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Emosi adalah respon neuropsikologis terhadap stimulus yang   menimbulkan 
komponen- koponen yang terorganisasi. Komponen-komponen tersebut 
meliputi perasaan subjektif, misalnya perilaku ekspresif melalui wajah, suara 
dan gerakan non verbal. → Reaksi fisiologis misalnya meningkatnya denyut 
jantung, bernafas lebih cepat. Kecenderungan perilaku mis. bergerak 
mendatang atau menjauhi objek.

Emosi bersifat cepat (dapat berlangsung dalam hitungan detik, menit). Emosi 
berbeda dari mood. Mood berlangsung lebih lama.berbeda dari mood. Mood berlangsung lebih lama.

Emosi dasar manusia: marah, jijik, takut, senang, sedih, dan terkejut 
(Ekman,1992,1999)

Emosi manusia lebih kompleks dari hewan. Misalnya emosi marah pada 
hewan, pada manusia bukan hanya sekedar marah, melainkan irritated, 
aggravated, agitated, annoyed, grouchy, hostile, exasperated, 
frustatedfurios, grumpy, mad, enraged. Bila hewan memiliki rasa takut, maka 
manusia lebih dari rasa takut seperti gugup, tegang,uneasy, worried, 
alaramed, schocked,frighenend, horrified, terrorized, mortified.

Emosi moral antara lain: contemt dan disgust 



*UNIVERSALITY IN EMOTION-THE BASIC 

EMOTION PERSPECTIVE

A.   The Original Universality Study

- Charles Darwin mengemukakan bahwa ekspresi 

wajah emosi merupakan bawaan lahir secara   

biologis dan bersifat adaptasi secara evolusi

- Margeret Mead & Ray Birdwhistell: Ekspresi emosi di - Margeret Mead & Ray Birdwhistell: Ekspresi emosi di 

wajah harus ditelaah seperti sebuah bahasa.

B.   Universality in Emotion Antecedent

Emotion Antecedents adalah peristiwa atau situasi 
yang menyebabkan emosi. Misalnya putus cinta akan 
menimbulkan kesedihan. 



C. Universality in Emotion Appraisal Processes

Emotion Appraisal adalah proses dimana orang menilai  

peristiwa, situasi-situasi, dan kejadian-kejadian yang  

menyertai emosi-emosi mereka.

D. Universality in Expressive Behavior

Ekspresi wajah dari emosi bersifat genetik, bukan   

belajar sosial. Ditemukan bahwa anak dan orang belajar sosial. Ditemukan bahwa anak dan orang 

dewasa yang buta menunjukkan ekspresi wajah yang 

sama dalam pemandangan individual, spontanitas, dan 

sikap.



Underlying Psychological Themes that Elicit Emotions

Emotion Universal Underlying Psychological Theme

Happiness accomplishing a goal

Anger Being prevented from accomplishing a goal

Sadness Being kept from something you desire or wantSadness Being kept from something you desire or want

Disgust Being sickened or repulsed by something

Fear Sensing danger caused by unexpected,novel events and being 

completely helpless to do something about it

Surprise Acknowledging something new or novel

Contemt Feeling morally superior over someone else

Shame and guilt Feeling a high level of responsbility for one’s own behavior, 

which conflict with one’s own standards



E. Universality in The Coherence among Emotion Respon System
Adalah ide bahwa berbagai komponen respon (misalnya 
wajah, suara, fisiologis) berhubungan satu sama lainnya dan 
membentuk makna. 

F. The Seven Universal Expressions of Facial Emotion: 
Anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise, contempt

Ringkasan inti:
- Manusia lahir dengan serangkaian emosi dasar utama yang 

secara biologis innate dan secara genetis encoded. 

- Emosi memungkinkan kita menilai peristiwa dan situasi dalam 
cara yang reliabel dan dapat diprediksi.



*Cultural Differences in Emotion

Manusia secara universal lahir dengan emosi sama, 

namun budaya mempengaruhi sejumlah aspek emosi.

A. Cultural Differences in Emotion Antecedents:

Jenis-jenis antecedent yang sama   secara umum Jenis-jenis antecedent yang sama   secara umum 
membawa jenis emosi yang sama secara lintas 
budaya. Namun, perbedaan budaya tetap ada pada

berbagai kejadian antecedent yang membawa emosi. 
Mis. Kematian pada satu budaya diartikan sebagai 
kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai, 
tetapi pada budaya lain diartikan sebagai kebahagiaan 
karena dipandang merupakan tujuan spiritual tertinggi.



B.  Cultural Differences in Emotion Appraisal

Contoh:

- Di Amerika, atribut kesedihan dimunculkan pada orang lain, 

sedangkan di Jepang ditampilkan pada diri sendiri.

