
 

Disampaikan pada Pelatihan Keterampilan Komunikasi Konselor Berbasis Budaya, SMA 4 Depok 
Sleman, 2007  1 
 

1 

KETERAMPILAN MEMPERHATIKAN DAN MEREFLEKSIKAN DALAM 

KOMUNIKASI KONSELING BERBASIS BUDAYA 

Oleh : Eva Imania Eliasa, S.Pd 

 
Konseling merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dan konseli. Di 

dalam proses konseling, keterampilan seorang konselor dalam merespon pernyataaan 

konseli dan  mengkomunikasikannya kembali sangatlah diperlukan. Agar proses 

komunikasi yang dimaksud dapat efektif dan efisien, maka konselor seyogyanya 

memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi dengan 

konseli, konselor seharusnya menggunakan respon yang fasilitatif  bagi pencapaian 

tujuan konseling. 

Secara umum, respon tersebut diklasifikasikan ke dalam keterampilan komunikasi 

secara menyeluruh. Tampaknya, tidak cukup bagi konselor dengan menguasai 

komunikasi saja, tetapi perlu juga menguasai strategi intervensi sebagai teknik khusus 

pencapaian pengubahan perasaan, wawasan, pola pikir rasional dan tindakan klien yang 

dibantu dengan rancangan konseling tertentu. 

A. Keterampilan Memperhatikan ( Attending ) 

Keterampilan memperhatikan terdiri dari atas empat dimensi : kontak mata, 

bahasa tubuh dan kualitas suara ( dalam Rosjidan, 2005) 

1. Kontak mata. Hendaknya dalam melakukan komunikasi konseling, jarak dan 

posisi duduk atau berdiri antara konselor dengan konseli tidak terlalu jauh. 

2. Bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh sangat mendukung terhadap komunikasi 

konseling, agar tercipta keakraban dan kedekatan antara konselor dengan konseli. 

3. Kualitas suara. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh konselor dan konseli 

dalam komunikasi konseling seperti halnya dalam percakapan biasa, namun bagi 

konselor hendaknya ada penekanan dan variatif dalam suara agar kata itu 

berkesan mempunyai arti yang mendalam. 

Sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh Robert (1985) bahwa : 

”Attending personally involves posturing ourselves to give our full and undivided 
attention to the helpees. Attending personally emphasizes facing the helpees, fully by 
squaring wth them, leaning forward or forward them and making eye contact with 
them. Attending personally to the helpees prepares us for observing them fully. 
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One way of posturing ourselves to attend to the helpees is to face them fully. Whether 
standing or sitting, we may attend to an individual helpee by facing him or her 
squarely. Our left shoulder to the helpee`s right shoulder and vice versa. When we are 
dealing with a couple or a small group of people, we should place ourselves at the 
point of a right angle drawn from the people to our extreme left and right. See how 
differently we feel about the helpees when we posture ourselves in this manner from 
how we feel when we posture ourselves for purposes of our own comfort. 

 
 
When we are sitting, we attend most fully when we incline our bodies forward or 
toward the helpees to a point where we can rest our forearms on our thighs. When 
standing, we attend most fully when we close the physical distance by moving closer 
to the helpees. Putting one leg in front of the other will help us to lean slightly toward 
the helpees. 
We communicate attentiveness when we maintain eye contact with the helpees. The 
helpees are aware of our efforts to make contact with them psychologically through 
our efforts to make contact with them visually.” 
 
 Perilaku attending juga disebutkan oleh Prof.Dr.Sofyan Wilis (2004) sebagai 

upaya perilaku menghampiri konseli yang mencakup kontak mata, bahasa badan dan 

bahasa lisa. Perilaku attending yang baik merupakan kombinasi ketiga komponen 

tersebut sehingga akan memudahkan konselor untuk membuat konseli terlibat 

pembicaraan dan terbuka. Attending yang baik dapat : 

1. Meningkatkan harga diri klien 

2. Menciptakan suasana yang aman 

3. Mempermudah ekspresi perasaan konseli dengan bebas 

Berikut ini penampilan attending yang baik : 

1. Kepala ; melakukan anggukan jika setuju 

2. Ekspresi wajah ; tenang, ceria, senyum 
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3. Posisi tubuh ; agak condong kea rah konseli, jarak konselor –konseli agak dekat, 

duduk akrab berhadapan atau berdampingan 

4. Tangan ; variasi gerakan tangan/lengan spontan berubah-ubah,menggunakan 

tangan sebagai isyarat, menggunakan gerakan tangan untuk menekankan ucapan. 

