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Abstract 

Cultural awareness as one important dimension in understanding cultural diversity. This 

will help in giving meaning to the understanding of the differences. Counselors have a 

strategic in dealing with diversity and cultural differences. Therefore, it is important for 

the counselor to have competencies and capabilities of psychological interventions both 

inter and intra personal in cross cultural. This paper discusses the level of cultural 

awareness, competencies, qualities and guidelines, techniques counseling of the 

multicultural counselors such as listening with emphaty and awareness, the use I-

statement, companion, repeating the obvious, communicating to enhance relationships, 

positive affirmations dan  turning You-Statement into I-Statement. 
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Abstrak 

Kesadaran budaya (cultural awareness) sebagai salah satu dimensi penting dalam 

memahami keragaman budaya. Hal ini akan membantu dalam memberikan makna akan 

pemahaman terhadap perbedaan yang terjadi. Konselor sebagai pendidik psikologis 

memiliki peran strategis dalam menghadapi keragaman dan perbedaan budaya. Oleh 

karena itu, penting bagi konselor memiliki kompetensi dan menguasai ragam bentuk 

intervensi psikologis baik antar maupun intra pribadi dan lintas budaya. Tulisan ini 

membahas kesadaran budaya (cultural awareness) dan tingkatannya. Selain itu juga, 

tulisan ini membahas konselor dan kesadaran budaya (cultural awareness) yang 

menjelaskan tentang kompetensi, kualitas dan pedoman (guidelines) konselor dan teknik 

konseling yang digunakan konselor dalam menghadapi konseli yang berbeda budaya 

seperti teknik listening with emphaty and awareness, the use I-statement, companion, 

repeating the obvious, communicating to enhance relationships, positive affirmations dan  

turning You-Statement into I-Statement 

Kata kunci: kesadaran budaya, konselor 
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A. Pendahuluan 

Pemahaman terhadap suatu budaya merupakan suatu hal yang  penting dalam 

proses kehidupan manusia secara umum. Kehidupan manusia yang sangat bervariasi baik 

ditinjau dari segi pendidikan, sosial, ekonomi dan juga politik. Keberagaman tersebut 

menjadi penting dalam kelangsungan kehidupan suatu kelompok hingga suatu bangsa. 

Meskipun begitu keberagaman yang ada juga dapat menjadi faktor yang dapat  

mendukung dalam kehidupan di masyarakat. Akan tetapi juga keberagaman tersebut 

dapat menjadi kendala dan penghambat yang dapat menimbulkan konflik di kehidupan 

manusia. Hal penting bagi konselor untuk dapat memiliki kesadaran tentang 

keberagaman tersebut. Ketidakpahaman dan ketidakmengertian adanya perbedaan dapat 

menimbulkan konflik, perseteruan dan kecurigaan satu sama lain akan timbul.  

Robertson (2008) mengemukakan pengalaman seorang  pastor tentang persepsi 

terhadap waktu pada seorang konseli berasal dari Indonesia tetapi etnik China.  Konseli 

tersebut menceritakan ketika seorang dokter yang berasal dari Jawa mengatakan 

kepadanya (sebagai pasien) untuk “datang besok” guna melakukan prosedur operasi 

maka keesokan harinya dia hadir untuk memenuhi “appointment”-nya. Dia ditemani 

anaknya yang harus izin untuk tidak masuk bekerja hari itu. Namun ketika tiba di tempat 

dokter, ternyata dokter tersebut sedang cuti. Dokter yang dalam budayanya mengartikan 

“besok” itu adalah waktu yang tidak pasti (indefinite future), sementara pada budaya 

China “besok” berarti hari setelah hari ini. Terjadinya perbedaan arti merupakan fakta 

sederhana yang  seringkali terjadi dapat menjadikan hal tersebut suatu kesempatan dan 

manfaat bagi konselor untuk melakukan proses diagnosis dan kajian mendalam terhadap 

hal-hal yang terkait dengan perbedaan budaya. 

Terkait dengan pemaknaan terhadap keberagaman dapat ditunjukkan melalui cara 

bagaimana individu menerima dan mempersepsikan fenomena-fenomena yang berasal 

dari lingkungan di luar dirinya. Selain itu juga ditunjukkan dengan cara seseorang 

mengartikan atau memaknai suatu peristiwa atau informasi yang diperolehnya. Cara 

tersebut tentu akan dapat mudah dipahami dan diterima oleh lingkungan diluar dirinya 

apabila individu itu memiliki kesadaran pada perberdaan yang ada antara dirinya dengan 

orang lain. Cara tersebut akan sangat dipengaruhi oleh budaya. Keith Payne (King, 2010) 

dalam studinya menyebutkan bahwa etnis memengaruhi kecenderungan kesalahan 

persepsi.  Agar dapat terhindar dari konflik ataupun kesalahan persepsi dan dapat 

membina hubungan baik antar individu yang berbeda budaya maka diperlukan suatu 

pemahaman terhadap emosi yang ada. Selanjutnya Shiraev & Levy (2010) 

mengemukakan bahwa pengalaman seseorang mempengaruhi persepsinya. Apabila 

dalam suatu kelompok melakukan sharing atau berbagi terhadap suatu pengalaman, maka 

hal tersebut akan menjadi suatu bentuk terhadap persepsi dari kelompok tersebut.  
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Persepsi adalah proses mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk 

memberikan makna (King, 2010). Shiraev & Levy (2010) menyebutkan bahwa persepsi 

adalah proses yang mengatur berbagai sensasi menjadi pola yang bermakna. Persepsi 

menurutnya melibatkan aktivasi wilayah asosiasi sehingga mengintegrasikan 

pengetahuan dengan sensasi saat ini. Dalam tulisan Noerhadi dan Twikromo (Soembodo, 

2011), mengemukakan bahwa persepsi sebagai pandangan seseorang terhadap obyek atau 

peristiwa sosial yang diamati.  

