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Abstraksi 

Lembaga pendidikan merupakan organisasi publik yang dapat memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Sebagai salah satu komponen pendidikan, bimbingan dan 

konseling mempunyai posisi kunci di dalam kemajuan atau kemunduran pendidikan. 

Mutu pendidikan ikut ditentukan oleh bagaimana bimbingan dan konseling itu 

dimanfaatkan dan dioptimalkan fungsinya dalam pendidikan, khususnya institusi 

sekolah. Maka untuk membentuk citra yang baik terhadap lembaga, dalam rangka 

menarik minat calon siswa, maka lembaga pendidikan perlu mengembangkan berbagai 

upaya berdasarkan pada konsep pemasaran untuk mencapai kepuasan dalam layanan 

pendidikan. Pemasaran sebagai upaya komunikasi lembaga dengan masyarakat. Model 

komunikasi yang informatif, persuasif dan dialog akan memberikan pemahaman yang 

menguntungkan sebagai strategi pemasaran dalam dunia pendidikan. Kepuasan terhadap  

layanan bimbingan dan konseling, dapat diimplementasikan dalam konsep pemasaran 

dengan mengidentifikasi siapa saja pelanggan layanan bimbingan dan konseling, baik 

pelanggan internal (para guru pembimbing atau konselor) maupun pelanggan eksternal 

(pengguna layanan tersebut misalnya siswa, orang tua siswa, dan masyarakat). 

 

1. Pendahuluan   

Mengiringi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas 

pendidikan sekolah semakin penting untuk diperbincangkan. Sebagai komponen utama 

dalam menentukan tingkat kemajuan suatu bangsa, maka beragam cara dilakukan baik 

oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan untuk melakukan evaluasi dan perubahan 

dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor  2 

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa masyarakat sebagai 



mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam 

penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Perubahan ataupun pengembangan yang 

dilakukan juga sebagai upaya  menjawab tantangan kemajuan pengetahuan, tehnologi, 

serta tingginya daya saing  diantara lembaga pendidikan. Muatan ilmu yang diperlukan 

diperkaya dan diperkuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, 

peningkatan layanan pendidikan juga meliputi semakin dioptimalkannya sarana dan 

prasarana, kurikulum, maupun layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Pendidikan dapat mengarahkan kepada masa depan bangsa. Tetapi, kualitas 

pendidikan tidak hanya dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan tehnologi, 

teori-teori ataupun hal-hal yang bersifat kognitif semata. Menurut Wardati & Jauhar 

(2011:52), kualitas pendidikan yang baik juga harus didukung oleh peningkatan 

profesionalitas dan sistem manajemen tenaga pendidikan serta pengembangan 

kemampuan peserta didik untuk menolong dirinya sendiri dalam memilih dan 

mengambil  keputusan untuk pencapaian cita-cita dan harapan yang dimilikinya. Dalam 

prinsip demokratik, proses perencanaan dan manajemen dititikberatkan pada 

manajemen sumber-sumber pendidikan. Inilah yang menjadikan proses manajemen 

dalam dunia pendidikan lebih humanistik. Ketersediaan sumber daya manusia yang 

berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi membutuhkan 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan.  

Lembaga pendidikan merupakan  organisasi publik agar dapat memberikan 

pelayanan yang berkualitas diperlukan adanya perubahan sumber daya yang dimiliki, 

berupa perbaikan perangkat  pelayanan dan memaksimalkan peran pelayan yang ada. 

Sebagai salah satu komponen pendidikan, bimbingan dan konseling mempunyai posisi 

kunci di dalam kemajuan atau kemunduran pendidikan. Mutu pendidikan ikut 

ditentukan oleh bagaimana bimbingan dan konseling itu dimanfaatkan dan dioptimalkan 

fungsinya dalam pendidikan, khususnya institusi sekolah. 

