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Abstract
At a work place some employees gather with diverse
cultural backgrounds. In recent global context, the
employees at a company can  be derived from
different races, ages, even different religions.
Diversity is a potential and also possible to lead
many problems. In this context, cultural diversity
understanding is significant in term of establishing
an excellent teamwork among the employees.
Cultural diversity in the workplace must be
introduced in the vocational school it’s designed to
provide vocational education and preparing student
entering work place. Vocational schools are
traditionally distinguished from three-year studies by
their focus on job-specific training to students who
are typically bound for one of the skilled trades.
Developing cultural diversity understanding in
vocational school can be developed through cultural
based career guidance and counseling. This paper
aims to explain the strategies and technique to
develop cultural diversity understanding among
young people. Watching movies, intensive dialogue,
living in diverse community can be implemented
through experiential learning model.

Keywords: cultural diversity understanding,
experiential learning model, multicultural
community

1. Introduction
Salah satu pertanyaan yang muncul dalam

hubungan konseling adalah bagaimana konselor dan
konseli yang masing-masing memiliki perbedaan
budaya dapat bekerjasama secara efektif? Pertanyaan
tersebut dapat terjawab melalui penerapan sikap,
pengetahuan dan ketrampilan terapiutik yang
bertujuan menghormati keragaman budaya oleh
konselor dalam proses konseling. Perbedaan budaya
konseli dan konselor dapat dijembatani dengan
penerapan kompetensi multibudaya konselor dalam
proses konseling multibudaya.

Kajian mengenai konseling multibudaya
penting dilakukan, karena menurut Das (1995),
hubungan konseling perlu mempertimbangkan
beberapa prinsip yaitu; (a) setiap budaya memiliki
cara yang khas dan bermakna dalam menghadapi dan
menyelesaikan masalah, (b) semua hubungan
konseling merupakan hubungan multibudaya karena

variabel budaya termasuk di dalamnya, yaitu; ras,
etnik, kewarganegaraan, kelas sosial, gender,
orientasi seksual dan kondisi fisik (c) kondisi sosial
budaya tertentu mempengaruhi kebutuhan akan
layanan konseling (d) konseling merupakan sebuah
bentuk karya khusus budaya Barat berkaitan dengan
penanganan masalah psikologis, (e) setiap budaya
memiliki cara formal dan informal dalam menangani
masalah individu.

Beragam formulasi definisi konseling
multibudaya telah diutarakan oleh para ahli
diantaranya; Vontress (1988, dalam Das, 1995)
menjabarkan konsep konseling multibudaya sebagai
hubungan antara konselor dan konseli yang berbeda
budaya, etnik, sosial ekonomi. Das (1995) kemudian
memaknai konsep ini sebagai hubungan konseling di
mana konselor dan konseli berasal dari kelompok
budaya yang berbeda dan memiliki asumsi serta pola
pandang yang berbeda terhadap realitas sosial.
Sementara itu Pedersen (2000) mengartikulasikannya
sebagai hubungan konseling yang disertai perbedaan
mempersepsi lingkungan sosial yang dibawa ke
dalam hubungan bantuan (helping relationship). Sue
& Sue (2003) mendefinisikan konseling multibudaya
sebagai peran dan proses hubungan terapiutik yang
memperhatikan perbedaan dan kesamaan dalam
keragaman antara konselor dan konseli untuk
mencapai tujuan membantu konseli. Dalam
prosesnya, pengalaman hidup dan nilai-nilai budaya
konseli, identitas konseli termasuk identitas spesifik
dan kelompok.

Beragam definisi tersebut menggambarkan
bahwa perbedaan aspek budaya, sekecil apapun
antara konselor dan konseli menjadi indikator bahwa
sebuah hubungan terapuitik berupa konseling dapat
dikategorikan sebagai konseling multibudaya.
Konseling multibudaya baru dapat terwujud apabila
dalam prosesnya, konselor menunjukkan empati dan
ketulusannya dalam memperhatikan dan menghargai
kekhasan aspek-aspek multibudaya pada konseli
(perspektif emik) dengan memperhatikan dimensi
universal pelaksanaan konseling (perspektif etik).

Adanya keragaman yang selalu mewarnai
kehidupan dan mempengaruhi pola berfikir dan
berperilaku manusia maka, konseling multibudaya
menaruh perhatian pada pentingnya perspektif emik
dalam konseling. perspektif ini mengharuskan
konselor memahami karakteristik beragam budaya,
ras, dan etnis sekaligus memahami intervensi khas
sebuah budaya. Konselor diharapkan menerapkan
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“resep budaya khas” dalam proses konseling. dilain
pihak, konselor juga harus tetap berpijak pada
perspektif etik yang mengharuskan konselor
menerapkan prosedur konseling yang dipandang
bersifat universal (Speight, Myiers, Cox and Highlen,
1992; Sue dan Sue, 2003). Perspektif emik
mempengaruhi jalinan hubungan baik (rapport)
dalam proses konseling. Topik netral sebagai
pembuka wawancara dan komunikasi konseling
dapat terinspirasi dan dirangkai secara tepat dari
salah satu aspek multibudaya tersebut. Dengan kata
lain, konselor perlu memiliki dan mengembangkan
kompetensi multibudaya.

Kompetensi multibudaya merupakan
kemampuan konselor dalam bekerja secara sensitif
dan efektif dengan konseli yang berasal dari beragam
budaya dan variabelnya. Sensitifitasnya terwujud
dalam upaya konselor untuk memahami, menghargai
dan menghormati kekhasan budaya konseli, serta
peka terhadap hambatan budaya yang mungkin
muncul. Sedangkan efektifitas terlihat proses
intervensi konseling. Sensitifitas dan efektifitas
berjalan beriringan dengan memadukan
prinsip-prinsip etik dan emik dalam konseling.
Seorang konselor yang memiliki kompetensi
multibudaya dan berusaha mengembangkannya akan
dapat; menyadari bias, asumsi, nilai-nilai dalam
dirinya sendiri berkaitan dengan masalah perbedaan
warna kulit dan masalah pada kelompok minoritas
dan marginal. Konselor tersebut juga akan berupaya
memahami tatapandang konselinya tanpa melakukan
penilaian individual. Karena sikap dan pemahaman
yang telah mewarnai perilakunya maka dia akan
mengembangkan dan menerapkan intervensi peka
budaya dalam praktik konseling (Sue, Aredondo &
McDavis,1992).

Salah satu model kompetensi multibudaya
dikemukakan oleh Locke yang termuat dalam Brown
dan Srebalus (1986) berupa kontinum kesadaran
multibudaya. Menurut Locke (1992) konselor
bertanggungjawab mengembangkan pemahaman dan
kesadaran multibudaya—dengan mengacu pada
kontinum tersebut—agar dapat menghadapi
keragaman budaya konseli.  Dengan kata lain,
kompetensi tersebut merupakan modal untuk bekerja
secara efektif dengan konseli yang berasal dari latar

belakang budaya yang beragam.

