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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remaja adalah suatu periode transisi dari fase anak hingga fase 

dewasa awal yang dimulai usia 10 hingga 12 tahun hingga berakhir 

pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja berawal dari perubahan 

fisik yang cepat, perubahan tubuh dan perkembangan seksual (dalam 

Santrock, 2002, hal. 23). Pada fase remaja individu dituntut untuk 

mencari identitas diri, banyak remaja yang melakukannya dengan cara 

bergaul dengan banyak orang, dengan aktif di sosial media, bergabung 

dalam kelompok tertentu, atau mengikuti berbagai kegiatan di sekolah. 

Banyak remaja yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi diri, 

hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan sosioemosional remaja 

sehingga menjadi terhambat. 

Dalam perkembangan semasa remaja perlu memiliki keterbukaan 

dengan orang lain. Menurut Wheels (dalam Gainau, 2009, hal. 4) 

Keterbukaan diri diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. 

Sedangkan menurut Pearson (dalam Ifdil, 2013, hal. 113) keterbukaan 

diri merupakan metode yang paling dapat dikontrol dalam menjelaskan 

diri sendiri kepada orang lain. Individu dapat mengungkapkan 

perasaan, tingkah laku, dan kebiasaannya melalui keterbukaan tersebut.  
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Keterbukaan diri memiliki sisi positif namun  juga memiliki sisi 

negatif. Hal positif dari keterbukaan diri adalah komunikasi akan lebih 

efektif dan menyenangkan apabila individu mampu dan berani 

mengungkapkan pikiran dan perasaan secara terbuka dan lancar (Ifdil, 

2013, hal. 110). Individu yang memiliki keterbukaan dapat mendorong 

diri untuk lebih berkembang. Sebaliknya ketika keterbukaan diri rendah 

maka orang akan menjadi lebih tertutup, dan kurang mampu untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara terbuka lancar (Ifdil, 

2013, hal. 115). Terkhusus bagi remaja yang memasuki masa 

perkuliahan akan memasuki dunia baru yang lebih luas bagi 

mahasiswa, sehingga mendorong mahasiswa tersebut untuk lebih 

berkembang. 

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan seorang 

dosen pendamping mahasiswa dari Timika yang dilakukan pada bulan 

Januari 2016, mahasiswa perantauan cenderung kurang terbuka dengan 

pergaulan barunya, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari Papua 

dan Flores. Mereka cenderung bergaul dengan kelompok sedaerah 

asalnya karena tertutup dengan mahasiswa lain. Sedangkan mahasiswa 

dari daerah lain tidak begitu mengalami masalah yang berarti dalam 

keterbukaan dengan lingkungan barunya.  

Menambahkan wawancara dengan mahasiswa F  yang berasal dari 

Medan, pada awal datang ke Semarang ia kurang membuka diri 

terhadap teman baru karena perbedaan bahasa pergaulan. Mahasiswa F 

bercerita bahwa ia mulai dapat beradaptasi dan terbuka bagi teman-

teman sejak pertengahan semester dua  Sedikit berbeda dengan 
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pernyataan di atas, salah satu supervisor kegiatan pelatihan kepribadian 

wajib bagi mahasiswa baru menyatakan bahwa tidak semua mahasiswa 

yang berasal dari luar daerah cukup mampu beradaptasi dan terbuka 

dengan teman lainnya. 

Wawancara lain dengan mahasiswa angkatan 2015 yang berasal 

dari Ketapang bernama B. Ketika pertama kali masuk kuliah merasa 

tidak percaya diri dan cenderung tertutup dengan teman baru. Karena 

merasa memiliki bahasa dan kultur berbeda. Menurut B masih banyak 

teman sedaerah yang mengalami hal sama dengan dirinya yaitu merasa 

tertutup dan tidak percaya diri, terutama bagi yang tidak memiliki 

teman sedaerah di Fakultas. Mahasiswa angkatan 2015 mengungkapkan 

untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus baru membutuhkan 

waktu sekitar 9 bulan untuk memahami lingkungan baru yang 

ditinggali. 

