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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merujuk pada hasil penelitian, dan 

rekomendasi kepada berbagai pihak yang terkait untuk memanfaatkan hasil 

temuan dalam penelitian ini, atau menggunakan model bimbingan kelompok 

untuk mengembangkan EBI yang dihasilkan. 

A. Kesimpulan 

Hasil temuan penelitian ini merupakan pengembangan model 

bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI mahasiswa bimbingan dan 

konseling di DKI Jakarta. Secara umum, penelitian ini telah mencapai tujuan 

penelitian, yaitu menghasilkan model bimbingan kelompok untuk 

mengembangkan EBI yang efektif pada mahasiswa bimbingan dan konseling 

di DKI Jakarta. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan ditarik 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil Empati Budaya Inklusif mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI 

Jakarta sebagian besar berada pada kategori tinggi, sedangkan yang 

lainnya berada pada kategori sedang dan rendah. Berdasarkan analisa 

aspek empati dasar, dan empati budaya ternyata aspek empati lebih tinggi 

dibandingkan aspek empati budaya yang berada pada penerimaan afektif 

dan kognitif serta pemahaman intelektual isu-isu multikultural.   

2. Upaya pengembangan model bimbingan kelompok untuk mengembangkan 

EBI mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta, antara lain 

dengan: 

a. mengintegrasikan matakuliah yang terkait seperti keterampilan 

konseling, konseling lintas budaya dan melibatkan mahasiswa 

bimbingan dan konseling secara proaktif pada kegiatan organisasi 

kemahasiswaan, dan pelaksaanaan PPL-BK mahasiswa bimbingan dan 

konseling sebagai calon konselor berinteraksi langsung dengan 

masyarakat sekolah yang beragam budaya, sehingga dapat 
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meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan empati 

budaya inklusif. 

b. Hasil pelaksanaan treatmen mendapatkan tanggapan yang baik dari 

responden dan diperoleh bahwa terdapat kesadaran dari mahasiswa 

bimbingan dan konseling untuk mengetahui dan memahami  budaya 

mereka secara lebih mendalam, dan responden berupaya meningkatkan 

kontak dengan orang lain dari budaya yang berbeda, salah satunya 

dengan menerima persamaan dan perbedaan budaya secara universal 

dengan menerima aspek kognitif dan afektif dengan mengabaikan 

perbedaan antara mereka ketika proses treatmen dilaksanakan pada 

sesi 1-11. 

3. Penelitian ini telah berhasil mengkonstruksi sebuah model bimbingan 

kelompok untuk mengembangkan EBI mahasiswa bimbingan dan 

konseling di DKI Jakarta yang efektif dan teruji dengan nama model 

bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI yang terdiri dari 

rasional, tujuan, asumsi, target intervensi, langkah-langkah bimbingan 

kelompok untuk mengembangkan EBI, kompetensi konselor multikultural, 

struktur dan isi intervensi serta evaluasi dan indikator keberhasilan. 

4. Model bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI sangat efektif 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan EBI mahasiswa bimbingan 

dan konseling di DKI Jakarta berdasarkan uji kelompok terbatas, dan luas 

diperoleh hasil analisis variabel perbedaan tingkat empati dasar dan empati 

budaya pada mahasiswa bimbingan dan konseling baik pada kelompok 

eksperimen dan kontrol setelah diberikan perlakuan untuk penerimaan 

afektif, penerimaan kognitif dan pemahaman intelektual isu-isu 

multikultural. 

5. Model bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI yang telah 

dihasilkan dan telah teruji memiliki struktur yang sistematis terdiri dari 11 

sesi, yaitu sesi : (a) Pre-test SED dan SEB, (b) Bimbingan Kelompok, (c) 

Empati Budaya Inklusif (EBI), (d) Penerimaan Afektif I (Kerentanan 

Percampuran Budaya, dan Inklusif dalam mengembangkan empati),  (e) 
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Penerimaan Afektif II (Sumber-sumber Spiritual Internal dan Merangkul 

ambiguitas dalam proses pengembangan), (f) Penerimaan Kognitif I 

(Sensitifitas Budaya, Identitas individu yang unik, dan Hipotesis dari 

sensitifitas budaya, (g)  Penerimaan Kognitif II (Keyakinan konseli 

tentang budaya yang berbeda, Pemilihan intervensi sensitifitas budaya, dan 

Perbedaan Budaya), (h) pengembangan pemahaman intelektual isu 

multikultural yang relevan I (Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

secara spesifik pada persamaan dan perbedaan antara konselor dengan 

konseli dalam setiap hubungan konseling, dan Identitas budaya), (i) 

Pengembangan pemahaman intelektual isu multikultural yang relevan II 

(Artikulasi Budaya dan Pendekatan Konseling yang Kreatif, (j) Bimbingan 

Kelompok untuk mengembangkan EBI , dan (k) Post-test SED dan SEB, 

serta 4 tahapan bimbingan kelompok yang harus dilaksanakan secara 

berurutan pada setiap sesi dan tahapannya yang telah ditetapkan. 