Persepsi yang dimiliki seorang individu apabila tidak dimaknai dengan hati-hati 

dapat menimbulkan salah persepsi dan hal ini dapat menimbulkan konflik dalam 

kehidupan kesehariannya. Terdapat  beberapa hasil penelitian yang terkait dengan 

pemahaman terhadap timbulnya kesadaran budaya dan mengembangkan nilai-nilai 

budaya. Mahardika (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa persepsi orangtua 

bersuku jawa terhadap corporal punishment (hukuman badan) dipengaruhi oleh faktor 

nilai budaya dan keagamaan dan faktor personal yang meliputi pengalaman masa kecil, 

pengetahuan dan motif. Persepsi yang berbeda terhadap corporal punishment 

mempengaruhi perbedaan respon dalam menyikapi fenomena tindakan tersebut dalam 

pendidikan (baik pendidikan formal maupun informal) dan dalam kehidupan di 

masyarakat. Soembodo (2011) mengemukakan bahwa wujud kebudayaan dan persepsi 

mengenai kesejahteraan terbentuk melalui proses interaksi sosial dari perwujudkan 

kesejahteraan tersebut. Sebaliknya, persepsi yang terbentuk tersebut pada akhirnya 

mempengaruhi perilakunya. Persepsi terhadap sesuai merupakan hasil konstruksi sosial.  

Berdasarkan hal diatas, pemahaman terhadap perilaku dan proses interaksi dalam 

kehidupan bermasyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesadaran budaya 

dalam pendidikan formal maupun informal. 

Penelitian Raihani (2010) tentang fenomena pendidikan multikultur di sebuah 

pesantren di Yogjakarta  menunjukkan bahwa dalam framework relasi inter-religi ini, 

orang-orang dari berbagai keyakinan hidup bersama berkontribusi secara positif terhadap 

kehidupan masyarakat yang harmonis tetapi tidak pernah mengkrompomikan akidah atas 

nama multikulturalisme. Pemahaman responden terhadap multikulturalisme juga tidak 

bisa dipisahkan dari pengalaman mereka hidup dalam masyarakat Indonesia yang 

kompleks. Eksposur mereka terhadap realitas perbedaan membuat mereka memahami 

multikulturalisme secara positif. Karena memang agama adalah faktor yang determinan 

dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan juga status mereka sebagai anggota komunitas 

pesantren, pemahaman responden terhadap multikulturalisme banyak dipengaruhi oleh 

keyakinan mereka.  

Selain persepsi, emosi merupakan salah satu faktor penting dalam proses 

memiliki kesadaran budaya (cultural awareness). Hal ini dikarenakan emosi merupakan 

suatu salah satu komponen yang penting dalam interaksinya dengan orang lain. Melalui 
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interaksi yang terjadi tersebut maka seseorang akan dapat mengekspresikan emosinya. 

Hoopes (dalam Vacc et al, 2003) menyebutkan bahwa sebagian besar resolusi kesulitan 

dalam berkomunikasi terletak pada pemahaman terhadap culture code (kode budaya) 

yang terjadi. Hal ini menurutnya dapat  mempengaruhi interaksi manusia. Shiraev & 

Levy (2010) mengemukakan bahwa emosi atau afeksi merupakan suatu respon untuk 

mengevaluasi beberapa kombinasi rangasangan fisiologis, pengalaman subyektif (baik itu 

positif, negative atau hal-hal yang bertentangan) dan ekspresi perilaku. McLeod (2003) 

menyebutkan bahwa ekspresi emosi merupakan salah satu enkulturasi yang sangat 

penting dalam konseling. Kultur yang berbeda melahirkan beragam pemahaman terhadap 

emosi mana yang dapat ditermima dan ekspresi mana yang diizinkan untuk dilakukan di 

depan publik. Sue & Sue (1990) menyebutkan bahwa ekspresi emosi dalam konseling 

dan psikoterapi merupakan sebuah tujuan dan juga sangat diinginkan. Namun, terdapat 

beberapa kelompok budaya yang menganggap bahwa pengendalian emosi yang kuat 

merupakan hal yang disukai. Bila konselor tidak memahami perbedaan yang ada, maka 

kemungkina dapat timbul misperception dan misunderstanding antara keduanya. Atau 

juga jika perasaan tidak diungkapkan dan diekspresikan oleh klien, ini diartikan bahwa 

seolah konseling yang diberikan tersebut tidak terjadi.  