Kontinum kesadaran multibudaya berisi tujuh
rangkaian komponen kesadaran multibudaya
konselor mulai dari kesadaran diri hingga komponen
penguasaan ketrampilan. Setiap komponen kesadaran
pada kontinum ini dapat berkembang seiring proses
belajar.  Tujuh rangkaian komponen tersebut yaitu:
kesadaran diri, kesadaran pada budaya diri,
kesadaran pada faham rasis, faham seksis dan issu
kemiskinan, kesadaran pada perbedaan individual,
kesadaran pada budaya yang berbeda, kesadaran para
keragaman dan ketrampilan intervensi konseling.
Meskipun menggunakan istilah kesadaran
multibudaya, namun pada hakikatnya bagian-bagian
kontinum Locke dapat dikategorikan sebagai
kompetensi multibudaya mengingat kontinum ini
mengjangkau aspek sikap, pengetahuan dan
ketrampilan multibudaya.

Sebagai kontinum pertama, kesadaran diri
(self-awareness) merupakan sikap penting yang
menurut Locke perlu dimiliki terlebih dahulu oleh
konselor.  Komponen ini merujuk pada elemen
tradisional dalam filsafat Yunani yaitu pemahaman
diri (know theyself). Komponen ini memang
berkaitan erat dengan pemahaman diri dan kesadaran
atas segala kondisi mental dan fisik yang terjadi pada
diri seorang konselor. Pemahaman diri konselor yang
diperlukan sebelum dia memahami orang lain.
Kesadaran diri juga menyangkut dinamika
intrapersonal dan interpersonal. Keduanya
merupakan proses yang terjadi dalam dinamika
keyakinan, sikap, opini, dan nilai-nilai pada diri
seseorang. Dalam hubungan pemberian bantuan
(helpingrelationship) yang konteks masyarakat yang
beragam diperlukan pemahaman diri oleh konselor
mengenai bias personal, nilai-nilai dan minat
pribadinya yang dibentuk oleh budaya (Locke,
1992).

Kesadaran diri berkaitan erat dengan
kontinum yang kedua yaitu kesadaran kebiasaan
secara pribadi dan kesadaran pada budaya diri.
Menurut Locke (1992:2) komponen ini akan
berpengaruh besar dapal meningkatkan kepekaan
konselor terhadap budaya yang berbeda. Konselor
membawa nilai-nilai budaya pada situasi konseling.
Nilai-nilai budaya dapat menyebabkan munculnya
pengharapan terhadap perilaku konseli. Dalam

konteks pelatihan pengembangan kesadaran

Gambar Abstraksi kontinum kesadaran multibudaya Locke yang diadaptasi dari Brown dan Srebalus (1986)
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multibudaya, konsepsi budaya calon konselor, dapat
dieskplorasi melalui sejumlah pertanyaan misalnya,
bagaimanakah pemahamanmu mengenai namamu
dan makna dibaliknya. Bagaimanakah signifikansi
budaya atas namamu. Dalam konteks budaya asalmu,
adakah perayaan tertentu ketika namamu diberikan.
Eksplorasi semacam ini diperlukan karena penamaan
anak merupakan salah satu contoh bagaimana
pengaruh budaya adalah bukti dan sangat beragam.
Bahasa berkaitan secara khusus dengan kelompok
budaya baik itu formal, informal, verbal dan non
verbal. Bahasa mempengaruhi jaringan budaya
dimana seorang individu berpartisipasi dan
memberikan kontribusi nilai pada budaya.
Pentingnya kesadaran diri konselor dalam
memahami nilai-nilai budaya, pengalaman masa lalu
dan kebiasaannya juga diutarakan oleh Ibrahim
(1991), Das (1995), dan oleh Speight et al. (1991).

Kesadaran pada masalah rasism, seks dan
kemiskinan merupakan kontinum yang ke-tiga.
Rasisme, seksisme dan kemiskinan merupakan salah
satu masalah budaya yang harus dipahami konselor.
Kekurangpekaan pada isu-isu tersebut dapat
mempengaruhi sikap dan perilaku. Masalah rasis dan
seksis terkadang dianggap sebagai persoalan biasa.
Padahal masalah ini merupakan bagian dari sistem
keyakinan personal dan merupakan bagian dari
budaya yang sangat besar. Sementara itu, konselor
juga harus mampu menghargai kekurangberuntungan
aspek ekonomi (Locke, 1992; Dobbins & Skillings.
1991).

Pada titik kontinum ke-empat, konselor harus
memiliki kesadaran mengenai perbedaan individu.
Kontinum ini terkait dengan kekhasan individu yang
perlu pertimbangkan tidak saja berupa aspek fisik
namun juga aspek kejiwaan. Kontinum ini perlu
dimiliki karena adakalanya konselor akan
berhadapan dengan konseli yang memiliki
keterbatasan fisik.

Kontinum ke-lima berupa kesadaran pada
budaya lainnya. Keberadaan budaya yang berbeda
perlu disadari, dipahami dan dihormati. Sikap
sedemikian menjadi bagian dari kesadaran
multibudaya konselor. Keempat level sebelumnya
memberikan latarbelakang dan pondasi yang sangat
diperlukan bagi konselor untuk mengeksplorasi
sejumlah dinamika budaya.  Satu hal penting yang
perlu diperhatikan oleh konselor adalah kata-kata
sensitif begitupun dengan bahasa tubuh dan perilaku
non verbal yang berkaitan dengan kelompok budaya
tertentu.

Kesadaran akan keragaman merupakan
kontinum ke-enam. Keragaman merupakan sebuah
keniscayaan dalam kehidupan manusia. Sejak
pertama kali berdiri, negara Indonesia diwarnai
keragaman suku, bahasa dan budaya. Keragaman itu
dipersatukan dalam wadah bangsa Indonesia.
Keragaman merupakan kebanggaan namun dapat
menimbulkan perpecahan. Untuk menghadapinya
diperlukan sikap toleransi dan saling menghargai

satu sama lain, agar kedamaian dalam masyarakat
multikultur dapat terwujud.Titik kontinum kesadaran
multibudaya yang terakhir atau ke-tujuh adalah
ketrampilan intervensi konseling. Level ini
merupakan implementasi sejumlah teknik konseling
secara aplikatif dan kontekstual. Tuntutan dari
kontinum ini adalah kemampuan konselor dalam
menerapkan sejumlah ketrampilan intervensi
konseling yang sesuai dengan konteks budaya
mereka. Bila merujuk pada perspektif etik dan emik
maka, dalam kontinum ini seorang konselor
diharapkan dapat menerapkan sebuah teknik
konseling tertentu dengan memperhatikan kekhasan
budaya konselinya. Konselorpun perlu melakukan
langkah eklektif meramu teknik konseling dengan
pertimbangan nilai-nilai dan kebiasaan konseli
bahkan bila perlu upaya intervensi khas dari sebuah
budaya tertentu.

