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RINGKASAII

Pengembangan ini bertujuan menghasilkan Panduan Pelatihan Cultural
Sensitivity yang efektif beserta panduan bagi konselor dalam membantu

melatihkan Cultural Sensitivity kepada siswa SMP agar meningkat Cultural
Sensitivitynya sehingga potensi konflik budaya di kalangan siswa SMP dapat

diminimalisir. Penelitian di tahun pertama menur{uk*an bahwa siswa SMP

membutuhkan untuk dikembangkannya panduan pelatihan cultural sensitivity
sehingga disusunlah draf panduan pelatihan culttral sensitivity. Penelitian tahun

pertama menghasilkan draf panduan pelatihan cultural sensitivity yang terdiri dari

1) panduan konselot, 2) panduan siswa, dan 3) mated cultural sensitivity, yang

siap untuk divalidasi. Target khusus yang dicapai dalarn tahun kedua adalah 1)

validasi draf panduan pelatihan cultural sensitivity kepada ahli dan calon
pengguna, dan 2) uji efektifitas panduan pelatihan culnral sensitivity. Metode
penelitian yang digunakan adatah penelitian pengembangan. Subjek penelitian ini
mencakup ahli BK, dan calon pengguna yaitu konselor dan siswa SMP.

Instrument penelitian menggunakan kuesioner uutuk penilaian ahli dan calon
pengguna. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil Sementara yang dicapai adalah panduan pelatihan cultural sensitivity
untuk siswa SMP yang telah divalidasi ke ahli Bimbingan dan Konseling (BK)
dari segi isil materi menunjukkan skor perolehan sebesar 81.3 %. Dengan

demikian panduan petatihan ini termasuk kategori valid. Panduan pelatihan

cultural sensitivity untuk siswa SMP yang telah divalidasi ke guru BK/konselor
menur{ukkan rekapitulasi skor perolehan sebesar 77.1 %. Dengan demikian
panduan pelatihan cultural sensitivity ini termasuk kategori valid. Dari hasil uji
efektvitas menunjukkan adanya perubahan atau peningkatan kemampuan

sensitivitas budaya siswa SMP, dengan demikian panduan pelatihan cultural
sensitivity efektif untuk meningkatkan kemampuan sensitivitas budaya siswa

SMP.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adatah panduan pelatihan cultural

sensitivity yang dikembangkan untuk mencegah potensi konflik budaya bagi

siswa SMP adalah efektif dan layak digunakan untuk mengembangkan cultural

sensitivity siswa SMP. Saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah 1)

Penggunaan Panduan Pelatihan Cultural Sensitivity bagi siswa SMP hendaknya

diikuti oleh pendampingan dari konselor sehingga siswa SMP benar-benar dapat

memahami materi dan pesan dari panduan pelatihan dengan baik. 2) Penerapan

panduan pelatihan cultural sensiwity ini perlu diperkaya dengan keteladanan
perilaku. Diharapkan konselor dapat merangkul seluruh personil sekolah untuk

bersama-sama menrurjukkan perilalo yang toleran terhadap keragaman budaya

yang ada di sekolah.



BAB I
PENDAHT]LUAII

A. Latar Belakang
Cultural Sensitivity merupakan kepekaan akan adanya budaya lain yang

berbeda dari budayanya sendiri, namun perbedaan budaya yang ada tidak

menimbulkan adanya permasalahan. Cultural Sensitivity diperlukan dalam kondisi

bangsa yang plural seperti bangsa Indonesia sekarang ini dan Cultural Sensiti'tity

ini perlu ditumbuhkan sejak dini untuk terhindamya konflik atau perpecahan

bangsa yang diakibatkan oleh adanya perbedaan latar belakang budaya. Cultural

Sensitivityjuga merupakan salah satu karakter yang perlu ditumbuhkan dimiliki

oleh semua lapisan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Negara yang

pluralistik.

Culflral sensitivity merupakan hal mutlak dimiliki oleh setiap individu.

Interaksi sosial di masa kini tidak lagi dibatasi oleh waktu dan jarak yang sempit.

Informasi komunikasi yang bersifat global menghadapkan individu pada

keanaekaragaman budaya yang ada di sekitar mereka- Dampak dari dunia global

adalah setiap individu dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang lain yang

berbeda budaya dengan mereka sendiri.

Culturat sensitivity atau sensitivitas budaya adalah kemampuan individu

untuk mengetahui bahwa perbedaan sekaligus persamaan budaya itu ada, tanpa

memberikan penilaian bahwa tersebut hal yang baik atau buruk terhadap adanya

perbedaan budaya (National Maternal and Child Health Center on Cultural

Competency, 1997). Perbedaan dalam keanekaragaman budaya tidak dapat

dihindari dalam masyarakat (Vontress dalam Pederson, dkk, 1992). Anggota

masyarakat dihadapkan dengan tantangan untuk dapat berinteraksi dengan orang

lain yang berbeda budaya dengan diri mereka sendiri.

Sebagai anggota masyarakat, setiap siswa memperoleh budaya melalui

keluarg4 masyaraka! dan sekolah (Garcia, 2003). Sekolah dapat memberikan

pengalaman akan kepekaan terhadap budaya, memfasilitasi siswa untuk saling



mempelajari berbagai perbedaan gagasan, cara berpikir, maupun bertindak antar

dirinya dengan oftulg lain dan kemudian saling menumbuhkembangkan rasa

saling menghargai, menerima dan memahami orzmg lain yang tidak meqialani

kehidupan sebagaimana dirinya"

Siswa SMP merupakan usia dengan karakteristiknya kemaurpuan

berpikirnya sudah memasuki fase operasional formal. Diharapkan sesuai dengan

kemampuan kognitifirya tersebut, mulai tumbuh adanya kepekaan bahwa ada

budaya yang berbeda dari latar belakang budaya yang dimilikinya, sehingga akan

tumbuh toleransi dan rasa saling menghormati pada diri siswa SMP. Diharapkan

dengan tumbnhnya Cultural Sensitivity pada siswa SMP dapat mencegah

munculnya konflik atau perpecahan yang dilatarbelakangi adanya perbedaan

budaya.

