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ABSTRACT 

Konseli datang dari mana saja dengan memiliki latar belakang permasalahan dan budaya yang beragam. 
Konselipun mempunyai keleluasaan untuk mengatur dirinya dan memperlakukan dirinya sebagaimana 
apa yang diinginkannya.Kondisi ini harus diimbangi dengan sikap respek dari seorang konselor dalam 
memandang pribadi konseli. Respek merupakan aspek yang penting dalam melakukan pemahaman 
antarpribadi. Respek dengan menghargai apa keputusan konseli, menghormati pilihan hidupnya dan 
memberikan penilaian apa adanya terhadap konseli. Dalam ruang lingkup konseling yang memiliki 
kesempatan menanamkan nilai-nilai yang bermakna, konselor harus mempunyai pemahaman terhadap 
adanya perbedaan pemikiran, persepsi, budaya dan keragamanan lainnya dalam berkehidupan sehingga 
dibutuhkan sikap respek yang berkualitas dari seorang konselor agar proses konseling berjalan dengan 
baik. Begitu juga mutual respek dari konseli kepada konselor sangat penting dilakukan dalam suasana 
konseling.   

 

A. PENDAHULUAN 

Konseli adalah individu yang unik, memiliki individual differences. Konselor menerima 

kedatangan konseli dengan menyimak dan memperhatikan permasalahan yang diungkapkan 

konseli. Konseli dengan kepribadiannya yang khas berbeda satu sama lainnya, memerlukan 

kepekaan konselor dalam memperlakukannya. Namun pada kenyataannya masih banyak konselor 

yang kurang menerima kondisi konselI dikarenakan ketidakseimbangannya pemikiran antara 

konselor dengan konseli, terutama dalam konseling multikultural. Permasalahan ini disinggung oleh 

Sue (1988)dalam hasil penelitiannya “….cited as one of the most frequent critisisms of counseling 

with minority client is lack of therapist who can communicate and understand the values, lifestyle 

and background of these clients”. Kondisi ini didukung oleh pendapat Pederson (1976) bahwa “ 

there is increasing evidence that the trained counselor is not prepared to deal with individuals who 

come from differences racial, ethnic or socioeconomic groups whose values, attitude, and general life 

styles different from and threathening to his own.” Jadi jelas, bahwa sebagian besar konselor belum 

bisa berkomunikasi dengan baik kepada konseli karena belum mengerti akan latarbelakang konseli, 
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baik dari segi nilai, gaya hidup dan lainnya, dikarenakan konselor belum disiapkan untuk 

menghadapi keberagaman konseli tersebut. Terjadinya ketidakseimbangan yang lain adalah, 

permasalahan bahasa yang digunakan dalam konseling, diskriminasi, prasangka terhadap konselor 

dan kekakuan konselor pada konseli (Patterson,1996). 

Beberapa ahli menuliskan karakteristik atau sikap yang diperlukan dalam menghadapi 

keberagaman konseli dan pemasalahan ini, seperti diungkapkan McNeil menekankan bahwa aspek 

caring atau kepedulian menjadi perhatian konselor, kemudian diskusi Pande dan Wohl (1976) 

menunjukkan bahwa “Therapy provides a special,close, love relationship” .Lalu Stewart (1976) 

menekankan pentingnya “the warmth, genuine, specially emphaty”. Juga oleh Pederson (1991) 

“identified the expectations of troubled contrast culture clients and the personal qualities of a 

counselor as being closely related to the health change, accurate emphaty, respect and nonpossesive 

warmth, and genuineness that are essential to effective mental health care.” Kemudian Vontress 

(1976) juga menekankan “ the importance of rapport as the emotional bridge between the counselor 

and counselee. Simply defined rapport constitutes a comfortable and unconstrained mutual trust and 

confidence between two persons. Vontress (1979) juga memberikan tambahan dalam pelatihan 

konselor bahwa “what is needed most are effective experiences designed to humanize counselor”. 