Pentingnya kompetensi multibudaya bagi
konselor berimplikasi pada pendidikan konselor,
praktisi dan peneliti konseling multibudaya.
Pendidikan konselor dituntut mengembangkan
kesadaran multibudaya para calon konselor melalui
pelatihan dan pembelajaran. Tuntutan itu juga
berlaku bagi organisasi profesi konselor agar mereka
menyediakan pelatihan bagi pada konselor agar
dapat meningkatkan kesadaran multibudaya.
Sementara, praktisi BK dan pendidik konselor
ditantang untuk menelaah beragam problem
pendekatan etik dalam konseling multibudaya
melalui penelitian, diskusi dan konsultasi.

Pengembangan kompetensi multibudaya
dalam pendidikan konselor, terdapat tiga aspek
penting yang harus diperhatikan yaitu; desain
kurikulum dan metode, training klinis dan supervisi
serta penelitian dan pengembangan teori. Secara
operasional, pendidikan konselor perlu disertai
perspektif multibudaya secara terintegrasi dalam
beberapa mata kuliah utama. Secara khusus, calon
konselor harus memahami pendekatan emik dan etik.
Dalam bidang klinis, para konselor yang telah
berpraktik, perlu terus mengembangkan diri
termasuk kesadaran multibudayanya (Speight,
Myiers, Cox and Higlen, 1991). Secara khusus Das
(1995) mencatat pesan penting agar praktisi
pendidikan konselor jeli dalam memilih, menentukan
dan menerapkan metode pelatihan kompetensi
multibudaya konselor. Das juga menyarankan agar
kurikulumnya selalu di up grade agar sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan aktual.

Upaya pengembangan kompetensi
multibudaya juga dilakukan dalam proses
perkuliahan. Terdapat tiga kelas perkuliahan yang
dilibatkan dalam pengembangan ini. Kelompok
treatment dilibatkan dalam proses pelatihan dan
perkuliahan konseling multibudaya pada musim semi
1990 yang berlangsung 15 minggu dan setiap
pertemuan berlangsung selama 3 jam, dengan total
pertemuan sebanyak 45 jam. Perlakuan pada
kelompok eksperimen dilakukan dalam rentang
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waktu yang hampir sama dengan kelompok control
walau tidak melalui perlakuan dan materi serupa.
Sementara itu, kelompok kedua mengikuti
perkuliahan KMB pada musim panas 1990 sebanyak
12 kali dengan lama perkuliahan 6 minggu dimana
terdapat dua kali pertemuan di setiap minggunya.
Setiap tatap muka berlangsung selama tiga jam. Atau
total jumlah perkuliahan adalah sejumlah 36 jam.
Adapun kelompok ketiga mengikuti format pelatihan
yang agak berbeda dan mereka tidak disertai
kelompok kontrol. Mereka dilibatkan dalam
workshop “konseling pada masyarakat yang
beragam” Counseling in Diverse Population.
Kegiatan ini hanya berlangsung selama tiga minggu
dan pertemuan dilaksanakan setiap akhir pekan pada
hari Jumat selama lima jam (antara jam 16.00-21.00)
dan selama 9 jam di hari Sabtu (09.00-18.00).
Jumlah keseluruhan pertemuan dalam workshop
memakan waktu 42 jam.  Dari hasil pengukuran
diperoleh gambaran bahwa ketiga kelompok
mengalami perkembangan kesadaran multibudaya.
Intensitas perlakuan pada kelompok pertama
memberikan pengaruh yang lebih signifikan di
bandingkan kelompok kedua dan ketiga.

Paparan bukti tersebut menimbulkan
ketertarikan untuk melakukan penerapan strategi
pembelajaran melalui pengalaman untuk
mengembangkan kesadaran multibudaya calon
konselor melalui proses pembelajaran karena proses
tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran konseling multibudaya.

2. Methods
Untuk menerapkan pembelajaran melalui

pengalaman sebagai strategi pengembangan
kesadaran multibudaya calon konselor sekaligus
meningkatkan kualitas pembelajaran konseling
multibudaya dipilih rancangan penelitian tindakan
kelas. Rancangan ini dikategorikan sebagai
pendekatan kualitatif karena sebagian besar data
yang dikumpulkan berupa kata-kata, tindakan dan
gambaran proses jalannya perkuliahan (Bogdan dan
Biglen, 2003).Terdapat dua aspek penting dalam
penelitian ini. Aspek pertama adalah tindakan yang
diwujudkan dalam bentuk langkah perbaikan proses
pembelajaran yang disebut sebagai aspek action.
Kedua, perekaman data terhadap semua proses
tindakan tersebut sebagai aspek research. Keduanya
dilaksanakan bersamaan dalam langkah-langkah
yang sistematis. (Mcniff dan Whitehead, 2006; Dick,
2000).

Secara umum, pada konteks perguruan
tinggi khususnya pendidikan konselor, penelitian
tindakan kelas diperlukan dalam peningkatan
kualitas proses pembelajaran secara
berkesinambungan. Secara khusus, penelitian yang
bersifat studi mandiri (self-study) ini, juga penting
bagi pendidik konselor, untuk memperbaiki

kinerjanya dalam memfasilitatori pembelajaran calon
konselor. Hal ini dikarenakan PTK memiliki tahap
refleksi. Tahap ini menjadi perwujudan hakikat
profesi konselor sebagai praktisi yang senantiasa
melakukan refleksi diri (reflective
practitioners).Tahap ini dapat membantu pendidik
konselor dan para calon konselor melakukan refleksi
diri dan refleksi proses kegiatan pembelajaran. Pada
akhirnya, refleksi pembelajaran juga berkontribusi
pada peningkatan kualitas seluruh proses
pembelajaran di lembaga pendidik konselor secara
menyeluruh.