Persepsi dan emosi, keduanya merupakan sebagian hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan interaksi dan komunikasi dalam budaya. Pemahaman 

terhadap budaya yang dimiliki oleh diri sendiri dan juga orang lain akan menciptakan 

hubungan yang positif antara kedua orang yang memiliki perbedaan budaya. Hal tersebut 

sangat terkait dengan nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan cara bagaimana seseorang 

mempersepsikan dan mengekspresikan emosi saat terjadi suatu interaksi. Wunderle 

(2006) menyebutkan bahwa perilaku yang tampak merupakan artifak dari budaya. Hal 

tersebut meliputi bahasa, kebiasaan, pakaian, agama, dan aturan-aturan sosial yang setiap 

manusia dan budaya akan memiliki keragaman satu sama lain.  

Pranadji (2004) mengemukakan bahwa pentingnya pencarian kembali nilai-nilai 

dasar kemajuan bangsa bisa diawali dengan mengeksplorasi nilai-nilai yang bersumber 

dari khasanah agama (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kepercayaan) 

yang hidup di bumi Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa walaupun secara ekonomi 

atau pembangunan material relatif tertinggal, kebesaran bangsa Indonesia dimata dunia 

pada 1-2 dekade setelah merdeka ditentukan oleh kuatnya pengembangan harga diri 

bangsa dan national character building. 

Untuk memahami beragam persepsi dan emosi yang dimunculkan dari adanya 

keragaman budaya maka perlu kiranya konselor memiliki kompetensi untuk menghadapi 

hal tersebut. Salah satu dari 3 dimensi yang perlu dimiliki oleh konselor multikultur 

menurut Geilen et al (2008) adalah awareness. Untuk dapat memiliki kemampuan 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan kemajemukan dan keberagaman budaya, 

awareness adalah dimensi yang menjadi faktor utama bagi seorang konselor. Oleh karena 



 

5 
 

itu pentingnya, konselor untuk memiliki kesadaran budaya (cultural awareness). 

Kesadaran budaya itu merupakan suatu hal yang penting untuk saling peduli dan peka 

terhadap perbedaan yang ada. Sue et al (Bodenhorn et al, 2005) mengemukakan bahwa 

menyadari dan sensitive atau memiliki kepekaan terhadap budaya yang dimiliki diri 

sendiri; memiliki pemahaman tentang rasial dan warisan budaya dan bagaimana hal 

tersebut secara personal dan professional mempengaruhi pengertian dan bias yang akan 

terjadi dalam proses konseling; dan memiliki pengetahuan tentang pengaruh sosial 

terhadap orang lain.  

Berdasarkan hal tersebut, maka kesadaran budaya perlu untuk dimiliki oleh 

konselor dalam pelaksanan proses konseling yang dilakukannya terhadap konseli yang 

memiliki budaya yang berbeda dengan dirinya. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang 

apa yang dimaksud dengan kesadaran budaya (cultural awareness)? Apa saja tingkatan 

dalam kesadaran budaya (cultural awarenss)? Pentingnya konselor memiliki kesadaran 

budaya (cultural awareness)? Apa saja kompetensi, kualitas dan pedoman konselor agar 

memiliki kesadaran budaya? 

B. Pembahasan 

1. Kesadaran Budaya (Cultural awareness) 

Kesadaran budaya adalah kemampuan seseorang untuk melihat ke luar dirinya 

sendiri dan menyadari akan nilai-nilai budaya, kebiasaan budaya yang masuk. 

Selanjutnya, seseorang dapat menilai apakah hal tersebut normal dan dapat diterima 

pada budayanya atau mungkin tidak lazin atau tidak dapat diterima di budaya lain. 

Oleh karena itu perlu untuk memahami budaya yang berbeda dari dirinya dan 

menyadari kepercayaannya  dan adat istiadatnya dan mampu untuk menghormatinya. 

(Vacc et al, 2003). 

Wunderle (2006) menyebutkan bahwa kesadaran budaya (cultural awareness) 

sebagai suatu kemampuan mengakui dan memahami pengaruh budaya terhadap nilai-

nilai dan perilaku manusia. Implikasi dari kesadaran budaya terhadap pemahaman 

kebutuhan untuk mempertimbangkan budaya, faktor-faktor penting dalam 

menghadapi situasi tertentu. Pada tingkat yang dasar, kesadaran budaya merupakan 

informasi, memberikan makna tentang kemanusian untuk mengetahui tentang budaya. 

Prinsip dari tugas untuk mendapatkan pemahaman tentang kesadaran budaya adalah 

mengumpulkan informasi tentang budaya dan mentranformasikannya melalui 

penambahan dalam memberikan makna secara progresif sebagai suatu pemahaman 

terhadap budaya. 

Pantry (dalam Sturges, 2005) mengidentifikasikan 4 kompetensi yang dapat 

terhindari dari prejudis, miskonsepsi dan ketidakmampuan dalam menghadapi kondisi 

masyarakat  majemuk yaitu: Kemampuan berkomunikasi (mendengarkan, 

menyimpulkan, berinteraksi), Kemampuan proses (negosiasi, lobi, mediasi, fasilitasi), 

Kemampuan menjaga informasi (penelitian, menulis, multimedia), Kemampuan 
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memiliki kesadaran dalam informasi, cara mengakses informasi, dan menggunakan 

informasi. Keempat kompetensi tersebut memberikan peran penting dalam 

menghadapi masyarakat yang multikultural dan juga penting bagi konselor dalam 

kesadaran budaya. 

