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PENGERTIAN LINTAS BUDAYA (Selasa, 19 Februari 
2013). 

            Lintas Budaya dekat sekali dengan isu-isu otonomi 
daerah, pluralisme ada multikulturalisme yang sedang 
hangat saat ini. Itu tidak hanya mengandung unsur-unsur 
kelokalan tapi juga bisa dikategorikan studi hubungan 
internasional apabila levelnya adalah internasional dan 
lintas negara. 

Lintas Budaya adalah studi ilmiah tentang perilaku 
manusia dan proses mental, termasuk variabilitas dan 
invarian, di bawah kondisi budaya yang beragam. Melalui 
memperluas metodologi penelitian untuk mengenali 
variasi budaya dalam perilaku, bahasa dan makna, ia 
berusaha untuk memperpanjang, mengembangkan dan 
mengubah psikologi. 

Menurut Seggal, Dasen dan Poortinga (1990) 
psikologi lintas budaya adalah kajian ilmiah mengenai 
perilaku manusia dan penyebarannya, sekaligus 
memperhitungkan cara perilaku itu dibentuk dan 
dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial dan budaya. 
Pengertian ini mengarahkan perhatian pada dua hal 
pokok, yaitu keragaman perilaku manusia di dunia dan 
kaitan antara perilaku individu dengan konteks budaya, 
tempat perilaku terjadi. 

Menurut Triandis, Malpass dan Davidson (1972) 
psikologi lintas budaya mencakup kajian suatu pokok 
persoalan yang bersumber dari dua budaya atau lebih, 
dengan menggunakan metode pengukuran yang 
ekuivalen, untuk menentukan batas-batas yang dapat 
menjadi pijakan teori psikologi umum dan jenis modifikasi 
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teori yang diperlukan agar menjadi universal. Sementara 
Brislin, Lonner dan Thorndike (1973) menyatakan bahwa 
psikologi lintas budaya ialah kajian empirik mengenai 
anggota berbagai kelompok budaya yang telah memiliki 
perbedaan pengalaman, yang dapat membawa ke arah 
perbedaan perilaku yang dapat diramalkan dan signifikan. 
Triandis (1980) mengungkapkan bahwa psikologi lintas 
budaya berkutat dengan kajian sistematik mengenai 
perilaku dan pengalaman sebagaimana pengalaman itu 
terjadi dalam budaya yang berbeda, yang dipengaruhi 
budaya atau mengakibatkan perubahan-perubahan dalam 
budaya yang bersangkutan. 

 
HUBUNGAN LINTAS BUDAYA DENGAN ILMU LAIN  

 
Budaya psikologi berkaitan dengan lokasi tertentu, 

perspektif dan keyakinan budaya yang telah dibesarkan 
dalam atau yang paling terbiasa. 

Lintas Budaya psikologi berkaitan dengan belajar 
bagaimana menjadi peka terhadap kebutuhan budaya 
lainnya, keinginan dan keyakinan. 

Triandis memandang budaya memiliki kerja yang 
persis sama seperti halnya memori bagi individu. Kita tahu 
bahwa memori adalah bagian yang sangat vital dalam 
kehidupan seorang individu. Tanpa memori seorang 
individu tidak pernah bisa belajar apapun juga. Hal itu 
berarti kematian bagi manusia, karena tidak ada satupun 
keterampilan untuk hidup yang dapat dikuasai. Memorilah 
yang menentukan segala pikiran dan perilaku manusia. 
Demikian juga masyarakat bisa tumbuh dan berkembang 
karena adanya budaya. Tanpanya, tidak akan ada 
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masyarakat. Itu artinya tidak ada juga namanya manusia 
seperti diri kita sekarang. 

 
ARTIKEL PSIKOLOGI LINTAS BUDAYA 

Penelitian lintas budaya dapat menghasilkan 
informasi penting tentang banyak topik yang menarik bagi 
psikologi. Dalam salah satu studi yang paling terkenal, 
para peneliti menemukan bukti bahwa proses persepsi 
manusia mengembangkan berbeda tergantung pada apa 
jenis bentuk dan sudut orang yang terkena setiap hari di 
lingkungan mereka. Masyarakat yang tinggal di negara-
negara seperti Amerika Serikat dengan banyak bangunan 
yang mengandung 90-derajat sudut yang rentan terhadap 
ilusi optik yang berbeda daripada yang di desa-desa Afrika 
pedesaan, di mana bangunan tersebut tidak normal. 
Lintas budaya penelitian juga menemukan bahwa gejala 
gangguan psikologis yang paling bervariasi dari satu 
budaya ke budaya lain, dan telah menyebabkan 
pertimbangan ulang tentang apa yang merupakan 
seksualitas manusia normal. Sebagai contoh, 
homoseksualitas, perilaku patologis lama dianggap di 
Amerika Serikat, adalah disetujui dalam budaya lain dan 
bahkan didorong dalam beberapa sebagai outlet seksual 
yang normal sebelum menikah. 
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DEFINISI DAN KARAKTERISTIK KOMUNIKASI LINTAS 
BUDAYA 
Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di 
dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, 
kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan yang 
lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai 
anggota masyarakat. (E. B Taylor) 

 
Adapun komunikasi lintas budaya sendiri 
didefinisikan sebagai : 

 Komunikasi yang dilakukan oleh dua kebudayaan 
atau lebih, 

 Komunikasi yang dilakukan sebagai akibat dari 
terjalinnya komunikasi antar unsur kebudayaan itu 
sendiri, seperti komunikasi antar masyarakatnya. 

