteks manusia 

sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ciptaan allah SWT. 

D. Upaya Guru Bimbingan Konseling Mengatasi Masalah Hubungan Sosial 

Siswa Introvert 

1. Upaya yang dilakukan guru Bimbingan Konseling 

Penanganan masalah siswa seharusnya merupakan tanggung jawab 

bersama dari pihak orang tua, kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru 

kelas, guru Bimbingan Konseling dan masyarakat. Upaya yang dilakukan 

hendaknya hal yang dapat membuat rasa nyaman pada diri siswa. 

Beberapa caradalam mengatasi siswa bermasalah, adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengenalan awal tentang kasus( dimulai semula kasus itu 

dihadapkan) 

b. Pengembangan ide- ide tentang rincian masalah yang terkandung 

di dalam kasus tersebut 

c. Penjelajahan yang lebih lanjut tentang segala seluk beluk kasus 

tersebut dan akhirnya 

d. Mengusahakan upaya- upaya untuk mengatasi kasus atau 

memecahkan sumber pokok permasalahan itu
27
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Sebagai seorang guru Bimbingan Konseling dalam upaya 

mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert juga dapat dilakukan 

melalui pemberian layanan Bimbingan Konseling adalah sebagai berikut: 

a. Layanan informasi  

b. Layanan orientasi 

c. Layanan konseling individual 

d. Layanan konseling kelompok dan lain sebagainya
28

 

Adapun upaya- upaya yang dilakukan guru Bimbingan Konseling 

mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert. Untuk mendapatkan 

solusi secara tepat atas permasalahan siswa tersebut, guru Bimbingan 

Konseling terlebih dahulu melakukan identifikasi dalam upaya mengenali 

gejala- gejala secara cermat terhadap fenomena- fenomena yang 

menunjukan kemungkinan adanya permasalahan yang melanda 

siswa.diangnosis dilakukan untuk mengetahui dan menetapkan jenis 

masalah yang dihadapi siswa lalu menetapkan jenis bimbingan yang akan 

diberikan, dalam melakukan diagnosik masalah siswa introvert perlu 

ditempuh langkah- langkah sebagai berikut: 

a. Kenali peserta didik yang berkepribadian introvert yang mengalami 

masalah hubungan sosial 

Dalam mengenali siswa introvert yang mengalami masalah 

hubungan sosial, cara yang paling mudah adalah dengan melaksanakan 
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sosiometri karena dengan hasil sosiometri akan tergambar pola dan 

struktur hubungan sosial siswa tersebut. 

b. Memahami sifat dan jenis masalah hubungan sosial siswa introvert  

Langkah kedua dari diagnosis masalah siswa introvert seperti apa 

dan dalam masalah apa saja siswa ini bermasalah. Sehingga guru 

Bimbingan Konseling memperhatikan dan mengamati dalam semua 

pergaulan siswa.  

c. Menetapkan latar belakang masalah hubungan sosial yang dialaminya 

Guru Bimbingan Konseling dihadapkan pada masalah bagaimana 

menduga penyebab pola kekuatan dan kelemahan siswa asuh. langkah 

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang yang 

menjadi penyebab sehingga siswa introvert mengalami masalah dalam 

hubungan sosial, melalui mengamati tingkah laku siswa, bertanya- 

tanya dengan guru atau orang tua siswa untuk mendapatkan informasi 

yang luas dan jelas.  

d. Menetapkan usaha- usaha bantuan yang akan diberikan dalam 

mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert 

Setelah diketahui sifat dan jenis masalah hubungan sosial serta 

latar belakangnya, maka langkah selanjutnya menetapkan beberapa 

kemungkinan upaya mengatasi masalah tersebut berdasarkan data yang 

diperoleh. 

e. Pelaksanaan bantuan, tindak lanjut dan mengevaluasi bantuan yang 

telah diberikan 
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Pelaksanaan upaya bantuan diberikan secara terus menerus, terarah 

dan disertai penilai yang tepat sampai saat yang diperkirakan. bantuan 

untuk mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert ini terutama 

menekankan akan penerimaan sosial dan mengurangi hambatan- 

hambatan yang melatar belakanginya. 