Pendidikan merupakan sebuah proses yang sengaja dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semakin tinggi kemajuan suatu bangsa dan 

meningkatnya pengetahuan dan tekhnologi, membuat masyarakat juga semakin merasa 

bergengsi dengan kemajuan itu, sehingga masyarakat berlomba memburu pendidikan 

sekolah yang menyandang nilai plus dalam kepandaian tertentu. Namun di sisi lain, 

sekolah kurang memberikan perhatian dalam memahami pentingnya kepuasan 



konsumen dalam hal ini wali murid dan siswa demi keberlangsungan lembaga. 

Permasalahan akan timbul jika lembaga-lembaga itu tidak mengerti apa sebenarnya 

yang menjadi tujuan dan harapan dari konsumen. Di tengah persaingan tentang kualitas 

pendidikan, banyak lembaga yang tida mampu mengindentifikasi kepuasan konsumen 

(wali murid) terhadap layanan pendidikan. Ada perbedaan yang fundamental antara 

strategi konseling yang sesuai pada anak-anak dan remaja daripada populasi orang 

dewasa. Konseling  remaja /dewasa pemecahan masalah serta tanggung jawab terhadap 

pilihan ada pada tangan konseli itu sendiri. Sedangkan konseling di sekolah dasar minat 

dan keterlibatan orang tua masih besar (Gibson 2011 : 119). Dr. Marks (2003)  

mengemukakan, Couseling for children is technique counseling for children’s families. 

Counselor must have ability,  an attitute, compassionate individual who has good 

rapport with his students, school personnel and families 

Besarnya biaya pendidikan yang harus dibayar orang tua, tentunya menuntut 

adanya kegiatan layanan yang semakin baik. Sekolah sebagai lembaga penyedia jasa 

pendidikan perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk semakin meningkatkan kepuasan 

orang tua murid karena pendidikan merupakan proses yang sirkuler yang saling 

mempengaruhi dan berkelanjutan. Beberapa sekolah mengupayakan dengan 

meyakinkan orang tua siswa tentang keunggulan sekolahnya melalui sarana dan pra 

sarana yang memadai bahkan lengkap. Sementara sekolah yang lain mengupayakan 

dengan gencarnya publikasi yang dilakukan. Akan tetapi sesungguhnya, hal ini belum 

dapat menjawab kepuasan wali murid manakala tidak adanya faktor-faktor psikologis 

yang dapat membantu anak.  

Kualitas pelayanan merupakan suatu driver kepuasan yang bersifat 

multidimensi. Kepuasan dari sisi konsumen dipandang baik apabila memenuhi apa yang 

mereka harapkan, sebaliknya pelayanan akan dipersepsikan buruk apabila tidak 

memenuhi yang mereka harapkan (Kotler, dalam Rinala 2013 : 2). Sehubungan dengan 

kurikulum berbasis kompetensi, maka pendekatan satu arah guru-siswa akan semakin 

dikurangi. Bentuk dan pendekatan pendidikan yang semakin kompleks dan 

berkembang, memungkinkan metode-metode yang lebih partisipatif, peserta didik akan 

semakin mendapat perhatian secara pribadi. Senyum dan kepuasan pelanggan (orang tua 

murid) merupakan aset penting.   



Menurut Zainal (2014 : 367), senyum  karena merasa puas dalam menikmati 

produk dan pelayanan sangat berdampak positif bagi image sekolah. Ibarat bola salju, 

senyum-senyum lainnya akan mengalir manakala sekolah tetap menjaga mutu dan 

kualitas pelayanan. Indrawati (2011 : 26) menjelaskan bahwa untuk membentuk citra 

yang baik terhadap lembaga, dalam rangka menarik minat calon siswa, maka lembaga 

pendidikan dapat mengembangkan berbagai upaya berdasarkan pada konsep pemasaran. 

Model komunikasi yang informatif, persuasif dan dialog akan memberikan pemahaman 

yang menguntungkan sebagai strategi pemasaran dalam dunia pendidikan (Zainal, 

2014:373). 

