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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya adalah makhluk yang senantiasa 

mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang 

membahagiakan hidup manusia itu hakekatnya sesuatu yang baik, benar dan adil, 

maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran dan 

keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Berbudaya 

merupakan ciri khas kehidupan manusia yang membedakannya dari mahluk lain. 

Manusia dilahirkan dalam suatu budaya tertentu yang mempengaruhi 

kepribadiannya. Pada umumnya manusia sangat peka terhadap budaya yang 

mendasari sikap dan perilakunya.  

Manusia hidup karena adanya kebudayaan, sementara kebudayaan itu akan 

terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan kebudayaan dan 

bukan merusaknya. Dengan demikian manusia dan kebudayaan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya manusia tidak mungkin 

tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan, setiap hari manusia melihat dan 

menggunakan kebudayaan. 

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali oleh akal pikiran  sehingga 

mampu berkarya di muka bumi ini. Dengan akal, intuisi, perasaan, emosi, 

kemauan, fantasi dan perilaku manusia bisa menciptakan kebudayaan. Manusia 

membutuhkan sarana sebagai jembatan yang menghubungkan dengan manusia lain 

yang disebut kebudayaan. Karena kebudayaan dan manusia tidak dapat dipisahkan, 

maka manusia akan melestarikan budaya itu secar turun temurun dan 

mempertahankan kebudayaan itu dari percampuran dengan kebudayaan lain yang 

tidak dikehendaki. 

Pelestarian budaya keraton tidak lepas dari warga keraton yang terus 

memegang teguh tradisi leluhur khususnya para abdi dalem, abdi dalem yaitu 

hamba istana yang bekerja dan mengabdikan dirinya untuk keraton Yogyakarta. 

Para abdi dalem keraton melakukan semua tugas yang dititahkan oleh sultan dan 
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keraton. Para abdi dalem mengemban tugas dengan loyalitas yang tinggi kepada 

sultan, dibuktikan dengan interaksi antar abdi dalem dalam keraton.  

Saat bergabung menjadi abdi dalem, mereka mendapatkan ketenangan 

hidup. Hidup rasanya tenteram dalam lingkungan keraton, karena dalam keraton 

tidak banyak konflik, semuanya diatur, semuanya manusia dimanusiakan. Hal ini 

tidak terlepas dari prinsip manunggaling kawula gusti yang menunjukkan bahwa 

antara atasan dan bawahan saling menyatu, saling membutuhkan dan menghargai. 

Keraton tetap lestari sampai sekarang bukan hanya karena Raja sebagai pemimpin, 

tetapi juga karena peran dari para abdi dalem. Lebih tinggi lagi konsep tentang 

manunggaling kawula gusti, bahwa manusia termasuk semua yang ada di dalam 

keraton mulai Raja, Pangeran, dan abdi dalem harus hidup dalam suasana 

spiritualitas, berhati-hati dalam hidup dengan Tuhan sebagai kontrol perilaku 

dalam hidup. 

Abdi dalem yang masih memegang teguh budayanya dalam berinteraksi 

terdapat pola-pola perilaku, pembicaraan, dan gerakan yang berbeda-beda. Dari 

pengamatan tersebut bahwa setiap individu dalam kenyataannya merupakan suatu 

paduan dari beberapa individu. Masing-masing individu yang berbeda dalam setiap 

individu memiliki suatu pola yang khas, dan pada berbagai saat, individu-individu 

yang khas ini berada dalam kendali atau pantauan kepribadian individu secara 

keseluruhan. Sehingga dalam istilah konseling, transaksi yang dilakukan abdi 

dalem merujuk pada konseling analisis transaksional. Tujuan konseling analisis 

transaksional yang dilakukan peneliti pada abdi dalem adalah agar transaksi yang 

terjadi antar abdi dalem, pesan atau stimulus yang disampaikan oleh suatu status 

ego memperoleh respon atau jawaban sesuai dengan yang diharapkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apa yang dilakukan abdi dalem keraton Yogyakarta untuk mencegah 

terjadinya difusi budaya melalui pendekatan analisis transaksional? 

2. Bagaimana tahapan-tahapan Konseling Analisis Transaksional abdi dalem 

keraton Yogyakarta untuk mencegah terjadinya difusi budaya? 



4 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui usaha-usaha abdi dalem keraton Yogyakarta untuk 

mencegah terjadinya difusi budaya melalui pendekatan analisis transaksional. 

2. Untuk mengetahui tahapan-tahapan Konseling Analisis Transaksional abdi 

dalem keraton Yogyakarta untuk mencegah terjadinya difusi budaya. 

  

D. Tinjauan Pustaka  

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Kartika Sari dan Nugroho Trisnu 

Brata menunjukkan bahwa makna abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta 

Hadiningrat bagi abdi dalem adalah  pengabdian yang dilakukan dengan tulus 

ikhlas tanpa pamrih tanpa paksaan untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan dan 

mendapatkan kedamaian dan kentraman untuk mensejahterakan keluarga dengan 

pegabdian mereka. Fungsi dan peran abdi dalem sangatlah penting bagi kehidupan  

keraton dan keduannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keraton 

membutuhkan abdi dalem untuk menjaankan roda pemerintahan dan abdi 

dalem membutuhkan keraton. Sedangkan masyarakat memilih menjadi abdi 

dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat karena jika bekerja dengan raja 

dengan turut  ikhlas tanpa meminta balasan apapun maka akan digantikan oleh 

Tuhan, bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, kedamaiaan, walau itu tidak dirasakan 

langsung oleh abdi dalem tetapi juga dapat diberikan kepada keturunannya (Brata 

2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh  Dicky Dominggus menyatakan bahwa 

bentuk pengabdian abdi dalem kepada keraton merupakan bentuk ketundukan diri 

kepada Tuhan. Artinya, ketika mereka mengabdikan diri kepada sultan sama 

dengan mereka memberikan diri kepada Tuhan yang kelihatan. Adapun hasil dari 

pengabdian tersebut, mereka mendapatkan ketentraman batin. Oleh sebab itu, abdi 

dalem tidak pernah memusingkan materi yang didapatkan karena mereka sudah 

lebih mendapatkan keteraman batin (Dominggus 2020). 
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Dari penelitian-penelitian yang dikemukakan di atas, maka judul penelitian 

yang diangkat dalam penelitian ini memiliki beberapa perbedaan di antaranya 

perbedaan pada objek dan subjek penelitian serta pada metode penelitian yang 

digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilakukan dalam konteks 

Bimbingan dan Konseling Islam dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. 

Perbedaan dalam segi penanganannya itu penulis menggunakan pendekatan 

konseling analisis transaksional sebagai pencegahan difusi budaya pada abdi 

dalem.  

E. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Difusi Budaya 

Difusi (diffusion)  adalah proses penyebaraan kebudayaan-kebudayaan 

secara geografi, terbawa oleh perpindahan bangsa-bangsa di muka bumi.  Difusi  

adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan keseluruh dunia. Difusi merupakan 

salah satu objek ilmu penelitian antropologi,terutama sub-ilmu antropologi 

diakronik.Proses difusi tidak hanya dilihat dari sudut bergeraknya unsur-unsur 

kebudayaandari satu tempat ke tempat lain di muka bumi saja, tetapi terutama 

sebagai proses di mana unsur kebudayaan dibawa oleh individu dari suatu 

kebudayaan, dan harus diterima oleh individu-individu dari kebudayaan lain 

(Koentjaraningrat 2009).  

Salah satu bentuk difusi adalah  penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari 

satu tempat ke tempat lain di muka bumi yang dibawa oleh kelompok-kelompok 

manusia yang bermigrasi (Koentjaraningrat 2009). Hal ini terutama terjadi pada 

jaman prehistori, puluhan ribu tahun yang lalu, saat manusia yang hidup berburu 

pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang jauh sekali, saat itulah unsur 

kebudayaan yang mereka punya juga ikut berpindah.  