Fowers & Davidov (Thompkins et al, 2006) mengemukakan bahwa proses 

untuk menjadi sadar terhadap nilai yang dimiliki, bias dan keterbatasan meliputi 

eksplorasi diri pada budaya hingga seseorang belajar bahwa perspektinya terbatas, 

memihak, dan relatif pada latar belakang diri sendiri.Terbentuknya kesadaran budaya 

pada individu merupakan suatu hal yang terjadi begitu saja. Akan tetapi melalui 

berbagai hal dan melibatkan beragam faktor diantaranya adalah persepsi dan emosi 

maka kesadaran (awareness) akan terbentuk.   

Berdasarkan hal di atas, pentingnya nilai-nilai yang menjadi faktor penting 

dalam kehidupan manusia akan turut mempengaruhi kesadaran budaya (terhadap 

nilai-nilai yang dianut) seseorang dan memaknainya. Penting bagi kita untuk 

memiliki kesadaran budaya (cultural awareness) agar dapat memiliki kemampuan 

untuk memahami budaya dan faktor-faktor penting yang dapat mengembangkan nilai-

nilai budaya sehingga dapat terbentuk karakter bangsa. 

 

2. Tingkat Kesadaran Budaya  (Cultural Awareness) 

Wunderle (2006) mengemukakan lima tingkat kesadaran budaya yaitu: 

a. Data dan information. Data merupakan tingkat terendah dari tingkatan informasi 

secara kognitif. Data terdiri dari signal-signal atau tanda-tanda yang tidak melalui 

proses komukasi antara setiap kode-kode yang terdapat dalam sistim, atau rasa 

yang berasal dari lingkungan yang mendeteksi tentang manusia. Dalam tingkat ini 

penting untuk memiliki data dan informasi tentang beragam perbedaan yang ada. 

Dengan adanya data dan informasi maka hal tersebut dapat membantu kelancaran 

proses komunikasi. 

b. Culture consideration. Setelah memiliki data dan informasi  yang jelas tentang 

suatu budaya maka kita akan dapat memperoleh pemahaman terhadap budaya dan 

faktor apa saja yang menjadi nilai-nilai dari budaya tertentu.  Hal ini akan 

memberikan pertimbangann tentang konsep-konsep yang dimiliki oleh suatu 

budaya secara umum dan dapat memaknai arti dari culture code yang ada. 

Pertimbangan budaya ini akan membantu kita untuk memperkuat proses 

komunikasi dan interaksi yang akan terjadi.  

c. Cultural knowledge. Informasi dan pertimbangan yang telah dimiliki memang 

tidak mudah untuk dapat diterapkan dalam pemahaman suatu budaya. Namun, 

pentingnya pengetahuan budaya merupakan faktor penting bagi seseorang untuk 

menghadapi situasi yang akan dihadapinya. Pengetahuan budaya tersebut tidak 

hanya pengetahuan tentang budaya orang lain namun juga penting untuk 

mengetahui budayanya sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan terhadap budaya 
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dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan khusus. Tujuannya adalah untuk 

membuka pemahaman terhadap sejarah suatu budaya. Ini termasuk pada isu-isu 

utama budaya seperti kelompok, pemimpin, dinamika, keutaman budaya dan 

keterampilan bahasa agar dapat memahami budaya tertertu. 

d. Cultural Understanding. Memiliki pengetahuan tentang budaya yang dianutnya 

dan juga budaya orang lain melalui berbagai aktivitas dan pelatihan penting agar 

dapat memahami dinamika yang terjadi dalam suatu budaya tertentu. Oleh karena 

itu, penting untuk terus menggali pemahaman budaya melalui pelatihan lanjutan. 

Adapun tujuannya adalah untuk lebih mengarah pada kesadaran mendalam pada 

kekhususan budaya yang memberikan pemahaman hingga pada proses berfikir, 

faktor-faktor yang memotivasi, dan isu lain yang secara langsung mendukung 

proses pengambilan suatu keputusan. 

e. Cultural Competence. Tingkat tertinggi dari kesadaran budaya adalah kompetensi 

budaya. Kompetensi budaya berfungsi untuk dapat menentukan dan mengambil 

suatu keputusan dan kecerdasan budaya.  Kompetensi budaya merupakan 

pemahaman terhadap kelenturan budaya (culture adhesive). Dan hal ini penting 

karena dengan kecerdasan budaya yang memfokuskan pemahaman pada 

perencanaan dan pengambilan keputusan pada suatu situasi tertentu. Implikasi 

dari kompetensi budaya adalah pemahaman secara intensif terhadap kelompok 

tertentu. 