“Komunikasi Lintas budaya adalah proses dimana 
dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu 
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kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya, dan hal ini 
bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih, 
tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, 
baik itu untuk kebaikan sebuah kebudayaan maupun 
untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi 
sebagai tahap awal dari proses akulturasi (penggabungan 
dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan 
kebudayaan yang baru).” 
 
Karakteristik Komunikasi Lintas Budaya: 

 Ada dua atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam 
komunikasi 

 Ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya 
menciptakan komunikasi itu 

 Komunikasi Lintas budaya menghasilkan kuntungan 
dan kerugian diantara dua budaya atau lebih yang 
terlibat, 

 Komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu 
anggota masyarakat maupun dijalin secara 
berkelompok atau dewasa ini dapat dilakukan melalui 
media, 

 Tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan 
feedback yang dimaksud, hal ini tergantung kepada 
penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan 
yang terlibat, mau atau tidaknya dipengaruhi, 

 Bila dua kebudayaan melebur karena pengaruh 
komunikasi yang dijalin maka akan menghasilkan 
kebudayaan baru, dan inilah yang disebut akulturasi, 

PEMAHAMAN LINTAS BUDAYA 
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 . Mengerti dan menyadari perbedaan budaya, 
mencakup: 

- adat istiadat 
- kebiasaan 
- norma hukum 
- bahasa 
- cara berkomunikasi 

 . Menghindarkan diri dari miskomunikasi 
 . Menghindari konflik  

Kebudayaan: sbg keseluruhan kompleks yg meliputi : 

 Pengetahuan 
 Kepercayaan 
 Kesenian 
 Moral 
 Hukum 
 Adat istiadat 
 Kemampuan-kemampuan 
 Kebiasaan yg diperoleh anggota-anggota suatu 

masyarakat 
   (pendapat E.B.Taylor pakar antropologi  budaya)  
 
Kebudayaan menurut  Reisinger (2009:32) meliputi 
 Lingkungan  manusia 
 Warisan sosial dan tradisi 
 Cara hidup  
 Aturan dalam kehidupan sosial 
 Cara berpakaian 
 Makanan dan kebiasaan makan 



7 
 

 Citra diri 
 Relasi nilai dan norma 
 Kepercayaan dan sikap 
 Cara berpikir 
 Kebiasaan kerja dan penggunaan wkatu luang 
 Waktu 
 Pengetahuan kognitif 
 Proses mental dan komunikasi 
 Symbol-simbol 
 Presepsi  
 Perbedaan dan persamaan diantara manusia  

Menurut Koentjaraningrat : 
Kebudayaan sbg keseluruhan sistem gagasan, tindakan, 
hasil karya  
manusia dlm rangka kehidupan masyarakat yg dijadikan 
milik diri  
manusia dengan belajar.  
Kebudayaan memiliki 3 wujud, al : 
1. Suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 
norma-norma, 
    peraturan dan sebagainya. . ( sistem budaya) 
2. Sutau kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 
manusia 
    dalam masyarakat. ( sistem sosial ) 
3. Sebagai benda-benda hasil karya manusia.  ( 
kebudayaan fisik ) 
     
Pengertian lintas budaya 

 Lintas budaya terjadi ketika manusia dg budayanya 
berhubungan dg manusia lain yg berasal dr budaya 
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yg berbeda, berinteraksi, saling mempengaruhi 
memberikan dampak positif dan negatif. 

 Adanya perbedaan budaya krn budaya bersifat 
dinamis dan selalu berevolusi. 

 Lintas budaya menciptakan nilai untuk menentukan 
mana yg tepat dan dapat diterima oleh budaya lain, 
shg menjadikan manusia dpt berkomunikasi dg baik, 
mempererat ikatan, memberikan keunikan, berbagi 
pengalaman 

 Terciptanya perdamaian dan harmonisasi kehidupan.  
Tujuan pemahaman lintas budaya 
 Menyadari bias budaya sendiri 
 Lebih peka secara budaya 
 Memperoleh kapasitas utk terlibat dg anggota dr 

budaya lain utk menciptakan hubungan yg penuh 
toleransi 

 Merangsang pemahaman yg lebih besar atas 
budayanya sendiri 

 Memperluas dan memperdalam pengalaman 
 Mempelajari ketrampilan komunikasi yg membuat 

seseorang mampu menerima gaya dan isi 
komunikasinya sendiri 

 Memahami budaya sbg hal yg menghasilkan, 
memelihara semesta wacana dan makna bagi para 
anggotanya. 

 Memahami kontak antar budaya, sbg input thd 
asumsi-asumsi, nilai, kebebasan, dan keterbatasan-
keterbatasan 

 Memahami model, konsep dan aplikasi bidang 
komunikasi antar budaya 
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 Menyadarai sistem nilai yg berbeda dpt dipelajari scr 
sistematis, dibandingkan dan dipahami.  

 
 

Kuliah Drs. 
Istadiyantha, M.S. 


