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Bias dalam Konseling

Kognisi atau cara
berpikir manusia turut
mempengaruhi bagaimana ia
mempersepsi lingkungan dan
dirinya sendiri. Di samping itu
persepsi seseorang akan kondisi
diri dan lingkungannya turut
berperan dalam interaksinya
dengan sesama, termasuk dalam
proses konseling. Adalah tugas
konselor adalah mengenali cara
berpikir klien untuk kemudian
membantunya menyelesaikan
masalah dengan cara berpikir
yang baru. Namun, apakah itu
berarti konselor pasti kebal
terhadap bias dalam proses
berpikir dalam proses konseling?

Dalam proses konseling,
konselor mengumpulkan data
tentang kondisi klien, membuat
hipotesis tentang penyebab
masalah klien, ‘menguji’ hipotesis
tersebut dalam percakapan
dengan klien, untuk kemudian
membantu klien merumuskan
langkah langkah praktis untuk
menyelesaikan masalah
tersebut. Bias atau kesalahan
dalam proses berpikir konselor
dapat menuntun pada diagnosis
dan pemberian penanganan
yang salah terhadap masalah
klien.

Terdapat beberapa bias
yang dapat mempengaruhi
proses konseling menurut
Morrow dan Deidan (1992),
salah satunya adalah availability
and representativeness heuristic,
yaitu ketika seseorang menarik
kesimpulan berdasarkan
informasi yang langsung
terpikirkan olehnya. Dalam
konteks konseling, hal ini dapat
terjadi ketika konselor
mencocokkan simtom yang
ditunjukkan klien yang sedang
ditangani dengan klien yang baru

saja ditangani dan secara
prematur menarik kesimpulan
bahwa akar masalah kedua klien
tersebut adalah sama. Menurut
McLaughin (2002), kesalahan
lainnya yang kerap membawa
pada bias dalam proses
diagnostik adalah stereotyping,
yaitu konselor menaruh klien
dalam kelompok tertentu
berdasarkan ciri ciri yang
ditampilkan klien, namun
mengabaikan kondisi khusus
yang mungkin dimiliki klien.
Contoh kesalahan lainnya adalah
self confirmatory bias yang
terjadi saat konselor hanya
memperhatikan simtom simtom
tertentu yang akan memperkuat
dugaan diagnosisnya terhadap
klien.

Terdapat beberapa cara
yang dapat ditempuh konselor
untuk meminimalisir bias dalam
konseling. Cara pertama adalah
mencoba pendekatan baru
dalam mengumpulkan data dari
klien, misalnya dengan daftar
pertanyaan yang berbeda atau
konseling dalam setting
kelompok. Alternatif kedua yang
patut dipertimbangkan adalah
mengikuti pelatihan lanjutan
untuk mempertajam kompetensi
konselor. Konselor perlu memiliki
perspektif yang lebih luas akan
perbedaan budaya dan nilai yang
dimiliki klien. Alternatif lain, yang
mungkin paling sulit, adalah
dengan mengenali bias pribadi
yang dimiliki oleh konselor.
Semua orang memiliki bias,
namun tidak semua
menerimanya. Pengenalan yang
netral akan cara pandang pribadi
dan pengalaman interaksi
dengan orang orang dari latar
belakang yang berbeda akan
membantu konselor untuk
melakukan hal tersebut. (FS)
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"Prejudicecan not see the things
that arebecause it isalways
looking for things that arenot"
(Anonim)
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Tinjauan Buku
Konkurensi yang terjadi dalam

masyarakat saat Pemilihan Kepala
Daerah yang baru baru ini
dilaksanakan di Indonesia
memberikan pengalaman baru bagi
saya. Lewat media sosial, saya
mengamati pemikiran teman teman
saya serta pemikiran orang lain yang
diyakini benar oleh teman teman
saya. Tak jarang saya menemui
paparan pemikiran yang sangat
defensif, tidak memiliki dasar kuat,
namun dipertahankan oleh
pemiliknya dengan sepenuh hati.
Mengapa bisa bias begitu?