Karakteristik anak sekolah dasar yang khas memerlukan komunikasi dan 

partisipasi orang tua dengan sekolah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Capuzzi 

(dalam Gladding, 2012 : 468) bahwa kerja sama dengan orang tua dan komunitas 

sangatlah penting untuk mengembangkan konsep diri anak. Penelitian secara konsisten 

telah menemukan bahwa siswa yang sukses mendapatkan keuntungan dari guru yang 

kompeten dan orang tua yang mendukung di rumah. Santrock (2007:56) juga 

menjelaskan bahwa penting bagi sekolah menjaga alat-alat komunikasi antara sekolah 

dan keluarga, sebagai wujud dukungan kepada siswa.  

Pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, menurut Maryam 

(2007:3), dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan siswa dan akhirnya 

akan memberikan kepuasan bagi siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan 

konseling. Menurut Kusmaryani (2010:2), manajemen layanan yang berorientasi pada 

kepuasan pelanggan merupakan salah satu konsep manajemen yang diharapkan mampu 

mengembangkan tugas Bimbingan dan Konseling dalam memberikan layanan bantuan.  

 

2. Kajian Teori & Pembahasan 

Layanan Bimbingan Dan Konseling 

Dalam perspektif pendidikan nasional, bimbingan dan konseling merupakan 

bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan di sekolah, yang bertujuan 

untuk membantu para siswa agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal dan 

memperoleh kemandirian. Bimbingan dan Konseling tidak mungkin akan tercipta, 

terselenggara, dan tercapai tujuan maupun target aktivitas/kegiatannya, bila tidak 



memiliki suatu sistem pengelolaan (manajemen) yang bermutu. Artinya dilakukan 

secara jelas, sistematis, dan terarah.  

Wardati & Jauhar (2011 : 19) memberikan pengertian tentang bimbingan yyang 

mencakup seluruh bantuan personal yang diberikan kepada seseorang dalam usaha 

meningkatkan pemahaman terhadap dirinya sendiri dan pemahaman terhadap orang 

lain. Menurut Corey (1988 : 11) konseling adalah proses dimana klien diberi 

kesempatan mengeksplorasi diri yang bisa mengarah pada peningkatan kesadaran dan 

kemungkinan untuk memilih. The British Association For Counseling (dalam Meiza 

2014 : 1) mendefinisikan konseling sebagai keahlian dalam penggunaan prinsip yang 

berhubungan dengan kecakapan pengetahuan diri, penerimaan emosional dan 

pertumbuhan serta optimalisasi perkembangan sumber daya individu.  

Menurut Sukardi & Kusmawati (2008 :2), bimbingan merupakan bantuan yang 

diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka dapat 

berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Sedangkan konseling adalah suatu 

upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka, antara konselor 

dengan konselee yang berisi usaha yang laras unik dan manusiawi yang dilakukan 

dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar 

konselee memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki 

tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang.  

Pelaksanaan layanan bimbingan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sehari-

hari atau dapat dilakukan juga di luar jam pelajaran, sesuai dengan kebutuhan siswanya 

itu sendiri (Badaruddin 2012:20). Meningkatkan serta mengoptimalkan lulusan untuk 

proses pendidikan ke jenjang berikutnya Konselor harus menghargai nilai-nilai, sember 

daya individu dan keputusan yang diambilnya.  Dengan konseling, individu dibantu 

untuk menemukan sumber-sumber pribadi agar bisa hidup lebih efektif. Gybers & 

Henderson mengemukakan bahwa konselor sekolah dasar merupakan garis depan 

pertahanan dalam gerakan kesehatan mental di lingkungan pendidikan (dalam Gladding 

2012:463).  