Peneliti terlibat penuh (partisipatori) dalam
proses perkuliahan baik sebagai perancang beberapa
termin pertemuan maupun sebagai pengamat dalam
beberapa kali pertemuan pembelajaran dan
bekerjasama dosen pembina. Kelas perkuliahan
konseling multibudaya menjadi latar penelitian yang
berlangsung selama semester satu semester yaitu
pada gazal 2010-2011. Mata kuliah ini memiliki 2
sks/4 jam, berdurasi 100 menit pada setiap
pertemuan. Kelas diikuti 38 orang mahasiswa.
Data yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas
adalah data gambaran proses pembelajaran berupa
deskripsi jalannya situasi pembelajaran, kinerja
dosen dan aktivitas serta hasil kerja mahasiswa.
Untuk melengkapinya, data kuantitatif berupa skor
hasil pengisian skala kontinum kesadaran
multibudaya juga dikumpulkan.Pengambilan data
dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.
Pengumpulannya menggunakan sejumlah instrumen
antara lain; lembar refleksi mahasiswa. Pedoman
observasi proses pembelajaran, pedoman wawancara,
dan skala kontinum kesadaran multibudaya. Data
kualitatif diperoleh melalui observasi, refleksi
perkuliahan secara tertulis, dan wawancara
kelompok terarah. Sebagian data dikumpulkan
dengan teknik observasidengan menggunakan
lembar observasi.

Refleksi dilakukan melalui wawancara
kelompok terarah dan penulisan lembar refleksi
secara berkelompok. Wawancara kelompok terarah
dilakukan dua kali yaitu setelah ujian tengah
semester dan menjelang ujian akhir semester.
Sedangkan penulisan lembar refleksi secara
berkelompok dilakukan selama empat kali sesuai
banyaknya siklus tindakan.

3. Results
Pengembangan kesadaran multibudaya

calon konselor yang dilaksanakan melalui
pembelajaran menjadi pengalaman selama empat
siklus tindakan pembelajaran ini memberikan
pelajaran berarti bagi peneliti dan peserta didiknya.
Pengalaman ini merupakan perwujudan pandangan
Sagor (2000) yang menyebutkan bahwa salah satu
hakikat penelitian tindakan kelas adalah upaya
pengembangan kemampuan pendidik, dalam konteks
penelitian ini adalah pendidik konselor. Pandangan
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itu pulalah yang dikemukana oleh Kemmis and
McTaggart (1988), McNiff (1997), and Schon (1983,
1987) yang menegaskan bahwa sangatlah penting
bagi seorang pendidik dan pengajar merefleksi
kinerja pembelajaran yang telah dilaksanakan agar
dapat memperbaiki kinerja secara
berkesinambungan.

Dalam setiap siklus, langkah-langkah
pembelajaran melalui pengalaman yang diterapkan
yaitu (1) aktivitas pengalaman konkrit mahasiswa
baik yang diberikan oleh dosen maupun bersifat
pengungkapan pengalaman konkrit mereka di masa
lalu (2) menugaskan mahasiswa merefleksi dan
memetik makna dari pengalaman mereka sebagai
wujud dari langkah observasi reflektif (3) menggali
konsep-konsep abstrak sebagai wujud pengalaman
dan hasil belajar mereka, dan (4) menantang mereka
untuk melakukan rencana penerapan hasil belajar
sebagai bentuk langkah eksperimentasi aktif. Dalam
langkah tersebut mereka menuliskan dan
mempresentasikan sejumlah komitmen diri sebagai
pribadi dan calon konselor terkait kesadaran
multibudaya.
Aktivitas melalui pengalaman yang diterapkan antara
lain terapi biblio, terapi video, dialog dengan nara
sumber atau sang inspirator, dan penggalian
pengalaman diri. Pilihan metode pembelajaran tentu
tidak sesuai dengan yang semula tertuang dalam
proses awal penyusunan rencana penelitian. Pilihan
tersebut didasarkan pada refleksi dan sejumlah
masukan dari mahasiswa dan dosen pengampu mata
kuliah guna memaksimalkan capaian pengembangan
kesadaran multibudaya.

Pada siklus pertama, proses pengembangan
kesadaran diri dilakukan melalui aktivitas mengenali
unsur budaya dalam dirinya dengan mengeksplorasi
makna nama dan nilai budaya diri mereka, mulai dari
arti nama, sejarah budaya tentang nama tersebut,
suku, asal daerah, hobi, kebiasaan yang dinilai baik,
kebiasaan menurut mereka perlu dikurangi atau
dihilangkan. Melalui aktivitas tersebut pemahaman
diri dan budaya diri mahasiswa dapat berkembang.
Locke menegaskan bahwa pemahaman diri konselor
diperlukan sebelum dia memahami orang lain.
Dengan memahami kebiasaan dirinya maka
mahasiswa sebagai calon konselor dilatih untuk
memahami dinamika intrapersonal dan interpersonal.
Keduanya merupakan proses yang terjadi dalam
dinamika keyakinan, sikap, opini, dan nilai-nilai
pada diri seseorang. Calon konselor juga dapat
memahami nilai-nilai dan minat pribadinya yang
dibentuk oleh budayanya.

Kesadaran diri berkaitan erat dengan
kesadaran kebiasaan secara pribadi dan kesadaran
pada budaya diri. Menurut Locke (1992:2)
komponen ini akan berpengaruh besar dapal
meningkatkan kepekaan konselor terhadap budaya
yang berbeda. Konselor membawa nilai-nilai budaya
pada situasi konseling. Nilai-nilai budaya dapat
menyebabkan munculnya pengharapan terhadap

perilaku konseli. Dalam konteks pelatihan
pengembangan kesadaran multibudaya, konsepsi
budaya calon konselor, dapat dieskplorasi melalui
sejumlah pertanyaan misalnya, bagaimanakah
pemahamanmu mengenai namamu dan makna
dibaliknya. Bagaimanakah signifikansi budaya atas
namamu. Dalam konteks budaya asalmu, adakah
perayaan tertentu ketika namamu diberikan.
Eksplorasi semacam ini diperlukan karena penamaan
anak merupakan salah satu contoh bagaimana
pengaruh budaya adalah bukti dan sangat beragam.
Bahasa berkaitan secara khusus dengan kelompok
budaya baik itu formal, informal, verbal dan non
verbal. Bahasa mempengaruhi jaringan budaya
dimana seorang individu berpartisipasi dan
memberikan kontribusi nilai pada budaya.

