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ABSTRAK 

Mediasi merupakan suatu peranan guru Bimbingan dan Konseling/konselor 

sekolah dalam mendamaikan konseli/peserta didik yang sedang bertikai. Upaya 

memediasi merupakan proses yang tidak serta merta melainkan proses yang bersifat 

sistematis dan berurutan dan menuntut pada pemahaman yang mendalam dan lebih luas 

terhadap keberadaan lingkungan sosial pergaulan yang dibentuk di lingkungan tersebut. 

Pada masyarakat Banjar terdapat konsep bubuhan yang merupakan karakter khusus 

dalam pembentukan pergaulan sosial. Tulisan ini mengungkapkan gambaran konsep 

bubuhan pada proses mediasi dalam layanan bimbingan dan konseling.  

 

Kata Kunci: bubuhan, mediasi, bimbingan dan konseling  

 

PENDAHULUAN 

Mediasi menurut Prayitno (2012: 

232-233) merupakan kegiatan yang 

mengantari atau menghubungkan dua 

hal yang semula terpisah; menjalin 

hubungan antara dua hal kondisi yang 

berbeda; mengadakan kontak sehingga 

dua yang semula tidak sama menjadi 

saling terkait secara positif. Dengan 

adanya perantara atau penghubungan, 

kedua hal yang tadinya terpisah itu 

menjadi saling terkait; saling 

mengurangi jarak; saling memperkecil 

perbedaan dan memperbesar 

persamaan; jarak keduanya menjadi 

dekat. Kedua hal yang semula berbeda 

itu saling mengambil manfaat dari 

adanya perantara atau penghubungan 

untuk keuntungan keduanya. Oleh 

karena itu, diadakanlah layanan mediasi 

merupakan layanan konseling yang 

dilaksanakan konselor terhadap dua 

pihak (atau lebih) yang sedang dalam 

keadaan tidak menemukan kecocokan. 

Ketidakcocokan itu menjadikan mereka 

saling berhadapan, saling bertentangan, 

saling bermusuhan. Pihak-pihak yang 

berhadapan itu jauh dari rasa damai, 

bahkan mungkin berkehendak saling 

menghancurkan. Keadaan yang 

demikian itu akan merugikan kedua 

pihak (atau lebih). Layanan mediasi 

yang dilakukan oleh konselor berusaha 

mengatarai atau membangun hubungan 

diantara mereka, sehingga mereka 

diharapkan dapat menghentikan dan 

terhindar dari pertentangan lebih lanjut 

yang merugikan bagi semua pihak. 

Prayitno (2012: 3) lebih jauh 

menempatkan mediasi sebagai salah 

satu jenis pelayanan bimbingan dan 

konseling yang memiliki posisi cukup 

strategis adalah pelaksanaan pelayanan 

layanan kesembilan dari 10 pelayanan 
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dari pola BK 17 Plus. Dalam Pedoman 

Bimbingan dan Konseling Pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah (2016) yang dipublikasikan 

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaanan, layanan mediasi secara 

tersirat diintegrasikan sebagai bagian 

dari kerangka pola perkembangan, pada 

komponenan pelayanan bimbingan dan 

konseling.  

Layanan bimbingan dan konseling 

didefinisikan sebagai upaya sistematis, 

objektif, logis, dan berkelanjutan serta 

terprogram yang dilakukan oleh 

konselor atau guru Bimbingan dan 

Konseling untuk memfasilitasi 

perkembangan peserta didik/konseli 

untuk mencapai kemandirian, dalam 

wujud kemampuan memahami, 

menerima, mengarahkan, mengambil 

keputusan, dan merealisasikan diri 

secara bertanggung jawab sehingga 

mencapai kebahagiaan dan 

kesejahteraan dalam kehidupannya 

(Kemendikbud RI, 2016: 3-4). 

Dalam pelaksanaannya layanan 

bimbingan dan konseling terbagi dalam 

beberapa komponen program meliputi 

layanan dasar, layanan peminatan dan 

perencanaan individual, layanan 

responsif, dan dukungan sistem. Secara 

luas maka pelaksanaan mediasi dapat 

diintegrasikan dalam pelaksanaan 

layanan resposif dengan menempatkan 

strategi konseling kelompok. 