 
Gambar 1. Piramid Cultural Awareness 

Sumber: Wunderle, 2006 

 

Selain itu, Robert Hanvey menyebutkan 4 tingkat cross-cultural awareness 

(Yan-li, 2007) yaitu:  

a. Awareness of superficial or visible cultural traits. Pada tingkat ini informasi yang 

diperoleh oleh seseorang berasal dari media atau saat dia mengunjungi suatu 

Negara atau daerah atau dari pelajaran di sekolah. Yan-li (2007) menyatakan pada 
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level ini pemahaman mereka hanya terlihat dari cirri yang nampak dan mereka 

jadikan sebagai pandangan streotipe terhadap budaya yang tidak benar-benar 

mereka pahami.  

b. Awareness of significant and subtle cultural traits that others are different and 

therefore problematic.  Pada level ini seseorang mulai memahami dengan baik 

tentang signifikansi dan ciri budaya yang sangat berbeda dengan caranya sendiri. 

Hal ini terkadang menimbulkan frustrasi dan kebingungan sehingga terjadi konflik 

dalam dirinya. 

c. Awareness of significant and subtle cultural traits that others are believable in an 

intellectual way. Pada level ini seseorang sudah memahami secara signifikan dan 

perbedaan budayanya dengan orang lain, namun pada level ini seseorang sudah 

mampu untuk menerima budaya lain secara utuh sebagai manusia. 

d. Awareness of how another culture feels from the standpoint of the insider. Level 

ini adalah level yang tertinggi dari cross-cultural awareness. Pada level ini 

seseorang mengalami bagaimana perasaan yang dirasakan oleh budaya lain melalui 

pandangan dari dalam dirinya. Hal ini melibatkan emosi dan juga perilaku yang 

dilakukannya melalui pengalaman-pengalaman langsungnya dengan situasi dan 

budaya tertentu seperti belajar bahasa, kebiasaan, dan memahami nilai-nilai yang 

ada dalam budaya tersebut.  

Berdasarkan tingkatan dari kesadaran budaya di atas, perlu bagi konselor 

untuk memiliki pemahaman dalam menggunakan tingkatan-tingkatan tersebut untuk 

memahami budaya. Tingkatan-tingkatan tersebut dapat digunakan untuk 

menggambarkan aplikasi guna memahami fitur-fitur kunci pada perbedaan budaya. 

Sehingga dapat diaplikasikan dengan menggunakan teknik-teknik yang tepat untuk 

memahami dalam pelaksanaan konseling.  

 

3. Konselor dan Kesadaran budaya 

Peran konselor dalam proses memandirikan individu merupakan peran yang 

sangat penting dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu dalam proses layanan 

konseling yang diberikannya, konselor tentu perlu untuk memiliki pemahaman yang 

mendalam terhadap konselinya. Pemahaman tersebut mencakup hal-hal yang ada 

dalam dirinya sendiri dan juga konselinya. Kesadaran akan perbedaan yang dimiliki 

antara keduanya menjadi salah satu cara yang penting untuk menjaga hubungan dan 

interaksi dalam proses konseling.  

Ekspektasi kinerja konselor dalam memberikan layanan konseling akan selalu 

digerakkan oleh motif altruistic dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang 

empatik, menghormati keberagaman, serta mengedepannya kemashalatan pengguna 

pelayanannya, dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka 

panjang dari tindak pelayanannya itu terhadap pengguna pelayanan, sehingga 

pelayanan professional ini dinamakan “the reflective practitioner”(Depdiknas, 2008). 
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Penting bahwa konselor memahami budaya mereka sendiri dalam rangka untuk 

bekerja dengan klien tanpa memaksakan nilai-nilai mereka, menyinggung klien, atau 

perilaku nonverbal klien yang salah diinterpretasikan.  Untuk menghindari terjadinya 

kesalahapahaman atau ketidakmengertian maka konselor harus memiliki kesadaran 

akan perbedaan yang terjadi tersebut agar klien dapat merasa nyaman. Kesadaran 

akan perbedaan budaya yang dimiliki konselor dapat membantu dan mendidik tidak 

hanya konselor namun juga klien terkait dengan budaya masing-masing. Sehingga hal 

tersebut dapat membantu keduanya untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah 

klien atau dalam lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan klien. 

Berkaitan dengan hal diatas, penting bagi konselor memiliki kompetensi yang 

akan memberikan arah dalam pelaksanan konseling dengan keberagaman budaya 

konselinya. Refleksi terhadap praktek konseling tentu akan melibatkan pemahaman 

dan kesadaran konselor terhadap budaya  yang dimilikinya dan konselinya. 

Kesadaran budaya (cultural awareness) merupakan salah satu dimensi yang 

penting untuk dimiliki oleh konselor. Dimensi ini perlu dimiliki oleh konselor agar 

dapat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa faktor budaya yang dimilikinya 

(ras, jender, nilai-nilai, kelas sosial, dan lain-lain) akan mempengaruhi perkembangan 

diri dan pandangan terhadap dirinya. Oleh karena itu perlu baginya untuk mengetahui 

bahwa nilai dan perilaku yang dimilikinya akan berpengaruh kepada orang lain. Hal 

tersebut secara substansial akan berdampak pada perkembangan manusia dan proses 

konseling(Geilen et al, 2008). 