Bentuk difusi yang lain lagi  dan yang terutama mendapat perhatian ilmu 

antropologi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang berdasarkan 

pertemuan-pertemuan antara individu-individu dalam suatu kelompok manusia 

dengan individu-individu kelompok-kelompok tetangga (Koentjaraningrat 2009) 

Penyebaran unsur-unsur kebudayaan tidak hanya terjadi ketika ada 

perpindahan dari suatu kelompok manusia dari satu tempat ke tempat lain, tetapi 

juga dapat terjadi karena adanya individu-individu tertentu yang membawa unsur 
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kebudayaan itu hingga jauh sekali. Individu-individu yang dimaksud adalah 

golongan pedagang, pelaut, serta golongan para ahli agama.. Pertemuan-pertemuan 

antara kelompok-kelompok itu dapat berlangsung dengan empat cara, yaitu : 

a. Hubungan Simbiotic, yaitu hubungan di mana bentuk dari kebudayaan itu 

masing-masing hampir tidak berubah. Contohnya adalah di daerah pedalaman 

negara Kongo, Togo, dan Kamerun di Afrika Tengah dan Barat; ketika 

berlangsung kegiatan barter hasil berburu dan hasil hutan antara suku Afrika 

dan suku Negrito. Pada waktu itu, hubungan mereka terbatas hanya pada barter 

barang-barang itu saja, kebudayaan masing-masing suku tidak berubah. 

b. Penetration pacifique (pemasukan secara damai), salah satu bentuk penetration 

pacifique adalah hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan ini 

mempunyai akibat yang lebih jauh dibanding hubungan symbiotic. Unsur-unsur 

kebudayaan asing yang dibawa oleh pedagang masuk ke kebudayaan 

penemrima dengan tidak disengaja dan tanpa paksaan. Sebenarnya, pemasukan 

unsur-unsur asing oleh para penyiar agama itu juga dilakukan secara damai, 

tetapi hal itu dilakukan dengan sengaja, dan kadang-kadang dengan paksa. 

c. Penetration violante (pemasukan secara kekerasan/tidak damai), pemasukan 

secara tidak damai ini terjadi pada hubungan yang disebabkan karena 

peperangan atau penaklukan. Penaklukan merupakan titik awal dari proses 

masuknya kebudayaan asing ke suatu tempat. Proses selanjutnya adalah 

penjajahan, di sinilah proses pemasukan unsur kebudayaan asing mulai berjalan. 

d. Stimulus diffusion. Stimulus diffusion adalah proses difusi yang terjadi melalui 

suatu rangkaian pertemuan antara suatu deret suku-suku bangsa. Konsep 

stimulus diffusion juga kadang dipergunakan ketika ada suatu unsur 

kebudayaan yang dibawa ke dalam kebudayaan lain, di mana unsur itu 

mendorong (menstimulasi) terjadinya unsur-unsur kebudayaan yang dianggap 

sebagai kebudayaan yang baru oleh warga penerima, walaupun gagasan 

awalnya berasal dari kebudayaan asing tersebut (Koentjaraningrat 2009). 

Kata budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pikiran, akal budi atau adat-istiadat. menurut Koentjaraningrat sebagaimana 

dikutip Budiono K, menegaskan bahwa, “menurut antropologi, kebudayaan adalah 

seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia 
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dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar”. 

Pengertian tersebut berarti pewarisan budaya-budaya leluhur melalui proses 

pendidikan (Retnoningsih 2011).   

Kebudayaan dapat dilestarikan dalam dua bentuk (Ranjabar 2006) yaitu:  

a. Culture Experience 

Culture Experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan 

dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, 

jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk 

belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Dengan demikian dalam 

setiap tahunnya selalu dapat dijaga kelestarian budaya kita ini.  

b. Culture Knowledge  

Culture Knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan 

dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat 

difungsionalisasi kedalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi 

ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi 

kepariwisataan daerah. Dengan demikian para Generasi Muda dapat mengetahui 

tentang kebudayaanya sendiri. 

Selain itu peran pemerintah dalam melestarikan budaya bangsa juga 

sangatlah penting. Bagaimanapun pemerintah memiliki peran yang cukup strategis 

dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah ditanah air. Pemerintah harus 

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian 

kebudayaan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah yang pantas didukung 

adalah penampilan kebudayaan-kebudayaan  daerah di setiap event akbar nasional, 

misalnya tari-tarian, lagu daerah, dan sebagainya. Semua itu harus dilakukan 

sebagai upaya pengenalan kepada generasi muda, bahwa budaya yang ditampilkan 

itu adalah warisan dari leluhurnya. Bukan berasal dari negara tetangga. Demikian 

juga upaya-upaya melalui jalur formal pendidikan. Masyarakat harus memahami 

dan mengetahui berbagai kebudayaan yang kita miliki. Pemerintah juga dapat lebih 

memusatkan perhatian pada pendidikan muatan lokal kebudayaan daerah. 
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2. Tinjauan tentang Konseling Analisis Transaksional 

a. Pengertian Konseling Analisis Transaksional 

Konseling Analisis Transaksional adalah model untuk memahami 

kepribadian, komunikasi, dan relasi manusia (Palmer 2011). Konseling 

Analisis  Transaksional adalah psikoterapi transaksional yang dapat digunakan 

dalam terapi individual, tetapi lebih cocok untuk digunakan dalam terapi 

kelompok. Konseling Analisis Transaksional berbeda dengan sebagian besar  

terapi lain karena merupakan suatu terapi kontraktual dan desisional. 

Konseling Analisis Transaksional menekankan aspek-aspek kognitif rasional-

behavioral dan berorientasi kepada peningkatan kesadaran sehingga klien akan 

mampu membuat putusan-putusan baru dan mengubah cara hidupnya (Corey 

2013). 

Pendekatan Konseling Analisis Transaksional dipelopori oleh Erick 

Berne dan dikembangkan semenjak tahun 1950. Teori ini menyajikan suatu 

kerangka bagi analisis terhadap tiga kedudukan ego yang terpisah, yaitu: orang 

tua, orang dewasa, dan anak. Teori Berne menggunakan beberapa kata utama 

dan menyajikan suatu kerangka yang bisa dimengerti dan dipelajari dengan 

mudah. Kata-kata utamanya adalah orang tua, orang dewasa, anak, putusan, 

putusan ulang, permainan, skenario, pemerasan, dicampuri, pengabaian, dan 

ciri khas (Corey 2013). 

Konseling Analisis Transaksional pada dasarnya adalah suatu 

penjabaran atas analisis yang dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang 

terhadap satu sama lain, apapun yag terjadi orang-orang melibatkan suatu 

transaksi di antara perwakilan-perwakilan ego mereka. Ketika pesan-pesan 

disampaikan diharapkan ada respon. Ada tiga tipe transaksi, yaitu 

komplementer, menyilang dan terselubung. Transaksi komplementer terjadi 

apabila suatu pesan yang disampaikan oleh suatu perwakilan ego seseorang 

memperoleh respons yang diperkirakan dari perwakilan ego seseorang yang 

lainnya. Transaksi menyilang terjadi apabila respons yang tidak diharapkan 

diberikan kepada suatu pesan yang disampaikan oleh seseorang. Sedangkan 

transaksi terselubung yang merupakan suatu transaksi yang komplek, terjadi 
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apabila lebih dari satu perwakilan ego terlibat serta seseorng menyampaikan 

pesan terselubung kepada seseorang yang lainnya (Corey 2013), 

b. Tujuan Konseling Analisis Transaksional 

Tujuan konseling analisis transaksional adalah belajar untuk 

menentukan arah hidup yang lebih baik yaitu mengganti ke arah hidup yang 

otonom yang memiliki ciri-ciri yaitu kesadaran, spontan, intim dengan 

menggunakan permainan dan naskah hidup. Individu belajar menulis kembali 

naskah hidup sehingga mereka memiliki kontrol atas hidup mereka (Gantina 

Komalasari, Eka Wahyuni 2016) 

Menurut Harris  tujuan  Konseling Analisis Transaksional adalah 

membantu individu agar memiliki kebebasan memilih kebebasan mengubah 

keinginan, kebebasan mengubah respons-respons terhadap stimulus yang 

lazim dan yang baru (Harris 1987). Sementara  Lutfi Fauzan mengatakan 

Tujuan Konseling Analisis Transaksional dapat dibagi menjadi tujuan umum 

dan tujuan khusus (Fauzan Lutfi 2001). 

