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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A.  Kerangka Teoritis  

1. Kepercayaan Diri  

a. Pengertian  

Orang yang dikatakan memiliki kepercayaan diri adalah orang 

yang puas dengan dirinya.Orang yang puas dengan dirinya ialah orang 

yang merasa mengetahi dan mengakui keterampilan dan kemampuan 

yang dimilikinya, serta mampu menunjukkan keberhasilan yang 

dicapai dalam kehidupan bersosial.
12

 Kepercayaan diri merupakan 

suatu keyakinan dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun 

harus dihadapi dengan berbuat sesuatu”.Kepercayaan diri itu lahir dari 

kesadaran bahwa jiwa memutuskan untuk melakukan sesuatu, sesuatu 

itu pula yang harus dilakukan. Kepercayaan diri itu akan datang dari 

kesadaran seorang individu bahwa individu tersebut memliki tekad 

untuk melakukan apapun, sampai tujuan yang ia inginkan tercapai.
13

 

 “Rasa percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap 

segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut 

membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di 

dalam hidupnya”.Jadi orang yang percaya diri memiliki rasa optimis 

dengan kelelebihan yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan.Siswa yang mempunyai rasa percaya diri tinggi dapat 

memahami kelebihan dan kelemahan yang dimiliki.Kelemahan 

motivasi untuk mengembangkan kelebihan yang dimilikinya bukan 

dijadikan penghambat dan penghalang dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
14

 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an dalam surat 

Ar-Ra’du ayat 11 yang berbunyi : 

 

Artinya:  “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 

menjaganya bergiliran,dari depan dan belakangnya. 

Mereka menjaganya atas perinyah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu 

kaum,maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia” (ar-Ra’du:11) 

 

Berdasarkan dari beberapa pegertian tersebut, maka dapat 

ditarik kesimpulan kepercayaan diri, adalah kesadaran individu akan 

kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, menyakini adanya rasa 

percaya dalam dirinya, merasa puas terhadap dirinya baik yang bersifat 

batiniah maupun jasmaniah,dapat bertindak sesuai dengan 

kepastiannya serta mampu mengendalikannya dalam mencapai tujuan 

yang diharapkannya. 
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b. Proses Terbentuknya Rasa Percaya Diri 

Kepercayaan diri yang melekat pada diri individu bukan 

bawaan sejak lahir atau turunan anak melainkan hasil proses belajar 

bagaimana merespon berbagai rangsangan dari luar melalui interaksi 

dengan lingkungannya. Kita sering merespon berbagai rangsangan atau 

fenomena dari luar kemudian kita mempresepsikannya.Bila kita 

mempresentasikan secara perasaan yang tidak menyenangkan 

kemudian timbul perasaan untuk menghindarinya.
15

 

Terbentuknya rasa percaya diri yang kuat terjadi melalui 

proses, diantaranya : 

1) Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses 

perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu.  

2) Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang 

dimilikinya dan melahirkannya keyakinan yang kuat untuk bisa 

berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-

kelebihannya.  

3) Pemahaman dan reaksi positif seorang terhadap kelemahan-

kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa 

rendah diri atau rasa sulit menyesuaikan diri. 

4) Pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan 

dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada 

dirinya.
16

 

 

Kurangnya pada salah satu proses tersebut, menjadikan 

seseorang mengalami hambatan untuk mendapatkan rasa percaya diri. 

Misalnya saja individu yang mengalami hambatan-hambatan dalam 

perkembangannya ketika bersosialisasi akan menjadikan individu 
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tersebut menjadi tertutup dan rendah diri yang pada akhirnya menjadi 

kurang percaya diri.  

c.  Ciri-Ciri Percaya Diri  

Ciri-ciri orang yang mempunyai kepercayaan diri tinggi antara lain:  

 

1) Selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu. 

2) Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 

3) Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul didalam berbagai 

situasi. 

4) Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. 

5) Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 

penampilannya.  

6) Memiliki kecerdasan yang cukup. 

7) Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup. 

8) Memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang 

kehidupannya, misalnya keterampilan berbahasa asing.  