5. Perhatian ; mendengarkan aktif penuh perhatian, menunggu ucapan konseli 

hingga selesai, diam ( mananti saat kesempatan bereaksi) perhatian perhatian 

terarah pada lawan bicara. 

Perilaku attending yang kurang baik adalah : 

1. Kepala ; kaku 

2. Muka ; aku, ekspresi melamun, mengalihkan pandangan, tidak melihat kea rah 

konseli saat sedang berbicara, mata melotot 

3. Posisi tubuh ; tegak kaku, bersandar, miring, jarak duduk dengan konseli 

menjauh, duduk kurang akrab dan berpaling 

4. Memutuskan pembicaraan, berbicara terus tanpa ada teknik diam untuk I 

kesempatan pada konseli untuk berpikir dan berbicara 

5. Perhatian ; terpecah, mudah buyar oleh gangguan luar 

 

Keterampilan attending menurut Carkhuff (1983) menyatakan bahwa attending 

secara pribadi memungkinkan konseli dapat merasa dekat dengan konselor, sehingga 

konselor dapat mengkomunikasikan minat dan perhatiannya pada konseli. 

Mengkomunikasikan minat minat pada konseli akan memungkinkan konselor emperoleh 

respon minat dari konseli secara timbale balik. Menurut Carkhuff melayani secara pribadi 

adalah usaha konselor untuk menempatkan diri sedemikian rupa sehingga dapat memberi 

perhatian secara penuh dan tak terbagi pada konseli. Karena itu melayani secara pribadi 

menekankan pentingnya konselor menghadapi konseli secara penuh dengan : 

1. Menghadap secara tepat pada konseli 

2. Condong ke depan 

3. Menatap mata konseli 

Konselor mengkomunikasikan kemampuan melayani atau memperhatikan atau 

menerima konseli secara pribadi dengan berbagai ekspresi dan cara. Jika konselor penuh 

semangat tetapi cukup relaks maka konselor akan berkomunikasi dengan konseli dengan 
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penuh perhatian. Jika konselor nervous dan tidak tenang, maka konselor akan 

berkomunikasi secara tidak sungguh-sungguh. Jika konselor konsisten dengan tingkah 

lakunya yang selalu penuh perhatian maka konselor akan dapat mengkomunikasikan 

minatnya pada konseli. Jika konselor mukanya  merah atau pucat, maka konselor akan 

mengkomunikasikan perasaan marah atau sedih yang akan menimbulkan reaksi yang 

berlainan tingkatannya pada konseli.   

 

B. Keterampilan Refleksi 

Keterampilan refleksi adalah kemampuan ketrampilan untuk memamtulkan kembali 

kepada konseli tentang perasaan, pikiran dan pengalaman konseli sebagai hasil 

pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Ada tiga jenis refleksi : 

1. Refeksi perasaan 

Yaitu keterampilan konselor untuk data memantulkan (merefleksikan) perasaan 

konseli sebagai hasil pengamatan verbal dan nonverbal konseli. Untuk melakukan 

refleksi perasaan konselor dapat menggunakan kalimat seperti ; 

“Nampaknya yang Anda katakan adalah…” 

“Barangkali anda merasa…” 

“Hal itu rupanya seperti...(kiasan)...”   

2. Refleksi penglihatan 

Yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan pengalaman-pengalaman konseli 

sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan nonverbal konseli. Untuk 

melakukan keterampilan ini konselor dapat mengatakan seperti : 

”Nampaknya yang Anda kemukakan adalah suatu...” 

”Barangkali yang akan Anda utarakan adalah...” 

”Adakah yang Anda maksudkan suatu peristiwa...” 

3. Refleksi pikiran (content) 

Yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan ide, pikiran, pendapat konseli 

sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non verbal konseli. Untuk 

melakukan keterampilan ini konselor dapat mengatakan : 

”Nampaknya yang akan Anda katakan...” 

”Barangkali yang akan Anda utarakan...” 
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”Adakah yang Anda maksudkan...” 