Panduan pelatihan Cultural Sensitivity ini dibutuhkan untuk membanlu

siswa SMP memahami dan peka terhadap budayanya sendiri dan adanya latar

budaya yang berbeda dari latar budayanya. Jika pemahaman ini tumbuh dalam

dirinya maka kemungkinan lahirnya potensi konflik terkait perbedaan budaya

akan bisa diminimalisir. Karena itu penting dilatihkan Cultural Sensitivity sedini

mungkin yaitu pada tingkatan usia siswa SMP.

Pelatihan cultural sensitivity perlu diberikan semenjak siswa masih berada

pada jenjang pendidikan menengah, dimana pada masa ini siswa mulai mencari

pengakuan dan penerimaan sosial dari teman sebaya dan lingkungan di sekitarnya.

Siswa yang tidak mendapatkan pengakuan dan penerimaan sosial dikarenakan

penilaian yang didasari oleh prasangka sosial/stereotipe akan menimbulkan

sejumlalr permasalahan pribadi sosial diantaranya tawuran, diskriminasi, bullying

dan perkembangan kepribadian yang tidak sehat.

Hasil penelitian tahun I, dari 120 orang siswa SMP, sebagian besar siswa

yaitu 110 orang (92%) memandang penting culturol sensitivity dimiliki oleh setiap

individtr. Sedangkan l0 orang siswa (8%) memandang cultural sensitivity tidak

terlalu penting untuk dimiliki oleh setiap individu di dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa memandang bahwa cultural sensitivity penting dimiliki oleh setiap

orang di dalam kehidupan sehari hari karena dengan memiliki cultural sensitivity



atau kepekaan budaya yang baik akan menghindarkan setiap individu untuk

terlibat konflik dengan individu lainnya. Selain itu dengan memiliki cultural

sensitivity akan mencegah setiap individu untuk menguoggulkan budaya yang

dimilikinya sebagai budaya yang paling baik dibandingkan budaya orang lain.

Setiap orzrrxg yang memiliki cultural sensitivity yang baik akan berusaha

mengendalikan diri untuk tidak memaksakan budayanya kepada orang lain.

Temuan lain dari tahun I adalatr sebagian besar siswa yaitu ltl (92.5o/o)

siswa membututrkan dikembangkannya panduan pelatihan cultural sensitivity.

Argumen yang dikemukakan siswa adalah mereka merasa perlu untuk memiliki

dan mengembangkan cultural sensitivity di dalam diri mereka. Selain itu mereka

memandang di dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kedamaian diperlukan

adanya cultural sensitivity di dalam diri setiap individu. Siswa SMP juga melihat

banyak manfaat dari memiliki cultural sensitivity di dalarn kehidupan sehari-hari

yaitu memiliki banyak teman, jauh dari permusuhan dandapat mempelajari

budaya orang lain.

Berdasarkan gambaran akan kebutuhan dan model bantuan cultural

sensitivity maka dikembangkannya model pelatihan cultural sensitivity bagi siswa

SMP. Model pelatihan yang dikembangkan adatah manual lengkap yang

mencakup materi cultural sensitivity, panduan pelatihan bagi konselor dan

panduan pelatihan bagi siswa SMP. Diharapakan model bantuan yang akan

dikembangkan ini dapat membantu menurunkan potensi konflik budaya di

kalangan siswa SMP, khususnya siswa SMP di Jawa Timur.

B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Panduan Pelatihan Cultural

Sensitivity beserta Panduan Bagi Konselor dalam rangka menumbuhkan Cultural

Sensitivity secara efektif sehingga bisa meminimalisir potensi konflik di kalangan

siswa SMP. Secara khusus tujuan penelitian tahun II adalah:

r. Perumusan model teoretik panduan pelatihan Cultural Sensitivity (uji validasi

ekspert, calon pengguna).

z. Menguji efektifitas panduan pelatihan Cultural Sensitivity yang dikembangkan.



C. UrgensiPengembangan
Cultural Sensitivity merupakan sikap positif manusia dalam menyikapi

keragaman dan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Cultural

Sensitivity sangatlah dibutuhkan dalam mengelola keragaman budaya yang ada.

Hal ini dikarenakan oleh seringnya keragaman dan perbedaan budaya yang ada

dapat menimbulkan konflik-konflik di dalarn masyarakat. Masyarakat terkadang

lupa batrwa pada dasarnya setiap masyarakat memiliki pola dan corak kebudayaan

yang berbeda satu sama lain. Sehingga mereka cenderung memperlakukan sama

pada setiap bentuk kebudayaan. Padahal budaya itu sendiri terbentuk sesuai

dengan corak masyarakat yang bersanglartan. Sikap semacam inilah yang sering

sekali memicu kesalahpahaman yang berujung konflik budaya.

Cultural Sensitivity adalah bagaimana kepekaan kita dalam berinteraksi

dengan orang-orang memiliki kebudayaan yang beragam dan berbeda. Melihat,

menginterpretasikan, dan mengevaluasi hal-hal dengan cara yang berbeda.

Kesalahpatraman muncul ketika kita menggunakan arti kita untuk memahami

realitas dari orang lain. Kesalahan penafsiran yang tedadi terutama ketika

kurangnya kepekaan kita terhadap perilaku kita sendiri, peraturan yang telah kita

anut, dan pemahaman kita yang berbeda akan sesuatu hal dengan orang lain.

Menyadari keragaman budaya adalah tugas yang sulit, karena budaya tidak sadar

untuk kita dalam hal ini kitalah yang seharusnya sadar dan peka akan budaya itu

sendiri. Baik itu budaya dalam arti umum ataupun secara sosiologis.