Dalam aktivitas eksplorasi, mahasiswa
memperoleh pengalaman nyata sekaligus menggali
ulang pengalaman nyata secara konkrit sebagai
pengalaman belajar mereka. Melalui pengalaman
konkrit keseharian tersebut, diharapkan mahasiswa
belajar memperoleh pengetahuan dan pengembangan
sikap terkait kesadaran diri dan budaya diri.
Mengenai hal ini, Kolb, Boyatzis dan Maenemilis
(2000) menyatakan bahwa dalam teori pembelajaran
melalui pengalaman, belajar dimaknai sebagai
sebuah proses dimana pengetahuan dibangun melalui
transformasi pengalaman. Kolb (1984) serta Kolb
dan Kolb (2009) menyebutkan pula sebelumnya
bahwa pengetahuan merupakan hasil kombinasi dari
pemahaman dan penjelmaan pengalaman yang telah
tertransformasi. Ini berarti pemahaman dan
pengalaman mahasiswa membentuk pengetahuan
dan sikap mereka. Bila dikaji berdasarkan pandangan
Kolb, Boyatzis dan Maenemilis (2000) maka proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat
dimaknai sebagai perwujudan pengunduhan dan
pemahaman pengalaman yang berhubungan secara
dialektikal yaitu pengalaman nyata dan
konseptualisasi abstrak. Proses belajar mahasiswa
juga telah sampai pada pertautan dialektikal
pengubahan pengalaman yaitu observasi refleksi dan
eksperimentasi aktif melalui komitmen diri mereka
untuk semakin menyadari dan mengontrol kesadaran
dirinya dan menghargai budayanya. Pengalaman
nyata mahasiswa dalam mengembangkan kesadaran
diri melalui eksplorasi pengalaman keseharian
merupakan awal dari proses refleksi. Dalam tahap
refleksi inilah kemudian pemahaman yang diperoleh
diasimiliasi dan disarikan menjadi konsep abstrak
sebagai gambaran implikasi baru terhadap tindakan
yang akan dilakukan. Implikasi ini dapat diuji secara
aktif dan menjadi panduan dalam mewujudkan
pengalaman baru dalam kehidupan nyata sebagai
pribadi dan sebagai konselor.

Pada siklus kedua difokuskan pada
pengembangan kesadaran pada masalah seksisme,
rasisme dan kemiskinan maka penayangan film
bertema masalah tersebut merupakan salah atu
pilihan metode pembelajaran melalui pengalaman.
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Pemilihan film The Freedom Writers, sebuah film
Hollywood didasarkan pada beberapa pertimbangan
yaitu, pertama tema perkuliahan ditafsirkan ke dalam
sub tema pengembangan kesadaran pada rasisme,
seksisme dan kemiskinan, dan tema film ini sesuai
dengan sub tema tersebut yaitu perjuangan melawan
rasisme, seksisme dan kemiskinan.  Kedua,
penayangan film merupakan salah satu metode
pembelajaran yang dapat meningkatkan antusias dan
keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar.

Gladstein & Feldstein (1983) menjelaskan
bahwa pemutaran sejumlah film popular dalam
pendidikan konselor telah lama dilakukan. Koch &
Dollarhide, (2000) dan Pinterits & Atkinson (1998)
juga menulis bahwa film telah digunakan dalam
untuk mengajarkan tentang etika, melatih
ketrampilan, mengembangkan kesadaran
multibudaya dan juga digunakan sebagai media
bimbingan kelompok.  Melalui film, pebelajar
mengalami dan hanyut dalam cerita film sehingga
dapat digunakan sebagai salah satu media dalam
aktivitas pembelajaran melalui pengalaman.
Penayangan film sebagai salah satu aktivitas
pembelajaran dipilih karena mengikuti rekomendasi
dari Pinterits and Atkinson (1998). Keduanya
menyarankan agar film popular dalam
membelajarkan konselor berhadapab dan mengatasi
masalah keragaman dan multibudaya, terutama bagi
pada konselor. Aktivitas tersebut mampu
merangsang calon konselor dalam mengembangkan
dialog dan diskusi mengenai isu multibudaya dalam
konseling. Di samping itu, film juga dapat
memberikan efek emosional yang cukup kental bagi
pemirsanya.

Bila ditelaah dari pandangan Arthur &
Achenbach (2002), maka penayangan film The
Freedom Writer sebagai metode dan materi
pembelajaran kesadaran pada rasisme, seksisme dan
kemiskinan dalam proses pembelajaran melalui
pengalaman merupakan pilihan metode dan materi
film yang sesuai untuk pembelajaran yang bertujuan
mengembangan wawasan multibudaya khususnya
prasangka antar ras. Cerita dalam film tersebu dapat
pula diarahkan untuk mengubah kesadaran diri
mahasiswa, pengetahuan mengenai kelompok lain,
serta ketrampilan klinis mereka.

Kisah perjuangan Gruwell seorang guru
muda mengentas anak didiknya dari masalah hidup
yang berakar dari stereotip dan perjudis telah
menoreh kesan mendalam bagi mahasiswa. Film
tersebut telah memberikan pengalaman dan kesan
emosional yang mendalam bagi mahasiswa. Kondisi
ini tentunya sesuai dengan pendapat Pinterits dan
Atkinson (1998) yang menyatakan bahwa
pengalaman belajar melalui film multibudaya
kemudian dapat meningkatkan kesadaran diri calon
konselor mengenai fakta kehidupan disekitarnya
yang tidak bebas dari masalah multibudaya. Tyler
and Guth (1999) juga mengemukakan bahwa
penayangan film popular seperti The Freedom

Writers akan sangat berguna sebagai media
penyampai materi pembelajaran yang menggugah
kesadaran diri mahasiswa.

Dari film tersebut mahasiswa belajar
melalui contoh kisah nyata tentang ketulusan dan
kreatifitas guru mengembangkan sikap hidup peduli
dan cinta damai pada diri muridnya yang sebelumnya
cenderung kasar dan apatis. Proses refleksi yang
dilalui mulai dari merumuskan pemahaman penting,
pembandingan nilai-nilai budaya dalam cerita film
dengan nilai-nilai budaya para mahasiswa serta
uraian pelajaran penting dan inspirasi dari cerita film
tersebut, menggambarkan adanya proses observasi
reflektif dalam diri para calon konselor di kelas
tersebut. Proses belajar tidak berhenti di situ saja,
kesimpulan pelajaran penting yang paling berkesan
bagi mereka adalah seorang guru harus harus kreatif,
tulus dan senantiasa berusaha memahami kondisi
siswa dan kebutuhan jiwa siswanya. Simpulan
tersebut merupakan gambaran konseptualisasi
pengamalannya secara abstrak. Proses memahami
dan mentransformasi pemahaman menjadi sebuah
konsep abstrak mengindikasikan terjadinya proses
prehention dan comprehention. Sebagai calon
konselor mereka berkomitmen bahwa mereka akan
selalu berusaha menghargai setiap perbedaan dalam
diri konseli, menghadapi konseli dengan beragam
teknik sesuai kebutuhan konseli dan berusaha terus
belajar mengembangkan diri dan menjadi inspirator
bagi konselinya. Komitmen para calon konselor
merupakan wujud tahapan pengujian secara aktif
terhadap hasil belajar. Tahapan ini diharapkan terus
bersiklus menjadi pengalaman nyata ketika sikap dan
komitmen mahasiswa teruji dalam kehidupan riil, di
sekolah dan di masyarakat.