c. Tahap-tahap Konseling Analisis Transaksional 

Tahap-tahap Konseling Analisis Transaksional (Gantina Komalasari, 

Eka Wahyuni 2016) adalah : 

1) Tahap analisis Struktural, dalam tahapan ini konselor berusaha membantu 

klien meneliti struktur status egonya, agar dia dapat menetapkan 

keunggulan status ego yang teruji dalam kenyataan yang bebas dari 

kontaminasi oleh hal-hal  lain. Hal ini menuntut konselor menyadari ciri-

ciri perilaku dari setiap status ego dan bagaimana kegagalan berfungsinya 

dimanifestasikan. Dalam suasana konseling, seorang klien yang secara 

terus-menerus mengubah status egonya besar kemungkinan menderita 

batas-batas ego yang lemah. Ekslusi diwujudkan dalam bentuk 

pemeliharaan satu status ego tertentu secara tetap tanpa memperdulikan 

situasi, sedangkan kontaminasi dari suatu status ego dapat dilihat dalam 

sikap-sikap yang berprasangka dan delusi. Dalam hal prasangka atau 

keyakinan yang tidak berdasar, kontaminasi meliputi hal-hal dari Status 

Ego Orangtua (SEO) yang mengganggu Status Ego Dewasa (SED). Dalam 

delusi, pada umumnya hal-hal dari Status Ego Anak (SEA) mengganggu 



10 

 

SED Dalam setiap kasus itu tujuan konseling pada tahap ini adalah untuk 

membantu klien menyadari sikap-sikap dan perilaku dari setiap status ego 

dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Setelah struktur status ego 

klien tidak terkontaminasi atau setelah konselor menetapkan batas-batas 

ego tersebut, maka konselor kemudian berusaha membantu klien 

menetapkan SED-nya dalam keseluruhan penguasaan fungsi-fungsi setiap 

status ego. 

2) Tahap Analisis Transaksional, konselor membantu klien untuk memahami 

transaksinya dengan orang-orang lain. Konselor mengajari konsep-konsep 

transaksi komplementer, silang, dan terselubung  termasuk menganalisis 

transaksi yang sedang berlangsung. Pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengalaman ini dapat bermanfaat dalam situasi konseling atau setelah klien 

keluar dari situasi konseling. 

3) Tahap Analisis Permainan, konselor dituntut untuk memiliki kemampuan 

menentukan hasil yang diterima klien dari permainan. Karena pesan-pesan 

yang terselubung terlibat dalam permainan, maka penentuan ini 

memerlukan pengamatan dan pendengaran yang cermat dari konselor. 

Konselor dapat menggunakan teknik-teknik operasional antara lain teknik 

konfrontasi, konfirmasi, illustrasi, dan kristalisasi untuk membantu klien 

melihat permainan dan kemudian memberikan kesempatan kepada klien 

untuk menghentikannya. Karena permainan tidak memberikan banyak 

keuntungan kepada klien, maka klien didorong untuk mengembangkan 

cara-cara baru berinteraksi dengan orang lain.  

4) Tahap Analisis Rencana; pada akhirnya, analisis rencana kehidupan klien 

akan mengeksplorasi keputusan-keputusan yang telah dibuat klien 

mengenai posisi kehidupannya. Keputusan-keputusan itu dapat ditemukan 

dengan menggunakan teknik-teknik seperti daftar cek rencana kehidupan, 

analisis cerita-cerita dongeng kesayangan, atau menggunakan autobiografi. 

Tujuan analisis rencana kehidupan ini ialah memberikan kesempatan 

kepada klien memahami posisi kehidupan dan drama kehidupannya serta 

membuat keputusan baru mengenai dirinya. Suatu pembuatan putusan 

kembali tidak hanya akan membebankannya dari permainan-permainan, 
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perilaku yang merusak diri, dan perasaan-perasaan yang mencegah 

penentuan kontrak-kontrak tertentu, tetapi juga akan menggerakkan klien 

ke arah kehidupan yang otonom yang berciri kesadaran, spontanitas, dan 

keakraban. 

d. Teknik-teknik Konseling Analisis Transaksional 

Secara umum ada 4 jenis teknik konseling yang biasa digunakan 

konselor Analisis Transaksional, yaitu permission, protection, potency, dan 

operations. Tiga teknik pertama berkaitan dengan penciptaan suasana 

konseling yang diperlukan, dan satu teknik yang terakhir berkaitan dengan 

tingkah laku spesifik konselor (Gantina Komalasari, Eka Wahyuni 2016): 

1) Permission (Pemberian Kesempatan), kebanyakan individu yang datang 

meminta bantuan konseling masih bertingkah laku beradasarkan perintah-

perintah dan larangan-larangan orang tua. Untuk itu konselor hendaknya 

memberikan kesempatan pada klien melakukan apa yang semula dilarang 

orang tua untuk dilakukan. Dalam konseling kesempatan itu diberikan 

kepada klien untuk menggunakan waktunya secara efektif tanpa 

melakukan ritualitas dan pengunduran diri, mengalami semua status ego 

yang biasanya dilakukan dengan mendorong klien mengggunakan 

kemampuan SED untuk menikmati kehidupan yang seringkali dicapai 

melalui permainan peran, tidak memainkan permainan dengan cara tidak 

membiarkan klien memainkannya, dengan demikian klien tidak akan 

memperoleh pengakuan yang diperlukan dan akhirnya menghentikan 

permainan tersebut. 

2) Protection (proteksi), klien mungkin akan merasa ketakutan setelah 

menerima kesempatan untuk menghentikan perintah-perintah orang tua 

dan menggunakan SED dan SEA. Oleh karena itu proteksi (perlindungan) 

diperlukan bagi klien tersebut. Pada saat klien, bersiap-siap meninggalkan 

bagian rencana kehidupan, maka konselor harus menyakinkan bahwa 

konseling adalah lingkungan yang aman untuk melakukan hal yang 

demikian. Proteksi merupakan pernyataan dukungan dari SEO konselor 

terhadap SEA klien, misalnya, ”jangan khawatir, kamu tidak akan rugi 

melakukan hal itu” atau jangan takut”. Jadi dalam teknik proteksi, SEO 



12 

 

konselor memberitahu pada SEA klien bahwa segalanya akan berjalan 

dengan aman.   

3) Potency (potensi); seorang konselor yang baik bukanlah seorang ahli sihir 

atau ahli suap, melainkan orang yang tahu apa yang akan dilakukan dan 

kapan melakukanya. Oleh karena itu ukuran kemampuan konselor terletak 

dalam keahliannya menggunakan semua ketrampilannya pada waktu yang 

terbaik sehingga ketrampilan-ketrampilan tersebut efeketif secara optimal. 

Seperti yang dikemukakan oleh Dusay dan Streinct (1971) bahwa tes 

akhir untuk mengetahui potensi konselor ialah, apakah klien yang 

dibantunya dapat menghindari perintah-perintah dan larangan-larangan 

orang tua yang menghambat perkembangan kepribadiannya. 

e. Pandangan Konseling Analisis Transaksional tentang hakekat manusia 

Pandangan analisis transaksional tentang hakekat manusia adalah pada 

dasarnya manusia mempunyai keinginan atau dorongan–dorongan untuk 

memperoleh sentuhan. Sentuhan ini ada yang bersifat jasmaniah dan rohaniah 

serta yang berbentuk verbal dan fisik, yang menjadi kepribadian seseorang 

adalah bagaimana individu memperoleh sentuhan melalaui transaksi. 

Penampilan kepribadian seseorang terbentuk dari naskah hidup seseorang 

yang telah terbentuk sejak usia muda. 