B. Implikasi 

1. Kemampuan akademik dan treatmen EBI yang telah diberikan pada 

mahasiswa bimbingan dan konseling di empat universitas DKI Jakarta 

dapat membantu meningkatkan empati dasar pada aspek kognitif dan 

afektif serta empati budaya mereka, melainkan juga menambah 

pengetahuan dan pemahaman penerimaan afektif, penerimaan kognitif dan 

isu-isu multikultural.  Hasil penelitian ini dapat  memperbaiki defisiensi 

empati dasar dan empati budaya responden, serta mengembangkan cara 

pandang dan kemampuan Empati Budaya Inklusif di DKI Jakarta. 

Perspektif empati dasar, empati budaya dan EBI yang diperlukan oleh 

mahasiswa bimbingan dan konseling adalah kompetensi akademik tentang 

empati dasar, empati budaya melalui pelatihan, penelitian dan praktek 

bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI, sehingga mahasiswa 

bimbingan dan konseling sebagai calon konselor menguasai berbagai 

upaya pengembangan, antara lain: (1) pengalaman empati dan empati 

budaya dari pelatihan bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI 

dengan meningkatkan kepekaan emosional dan kognitif terhadap budaya 
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yang ada di DKI Jakarta, (2) praktek bimbingan kelompok untuk 

mengembangkan EBI dengan mengembangkan pemahaman, pengetahuan 

dan keterampilan empati budaya antara para responden penelitian dalam 

iklim relasi pada setiap sesi pelatihan agar iklim relasi yang dikembangkan 

dapat berperan secara korektif terhadap kemungkinan defisiensi empati 

dan empati budaya para responden sebagai calon konselor dengan konseli 

nantinya, dan (3) penerapan empati dan empati budaya pada setiap mata 

kuliah bimbingan dan konseling agar mahasiswa bimbingan dan konseling 

semakin peka dan memahami dengan tepat empati budaya yang akan 

dikembangkan salah satunya dengan bimbingan kelompok EBI terhadap 

orang lain, khususnya konseli. 

2. Upaya melatih dan mengembangkan empati dasar, empati budaya dengan 

bimbingan kelompok EBI baik di keluarga, sekolah dan lembaga-lembaga 

pendidikan lainnya, seperti program studi bimbingan dan konseling karena 

menghasilkan lulusan S1 bimbingan dan konseling yang kesadaran, sikap 

dan kemampuan konselor untuk melayani orang lain sangat perlu sedini 

memiliki keterampilan empati dalam membantu konseli dengan berlatih 

menampakkan ekspresi-ekspresi atau isyarat-isyarat non-verbal yang 

membuat orang lain merasa dimengerti dan diterima, karena kemampuan 

empati salah satunya melibatkan kemampuan seseorang untuk memahami 

perasaan, dan pikiran dengan isyarat-isyarat nonverbal orang lain dan 

kemampuan verbal. Pemahaman yang baik dari kemampuan verbal dan 

non verbal yang dimiliki konselor membuat hubungan antar individu 

terjalin dengan baik. Sedangkan empati budaya adalah kemampuan 

penting untuk mengatasi masalah antar budaya secara memadai, efektif 

dan memuaskan antara konselor dan konseli. Hal ini dipengaruhi oleh 

kemampuan komunikasi yang diinginkan pada interaksi dari banyak faktor 

dan mungkin berakhir dengan kegagalan karena stereotip kita, prasangka 

dan kurangnya budaya sensitivitas. Komunikasi yang efektif dapat 

ditingkatkan ketika empati budaya yang disampaikan, dan kemampuan 

berempati antarbudaya dapat dikembangkan dengan secara konsisten 
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mencoba untuk menempatkan diri konselor pada posisi orang lain. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan:  

Pertama, menggunakan komunikasi dua arah secara terbuka antara 

konselor dan konseli, Jika terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, 

memandangnya sebagai masalah yang harus diselesaikan dan kesempatan 

untuk menemukan cara untuk berkomunikasi secara terbuka. 

Kedua, peka terhadap fakta bahwa ada perbedaan mendasar dalam 

cara orang berkomunikasi dari budaya yang berbeda, seperti penggunaan 

kata yang berbeda, intonasi suara dan bahasa tubuh. Bersedia untuk nilai 

dan mengenali pentingnya budaya sendiri dan bersedia untuk belajar 

tentang tradisi dan karakteristik budaya lain, khususnya di DKI Jakarta 

yang multikultural. 

Ketiga, bersikaplah jujur, dan berani mengambil risiko ketika 

melakukan kesalahan dengan gaya komunikasi yang dibangun secara 

fleksibel menerima perbedaan budaya secara empatik.  