Melihat bahwa menumbuhkan sikap kepekaan akan adanya keragaman

budaya bukanlah tugas yang mudah, maka penting ditumbuhkannya kepekaan

terhadap perbedaan budaya mulai sedini mungkin. Siswa SMP sesuai

karakteristiknya merupakan usia dimana kognitifrya sudah berkembang pada

tahap operasional formal. Diharapkan sesuai tahapan perkembangan kognitifnya,

siswa SMP mudah untuk menerima informasi baru terkait clengan keragaman

budaya. Penanaman sikap empati terhadap perbedaan budaya di tingkat SMP

dimaksudkan untuk menciptakan kesiapan mental siswa dalam menyikapi

perbedaan yang ada. Dengan bekal kesiapan mental ini, siswa tidak akan

menganggap remeh budaya orang lain. Siswa akan lebih memahami pentingnya



meoghaxgai dan menghormati kebudayaan yang dimiliki orarrg lairl sehingga

integrasi sosial dapat tercapai dengan baik dan konflik budaya dapat

diminimatisir. Inovasi yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah dihasilkamya

model panduan pelatihan Cuhural Sensitivity untuk mengurangi potensi konflik

perbedaan budaya pada siswa SMP.



BAB II
TINJAUAIT PUSTAKA

A. Karakteristik Siswa SMP

Siswa SMP masuk dalam kategori remaja dengan rentang usia antara

12/13 -14115 tahun. Masa remaja merupakan titik penting dalarn kehidupan

manusia karena banyak kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang

baik dan buruk dibentuk dan berpengaruh terhadap kehidupan selanjuhya

(Santrock, 2011). Faktor genetik, biologis, lingkungan dan sosial saling

berinteraksi dalarn perkembangan remaja. Siswa SMP sebagai seorang remaja

mengalami ribuan jam interaksi dengan orang tua, teman sebaya dan guru.

Interaksi yang dikembangkan oleh siswa SMP berpengaruh terhadap

perkembangan dirinya khususnya dalam aspek moralitas.

Masa remaja adalah masa yang membingungkan yang ditandai dengan

konflik dan perubahan mood serta krisis identitas. Setiap remaja akan berusaha

menunjukkan citra diri yang bisa diterima oleh lingkungan. Namrur karena masa

remaja merupakan usia dimana besarnya pengaruh teman sebaya maka tidak

jarang ditemui perilaku remaja yang cendenxxg menunjukl<an citra diri yang

negative terutama dalam hal tata karma dan moralitas. Banyak remaja yang

berusaha menunjukkan antusiasnya untuk mencoba identitas baru yang coba

diwujudkan dalam bentuk gaya hidup. Mereka berusatra menunjukkan perbedaaan

dirinya dengan lingkungan dalam gaya berpakaian, musik yang dinikmati, tata

rambut, dan perilakunya. Tidak jarang mereka menunjukkan perilaku yang negatif

dan cenderung bermusuhan dengan lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan

lingkungan memberikan cap batrwa remaja adalah pribadi yang kurang bermoral.

Perilaku-perilaku negatif yang dimunculkan oleh remaja sebenamya

terjadi akibat perubatran-perubahan pada diri remaja itu sendiri, salah satunya

adalah perubahan kognitif dan sosio-emosional. Remaja mulai berpikir secara

lebih egosentris, sering merasa bahwa mereka unik dan tidak terkalahkan.

Sedangkan diantara perubahan sosio-emosional yang dialami oleh remaja adalatt



B. Pengerti an Cultural S ensitivity

Kehidupan manusia tidak pemah lepas dari kebudayaan. Kebudayaan

menjadi produk dari manusia dan intera}si antar manusia menghasilkan budaya.

Triandis (1994) menyatakan manusia tidak akan mungkin dapat bertahan hidup

tanpa budaya. Di masa kini, budaya dipatrami secara luas, mencakup berbagai

variabel demografis, variabel status, serta juga berbagai variabel ehrcgafi.

Budaya meliputi berbagai keyakinan dan orientasi-orientasi nilai yang

mempengaruhi kebiasaaan, nonna, peras&rn, pemikiran/worldview, dan tingkah

laku individu dalam masyarakat yang menjadi gaya hidup, serta konsep-konsep

mental individu @edersen, 1991,2002, Garcia, 1991)

Membahas budaya berarti kita mengulas tentang perbedaan yang

mencerminkan keunikan tiap individu. Perbedaaan budaya seringkali

menimbulkan konflik dan permasatahan sosial bilamana tidak disikapi dengan

kesadaran akan adanya budaya sendiri maupun adanya budaya orang lain.

Inclividu yang memiliki kesadaran budaya akan mampu mengembangkan sikap

menghargai, terbuka dan menerima perbedaan (Oparah, 2005). Keragaman

budaya merupakan cerminan pola pikir dan pola tindak yang khas yang dimiliki

setiap individu. Tiap individu dibentuk oleh budaya kelornpok tertentu. Di dalam

kelompok tersebut individu berinteraksi semenjak lahir, dan beriringan dengan

interaksi sosial tersebut, individu juga membentuk budayanya sendiri melalui

berbagai pengalarnan yang dimaknai secara pribadi. Pemaknaan pribadi inilah

yang menjadikan tiap individu berbeda dengan individu lainnya.

sue dan sue (2003) dan Locke (1992) menjelaskan kelompok budaya

berfungsi sebagai dasar bagi seseorang menjadi manusia; individu menjadi

manrsia seutuhnya melalui proses berpartisipasi dalam kelompok budaya tertentu

ataupun menjadi anggota clalam banyak kelompok. Locke (1992) menambahkan

bahwa berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dan bagaimana anggota

dari berbagai macam budaya meoerjemahkan peristiwa-peristiwa tersebut ke

dalam pemaluraan pribadi akan menjadikan dirinya berbeda dengan individu lain.