Hansen  membagi kebutuhan psikologis manusia menjadi tiga bagian 

menurut Konseling Analisis Transaksional (Taufiq 2009) yaitu:  

1) Kebutuhan akan memperoleh rangsangan, sentuhan yang diberikan bisa 

bersifat jasmaniah (salaman, tepukan, belaian), rohaniah (perhatian, 

senyuman, sapaan), positif (pujian, sanjungan) dan negative (ejekan, 

cemoohan, hinaan). Sentuhan akan memberikan warna tersendiri bagi 

individu, jika sentuhan itu bersifat sistematis maka individu menerima apa 

adanya. Misalnya anak yang biasa mendengar kata-kata kasar dari orang 

tua, apabila dia tidak mendengar kata-kata tersebut maka ia akan 

merasakan keanehan.  

2) Kebutuhan untuk menstruktur waktu, enam bentuk hubungan yang dipilih 

seseorang dalam mencari sentuhan, yaitu;  
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a) Withdrawl, memutuskan hubungan atau hubungan menarik diri. 

Individu mencari sentuhan dengan berbicara sendiri, berfantasi.  

b) Ritual, individu melakukan hubungan sosial untuk memperoleh 

sentuhan dengan sedikit modal energi  atau juga melihat sedikit 

resiko. 

c) Passtime, individu mencari sentuhan dengan melalukan waktu atau 

individu membiarkan waktu berlalu tanpa sesuatu yang jelas.  

d) Activity, individu melakukan suatu kegiatan di mana dalam kegiatan 

itu diperoleh sentuhan.  

e) Games, individu yang berupaya memperoleh sentuhan dengan cara 

melakukan permainan dengan orang lain.  

f) Intimacy, individu memperoleh sentuhan dengan melakukan 

hubungan intim baik dengan individu lain ataupun dengan benda. 

3) Kebutuhan untuk memperoleh posisi hidup 

Pendekatan Konseling Analisis Transaksional ini adalah metode yang 

digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dan pengaruh yang 

bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. 

Analisis transaksional ini menekankan pada aspek kognitif, rasional dan 

tingkah laku dari kepribadian (Gantina Komalasari, Eka Wahyuni 2016). 

Pendekatan analisis transaksional memiliki asumsi dasar bahwa perilaku 

komunikasi seseorang dipengaruhi oleh ego state yang dipilihnya, setiap 

tindakan komunikasi dipandang sebagai sebuah transaksi yang di 

dalamnya turut melibatkan ego state serta sebagai hasil pengalaman dari 

masa kecil, setiap orang cenderung memilih salah satu dari empat 

kemungkinan posisi hidup (Gantina Komalasari, Eka Wahyuni 2016) 

yaitu;  

a) Saya OK kamu OK,  posisi ini dipilih oleh seseorang apabila ia 

merasa beres dan orang lain juga beres. Hubungannya yang terjadi 

bersifat evolusioner  yaitu berubah secara lambat. 

b) Saya OK kamu tidak OK, posisi ini dipilih oleh seseorang apabila ia 

merasa posisinya beres dan posisi orang lain tidak beres. Hubungan 
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ini cendrung untuk merubah pihak kedua dan bersifat revolusioner 

yaitu perubahan secara cepat.   

c) Saya tidak OK kamu OK, orang yang berada dalam posisi ini ialah 

orang yang merasa dirinya tidak beres dan orang lainlah yang beres. 

Sifat hubungannya ini devolusioner yaitu berubah secara lambat. 

Biasanya orang yang memilih posisi ini mempunyai sifat rendah diri.  

d) Saya tidak OK kamu tidak OK, orang yang berada pada posisi ini 

merasa dirinya tidak beres dan orang lain pun dirasakan tidak beres. 

Hubungannya tidak jelas yaitu siapa yang mengubah siapa yang 

bersifat obvolusioner.  

  

F. Metode Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan  adalah penelitian kualitatif. Subjek  

penelitian ini adalah para abdi dalem di keraton berjumlah 5 orang yaitu  P 

(punakawan),  PW (punakawan), BJ (punakawan), KMT WD (keprajan) dan K 

(punakawan)  

Objek penelitian ini adalah upaya pencegahan difusi budaya melalui 

pendekatan konseling analisis transaksional pada abdi dalem keraton di 

Yogyakarta. Adapun lokasi penelitian adalah keraton Yogyakarta. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung(Sukmadinata 2011).  Wawancara yang 

digunakan yaitu wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara 

bebas dan terpimpin. Dalam melaksanakan wawancara, pewawancara membawa 

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan 

(Arikunto 2011). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

bersifat dokumentatif yang berada di keraton Yogyakarta. Data yang akan 

dikumpulkan melalui metode ini adalah foto kegiatan sehari-hari abdi dalem, 

menggunakan metode catatan, arsip keraton, dan gambaran umum di Keraton. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif melalui reduksi data (Data Reduction), model data (Display Data) dan 

penarikan kesimpulan (Verification)(Sugiyono 2013). 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM ABDI DALEM KERATON YOGYAKARTA 

 

A. Gambaran Umum Keraton Yogyakarta 

Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang lebih 

dikenal dengan nama Keraton Yogyakarta merupakan pusat dari museum 

kebudayaan Jawa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keraton Yogyakarta  

juga sebagai obyek wisata utama di DI Yogyakarta. Keraton Yogyakarta terletak di 

pusat kota Yogyakarta. Letak  Keraton Yogyakarta sangat strategis, Keraton 

Yogyakarta terletak di antara dua lapangan (alun-alun) besar yang sangat terkenal 

di Yogyakarta yaitu yang sering disebut Alun-Alun Utara  dan Alun-Alun Selatan, 

di mana Alun-alun Kidul memiliki dua pohon bringin kembar yang sangat terkenal 

dan pohon tersebut memiliki banyak kisah yaitu konon katanya bagi siapa yang 

bisa dengan keadaan ditutup matanya bisa berjalan lurus melewati tengah-tengah 

pohon itu berarti dia berakhlak baik, akan tetapi banyak sekali yang berjalan 

membelok jauh dari arah yang ditentukan.  Keraton Yogyakarta beralamat di Jalan 

Ratawijayan I Yogyakarta, Keraton Yogyakarta sangat dekat dengan Malioboro, 

yaitu pusat belanja dan oleh-oleh khas dari DI Yogyakarta. Dari Malioboro lurus 

ke arah selatan maka sudah sampai di lokasi wisata tersebut, lokasi terdekat yaitu 

Alun-Alun Utara. Dari arah Malioboro nol kilometer ke arah Keraton Yogyakarta 

bagian Utara bisa ditempuh jalan kaki, sekitar 5 menit.  

Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kasultanan Yogyakarta. Tidak 

hanya menjadi tempat tinggal raja dan keluarganya semata, Keraton juga menjadi 

kiblat perkembangan budaya Jawa bagi masyarakat Yogyakarta khususnya dan 

masyarakat luar pada umumnya, sekaligus penjaga pelestarian kebudayaan jawa 

tersebut. Di tempat ini wisatawan dapat belajar dan melihat secara langsung 

bagaimana budaya Jawa terus hidup serta dilestarikan. Meski sudah berusia ratusan 

tahun bangunan Keraton Yogyakarta tetap berdiri dengan kokoh, terawat dengan 

baik serta terjaga keindahannya. 
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B. Gambaran Umum Abdi dalem Keraton Yogyakarta 

Abdi dalem keraton merupakan aset paling berharga yang dimiliki keraton 

sehingga terus diberdayakan dengan berbagai tingkatan. Abdi dalem terdiri dari 

berbagai usia dan berbagai latar belakang, usia kecil sekitar 10 tahun sampai sudah 

lanjut usia atau yang sering disebut sesepuh yang asal katanya sepuh yaitu tua, ada 

pula yang sampai berusia 90 tahun lebih. Di keraton tidak ada istilah PHK atau 

pemberhentian kerja atau dengan istilah pensiun, sebab di sinilah keunikan para 

Abdi dalem yang masih memberdayakan budaya. Para Abdi dalem dari segi 

busana pun terdapat adat istiadatnya, bahkan jarik (selendang yang dipakai untuk 

bawahan para Abdi dalem) harus dengan corak-coraknya sendiri sebab dalam 

keraton sudah ada aturan masing-masingnya, sebagaimana wawancara dengan 

Bapak PW: 