9) Memiliki kemampuan bersosialisasi. 

10) Memiliki latar belakang pendidikan yang baik.  

11) Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi 

kuat dan tahan didalam menghadapi berbagai cobaan hidup.  

12) Selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah, 

mislanya dengan tetap tegar, sabar dan tabah dalam mengahdapi 

persoalan hidup. Dengan sikap ini, adanya masalah hidup yang 

berat justru semakin memperkuat rasa percaya diri seseorang.
17

 

 

 

2. Siswa Terisolir  

a. Pengertian  

Menurut Andi Mappiare menyatakan bahwa siswa terisolir 

adalah siswa yang jarang dipilih atau sering kali mendapat penolakan 

dari lingkungannya.
18

 Siswa terisolir juga merupakan siswa yang tidak 

mempunyai sahabat, jarang dipilih, selalu ditolak di antara temana 

sebayanya., tidak mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan-
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kegiatan kelompok, tidak dapat menyerap dan menerima norma-norma 

ke dalam kepribadiannya, tidak mampu untuk berprilaku yang pantas 

atau menyesuaikan diri menurut tuntutan lingkungan yang ada, siswa 

yang jarang dipilih atau sering kali mendapat penolakan dari 

lingkungannya.
19

 

b. b. Indikator SiswaTerisolir  

Indikator siswa terisolir menurut Elizabeth B. Hourlock adalah : 

1) Penampilan diri yang kurang menarik 

Penampilan diri yang kurang menarik sangat berpengaruh dalam 

bersosialisasi, karena dalam bersosialisasi hal pertama yang 

diperhatikan adalah kontak mata.Siswa yang kurang rapi dalam 

berpenampilan termasuk pemakaian seragam misalnya seragam atas 

yang dikeluarkan dan memakai seragam yang tidak sesuai dengan 

jadwal dapat menarik perhatian yang bersifat negatif. 

2) Kurang Sportif  

Siswa yang kurang sportif dalam bersosialisasi ataupun bergaul 

dapat dijauhi dari teman-temannya.Karena sifat kurang sportif 

menandakan kurangnya rasa tanggung jawab. 

3) Penampilan yang tidak sesuai dengan standar teman 

Seperti halnya poin pertama, penampilan yang tidak sesuai dengan 

standar teman merupakan salah satu indikator siswa tersebut dapat 

dijauhi teman-temannya. 
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4) Penampilan yang menonjolkan diri, mengganggu orang lain, suka 

memerintah,tidak bekerjasama dan kurang bijaksana. 

5) Mementingkan diri sendiri dan mudah marah  

Dalam bersosialisai mementingkan diri sendiri atau egosi dan 

mudah marah merupakan sifat yang harus dihindari, dengan adanya 

sifat tersebut rasa kebersamaan akan hilang.
20

Berdasarkan pemaparan 

di atas bahwa indikator siswa terisolir adalah siswa yang 

berpenampilan kurang menarik, kurang sportif, penampilan tidak 

sesuai dengan standar teman, penampilan yang menonjolkan dirinya, 

dan mementingkan diri sendri. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa terisolir  

Keterkaitan dengan penerimaan dan penolakan social 

mengemukakan beberapa hal yang menyebabkan seorang remaja 

diterima atau ditolak dalam kelompoknya, adapun faktor-faktor yang 

menyebabkan diterima dalam kelompoknya yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

1) Penampilan (performance)dan perbuatan yang meliputi tampang 

baik paling rapi serta aktif dalam urusan kelompok belajar.  

2) Kemampuan fikir, anatara lain: mempunyai insiatif dalam belajar, 

banyak memikirkan kepentingan kelompok belajar, dan 

menggemukakan buah pikiran dalam belajar. 
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3) Sikap,sifat dan perasaan antara lain : bersikap sopan dalam belajar, 

memperhatikan orang lain dalam belajar, penyabar dan menahan 

dalam belajar.  

4) Pribadi, meliputi : jujur pada saat belajar, dapat dipercaya, 

bertanggung jawab dan suka menjalankan pekerjaannya, menaati 

aturan kelompok belajar.  

