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ABSTRACT

Basically, the skillful children do not develop by theirself. They need a good

environment to gro,w, which allow their creativity, potential and achievement

i"u"lop optimalty. In this case, counselor and educators play an important

role. Therefore, we have to be patient and do the best for our students' The

aim of self development in couitseling servece is to develop students-'- talent'

interest, creativity, competency, habii tn their daily life, religion skill' social

slcill, learning skill, cirie, ilanning, problem solving skill and creativity'

counselors have th.e undersiand abori the children's psychology lo deyelop

sense of creativity. They also have to do many things by using simple and easy

way without e4pensive cost- For example : story telling' producing

criativethings, frie painting and surveying out environment'

Keywords .' Creativity; child counseling'
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LANDASAN
Undang-Undang No. 20 tahun

2OO3 tentang Sistern Pendidikan
Nasional, Pasal 1 butir 6

mengernukakan bahwa konselor

adalah pendidik, Pasal 3 bahwa

pendidikan nasional bertujuan untuk

Lerkembangnya potensi anak didik,
dan Pasal 4 aYat (4) bahwa

pendidikan diselenggarakan dengan

memberi keteladanan, membangun

kemauan, dan mengembangkan

kreativitas anak didik dalam proses

pembelajaran, dan Pasal 12 aYat (1)

y*g *"tyatakan bahwa setiaP anak

didik pada setiap satuan pendidikan

berhak mendaPatkan PelaYanan
pendidikan sesuai dengan bakat,

minat, dan kernamPuannya-

Pengembangan diri dalam

pelayanan konseling bertujuan

menunjang Pendidikan anak didik
dalam mengernbanglan : bakat,
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minat, kreativitas, komPetensi dan

kebiasaan dalam kehiduPan ,

kemampuan kehiduPan keagamaan,

kemampuan sosial, kernamPuan

belajar, wawasan dan Perencanaan
karii kemamPuan Pernecahan
masalah, dan menumbuh kembang-

kan kreativitas.

PELAYANAN

Pelayanan konseling di sekolah/madrasah

merupakan usaha membantu anak didik
dalam mengembangkan kehiduPan

pribadi, kehidupan sosial, kegiatan

telajar, serta Perencanaan dan

pengembangan karir- PelaYanan

tonseling memfasilitasi pengembangan

anak didik, secara individual, kelompok

dan atau klasikal, sesuai dengan

kebutuhan, Potensi, bakat, minat,

perkembangan, potensi , serta peluang-

peluang yang dimiliki-



Pelayanan ini juga membantu mengatasi
kelemahan dan hambatan serta masalah
yang dihadapi anak didik.

Konseling diartikan sebagai
pelayanan bantuan untuk anak didik, baik
secara perorangan maupun kelompok,
agar mampu mandiri dan berkembang
secara optimal, dalam bidang
pengembangan kehidupan pribadi,
kehidupan sosial, kemampuan belajar,
dan perencanaan karir, melalui berbagai
jenis layanan dan kegiatan pendukung,
berdasarkan norrna-norna yang berlaku.

Paradigma konseling adalah
pelayanan bantuan psiko-pendidiknn
dalam bingkai budaya- Artinya,
pelayanan konseling berdasarkan kaidah-
kaidah keilmuan dan teknologi
pendidikan serta psikologi yang dikemas
dalam kajiterapan pelayanan konseling
yang diwarnai oleh budaya lingkungan
anak didik.

Yisi pelayarran konseling adalah
terwujudnya kehidupan kemanusiaan
yang membahagiakan melalui tersedianya
pelayanan bantuan dalam pemberian
dukungan perkembangan dan
pengentasan masalah agar anak didik
berkembang secara optimal, mandiri dan
bahagia-

Misi konseling meliputi tiga
aspek, yaitu (a) misi pendidikan, yaitu
memfasilitasi pengembangan anak didik
melalui pembentukan perilaku efektif
normatif dalam kehidupan keseharian dan
masa depan, (b) misi pengembangan,
yaitu memfasilitasi pengembangan
potensi dan kompetensi anak didik di
dalam lingkungan sekolah, madrasah,
keluarga dan masyarakat, serta (c) misi
pengentas an masalah, yaitu mernfasilitasi
pengentasan masalah anak didik mengacu
pada kehidupan efektif sehari-hari.

Bidang pelayanan konseling
meliputi 4 bidang, yaitu bidang
pengembangan kehidupan pribadi, bidang
pengembangan kehidupan sosial, bidang
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pengembangan kemampuan belajar, dan
bidang pengembangan karir.