Dari beberapa karakteristik kompetensi konselor dalam menghadapi  diversity dan 

universalitas konseli adalah respek. Ini dikarenakan respek sebagai bagian dari proses humanis, 

merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam konseling. Hal ini ditemukan dalam penelitian yang 

dilakukan penulis (2011) bahwa respek merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan 

pribadi konselor. Pernyataan  ini menegaskan bahwa seorang konselor harus memiliki sikap respek 

sebagai upaya pengembangan dirinya dalam memahami konseli. Dalam artikel ini dipaparkan 

tinjauan tentang teori respek, komponen respek, kajian tentang diversity dan universality dalam 

konseling, kemudian pentingnya respek dalam diversity dan universality dalam konseling. 

 

B.  PEMBAHASAN 

1.TINJAUAN TEORI RESPEK 

Pada abad ke -18, filsuf besar pertama Barat, dari Jerman, Immanuel Kant berpendapat 

bahwa semua orang mempunyai pengaruh kuat dalam “respect”. Kant menjelaskan bahwa 
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seseorang perlu menghormati dirinya dan orang lain. Dari sinilah inti dari humanism yang ideal dan 

liberal bahwa tujuan dalam diri adalah hidup bermartabat, harus selalu dihormati dan menghormati 

orang lain sebagai pribadi, dan penerapan teori moral dalam hal yang lebih luas, tidak hanya 

manusia namun juga lingkungan alam. 

Pada pelaksanaannya, sikap respect atau hormat tanpa tendensi apapun 

(www.encyclopedia.com) termasuk didalamnya mengambil perasaan, kebutuhan, pikiran, ide dan 

keinginan seseorang menjadi pertimbangan. Ini berarti mengambil keutuhan seseorang dan 

memberikan harga atau nilai kepadanya. Bahkan, memberikan penghargaan sesuai dengan 

bagaimana mereka menghargai pikiran dan perasaan, pengakuan mereka sendiri, dengan 

mendengarkan mereka, jujur dengan mereka, menerima individualitas dan keistimewaan mereka. 

Erich Fromm, seorang filsuf Jerman mengatakan bahwa “To respect a person is not possible 

without knowing him; care and responsibility would be blind if they were not guided by knowledge”. 

Jadi seseorang yang melakukan aktivitas “respek” seharusnya didasari oleh ilmu pengetahuan yang 

akan membimbingnya memberikan perhatian dan bertanggung jawab sehingga dapat mengerti akan 

seseorang.  

Respek adalah mengakui, menghargai dan menerima konseli apa adanya, tidak membodoh-

bodohkan konseli, terbuka menerima pendapat dan pandangan konseli tanpa menilai atau mencela, 

terbuka untuk berkomunikasi dengan konseli dan tidak hanya menghargai akademik, memberi 

keamanan psikologis dan memberi pengalaman sukses kepada konseli (Patterson, 1973). Salah satu 

prinsip dasar dalam berkomunikasi secara efektif adalah dengan memberikan penghargaan jujur dan 

tulus. Kebutuhan untuk dihargai merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam konsep 

manajerial, supaya dapat membangkitkan antusiasme dan mendorong orang lain melakukan hal-hal 

terbaik adalah dengan memberikan penghargaan yang tulus. 

Rogers mulai mengangkat tema “Respect” dalam artikelnya yang terbit tahun 1957 

(Patterson,1985). Dia menyebutkan bahwa respek merupakan penghargaan tanpa syarat sebagai 

salah satu kondisi untuk merubah kepribadian secara konstruktif. Penghargaan positif yang tanpa 

syarat ketika hal ini tidak bergantung pada tingkah laku orang lain. Mereka dihargai sebagai seorang 

manusia bukan sebuah kumpulan tingkah laku. Rogers menggunakan pernyataan ini untuk 

menjelaskan bahwa kondisi ini termasuk didalamnya menerima orang lain sebagai seorang manusia, 

dengan aspek negatif sebagaimana aspek positifnya. 
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Kondisi respek didalamnya ada perhatian, menghargai, menilai dan menyukai. Orang lain 

dihargai sebagai seorang manusia yang dia butuhkan dalam respek terhadap dirinya 

(Patterson,1985). Aspek kondisi respek yang lain adalah nonpossessive warmth. Adalah sebuah 

bentuk melihat kenyataan diri seeorang dengan sebuah kepercayaan dan cinta tulus padanya. 