Ada beberapa indikator yang memperlihatkan tumbuhnya kesadaran

individu terhadap adanya perbedaan buday4 yaitu: 1) Cara saya adalah satu-



memandang perilaku yang dimunculkan individu, dapat memiliki makna yang

berbeda pada budaya yang berbeda Individu ini tidak akan memaksakan nilainya

tetapi justru akan menghargai dan mempelajari budaya tersebut. Selain itu,

individu ini dapat mengidentifikasi bagaimana pengalaman dipengaruhi oleh

budaya yang dimiliki seseorang. Pada akhirnya, individu yang peka budaya akan

m,urpu mengembangkan empati terhadap budaya orang lain.

C. Pentingnya Cultural Sensitivity dalam kehidupan Sehari-hari

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk,Ymg terdiri dari

berbagai suku bangsa. Sejumlah perrrasalahan dan konflik sosial yang terjadi di

masyarakat kita dikarenakan adanya kesalahpahaman ataupun penilaian-penilaian

yang bersifat dini, terutama terkait dengan latar belakang budaya yang dimiliki.

Seringkali dalam interaksi sosial, masyarakat kita sering memperlalankan ataupun

diperlalrukan orang lain atas dasar prasangkan dan steorotipe-steorotipe tertentu

yang ada di pikiran mereka. Perbedaan keyakinan latar belakang suku budaya,

status sosial ekonomi seringkali memunculkan prasangka dan steorotipe yang

membuat seseorang dinilai sebelum dia dapat dikenal lebih mendalam.

Masyarakat seringkali menganggap bahwa perbedaan merupakan garis pembatas

yang tidak memungkinkan dirinya untuk membina hubungan/relasi sosial yang

positif dengan orang lain.

Prasangka dan steorotip tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa.

Prasangka dan steorotipe juga terjadi dalam relasi sosial di kalangan remaja.

Remaja seringkali mudah memberikan judgements atau penilaian-penilaian

mengenai individu yang baru saja mereka temui. Judgements tersebut hanya

berdasarkan pengamatan mereka akan gaya berjalan indidu tersebut ketika

memasuki gerbang sekolah atau kadang kala mereka menyerang seseorang di

tengah jalan hanya karena tidak menyukai tarnpilan orang tersebut, dan

sebagainya. Dapat dikatakan sejumlah permasalahan interaksi dan konflik sosial

di kalangan remaja di tndonesia dikarenakan kesalahpahaman ataupun penilaian-

penilaian yang bersifat dini.
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keragaman dan perbedaan-perbedaan latar belakang budaya. Perbedaan latar

belakang budaya haruslah disikapi dengan menerima dan menghargai adanya

perbedaan budaya yang ada. Dengan Cultural Sensitivity, konflik-konflik

horizontal yang sering terjadi di kalangan siswa SMP dapat diminimalisir karena

adanya upaya mengenal dan memahami budaya orang lain secara mendalam.

D. Teknik Pelatihan Cultural Sensitivity

Siswa yang memahami konsep budaya tidak hanya terbatas pada

pemahaman budaya sebagai etnik atau ras saja dapat menyadari bahwa tidak akan

ada satu individu pun yang persis sama dengan individu lainnya. Dengan

pengetahuan ini siswa akan menyadari batrwa perbedaan adalah hal yang wajar

dan bukan merupakan suatu hal yang negatif. Menjadi berbeda bukan berarti

menjadi lebih buruk. Apabila siswa memiliki pemahaman akan keragaman

budaya, mereka aka memiliki pemikiran dan sikap yang lebih terbuka pada

perbedaan. Bersikap terbuka dan menerima akan menciptakan relasi sosial yang

lebih positif dan efektif.

Pelatihan Cultural Sensitivity dilatihkan kepada siswa agar dapat

menumbuhkan Cultural Sensitivity pada diri siswa, yang ditandai dengan adanya

sikap menyadari latar budaya yang dimilikinya dan menyadari adanya latar

budaya lain yang berbeda dari latar budaya yang dimilikinya dan diwujudkan

dalam bentuk tidak mudah memberikan penilaian terhadap adanya perbedaan

budaya sehingga tumbuh kesadaran saling menghargai antar budaya. Dalam

melatihkan Cultural Sensitivity kepada siswa perlu mempertimbangkan

bagaimana caranya agar proses pelatihan dapat lebih mudah dipahami siswa dan

dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Gresham, Sugai dan Horner

(dalam Forgan, 2002) menyarankan agar pendidik mengajarkan keterampilan-

keterampilan sosial dalam setting yang alami, dengan menggunakan contoh yang

ada dalam kehidupan nyata dan pembelajaran yang bersifat insidentil seperti

halnya the teachable momenr, yaitu dengan memanfaatkan berbagai peristiwa

yang terjadi secara alami.

Konselor sebagai bagran dari personil sekolah dapat mencegah berbagai

permasalahan sosial siswa dengan memberikan layanan tlK yang bersifat



BAB Iu
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Penelifian ini bertujuan untuk mengembangkan panduan pelatihan cultural

sensitivity bagi siswa SMP. Dalam penelitian ini rancangan yang akan digurakan

adalah rancangan penelitian pengembangan. Pada tahap ini akan dilakukan uji

validasi dan uji efektifitas model konseptual panduan pelatihan cultural

sensitivity. Adapun langkah pengembangannya mengadaptasi model Borg & Gall

(1981), ada sepuluh tahapan yang dilaksanakan yaitu:

1. Melalcukan pengumpulan informasi, termasuk membaca literatur dan

mengobservasi perilaku siswa SMP terkait dengan cultural sensitivity.

2. Merencanakan prototipe komponen yang akan dikembangkan dalam

pengembangan model panduan pelatihan cultural sensitivity

3. Mengembangkan prototipe awal model pelatihan cultural sensitivity yang

berupa model konseptual.

4. Melalcukan validasi eksternal dan ujicoba terbatas terhadap model awal yang

" telah dirumuskan dalam bentuk konseptual.