Fungsi pelayanan konseling, yaitu
fungsi (l) pemahaman. fungsi membantu
anak didik memahami diri dan
Iingkungannya, (2) pencegahan,
membantu anak didik mencegah dan
menghindarkan diri dari berbagai
permasalahan yang dapat menghambat
perkembangan dirinya, (3) pengentasan,
fungsi membantu anak didik mengatasi
permasalahannya, (4) pemeliharaan dan
pengembangan, membantu anak didik
memelihara dan menumbuhkembangkan
berbagai potensi dan kondisi positif yang
dimilikinya, serta (5) advokasi, untuk
membantu anak didik memperoleh
pemahaman atas hak dan atau
kepentingannya yang kurang mendapat
perhatian.

C. PERANAN KONSELING DALAM
PENGEMBANGAN DIRI DAN
MEMACU DAYA KREATIF ANAK

Telah diuraikan di depan bahwa
konselor selaku pendidik memiliki peran
strategis didalam mengembangkan diri
anak didik. Diri anak didik yang
dikembangkan termaSuk dalam hal ini
adalah aspek bakat, kreativitas, dan
kemampuan intelegensia lainnya. Secara
'teori gagasan pengembangan diri dalam
KTSP perlu diditerjemahkan aplikasinya.
Lalu bagaimana cara konselor
mengembangkan diri anak didiknya?
Pengetahuan dan keterampilan konselor
untuk mewujudkan diri peserta diri agar
berkembang secara optimal perlu
senantiasa diasah.

. Sekolah/madrasah dimulai pada
tingkatan sekolah dasar dan menengah
dengan anak didik yang bervariatif. pada
dasarnya setiap pendidik termasuk
konselor menginginkan masa depan yang
grlang gemilang bagi anak didiknya-
Mereka trerharap a9ar anak didiknya
menjadi orang yang bertakwa, insan yang
sholeh, sukses dalam karir, berilmu dan



bertanggung jawab sehingga berguna
bagi kemaslahatan umat. Oleh sebab itu
menjadi suatu keharusan untuk senantiasa
manbangun komunikasi yang sejuk dan
lancar di antara konselor dan anak didik.
Konselor bertanggungfawab untuk
mengembangkan diri anak didik dengan
keteladanan yang baik.
' Namun perlu senantiasa diingat

bahwa anak didik sebagai generasi yang
unggul tidak akan tumbuh dan

berkembang dengan sendirinya- Mereka
sungguh memerlukan lingkungan
pendidikan subur yang sengaja diciptakan
untuk itu, yang memungkinkan potensi
mereka dapat tumbuh dengan optirhal.

Dengan demikian, konselor
memegang peran penting untuk
menciptakan lingkungan tersebut guna

merangsang segenap potensi anak didik
agar dapat berkembang secara optimal.

Peran konselor dapat dimulai
sejak anak-anak dimana mereka senang
bermain. Anak yang bermain diberikan
rangsangan mental dalam bentuk
pengalaman yang kaya" juga cenderung
akan memiliki perkembangan jiwa yang
sehat. Pengalaman tersebut dapat berupa
sentuhan yang hangat, senandung lagu
yang merdu, dongeng yang indah yang
dibacakan atau diceritakan langsung oleh
konselor/pendidik dalam suasana

menyenangkan, penuh kasih sayang dan
hangat.

Anak yang memperoleh sentuhan
emosional dari konselor akan tumbuh
cerdas di kemudian hari. Suasana yang
penuh kasih sayang, mau menerima anak
sebagaimana adanya, menghargai
potensinya, memberi rangsang-rangsang
yang kaya untuk segala aspek
perkembangannya, baik secara kognitif,
afektif, maupun psikomotorik, semua
sungguh merupakan jawaban bagi
tumbuhnya generasi unggul masa depan.

Pemahaman terhadap psikologi anak
Keberhasilan pendidikan tidak

terlepas dari kemampuan pendidik
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(konselor) di dalam memahami anak
didiknya sebagai individu yang unik, di
mana setiap anak didik dipandang
memiliki potensi yang berbeda-beda di
antara satu peserta dengan anak didik
lainnya narnun saling melengkapi dan
berharga. Apabila itu diibaratkan sebagai

bunga-bunga aneka warna di suatu taman
yang indah, mereka akan tumbuh dan
merekah bersama.