- Amerika juga lebih mengatribusi penyebab kegembiraan, 

ketakutan, dan malu pada orang lain, sedangkan orang Jepang ketakutan, dan malu pada orang lain, sedangkan orang Jepang 

memandangnya sebagai kesempatan atau takdir.

- Penelitian Scherer (1997): Secara kolektif, ditemukan bahwa 

meskipun banyak proses penilaian (appraisal) yang tampaknya 

menjadi universal bagi manusia, namun ada ruang untuk beberapa 

perbedaan budaya, khususnya dalam dimensi penilaian yang berisi 

pernyataan relatif tentang budaya atau norma sosial seperti fairness dan

moralitas.



C. Cultural Differences in Expressive Behavior:

Display Rules

- The Original Display Rules:
Ekman & Friesen (1989) berpendapat bahwa ada banyak cara 
dimana display rules dapat memodifikasi ekspresi. Orang dapat:

• Mengungkapkan kurang dari perasaan yang sebenarnya 
(deamplification)

• Mengungkapkan lebih dari yang sebenarnya dirasakan • Mengungkapkan lebih dari yang sebenarnya dirasakan 
(amplification)

• Tidak menunjukkan apapun (neutralization)
• Menunjukkan emosi tetapi dengan emosi yang lain dan disertai 

alasan (qualification)
• Menutup atau menyembunyikan perasaan dengan menunjukkan 

sesuatu yang lain (masking)
• Menunjukkan emosi saat dia benar-benar tidak merasakannya 

(simulation)



- Recent Cross-Cultural Research on Display Rules:

Expression of Personal Emotions in Self-Ingroup and 

Self-Outgroup Relationships in Individualistic and 
Collectivistic Cultures

Type of Culture

Individualistic Collectivistic

Self-Ingroup Relations Okay to express Suppress expressions Self-Ingroup Relations Okay to express 
negative feelings;less 
need to display positive 
feelings

Suppress expressions 
of negative feelings; 
more pressure to 
display positive feelings

Self-Outgroup 
Relations

Suppress negative 
feelings; okay to 
express positive 
feelings as would 
toward ingroups

Encouraged to express 
negative feelings; 
suppress display 
positive 
feelingsreserved for 
ingroups



- The Concept of Emotion:

Cara satu budaya memahami dan 

mendefinisikan emosi tidak selalu sama 

dengan budaya lain. Juga tidak semua 

budaya mempunyai kata emosi, cth: suku Tahiti tidak

mempunyai kata emosi.

- The Categories of Emotion:
Banyak kata dalam bahasa Inggeris yang tidak  

memiliki equivalent dalam budaya lain. Sebaliknya, 

sebagai contoh, kata emosi dalam budaya lain tidak

memiliki equivalent bahasa Inggris yang tepat.



- The Location of Emotion:

Di Amerika Serikat emosi dan perasaan inner ada pada 
heart, bangsa Jepang mengidentifikasi emosi ada 
dalam hara (usus atau abdomen), Chewing pada 
kelompok Malaya memandang ada dalam liver, suku 
Tahiti melokasikan emosi muncul dari intesites. Pada 
suku infaluk emosi merupakan niferash yang berarti our 
insides. 

Jadi emosi dipahami secara berbeda. Pada AS, emosi 
dipandang sebagai suatu yang unik, yang tidak dapat 
dilihat tetapi dapat dibagi. Budaya lain yang 
menganggap emosi di luar tubuh (sep. dalam hubungan 
sosial dengan orang lain), adalah berbeda dengan 
budaya individualisme Amerika yang sangat personal.



- The Meaning of Emotion to People and to Behavior:

Di AS emosi didefinisikan sebagai personal, private, 
inner. Menurut ifaluks pada bangsa Micronesia dan 
bangsa Tahitian, emosi adalah pernyataan hubungan 
dengan orang lain dan dengan lingkungan fisik. Konsep 
Jepang: amae (bersifat hubungan antara 2 orang).

- Cultural Constructionist Approaches to Emotion:-

Kitayama dan Markus (1991, 1994, 1995), Wierzbicka 
(1994), dan Shweder (1994) menggunakan pendekatan 
konstruksionis dalam menjelaskan pengaruh budaya 
dalam mengalami emosi. Dalam pendekatan 
konstruksionis peneliti memandang emosi sebagai 
sekumpulan “socially shared scripts” terdiri dari 
fisiologis, perilaku, dan komponen-komponen subjektif.



Kesimpulan:

Budaya dapat mempengaruhi perilaku ekspresif melalui 

cultural display rules, dan dapat mempengaruhi 

bagaimana kita menilai emosi melalui aturan decoding 

budaya.

Cultural display rules: Aturan yang telah ditentukan 

secara budaya yang membentuk bagaimana emosi secara budaya yang membentuk bagaimana emosi 

universal diekspresikan.

Decoding rules: Aturan yang membentuk interpretasi 

dan persepsi emosi terhadap emosi.

Sekian