Terlepas dari semua itu, mediasi 

memegang peranan strategis dalam 

upaya menyelesaikan permasalahan 

konseli/peserta didik di sekolah yang 

seringkala permasalahan tersebut 

berhubungan erat dengan pembentukan 

kelompok teman sebaya yang diiringi 

permasalahan ‘gap’ antar sesamanya 

sebagai bagian dari pencarian identitas 

mereka. H. Sunarto dan B. Agung 

Hartono (2002: 129-130) menjelaskan 

bahwa pergaulan remaja banyak 

diwujudkan dalam bentuk kelompok, 

baik kelompok kecil maupun kelompok 

besar, masalah yang umum yang 

dihadapi oleh remaja dan paling rumit 

adalah faktor penyesuaian diri. Di 

dalam kelompok besar akan terjadi 

persaingan yang berat, masing-masing 

individu bersaing untuk tampil 

menonjol, memperhatikan akunya. Oleh 

karena itu, sering terjadi perpecahan 

dalam kelompok tersebut yang 

disebabkan menonjolkannya 

kepentingan pribadi setiap orang. 

Sebaliknya di dalam kelompok itu 

terbentuk suatu persatuan yang kokoh 

yang diikat oleh norma kelompok yang 

disepakati. 

Namun ketika permasalahan 

kelompok yang sangat kuat akan 

menimbulkan gesekan yang kuat, 

karena arah kepribadian dibentuk oleh 

kehendak kelompok teman sebaya. 

Perlu disadari bahwa hal tersebut 

akhirnya akan mempengaruhi 

kepribadian konseli/peserta didik 

tersebut. Beberapa faktor yang 

ditengarai terbentuk karena proses 

kepribadian ini ada dua faktor yakni 

social cognition yakni kemampuan 

untuk memikirkan tentang pikiran, 

perasaan, motif, dan tingkah laku 

dirinya dan orang lain. Kemampuannya 

memahami orang lain, memungkinkan 

remaja untuk lebih mampu menjalin, 

hubungan sosial yang lebih baik dengan 

teman sebayanya. Mereka telah mampu 

melihat bahwa orang itu saling individu 
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yang unik, dengan perasaan, nilai-nilai 

minat, dan sifat-sifat kepribadian yang 

beragam. Kemampuannya ini 

berpengaruh kuat terhadap minatnya 

untuk bergaul atau membentuk 

persahabatan dengan sebayanya. Faktor 

kedua adalah konformitas yakni motif 

untuk menjadi sama, sesuai seragam, 

dengan nilai-nilai kebiasaan, 

kegembiraan (hobi), atau budaya teman 

sebaya dan konformitas kepada norma 

kelompok terjadi apabila norma tersebut 

secara jelas dinyatakan, individu berada 

di bawah pengawasan kelompok, 

kelompok memiliki sanksi yang kuat, 

kelompok memiliki kohesif yang tinggi 

dan kecil sekali dukungan terhadap 

penyimpangan dari norma (Syamsu 

Yusuf LN, 2004: 59). 

Apabila faktor social cognition 

dan konformitas ini tidak ditangani 

secara maksimal maka akan 

menyulitkan konseli/peserta didik 

tersebut dalam menjalin interaksi sosial 

dengan kelompok teman sebaya yang 

lain bahkan akan mengarah pada 

konflik yang berkepanjangan. Tentunya 

hal perlu difahami akan sebagai 

penyebab dasar konflik. Pada kenyataan 

praktis di lapangan, guru Bimbingan 

dan Konseling atau Konselor Sekolah 

memiliki posisi strategis dalam peranan 

pada proses mediasi. 