Namun ini tidak bermaksud pasif atau tidak merespon, nonpossesive warmth adalah sebuah aksi 

positif secara personal. Respek dapat dikomunikasikan dalam beberapa cara, seperti kehangatan 

dan suara yang dimodulasikan, terbuka dan jujur, benar-benar genuine. Carkhuff dan 

Berenson(1967) merasakan bahwa unconditional positive regard atau menerima tanpa syarat 

sebagaimana nonpossesive warmth.  

Pada tahun 1962, Truax (1967) membuat Tentative Schale for The Measurement of 

Nonpossesive Warmth. Variabelnya disebutkan sebagai sebuah penerimaan terhadap pengalaman 

seseorang tanpa melihat kondisinya. Kehangatan termasuk sebuah possessive caring dari seorang 

seseorang sebagai seorang manusia dan sebuah keinginan untuk membagi keseimbangan atas 

kesenangannya dan aspirasinya sebagaimana depresi dan kegagalannya. 

Respek  terhadap konseli sangat diutamakan, pernyataan ini dipaparkan oleh Carl Rogers 

(1957) bahwa salah satu dasar konselor yang berkualitas dalam menciptakan konseling yang efektif 

adalah respek. Didalamnya konseli diberi kepercayaan penuh dan diasumsikan bahwa konseli dapat 

mempertanggungjawabkan pada dirinya, selama proses konseling berlansung. Respek menunjukkan 

konseli dapat memilih keputusan dan pilihan hidupnya, bisa memecahkan masalahnya dan 

sepanjang itu dia akan mampu untuk melakukannya. 

2. KOMPONEN RESPEK  

Carkuff menyusun skala komunikasi dalam proses komunikasi interpersonal, berdasarkan 

tingkat respek orang pertama dengan orang kedua, sebagai berikut: 

LEVEL / TINGKAT 

RESPEK 
SIKAP RESPEK ORANG PERTAMA PADA ORANG KEDUA 

Level 1 Ekpresi verbal dan perilaku dari orang pertama berkomunikasi a clear 

lack of respect, atau tidak ada penghargaan kepada orang kedua 

Level 2 Orang pertama merespon orang kedua dalam kemunikasi yang sedikit 

merespek atas perasaan, pengalaman dan potensialnya orang kedua 
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Level 3 Orang pertama  berkomunikasi dengan sebuah positive respect and 

concern terhadap perasaan, pengalaman dan potensialnya orang kedua 

Level 4 Fasilitator secara jelas berkomunikasi dengan respect yang sangat dalam 

dan perhatian terhadap perasaan,pengalaman dan potensialnya orang 

kedua 

Level 5 Fasilitator berkomunikasi dengan respect yang sangat terdalam kepada 

kesalahan orang kedua sebagai seorang dan potensialnya sebagai 

individu yang bebas 

 

Dari 5 level skala komunikasi di atas tergambar jelas tingkatan seseorang (orang pertama) 

dalam melakukan sikap respect kepada seseorang atau orang lain (orang kedua) dalam 

berkomunikasi. Mulai dari level 1, yang terjadi didalamnya adalah ketidakadaan sikap respect satu 

sama lain baik secara verbal ataupun perilaku, sehingga dinamakan a clear lack of respect. Kemudian 

level 2, didalamnya ada sikap respect dengan sedikit merespon pengalaman orang lain. Pada level 3, 

sikap respect yang positif dan perhatian terhadap perasaan, pengalaman dan potensialnya 

seseorang. Selanjutnya level 4, dalam berkomunikasi terjalin respect yang sangat dalam dan 

perhatian terhadap perasaan, pengalaman dan potensialnya seseorang. Dan pada level 5, proses 

komunikasi sangat menampilkan sikap respect yang sangat dalam dan menghargai seseorang 

sebagai individu yang bebas. Tingkatan level ini menentukan sikap respect seseorang dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Sementara itu, Mc Kay, Fanning & Paleg (1994) dalam artikelnya yang berjudul “Respectfull 