Kartadinata (2005) menyebutkan bahwa sebagai pendidik psikologis, konselor 

harus memiliki kompetensi dalam hal ini: 

a. Memahami kompleksitas interaksi individu-lingkungan dalam ragam kontesk 

sosial budaya. Ini berarti seorang konselor haru mempu mengakses, 

mengintervensi, dan mengevaluasi keterlibatan dinamis dari keluarga, lingkungan, 

sekolah, lembaga sosial dan masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap 

keberfungsian individu di dalam sistem. 

b. Menguasai ragam bentuk intervensi psikologis baik antar maupun intra pribadi 

dan lintas budaya. Kemampuan menguasai teknik-teknik treatmen tradisional 

yang terdiri atas konseling individual dan kelompok harus diperluas ke arah 

penguasaan teknik-teknik konsultasi, pelatihan dan pengembangan organisasi. 

c. Menguasai strategi dan teknik asesmen yang memungkinkan dapat difahaminya 

keberfungsian psikologis individu dan interaksinya dengan lingkungan. 

d. Memahami proses perkembangan manusia secara individual maupun secara 

sosial. Sebagai seorang professional, konselor harus mampu 

mengkonseptualisasikan dan mefasilitasi proses pertumbuhan melalui 

pengembangan interaksi optimal antara individu dengan lingkungan. Konselor 

harus bergerak melintas dari konsep static tentang “kecocokan individu-

lingkungan” kea rah “alur individu-lingkungan” yang menekankan kepada 
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keterikatan pengayaan pertumbuhan antara individu dengan suatu lingkungan 

belajar. 

e. Memegang kokoh regulasi profesi yang terinternalisasi ke dalam kekuatan etik 

profesi yang mempribadi. 

f. Memahami dan menguasai kaidah-kaidah dan praktek pendidikan. 

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan kompetensi yang penting bagi 

seorang konselor agar mampu memahami perkembangan manusia, kompleksitas 

manusia yang memiliki keragaman baik dari konteks individu maupun sosial 

budayanya. Oleh karena itu, penting bagi konselor secara umum (tidak hanya untuk 

konselor multikultural) dapat memiliki kesadaran budaya perlu memperhatikan 

berbagai hal yang terkait dengan pemahaman individu dan lingkungan.  

Kesadaran budaya yang perlu dimiliki konselor tentu diawali juga dengan 

pemahamannya terhadap perbedaan budaya konseli. Patterson (2004) menyebutkan 

bahwa terdapat 2 jenis perbedaan konseli yaitu accidential dan essential. Perbedaan 

budaya, etnik dan ras merupakan suatu hal yang terjadi dengan tidak sengaja 

(misalnya tempat dilahirkan). Namun, konseli juga memiliki kesamaan pada hal-hal 

yang utama atau hal yang pokok (essential) sebagai manusia. Oleh karena itu, 

konselor perlu memiliki kualitas dasar dalam pelaksanaan konseling. Rogers 

(Patterson, 2004) menyebutkan 5 kualitas dasar konselor yaitu: 

a. Respect. Menghargai klien merupakan hal yang penting bagi konselor. Hal ini 

termasuk memiliki kepercayaan kepada klien dan memiliki asumsi bahwa klien 

memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri 

(termasuk selama proses konseling berlangsung), klien memiliki kemampuan 

untuk menentukan pilihan dan memutuskan dan memecahkan masalahnya.  

b. Genuinenes. Konseling merupakan hubungan yang nyata. Konselor perlu untuk 

memiliki kesungguhan dalam memberikan konseling dan juga adalah sosok yang 

nyata. Selain itu konselor harus sesuai dengan diri sesungguhnya (kongruensi) ini 

berarti konselor betul-betul menjadi dirinya tanpa kepalsuan. 

c. Empathic understanding. Pemahaman yang empati lebih dari sekedar 

pengetahuan tentang klien. Akan tetapi pemahaman yang melibatkan dunia dan 

budaya klien secara mendalam. Ibrahim (Patterson, 2004) mengemukakan bahwa 

kemampuan untuk menunjukkan empati pada budaya secara konsisten dan hal-hal 

yang memiliki makna merupakan variabel penting untuk melibatkan klien. 

d. Communication of empathic, respect and genuineness to the client. Kondisi ini 

penting untuk dipersepsi, diakui, dan dirasakan oleh klien. Persepsi tersebut akan 

mengalami kesulitan jika klien berbeda dengan konselor baik dari budaya, ras, 

sosial ekonomi, umur, dan jender. Oleh karena itu penting bagi konselor untuk 

memahami perbedaan tersebut. Sue (Patterson, 2004) menyatakan bahwa 

pemahaman terhadap perbedaan budaya baik secara verbal maupun nonverbal 

akan sangat membantu dalam proses konseling. 
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e. Structuring. Salah satu elemen penting yang terkadang tidak disadari oleh 

konselor adalah struktur atau susunan dalam proses konseling. Vontress 

(Patterson, 2004) menyebutkan bahwa hubungan dengan seorang professional 

yang menempatkan tanggung jawab utama kepada individu untuk memecahkan 

masalahnya sangat sedikit. Pekerjaan konselor dalam proses konseling sebaiknya 

memiliki susunan dan mengartikan perannya pada klien.  Konselor sebaiknya 

menyatakan bahwa apa, bagaimana dan mengapa dia bermaksud melakukan 

konseling. Kegagalan untuk memberikan pemahaman peran konselor di awal 

proses konseling dapat menghasilkan ketidakpahaman antara keduanya. 