Selain memahami bahwa setiaP

anak didik merupakan individu Yang
unik, ada beberapa catatan lagi yang
perlu diperhatikan dalam kaitannya
dengan upaya kita memahami psikologi
anak didik, yaitu bahwa- anak didik
adalah:
l. bukan orang dewasa mini

Anak adalah tetap anak, bukan
orang dewasa ukuran mini- Mereka
memiliki keterbatasan-keterbatasan kalau
harus dibandingkan dengan orang
dewasa- Selain itu mereka juga memiliki
dunia sendiri yang khas dan harus dilihat
dengan kaca mata anak-anak- Untuk itu
menghadapi mereka dibutuhkan
kesabaran, pengertian serta toleransi yang
mendalam. Mengharapkan mereka bisa
mengerti sesuatu dengan cepat dengan
mdmbayangkan bahwa mereka adalah
orang-orang dewasa seperti kita, tentu
bukan merupakan sikap yang bijaksana.
2. pada dasarnya usia berapapun senang

bermain
Dunia mereka adalah dunia

bermain, yaitu dunia yang penuh
spontanitas dan menyenangkan- Sesuatu
akan dilakukan oleh anak penuh
semangat apabila terkait dengan suasana

yang menyenagkan. Namun sebaliknya
akan dibenci dan dijauhi oleh anak

apabila suasananya tidak menyenangkan.
Anak yang memperoleh sentuhan

emosional demikian akan cerdas di kelas
kemudian hari.. Suasana yang penuh
kasih sayang, mau menerima anak

sebagaiman a adany a, menghargai potensi

anak, memberi rangsang-rangsang yang
segala aspekkaya untuk
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perkembangannya baik secara kognitif,
afektif maupun psikomotorik, semua
sungguh merupakan jawaban bagr
tumbuhnya generasi unggul di masa
depan.
3. masih dalam proses perkembangan

dan senantiasa berkembang
Anak selain tumbuh secara fisik,

juga berkembang secara psikologis. Ada
fase-fase perkembangan yang dilaluinya
dan anak menampilkan berbagai perilaku
sesuai dengan ciri-ciri fase perkembangan
tersebut. Dengan memahami bahwa anak
berkembang, kita tetap tenang dan
bersikap dengan tepat menghadapi
berbagai gejala yang mungkin muncul
pada setiap tahap tertentu
perkembangannya tersebut-
4. senang meniru

Anak-anak pada dasamya senang
meniru, karena salah safu proses
pembentukan tingkah laku mereka adalah
diperoleh dengan cara meniru- Anak-anak
yang gemar bermain wayang kulit dan
atau bermain kuda lumping umumnya
adalah anak-anak yang mempunyai
lingkungan di mana orang-orang di
sekitarnya juga gemar wayang kulit dan
atau kuda lumping. Anak-anak meniru
mereka yang di sekitarnya memiliki
kebiasaan bermain wayang kulit dan atau
kuda lumping. Dengan demikian maka
konselor dan orang fua ditunfut untuk
memberikan contoh-contoh keteladanan
yang nyata akan hal-hal yang baik,
termasuk perilaku bersemangat
mempelajari hal-hal yang baru.
5. kreatif

Anak-anak pada dasarnya adalah
kreatif. Mereka memiliki ciri-ciri yang
oleh para ahli digolongkan sebagai ciri-
ciri individu yang kreatif, misalnya : rasa
ingin tahu yang besar, sering bertanya,
imajinasi yang tinggi, minat yang luas,
tidak takut salah, berani menghadapi
resiko, bebas dalam berpikir, senang
akan hal-hal yang baru, dan sejenisnya.
Namun sering dikatakan bahwa begitu
anak masuk ke sekolah, kreativitas anak
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mulai menurun. Hal ini sering
disebabkan bahwa pengajaran di TK dan
SD terlalu menekankan pada cara
berpikir secara konvergen, sementara
cara berpikir secara divergen kurang
dirangsang. Dengan demikian pata orang
tua dan konselor perlu memahami
kreativitas yang ada pada diri anak-anak,
dengan bersikap luwes dan kreatif pula-
Bahan-bahan pelajaran di sekolah,
termasuk bahan-bahan ulangan dan ujian
hendaknya tidak sekedar menuntut anak
untuk memberikan satu-satunya jawaban
yang benarmenurut konselor atau kunci-
Kepada mereka tetaplah perlu diberi
kesempatan untuk mengembangkan
imajinasinya secara :'liar" dengan
menerima dan menghargai adanya
altematifjawaban yang kreatif.