5. Merevisimodel awal hasil ujicobaterbatas.

6. Melalcukan ujicoba lapangan kepada s.$aran yang lebih luas terhadap model

awal yang telah direvisi.

7. Melahrkan revisi produk hasil ujicoba lapangan untuk menemukan

keselarasan dan akurasi model.

8. Melakukan uji eksperimen lapangan secara operasional dan terinci tentang

model panduan pelatihan cul tur al s ens itivity.

9. Melalrukan revisi atau penghalusan model yang telah dikembangkan melalui

beberapa tahap ujicob4 baik yang berkenaan aspek teknis implementatif

maupurl substantif model.

10. Melakukan diseminasi atau penyebaran kepada berbagai pihak yang

berkepentingan.
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Secaa skematis perjalanan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

TAI{UN I

Revisi

Bagan Skema Pengembangan Panduan Pelatihan Cultural Sensitivity
Siswa SMP

Berdasarkan langkah penelitian pengembangan Borg and GaIl diatas, maka

prosedw pengembangan panduan pelatihan cultural sensitivity pada tahun II

dilalrukan sebagai berikut.

TAHUN II
Kajian Teoretik

dan Eksplorasi

Lapangan

UjiValidasi
Model

Konseptual&
Revisi

Penyempurnaan dan

Penghalusan Model
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observasi. Data dari angket dikumpulkan pada tahap uji ahli, dan uji konselor.

Sedangkan data observasi diperoleh saat melalcukan uji efektifitas produk.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari angket akan diolah dengan menggunakan analisis

deskriptif. Hasil analisis data digunakan untuk menyusun bentuk akhir dari

produk yang dikembangkan. Berikut rumus untuk menghitung skor pada masing-

masing instrumen:

Preseutase WrlooYo)

Setelah diperoleh prosentase dari masing-masing instrumen, kemudian dilalcukan

perhitungan kriteria dengan cara skor hasil validasi dirata-rata kemudian

dibandingkan dengan kriteria berikut.

Tabel 4.1 Kriteria Kelayakan Produk Panduan Pelatihan Cultural Sensitivity

Kelas Interval Rentang Skor kategori Keterangan

85-100 Sangatvalid/sangat
baik

75- 84 Valid/ baik

60- 74 Cukup

4 < 60 Kurang
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BAB TV

HASIL YAI\IG DICAPAI

A. Penyajian Data Hasil Uji Lapangan AwaI

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa panduan

pelatihan cultural sensitivity bagi siswa SMP, yang terdiri dari materi pelatihan

cultural sensitivity, panduan konselor dan panduan siswa. Uji lapangan awal

dilalrukan pada subjek ahli yaitu tanggapan ahli bidang BK, dan subjek calon

pengguna yaitu guru BK/konselor. Data hasil uji akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Data Uji Validasi Ahli

Uji ahli isilmateri diperlukan sebagai evaluator terhadap panduan

pelatihan cultural sensitivity yang sudah dikembirngkirn oleh peneliti. Data yang

diperoleh berupa data kuantitatif dan kualitatif melalui lembar validasi yang

diberiknn peneliti kepada ahli isi/mated. Peneliti melhberilffrn lembar validasi ttari

draf panduan pelatihan cultural sensitivity kepada Dr. Henny Indreswari, M.Pd.,

dan Dra. Elta Flurentin, M.Pd., sebagai validator. Beliau adalah dosen Bimbingan

dan Konseling (BK) Universitas Negeri Malang. Hasil pengembangan (draft

panduan pelatihan cultural sensitivity) diserahkan kepada ahli BK Agustus. Hasil

validasi ahli akan tli sajikan pacla tabel ali bawah ini.

a. Ahli BK ke-l

Tabel4.l Hasil Penilaian Panduan Pelatihan Cultural Sensitivity

ASPEK KEGUNAAN

NO PER}TYATAAN SKQR

1 Bagaimana tingkat keberrnanfaatan panduan PPCS bagi
konselor?

4

2 Bagaimana tingkat kebermanfaatan PPCS dalam membantu
tusas konselor memberikan oelavanan BK?

4

J Bagaimana tingkat keberrranfaatan panduan PPCS bagi
siswa?

4

4 Bagaimana tinekat kebennanfaatan Danduan PPCS dalam 3
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&afik 4.1 Grafik Kemampuan Sensitivitas Budaya

C. Analisis Data

1. Aralisis Dxtr Hxsil Uji Validitas

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat

kelayaknn p4nduirn pelatihan cuttural sersitivity berdasarkirn sajian data parta

masing-masing kriteria, yaitu aspek kegunaan, aspek kelayakan, aspek ketepatan

dan aspek kepatutan.

Analisis kevalidan produk dilatcukan oleh para ahli yang dianggap sesuai

dengnn kriteria pada subjek uji cob,a pada bab III imtuk menguji kesesiraiirn

panduan pelatihan cultural sensitivity secara teoritis. Data uji coba dianalisa

rilenggulakirn nimus yang telah dijelasktin pada bab III, dikonver'sikan dzrn

dideskripsikan sebagai data kualitatif.

Kevalidan panduan pelatihan eulhiral Sensftivity diperliikan ddtim

penelitian ini sebelum digrrnakan dalam kegiatan pelayanan BK di sekolah.

paparan data uji coba validasi dari ahli isi/materi BK sudatr disajikan pada

pembahasan sebelumnya merupakan data pendukung untuk menguji tingkat

kelay6kim praduk. Hasil sajinn data di atas akan direkEiitulasi urituk

mempermudatr membaca tingkat kelayakan produk secara keseluruhan.