Communication”, memberikan beberapa arahan dalam melakukan komunikasi yang baik untuk 

mengurangi perasaan disakiti dan dimarahi. Komunikasi didalamnya membutuhkan sebisa mungkin 

“ bersih”, tidak ada emosi yang negatif dan menghukum secara verbal. Adapun yang dilakukan 

adalah : 

a. Jangan menghakimi 

Seperti :”….tingkah laku kekanak-kanakan, kamu tidak bisa bekerjasama, ini sudah gayamu, 

kamu tidak punya pengharapan, kamu bersikap buruk padaku, kamu tidak punya fikiran, apa 

yang kamu lakukan adalah sebuah tipuan…” 

b. Jangan memberikan label 
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Maksudnya adalah menggeneralisasikan sebagai sebuah karakter atau identitas, seperti 

:”..bodoh, seksi, gila, pemalas, egois, tidak berguna, jahat, menyebalkan atau bajingan, jam 

karet…dll”. Akibat memberikan label ini akan berbahaya, menghilangkan rasa kepercayaan 

antarpribadi dan kedekatan satu sama lain. 

c. Jangan menuduh dan menyalahkan dengan menggunakan “kamu” 

Maksudnya menyalahkan orang lain namun dengan perasaan negatif sendiri. Menggunakan 

“kamu” dengan mengucapkan “ saya merasa takut..” 

Seperti : “Kamu selalu datang terlambat. Kamu tidak boleh pergi sebelum tugas diselesaikan. 

Kamu meninggalkan semua pekerjaan yang belum selesai. Kamu tidak mempunyai perhatian 

terhadap pelajaran…dll” 

Pesan  yang ditinggalkan dengan menggunakan “kamu” akan lebih baik dengan “ Saya kecewa 

terhadap apa yang kamu lakukan padaku” 

Bandingkan dengan ini: “ Kamu selalu membuat terlambat” 

“ Ketika kamu terlambat datang ke rumah, saya merasa sedih karena pelajaran ini penting 

buatmu.“ Pernyataan ketika menggunakan “saya”  tidak ada sebab untuk menyalahkan atau 

berpengaruh, dan tuduhan yang ditujukan seseorang.. 

d. Jangan membuat perbandingan yang negatif 

Komunikasi yang penuh penghargaan tidak akan membuat pasangan merasa jelek tentang 

dirinya. Hal ini dirancang untuk membantu, tidak menyakiti, untuk menyelesaikan, bukan 

menolaknya. Membandingakn secara negatif tidak akan menyelesaikan apapun. 

e. Jangan melawan, karena melawan adalah upaya yang disengaja utuk menyakiti orang lain.  

f. Menceritakan perasaan untuk menyerangnya 

Ketika menceritakan perasaan, gunakan kalimat yang jelas dan membuat seseorang 

memahaminya. Seperti : “Saya sedih …Saya tertegun dan kecewa…” Pernyataan yang 

menerangkan dengan jelas bagaimana kondisi emosi. Ketika melakukan hal ini, menggunakan 

perasaan sebagai senjata, suara jangan meninggi, keras, mengancam, seakan memusuhi, 

sarkastik, cengeng. Dalam komunikasi yang memiliki respek, menjaga intonasi suara seperti 

pembicaraan dengan volume suara normal, datar  dan kalau bisa tanpa perubahan nada suara. 

Akibatnya, orang lain akan lebih mendengar perasaan itu tanpa menjadi tersinggung atau 

terpukul oleh hal ini. 

g. Menjaga bahasa tubuh dan sikap mau menerima 
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Postur badan akan memberitahu pada orang lain bahwa  seseorang siap atau tidak siap untuk 

berkomunikasi. Wajah yang kaku, menyipitkan mata, tangan bersedekap  memperlihatkan 

bahwa kondisi tidak siap untuk mendengarkan. Namun kondisi siap berkomunikasi dengan tetap 

menjaga kontak mata, mengangguk ketika mendengarkan, bersandar sedikit ke depan jika 

duduk dan menjaga ekspresi wajah anda santai. 

 

h. Menggunakan seluruh pesan 

Maksudnya adalah, seluruh pesan terdiri dari observasi, pemikiran, perasaan dan 

keinginan/kebutuhan. Observasi adalah pernyataan tentang fakta, netral dan tidak menghakimi.  