5) Aspek lain meliputi pemurah dan tidak pelit, suka bekerjasama dan 

membantu anggota kelompok belajar.
21

 

3. Bimbingan dan Konseling 

a. Pengertian  

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada 

seseorang dengan memperkembangkan potensi-potensi yang dimiliki, 

mengenali diri sendiri dan mengatasi permasalahan-permasalahan 

sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya, dan 

bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain
22

. 

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada 

seseorang dengan tujuan kemandirian dimana seorang pembimbing 

membawa orang yang dibimbing untuk mengenal potensinya, sehingga 

siswa mampu mengembangkan dirinya sendiri dan mampu 

menghadapi segala bentuk persoalan yang dihadapi.Dengan beberapa 

pengertian di atas diharapkan guru bimbingan dan konseling memiliki 
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keahlian dan kepribadian yang baik, sehingga dapat membantu siswa 

dalam mengembangkan kemampuan dirinya sesuai dengan norma dan 

dapat mengentaskan segala masalahnya dengan baik. 

Guru bimbingan konseling sering disebut dengan “konselor 

sekolah”. Konselor adalah suatu tunjukan kepada petugas dibidang 

konseling yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik 

pribadi khusus yang diperoleh melalui pendidikan profesional. 

Mengenai tugas pokok dari guru bimbingan konseling di atur dalam 

SK Menpan No. 84 tahun 1993 pada pasal 3 ayat 2, yaitu “Menyusun 

program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi 

pelaksanaan bimbingan, analisis dalam program bimbingan terhadap 

peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya
23

.Konseling merupakan 

situasi pertemuan tatap muka antara konselor dengan klien (siswa) 

yang berusaha memecahkan masalah dengan mempertimbangkan 

bersama-sama sehingga klien dapat memecahkan masalahnya 

berdasarkan penentuan sendiri
24

 

Melalui pengertian konseling di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa konseling merupakan bentuk wawancara face to face yang 

dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya untuk membantu 

memahami dirinya lebih dalam, agar mendapatkan pemecahan masalah 

yang dihadapi baik berhubungan dengan lingkungan maupun yang 
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berkaitan dengan masalah pribadinya. Dalam hal ini konseling dapat 

dilakukan secara mendalam untuk memperoleh berbagai informasi dan 

memberikan bantuan melalui keputusan dan upaya yang dilakukan. 

Pada awalnya proses konseling dilakukan secara individual 

atau face to face antara konselor dan klien, namun setelah berkembang 

adapula konseling yang dilakukan secara kelompok. Dengan demikian 

konseling dapat diartikan sebagai upaya atau bantuan yang diberikan 

kepada individu untuk memecahkan masalahnya dengan cara 

wawancara dan dengan cara-cara yang disesuaikan dengan 

permasalahan klien. Namun tidak terlepas bahwa, pemecahan masalah 

diserahkan kembali kepada klien agar menjadi manusia yang mandiri. 

b. Fungsi Bimbingan dan Konseling  

Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari segi kegunaan 

dan manfaat pelayanan dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi 

pokok, yaitu: 

1) Fungsi pemahaman 

Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang 

menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu 

sesuai dengan keprluan pengambangan siswa yang mencakup 

pemahaman tentang diri siswa, lingkungan siswa, dan lingkungan 

yang lebih luas terutama oleh siswa.
25
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2) Fungsi pencegahan 

Fungsi pencegahan adalah memberi bantuan kepada siswa 

sebelum ia menghadapi persoalan, sebab pencegahan lebih mudah dari 

pada menyembuhkan. 

3) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang 

baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan 

maupun hasil-hasil perkembangan yang telah tercapai selama ini
26

. 

4) Fungsi perbaikan 

Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang 

akan mengahasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai 

permasalahan yang dialami siswa.
27

Dengan fungsi ini diharapkan 

dapat menghasilkan pemecahan masalah atau terentasnya persoalan 

yang dialami oleh siswa (klien). 

c. Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu tercapainya 

tujuan pendidikan, pengajaran, dan membantu individu untuk 

mencapai kesejahteraan. 