Penerapan teknik biblio melalui novel
terpilih yang dijadikan sebagai penopang proses
identifikasi budaya konselor-konseli, tidak berjalan
dengan baik. Tugas membaca novel sastra berjudul
Para Priyayi karya Umar Khayam kurang disambut
hangat oleh mahasiswa. Pemilihan jenis bacaan
nampaknya menjadi akar persoalannya. Mahasiswa
kurang menyukai novel sastra namun lebih menyukai
novel popuper semacam novel popular pendek atau
teenlith dan novel drama semacam ayat-ayat cinta
dan ketika cinta bertasbih. Mengenai jenis bacaan
yang diminati remaja, kesimpulan penelitian Welmin
dkk (2004) mengenai minat baca masyarakat Jawa
Timur yang menyebutkan bahwa usia pembaca
mempengaruhi jenis bacaan yang diminatinya.
Sementara itu, lembaga survey Neilsen menyebutkan
bahwa remaja cenderung menyukai tabloid dan
majalah gaya hidup dibandingkan jenis bacaan lain
untuk genre yang sama (Majalah Bisnis, Jasa &
Perdagangan, Jumat, 01/04/2005). Mengenai jenis
bacaan yang diminati mahasiswa di jurusan-jurusan
ilmu pendidikan, dalam penelitian Hardianto (2009)
mengenai minat baca mahasiswa FIP di Univ. Negeri
X menjelaskan bahwa sebagian besar mahasiswa
menyukai bacaan popular seperti buku mengenai
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kisah sukses wirausaha muda, chicken soup, dan
buku-buku motivasi dibandingkan buku teks
perkuliahan dan novel sastra.

Tugas membaca novel Para Priyayi
direfleksi metode GURU, meskipun hanya
berdasarkan pengalaman tiga orang mahasiswa yang
tuntas membacanya.  Dalam prosesnya, tiga orang
mahasiswa menuturkan isi cerita novel dan
menjelaskan pengalaman belajar mereka mengenai
nilai-nilai yang berbeda dan sama dengan nilai-nilai
dalam dirinya dan sekaligus memetik sejumlah
inspirasi dari cerita novel tersebut. Proses ini
mengindikasikan bahwa melalui bibliolearning
mahasiswa dapat memperoleh pengalaman
mengidentifikasi karakter utama dalam cerita,
mengemukakan pengalaman belajarnya dan
mengekspresikan emosi serta mengembangkan
wawasan, namun tidak sampai pada kemampuan
untuk memecahkan masalah. Penggunaan biblio
dalam konteks pembelajaran untuk pengembangan
kesadaran multibudaya didasarkan pada pandangan
Hansen dan William (2007) yang menyatakan bahwa
bahwa bilbioterapi dapat digunakan dalam
mengembangkan kesadaran multibudaya konselor.
Menurut mereka, metode ini dapat menggantikan
metode ceramah yang cenderung hanya bersifat satu
arah saja dan kurang menghadirkan pengalaman
emosional.

Gambaran semangat dan antusias
mahasiswa sangat berbeda antara ketika mahasiswa
mengikuti pembelajaran melalui film dan
pembelajaran melalui biblio. Aktivitas menonton
film dan tayangan lainnya lebih disukai mahasiswa
dibandingkan aktivitas membaca yang menuntut
berpikir lebih serius. Pesan melalui tayangan film
yang dramatik lebih mudah dicerna dan dinikmati
oleh mahasiswa. Gambaran ini mengindikasikan
bahwa budaya membaca di kalangan mahasiswa
belum dapat mengimbangi budaya menonton,
terutama menonton televise dan film.  Capaian
belajar mahasiswa berupa perkembangan kesadaran
diri, kesadaran budaya diri, kesadaran pada rasisme
dan seksisme terlihat dari bukti secara kualitatif dan
kuantitatif. Bukti kualitatif terlihat dari gambaran
refleksi dan komitmen diri para mahasiswa mengenai
kesadaran diri dan upaya untuk terus berkembang.
Sedangkan bukti kuantitatif terlihat dari rerata skala
kesadaran multibudaya yang mereka peroleh.
Capaian kesadaran pada titik kontinum pertama
hingga keempat tersebut dikembangkan pada
kontinum berikutnya melalui proses pembelajaran
pada siklus selanjutnya.

Metode yang beragam membuat mahasiswa
senantiasa bersemangat. Aktivitas yang
menyenangkan dan memberi mereka pengalaman
baru sehingga mereka tidak hanya asal hadir dalam
pembelajaran namun juga terlibat secara utuh, emosi,
kognitif dan tindakan. Aktivitas yang beragam juga
bertujuan menutup kekurangan pada metode tertentu
seperti penayangan film yang membutuhkan waktu

lebih panjang dari durasi waktu perkuliahan.
Sementara itu, aktivitas pembelajaran yang ditujukan
mengembangkan aspek afektif tersebut ternyata
tampak kurang seiring dengan pengembangan aspek
kognitif terutama penguasaan konsep dan teori, hal
ini dikarenakan mahasiswa kurang aktif secara
mandiri membaca diktat dan buku-buku teks yang
telah ditentukan oleh dosen.

Pada siklus ketiga, pengalaman belajar yang
diperoleh mahasiswa adalah mengembangkan
kesadaran pada perbedaan individual, kesadaran
pada budaya yang berbeda dan kesadaran pada
keragaman. Antusiasme terlihat dari catatan reflektif
mereka yang menjadi pembuktian kualitatif.
Sementara itu perkembangan kuantitatif dapat dilihat
dari rerata skala kesadaran multibudaya yang mereka
peroleh pada siklus ini. Selanjutnya mahasiswa
mengalami proses belajar yang menjadi ajang
penerapan capaian kesadaran multibudaya mereka
melalui praktik konseling multibudaya. Kegiatan
belajar tersebut merupakan titik kontinum terakhir
yatu intervensi konseling. kompetensi tersebut
dilatihkan melalui proses pembelajaran pada siklus
selanjutnya.

Ketrampilan intervensi konseling
merupakan komponen kompetensi multibudaya
sebagai perwujudan penguasaan komponen
kesadaran multibudayan dan pengetahuan
multibudaya. Dalam rangkaian kontinum kesadaran
multibudaya Locke, ketrampilan intervensi konseling
merupakan titik terakhir yaitu kontinum ke tujuh.