Para konselor hendaknya secara
rendah hati dapat menerima gagasan-
gagasan siswa yang mungkin tampaknya
aneh dan tidak lazim- Sebab hanya
dengan demikian anak didikpun akan
terpacu untuk belajar dengan motivasi
yang tinggi- Anak-anak yang dihargai
cenderung akan terhindar dari berbagai
masalah serta akan tumbuh dan
berkembang secara lebih optimal--
6.'daya juang tinggi untuk selalu

berhasil/sul<ses.
Anak memiliki daya juang yang

tinggi untuk selalu sukses. Dirinya tidak
pemah membayangkan bahwa yang
dilakukan kadang di luar kemampuannya.
Hal-hal baru yang menarik perhatiannya
diselesaikannya meskipun kadangkala
tidak berhasil dengan baik. Anak selalu
akan mencobanya unfuk senantiasa bisa.
Orang tua dan konselor perlu
memberikan kebebasan kepada anak
menyelesaikan tugas barunya yang
seringkali salah dikerjakan, dan menuntut
konselor dan orang tua kesabarannya dan
jangan mudah mencela anak apabila
mereka belum berhasil menyelesaikan
tugas dengan sempurna.



D.MENGEMBANGKAN KEPRI-
BADIAN DAN KREATIVITAS
ANAK

Selain kemampuan untuk dapat
memahami anak didik agar dapat tumbuh
dan berkembang secara lebih optimal
sebaiknya konselor juga dapat berperan
aktif dalam proses perkembangan
kepribadian dan kreativitas anak agar
hubungan di antara keduanya dapat
senantiasa terbuka sehingga terjalin
hubungan yang sangat akrab, didasarkan
pada suasana kasih sayang dan saling
menghargai.

Anak didik sering tidak mau
terbuka kepada konselor, hanya pada
waktu anak didik menceritakan
masalahnya, konselor cenderung
bukannya mendengarkan masalah anak
didik tetapi cenderung tidak perduli dan
kemudian menyalahkan atau memberikan
kuliah secara panjang lebar. Pesan yang
terkandung di dalamnya, kalau tidak
menasehati, memberi ceramah,
mengkritik, mencemooh, menyalahkan
atau mungkin memerintah atau
mengancam- Reaksi-reaksi semacam ini
tentu saja akan merusak hubungan antara
konselor dan anak didik-

Dalam hal ini mengungkapkan
masalah atau perasaanya, para pendidik
pertama kali perlu "membuka pintu lebar-
lebar" dan mengundang anak didik untuk
perlu berbicara lebih banyak.

Selanjutnya konselor juga perlu
belajar mendengarkan aktif selama
konseling, yaitu proses mendengar di
mana penerima berusaha untuk mengerti
arti pesan dari pesan yang dikirimkan.
Dalam hal ini pengertian dari pesan yang
diterimanya dinyatakan dalam sebuah
kalimatdan dikirim kembali kepada
pengrim sebagai umpan balik- Jadi
penerima tidak menerima pesannya
sendiri dalam bentuk penilaian, pendapat,

nasehat, analisis atau kritik, tetapi murni
apayang dianggapnya sebagai arti pesan

si pengirim. Itu saja. Tidak lebih.
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Melalui proses mendengar aktif
konselor dan orang tua memperlihatkan
bahwa ia menerima perasaan anak,

sehingga anakpun tertolong untuk dapat
menerima pendapat orang lain termasuk
konselornya. Hal ini akan mendorong
anak didik untuk lebih bertanggung
jawab serta memudahkan pemecahan
masalah yang dihadapinya.

Mendengar aktif memerlukan
sejumlah sikap dasar tertentu dari
konselor, a5ar dapat berfungsi secara

lebih efektif. Yaitu bahwa pada saat

tersebut konselor harus :

. Mau mendengar anak didik
- Bersungguh-sungguh mau

menolong anak didik
o Dapat menerima perasaan anak

didik.
- Mempercayai kemampuan anak

didik
- Menyadari bahwa perasan

tersebut hanya sementara
- Menydari bahwa anak didik

adalah individu yang berbeda-
Apabila hal di atas belum
memungkinkan, maka konselor dan orang
fua perlu mencari waktu secara khusus
agar sikap dasar di atas dapat terpenuhi-

Cara mendengar aktif ini
dipergunakan oleh konselor dan orang tua
apabila persoalan ada pada diri anak
didik. Misalnya : anak tidak mau
mengerjakan PR, membolos sekolah,
sering terlambat, dan sebagainya. Lalu
bagaimanakah langkah untuk komunikasi
di mana persoalan bermula dari pihak
konselor atau orang tua ?

