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Pendahuluan

– Dalam konseling budaya, budaya atau kebudayaan (culture) meliputi

tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, Bahasa, keyakinan dan berpikir yang 

telah terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke

generasi serta memberikan identitas pada kamunitas pendukungnya

(Prosser, 1978)

– Konseling lintas budaya (cross-cultural counseling) adalah konseling yang 

melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya

yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh

terjadinya bias-bias budaya (cultural biases) pada pihak konselor yang 

mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif (Draguns: 1986, 

Pedersen: 1986)



– Agar berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan

budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, dan memiliki

keterampilan yang responsive secara kultural.

– Dari segi di atas, maka konseling pada dasarnya merupakan sebuah

“perjumpaan budaya” (cultural encounter) antara konselor dan klien yang 

dilayaninya.

– Konseling lintas budaya meliputi isu tentang penerapan dan implikasi

teori-teori, pendekatan dan prinsip-prinsip konseling yang berasal dari

suatu konteks budaya tertentu di dalam konteks budaya lain yang 

berbeda (Wohl: 1986).



– Sebagai contoh adalah penerapan pendekatan direktif, 

non-direktif, Psikoanalitik, Kognitive, Developmental, 

Rasional-emotif, dan Behavioralistik yang berasal dari

Barat ke dalam konteks budaya Indonesia. Dapat juga

dalam konteks penerapan pendekatan yang berbasis di 

Barat ke dalam komunitas non-Barat yang berada di 

negara Barat.



Muatan Budaya Dalam

Konseling

– Konseling Lintas-Budaya berpijak pada pengakuan terhadap pluralisme budaya ciri-
cirinya, dan dinamikanya yang mempengaruhi tafsir-tafsir budaya konselor dan dapat
memfasilitasi atau justru menghambat proses konseling.

– Banyak perilaku budaya yang terlibat dalam relasi konseling dan mempengaruhi
efektivitas konseling. Satu di antaranya adalah Bahasa non-verbal. Dalam budaya yang 
tergolong “High-context Cultures” (Hofstede, 1990), termasuk di Indonesia dan
negara-negara non-Barat umumnya, Bahasa non-verbal bahkan jauh lebih penting
daripada Bahasa verbal.

– Bahasa non-verbal biasanya dinyatakan dalam berbagai ekspresi: proxemics (batas-
batas jarak untuk komunikasi), kinesics (Bahasa isyarat badan, muka, dan mata), 
chronemics (persepsi tentang waktu), paralanguage (nada suara), silence (arti diam), 
haptics (sentuhan fisik), cara berpakaian dan penampilan, olfactics (komunikasi
melalui indera penciuman), oculesics (isyarat mata). (Jandt, 1998: 103-116)