Secara umum dan luas, program bimbingan dilaksanakan 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1) Membantu individu mencapai kebahagiaan hidup pribadinya. 
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2) Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan 

produktif dalam masyarakat. 

3) Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan 

individu-individu yang lain.  

4) Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan 

kemampuan yang dimilkinya.
28

 

d. Macam-macam bimbingan 

1) Bimbingan social 

Bimbingan sosial ialah bimbingan yang bertujuan untuk membantu 

siswa dalam hubungannya dengan lingkungan sosial yang dilandasi 

budi pekerti yang luhur dan tanggung jawab kemasyarakatan.
29

 

2) Bimbingan belajar 

Bimbingan belajar adalah bimbingan yang bertujuan untuk 

menemukan cara belajar yng tepat, dalam memilih program studi 

yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran yang timbul yang 

berkaitan dengan tuntunan belajar.
30

 

3) Bimbingan pribadi 

Dalam bidang bimbingan pribadi, membantu siswa menemukan dan 

mengembangkan pribadi yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan 
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Yang Maha Esa, mantap, dan mandiri serta sehat jasmani dan 

rohani.
31

 

4) Bimbingan karir 

Bimbingan karier adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri 

menghadapi dunia pekerjaan, dan memilih lapangan  pekerjaan atau 

jaban/profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku 

jabatan itu dan dalam menyesuaikan diri dengan  berbagai tuntutan 

dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki.
32

 

 

4. Guru Pembimbing  

a. Pengertian  

Guru pembimbing atau disebut juga dengan konselor sekolah 

adalah julukan kepada seorang pelaksana utama yang mengkoordinasi 

pembimbing semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan 

konseling disekolah. Guru pembimbingmerupakan tenaga profesi yang 

sekian lama telah dipersiapkan baik dari segi wawasan maupun 

kepribadian melalui pendidikan prajabatan untuk melakukan layanan 

konseling di sekolah. 
33

 Dalam kutipan yang lain juga dijelaskan bahwa 

guru pembimbing adalah tenaga pendidik profesional yang telah 
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menyelesaikan pendidikan akademik Sastra Satu (S.1) program studi 

konseling dan program pendidikan.
34

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat diuraikan bahwa guru 

pembimbing adalah seseorang yang berhak dan seseorang yang bisa 

melakukan kegiatan memberikan bimbingan dengan berbagai upaya 

dan peraturan yang telah ditentukan.Dan keterampilan itu diperoleh dari 

hasil pendidikan dan pembelajran yang membahas khusus untuk 

mempelajari bimbingan konseling tersebut, sehingga seseorang yang 

telah ditetapkan untuk menjadi guru pembimbing di sekolah adalah 

seseorang yang sudah dibekali ilmu dan wawasan tentang bimbingan 

konseling dalam waktu yang cukup lama. 

b. Sifat yang Harus di Miliki Guru Pembimbing 

Seorang guru pembimbing yang berwenang dalam melakukan 

bimbingan konseling di sekolah harus memiliki sifat di antaranya:  

1) Memiliki sifat baik, setidak-tidaknya sesuai ukuran si terbantu. 

2) Bertawakal, mendasarkan segala sesuatu atas nama Allah. 

3) Sabar, utamanya tahan menghadapi si terbantu yang terkadang 

menentang keinginan untuk dibantu. 

 

4) Tidak emosional,artinya tidak mudah terbawa emosi dan dapat 

mengatasi emosi diri dan si terbantu (siswa). 

5) Retotrika yang baik, mengatasi keraguan si terbantu dan dapat 

meyakinkan bahwa ia dapat memberikan bantuan. 

6) Dapat membedakan tingkah laku siswa yang berimplikasi 

terhadap hukum wajib,sunah, mubah, makhruh,haram,terhadap 

perlunya taubat atau tidak.
35
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7) Memahami diri, artinya dapat memahami dirinya dengan baik, 

memahami apa yang di lakukan, mengapa dia melakukan hal itu, 

dan masalah apa yang harus dia selesaikan.  