Menurut Gladding, Tugas-tugas konselor sekolah dasar yang dilakukan secara 

teratur diantaranya adalah sebagai berikut ; 

1. Menerapkan bimbingan kelas yang efektif 

2. Menyediakan konseling individual dan kelompok kecil 



3. Membantu para murid untuk mengenali kemampuan dan bakat siswa 

4. Mampu bekerja dengan populasi khusus 

5. Mengembangkan kesadaran karier para murid 

6. Mengkoordinasi sumber daya sekolah, komunitas, dan bisnis 

7. Berkonsultasi dengan para guru dan profesional lainnya 

Langkah-langkah dalam memberikan bimbingan konseling di sekolah 

1. Identifikasi Masalah 

2. Diagnosis 

3. Prognosis 

4. Pemberian Bantuan 

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Menurut Gladding (2012:466), konselor sekolah dapat melakukan beberapa 

aktivitas sebagai upaya pencegahan dan pengobatan bagi siswanya. Pencegahan lebih 

disarankan mengingat secara psikologis waktunya lebih singkat dan hasilnya lebih baik. 

Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan konselor sekolah dasar : 

1. Pencegahan 

Program konseling sekolah dasar berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah 

yang positif bagi para murid. Gladding menekankan empat program pencegahan 

antara lain :  

a. Counseling Services (layanan konseling) 

b. Coordination Of Activities (aktivitas yang terkoordinasi) 

c. Consultation With Others (konsultasi dengan orang lain 

d. Curriculum Development (pengembangan kurikulum) 

Prioritas utama konselor sekolah dasar adalah membuat dirinya dikenal dan 

membangun hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu konselor perlu 

memberitahukan siapa dirinya, apa yang dia lakukan, bagaimana dan kapan 

memberikan bantuan. Proses ini biasanya dilakukan melalui program orientasi, 

kunjungan dari kelas ke kelas. Layanan preventif lainnya mencakup program 

mediasi kebersamaan dan aktivitas konseling pendidikan. 

2. Remediasi 

Gladding mendefinisikan remediasi sebagai tindakan untuk mencoba membuat 

situasi menjadi benar. Salah satu contoh remediasi konseling sekolah dasar adalah 



membangun kepercayaan diri anak. Untuk menentukan kebutuhan apa yang akan 

diremediasi dapat dilakukan dengan penilaian kebutuhan siswa yang dilakukan 

melaui survey, sesi remediasi, strategi konseling yang dibangun berdasarkan 

tehnik-tehnik yang membutuhkan partisipasi aktif, misalnya dengan terapi bermain, 

bibliografi, dan penggunaan berbagai permainan. Beberapa permainan yang 

disarankan oleh Gladding (2012 : 475) adalah  asertif, kemarahan, pengendalian 

diri, depresi, dan sebagainya. 

 

Kepuasan Layanan 

Penerapan pemasaran dalam dunia pendidikan adalah untuk menciptakan 

kepuasan pada pelanggan pendidikan. Pengelola sekolah hendaknya 

mengkomunikasikan pesan-pesan pemasaran. Sekolah sebagai lembaga yang ilmiah 

perlu menyajikan komunikasi dalam bentuk yang lebih elegan, misalnya 

menyelenggarakan kompetisi bidang studi, forum ilmiah, seminar, open house maupun 

testimony dari alumni Zainal (2014:371). Orang tua merupakan pelanggan dari suatu 

lembaga pendidikan Orang tua merupakan pelanggan dari suatu lembaga pendidikan. 

Pembentukan opini dari orang tua serta siswa sangatlah penting agar terjalin hubungan yang 

harmonis antara sekolah dengan orang tua sebagai customer pendidikan. Pendidikan akan 

berlangsung baik bilamana ada hubungan baik antara sekolah dengan keluarga, yang 

ditandai dengan komunikasii yang baik. Walgito (2010:209) mengemukakan bahwa 

pendidikan di keluarga haruslah searah dengan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, 

sekolah pada waktu-waktu tertentu mengadakan pertemuan dengan orang tua yang 

sebaiknya diisi dengan ceramah-ceramah yang pada dasarnya bertujuan unuk memberikan 

pengetahuan kepada orang tua siswa demi kebaikan anak-anaknya.  