Keempat, berpikir dan menganalisa kembali dasar budaya dari 

sistem keyakinan mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon 

konselor sendiri ketika mencoba memahami budaya orang lain. 

Mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon konselor yang 

memiliki kemampuan empati budaya inklusif berarti tidak menghakimi 

dan mengakui bahwa meskipun berbeda budaya, komunikasi dapat dibina 

lebih lanjut dikarenakan pada dasarnya manusia itu sama secara universal. 

Kelima, mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon 

konselor EBI secara proaktif mempelajari dan memahami budaya dan 

norma orang lain. Memiliki minat untuk beradaptasi, berkomunikasi 

dengan orang lain yang berbeda budaya agar kepekaan empati budaya 

inklusifnya berkembang, dan kompatibel dengan norma-norma budaya 

lain. Semakin banyak mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai calon 

konselor mengetahui dan mengenal tentang budaya tertentu, mahasiswa 

bimbingan dan konseling sebagai calon konselor menjadi lebih terbuka 

dengan perbedaan dan persamaan budaya lain, hormat dan peduli serta 
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saling menghargai kualitas individu bahwa bimbingan kelompok EBI 

dikembangkan tanpa memandang perbedaan budaya.  

C. Rekomendasi 

Adapun proses dan hasil penelitian maka dirumuskan sebuah 

rekomendasi sebagai berikut: 

Model bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI  pada 

mahasiswa bimbingan dan konseling di DKI Jakarta dapat dipertimbangkan 

untuk digunakan sebagai salah satu rujukan teori bimbingan kelompok dalam 

bimbingan dan konseling dalam meningkatkan keterampilan EBI serta dapat 

dipertimbangkan sebagai rumusan kebijakan salah satu model dalam layanan 

bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI  di Indonesia. 

Secara teknis hasil penelitian ini direkomendasikan kepada pihak-

pihak terkait, yaitu: 

1. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Untuk itu 

kepada peneliti selanjutnya direkomendasikan hal-hal berikut ini: 

a. Untuk melakukan penelitian dengan menambahkan jumlah sampel 

ataupun responden yang lebih banyak ditinjau dari sisi kategorisasi 

tingkat SED dan SEB yang memiliki tingkat rendah dengan jumlah 

yang berimbang dengan yang memiliki tingkat kategorisasi yang 

sedang dan tinggi, sehingga dapat dipastikan bahwa model bimbingan 

konseling untuk mengembangkan EBI benar-benar efektif digunakan 

responden ditinjau dari latar belakang. 

b. Penelitian ini hanya pengembangan terbatas pada pengembangan 

bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI mahasiswa 

bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 

disarankan melakukan penelitian yang respondennya lebih luas.  

2. Pihak Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Bimbingan dan 

Konseling. 

Konselor berbasis budaya masih sangat minim di Indonesia. Program studi 

Bimbingan dan Konseling yang memiliki kajian budaya pada matakuliah 
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S1 Bimbingan dan Konseling bisa diintegrasikan model bimbingan 

kelompok untuk mengembangkan EBI, bila hal tersebut dapat menjadi 

salah satu upaya pedagogis dalam keilmuan bimbingan dan konseling, 

sehingga model bimbingan kelompok untuk mengembangkan EBI dapat 

dijadikan sebagai salah satu upaya bahan pertimbangan untuk terintegrasi 

dalam kurikulum dan mata kuliah multikultural yang relevan dengan 

setting model layanan bimbingan dan konseling dapat berkembang. 

D. Prinsip-prinsip Karakteristik Empati Budaya Inklusif (EBI) yang Harus 

Tumbuh pada Calon Konselor 

1. Empati Budaya Inklusif (EBI) adalah pengetahuan, pemahaman dan 

penguasaan keterampilan serta sikap yang diperoleh dari proses interaksi 

dan komunikasi di dalam keragaman budaya. 

2. Pembelajaran EBI memberikan pengalaman dalam pengembangan 

penerimaan afektif + penerimaan kognitif + pemahaman intelektual isu 

multikultural yang memfasilitasi mahasiswa BK untuk belajar sabar dan 

bijak dengan keberagaman budaya.    

3. Proses pengembangan EBI pada mahasiswa BK harus memiliki 

kemampuan mengenal budaya sendiri,  mempertimbangkan perbedaan dan 

menerima budaya yang berbeda dalam memberikan bantuan kepada 

konseli. 

4. Bagi calon konselor pemahaman EBI merupakan landasan dalam 

memberikan perlakuan pada konseli yang berbeda budayanya. 

5. Calon konselor EBI memberikan bantuan kepada konseli dengan 

mempertimbangkan keragaman budaya, fleksibelitas dan toleransi budaya. 

 

 

 