8) Kesehatan psikologis, maksutnya seorang guru pembimbing 

harus memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari siswa, 

hal ini penting karena kesehatan psikologis konselor akan 

mendasari pemahamannya terhadap prilaku dan penampilan.  

9) Dapat dipercaya, artinya tidak menjadi penyebab kecemasan 

bagi siswa. 

10) Jujur, artinya harus bersikap terbuka dan asli. 

11) Kekuatan,artinya bahwa klien memandang konselor sebagai 

orang yang tabah menghadapi masalah dan dapat 

menanggulangi masalah pribadinya.  

12) Bersikap hangat, ramah, penuh perhatian dan memberikan kasih 

sayang. 

13) Active responsiveness,artinya bahwa dengan memalui respon 

yang aktif,konselor dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya 

terhadap kebutuhan siswa.  

14) Kepekaan, artinya menyadari tentang adanya dinamika 

psikologis yang tersembunyi atau sifat mudah tersinggung.
36

 

 

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

seseorang yang menjadi guru pembimbing harus memiliki sifat-sifat 

yang telah dipaparkan di atas agar terlihat sempurna dan meyakinkan 

bagi setiap siswa yang ingin melakukan pelayanan konseling bukan 

hanya itu, siswa juga bisa menjadi lebih nyaman dan lebih leluasa 

dengan suka rela untuk menyampaikan segala permasalahan yang 

sedang ia hadapi. Dengan demikian, maka target pengentesan masalah 

dan bantuan kepada siswa dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

c. Tugas Guru Pembimbing  

Selain sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru pembimbing 

untuk melakukan kegiatan konseling agar lebih baik dan sesuai dengan 
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langkah-langkah yang telah ditetapkan, hendaklah seorang guru 

pembimbing harus mengetahui juga tugas yang harus ia lakukan. 

Sebagai guru pembimbing memiliki beberapa tugas, di antaranya yaitu : 

1) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling. 

2) Merencanakan program bimbingan konseling bersama 

coordinator bimbingan konseling. 

3) Merumuskan persiapan kegiatan bimbingan konseling.  

4) Melaksanakan layanan bimbingan konseling terhadap siswa 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

5) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan 

konseling. 

6) Menganalisis hasil evaluasi. 

7) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis 

penilaian.  

8) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. 

9) Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan kepada 

coordinator guru pembimbing atau kepada kepala sekolah.  

10) Menampilkan pribadi sebagai figure moral yang berakhlak 

mulia. 

11) Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah yang 

menunjang peningkatan mutu pendidikan disekolah. 
37

 

 

Sifat dan tugas guru pembimbing yang telah dijabarkan dan 

dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa untuk menjadi seorang guru 

pembimbing itu berat namun penuh kemuliaan jika dijalankan dengan 

iklas dan sungguh-sungguh.Karena guru pembimbing berupaya 

semaksimal mungkin untuk mengangkat dan menciptakan akhlak siswa 

dan konsep diri siswa menajdi lebih baik dan positif.Dari berbagai 

penjelasan di atas, dapat diartikan upaya guru pembimbing adalah suatu 

tindakan yang dilakukan oleh seorang petugas dalam bimbingan 

konseling yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi 
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khusus dengan berbagai usaha untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa terisolir. 

5. Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa Terisolir 

 

Upaya merupakan kegiatan atau usaha menggerakkan pikiran, 

tenaga untuk menyampaikan hal ihwa sedapat-dapatnya melakukan 

sesuatu untuk mencari jalan keluar terhadap segala sesuatu.
38

Dengan hal 

ini berarti upaya adalah suatu usaha yang dikerjakan dengan mengerahkan 

tenaga untuk memecahkan permasalahan.Seorang guru Bimbingan dan 

Konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa dapat berperan 

memberikan berbagai layanan-layanan Bimbingan dan Konseling seperti 

layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, konseling 

individual, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. 