Hanya saja proses mediasi 

sebagaimana dimaksud hendaknya 

memperhatikan konsep mediasi itu 

ditempatkan. Jeanette Murad Lesmana 

(2005: 66-67) mengingatkan setiap 

manusia hidup di dalam beberapa 

“lingkungan”, dan masing-masing 

lingkungan membawa pengaruh kepada 

individu. Misalnya seorang remaja dan 

laki-laki sudah merupakan dua 

“lingkungan budaya” belum lagi di 

negara seperti Indonesia yang 

multietnik dan multiagama, pengaruh 

tradisi, adat dan nilai-nilai yang berbeda 

tidak dapat dihindari oleh individu. 

Seorang konselor harus sangat sensitif 

terhadap isu-isu semacam ini. Belum 

lagi variasi-variasi yang terjadi di dalam 

suku bangsa atau subbudaya. Ia harus 

memahami bahwa ia hidup di dalam 

konteks lingkungan yang sangat 

kompleks dan bahwa faktor-faktor ini 

berperan dan mempengaruhi dirinya 

sendiri dan konselinya, karena inilah 

keterbukaan yang tinggi, kemauan dan 

kemampuan untuk menerima diversitas 

yang ada di sekelilingnya. 

Terkait dengan konsep 

dikemukakan di atas maka 

keberagamaan maksud di atas dapat 

diatasi dengan memberikan ruang yang 

cukup terhadap budaya komunikasi 

setempat, sebagaimana disarankan oleh 

Cece Rakhmat (2011: 184-185) bahwa 

pemahaman terhadap latar belakang 

budaya serta karakteristik kepribadian 

konseli mempermudah konselor dalam 

menentukan teori dan metode/teknik 

perlakuan yang tepat. Konselor 

sebaiknya dapat memahami nilai-nilai 

budaya yang terlibat, terutama ketika 

konseli sedang berada di dalam masa 

transisi. Dalam konteks ini maka 

masyarakat suku Banjar kita akan 

mengenal konsep bubuhan papantaran 

(bahasa Indonesia: kelompok sebaya), 

yang merupakan local wisdom (kearifan 

lokal) dari identitas kelompok pergaulan 

masyarakat. Apabila difahami secara 

mendalam memiliki relevansi kuat 
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dengan pembentukan kelompok teman 

sebaya. 

Gambaran kuat tentang kelompok 

sebaya remaja sebagaimana dijelaskan 

oleh Ahmadi Hasan (2010: 149) 

dikalangan masyarakat Banjar, terutama 

yang masih kuat memegang adatnya, 

pergaulan diharapkan hanya antara 

kelompok umur yang kurang lebih 

sebaya (bahasa Banjar: papantaran) 

saja, mungkin dimaksudkan agar tidak 

usah selalu melakukan formalitas 

penghormatan seperti yang 

dikemukakan di muka. Hubungan 

dengan kelompok umur yang lebih tua 

seperlunya saja. Juga diharapkan anak-

anak mentaati perintah orang tuanya 

dan orang-orang yang satu generasi. 

Menariknya pola pergaulan 

seperti ini mengarah pada penciptaan 

kondisi pendewasaan dan kemandirian 

anak dalam kelompok sebayanya. 

Ketika anak-anak menginjak usia 

remaja atau ketika memasuki masa 

sekolah menengah utamanya sekolah 

menengah atas, batas penghargaan atas 

area kedewasaan pada lingkup pribadi 

memberikan kewenangan mereka untuk 

bertanggung jawab secara penuh atas 

kehidupan. Pada masa menginjak 

remaja ini seorang siswa diperlakukan 

dengan sejajar dan dibebaskan untuk 

melakukan formalitas seperlunya saja 

dengan orang dewasa lain serta 

dihindari dari ungkapan perintah.  