“Abdi dalem disini itu beragam, dari pakaiannya saja ada ketentuannya, 

mulai dari lurik jaritnya, sampai ke blangkonnya. Abdi dalem sendiri ada 

tingkatan-tigkatannya, jika yang masih baru atau sering dikenal dengan magang 

dalam keraton itu disebut sowan bekti yaitu para Abdi dalem yang magangnya 

dibawah 2 tahun. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pakaian melambangkan adat istiadat suatu 

budaya, dari segi busana pun dapat melunturkan suatu budaya, sebab ketika terjadi 

pergeseran nilai-nilai budaya di sinilah budaya akan kehilangan rohnya. Sebab 

jasad tanpa roh tak akan bisa hidup begitu juga dengan budaya, ketika budaya 

contohnya saja tradisi berpakaian  luntur maka tidak dapat lagi hidup dan 

mengalami pergantian dengan tren–tren baju masa kini, sebagaimana wawancara 

dengan Bapak P: 

“seperti yang dipakai batik lurik itu digunakan untuk umum, namun batik 

anaan digunakan untuk Abdi dalem desa, dan batik ijo trah digunakan untuk yang 

masih keturunan darah biru, jariknya pun yang digunakan para Abdi dalem harus 

punakawan tidak boleh barong, dan menggunakan gros (ikat pinggang yang 

dipakai para Abdi dalem), jiak blangkonnya bebas tidak ada aturan khusus, harus 

warna apa dan coraknya blangkon tidak menjadi masalah”. 

Bermacam-macamnya agama yang ada di Indonesia tidak menjadi 

penghambat bagi para abdi dalem unuk saling berinteraksi, sebab meskipun ada 

abdi dalem yang berbeda agama ataupun berbeda budaya maka tidak ada gep 

(pembatas) diantara mereka, mereka tetap bisa berinteraksi seperti biasa, 

kebanyakan abdi dalem beragama Islam, dan kebanyakan dari suku jawa, hampir 
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tidak ada yang berasal dari suku non jawa, sehingga tidak ada kesulitan bagi 

mereka dalam berinteraksi.  

Pengabdian dalam keraton pun tidak hanya dihargai melalui lamanya 

mengabdi, jasanya, namun juga mendapat gaji. Gaji dalam Abdi dalem dibedakan 

menjadi dua yaitu gaji untuk keprajan dan punakawan. 

“keprajan itu Abdi dalem yang juga merangkap sebagai PNS dan 

punakawan yaitu Abdi dalem yang bukan PNS. Abdi dalem punakawan inilah 

yang mendapat gaji. 

Kebanyakan abdi dalem ingin menjadi abdi dalem bukan karena gaji atau 

uang pituas yang mereka dapatkan, akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang ingin 

menjadi abdi dalem karena ingin mendapatkan berkah dari Tuhan misalnya 

dilancarkan rizkinya 

Sebagaimana dituturkan oleh abdi dalem dari Bantul, Mbah K (63) “Selami 

31 taon kulo ngabdi wonten keraton mriki, kulo ngeraosaken tentrem ing pengayuh 

(Selama 31 tahun saya mengabdi di keraton ini, saya merasakan tentrem di hati),” 

katanya dengan logat jawa kental.  
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BAB III 

USAHA-USAHA ABDI DALEM MENCEGAH DIFUSI BUDAYA DAN TAHAP-

TAHAP KONSELING ANALISIS TRANSAKSIONAL ABDI DALEM DI 

KERATON YOGYAKARTA  

A. Usaha-usaha abdi dalem dalam mencegah terjadinya difusi budaya melalui 

pendekatan Konseling Analisis Transaksional 

Difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang terjadi ketika 

individu-individu dari kelompok tertentu bertemu dengan individu-individu dari 

kelompok tetangga. Pertemuan-pertemuan antara kelompok-kelompok itu dapat 

berlangsung dengan 3 cara, yaitu : 

1. Hubungan symbiotic 

Hubungan symbiotic adalah hubungan di mana bentuk dari kebudayaan 

itu masing-masing hampir tidak berubah. Hubungan simbiotik yang dialami di 

keraton adalah ketika para wisatawan atau pengunjung keraton yang 

membawa budayanya masing-masing dan para abdi dalem di keraton dengan 

budayanya masing-masing. Sehingga ketika budaya itu bertemu tidak adanya 

perubahan dalam diri pengunjung ataupun para abdi dalem. Mereka tetap 

menggunakan budayanya masing-masing.  

2. Penetration pacifique (pemasukan secara damai) 

Salah satu bentuk penetration pacifique adalah hubungan pengunjung 

keraton dan hubungan perdagangan di sekitar keraton. Hubungan ini 

mempunyai akibat yang lebih jauh dibanding hubungan symbiotic. Unsur-

unsur kebudayaan asing yang dibawa oleh pengunjung keraton masuk ke 

kebudayaan penerima (para abdi dalem) dengan tidak disengaja dan tanpa 

paksaan. Sebenarnya, pemasukan unsur-unsur asing oleh para pengunjung itu 

juga dilakukan secara damai, tetapi hal itu dilakukan dengan sengaja, dan 

kadang-kadang dengan paksa. 

Hubungan ketika pengunjung lokal saja menggunakan bahasa sunda 

sehingga meminta para abdi dalem untuk menirukannya, sehingga dengan 

tidak disadari terjadilah pemasukan budaya  secara damai. Para pedagang yang 

berjualan kipas tangan itu ada beberapa pedagang yang bukan asli Yogyakarta 
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namun asli sunda mereka menjajakan dagangan kipas yang jelas itu bukan 

hasil kesenian dari Yogyakarta bisa di lihat dari gaya ukirannya di pegangan 

kipasnya.  Hal seperti ini lah yang secara damai terjadilah penyebaran budaya.  

3. Penetration violante (pemasukan secara kekerasan/tidak damai) 

Pemasukan secara tidak damai ini terjadi pada hubungan yang 

disebabkan karena peperangan atau penaklukan. Penaklukan merupakan titik 

awal dari proses masuknya kebudayaan asing ke suatu tempat. Proses 

selanjutnya adalah penjajahan, di sinilah proses pemasukan unsur kebudayaan 

asing mulai berjalan. Ada juga difusi yang disebut stimulus diffusion. Stimulus 

diffusion adalah proses difusi yang terjadi melalui suatu rangkaian pertemuan 

antara suatu deret suku-suku bangsa. Konsep stimulus diffusion juga kadang 

dipergunakan ketika ada suatu unsur kebudayaan yang dibawa ke dalam 

kebudayaan lain, di mana unsur itu mendorong (menstimulasi) terjadinya 

unsur-unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan yang baru oleh 

warga penerima, walaupun gagasan awalnya berasal dari kebudayaan asing 

tersebut. 

Pemasukan budaya di keraton secara tidak damai di alami ketika masa 

Hamengkubuwono II terjadi serangan dari Inggris sampai penjajahan dari 

Belanda.  

Proses difusi budaya dalam keraton Yogyakarta terbagi dua macam,  

yaitu:  

a. Difusi langsung di keraton terjadi jika unsur-unsur kebudayaan tersebut 

langsung menyebar dari suatu lingkup kebudayaan pemberi ke lingkup 

kebudayaan penerima. Contoh yang terjadi pada para abdi dalem di keraton 

yaitu ketika turis mancanegara atau wisatawan asing yang berasal dari luar 

negeri yaitu berasal dari cina berkujung ke keraton dan berkomunikasi 

langsung dengan para abdi dalem yang menguasai bahasa asing, kemudian 

secara tidak langsung kebudayaan pemberi akan diterima oleh kebudayaan 

penerima.  
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b. Difusi tak langsung di keraton terjadi apabila unsur-unsur dari kebudayaan 

pemberi singgah dan berkembang dulu di suatu tempat untuk kemudian baru 

masuk ke lingkup kebudayaan penerima. 

Difusi tak langsung dapat juga menimbulkan suatu bentuk difusi 

berangkai, jika unsur-unsur kebudayaan yang telah diterima oleh suatu lingkup 

kebudayaan kemudian menyebar lagi pada lingkup-lingkup kebudayaan 

lainnya secara berkesinambungan. 

