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PERSOALAN METODOLOGIS

1. Komtaminasi budaya dalam pengukuran

2. Sampling (pengambilan sampel 2. Sampling (pengambilan sampel 

penelitian)

3. Ekuivalensi lintas budaya

4. Interpretasi data

5. Bahasa



1. Komtaminasi budaya dalam pengukuran:

Para ahli mendefinisikan budaya pada level 
sosial-psikologis, tidak biologis. 

Persoalan: 

Tidak mempunyai cara yg memadai untuk 
mengukur karakteristik sosial-psikologis dalam mengukur karakteristik sosial-psikologis dalam 
penelitian, sehingga budaya di tempatkan dalam 
kategori ras (sep. Orang Eropa-Amrik, orang 
Afrika-Amrik), dan kategori kebangsaan (sep. 
Bangsa Amerika, Jepang, Jerman). 

→ Budaya bukan ras, bukan kebangsaan.

→ Terjadi ’pelemahan standar’ pengukuran 

budaya/lintas budaya. 



2. Sampling (pengambilan sampel 
penelitian)

Kesulitan menemukan sample yg 
representatif budaya. 

Misal: Misal: 

Mengambil 70 sampel dari budaya Amerika. Apakah 
bisa diwakili (sama dengan) orang Amerika di 
California, Kansas, Amerika keturunan Eropa, 
keturunan Afrika? 



Mengambil sampel orang Melayu: 

- Apakah Melayu dalam batasan ras, bangsa, suku 
bangsa, suku? 

- Melayu yg beribu/ayah Melayu atau campuran? 

- Melayu di lingkungan marjinal, perkotaan, pesisir, atau 
yg hidup di pulau-pulau kecil di lingkungan air? 

- Melayu di lingkungan dominan atau tidak dominan? - Melayu di lingkungan dominan atau tidak dominan? 

- Melayu yg berasal dari rakyat atau para tengku 
keturunan raja? 

- Melayu nelayan atau Melayu nelayan plus? Melayu di 
Langkat, di Deli Serdang, atau di Riau? Dst.



3. Ekuivalensi lintas budaya

Sejauhmana sample yg diambil adalah setara? 

Misal:

Kesetaraan antara sample berbeda lokasi:

→  Sample Batak di Jakarta dengan di Balige? 

→ Batak di lingkungan individualism dan kolektivism? → Batak di lingkungan individualism dan kolektivism? 

→ Batak dengan tingkat pendidikan berbeda?  

→ Batak dengan tingkat sosial ekonomi berbeda?  

→ Pujakesuma di lingkungan Batak dan di lingkungan 

Melayu?



4. Interpretasi data

Sejauhmana pengumpulan data yang dilakukan (mis. 
melalui kuesioner, wawancara, instrumen) ditafsirkan dalam 
kerangka yang sama oleh budaya peneliti dan yang diteliti?

Keunikan masyarakat:

Masyarakat yg terbiasa memecahkan masalah numerik 
(terpelajar) dan masyarakat yg terbiasa memecahkan 
masalah dengan tanda-tanda alam (mis. jejak kaki binatang). 

Masyarakat yg mengharmoni/menyamakan diri dan 
masyarakat yang menonjolkan keunikan diri.



5. Bahasa: 

Sejauhmana kata, kalimat yg digunakan 

diinterpretasikan sama atau mempunyai 

nuansa yang sama oleh orang yang 

berbeda budaya? berbeda budaya? 

Mis. 

- Kata ‘Insyaallah’, ‘Ya’, ‘Besok’, 

‘Sebentar’.     

- Tubuh berkacakpingang, 

- Pandangan mata.



5. Persoalan Teoritis dalam Cross-Cultural 

Psychology

- Anteseden yg tersimpulkan atas  perbedaan

perilaku: 

→ Berbeda tingkatan kesahihan penyimpulan   

dari data lintas budaya: Penyimpulan utk penafsirandari data lintas budaya: Penyimpulan utk penafsiran

psikologi lintas budaya: tinggi, sedang, rendah.

→ Ada 4 kategori anteseden (pendahulu), yaitu:  

pengaruh ekologis, penurunan genetik, 

pewarisan budaya, pengaruh akulturasi 

→ Persoalan absolutis, universal, relativis

Universal: Terjadi dalam seluruh budaya

Absolut: Mutlak



- Absolutis (mutlak):
Faktor yg menentukan perilaku: Biologis 

Peran budaya dalam variasi perilaku: Terbatas

Perbedaan terutama dikarenakan: Non-budaya

Emik dan etik: etik

- Universalitas:
Faktor yg menentukan perilaku: Biologis dan budaya 

Peran budaya dalam variasi perilaku: SubstansialPeran budaya dalam variasi perilaku: Substansial

Perbedaan terutama dikarenakan: Interaksi budaya dan organisme

Emik dan etik: etik yg diturunkan

- Relativis:
Faktor yg menentukan perilaku: Budaya

Peran budaya dalam variasi perilaku: Substansial

Perbedaan terutama dikarenakan: Budaya

Emik dan etik: emik



- Emik = Temuan-temuan yang berbeda 

antar budaya. Dkl: Bersifat khas       

budaya

= Dari dalam ke luar

= Kajian-kajian komparatif dihindari= Kajian-kajian komparatif dihindari

karena sangat problematis dan 

etnosentris

= Merupakan pendekatan psikologi     

budaya



- Etik = Temuan-temuan yang konsisten

pada berbagai budaya. Mengacu 

pada kebenaran universal 

= Dari luar  ke dalam  



Tiga orientasi umum dalam penelitian lintas 

budaya:

(1) Relativisme     → emic

(2) Absolutisme   → sedikit memperhatikan 

etnosentrismeetnosentrisme

(3) Universalisme → proses-proses

psikologis dasar menjadi ciri umum

kehidupan manusia dimana-mana, tetapi 

manifestasinya dipengaruhi oleh faktor

budaya. Contoh: self esteem. 
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