  

PEMBAHASAN 

1. Konsep Bubuhan Refleksi 

Mentalitas Mayarakat Banjar 

Ahmadi Hasan (2010: 148-149) 

menjelaskan bahwa dalam masyarakat 

Banjar penghargaan diberikan terhadap 

orang yang lebih tua umumnya, orang 

yang karena kualitas pribadi tertentu 

dituakan dalam masyarakat, orang-

orang yang menduduki jabatan tertentu 

di dalam masyarakat desanya, atau 

jabatan-jabatan lain di luar desanya, dan 

dihormati karena menjabat sebagai 

guru, terutama guru agama, atau 

menjalankan fungsi tertentu dalam 

masyarakat. Suatu bentuk sopan santun 

yang pertama-tama diajarkan kepada 

seorang anak ialah bagaimana ia 

seharusnya memberikan penghormatan 

kepada orang dewasa di kalangan 

keluarga luas dan orang-orang dewasa 

lainnya. Penghormatan ini diteruskan 

sampai si anak menjadi dewasa, yang 

ditujukan kepada orang tua, dan 

umumnya generasi yang lebih tua, 

kepada saudaranya yang lebih tua dan 

kepada kerabat yang umumnya lebih 

tua. Selain kepada kerabat yang lebih 

tua yang ada di kampungnya dan orang-

orang yang lebih tua pada umumnya.  

Konsep bubuhan sendiri memiliki 

korelasi yang jelas dengan aspek 

perkembangan sosial, mengikuti 

pandangan dari Direktorat Jenderal 

Guru dan Tenaga Kependidikan (2016a: 

12-13) maka aspek sosial dari 

karakteristik konseli/peserta didik pada 

tingkat sekolah dasar maka 

perkembangan sosial peserta didik usia 

SD yang berkenaan dengan konsep 

bubuhan ditandai dengan adanya 

perluasan hubungan, di samping dengan 

para anggota keluarga, juga dengan 

teman sebaya (peer group), sehingga 

ruang gerak hubungan sosialnya telah 

bertambah luas. Pada usia SD, anak 

mulai memiliki kesanggupan 

menyesuaikan diri dari sikap berpusat 



 

Penguat Peran Guru Bimbingan dan Konseling Di Sekolah 

ABKIN REGIONAL KALIMANTAN TENGAH ǀ 69 

 

kepada diri sendiri (egosentris) kepada 

sikap bekerjasama (kooperatif) atau 

mau memperhatikan kepentingan orang 

lain (sosiosentris). Anak mulai berminat 

terhadap kegiatan bersama teman 

sebaya, dan bertambah kuat 

keinginannya untuk diterima menjadi 

anggota kelompok (gang), merasa tidak 

senang apabila ditolak oleh 

kelompoknya dan dapat menyesuaikan 

dirinya dengan kelompok teman sebaya 

maupun lingkungan masyarakat 

sekitarnya. Dalam proses belajar di 

sekolah, kematangan perkembangan 

sosial ini dapat dimanfaatkan atau 

dimaknai dengan memberikan tugas-

tugas kelompok, baik yang 

membutuhkan tenaga fisik (seperti 

membersihkan kelas dan halaman 

sekolah), maupun tugas yang 

membutuhkan pikiran (seperti 

merencanakan kegiatan berkemah dan 

membuat laporan study tour). Tugas-

tugas kelompok ini harus memberikan 

kesempatan kepada setiap peserta didik 

untuk menampilkan prestasinya, dan 

juga diarahkan untuk mencapai tujuan 

bersama. Dengan melaksanakan tugas 

kelompok, peserta didik dapat belajar 

tentang sikap dan kebiasaan dalam 

bekerja sama, saling menghormati, 

bertenggang rasa, dan bertanggung 

jawab. 

Gambaran lainnya pada 

konseli/peserta didik pada tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

sebagaimana disebutkan Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan (2016b: 11) bahwa 

masyarakat memandang peserta didik 

SMP bukan lagi anak-anak, namun 

belum juga diakui sebagai individu 

dewasa. Keadaan ini membuat peserta 

didik SMP (remaja) merasa 

diperlakukan secara tidak konsisten. 

Selain itu, remaja juga tidak suka jika 

diperlakukan seperti kanak-kanak, 

namun merasa keberatan jika dituntut 

bertanggung jawab penuh sebagaimana 

orang dewasa pada umumnya. 