Kemudian melakukan evaluasi untuk penilaian apakah pemberian 

bantuan telah mencapai hasil yang diharapkan, dan tindak lanjut 

diberikan secara terus menerus sehingga diketahui keberhasilannya. 

Kualitas guru Bimbingan Konseling adalah semua kriteria 

keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan dan 

nilai-  nilai yang dimiliki guru Bimbingan Konseling untuk mempermudah 

dalam menjalankan proses Bimbingan Konseling sehingga mencapai 

tujuan yang diharapkan.
29

 

E. Faktor yang Mempengaruhi Upaya Guru Bimbingan Konseling 

Mengatasi Masalah Hubungan Sosial Siswa introvert 

Adapun langkah- langkah guru Bimbingan Konseling dalam 

memberikan layanan kepada siswa yang didalamnya terdapat cara untuk 

mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert seperti masalah dalam 

bergaul, menyesuaikan diri, berinteraksi  dan berkomunikasi maupun masalah 

siswa yang terisolir dari lingkungannya. 
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Adapun faktor yang dapat mempengaruhi upaya guru Bimbingan 

Konseling dalam mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert adalah 

sebagai berikut:  

1. Kerjasama yang dilakukan guru Bimbingan Konseling 

Kerja sama yang dilakukan guru Bimbingan Konseling seperti 

kerjasama dengan keluarga siswa, Kerja sama dengan teman sebaya siswa, 

Kerja sama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas untuk mengatasi 

masalah hubugan sosial siswa introvert  

2. Waktu dan fasilitas penunjang kegiatan Bimbingan Konseling  

Fasilitas fisik meliputi ruangan Bimbingan Konseling (ruang kerja, 

pertemuan, administrasi, penyimpanan data dan ruang tunggu), alat- alat 

perlengkapan ruangan (meja, kursi, lemari, papan tulis dan alat kantor 

lainnya) fasilitas teknik seperti alat- alat pengumpulan data( angket, tes, 

daftar siswa dan sebagainya). 

F. Penelitian Relevan 

1. Penelitian tentang masalah sosial siswa yang dilakukan oleh, Raja 

Rahima(2011) prodi BK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

yang berjudul: „upaya guru pembimbing dalam mengatasi masalah 

hubungan interpersonal siswa di SMA pekanbaru‟.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa siswa yang tergolong 

bermasalah dalam hubungan interfersonal sangat banyak(77%) 

dibandingkan yang tidak bermasalah(23%). Jenis-jenis masalah yang 

dialami siswa berupa: a). siswa kurang mampu membangun 
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pertemanan(68%)  b). siswa belum mampu membengun persahabatan 

(92%) c). siswakesulitan untuk masuk ke kelompok social (96%). 

Sedangkan faktor penyebab terjadinya masalah hubungan interpersonal: a) 

siswa belum mampu berkomunikasi dengan baik(54%). b). siswa masih 

membangun hubungan interpersonal berdasarkan status social (75%). c). 

siswa masih membangun hub interpersonal berdasarkan intelengensi(69%) 

d). siswa masih membangun hubungan interpersonal berdasarkan 

gender(94%). 

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sri Ningsih, tahun 2015. 