Dalam pemberian layanan, guru Bimbingan dan Konseling dituntut 

agar dapat bertindak dan bersikap sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi dalam kepercayaan diri siswa, terutama pada siswa terisolir, 

seperti : 

a. Melakukan pendekatan dengan kasih sayang pada siswa. 

b. Menciptakan kedekatan dan kehangatan pada siswa. 

c. Membangkitkan sikap optimis untuk mampu mengatasi kesulitan pada 

siswa. 

d. Bertindak dengan lembut dan tidak memojokkan siswa.  
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e. Membantu siswa untuk lebih megenal dirinya secara positif. 

f. Mengembangkan keterampilan bergaul. 

g. Mengembangkan sikap terbuka pada anak. 

h. Membangun semangat mandiri pada anak.  

Guru pembimbing dapat mengatasinya dengan cara memberikan 

layanan bimbingan konseling yang di dalamnya terdapat : 

a. Menumbuh kembangkan siswa yang terisolir yang memiliki rasa 

kepercayaan dirinya yang rendah agar merasa mendapat dukungan dari 

orang lain. Yakni dalam bentuk dukungan baik dalam bentuk dukungan 

emosional seperti ungkapan empati, kepedulian, perhatian dan 

dukungan serta penghargaan yang memungkinkan remaja membangun 

perasaan, memiliki harga tinggi, memiliki kemampuan atau 

kompetensi, dan menjadi orang yang berarti. 

b. Memupuk dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa yang 

terisolir yang tidak memiliki kepercayan diri. Mengarahkannya untuk 

membuat keputusan sendiri atas perilakunya yang dimaksudkan 

memupuk rasa tanggung jawab pada diri siswa. Tanggung jawab ini 

mengarahkan pada sikap positif siswa terhadap dirinya sendiri, 

diwujudkan dengan usaha pencapaian prestasi hidup yang lebih tinggi 

dan kesiapan mengahadapi tekanan sosial.  

c. Menumbuh kembangkan diri siswa yang terisolir yang memiliki 

kepercayaan diri rendah agar merasa mampu membuat sesuatu hal yang 
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positif.Memandang diri dan berusaha bersikap positif bahwa dia 

mampu.  

d. Mengarahkan siswa terisolir yang miliki kepercayaan dirinya rendah 

untuk memiliki tujuan yang positif. Dan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa, siswa seharusnya menetapkan tujuan yang 

sesuai dengan kemampuan yang dia milikinya.  

e. Mengarahkan siswa terisolir yang memiliki kepercayaan dirinya rendah 

untuk menilai dirinya lebih positif. Kegagalan dan masalah dimasa 

lampau tidak menjadikan siswa menilai dirinya sebagai orang yang 

tidak mampu. Namun, sebaliknya harus bisa membangkitkan motivasi, 

minat, dan sikap untuk menyelesaikan tugas kehidupannya.
39

 

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling 

dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa terisolir antara lain : 

a. Mengidentifikasi siswa yang terisolir. 

b. Melaksanakan layanan yang sesuai dengan siswa. 

c. Melakukan teknik sesuai dengan permasalahan siswa. 

d. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut. 

e. Menumbuh kembangkan diri siswa agar merasa mendapat dukungan 

dari orang lain.  

f. Memupuk dan menanamkan kepada diri siswa agar merasa 

bertanggung jawab.  
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g. Menumbuh kembangkan diri siswa yang terisolir memiliki 

kepercayaan diri yang rendah agar merasa mampu melakukan hal 

positif. 

h. Mengarahkan diri siswa untuk tujuan hidup yang positif.  

i. Mengarahkan diri siswa agar siswa dapat berpandangan dan menilai 

dirinya lebih positif. 