Pada tingkat Sekolah Menengah 

Atas, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (2016c: 11) 

dikemukakan juga bahwa pada aspek 

sosial, peserta didik/konseli mulai 

tumbuh kemampuan memahami orang 

lain. Kemampuan ini mendorongnya 

menjalin hubungan sosial dengan teman 

sebaya. Mereka menjalin hubungan 

pertemanan yang erat dan menciptakan 

identitas kelompok yang khas. 

Hubungan kelompok sebaya lebih 

menguat serta cenderung meninggalkan 

keluarga. Orang tua merasa kurang 

diperhatikan. Masa ini juga ditandai 

dengan berkembangnya sikap 

konformitas, yaitu kecenderungan 

untuk: meniru, mengikuti opini, 

pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran 

(hobi), atau keinginan orang lain. 

Perkembangan konformitas dapat 

berdampak positif atau negatif, 

tergantung kepada kualitas kelompok 

dimana konformitas itu dilakukan. Ada 

beberapa sikap yang sering ditampilkan 

peserta didik/konseli antara lain: 

kompetisi atau persaingan, konformitas, 

menarik perhatian, menentang otoritas, 

sering menolak aturan dan campur 

tangan orang dewasa dalam hal urusan-

urusan pribadinya. Kondisi ini 

mengakibatkan pandangan negatif 

masyarakat pada peserta didik di 

kelompok usia tersebut.  
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Berbeda dengan SMA maka pada 

konseli/peserta didik Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) menurut 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan (2016d: 12) diaspek 

sosialnya peserta didik/konseli SMK 

mulai tumbuh kemampuan memahami 

orang lain. Kemampuan ini 

mendorongnya menjalin hubungan 

sosial dengan teman sebaya. Mereka 

menjalin hubungan pertemanan yang 

erat dan menciptakan identitas 

kelompok yang khas. Hubungan 

kelompok sebaya lebih menguat serta 

cenderung meninggalkan keluarga. 

Orang tua merasa kurang diperhatikan. 

Masa ini juga ditandai dengan 

berkembangnya sikap konformitas, 

yaitu kecenderungan untuk: meniru, 

mengikuti opini, pendapat, nilai, 

kebiasaan, kegemaran (hobi), atau 

keinginan orang lain. Perkembangan 

konformitas dapat berdampak positif 

atau negatif, tergantung kepada kualitas 

kelompok dimana konformitas itu 

dilakukan. Ada beberapa sikap yang 

sering ditampilkan peserta didik/konseli 

SMK antara lain: kompetisi atau 

persaingan, konformitas, menarik 

perhatian, menentang otoritas, sering 

menolak aturan dan campur tangan 

orang dewasa dalam hal urusan-urusan 

pribadinya. Kondisi ini mengakibatkan 

pandangan negatif masyarakat pada 

peserta didik/konseli di kelompok usia 

tersebut.  

Orang-orang yang dituakan dalam 

masyarakat biasanya ialah tetuha-tetuha 

(bahasa Indonesia: para tetua) kampung 

yang dianggap sebagai tokoh-tokoh, 

yang selalu diikutsertakan dalam setiap 

kegiatan kampung, dan selalu yang 

pertama kali dihubungi apabila ada 

usaha dari pihak luar untuk mengadakan 

perdamaian (babaikan) dengan suatu 

kelompok kerabat (bubuhan) atau salah 

seorang warga masyarakat di kampung 

itu. 

Dalam kalangan kerabat tertentu 

biasanya terdapat warga yang menjabat 

jabatan yang menonjol (seperti 

pembekal, pegawai negeri di kota, dan 

sebagainya) dibandingkan dengan 

warga lainnya dalam bubuhan, atau 

dianggap bijaksana setelah terbukti 

dalam berbagai peristiwa, sehingga ia 

dituakan dan dengan demikian 

disejajarkan dengan orang tua simbol 

bubuhan. 