Rekapitulasi tingkat kelayakan prcduk tersaji pada tabel 5.1 berikut.
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Tabel 5.2 Rekapitulasi Hasil Uji Validasi Ahli untuk Ponduan Pelatihan

Cultural Sensitivity

Skor Perolehan

No Subjek Uji Ahli Panduan Pelatihan Cultural
Sensitivity

Ahli Materi BK ke-1 80.6

Ahli Materi BK ke-2 82

Total Perolehan (7o) 162.6

Rata - rata (o/o) 81.30/T,

Dari tabel 5.2 dapat dilihat hasil rekapitulasi tingkat kelayakan produk dari

uji ahli inehcrpai mta-ratii 81.3%. Percentase temebut menimjiikkirn bahwa prcduk

ini berada pada kriteria valid dan dapat digunakan dalam pelayanan BK

khi.isusnya untuk mengembangktin cultural sensltlvlti/ slswa sMP' Kevalidirn

tersebut dilihat dengan kesesuaian produk berupa panduan pelatihan berdasarkan

kriteria prida aspet( kegUnmn, kelaytikan, ketepattiti dtin kepaffittin.

Paparan data uji validasi dari calon pengguna/guru BK sudah disajikan

pada pemba6asan sebelunnya merupakan data pendukung untuk merguji tiflgkat

kelayakan produk. Hasil sajian data di atas akan direkapitulasi untuk

rnempefinudali mengetsliui tingkat kelayakiur prodtrk seciira keselunrliirn.

Rekapitulasi tingkat kelayakan produk tersaji pada tabel 5.2 berikut.

Tabel5.3 Rekapitulasi t{asil uii calon Pengguna (Guru BK) untuk
Panduan Pelatihan Cultural Sensitivity . .. -

Skor Perolehan

No Subjek Uji Calon Pengguna Panduan Pelatihan Cultural
Sensitivity

Guru BK ke-l 84.03

Guru BK ke-2
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Total Perolehan (7o) r54.13

Rata - rata (oh) 77,1 0/o

Dari tabel 5.2 dapat dilihat hasil rekapitulasi tingkat kelayakan produk dari

uji ahli mencapai nta-rata77.l%. Persentase tersebut menrurjukkan bahwa produk

ini berada pacta ki{teria valid dnn dapat digunakan dalam pelay.uiiul BK

khususnya unhrk mengembangkan cultural sensitivity siswa SMP. Kevalidan

tersebut dilihat dengtin kesesiliritim produk berupa iranduiiit pelailh{iil berdastirktin

kriteria pada aspek kegunaan, kelayakan, ketepatan dan kepatutan.

2. Analisis Data Hasil Uji Efektivitas

Uji efektivitas panduan pelatihan cultural sensitivity (PPCS) dilakukan

terhadap 11 siswa SMP Laboratorium UM. Uji efektivitas dilalnrkan dalam 11

t&ap ya.tu 3 tahap sebelum perlak-Ean, 6 tahap perlalc-uan den 2 tat-rap sesu.dah

perlakuan. Dari hasil pengukuran yang dilakukan tersebut diperoleh hasil sebagai

berikut.

Tabel5.4 Rekapitulasi Skor Peroleh Setiap Fase

Dari tabel yang disajikan diatas, terlihat bahwa ada perubahan kemampuan

sensistivius budaya siswa SMP anurra tahap sebeluiti perlakuiri, tahap perli*iimi

dan tahap sesudah perlakuan. Kemampuan sensitivitas budaya siswa SMP

cenderung mengalami peningkaun. Pada tahap sebelum perlakuafi, skor rata-raut

yang diperoleh adalah 28,9. Pada tahap perlakuan skor rata-rata yang diperoleh

adalah 33,3. Setlangkern pada taliap s€sudiiti perlakuitti adalah 36,4. Hasil uji

efektivitas ini menunjukkan bahwa panduan pelatihan cultural sensitivity yang

FASE
B1 82 B3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 M1 M2

Totdl
oer sesi

320 313 321 ?46 354 361 374 ,01 382 396 404

Rata2 29.1 28.5 29.2 31.5 32.2 32.8 34 34.6 34.7 36 36.7

Total
oer fase

86.8 199.8 12.7

Rata2
oer fase

28.9 33.3 36.4
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BAB V

PEMBAHASAN

Bagian ini membahas hasil penelitian pengembangan panduan pelatihan

cultural sensitivity (PPCS) siswa SMP. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan

pada bab [V, akan diba]ras mengenai validitas produk yang telah dikembangkan

dan efektivitas prmduan snat digunakan sebagai pedoman dalam pelatihiitt

sensitivitas budaya siswa SMP.

A. YaHditas Panduan Pelatihan Cultural Sensitivity (PPCS)

Panduan pelatihan sensitivitas budaya dikembangkan, dimaksudkan untuk

digrrnakarr oleh konselor SMP dakim nlelatih sensitivittis budaya siswa SMP

dalam rangka mencegah potensi konflik budaya. Sebelum panduan pelatihan

eulrural sensiriviti/ ini dapat digunat ari oleh lionselor SMP, iteilu diltikukan iiji

validasi untuk mengetahui tingkat kelayakan panduan pelatihan cultural

SensitiviE/ bertlaSarkan Aspck kegiinaan, aSpOk kelayakan, Asp€k kercpatan dan

aspek kepatutan.

Validasi dilalilkan oleh ahli bimbingan dan konseling (BK), dan calon

pengguna yaitu konselor dan siswa SMP. Berdasarkan hasil validasi terhadap

isi/materi yang dilatcukrur oleh vatidator 6h1i dm juga oleh konselor SMP sebagai

calon pengguna dinyatakan bahwa panduan pelatihan cultural sensitivity

memiliki validius datiim kriteria baik. Disamping valiilasi, kornik moral juga

direvisi berdasarkan saran dan komentar validator.

Sftitegi intemensi yirng dipilih datrim peilgembangah p€iilduan pelatihan

cultural sensitivity siswa SMP ini adalah teknik sinema edukasi/videoterapi.