Sepeti halnya ketika zaman belanda menjajah Indonesia, kebudayaan itu 

tidak langsung menyebar ke pulau jawa, namun berkembang dulu di suatu 

tempat lalu kemudian baru pindah dan menyebar pada lingkup-lingkup 

kebudayaan jawa khususnya di Yogyakarta. 

Konseling analisis transaksional yang dilakukan terhadap abdi dalem di 

keraton Yogyakarta yaitu dalam bentuk interaksi yang dilakukan oleh abdi 

dalem punokawan terhadap sesama abdi dalem, interaksi  abdi dalem terhadap 

semua jajaran yang ada di keraton termasuk kepada Sultan dan terhadap 

pengunjung keraton, interaksi ini dapat berupa percakapan verbal maupun non 

verbal sebagai bentuk interaksinya. 

Seperti yang telah disampaikan oleh abdi dalem Bapak P dan abdi dalem 

lainnya yang sedang bertugas menjaga keamanan: 

”Ya begitu kalau berkomunikasi sebagain abdi dalem dapat berbahasa 

asing ada yang tidak juga, kalau seperti kami ini yang tugasnya hanya sebagai 

tenaga keamanan ya tidak bisa berbahasa asing. Nek misalnya berbicara dengan 

sultan ya harus menggunakan karma inggil, jka dengan sesama menggunakan 

karma madya, dengan pengunjung keraton seperti hal nya dengan jenengan ya 

menggunakan bahasa Indonesia. Contoh e tho nek komunikasi sesama Abdi dalem 

ingin bilang “aku” dalam karma madya itu “menira”.lebih halus dari pada 

bahasa keseharian masyarakat jawa”. 

Interaksi yang dilakukan oleh para abdi dalem pun menggunakan bahasa 

yang sudah ditentukan, semua ada unggah-ungguhnya atau aturannya. 

Berkomunikasi terhadap sesama abdi dalem, orang yang notabenenya pengunjung, 

bahkan terhadap sultan pun ada perbedaan penggunakan bahasa. Sebab bahasa di 

dalam Keraton sangat menentukan seberapa jauh penghormatan kepada orang lain.  
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Adapun konseling analisis transaksional yang dilakukan kepada para abdi 

dalem dilakukan konselor (orang yang ahli di bidangnya), sebab analisis 

transaksioanal tidak dikenal oleh para abdi dalem namun secara ilmu transaksi 

yang dilakukan abdi dalem merupakan bentuk pendekatan konseling analisis 

transaksional. Adapun konseling analisis transaksional yang peneliti temukan 

yaitu: 

1. Para abdi dalem sudah menetukan status ego nya terhadap status ego dewasa 

atau yang dalam konseling analisis transaksional lebih dikenal dengan SEA, 

status ego abdi dalem tidak terkontaminasi dengan status ego anak. Para abdi 

dalem dapat menetapkan status egonya sesuai dengan tingkatan usianya. 

Terbukti ketika diwawancarai para abdi dalem menggunakan tata krama 

bahasa yang sesuai meskipun terkadang para abdi dalem masih menggunakan 

transaksi silang maupun transaksi terselubung.  

Transaksi terselubung dalam Abdi dalem keraton yaitu melibatkan SEA, 

SED, dan SEO.  Terbukti ketika : 

 

Transaksi terselebung antara Bapak PW dan Bapak P dapat digambarkan 

dalam diagram seperti di atas. Transaksi terselubung yang dilakukan yaitu : 

PW : “ ya Pak Pardi nek di sini cara berkomunikaksi menggunakan bahasa 

bermacam-macam  nggeh to pak ?” (SED) 

SEA SEA 

SED SED 

SEO SEO 

Pak Pardi  
Pak Parwoko 
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P  : “ lah yow tho pak tergangtung dengan siapa kita berbicara, ada aturan-

aturan yang harus digunakan, istilahnya ada norma di manapun kita berada.” 

(SEO) 

PW  : “ woooo yaya ya memang harus gitu,”(berbicara sambil bercanda). 

Transaksi Silang yang dilakukan Abdi dalem (respon yang tidak 

diharapkan), diagram transaksi  adalah sebagai berikut: 

 

PW :”mau ki nengdi yo pak kaca mataku?” (SED) 

P :”ealah pak, pak.... ndeleh ke opo-opo kok yow lalinan, mbok yo isin to”. 

(SEA) 

2. Posisi kehidupan yang dialami oleh abdi dalem, posisi kehidupan yang dialami 

oleh abdi dalem yaitu cara pandang abdi dalem  terhadap diri orang lain 

tercermin dalam posisi kehidupan yang dipilihnya yang ditetapkan individu 

pada awal perkembangan hidupnya bedasarkan persepsinya mengenai diri dan 

dunianya posisi kehidupan I’m not Ok – You’re Ok, posisi kehidupan I’m Ok – 

You’re not Ok, posisi kehidupan I’m not Ok – You’re not Ok. 

3. Difusi budaya yang terjadi di keraton  

Difusi budaya atau yang sering dikenal dengan pergeseran nilai-nilai 

budaya pada abdi dalem keraton salah satunya disebabkan dari penemuan-

penemuan baru, khususnya teknologi dan inovasi. Terlihat ketika observasi 

sebagian besar abdi dalem sudah mengenal alat komunikasi yaitu HP (Hand 

SEA SEA 

SED SED 

SEO SEO 

Pak Parwoko Pak Pardi 
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Phone) sehingga dipungkiri atau tidak dipungkiri bahwasannya HP 

mempengaruhi pergeseran nilai-nilai budaya. Perkembangan  zaman menuntut 

manusia untuk hidup yang lebih keras, manusia ditempatkan pada posisi 

kehidupan yang dapat mengimbanginya atau tertinggal jauh dari peradaban baru 

yang datang. Istimewa abdi dalem adalah mereka mampu mengimbangi 

mengimbangi perkembangan zaman namun mereka tetap menjaga kelestarian 

budaya jawa yang berpusat di keraton. 

Sebagai  pelestari budaya keraton para abdi dalem ini merasakan 

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan mereka sebagai pelestari budaya 

keraton adalah kebanggaan atas dirinya yang mengabdi kepada Sultan,  juga 

sebagai pengontrol diri dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana 

wawancara berikut: 

Peneliti : “ bagaimana perasaan bapak menjadi abdi dalem? kelebihan apa yang 

bapak rasakan sebagai abdi dalem ?” 

Bapak MBJP (abdi dalem): “ perasaannya ya seneng sekali, sebagai abdi dalem 

saya bisa mengabdikan diri kepada Raja. Tugas sebagai abdi dalem itu bisa 

menenangkan pikiran saya, melatih kesabaran saya. Sebagai abdi dalem di 

keraton, saya di rumah tempat saya tinggal masyarakat sangat menghargai saya 

sebagai abdi dalem. Selain itu saya lebih bisa mengontrol perilaku saya, sebab 

sebagai abdi dalem tidak mungkin dalam masyarakat saya akan melanggar 

norma-norma yang ada.” 

Sementara itu mereka tidak merasakan kesusahan menjadi  abdi dalem 

sebagai pelestari budaya, karena sebagaian besar para abdi dalem ini tulus 

ikhlas menjalankan tugasnya. Mereka meyakini bahwasannya pengabdiannya 

sebagai abdi dalem kepada Sultan merupakan sebagai bentuk pengabdian 

kepada Negara dan kelak Yang Maha Kuasa yang akan membalasnya seperti 

wawancara berikut: 

Peneliti : “ kekurangan apa atau susah nya sebagai abdi dalem di Keraton ini 

pak? 

Bapak MBJP (abdi dalem): “ tidak ada susahnya,  sebab saya menikmati betul 

sebagai abdi dalem. Bahkan dari rumah saya yang berada di bantul menuju 

keraton ini di usia saya yang sudah 70  tahun saya menggunakan sepeda ontel.  
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Bapak KMT WP : “menurut saya juga tidak ada susahnya, namanya bentuk 

pengabdian ya  saya sudah menyerahkan seluruh sisa hidup saya untuk 

mengabdi kepada keraton. Hanya saja susahnya ya kalau hujan, sebab kalau 

hujan di keraton ini tidak boleh menggunakan payung.  