Pengembangan ketrampilan konseling
multibudaya yang dilatihkan dalam pembelajaran
meliputi; perancangan dan pengadminstrasian
instrumen asessmen autentik konseling multibudaya
dan pelaksanaan konseling multibudaya. Mahasiswa
dilatih mengidentifikasi nilai-nilai budaya konseli
melalui instrument pedoman wawancara dan
pedoman observasi. Untuk melatih ketrampilan
intervensi konseling sebagai kontinum ke tujuh
dikembangkan melalui serangkaian praktik konseling
lintas budaya. Latihan dilakukan melalui model
O-Group dan triadik. Model O-Group memberikan
pengalaman belajar tersendiri bagi praktikan. Mereka
belajar mengontrol segala tindakan dalam proses
konseling meskipun model ini sering kali
menimbulkan kecanggungan pada diri praktikan
karena menjadi fokus sorotan pengamatan.  Sedang
dalam latihan secara triadik mahasiswa lebih santai
berlatih karena tidak diawasi oleh puluhan pasang
mata.

Proses latihan pengembangan instrument
dan praktik konseling dihadapan rekan sekelas pada
hakikatnya merupakan penerapan penerapan dari
prinsip pembelajaran eksperiensial. Kolb dan Kolb
(2009) menyebutkan bahwa salah satu prinsip dasar
pembelajaran melalui pengalaman yaitu
pembelajaran dirancang sebagai sebuah proses,
bukan terfokus pada hasil. Untuk mengembangkan
ketrampilan calon konselor dalam merancang
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instrument konseling multibudaya dan ketrampilan
intervensi konseling multibudaya, maka mahasiswa
dilibatkan dalam proses pembelajaran yang
memungkinkan mereka menerima balikan dari
pengamat. Respon dan balikan tersebut dapat
meningkatkan keefektifan upaya belajar mereka.
Dengan demikian maka kemudian mahasiswa akan
terus berupaya untuk belajar kembali guna
memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya
ataupun yang pernah dilakukan oleh teman yang
diamatinya.

Perasaan canggung ketika diamati oleh
teman sekelas merupakan pengalaman belajar
dimana mahasiswa mengalami proses belajar secara
holistik. Mereka mengasah ketrampilannya melalui
keterlibatan fungsi integrative dalam diri individu
secara total-pikiran, perasaan dan persepsi serta
perilaku. Proses tersebut mengasah kesadaran dirinya
ketika menjalankan tugas sebagai konselor. Hakikat
pembelajaran melalui pengalaman yang didasarkan
pada transaksi sinergis antara manusia dan
lingkungan juga dialami oleh mahasiswa.Terutama
ketikamereka berlatih pula membuka diri terhadap
koreksi atas hasil kerja mereka dan belajar dari
keunggulan hasil kerja kelompok lain. Mereka juga
belajar diamati dan dikritik ketika berlatih praktik
konseling.

Kelemahan mahasiswa dalam
mengidentifikasi masalah budaya pada diri konseli
dikarenakan mereka masih belum banyak berlatih
melakukan hal tersebut. Frekuensi latihan dapat
mengasah kepekaan mereka dalam mengenali
nilai-nilai budaya konseli melalui tampilan fisiknya
dan kemudian menggunakan data tersebut dalam
proses konseling. Sebagaimana pernyataan Kolb dan
Kolb (2009) bahwa pembelajaran melalui
pengalaman bukanlah proses sekali jadi melainkan
akan membutuhkan proses lanjutan terus menerus.
Belajar melalui pengalaman merupakan belajar
kembali untuk kembali belajar memahami dan
melakukan sebuah ketrampilan secara sesuai
(relearning).

Karena prinsip relearning itu pulalah
metode latihan kelompok O dan triadik digunakan
dalam mengasah ketrampilan intervensi konseling.
Dengan mengetahui kekeliruan yang teramati oleh
sesama pebelajar, mahasiswa dapat merefleksi diri
dan belajar terus menerus untuk meningkatkan
kemampuannya. Proses belajar kelompok dengan
pola kelompok O dan triadik memiliki sisi
kekurangan dan kelebihan tersendiri. Latihan dengan
model triadik dalam kelompok kecil memberikan
kebebasan berekspresi bagi mahasiswa. Melalui pola
ini mereka seolah dapat berlatih dengan bebas tanpa
merasa canggung karena diamati dengan serius
secara detail oleh berpuluh pasang mata rekan kelas
dan dosen pembina, termasuk peneliti. Sementara itu,
melalui latihan dengan pola kelompok-O mahasiswa
dapat belajar untuk mengendalikan rasa canggung
dibawah pengamatan puluhan pasang mata sekaligus

memperoleh respon atas segala tindak konselingnya.
Proses ini menjadi pengalaman konkrit sekaligus
melakukan observasi reflektf melalui pengamatan
terhadap latihan sebaya mereka.

Dibutuhkan waktu yang cukup panjang
dengan latihan intensif terarah dalam mengasah
ketrampilan intervensi konseling multibudaya.
kompetensi tersebut dapat diasah melalui latihan
mandiri dengan menggunakan tahapan pembelajaran
melalui pengalaman. Refleksi dan penyimpulan
abstrak atas setiap pengalaman belajar mematangkan
kompetensi seorang calon konselor.

Implikasi pada praktik pembelajaran calon
konselor adalah Program pembelajaran di perguruan
tinggi memerlukan sinergi kinerja antara dosen dan
mahasiswa. Sebagaimana disebutkan oleh Hidayah
(2009) bahwa salah satu komponen penting yang
mendukung efektivitas pembelajaran di tingkat
perguruan tinggi adalah perangkat sistem prosedur
pembelajaran. Terkait dengan hal tersebut, temuan
pembelajaran yang berimplikasi pada praktik
pembelajaran adalah penyampaian informasi
mengenai rencana pembelajaran berupa silabus dan
rencana pembelajaran semester yang perlu diberikan
kepada seluruh mahasiswa di awal pembelajaran.
Implikasi ini merupakan respon terhadap temuan
penelitian mengenai silabus yang baru diterima
mahasiswa melalui coordinator kelas pada pertemuan
pertama, sementara itu diperlukan waktu untuk
membagikan pada seluruh mahasiswa di kelas
tersebut. Tradisi ini kurang menguntungkan bagi
progresifitas proses perkuliahan karena biasanya
silabus yang diberikan hanya satu eksemplar.
Kondisinya akan berbeda apabila setiap mahasiswa
telah menerima silabus di awal perkuliahan, bila
perlu sebelum perkuliahan dimulai. Mengetahui
silabus secara utuh sejak awal perkuliahan
memungkinkan mahasiswa memperoleh informasi
mengenai deskripsi mata kuliah dan tugas tugas yang
perlu disiapkan. Selanjutnya, kesiapan belajar
mahasiswa dapat lebih terbentuk sedari awal.