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau(UIN suska 

riau) fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan judul:”peran guru bimbingan 

dalam mengatasi siswa introvert di sekolah menengah pertama yayasan 

lembaga pendidikan islam plus marpoyan”  

Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik sifat siswa 

introvert yang di identifikasi oleh guru bimbingan adalah, (1)kaku dalam 

berkomunikasi.(2) canggung dalam bergaul. (3) tidak mempunyai teman 

akrab. (4)menutup diri dalam pergaulan. (5)menyukai kesunyian. (6)lebih 

senang membaca buku dari pada bermain sama teman.(7)pemalu. (8) 

sering terlihat gugup.sedangkan peran guru pembimbing dalam mengatasi 

siswa introvert adalah:(1)peranan guru pembimbing di SMP YLPI plus 

marpoyan Pekanbaru sudah berjalan denga baik akan tetapi belum 

maksimal. (2)peran guru pembimbing di SMP YLPI plus marpoyan 

Pekanbaru lebih di dominasi oleh guru pembimbing 1(satu).dan  
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faktor penghambat siswa yang introvert adalah, (1)sulitnya siswa 

introvert dalam konseling. (2)tidak mau dikonseling. Sedangkan factor 

pendukung adalah: (1)masalah siswa introvert tidak sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab guru pembimbing,akan tetapi juga menjadi tanggung 

jawab PA (pembimbing akademis) anak tersebut. Dari hasil penelitian 

tersebut terungkap bahwa masalah siswa introvert ini sudah menjadi 

kepedulian pihak sekolah lain adalah: PA (pembimbing akademis). 

Sebagai guru pembimbing bisa bekerja sama dengan PA dalam mengatasi 

siswa introvert. 

3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Siti Fatimah,tahun 2011. 

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau(UIN 

Suska) fakultas psikologi dengan judul:”perbedaan frekuensi pengunaan 

fungsi dasar facebook di tinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan 

introvert pada mahasiswa fakultas psikologi UIN Suska Riau,  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan pengunaan fungsi dasar facebook yang signifikan pada 

mahasiswa (f=3,300, p=0,005). Dimana mahasiswa dengan tipe 

kepribadian ekstrovert memiliki frekuensi yang lebih tinggi dalam 

mengunakan fungsi dasar facebook dibandingkan dengan mahasiswa 

dengan tipe kepribadian introvert. 

Paparan hasil penelitian diatas menunjukan secara kusus penelitian 

dengan judul: upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

masalah hubungan sosial siswa introvert belum pernah diteliti. Atas dasar 
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itulah peneliti akan meneliti tentang “upaya guru bimbingan konseling 

megatasi masalah hubungan sosial siswaintrovert di SMP Negeri 1 

Singingi. 

 

G. Konsep Operasional 

Konsep kajian ini berkenan dengan upaya guru Bimbingan  Konseling 

mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert. Secara umum siswa yang 

introvert adalah siswa yang perhatiananya mengarah pada dirinya sendiri. 

Berdasarkan konsep tersebut upaya guru Bimbingan Konseling dan faktor 

yang mempengaruhi upaya guru Bimbingan Konseling mengatasi masalah 

hubungan sosial siswa introvert, maka indikator yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Adapun indikator dari upaya guru Bimbingan Konseling mengatasi 

masalah hubungan sosial siswa introvert adalah sebagai berikut: 

a. Guru Bimbingan Konseling melakukan pendekatan atau  

mengidentifikasi siswa introvert untuk mengetahui masalah hubungan 

sosial yang dialami siswa introvert 

b. Guru Bimbingan Konseling melaksanakan diagnosis terhadap siswa 

introvert  

c. Guru Bimbingan Konseling menetapkan latar belakang masalah 

hubungan sosial siswa introvert 

d. Guru Bimbingan Konseling menetapkan upaya atau usaha- usaha 

bantuan yang akan diberikan kepada siswa introvert tentang hubungan 

sosial  
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e. Guru Bimbingan Konseling memberikan bantuan kepada siswa 

melalui layanan Bimbingan Konseling 

f. Guru Bimbingan Konseling mengevaluasi dan menindak lanjuti dari 

hasil layanan yang sudah diberikan. 

2. Adapun indikator faktor yang mempengaruhi guru Bimbingan Konseling 

mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert adalah sebagai berikut: 

a. Kerja sama yang dilakukan guru Bimbingan Konseling 

b. Faktor Waktu dan fasilitas penunjang kegiatan layanan Bimbingan 

Konseling . 

 

 

 

 

 