Bila cara yang disampaikan
cenderung kasar dan mengkonselori hal
ini akan merusak komunikasi antara

konselor dan anak didik. Karena dengan
cara demikian anak didik akan : merasa

bersalah, harga dirinya turun, membuat
pertahanan diri yang kuat, menolak usaha
pendidik dan kemudian terdorong untuk
menyerang konselor dan atau timbul
keinginan untuk membalas dendam.
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Konselor perlu memilih suatu cara
yang lebih efektif untuk mempengaruhi
anak didik agar merubah tingkah lakunya
yang tidak dapat diterima oleh pendidik.
Konselor ifu adalah "pesan diri" atau
"pesan aku", yaifu suatu cara yang tidak
mengundang pertentangan atau
pemberontakan anak. Dalam hal ini
secara jujur Konselor hams menyatakan
kepada anak akibat dari tingkah lakunya
tersebut terhadap Konselor. Bukannya
dengan mencap bahwa ada sesuatu yang
buruk pada diri anak didik akibat ia
bertingkah laku demikian-

"Pesan diri" di atas akan lebih
jauh efektif untuk mempengaruhi anak
didik dibandingkan cara sebelumnya,
disamping juga lebih sehat untuk
hubungan konselor dan anak didik.
Dalam hal ini tanggung jawab untuk
mengubah tingkah laku ettap diletakkan
pada diri anak sendiri, tanpa harus
menyatakan bahwa anak itu "bodoh" atau
'obandel". Karena "pesan diri"
merupakan suatu pesan yang jujur, maka
pesan semacam ini cenderung akan
mempengaruhi anak didik untuk
mengirimkan pesan yang jujur pula
bilaman ia memiliki suatu perasaan
tertenfu.

Guna mengatasi kemungkinan
timbulnya konflik, konselor juga dapat
melakukan usaha untuk mengubah
lingkungan, sehingga kebutuhan anak
didik tetap dapat terpenuhi tanpa harus
mengganggu konselor, misalnya :

memperkaya lingkungan, berupa
penyediaan suatu tempat khusus di
perpustakaan sekolah atau di tempat
tempat di sekitar halaman sekolah
yang dipenuhi dengan alat-alat
mainan, bahan bacaan, perlengkapan
unfuk merangsang kreativitas anak
dan sebagainya.
- Menciptakan lingkungan, berupa
penyediaan alat-alat yang mudah
dijangkau oleh anak seperti : almari
buku perpustakaan untuk anak,
wastafel yang mudah dijangkau,
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toilet sekolah yang nyaman bagi
anak dan sebagainya-
-mengikuti aturan yang telah
disepakati bersama masing-masing
pihak, misalnya : memberitahukan
akan hadirnya seorang tokoh ,
rencana kunjungan ke kantor polisi,
kebun binatang, rumah sakit, mall,
rumah yatim piatu, dan seterusnya-

Menyadari akan arti penting
perana konselor bagi upaya percepatan
pengembangan daya kreasi anak di
sekolah, maka sangat dianjurkan kepada
konselor untuk meluangkan waktu secara
teratur bagi anak didiknya.

Untuk memacu daya kreatif anak
sejak usia dini, konselor hendaknya dapat
melakukan berbagai hal di sekolah
bersama siswa, dengan cara yang
sederhana, mudah dan tidak harus selalu
dengan biaya yang mahal.
Misalnya:

-Mendongeng melalui kegiatan
mendongeng yang dilakukan konselor,
anak didik dapat diajak untuk
mengembangkan daya imajinasinya yang
kaya raya, seperti membayangkan petani
miskin yang baik hati, kancil yang cerdik,
angsa yang bijaksana. Melalui dongeng
anak juga dapat diajak untuk
berkomunikasi serta mencoba suatu
gagasan terhadap suatu pemecahan suatu
masalah. Dengan demikian akan lahir
ide-ide orisinal dari anak didik dalam
suasana hangat yang penuh kasih sayang.