Mengenal istilah abdi dalem yang salah satu tugasnnya adalah sebagai 

pelestari budaya dan keraton sebagai penganut kepercayaan Islam, sehingga 

kemungkinan terjadinya sinkretisme sangat besar. Upacara-upacara adat, sesaji-

sesaji yang digunakan, pemandian keris-keris keraton sangat bertolak belakang 

dengan Islam. Para abdi dalem sama halnya sebagaimana masyarakat jawa 

 pada umumnya, kebudayaan di Kesultanan Yogyakarta tidak begitu memiliki 

batas yang tegas antar aspeknya. Kebiasaan umum (adat istiadat), kepercayaan, 

seni, pandangan hidup, pendidikan, dan sebagainya saling tumpang tindih, 

bercampur dan hanya membentuk suatu gradasi yang kabur. Sehingga ketika 

seorang abdi dalem harus menempatkan dirinya pada posisi yang seimbang 

antara budaya dan kepercayaan. Seperti yang di paparkan oleh bapak KMT 

Wasito Dipojo sebagai berikut : 

Peneliti : “ bagaimana bapak memposisikan diri sebagai abdi dalem yang 

memegang teguh budaya dan memposisikan diri sebagai orang yang memiliki 

keyakinan menyambah Allah SWT?” 

Bapak KMT WP: “ para abdi dalem yo memang harus pandai-pandai 

menempatkan diri antara budaya dan agama, sebenarnya ketika kita sungkeman 

itu bukan berarti kita menyembah Sultan hanya sebagai bentuk penghormatan 

saja. Di keraton ya harus menaati semua peraturan di keraton, jika para abdi 

dalem harus menggunakan blangkon pakaian abdi dalem ya memang sudah 

peraturan di sini, sebab jika kita tidak menggunakan busana abdi dalem kita 

tidak dapat bertugas di dalam keraton. Apa yang ada di Keraton ya harus 

dijalankan. Jika di luar keraton ya terserah kita. Dalam artian ketika sedang 

tidak bertugas di keraton ya tidak menggunakan pakaian abdi dalem tidak 

masalah. Seperti halnya peraturan di depan gedung gongso (gedung yang berisi 

gamelan) para wisatawan atau pengunjung dilarang foto membelakangi para 

Abdi dalem yang menjaga didepan gedung itu. Itu adalah peraturan di keraton 

dan tidak boleh dilanggar.” 

Pada hakekatnya para abdi dalem dengan kepercayaan Islam yang di 

anutnya tidak bisa lepas dari budaya yang juga mengikatnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Semua budaya keraton harus di jalankannya. Sebagai sebuah 

Kesultanan, Islam merupakan kepercayaan resmi kerajaan. Sultan memegang 

kekuasaan tertinggi dalam bidang kepercayaan dengan gelar Sayidin 

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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Panatagama Khalifatullah. Walaupun demikian kepercayaan-kepercayaan lokal 

(baca kejawen) masih tetap dianut rakyat disamping mereka menyatakan diri 

sebagai orang Islam. Berbagai ritus kepercayaan lokal masih dijalankan namun 

doa-doa yang dipanjatkan diganti dengan menggunakan bahasa Arab. Hal ini 

menujukkan sebuah kepercayaan baru yang merupakan sinkretis antara 

kepercayaan Islam dan kepercayaan lokal. 

Ada berbagai alasan abdi dalem mempertahankan budayanya yaitu: 

a. Sebagai bentuk pengabdian terhadap raja  

b. Sebagai pelestari budaya keraton Yogyakarta 

c. Tetap memepertahankan budaya dikarenakan panggilan jiwa 

d. Sebagai penerus tradisi nenek moyang dahulu 

e. Selain dari itu tidak dipungkiri bahwasanny abdi dalem tetap 

mempertahankan budayanya juga disebabkan oleh finansial yang 

didapatkannya dalam keraton.  

f. Sebagai bentuk pengabdian kepada Negara  

 

B. Tahapan-tahapan Konseling Analisis Transaksional Abdi Dalem Keraton 

Yogyakarta 

Tahap-tahap Konseling Analisis Transaksional yang dilakukan terhadap  

abdi dalem keraton Yogyakata adalah : 

1. Tahap Analisis Struktural, ini merupakan tahap pertama dari proses konseling, 

peneliti membantu klien meneliti struktur status egonya (orang tua, dewasa, 

dan anak) di dalam analisis transaksional abdi dalem belajar bagaimana 

mengidentifikasi status egonya. Agar dapat menetapkan keunggulan status ego 

yang teruji dalam kenyataan yang bebas dari kontaminasi oleh hal dari masa 

lalu. Analisis struktur maksudnya adalah analisis terhadap status ego yang 

menjadi dasar struktur kepribadian abdi dalem yang terlihat dari respons atau 

stimulus abdi dalem dengan sesama abdi dalem dan abdi dalem dengan 

pengunjung keraton. Tujuan konseling pada tahap ini adalah untuk membantu 

klien menyadari sikap-sikap dan perilaku dari setiap status ego dengan 

menggunakan teknik-teknik tertentu. Seperti yang peneliti gunakan yaitu 

menggunakan teknik khusus yaitu interogasi dan konfirmasi. Teknik interogasi 
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pada tahap ini yaitu peneliti menggali data sebanyak mungkin terhadap para 

abdi dalem dalam contoh-contoh berikut: 

a. Salah satu percakapan terhadap abdi dalem yang menggunakan teknik 

interogasi  

Peneliti : “apakah  bapak selalu mengunakan pakaian abdi dalem ini 

setiap kali bertugas di keraton?” 

abdi dalem (MBJP): “ iya pakaian ini sudah ketentuan dalam keraton, ya 

jika tidak memakai pakaian abdi dalem kita semua tidak boleh masuk ke 

dalam keraton.  

b. Salah satu teknik konfirmasi terhadap abdi dalem 

Peneliti : “ apakah benar bapak mengabdi sebagai abdi dalem karena 

panggilan jiwa dan sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan untuk 

melestarikan budaya di Keraton.”  

Abdi dalem : “ ya begitulah, biasanya memang nenek saya dulu adalah 

seorang abdi dalem maka saya sebagai cucunya juga mempunyai 

panggilan jiwa untuk menjadi abdi dalem, ya tidak hanya semata-mata 

sebagai bentuk penghormatan terhadap Sultan namun memang sudah 

kewajiban saya sebagai generasi penerus untuk tetap menjaga kelestarian 

budaya di Keraton. Peraturan yang ada di Keraton ya harus ditaati.  

 

c. Family Modeling, teknik ini digunakan sebagai salah satu pendekatan 

dalam analisis struktural, khususnya untuk melihat model SEO, SED, 

SEA. Melalui teknik ini, para abdi dalem diminta untuk berimajinasi 

terhadap posisi tertentu. Ketika itu peneliti melakukan wawancara 

dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 

Peneliti : “ bapak jika bapak saya ajak untuk berandai-andai, ini 

seandainya bapak menjadi abdi dalem keprajan bukan sebagai abdi 

dalem punakawan maka apakah yang bapak rasakan? Coba baak 

bayangkan dengan pengabdian yang tidak dari nol akan menempatkan 

posisi di keraton sesuai dengan posisinya sebagai PNS dahulu?” 

Abdi dalem punakawan : “ sebenarnya sama saja, memang yang abdi 

dalem keprajan mereka mengabdi sebagai abdi dalem tidak dari nol 

istilahnya sesuai pangkatnya ketika mereka mengalami pensiun, nah 

pangkat sebelum mereka pensiun itu yang digunakan. Tapi kan mereka 

juga dahulu memulai karir nya sama-sama dari nol. Ya memang ya jalan 

Allah itu sendiri-sendiri. Jika kami yang punakawan memulai dari 

tingkatan paling rendah secara bertahap-tahap akan naik sesuai 

prosesnya yang terpenting ya menikmati to, meskipun secara finansial 

juga ada perbedaan, jika mereka yang sudah pensiun mendapatkan 
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pendapatan tidak hanya dari gaji sebagai abdi dalem namun juga 

mendapat gaji dari hasil pensiunnya.  