Ada kecenderungan tokoh yang 

dituakan dalam bubuhan tertentu ini 

akan dituakan pula di kalangan 

masyarakat kampung, khususnya bila 

kelompok kerabat yang mendukungnya 

berpengaruh atau besar. Di kampung 

terdapat pula orang-orang yang dituakan 

bukan karena ia dianggap bijaksana dan 

merupakan kepercayaan masyarakat, 

karena itu selalu diajak serta 

memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi kampung. Seseorang yang 

disegani karena pengalamannya yang 

luas atau karena dianggap pemberani 

(tokoh pejuang) termasuk kategori 

terakhir ini. Demikian pula pejabat-

pejabat desa tertentu termasuk orang-

orang yang dihormati pula, yaitu kepala 

kampung (bahasa Banjar: pambakal), 

ketua RK (dahulu disebut pengerak, 

akhir-akhir ini kepala dusun), kapala 

padang (bahasa Banjar: kepala urusan 

agraria), dan wakil kepala kampung, 

dan juga kepala desa yang sudah 

melepaskan jabatannya. 
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Bubuhan menurut Alfani Daud 

(2000: 3-4) adalah kelompok 

kekerabatan ambilinial, seseorang 

menjadi warga masyarakat bubuhan 

karena masih seketurunan dengan 

mereka, dari pihak ibu saja atau dari 

pihak ayah saja, maupun kedua-duanya 

dan menetap dalam lingkungan 

bubuhan tersebut. Namun untuk 

sekarang dominasi bubuhan sebagai 

kelompok kekerabatan sudah sangat 

melemah, tetapi masih terasa dan 

sewaktu-waktu masih muncul ke 

permukaan. Konsep bubuhan akhirnya 

difahami sebagai sebagai suatu 

lingkungan sosial sendiri, yang 

dibedakan dari lingkungan sosial 

lainnya dengan perspektif lokasi dan 

tempat lingkungan. Pada lingkup 

pergaulan yang lebih luas konsep 

bubuhan dipertahankan sebagai bagian 

dari identitas budaya masyarakat. 

Setidaknya hal tersebut menjadi temuan 

Sandrya Sahamitta (2014) dalam 

penelitiannya yang berjudul Identitas 

Budaya Mahasiswa Suku Banjar di 

Kota Malang (Studi Komunikasi 

Antarbudaya pada Mahasiswa Asal 

Suku Banjar di Kota Malang).  

Sayangnya perlu pula disadari 

bahwa sikap bubuhan tidak selamanya 

memiliki posisi positif sebagaimana 

diungkapkan dalam temuan Sumasno 

Hadi (2015: 220) konteks papadaan 

bubuhan (bahasa Indonesia: orang kita 

juga) ini punya kecenderungan dimensi 

eksklusif (satu keluarga, satu daerah, 

satu banua), namun sebenarnya inti 

moralnya bernilai inklusif (universal). 

Larangan moral untuk menjaga 

hubungan dengan menjauhi perselisihan 

ini sebenarnya juga mengandung ajaran 

moral tentang pengendalian diri 

(discipline). Seseorang dalam 

berperilaku harus bisa mengendalikan 

dirinya (perasan dan emosinya), baik 

dalam ucapan atau tindakannya agar 

perselisihan/konflik tidak mudah terjadi.  

Dari berbagai penggambaran 

tentang konsep bubuhan dalam 

masyarakat Banjar, secara umum dapat 

ditarik sejumlah ciri, yakni sebagai 

berikut: 

a. Pembentukan konsep bubuhan tidak 

terlepas dari kesadaran agar 

pergaulan terjadi hanya antara 

kelompok umur yang kurang lebih 

sebaya (bahasa Banjar: papantaran) 

saja, yang memungkinkan hubungan 

dengan kelompok umur yang lebih 

tua dikondisikan seperlunya saja. 

Pola pergaulan seperti ini mengarah 

pada penciptaan kondisi 

pendewasaan dan kemandirian anak 

dalam kelompok sebayanya. Ketika 

anak-anak menginjak usia remaja 

atau ketika memasuki masa sekolah 

menengah batas penghargaan atas 

area kedewasaan pada lingkup 

pribadi memberikan kewenangan 

mereka untuk bertanggung jawab 

secara penuh atas kehidupan 

mereka. 

b. Pada konsep bubuhan, makna 

kepemimpinan menjadi sentral yang 

penting dalam mengendalikan 

keseluruhan anggota kelompok. 