Kepuasan adalah sesuatu perasaan yang dialami oleh seseorang, dimana apa 

yang diharapkan telah terpenuhi atau bahkan apa yang diterima melebihi apa yang 

diharapkan (Koesmono, 2005:170).  Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dan 

dibandingkan dengan harapannya. Berdasarkan definisi tersebut, kepuasan pelanggan 

menyangkut dua komponen yaitu harapan dan kinerja yang dirasakan (Tjiptono, dalam 

Kusmaryani 2010 : 8). Kotler (dalam Zainal 2014:366),  mengemukakan pendapatnya 

tentang pengukuran kepuasan pelanggan, diantaranya adalah :  



1. Complaint And Suggestion System (sistem keluhan dan saran). Menurut Zainal, 

informasi dari saran dan keluhan ini akan dijadikan data dalam melakukan 

pengembangan lembaga. 

2. Customer Satisfaction Surveys (survey kepuasan pelanggan). Tingkat keluhan 

orang tua dan siswa dapat dijadikan data dalam mengukur kepuasan, hal itu bisa 

dilakukan melalui survey, pos, telepon, atau angket. 

3. Ghost Shopping (pembeli bayangan). Mengirimkan orang untuk melakukan 

pembelian di lembaga lain/perusahaan lain untuk melihat secara jelas keunggulan 

dan kelemahan pelayanannya. 

4. Lost Customer Analysis (analisis pelanggan yang beralih), yaitu kontak yang 

dilakukan kepada pelanggan yang telah beralih ke lembaga lain untuk dijadikan 

perbaikan kinerja dalam meningkatkan kepuasan. 

Profesi Bimbingan dan Konseling yang sangat lekat dengan upaya pelayanan 

tampaknya memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan profesi yang lain. 

Pelayanan yang dilakukan tersebut diharapkan tidak hanya memfokuskan pada bantuan 

penyelesaian masalah pada masing-masing bidang. Dalam memberikan pelayanan 

hendaknya juga perlu mempertimbangkan kepuasan konseli sebagai pelanggan profesi 

Bimbingan dan Konseling. Hal ini karena kepuasan para pelangggan profesi akan 

menentukan pengembangan profesi ke arah yang lebih baik. Dengan mengetahui 

seberapa jauh kepuasan pelanggan memudahkan bagi profesi ini untuk merencanakan, 

melaksanakan serta memperbaiki layanan pemberian bantuan sesuai dengan tuntutan, 

harapan dan kebutuhan konseli (Kusmaryani, 2010 : 11).  

Menurut Nurihsan (2005 : 27) Suatu program layanan Bimbingan dan Konseling 

tidak mungkin akan tercipta, terselenggara, dan tercapai tujuan maupun target 

aktivitas/kegiatannya, bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan (manajemen) yang 

bermutu. Artinya dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Stoner mengemukakan, 

“Management is process of planning, organizing, leading and controlling the efforts of 

organizing members and using all over organization resources to achive stated 

organizational goals”.  

1. Perencanaan Program & Pengaturan Waktu Pelaksanaan  

2. Pengorganisasian Bimbingan dan Konseling  

3. Pelaksanaan Program Kegiatan Bimbingan dan Konseling  



4. Mekanisme Kerja Pengadministrasian Kegiatan Bimbingan dan Konseling  

5. Pola Penanganan Peserta Didik  

6. Pemanfaatan Fasilitas Pendukung Kegiatan Bimbingan dan Konseling  

7. Pengarahan, Supervisi, Dan Penilaian Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

  Berpijak pada pentingnya kepuasan pelanggan dalam pemberian layanan 

bimbingan dan konseling, implementasi konsep ini dapat dimulai dengan 

mengidentifikasi siapa saja pelanggan layanan bimbingan dan konseling. Seperti 

diketahui pelanggan itu sendiri dibedakan menjadi pelanggan internal dan eksternal. 