Penerapan pembelajaran melalui
pengalaman dengan beragam strategi dan aktivitas
pembelajarannya sangat diperlukan dalam penyiapan
kompetensi konselor. Model pembelajaran ini perlu
dipelajari dan diterapkan oleh pendidik konselor
dalam pembelajaran calon konselor. Pengalaman
konkrit dan tahap refleksi terhadap pengalaman
tersebut dapat menjadi proses pengembangan
kompetensi konselor secara utuh, tidak semata-mata
penguasaan konseptual berupa pengetahuan semata.
Bahkan  dalam upaya penguasaan konsep-konsep
teoritik, model pembelajaran melalui pengalaman
juga perlu diterapkan.

Secara kontekstual, metode ini dapat
menjadi pilihan dalam mengembangkan sikap dasar
konselor dan ketrampilan teknis konseling. Kunci
utama langkah ini yaitu melakukan refleksi diri
secara objektif dapat sangat membantu calon
konselor dalam mengukur capaian belajarnya.
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Melalui refleksi diri, para calon konselor dapat
mengevaluasi dirinya dan kemudian mengelola
perilakunya di masa yang akan datang. Sementara
langkah konseptualisasi abstrak dapat melatih calon
konselor mengembangkan ketrampilannya dalam
menyimpulkan atau mensintesa informasi.
Kemampuan yang disebut Gardner sebagai
sythesizing mind disebutkan oleh penggagasnya
sebagai salah satu kemampuan penting yang perlu
dimiliki setiap individu dalam menghadapi air bah
informasi di abad digital ini. Tentu saja kemampuan
ini juga perlu dimiliki seorang calon konselor dalam
menentukan sikap dan pengambilan keputusan dalam
kinerja profesinya kelak.

Penerapan metode pembelajaran inovatif
perlu didukung dengan suasana belajar yang hangat,
egaliter dan komunikatif dan bersifat dialog sangat
diharapkan oleh setiap mahasiswa. Suasana tersebut
dapat meningkatkan antusiasme mahasiswa dalam
belajar. Suasana yang kaku dan bersifat monolog,
bahasa verbal dan non verbal dosen juga dapat
mendukung terbentuknya kenyamanan suasana
belajar.

Terkait dengan teori dan praktik tahapan
pembelajaran melalui pengalaman. Model
pembelajaran ini merupakan metode yang sesuai
untuk pengembangan kompetensi profesi pendidik
terutama konselor. Namun perlu operasionalisasi
rinci mengenai langkah-langkah penerapan setiap
tahapan pembelajaran eksperiensial, terutama ketika
akan mengembangkan sikap. Tahap eksperimentasi
aktif sering kali tidak dapat diwujudkan di kelas
karena keterbatasan waktu belajar, semantara
eksperimentasi aktif di luar kelas memerlukan
komitmen dan kejujuran pebelajar dalam melaporkan
ujicoba kemampuannya dalam situasi baru.

Tahapan pembelajaran melalui pengalaman
memiliki kemiripan penelitian tindakan kelas.
Lingkar tahapan pembelajaran ini bermula dan
berakhir pada pengalaman. Tahap pengalaman
konkrit pada hakikatnya memiliki esensi yang
hampir sama dengan eksperimentasi aktif. Posisi
eksperimentasi aktif pada hakikatnya dapat menjadi
pengalaman konkrit dalam siklus kedua tahapan
pembelajaran melalui pengalaman. Pandangan ini
didasarkan pada landasan filosofis model
pembelajaran itu sendiri, di mana setiap pengalaman
konkrit akan selalu diproses melalui refleksi agar
dapat diperoleh abstraksi konseptual sebagai wujud
adanya pembentukan hasil belajar baik berupa
pengetahuan baru maupun sikap dan ketrampilan
baru. Prinsip ini dapat digunakan oleh fasilitator
pembelajaran calon konselor untuk menumbuhkan
kebiasaan belajar aktif dan progressif pada diri
mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar
baru maupun pengalaman mengujikan kemampuan
barunya dalam konteks berbeda.

Sedangkan implikasi pada kajian lanjutan
mengenai kompetensi multibudaya dan terapan teori
pembelajaran melalui pengalaman adalah; Sejumlah

temuan dalam proses penerapan pembelajaran
melalui pengalaman sebagai strategi pengembangan
kompetensi multibudaya ini memberikan implikasi
pada kajian lanjutan mengenai kompetensi
multibudaya dan penelitian mengenai penerapan
teori pembelajaran melalui pengalaman. Terlebih
karena kajian mengenai konseling multibudaya dan
kompetensi multibudaya masih belum banyak dikaji
secara komprehensif di Indonesia. Sementara itu,
konteks multibudaya niscaya akan menjadi konteks
layanan para calon konselor, baik di Indonesia
sebagai Negara multibudaya maupun di negara lain.
Kajian mengenai pelatihan kompetensi multibudaya
melalui pembelajaran melalui pengalaman dengan
metode penelitian yang berbeda perlu dilakukan.

Selain itu, kompetensi multibudaya sebagai
sebuah kebutuhan bagi profesi pendidik tidak hanya
diperlukan oleh konselor. Temuan penelitian yang
menunjukkan bahwa para calon konselor menyadari
adanya prasangka dan stereotip pada diri mereka,
maka kondisi sedemikian dimungkinkan juga terjadi
pada diri konselor yang sudah bertugas maupun pada
diri calon guru. Untuk itu konselor yang sudah
bertugas juga dipandang perlu mengembangkan diri
melalui pelatihan kompetensi multibudaya.
Pembelajaran eksperiensial sebagai sebuah model
pembelajaran dapat berkembang pola penerapannya
melalui kajian komprehensif. Pada hakikatnya,
model pembelajaran ini bersifat eklektif. Model ini
masih memungkinkan untuk dikembangkan, Bila
prosedur refleksi observatif dikembangkan oleh
Remer maka prosedur dan pola konseptualisasi
abstrak dan eksperimentasi aktif juga dapat
dikembangkan melalui serangkaian kajian.

4. Conclusions
Serangkaian tindakan pembelajaran melalui

pengalaman yang diterapkan dalam penelitian ini
terbukti dapat mengembangkan kesadaran
multibudaya calon konselor. Pengembangan terjadi
didasari modalitas sikap kesediaan untuk belajar dan
kemauan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih
baik sebagai seorang konselor yang akan berinteraksi
dengan konseli sebagai makhluk budaya. Proses
belajar dari siklus ke siklus memberikan pengalaman
berharga bagi mahasiswa dalam mengembangan
kesadaran diri, kesadaran pada budaya diri,
kesadaran pada perbedaan individual, kesadaran
pada keragaman dan budaya yang berbeda dan
mengembangkan ketrampilan intervensi konseling
dengan pendekatan multibudaya, termasuk di
dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai budaya konseli
serta menggunakan nilai-nilai budaya sebagai materi
upaya memandirikan konseli dalam menghadapi dan
menyelesaikan masalah.
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