6. Faktor yang Mempengaruhi Upaya Guru Bimbingan dan Konseling 

dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Terisolir 

Adapun faktor yang mempengaruhi guru bimbingan dan konseling 

dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa terisolir diantaranya : 

a. Internal 

Faktor internal ialah faktir yang berasal dari guru bimbingan 

dan konseling sendiri, faktor internal guru mempengaruhi upaya 

pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa. Adapun yang 

termasuk faktor internal tersebut adalah: 

1) Kepribadian atau profil guru bimbingan dan konseling  

2) Pendidikan guru bimbingan dan konseling. 

b. Eksternal  

Faktor eksternal berasal dari luar diri guru bimbingan dan 

konseling, eksternal juga mempengaruhi usaha yang dilakukan dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Adapun faktor eksternal 

tersebut adalah: 
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1) Siswa 

2) Kepribadian siswa 

3) Harapan siswa 

4) Pengalaman 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

dan menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitan yang penulis lakukan benar-benar belum pernah dilakukan 

oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan oleh : 

1. Nuraini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim 

Riau, Jurusan Kependidikan Islam, Konsetrasi Bimbingan dan Konseling, 

pada tahun 2010 dengan Judul “ Upaya guru bimbingan dan konseling 

dalam membangkitkan motivasi siswa di SMP Muhammadiyah Luas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian yang dilakukan 

Nuraini tersebut satu sisi sama dengan penelitian ini, tapi pada sisi lain 

berbeda. Persamaannya sama-sama meneliti upaya guru bimbingan dan 

konseling, dan perbedaanya Nuraini meneliti tentang motivasi belajar dan 

penulis meneliti kepercayaan diri siswa. 

2. Skripsi Sri Endang Riwa Ningsih (2013) dengan judul “Upaya Guru 

Bimbingan dan Konseling Mengatasi Siswa Underachievere (Studi Kasus 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru). Penelitian yang 

dilakukan Sri Endang teersebut satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi 

pada sisi lain berbeda. Persamaannya sama-sama meneliti upaya guru 
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bimbingan dan konseling dan sama-sama studi kasus. Sisi perbedaanya Sri 

Endang meneliti tentang siswa undeerchievere, dan penulis meneliti 

tentang kepercayaan diri siswa terisolir.    

3. Oktavia Arli Sarah (2014) dengan judul “Bimbingan Pribadi Sosial Dalam 

Mengembangkan Keterampilan Sosial Siswa Terisolir di SMP N 5 

Banguntapan. Penelitian ini dilakukan dengan metode bimbingan pribadi 

sosial dalam mengembangkan keterampilan sosial siswa terisolir di SMP 

N 5 Banguntapan, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap kerangka teori, hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dalam tulisan ini.Yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

upaya guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri 

siswa terisolir di SMA N 7 Pekanbaru. Dapat dilihat dari indikator-indikator 

berikut : 

1. Mengidentifikasi siswa terisolir yang memiliki kepercayaan diri rendah. 

2. Memberikan layanan kepada siswa melalui tindakan dan sikap yang baik 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa.  

3. Melakukan pendekatan-pendekatan tertentu terhadap siswa yang kurang 

percaya diri.  

4. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang cara memberikan 

penghargaan terhadap diri sendiri dan bguru bimbingan dan konseling juga 
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bisa memberikan penghargaan yang jujur kepada siswa yang berprestasi 

dan berpotensi yang baik.  

5. Mengembangkan pandangan positif terhadap diri dan lingkunganya.  

6. Meningkatkan keberanian siswa dalam mengambil resiko setiap tindakan 

yang dilakukan.  

7. Memberikan motivasi dan dorongan terhadap siswa yang kurang percaya 

diri.  

8. Mengevaluasi dan menindak lanjuti layanan yang sudah dilakukan kepada 

siswa terisolir.  

Untuk faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan dan konseling 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa terisolir dapat dilihat dari 

indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Guru bimbingan dan Konseling, yang meliputi persyaratan formal, 

pengalaman, sifat dam sikap yang baik.  

2. Sarana dan prasarana, yang meliputi rancangan pemberian layanan, 

layanan segera, layanan jangka pendek, dan layanan jangka panjang.  

3. Waktu 

4. Kerja sama, yang meliputi kepala sekolah, orang tua, guru mata pelajaran 

dan guru kelas dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa terisolir.  

5. Dana tersedia sesuai untuk pelaksanaan layanan.  