Seseorang dianggap pemimpin yang 

biasa diandalkan setelah terbukti 

dalam berbagai peristiwa, sehingga 

ia dituakan dan dengan demikian 

disebut sebagai tutuha bubuhannya 

(bahasa Indonesia: yang dihormati 

kelompok/pemimpin).  



 

Penguat Peran Guru Bimbingan dan Konseling Di Sekolah 

ABKIN REGIONAL KALIMANTAN TENGAH ǀ 72 

 

c. Konsep bubuhan dipandang sebagai 

suatu lingkungan sosial sendiri, 

yang dibedakan dari lingkungan 

sosial lainnya dengan perspektif 

lokasi dan tempat lingkungan 

eksistensi seseorang. 

d. Konsep bubuhan sebenarnya 

mengarah pada kecenderungan 

dimensi eksklusif (satu keluarga, 

satu daerah, satu banua), namun 

sebenarnya inti moralnya bernilai 

inklusif (universal).  

e. Konsep bubuhan mengandung 

pemahaman tentang pengendalian 

diri (discipline) maka dengan 

perilakunya pengendalian diri yang 

meliputi perasaan dan emosinya 

dalam ucapan atau tindakannya 

untuk mencegah agar 

perselisihan/konflik tidak terjadi.  

2. Menuju Implementasi Bubuhan 

dalam Proses Mediasi 

Secara umum pendekatan, strategi 

dan teknik lebih banyak dibahas oleh 

Prayitno bahkan Prayitno menempatkan 

layanan mediasi sebagai salah satu 

layanan terpenting dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling. Sebagaimana 

diusulkan oleh Prayitno (2012: 258-

260) maka proses mediasi dapat 

dilakukan dengan membangun 

membangun teknik enam langkah teknis 

yakni sebagai berikut: 

a. Membangun kontak mata, kontak 

psikologis, dorongan minimal yang 

diarahkan pada setiap konseli yang 

sedang berbicara. 

b. Keruntutan, refleksi dan pertanyaan 

terbuka disampaikan kepada 

pembicara, pertanyaan terbuka 

disampaikan kepada para konseli. 

Dalam hal ini konselor harus sangat 

berhati-hati apabila jawaban atas 

pertanyaan tersebut datang dari 

pihak lain yang berseberangan. 

c. Penyimpulan, penafsiran dan 

konfrontasi khususnya ditujukan 

kepada para konseli yang berkonflik 

yang dikembangkan terfokus dan 

mendalam. 

d. Tranferensi dan kontransferensi 

dalam suasana permisif 

dimungkinkan untuk dimunculkan 

diantara konseli sedangkan konselor 

secara cerdas mengendalikan 

dirinya dalam situasi dan kondisi 

tersebut. 

e. Teknik eksperensial dipakai untuk 

memunculkan pengalaman-

pengalaman khusus terutama dari 

konseli yang benar-benar 

mengalami pengalaman atau 

perlakuan khusus berkenaan dengan 

permasalahan yang sedang dibahas. 

f. Strategi memfrustasikan konseli dan 

tiada maaf dipakai untuk 

membangun semangat para peserta 

dalam penyelesaian masalah yang 

sedang dihadapi. Strategi ini harus 

dipakai dengan sangat hati-hati dan 

cerdas agar tidak justru 

menimbulkan sikap 

mempertahanankan diri dan/atau 

sikap negatif lainnya. 

Kesemua proses teknis mediasi 

sebagaimana disarankan oleh Prayitno 

menurut pertimbangan penulis dapat 

diimplementasikan dengan 

menempatkan peran bubuhan pada 

posisi strategis dalam proses mediasi 

sehingga secara teknikal dapat 

dilakukan sebagai berikut. 

a. Penekanan peran pola pergaulan 

papantaran, dengan menekankan 
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hubungan dengan kelompok umur 

yang lebih tua seperlunya saja. 