 Beberapa kualitas konselor di atas, memang memiliki dasar yang utama 

(essential) dalam menghadapi klien secara umum, namun ada hal-hal yang secara 

budaya tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, terkait dengan 

elemen yang terakhir yaitu structuring, bagi beberapa budaya di Indonesia pentingya 

seorang professional dalam memberikan bantuan melalui proses konseling masih 

sangat terbatas sehingga untuk melakukan sesuai dengan criteria tersebut perlu 

penggalian lebih mendalam bagi seorang konselor.  

Selanjutnya, kesadaran budaya konselor dalam menghadapi perbedaan nilai-

nilai menjadi faktor penentu efektifitas proses konseling yang diberikannya. Bishop 

(Kertamuda, 2009) menyebutkan  pedoman (guidelines) yang perlu dimiliki konselor 

terkait dengan perbedaan nilai-nilai yaitu: 

a. Konselor membantu klien agar merasakan bahwa nilai-nilai yang dimilikinya 

dapat diterima selama proses konseling berlangsung. Peran konselor adalah 

menyakinkan konseli bahwa perasaan klien terkait dengan nilai-nilai yang 

dimilikinya dapat diterima oleh konselor. 

b. Konselor memberikan pandangan kepada klien bahwa nilai-nilai, dalam hal ini 

nilai keagamaan, yang dimiliki sebagai bagian dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi klien, tidak hanya sebagai bagian dari masalah. Konselor perlu memiliki 

pemahaman bahwa nilai-nilai keagamaan dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap kesehatan mental klien sama dengan dukungan sosial yang diberikannya.  

c. Konselor harus meningkatkan diri dan memiliki pendidikan tentang budaya, nilai-

nilai keagamaan, keyakinan, dan mempraktekkan; berusaha untuk mengerti 

bagaimana isu-isu terkait dengan hal tersebut diintegrasikan melalui teori 

psikologi dan praktek konseling.  

d. Konselor mengikuti aktifitas-aktifitas di masyarakat yang dapat meningkatkan 

interaksinya dengan orang-orang yang berbeda secara budaya maupun agama. 

e. Konselor mampu mengeskplor dan mengevaluasi nilai-nilai personal yang 

dianutnya. Penilaian diri (self-examination) merupakan hal penting karena (1) 

setiap orang memiliki kelemahan-kelemahan (blind spots) yang dapat 

menimbulkan bias terkait dengan nilai, (2) kita perlu menyadari terhadap bias-

bias yang dimiliki saat menghadapi klien, (3) proses klarifikasi terhadap nilai-
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nilai personal dapat membantu konselor mengidentifikasi masalah atau  nilai-nilai 

yang dimiliki klien, (4) perjuangan konselor untuk memahami nilai-nilainya dapat 

memberikan pemahaman yang baik dan menghargai proses konseling bersama 

klien. 

f. Konselor harus hati-hati dengan perlawanan atau penolakan (resistance) yang 

dimilikinya terhadap permasalahan klien. Konselor yang tidak bersedia terbuka 

untuk berdiskusi dan berintegrasi dengan nilai-nilainya maka proses konseling 

dapat beresiko dalam penyampaian pesan kepada klien. Klien akan mulai 

mempercayai konselor diawal proses konseling. Oleh karena itu konselor  perlu 

memberikan kesan bahwa memang dia dapat dipercaya oleh klienya. 

g. Konselor perlu mengembangkan bahasa yang sederhana dan jelas agar dapat 

berkomunikasi dengan klien tentang nilai-nilai keagamaan baik itu yang dimiliki 

konselor maupun klien. 

Segala kompetensi, kualitas dan guidelines tidak akan efektif dalam proses 

konseling jika konselor tidak memiliki metode dan pendekatan yang sesuai dalam 

menghadapi klien yang multikultural. Patterson (2004) menyampaikan kritikan 

bahwa konselor tidak membutuhkan kompetensi konselor untuk konseli multikultural. 

Namun yang dibutuhkan adalah metode dan pendekatan efektif untuk semua klien 

dan sifatnya sebagai sistem yang universal dalam konseling. Berdasarkan hal tersebut, 

penting bagi konselor untuk memiliki kesadaran budaya dan menempatkannya secara 

tepat dalam interaksinya dengan klien adalah hal yang penting. Untuk 

mengembangkan kesadaran budaya (cultural awareness), konselor sebaiknya 

meningkatkan penghargaan diri terhadap perbedaan budaya. Konselor harus 

menyadari stereotipe yang ada dalam dirinya dan mempunyai persepsi yang jelas 

bagaimana pandangannya terhadap kelompok-kelompok minoritas. Kesadaran ini 

dapat meningkatkan kemampuannya untuk menghargai secara efektif dan 

pemahaman yang sesuai untuk tentang perbedaan budaya (Brown & Williams, 2003). 

4. Teknik Konseling Lintas Budaya 

Perbedaan budaya yang terjadi di masyarakat menjadi tantangan konselor agar 

dapat memiliki kemampuan dan teknik yang tepat dalam melakukan konseling.  Hal 

yang terpenting lagi yang perlu dimiliki konselor pada saat proses konseling adalah 

“hadir” (be present), perhatian, peduli, dukungan emosional, tidak menghakimi, 

empati, mendengarkan dan juga cinta. (Geilen et al, 2008). 