2. Tahap analisis transaksional 

Tahap kedua di mana peneliti membantu para abdi dalem dalam 

melakukan transaksi dengan lingkungannya. Ada tiga tipe transaksi yaitu 

komplementer, menyilang, dan terselubung. Konselor menganalisis pola 

transaksi dalam kelompok, sehingga konselor dapat mengetahui ego state  

yang lebih dominan dan apakah ego state yang ditampilkan tersebut sudah 

tepat atau  belum dan termasuk menganalisis transaksi yang sedang 

berlangsung. Teknik yang lain adalah psikodrama. Adapun teknik psikodrama 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap para abdi dalem sebagai berikut: 

Peneliti : “bapak, apakah abdi dalem di keraton ini sering menampilkan 

pentas seni ?” 

Abdi dalem : “njeh, malahan pentas-pentas drama jawa kami sering 

diikutsertakan. Sebab abdi dalem dituntut untuk dapat mengikuti upacara-

upacara sesaji bahkan upacara-upacara penyembahan lainnya, macapat 

keraton, wayang orang atau kethoprak, jaranan, akh banyak sekali.” 

Teknik psikodrama dalam konseling adalah metode pembelajaran dengan 

bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan – permasalahan 

psikologis. Psikodrama bisanya digunakan untuk terapi, yaitu agar abdi 

dalem memperoleh  pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, 

menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan–tekanan yang 

dialaminya. Sehingga secara tidak langsung dalam kutipan wawancara 

tersebut para abdi dalem sudah melaksanakan teknik konseling psikodrama.  

3. Tahap Analisis Permainan  

Analisis permainan adalah analisis hubungan transaksi yang 

terselubung antara abdi dalem dengan abdi dalem lainnya atau dengan 

lingkungannya. Peneliti menganalisis suasana permainan yang diikuti oleh 

para abdi dalem untuk mendapat sentuhan, setelah itu dilihat apakah para 

abdi dalem mampu menanggung resiko atau malah bergerak kearah resiko 

yang tingkatnya lebih rendah. Permainan sebagai “ rangkaian transaksi 

terselubung komplementer yang terus berlangsung menuju hasil yang 
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didefinisikan dengan baik dan dapat diprakirakan”. Penting bagi para abdi 

dalem untuk mengamati dan memahami mengapa permainan – permainan 

dimainkan, apa hasil akhir dari permainan itu, belaian – belaian apa yang 

diterima dan bagaimana permainan – permainan itu membuat jarak dan 

menghambat keakraban.  

Di dalam berkomunikasi kelompok tidak jarang orang akan 

mengalami ketakutan dari lawan bicaranya  sehingga  menyebabkan 

ketegangan, ketegangan ada dua penyebabnya yaitu : yang pertama 

ketegangan yang disebabkan penyakit, dan yang kedua ketegangan yang 

disebabkan karena ada objek nyata yang membuat tegang. Sebagaimana 

yang dialami oleh abdi dalem sebagai berikut : 

Peneliti : “ bagaimana perasaan bapak ketika menghadap  kepada Sultan? 

Apa yang bapak rasakan?” 

Abdi dalem (PW): “ ya begitulah, yang namanya menghadap Raja ya ada 

perasaan takut, tegang, cemas juga. Sebab tidak sembarangan orang yang 

dapat menghadap, ketika menghadap pun ada unggah-ungguhnya.” 

4. Tahap Analisis Rencana   

Analisis rencana kehidupan klien akan mengeksplorasi keputusan-

keputusan yang telah dibuat klien mengenai posisi kehidupannya. 

Keputusan-keputusan itu dapat ditemukan dengan menggunakan teknik-

teknik seperti daftar cek rencana kehidupan. Tujuan analisis rencana 

kehidupan ini ialah memberikan kesempatan kepada para abdi dalem 

memahami posisi kehidupan dan drama kehidupannya serta membuat 

keputusan baru mengenai dirinya. Suatu pembuatan putusan kembali tidak 

hanya akan membebankannya dari permainan-permainan, perilaku yang 

merusak diri, dan perasaan-perasaan yang mencegah penentuan kontrak-

kontrak tertentu, tetapi juga akan menggerakkan klien ke arah kehidupan 

yang otonom yang berciri kesadaran, spontanitas, dan keakraban.  

Analisis Script ini merupakan usaha peneliti untuk mengenal proses 

terbentuknya script yang dimiliki para abdi dalem. Analisis skript ini 

hendaknya sampai menyelidiki transaksi seseorang sejak dalam asuhan 

orang tua, pada masa ini terjadi transaksi antara orang tua dengan anak-
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anaknya. Dan pada akhirnya terbentuk suatu tujuan hidup dan rencana 

hidup (script atau naskah). Hal ini dilakukan karena peneliti sudah 

meyakini bahwasanya para abdi dalem pada posisi kehidupan yang 

malasuai. 

 

Peneliti : “ apa yang menggerakan bapak sehingga mengebdikan diri 

menjadi abdi dalem di keraton ?” 

Abdi dalem : “ ya memang sudah dari orang tua saya bahwasannya dahulu 

bapak saya adalah abdi dalem juga, sehingga saya juga merasa terpanggil 

sebagai abdi dalem.” 

Peneliti : “ bagaimana pola asuh orang tua bapak ketika bapak dibesarkan 

dalam keluarga abdi dalem? Apakah otoriter? Maksudnya harus 

menjalankan segala sesuatu sesuai dengan keinginan orang tua?”  

Abdi dalem : “ ya memang, besar dalam keluarga abdi dalem kita harus 

mengerti unggah-ungguh norma masyarakat yang lebih baik dibandingkan 

masyarakat biasa. Memang orang tua saya menghendaki anaknya juga 

sebagai abdi dalem sebagai bentuk penerus dan bentuk pengabdian kepada 

keraton. abdi dalem di Keraton ketika itu orang tua saya sebagai tokoh 

masyarakat setempat, sehingga perilaku anak-anaknya dapat sebagai 

cerminan masyarakat, orang tua saya sangat menghendaki agar anak-

anaknya menjadi anak yang baik yang dapat mengabdikan dirinya sebaik 

mungkin kepada Sultan.  
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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Terjadinya difusi budaya di keraton dengan tiga cara yaitu  hubungan symbiotic, 

penetration pacifique (pemasukan secara damai), dan penetration violante 

(pemasukan secara kekerasan/tidak damai) 

2. Difusi budaya dalam keraton Yogyakarta terbagi dua macam yaitu Difusi 

langsung di keraton terjadi jika unsur-unsur kebudayaan tersebut langsung 

menyebar dari suatu lingkup kebudayaan pemberi ke lingkup kebudayaan 

penerima dan difusi tak langsung di keraton terjadi apabila unsur-unsur dari 

kebudayaan pemberi singgah dan berkembang dulu di suatu tempat untuk 

kemudian baru masuk ke lingkup kebudayaan penerima. 

B. Saran  

Atas dasar kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Keraton 

Keraton tetap mempertahankan budayanya seiring dengan 

perkembangan zaman yang modernisasi dengan tetap mempertahankan 

kesejahteraan abdi dalem 

2. Bagi abdi dalem   

Abdi dalem agar tetap mempertahankan budaya keraton serta 

melestarikan budaya keraton dengan menyebarkan ke masyarakat tempat abdi 

dalem tinggal ketika di luar tugasnya menjadi abdi dalem, sehingga masyarakat 

lain yang tidak bekerja sebagai abdi dalem bisa mengetahui kebudayaan yang 

ada di keraton. 

C. Penutup  

Alhamdulillahi rabbil‘alamin puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah 

SWT yang telah melimpahkan segala ridho dan karunia-Nya sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa 

selama penelitian masih banyak sekali kekurangan selama melakukan penelitian  
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ini. Maka dari itu, peneliti mengherapkan kritik dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak. 

   Tak lupa peneliti mengucapkan banyak terimakasih semua pihak yang 

telah mendukung baik secara moril maupun materiil sejak dari awal  sampai 

pada penyelesaian penelitian ini. Semoga amal kebaikan diterima oleh Allah 

SWT. 
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