Perasaan dalam sebuah pesan biasanya menjadi bagian yang penting. Perasaan merupakan 

pengungkapan yang sederhana dari emosi yang dibangun. Perasaan tidak menyalahkan atau 

menyalahkan. Kebutuhan atau keinginan seharusnya diekspresikan dengan jelas.  

i. Menggunakan semua pesan dengan jelas.  

Akan lebih baik dengan mengatakan “ Saya perhatikan kamu terlihat tenang di kelas ini 

(observasi). Ini membuat saya berfikir bahwa kamu serius (thought). Komunikasi seperti ini 

sangat jelas.  

Dari paparan diatas, nampak bahwa respek dapat dikeluarkan dari konselor baik dari sisi 

kognitif, afektif dan psikomotor, yang keseluruhannya dapat dilakukan agar komunikasi dalam 

konseling berjalan efektif. 

 

3. KAJIAN DIVERSITY DAN UNIVERSALITY DALAM KONSELING 

Istilah diversity dan universality dalam konseling banyak ditemukan dalam konseling 

multikultural atau multibudaya, seperti yang diungkapkan oleh Patterson (1996) “Multicultural 

counseling has a major source in diversity”. Hal ini dikarenakan konselor dihadapkan pada adanya 

perbedaan dengan konseli ditinjau dari aspek budaya, ras, dan etnik. Budaya itu sendiri 

mempengaruhi individu didalamnya dalam berprinsip, nilai yang dianutnya, pegangan hidupnya, 

perilaku, tutur kata dan bahasa tubuh.  

Pergerakan konseling multikultural dimulai sekitar 40 tahun yang lalu (Patterson,1978). 

Pernyataan pertama ditulis oleh Wrenn’s dalam artikelnya berjudul “The Culturally Encapsulated 

Counselor” dan menjadikan momentum bahwa ternyata konseli yang berasal dari kelompok 

minoritas sangat tidak seimbang dan miskin dalam hal pelayanan kepada mereka (Sue,1978). Hasil 

temuan Sue yang lain adalah bahwa konseli dari kelompok minoritas lebih menyukai menerima 
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tindakan yang bersifat supportive atau dukungan kepada mereka dibanding konseli yang berasal dari 

kulit putih. Kemudian Sue menulis buku berjudul “Counseling The Culturally Different”(1981) yang 

didalamnya menyebutkan  beberapa kegiatan kelompok Asia Amerika, Black America, Hispanic dan 

India America. 

Namun multikultural diperluas lagi dengan menambahkan beberapa kategori, yaitu berbagai 

subkultur, ras, gender, status social ekonomi (Goldstein,1973). Buku “Counseling Across Cultures” 

yang ditulis oleh Pederson, Lonner dan Draguns(1976) juga memasukkan materi diatas ke dalamnya. 

Permasalahan gender dan budaya mempengaruhi pengalaman dari masing-masing klien persepsi 

dan interpretasi peristiwa kehidupan, dampak keterhubungan seseorang religius dan spiritual, dan 

sangat penting untuk penilaian dan pengobatan dari populasi beragam individu(Paderseon,1976). 

 

4. PENTINGNYA RESPEK DALAM DIVERSITY DAN UNIVERSALITY DALAM KONSELING 

Respek diekspresikan seorang konselor dengan  mendengarkan serta  memahaminya dan  

meningkatkan perhatian pada konseli. Sementara sikap dasar respek seorang konselor kepada 

konseli  adalah menghargai sebagai manusia seutuhnya dan memahami keunikannya. Konseli 

dihargai sebagai seseorang sebagaimana dia ingin dihargai. Sikap seorang konselor adalah tidak 

menilai, tidak menghakimi, tanpa mengkritik dan mencemooh atau mengejek. Ini tidak berarti 

bahwa konselor menerima dengan benar,menyukai semua aspek dari tingkah laku konseli atau  

menyetujui dan membenarkan semua perilaku konseli.  