Pelanggan internal profesi bimbingan dan konseling dalam hal ini adalah para guru 

pembimbing atau konselor, sementara yang termasuk pelanggan eksternal adalah para 

pengguna layanan tersebut misalnya siswa, orang tua siswa, dan masyarakat 

(Kusmaryani, 2010 : 13).  

Menurut Suparman (2002 : 77), guru dalam melaksanakan desain dan strategi 

pembelajaran perlu memasukkan upaya-upaya pemberian motivasi baik berupa pujian, 

penguatan, pemberian latihan yang relevan, dan menanamkan keyakinan kepada siswa. 

Guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik dan pelatih bagi para 

peserta didiknya, tentunya dituntut untuk memahami berbagai aspek perilaku dirinya 

maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku siswa 

dengan segala aspeknya, dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan 

pendidikan sekolah (Zainal 2014 : 205). Sementara itu, bagi anak-anak, sikap orang tua 

dan suasana rumah sangat mempengaruhi tingkah laku mereka. Sehubungan dengan itu, 

diperlukan kerja sama yang baik dengan para orang tua. Tanpa bantuan dan pengertian 

orang tua, usaha bimbingan kadang-kadang dapat menjumpai jalan buntu yang hampir 

tidak dapat di cari jalan keluarnya. 

Gladding (2012 : 466) memaparkan adanya fakta bahwa konselor sekolah dasar 

dapat dan mampu membuat suatu perbedaan dalam kehidupan. Kualitas layanan 

bimbingan dan konseling yang dilakukan memberikan konsekuensi public trust 

terhadap profesi bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, tidak menutup 

kemungkinan, perlu ditentukan standart kinerja layanan bimbingan dan konseling yang 

benar-benar dibutuhkan konseli. Standart kinerja yang memfokuskan pada kepuasan 

pelanggan tersebut tentu saja disusun sesuai dengan kebutuhan akan layanan bimbingan 

dan konseling.  



    



Pengaruh Layanan Bimbingan Dan Konseling Terhadap Kepuasan Layanan 

Masa anak di sekolah dasar merupakan fase perkembangan anak yang cukup 

beragam. Di awal pembelajaran yaitu di kelas 1 dan 2 anak memasuki usia akhir kanak-

kanak, sedangkan diatas usia 9 tahun siswa sekolag dasar masuk dalam tahapan 

persiapan pubertas, bahkan di akhir pembelajaran di SD (usia 11 -12 tahun) beberapa 

anak mulai memasuki usia pubertas. Hal ini mengandung implikasi bahwa anak sekolah 

dasar memiliki karakteristik dan kebutuhan yang memiliki ciri tersendiri, dan 

semestinya dapat direfleksikan dalam program layanan bimbingan dan konseling. 

Konselor sekolah membantu mengidentifikasi kemampuan dan minat siswa, 

mengarahkan siswa, membantu siswa agar dapat mengatasi masalahh penyesuaian. 

Konselor dalam hal ini dapat berkonsultasi dengan guru, petugas sekolah, kepala 

sekolah maupun dengan orang tua siswa mengenai masalah siswa tersebut (Santrock, 

2007 : 30).  Gibson & Mitshell  (2011:121) mengemukakan bahwa program bimbingan 

dan konseling yang ingin sukses di jenjang sekolah dasar haruslah memiliki keterlibatan 

atara staf sekolah, guru dan bahkan wali murid.Sistem ini harus berpusat kepada guru. 

Selain itu kontak / komunikasi yang dekat dan sering dengan orang tua juga harus 

diupayakan sehingga semua gangguan dan hamtan yang dialami anak bisa segera 

diatasi. Selanjutnya Gibson menjelaskan bahwa tahun-tahun sekolah dasar merupakan 

tahun-tahun emas perkembangan manusia, karena itu program bimbingan dan konseling 

di sekolah dasar semestinya lebih merespons kebutuhan perkembangan anak.  

