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* CULTURE AND TEMPERAMENT:

▪ PERBEDAAN PSIKOLOGIS YANG MUNCUL PADA ANTAR 
BUDAYA, BANYAK MEMBICARAKAN TENTANG TEMPERAMEN, 
KELEKATAN, PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN MORAL. KELEKATAN, PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN MORAL. 

▪ TEMPERAMEN BAYI: 
1. EASYGOING OR FUSSY
2. ACTIVE OR QUIET 

▪ THOMAS DAN CHESS (1977): 
1. EASY    
2. DIFFICULT 
3. SLOW TO WARM UP



• EASY TEMPERAMENT: A VERY REGULAR, 
ADAPTABLE, MILDLY INTENSE STYLE OF 
BEHAVIOR THAT IS POSITIVE AND 
RESPONSIVE.

• DIFFICULT TEMPERAMENT: AN INTENSE, 
IRREGULAR, WITHDRAWING STYLE IRREGULAR, WITHDRAWING STYLE 
GENERALLY MARKED BY NEGATIVE 
MOODS.

• SLOW-TO-WARM-UP: INFANTS NEED TIME 
TO MAKE TRANSITIONS IN ACTIVITY AND 
EXPERIENCES.



CROSS-CULTURAL STUDIES ON 

TEMPERAMENT

• Contoh hasil riset: 

- Di AS menemukan bahwa bayi-bayi Midwest lebih 

tenang, kurang suka marah ketimbang bayi Anglo.tenang, kurang suka marah ketimbang bayi Anglo.

- Bayi Jepang lebih sedikit menangis, sedikit 

bersuara, kurang aktif, dibandingkan dengan bayi 

Anglo.

- Bayi Najavo lebih tenang dibandingkan bayi 

Amerika Eropa.



• Sumber/penyebab perbedaan temperamen:

- Gaya temperamen yang bernilai dalam kebudayaan 

yang bersangkutan

- Lingkungan spesifik (seperti kemiskinan)

- Fisiologis ibu (seperti tekanan darah tinggi)



* BUDAYA DAN ATTACHEMENT

• Attachment merupakan ikatan yang spesial, yang berkembang 
antara bayi dan pengasuh awalnya. Attachment ini memberi 
kenyamanan pada anak.

• Bowlby (1969) dengan teori evolusioner attachementnya 
menyatakan bahwa bayi harus memiliki preprogram, dasar 
biologis agar memiliki kelekatan dengan pengasuhnya.

• Mary Ainsworth (1967,1977) mengemukakan 3 gaya 
attachement: Secure (perasaan aman), ambivalent (perasaan attachement: Secure (perasaan aman), ambivalent (perasaan 
bertentangan), dan avoidant (menghindar). 

• Studi Van Ijzendoorn & Sagi, 1999) menguraikan beberapa isu 
lintas budaya dari studi Ainsworth di Uganda, al tentang 
kesensitifan ibu sebagai penyebab penting attachment:
- Ibu dari bayi yang securely attached dideskripsikan dengan  

sensitif, hangat, lebih memiliki ekspresi emosional yang positif
- Ibu yang anaknya avoidant dideskripsikan overstimulasi
- Ibu yang anaknya ambivalent, mempunyai karakteristik tidak 
sensitif dan tidak terlibat (uninvolved)



• Menurut Ainsworth: Determinan umum kelekatan 
yang aman adalah pengasuh yang sensitif dan 
responsif terhadap kebutuhan anak.

• Riset terbaru, Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake, 
Morelli (2000) membandingkan responsivitas 
kepekaan pengasuh orang Jepang dan US. Di AS, 
orang tua cenderung menunggu anak mereka orang tua cenderung menunggu anak mereka 
mengkomunikasikan kebutuhan untuk direspon. 
Sebaliknya di Jepang, orang tua cenderung lebih 
suka mengantisipasi kebutuhan anak mereka. Ini 
berarti anak-anak di AS dilatih untuk bersikap 
ekspresif menyampaikan kebutuhannya kepada 
orang tua ketimbang anak-anak di Jepang. 



* PERKEMBANGAN KOGNITIF

* Piaget mengemukakan pertumbuhan kognitif anak melalui 4 
tahapan, yaitu: 

(1) Tahap sensorimotor (dimulai dari kelahiran hingga kira-
kira usia 2 tahun)

(2) Tahap preopersional (kira-kira usia 2 sampai 6 atau 7 tahun)
(3) Tahap operasional konkrit (kira-kira usia 6/7 tahun sampai 11 

tahun)
(4) Tahap operasional formal (kira-kira usia 11 tahun sampai dewasa)

* 4 pertanyaan sentral terhadap teori Piaget dalam perspektif 
lintas budaya:

(1) Apakah tahapan Piaget terjadi dalam urutan yang sama dalam    
budaya yang berbeda? Studi menunjukkan: Tahapan dari 
Piaget terjadi dalam urutan tertentu dalam budaya yang 
berbeda. Anak-anak  yang berasal dari budaya yang berbeda 
tersebut mempelajari tugas-tugas dalam teori Piaget dengan
urutan yang sama.



2. Apakah teori Piaget berhubungan dengan 
masing-masing tahap perkembangan 
pada semua budaya? Studi menunjukkan

ada keberagaman usia.

3. Apakah ada perbedaan budaya yang 
mempengaruhi teori Piaget? Ada perbedan budaya mempengaruhi teori Piaget? Ada perbedan budaya 

yang mempengaruhi keahlian spesifik pada tahapan 

Piaget. 

Al. terlihat pada studi yang menunjukkan bahwa 

setengan anak Kanada mampu memecahkan tugas 

spasial pada usia 7 tahun, anak Australia pada usia 9 

tahun, dan anak Afrika tidak mencapai setengah 

hingga 12 tahun.



3.  Apakah budaya Barat memandang 
penalaran ilmiah sebagai point 
perkembangan terakhir? Teori Piaget 
mengasumsikan bahwa penalaran 
secara ilmiah diasosiasikan pada tahap secara ilmiah diasosiasikan pada tahap 
operasional formal (yang merupakan 
tahap tertinggi perkembangan kognitif) 



* Teori Moral dari Kohlberg

Kohlberg mengemukakan 3 tahap perkembangan 

moral, yaitu:

(1) Preconventional morality

(2) Conventional morality(2) Conventional morality

(3) Postconventional morality

* Studi lintas budaya penalaran moral

- Penemuan dari beragam studi mengemukakan bahwa teori 
penalaran moral dari Kohlberg bersifat universal, akan tetapi 
sejumlah studi lintas budaya mempertanyakan generalisasi 
tahap tertinggi penalaran moral teori Kohlberg. 



- Salah satu yang mendasari teori Kohlberg adalah 
pemahaman prinsip moral dan prinsip kata hati, yakni 
mengabaikan peraturan dan adat budaya. Ini merupakan 
penalaran moral tahap pascakonvensional (tahap tertinggi)

- Studi menunjukkan bahwa anak-anak Chinese cenderung 
lebih memperhatikan kepentingan orang lain dan hubungan 
ketika memahami dilema moral, sementara anak-anak 
Islandia menekankan pertimbangan diri.Islandia menekankan pertimbangan diri.

- Miller (2001) mengemukakan untuk mempertimbangkan 
perspektif moral lain yang mengabaikan teori moral 
tradisional. Ia menjelaskan mengenai “moralities of 
community” yang menekankan hubungan interpersonal dan 
komunitas, dan ia menjelaskan mengenai “moralities of 
divinity”, dimana kepercayaan dan spiritualitas merupakan 
pusat perkembangan moral
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