Terdapat beberapa teknik konseling yang dikemukakan Thompson (2003) dan 

sekiranya dapat digunakan oleh konselor agar dapat tetap memiliki kesadaran budaya 

dan diaplikasikan dalam konseling  adalah:  

a. Teknik Listening with empathy and listening with awareness. Mendengarkan 

dengan penuh empati dan penuh kesadaran bertujuan untuk memahami hal-hal 

yang ada dibalik ungkapan atau ucapan dari konseli seperti nada suara, penekanan, 
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ekspresi wajah dan ketidaksesuaian antara ekspres dan konten. Terdapat empat 

langkah agar dapat mendengarkan penuh empati, yaitu: mendengarkan perasaan 

baik itu secara verbal maupun nonverbal, mengakui perasaan dan mampu 

mengidentifikasi apa yang dilihat dan didengar dari konseli, memperjelas apa yang 

dirasakan oleh konseli terhadap perbedaan yang ada, mengecek kebenaran dari apa 

yang diungkap konseli. 

b. Teknik the use of “I-Messages”. Teknik ini bertujuan untuk memberikan respon 

yang asertif untuk mengatasi konflik dalam diri konseli yang berbeda budaya 

dengan konselor.  Alberti dan Emmons (Thompson, 2003) mengidenfikasikan tiga 

langkap empati yang asertif, yaitu membiarkan konseli tahu bahwa konselor 

memahaminya, membiarkan konseli tahu posisi konselor, memberitahu konseli 

tentang apa yang anda inginkan dari proses konseling ini. Hal ini bertujuan agar 

terjadi komunikasi yang tepat dan sesuai dengan apa yang konseli butuhkan. 

c. Teknik companion.  Teknik ini membantu konseli agar dapat merasakan bahwa 

kehadiran konselor sebagai pendamping, yang peduli, dan penuh kasih agar 

konseli dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya. Kesadaran konselor untuk 

meyakinkan dan mendengarkan konseli meskipun terdapat perbedaan antara 

mereka dapat menjadi pendukung bagi  konseli. 

d. Teknik repeating the obvious.  Teknik ini bertujuan untuk mengklarifikasi pikiran 

dan perasaan konseli secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapinya. 

Schriner (Thompson, 2003) mengemukakan dua jenis pernyataan yang 

penting,yaitu kalimat “I understand”dan “I can”. Kedua kalimat itu sangat 

membantu konseli dalam menghadapi masalah atau perasaan tidak bahagiannya. 

Pengulangan terhadap kalimat tersebut oleh konseli dapat mengatasi dan menjadi 

kekuatan baginya.  

e. Teknik communicating to enhance relationships. Teknik ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi ketrampilan komunikasi yang dapat meningkatkan hubungan 

antar pribadi secara aktif dan penuh perhatian. Menjaga hubungan melalui 

berbagai perasaan dan bersama meraih apa yang diinginkan dalam proses 

konseling yang dilakukan serta bagaimana aplikasinya di luar proses konseling. 

f. Teknik positive affirmations. Teknik ini merupakan teknik yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan pribadi dan harga diri konseli. Dalam proses 

konseling, teknik ini digunakan oleh konselor untuk menyakinkan konseli bahwa 

hal-hal yang positif dapat dapat membuatnya merasa nyaman baik dengan dirinya 

sendiri maupun lingkungannya. 

g. Teknik turning You-Statement into I-Statement. Teknik ini bertujuan untuk 

mengungkapkan perasaan dan emosi yang tertekan dari konseli. Penekanan dan 

penolakan terhadap apa yang dirasakan dapat berakibat meningkatnya iritabilitas 

dan konflik dengan orang  lain, kesulitan menyelesaikan masalah interpersonal,  

persepsi yang terdistorsi. Penggunaan I-statement dapat membantu konseli untuk 
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tidak menghakimi dan menyalahkan orang lain ataupun lingkungannnya tentang 

apa yang dirasakannya.  

  

C. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tentang tulisan ini, konselor perlu untuk memperkuat 

kesadarannya terhadap budaya yang beragam dalam kehidupan manusia. Pentingnya 

memahami perbedaan nilai-nilai, persepsi, emosi, dan faktor-faktor lain yang menjadi 

wujud kemajemukan yang ada.  Kompetensi, kualitas dan guideline tentang kesadaran 

budaya konselor dapat diwujudkan dengan memiliki kesadaran dan sensitif (kepekaan) 

pada warisan budayanya sendiri, memiliki pengetahuan tentang ras-nya dan bagaimana 

hal tersebut secara personal dan professional mempengaruhi proses konseling, dan 

memiliki pengetahuan tentang kehidupan sosial yang dapat mempengaruhi orang lain.  

Hal tersebut akan membantu konselor dalam menghadapi tantangan di era 

globalisasi. Oleh karena itu pembekalan terhadap kompetensi, kemampuan dan 

penguasaan teknik konseling serta kesadaran budaya harus terus dijadikan landasan 

penting dalam diri konselor dalam menggunakan metode dan pendekatan yang efektif 

kepada konseli. 
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