Tatapan psikologis akan 

menekankan konseli dalam 

menempatkan posisi guru 

Bimbingan dan Konseling/konselor 

sekolah. Oleh karena itu, area 

kedewasaan pada lingkup pribadi 

memberikan kewenangan mereka 

yang bertikai untuk bertanggung 

jawab secara penuh. Guru 

Bimbingan dan Konseling/konselor 

sekolah perlu menyadari peran ini. 

b. Langkah selanjutnya adalah 

menekankan makna kepemimpinan 

dalam mengendalikan keseluruhan 

anggota kelompok dengan lebih 

mendekat pada pemimpin kelompok 

atau seseorang yang dianggap 

mereka tutuha bubuhannya (bahasa 

Indonesia: yang dihormati 

kelompok/pemimpin). Cara ini 

dapat dilakukan dengan 

menekankan penyimpulan, 

penafsiran dan konfrontasi 

khususnya ditujukan kepada para 

konseli yang berkonflik yang 

dikembangkan terfokus dan 

mendalam. Guru Bimbingan dan 

Konseling/konselor sekolah mampu 

menekankan posisi dirinya yang 

dianggap sudah tua dengan 

ungkapan: buhan pian nih sudah 

ganal awak (bahasa Indonesia: 

kalian sudah dewasa).  

c. Langkah pada tahap tranferensi dan 

kontransferensi seperti disarankan 

oleh Prayitno dengan menggunakan 

peran konselor/guru Bimbingan dan 

Konseling sebagai tetuha yang 

memberikan pertimbangan dengan 

mengungkapkan kata bubuhan pian 

nih sabujurnya…. (bahasa 

Indonesia: kalian ini 

sebenarnya….). 

d. Konsep bubuhan sebenarnya 

mengarah pada kecenderungan 

dimensi eksklusif (satu keluarga, 

satu daerah, satu banua), namun 

sebenarnya inti moralnya bernilai 

inklusif (universal) namun hal ini 

dapat diatasi dengan memudahkan 

konseli/peserta didik dalam 

menjalankan teknik eksperensial 

dipakai untuk memunculkan 

pengalaman-pengalaman khusus 

terutama dari konseli yang benar-

benar mengalami pengalaman atau 

perlakuan khusus berkenaan dengan 

permasalahan yang sedang dibahas 

pada akhirnya dapat dipertemukan 

titik temu permulaan masalah dapat 

disikapi dengan menilai pada 

keberadaan konseli/peserta didik itu 

sebenarnya sebagai bagian dari 

bubuhan.  

e. Konsep bubuhan mengandung 

pemahaman tentang pengendalian 

diri (discipline) maka dengan 

perilakunya pengendalian diri yang 

meliputi perasaan dan emosinya 

dalam ucapan atau tindakannya 

untuk mencegah agar 

perselisihan/konflik tidak terjadi 

maka dilakukan dengan 

menggunakan strategi 

memfrustasikan konseli dan tiada 

maaf dipakai untuk membangun 

semangat para peserta dalam 

penyelesaian masalah yang sedang 

dihadapi. 
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KESIMPULAN 

Dari berbagai uraian yang 

dikemukakan pada pembahasan di atas 

dapat ditarik sejumlah kesimpulan dan 

saran yakni sebagai berikut: 

1. Konsep bubuhan dalam masyarakat 

Banjar merupakan pola pergaulan 

yang didasari oleh kearifan lokal 

sangat relevan digunakan dalam 

pelaksanaan pelayanan bimbingan 

dan konseling.  

2. Meskipun sebenarnya apa yang 

penulis sajikan masih dalam tataran 

kontruk teoritis namun sebenarnya 

dapat memberikan deskripsi peranan 

konsep bubuhan yang dapat 

diimplementasikan dalam proses 

mediasi diantara konflik antar 

konseli/peserta didik. 

3. Tentunya perlu dikaji lebih lanjut 

konsep bubuhan yang diwujudkan 

dalam riset sehingga tentunya akan 

didapat gambaran yang lebih luas.  
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