Dari buku Teaching for student achievement (2002:133) yang didalamnya mengupas tentang 

membangun hubungan antara guru dengan siswa yang positif dapat dikaitkan dengan bagaimana 

membangun hubungan antara konselor dengan konseli dengan mengutamakan respek dalam 

mendukung konseli, yaitu: 

a. Menjaga komunikasi yang efektif dengan konseli 

Respek kepada konseli dapat dilakukan dengan jalan yang terbuka, misalnya percakapan yang 

mendukung yang halus, juga dengan verbal dan non verbal, seperti bahasa tubuh, pembicaraan 

dan suara. Contoh, suara yang dibunyikan ketika berbicara dengan konseli menandakan 

seberapa tingkat respek seorang konselor  terhadap konselinya. Dengan berbicara yang natural 

atau datar ,berbeda dengan berteriak atau dengan menggunakan suara yang cenderung 

meremehkan, mempunyai maksud memberikan pesan bahwa dia respek terhadap konseli dan 

menghormatinya. 
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b. Secara sistematik membangun hubungan lebih baik 

Konselor membangun hubungan yang kuat dengan konseli dalam berbagai metode yang 

beragam. Beberapa jalan yang bisa dilakukan adalah : 

a) menggunakan informasi dari hasil tes atau informasi dari guru yang lain dengan hati-hati, 

dengan tidak membaca informasi beberapa minggu pada tahun ajaran saja, jadi tidak 

langsung menghakimi konseli; berfikir kritis dan objektif pada informasi yang terdengar 

janggal;  

b) komunikasikan pada konseli bahwa konselor percaya konseli dapat belajar dan memaknai 

semua permasalahan, juga apabila konseli tidak mempunyai jawaban dengan segera, 

tunggulah, selidiki dan kemudian menolongnya untuk menjawab pertanyaan;  

c) fleksibel dalam menggunakan strategi, dengan cara mereview hasil kerja konseli  

d) pastikan bahwa konseli dapat diberi tantangan;  

e) waspada bagaimana merespon konseli yang kurang dalam konseling dengan memberi 

mereka pertanyaan, beri petunjuk dan waktu untuk menjawab  

f) berlaku adil dalam menilai dan prosedur disiplin; mencoba untuk bekerja sama dengan 

konseli.  

 

Respek merupakan aspek psikologis yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Pernyataan 

ini ditunjukkan dalam ciri konselor humanis adalah dirinya memiliki sikap empati, respek dan caring 

(Eliasa,2011). Seorang konselor  yang memiliki respek pada dirinya kemudian dikembalikan oleh 

konseli berupa respek dari konseli kepada dirinya, akan menambah loyalitas konseli kepada 

konselornya. Hal ini ditunjukkan oleh hasil temuan Bareto & Ellemers (2002) bahwa respek konseli 

terlihat berbeda antara konseli yang menghormati identitas yang mereka pilih dan konseli yang tidak 

diperhatikan identitasnya. Mereka yang diperhatikan identitasnya memiliki kelompok loyalitas yang 

tinggi dan bersedia untuk bekerja sama dalam kelompok. Kondisi ini apabila terus ditindaklanjuti 

oleh guru, maka pembelajaran dalam kelompok kecil dan kelompok besar akan maksimal. 

Respek dalam hubungan antara konselor dengan konseli  mempengaruhi identitas konseli, 

termasuk reputasi. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian De Climer & Tyler (2005), memberikan 

identitas kepada konseli dengan menyebutnya sesuai dengan kondisi negatifnya, maka akan 

membuat reputasi konseli dimata lingkungannya rendah. Istilah labeling negatif kepada konseli, 

misalnya gendut, jangkung, jam karet, bertahi lalat, atau panggilan lainnya yang tidak berkenan 
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dalam diri konselinya, membuat perasaan rendah diri dan memungkinkan timbulnya tidak percaya 

diri. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka akan mempengaruhi minat dan motivasi konseli dalam 

belajar. Ada kecenderungan tidak siap menghadapi pelajaran di keesokan harinya, karena label yang 

diberikan padanya. 