Apabila konselor mengungkapkan dengan cara lain isi pikiran yang diucapkan 

konseli dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri, dinamakan 

paraphrase.Refleksi dan paraphrase dilakukan dengan menyimpulkan atau 

menyaringkan pernyataan konseli. Jadi bukan sekedar mengulang kembali 

pernyataan konseli secara sama, sehingga harus dipilih kata-kata yang tepat dan 

dapat mengarahkan diskusi selanjutnya atau dapat menambah pemahaman konseli 

tentang apa yang baru dinyatakannya. 

Tujuan dari refleksi dan paraphrase adalah : 

a. Untuk menunjukkan bahwa koselor memahami isi dan perasaan yang 

dikomunikasikan oleh konseli. 

b. Agar konseli dapat mengelaborasi pikiran atau perasaan kunci yang ia 

kemukakan. 

c. Agar konseli dapat memusatkan perhatiannya pada situasi atau kejadian, 

pikiran dan tingkah laku tertentu 

d. Untuk membantu konseli membuat keputusan. 

  

c. Keterampilan Memperhatikan Dan Merefleksikan Dalam Komunikasi Konseling 

Berbasis Budaya 

 

Ivey (1988) menyarankan bahwa penggunaan keterampilan komunikasi konseling 

hendaknya memperhatikan latar belakang budaya dan kebiasaan konseli secara  

perorangan. Permasalahannya apakah nilai-nilai budaya yang relevan untuk penerapan 

dalam komunikasi konseling dan apakah contoh-contoh penerapannya. Adapun budaya 

menurut George F. Kneller (1965) kata budaya bermakna semua cara-cara hidup yang 

dilakukan orang dalam suatu masyarakat. Dengan budaya tertentu dimaksudkan 

keseluruhan cara hidup bersama dari sekelompok orang, yang meliputi bentuk mereka 

dalam berpikir, berbuat dan merasakan yang diekspresikan, misalnya dalam 

kepercayaan, hukum, bahasa, seni, dan adat istiadat, juga dalam bentuk produk-produk 

benda seperti rumah, pakaian, dan alat-alat. 
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Menurut George F. Kneller (1965) salah satu gejala budaya berupa ideologi yang 

berisi pengetahuan, nilai-nilai dan kepercayaan. Gejala budaya inilah yang 

dimaksudkan dalam pengabdian ini, yaitu nilai-nilai dan kepercayaan yang secara 

umum hidup pada sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia. 

Corey (2001) menegaskan bahwa konseling yang diselenggarakan dimanapun, 

pada hakekatnya “tidak bebas bisa budaya”. Konseling harus mempertimbangkan 

berbagai muatan budaya yang terlibat dalam komunikasi didalamnya. Cara 

berkomunikasi dapat meliputi bahasa, sikap tubuh atau gesture yang dipahami dalam 

konteks konseling bercorak budaya. 

Oleh karena itu kerampilan konseling yang bercorak budaya (konseling lintas 

budaya) dapat dilatihkan kepada konselor untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya 

(Ibrahim, 1985). Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilannya melaksakan konseling yang bercorak budaya (Carney dan Kahn, 1984), 

dengan mempergunakan berbagai kelebihan yang sudah dimilikinya. Artinya, kegiatan 

peningkatan ketrampilan konselor  itu tidak perlu dilakukan dengan menghilangkan 

atau meninggalkan berbagai ketrampilan dasar yang telah dimiliki konselor. Justru 

berbagai kemampuan yang telah dimiliki dapat dipergunakan dengan memanfaatkan 

dan mengerahkan  berbagai kelebihan  semaksimal mungkin, dan meminimalkan 

keterlibatan kelemahan yang ada atau hal-hal yang negatif.  Melalui usaha demikian 

diharapkan ketrampilan konseling dari para guru pembimbing (konselor) akan semakin 

meningkat sehingga kinerjanya juga dirasakan semakin bagi para siswa khususnya, dan 

pada akhirnya kehadiran profesi bimbingan dan konseling dapat diterima dan 

didudukkan secara proporsional. 

Adapun keterampilan memperhatikan dan merefleksikan, sebagai bagian dari 

keterampilan konseling, perlu dimiliki oleh seorang konselor dalam menghadapi 

konselinya, terutama bertemu dengan konseli yang berbeda latar belakang budaya, 

sehingga proses perjalanan konseling menjadi bermakna.  
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