Daniel Kahneman membahas
berbagai bias dalam kehidupan
sehari hari dalam bukunya Thinking,
Fast and Slow. Saya tertarik untuk
membaca buku Kahneman setelah
membaca satu buku tentang
investasi dan saham. Dalam buku
tersebut, penulisnya acapkali
mengutip teori dan hasil penelitian
Kahneman tentang kesalahan yang
kerap dilakukan penanam modal
saat berinvestasi. Ternyata
Kahneman adalah satu satunya
ilmuwan psikologi yang meraih
penghargaan Nobel di bidang
ekonomi atas penelitiannya akan
perilaku ekonomi.

Menurut Kahneman, kognisi
manusia memiliki dua sistem. Sistem
pertama beroperasi secara otomatis
dan cepat, dan kerap tidak dapat
terkontrol. Sebaliknya sistem kedua
meliputi aktivitas mental yang lebih
kompleks dan panjang. Sayangnya
kognisi manusia memiliki beberapa
keterbatasan perspektif sehingga
sistem kedua kurang praktis untuk
diterapkan. Contohnya dalam bab

Tom W's Specialty, Kahneman
membahas tentang representative
heuristic, yaitu kecenderungan untuk
mengambil kesimpulan berdasarkan
tampilan yang tidak representatif.
Misalnya ketika penanam modal
berinvestasi pada anak perusahaan
dari suatu grup perusahaan yang
besar tanpa mempertimbangkan
base rate performa kerja perusahaan
tersebut.

Dalam konteks yang berbeda,
saya pribadi mengamati perilaku
teman teman saya yang kerap
membagikan meme tentang tokoh
atau kebijakan politik di laman media
sosial tanpa memperhatikan fakta di
balik meme tersebut. Meme hanya
menampilkan satu sisi berita yang
kurang representatif dan dapat
menuntun pada kesalahan berpikir

Tidak melulu membahas hasil
penelitian tentang bias, seperti yang
dapat kita baca di buku teks
psikologi sosial, Kahneman juga
membahas logika statistik di balik
bias berpikir, misalnya di bab
Regression to the Mean. Individu
cenderung memperhatikan kejadian
yang ekstrem lalu menganggap
kejadian tersebut memang rata rata
terjadi. Dalam konteks kampanye
politik hal ini kerap dilakukan untuk
memberikan kesan bahwa sang
tokoh paling unggul dan tidak
memiliki kekurangan dibandingkan
lawannya.

Buku ini membantu kita untuk
mengetahui keterbatasan pemikiran
manusia yang mungkin kerap kita
temui dalam proses konseling atau
juga kita lakukan dalam kehidupan
sehari hari. (FS)

Data Buku:
Judul: Thinking, Fast
and Slow
Penulis: Daniel
Kahneman
Tahun: 2011
Penerbit: Penguin
Books, Ltd.

Academic Discussion Series 2016
Pada tanggal 29 Oktober 2016
ICA kembali mengadakan acara
Academic Discussion. Kali ini
acara diskusi difasilitasi oleh
Bapak David Matahari, M.Sc.,
dengan topik Work-Life Balance.
Kegiatan diselenggarakan di Lotte
Shopping Avenue, bekerja sama
dengan Klinik Ciputra. Para
peserta mendiskusikan bagaimana

dinamika pekerja di Indonesia,
khususnya yang terkait dengan
aspek psikologi. Dalam acara ini,
juga diperkenalkan portal web
psikologi.info di mana anggota
ICA berkesempatan untuk
mendaftarkan kegiatan praktik
konselingnya secara gratis di
portal tersebut.
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VISI:
Menjadi wadah yang mempersatukan para
tenaga profesional dan akademisi yang
bergerak di bidang konseling, psikologi, dan
kesehatan mental untuk memberikan
pelayanan konseling dan psikologi kepada
semua lapisan masyarakat di tingkat nasional
dan internasional.
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