Joyce Epstein (dalam Santrock, 2007 : 57) menekankan tentang beberapa 

aktivitas yang dapat membantu secara khusus dalam membangun hubungan baik antara 

sekolah dengan keluarga siswa, antara lain : 

1) Memberikan layanan informasi kepada orang tua, misalnya tentang pola asuh, 

dukungan keluarga, perkembangan anak dan remaja. 

2) Mendorong orang tua untuk menjadi sukarelawan 

3) Melibatkan orang tua dengan anak mereka dalam aktivitas  belajar di rumah 

4) Melibatkan keluarga sebagai partisipan dalam keputusan sekolah, misalnya orang 

tua diundang dalam rapat perkumpulan orang tua-guru, berbagai acara kelompok, 

pertemuan-pertemuan, dan organisasi orang tua lainnya. 



5) Mengkoordinasikan kolaborasi masyarakat. Sekolah dapat mengingatkan keluarga 

akan program dan pelayanan masyarakat yang dapat memberikan keuntungan bagi 

keluarga. 

 

Pustaka Acuan 

Badaruddin. 2012. Modul Bimbingan https://ayahalby.files.wordpress.com 
/2012/10/modul-bimbingan-konseling-badar.pdf  

Corey, Gerald, 1988. Teori dan Praktek Konseling dan Psikoerapi, Bandung : Eresco 
Gladding, Samuel T.Capuzzi, Konseling, Profesi Yang Menyeluruh (Edisi Keenam), 

Jakarta : PT INDEKS, 2012.  
Geldard, Kathryn., Geldard, David. 2012. Konseling Anak, Sebuah Pengantar Praktis. 

Edisi Ketiga. Jakarta : PT Indeks 
Gibson, Robert L., Mitchhell, Marianne H. 2011. Bimbingan dan Konseling Edisi Ke 

Tujuh. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 
Koesmono, H.Teman, 2005. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan 

Kepuasan Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada Sub Sektor Industri 
Pengolahan Kayu Skala. Surabaya : Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik 
Widya Mandala 

Kusmaryani,  Rosita Endang. 2010. Paradigma Layanan Kepuasan Pelanggan Dalam 
Profesionalitas Bimbingan Dan Konseling. Yogyakarta : Jurusan Psikologi 
Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 
Yogyakarta. Paradigma, No. 09 Th. V, Januari 2010, ISSN 1907-297X 

Meiza, Chairani. 2014. Perbedaan Antara Konseling Dengan Psikoterapi. 
http://chairanimeiza.blogspot.com /2014/04/perbedaan-antara-konseling-
dengan.html 

Nurihsan, Achmad Juntika, Akur, Sudianto, 2005. Manajemen Bimbingan & Konseling 
Di SMP, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia  

Suparman, M. Atwi. 2014. Desain Instruksional Modern, Panduan Para Pengajar Dan 
Inovator Pendidikan, Jakarta : Erlangga.   

Sukardi, Dewa Ketut, Kusmawati, Desak P.E Nila, Proses Bimbingan Dan Konseling 
Di Sekolah, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.  

Surya, Mohamad. 2003. Psikologi Konseling. Bandung : Pustaka Bani Quraisy 
Walgito, Bimo. 2010. Bimbingan Dan Konseling, Studi Dan Karier. Yogyakarta : Andi 
Wardati., Jauhar, Mohammad. 2011. Implementasi Bimbingan Dan Konseling Di 

Sekolah, Jakarta : Prestasi Pustakaraya.   
Yusuf, Syamsu L.N, Dr & Nurihsan, A. Juntika, Dr. 2008. Landasan Bimbingan & 

Konseling. Cetakan Ketiga. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 
Zainal, Veithzal Rivai., Kamal, Haryadi., Muhammad, Natsir. 2014. The Economics Of 

Education, Mengelola Pendidikan Secaara Profesional Untuk Meraih Mutu 
Dengan Pendekatan Bisnis. Jakarta : Gramedia. 

 
 
 
 
 
 



 


