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Introduction:

- Kebudayaan berperan penting dalam mendefinisikan

abnormalitas.

- Faktor budaya tersebut mempengaruhi kemampuan 

psikolog untuk menegakkan diagnosa dan 

memberikan treatment 



* Culture and Psychoterapy
Psikoterapi adalah intervensi psikologis untuk meningkatkan 
kesejahteraan hidup orang lain. 

▪ Tradisional Psychoterapy: 

- Diperkenalkan oleh Freud, menggunakan metode   

hipnosis, recall, mengenang masalah. Terapis 
adalah interpreter. Tahun 1900-an psikoanalisa 
diperkenalkan ke AS. diperkenalkan ke AS. 

- Carl Rogers (1942) mengemukakan tentang Client Centered.
Terapi berempati, sensitif terhadap klien.

▪ Contemporary Psychoterapy: 

- Psikoanalisa tradisional terus berubah dan berkembang.

- Muncul Terapi kognitif dan kognitif behavioral



▪ Cultural Limitations of Psychoterapy

Psikoterapi dibatasi oleh kerangka berpikir 

dari suatu kebudayaan tertentu, karena:

• Ekspresi & penyebab abnormalitas dipengaruhi budaya

• Kemampuan terapis tergantung pada pemahamannya • Kemampuan terapis tergantung pada pemahamannya 
terhadap konteks budaya dimana perilaku abnormal 
muncul

• Tujuan psikoterapi: Menolong individu agar lebih 
fungsional di masyarakat. Keadaan fungsional sangat 
tergantung pada kebudayaan.



▪ Psychoterapy in Cultures Outside the United 

States

- Malaysia memasukkan agama ke dalam 

psikoterapi (menggunakan ayat-ayat Al-Quran).

Hasil penelitian: Psikoterapi religius lebih efektif 

dibandingkan terapi suportif.

- Cina menambahkan prinsip Tao dan Konfucu ke dalam

psikoterapi.

Hasil penelitian: Chinese Taoist Cognitive 

Psychoterapy lebih efektif dalam meredakan gangguan 

kecemasan, dibandingkan menggunakan pengobatan 

medis.



• Treatment of Abnormal Behavior across 

Diverse Cultures in the United States

▪ Jarang ditemukan adanya penelitian yang kuat 

mengenai perbedaan budaya

▪ Contoh penelitian kontradiktif: Jones & Matsumoto,▪ Contoh penelitian kontradiktif: Jones & Matsumoto,

1982; Lerner, 1972: Tidak ada perbedaan hasil 

treatment di kalangan warga Afrika-Amerika jika 

dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya. 



▪ Seeking Treatment

Beberapa penelitian tentang orang Asia:

1. Jarang menggunakan fasilitas kesehatan mental

2. Lama meninggalkan lokasi treatment

3. Help seeking treatment sangat rendah, dan di 

antaranya yang paling rendah adalah orang Asia 

TenggaraTenggara

4. Orang Asia Tenggara tidak menunjukkan adanya 

peningkatan setelah diberi treatment

5. Kondisi kesehatan mental orang Asia Tenggara 

umumnya buruk

6. Orang Asia lebih efektif jika dirawat dengan 

treatment yang spesifik secara etnik



▪ Barriers to Seeking Treatment

- Asia: Malu, aktif menolak adanya pikiran yang abnormal, 
mengatribusikan gangguan mental disebabkan oleh faktor biologis, 
takut sistem perawatan dirancang tidak sesuai dengan kebudayaan 
mereka, memperbesar masalah.

- Afrika: Individu ditekankan untuk percaya pada kemampuan mereka 
untuk menghadapi masalah, tidak tergantung pada orang lain, 

.
untuk menghadapi masalah, tidak tergantung pada orang lain, 
harus kuat menghadapi situasi yang sulit.

- Amerika asli: Percaya bahwa sakit berasal ketidak harmonisan 
seseorang dengan komunitas dan alam, sehingga mencari bantuan 
pelayanan kesehatan yang formal.

- Latin: Percaya bahwa penyebab gangguan mental adalah roh jahat. 
Konsekuensinya, pengobatan adalah di gereja, bukan pada ahli 
kesehatan mental profesional. 



* Culturally Competent Services

Sue dan Sue mengajukan bahwa terapis yang sensitif 
secara budaya memerlukan:

1. Pengetahuan tentang berbagai budaya yang

berbeda dan gaya hidupnya

2. Keterampilan dan kenyamanan dalam 

menggunakan metode treatment yang inovatif

3. Pengalaman aktual bekerja dengan klien yang 

berbeda kebudayaannya

4. Sadar akan latar belakang dan pengaruh dari 

pendefinisian dan persepsi perilaku abnormal



* Indigenous Healing

- Indigenous healing membantu kepercayaan dan 

praktek yang asli untuk masuk ke dalam budaya atau 

masyarakat tertentu, yang tidak dipindahkan ke atau 

dari daerah lain, dan didesain untuk menyajikan 

penduduk dari grup tertentu. penduduk dari grup tertentu. 

- Terdapat pergerakan dalam banyak negara dan 

budaya lain untuk menggabungkan aspek dari 

psikoterapi tradisional dengan metode budaya spesisfik

untuk menghasilkan sistem penyembuhan yang unik. 



* An Alternatif Approach to Treatment

- Model medis: 

Asumsinya adalah bahwa masalah adanya di individu 

dan profesional yang telah terlatih sepeti dokter        

seharusnya menyediakan treatmen. 

- Model ekologi: 

Community-based treatment yang menekankan adanya

hubungan antara orang dengan setting mereka tinggal. 



* Culture and Clinical Training

- Para dokter kontemporer dan terapis menerima 

pelatihan dasar yang luas tentang pengaruh budaya 

pada semua aspek psikologi. 

- Kecakapan bahasa, level dari akulturasi, dan ekspresi 

budaya seharusnya dipertimbangkan dalam 

perkembangan rencana treatmen yang efektif.
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