Respek yang dimiliki oleh konselor berdampak positif bagi konselor itu sendiri, juga bagi 

akademis konseli dan hasil pembelajaran secara keseluruhan. Seorang konselor yang respek, 

menghormati konseli apa adanya tanpa memandang negative, akan membentuk konseli percaya diri 

dengan kemampuannya. Kondisi akan menambah kedekatan yang positif antara konselor dengan 

konselinya, sehingga terhindar dari permasalahan yang akan menghambat perkembangan mental 

dan akademis konseli.  

Konselor yang memiliki respek yang baik secara tidak sadar memberikan penanaman etika 

dan moral akan tersalurkan kepada konseli. Nilai – nilai kehidupan akan secara tidak langsung 

dipelajari oleh konseli ketika memandang sosok konselor  yang mengedapankan aspek-aspek positif 

dalam konseling. 

Konselor yang dihadapkan pada konseli dengan perbedaan latar belakang budaya dan 

keberagaman lainnya membuat konselor harus menguasai teknik-teknik dan pendekatan yang 

mendukung tercapainya tujuan. Dengan respek yang dimiliki konselor menjembatani adanya 

perbedaan dan keberagaman tersebut. Misalnya konseling multikultural yang mengharuskan 

konselor peka dan tanggap terhadap adanya keberagaman budaya dan adanya perbedaan budaya 

antar konseli yang satu dengan konseli lainnya, dan antara konselor sendiri dengan konselinya. 

Konselor harus sadar akan implikasi diversitas budaya terhadap proses konseling. Budaya yang 

dianut sangat mungkin menimbulkan masalah dalam interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Masalah bisa muncul akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Sangat mungkin masalah 

terjadi dalam kaitannya dengan unsur-unsur kebudayaan, yaitu budaya yang dianut oleh individu, 

budaya yang ada di lingkungan individu, serta tuntutan-tuntutan budaya lain yang ada di sekitar 

individu. Dan menurut Petterson (1985) mengatakan “if multicultural is generic, and if counseling is 

multicultural, then its becomes possible to develop a universal system of counseling”. 

Proses konseling harus memperhatikan, menghargai, dan menghormati unsur-unsur 

perbedaan kebudayaan tersebut. Pengentasan masalah individu sangat mungkin dikaitkan dengan 

budaya yang mempengaruhi individu. Pelayanan konseling menyadarkan konseli yang terlibat 
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dengan budaya tertentu; menyadarkan bahwa permasalahan yang timbul, dialami bersangkut paut 

dengan unsur budaya tertentu, dan pada akhirnya pengentasan masalah individu tersebut perlu 

dikaitkan dengan unsur budaya yang bersangkutan. Dalam kondisi inilah, respek terhadap budaya 

konseli dengan segala atribut budaya didalamnya, sangat diperhatikan oleh konselor  demi 

berjalannya proses konseling. 

 

5. PENUTUP 

Adanya “individual differences” membuat keragaman yang lain dalam berbagai aspek 

konseli. Pribadi konseli harus dilihat apa adanya (unconditional positive regard) atau menerima 

tanpa syarat oleh konselor. Konselor harus mempunyai sikap respek yang tinggi atas kondisi konseli. 

Begitu pula ketika menghadapi diversity dan universality dalam konseling, seorang konselor tidak 

bisa menganggap respek sebagai bagian yang mudah dipelajari. 

Berkomunikasi yang efektif, mendengarkan segala keluhan yang dialami konseli, 

memberikan kebebasan untuk kreasi, kemudian menjadi teman dalam diskusi akan memberi kesan 

yang bermakna sebagai konselor yang bisa menyelami keinginan konseli, sehingga konseli 

mempunyai sosok teladan yang akan dibawanya kelak ketika masa dewasanya nanti.  

Situasi konseling yang didalamnya berlandaskan mutual respek, baik dari konselor kepada 

konseli, juga konseli kepada konselor akan meningkatkan loyalitas dan solidaritas yang tinggi 

antarkeduanya sehingga menciptakan suasana konseling yang sama-sama menguntungkan bagi 

kedua belah fihak. Dan pada ujungnya, citra konselor pada dunia konselor di Indonesia akan 

terangkat positif dan memberi kepuasan bagi semua kalangan. 
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