Sinema edukasi merupakiur teknik ydng Inemanfaritkan media film/video sebagai

stimulant dalam upaya modifikasi perilaku. Media filrn/video ini dianggap sesuai

dengirn kamkteristik siswa SMP yailg lebih menyirkai tiktivitas menonton

film/video. Selain itu film/video memiliki kelEbihan yaitu mudah menarik

perhafiiiil, pesiiii moral disampriikziii seeaiia terciibt melalui setiap adegan diiii
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percakapan di dalarnnya dan karakter tokoh sesuai dengan gambaran kehidupan

sehari-hari. Untuk pelatihan cultural sensitivity bagi siswa SMF id dipilihkan

materi film/video yang sesuai dengan komponen sensitivitas budaya yang akan

dilatihkan dan juga disesuaikan dengim karakteristik siswa SMP, serta aman

secara psikis. Mengingat keterbatas waktu pelayanan BK di sekolah, maka

dilalcukan pemototrgail dirasi waktu terhadap media film/video yitttg digunilkan.

Panduan pelatihan cultural sensitivity ini dikembangkan dengan

memperhatikan aspek evaluasilpenilaian. Hal ini b,ertujuan agar ptrndutrn yang

dikembangkan efektif untuk meningkatkan kemaurpuan cultural sensitivity siswa

SMP. Pen6liikriran terhadap kernempinur sensitivlty siswa SMP penting diliikukan

agar konselor SMP dapat dengan mudatr melihat perkembangan atau perubahan

perilaku siswa. Hal ini selams dengtun yirng dtkemukirn Gysbers (2006) mengenai

pentingnya aspek evaluativ dalarn setiap kegiatan yang bersifat educational.

Pruldtiirn pelatihan cultural sensitivity yililg dikembangkan ifii juga

memperhatikan estetika panduan sebagai sebuah buku. Pemilihan gambar,

pemilihrin kosa katri yang tepil, susunaii kalimat, dlin pemberian oontoh krisus

merupakan aspek-aspek yang diperhatikan dalam mengembangkan panduan ini.

Diharapkan panduan pelatihan cultural sensitivity yang dikembangkan tepat

sasaran dan mampu memenutri kebutuhan dari konselor sebagai pengguna dan

siswa sebagai sasaf,an penggttna.

Berdasarkan hasil uji efeltivitas dapat dikatakan bahwa panduan pelatihan

cultural sensitivity yang dikembimgkan menipakim panduan yimg layak untuk

digunakan dalam mengembangkan kemampuan sensitivitas budaya siswa SMP.

Penggunaan panduan pelatihan cultural sensitivity ini juga tidak bisa terlepas dari

kompetensi konselor sebagai penggUna. Konselor dituntut untuk mampu

menunjiikkrui kompetensi pribadi, professional dtrn Pedagogikaya daliittl

menggunakan panduan ini. Hal ini penting mengingat penggunarm panduan ini

diterapktur daliim sefting kelompok dan kaya akiin diskusi. Kemiimptinn kouselor

sebagai faislitator akan menentukan keberhasilan panduan sebagai media unhrk

memfasilitasi pengembnnttan kem.imptiilrl sensitivit{is bUdaya siswa SMP.
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B. Efektivitas Panduan Pelatihan Cultural Sensitivity (PPCS)

Berdasarkan hasil anatisis single subject yang telah dipaprkan. Dapat

dilihat batrwa secara umum subyek penelitian yaitu siswa SMP mengalami

peningkatan kemampuan sensitivitas budayanya secara stabil. lni membuktikan

bahwa penerapan panduan pelatihan cultural sensitivity dapat memberikan efek

peningkahn bagi siswa SMP. Data mengenai kenaikan kemampuan sensitivitas

budaya siswa SMP diperoleh dari hasil observasi pada tahap perlakuan sedang

berlangsung, dan dari hasil isian lembar kerja siswa diluar jam pelatihan. Respon

siswa pada saat kegiatan pelatihan berlangsung dan respon pada lembar kerja

siswa merupakan performansi sensitivitas budaya.

selama fase intervensi, ada beberapa faktor yang diduga turut

mempengiluhi performansi siswa SMP sebagai subyek penelitian. Faktor-faktor

tersebut diantaranya adalatr kondisi siswa baik fisik maupun psikisnya, pemilihan

waktu pelatihan, kondisi tempat pelatihan dan kondisi sekolatr saat pelatihan

berlangsung. Faktor-faktor tersebut apabila tidak diperhatikan dengan baik akan

menyebabkm siswa tidak mampu menunjukkan performansi sesmgguhnya.

Berdasarkan hasil pengukuran pada tahap sebelum perlakuan, tahap

perlakuan dan tahap sesudah perlakuan memang menunjukkan adanya perubahan

atau peningkatan kemampuan sensitivitas budaya siswa SMP. Akan tetapi

peningkatan ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa upaya melatih sensitivitas

budaya siswa SMP telah berakhir karena untuk sesorang dapat memiliki

kemimrpuim sensitivitas budaya yang tinggi diperlukim latihirn diln pembiasaan

secara berkelanjutan. Sensitivitas budaya tidak hanya melibatkan aspek kognisi

saja melainkirn juga aspek afeksi sehirgga diperlukan upaya pembiilaan secara

terus menerus.
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BAB YII

KESIMPULAI\ DAI\I SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pengsmbangan panduan pelatihan cultural sensitivity

untuk mencegah potensi konflik budaya bagi siswa SMP, diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

1. Panduan pelatihan culttral sensitivity untuk siswa SMP yang telah /
divalidasi ke atrli Bimbingan dan Konseling @K) dari segi isi/ materi

menunjukkan skor perolehan sebesar 81.3 %. Dengan demikian panduan

pelatihan ini termasuk kategori valid.

2. Panduan pelatihan cultural sensitivity untuk siswa SMP yang telah

divalidasi ke grru BK/konselor menrmjukkan rekapitulasi skor perolehim

sebesar 77.1 %. Dengan demikian panduan pelatihan cultural sensitivity

ini tetmasuk kategori valid.