Berkarya kreatif, anak didik
diajak bersama untuk membuat karya
kreatif dari bahan-bahan sederhana yang
dapat dijumpai di sekeliling mereka,
seperti : karton bekas bungkus PS, kutit
jeruk bali, manik-manik, kertas majalah
bekas, busa bungkus televisi, malam,
tanah liat, dan sebagainya. Dengan
demikian anak sejak usia dini sudah
terbiasa untuk melihat adanya alternatif
baru dari suatu hal yang tampaknya
sederhana atau kurang bermakna-

Melukis bebas, memberikan
kebebasan pada anak didik untuk



mencorat-coret pada ternpat-tempat
tertentu secara bebas, apakah dengan

krayon, spidol, ataupun pensil berwarna,
atau kuas dengan cat gambar, sungguh

merupakan kesempatan bagr mereka
untuk mengungkapkan ide-idenya yang

kaya secara menyenangkur, ibarat

memberikan kesempatan untuk berbicara
secara panjang lebar pada orang dewasa-

Guru dapat menyediakan setumpuk kertas

putih atau papan YarLg lebar untuk

memberikan kesempatan kepada anak

melukis apapun yang disukainya bersama

dengan konselor-
Menjajagi lingkungan, anak-

anak dapat diajak untuk bersama konselor
mengenal lingkungan sekolahnya, seperti

melihat anke buah-buahan dan bunga di
kebun sekitar sekolah, menirukan
berbagai gerakan hewan, menirukan
suara hewan, mencium aroma berbagai
bau bunga, melihat sawah, kolam ikan,
dan sebagainya. Dengan demikian secara

alamiah anak akan melihat berbagai
alternatif yang kaya dari alam di
sekelilingnya, suatu hal Yang amat
penting bagi
kreativitasnya.

pengembangan

Bila hal ini dilakukan, kiranYa

akan tumbuh anak-anak didik kreartif
yang mampu memiliki berbagai gagasan

cemerlang yang diharapkan daPat

bermanfaat bagr kehidupan dirinya
maupun lingkungannya kelak.

Dari berbagai macam penelitian
diperoleh kesimpulan bahwa upaya untuk
memacu daya kreativitas anak didikk
tidak hanya dapat dilakukan di sekolah

melalui peran penting konselor, nalnun
tidak kalah penting justru melalui
kegiatan bermain di rumah bersama

orang tua.
Banyak dijumpai anak-anak Yang

memiliki kemampuan kreativitas luar
biasa, adalah anak-anak Yang justru

mernperoleh semangat dan dorongan dari

konselor di sekolah maupun orang tuanya

di rumah. Dalam lingkungan sekolah,

konselor terlibat aktif secara intelektual

'|K-MAL|NDO 
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dalam proses perkembangan anak
didiknya. Mereka berdiskusi mengenani
berbagai hal, seperti bertanya, berasumsi,
menyelidiki, dan bereksplorasi berbagai
obyek.

Lingkungan sekolah dan rumah
yang menunjang tumbuhnya daya kreatif
anak adalah lingkungan di mana anak dan

orang dewasa yang berada di dalamnya
terlibat dalam kebiasaan kreatif- Mereka
mempertanyakan apa Yang dilihat,
berusaha menemukan cara Yang baru
dalam menjawab suatu persoalan serta

mencipta hal-hal yang baru sebanyak
mungkin- Sikap para orang tua dan

konselor di sini mampu mendorong anak

didik untuk maju dan mencoba hangat
dan selalu mernberi semangat serta

menunjukkan sikaP senang dan

bekerjasama dengan anak-anaknya di
rumah-

Suasana di dalam lingkungan
sekolah dan keluarga yang penuh kasih
sayang mau menerima anak sebagaimana
adanya, menghargai Potensi anak,
memberi rangsang-rangsang yang kaya
untuk segala aspek perkembangan anak,
baik secara kognitif, afektif, maupun
psikomotorik, sernua sungguh merupakan
ja*aban nyata bagi tumbuhnya generasi
yang berprestasi dan unggul di masa yang
akan datang.

PENUTUP
Anak-anak unggul pada dasamYa

tidak akan tumbuh dengan sendirinya-
Mereka sungguh memerlukan lingkungan
subur yang diciptakan untuk itu, yang
memungkinkan potensi dan prestasi

mereka dapat tumbuh secara gptimal-
Dalam hal ini, konselor dan pendidik
lainnya memainkan peranannya yang
sangat penting. Oleh karena itu tentunya
dibutuhkan suatu kesungguhan dari kita
semua, untuk secara tekun dan sabar

melakukan hal-hal yang terbaik buat anak
didik kita.
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