3. Hasil uji efektivitas menunjukkan adanya peningkatan kemampuan

sensitivitas budaya siswa SMP, dengan demikian panduan cultural

sensitivity efektif untuk menumbuhkan sensitivitas budaya siswa SMP.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat diberikan sarzul-sarzm sebagai

berikut

L Penggunaan Panduan Pelatihan Cultural Sensitivity bagi siswa SMP

hendaknya diikuti oleh pendampingan dari konselor sehingga siswa SMP

benar-benar dapat memahauri materi dan pesan dari panduan pelatihan

dengan baik.

Penerapan panduan pelatihan cultural sensiWity ini perlu diperkaya dengan

keteladanan perilaku. Diharapkan konselor dapat merangkul seluruh

personil sekolah untuk bersama-sama menunjukkan perilaku yang toleran

terhadap keragaman budaya yang ada di sekolah.

45



DAFTAR PUSTAKA

Apa. 2002. Guidelines on Multicultural Education, Training Reseqrch Practice and

Organizational Change tor P sychologist

Delucia-Waah Janice L., & Jeremiah Donigian. 2004. The Practice of Muhicultwal

Group Work. Belmont Thompson Brooks/Cole

Doll, B. & Doll, C. 1997. Bibliotherapy With Young People. Englewood, CO:

LibrariesUnlimited lnc.

Gysbers, Norman C & Henderson, Patricia .2006. Developing ond Mouging Your School

Guidance od Comseling Program. Alexandria: ACA

Hitipeuw dan Arbin. 2009. Pengembangan Modet Konsultasi Direct Behovioral

Consultation bagi Guru SD. Penelitian Hibah Bersaing. DP2M Di{iend Dikti.

Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang tidak diterbitkan'

Jackson, Yo. 2006. Encyclopedia ol Multicultural Psychologt California: Sage

Publications.

Kartono, Kartini. 1995. Psikologi Anak. Bandung: Penerbit Mandar Maju

Koops, Willem & Harke A. Bosma. 2004. Social Cognition in Adolescence. European

Journal of Development Psycholory. 4 (l)pp. 281-284. New York Psychology

Press.

Lidyasari, Aprilia T. 201!. Pengembangan Panduan Pelatilwn Manaiemen Konflik

Kolaboratif bagi Siswa SMP. Tesis tidak diterbitkan. Universitas Negeri Malang

Locke, Don C. Igg2.Increasing Multicultwal Understanding: A Comprehension Model.

California: Sage Publications.

Oparah, Dawn C. 2006. Make A World of Difference. Minneapolis: Search Institute

Publication.

pederson, Paul B. lgglMultculturalism as a Generic Approach to Counseling. Journal of

Counseling and Development. 70 (1), I - 12

Rosenstein, Barbara. 2002. Video Use in Social Science Research and Program

Evaluation. International Journal of Qualitative Methods. I(3) summer.

Shepherd, Terry L. 2007. Infinite Diversity in Infinite Combinations:Potrait of
Indivi&nls Disabilities in Star Trek. Teaching Exceptional Children Plus.

Volume 3, Issue 6,Ily 2007. CBC Copyright.

46



Sue, Derald W & David Sue. 2003. Couueling tfu Cuhrally Diverse: Theory and

Practice. Canada: John Wiley & Sons,Ino.

Triandis, Harry C.1994, Cuhure and Social Behwior. USA: McGraw-Hill

Myrick, Robert, D & Chung, Mi Jin. Films and Movies:Cinematherapy.

Http:/Anrww.cinematherapy.com

47



Lampiran 1.

Angket Penilaian AksePtabilitas

Panduan Pelatihan Cuttural Sensitivity Siswa SMP

Bapak/ibu penilai panduan yang saya honnati,

Bertcenaan dengan prosodur,pengembangim produh maka btiku pimdiian

yang dikembangkan haruslatr memenuhi kriteria akseptabilitas. Kriteria

akseptabflitas su.rtu buku pandiiziln rcipenuhi bilamirna sejiimkih aspek keguniian

(utility), kelayakan (fleksibility), ketepatan (accuracy), dan aspek kepatutan

(proprtety)dapat dipenrihi. Untuk mcncnniLan ilnglmt akseptabilias P.andtlan

Pelatihan Cultural Sensitivity (PPCS) siswa SMP yang dikembangkan ini, kami

mohon kesediaan BapaMbu memberikan penilaian.

Bapak/Ibu penilai dapat menuliskan tanda (v) pada kolom sebelah kanan

sesuai dengan kategori yang telah disediaknn. Bapat</ibu juga dapat memberikan

masukan/./saran dengan rentangan nilai !,2,3, dan 4. Skala penilaian panduan

terdiri dari 36 pertanyaan. Adapun laiteria penilaiannya sebagai berikut:

1: Tidak bermanfaat/tidak sesuailtidak membantu/tidak efektifltidak dapaVtidak

prnktis/tidak memurrgkinkarVtidak efisien/tidak operasionaUtidak

aplikatifltidak dapat dipahamiltidak indah/tidak tepat/tidak perlu

Z: Kurang bemanfaat/kurang sesuailktrang rnerabantufl<wang efektif/kur:rmg

dapatlkurang praktis/lrurang memuugkinkanlkurang efisienlkurang

operasionalrktmng aplikatifflnnang dapat dipahami/kitrimg indiih/kltrttng

tepat/kurang perlu

J= Bermrinfaat/sesiiai/membantri/efektifldapaVprtilAis/memiing,kinkarVefisien/

operasionaUaplikatifl dapat dipahami/indah/tepat/per1u

{= Sangat beimanfraVsangat ses-riai/sangat mcmbanalsangat efektif/sangat

dapaUsangat praktis/sangat memrrngkinkan/sangat efisien/sangat

operasionafsangat aplikatiflsaugat dapat dipahami/sangat indah/sangat

tepat/sangat Perlu
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