Sejalan dengan pemaparan di atas, remaja perantauan seringkali 

mengalami rasa krisis kepercayaan pada diri pada awal kedatangannya 

di lokasi, sehingga merasa minder ketika tiba di lingkungan yang baru 

dikenal. Mahasiswa perantauan yang datang ke tempat baru seringkali 

menjadi tertutup dengan orang lain yang asing. Mahasiswa yang minder 

menjadi membatasi diri untuk mengungkapkan dirinya. Mahasiswa 

perantauan akan cenderung tertutup sifat negatifnya sehingga beberapa 

mahasiswa akan menutup diri kepada teman dengan menceritakan sisi 

baik agar dapat diterima di pergaulan yang baru. Dalam perkembangan 

sosioemosional pada remaja, keterbukaan diri dapat membantu remaja 
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untuk menemukan jati dirinya, kepercayaan diri, nilai-nilai yang akan 

ditanamkan, sehingga membantu berkembang ke arah yang positif. 

Kurangnya keterbukaan remaja bisa menjadi salah satu 

penyebab beberapa remaja masuk dalam kelompok pergaulan yang 

salah. Karena kurangnya keterbukaan para remaja dengan orangtua 

dapat mengakibatkan remaja menjadi salah arah dalam menentukan 

pandangan – pandangan atau nilai yang dianut karena tidak banyak 

bergaul dengan orang lain.. 

Keterbukaan diri atau self disclosure memiliki kaitan erat dengan 

perkembangan remaja. Dinamika keterbukaan pada remaja ini menjadi 

salah satu faktor penting bagi perkembangan remaja untuk mengetahui 

siapa diri sebenarnya. Johnson menyebutkan individu yang mampu 

mengungkapkan diri secara tepat terbukti lebih mampu menyesuaikan 

diri, lebih percaya diri, lebih kompeten, ekstrover, dapat diandalkan, 

lebih mampu bersikap positif dan percaya pada orang lain, lebih 

obyektif dan terbuka (dalam Muttaqien, 2013, hal. 4). Keterbukaan diri 

mempunyai peranan yang penting dalam interaksi sosial, agar dapat 

berani mengeluarkan pendapatnya, perasaan serta segala yang ada di 

pikirannya. Keterbukaan diri dapat membantu remaja dalam mencari 

jati diri, dapat membantu mencurahkan isi hati kepada orangtua, atau 

kepada teman sehungga dapat diarahkan dalam mencapai jatidinya dan 

orang tua dapat mengontrol perilaku remaja. 

Selain keterbukaan diri, hal yang menonjol dalam fase remaja 

adalah kesadaran yang mendalam mengenai diri (self), remaja mulai 

meyakini akan adanya kemauan, potensi dan cita-cita. Remaja memiliki 
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pemikiran tentang siapakah dirinya dan apa yang membuat diri remaja 

tersebut berbeda dengan orang lain. Setiap remaja ingin merasakan 

akan kebutuhan tentang keberadaannya yang dapat memberikan 

perasaan bahwa remaja berhasil, mampu dan berguna. Harga diri yang 

positif pada remaja mampu untuk membuat remaja mengatasi 

kecemasan, kesepian, dan penolakan sosial (Sarwono & Meinarno, 

2009, hal. 57) 

Menurut Dolgin, dkk (dalam Seamon, 2003, hal. 155) keterbukaan 

diri atau self disclosure dapat dipengaruhi oleh harga diri atau self 

esteem. Seseorang dengan harga diri yang rendah akan mengalami 

kesulitan untuk mengungkapkan diri karena ada resistensi dalam 

hubungan dengan orang lain. Dalam pengungkapan kepada orang lain 

apabila individu tersebut berbohong kepada orang lain mereka menjadi 

rentan terhadap rasa malu dan risiko merusak harga diri mereka. 

Menurut Vera & Betz (dalam Seamon, 2003, hal. 156) individu dengan 

harga diri yang tinggi percaya pada kemampuan mereka untuk 

berkomunikasi dengan baik dibandingkan dengan  orang-orang yang 

rendah diri dari segi berbagi informasi pribadi.  

Dalam keseharian remaja pola tersebut yang sering terjadi remaja 

yang memiliki harga diri rendah cenderung lebih mempunyai kebiasaan 

tertutup pada orang lain. Hal ini dapat disebabkan karena kurang 

perhatian yang ia dapat, kurang berani dalam mengambil sebuah 

tindakan sehingga remaja memandang dirinya sebagai orang yang 

rendah. Harga diri bagi mahasiswa baru perantauan cenderung lebih 
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rendah karena pada mahasiswa baru masih enggan untuk mengambil 

sebuah tindakan 

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

keterbukaan diri adalah salah satu hal yang dibutuhkan dalam tahap 

perkembangan remaja, termasuk pada mahasiswa perantauan. Hal ini 

ada kemungkinan terkait dengan perkembangan harga diri. Atas dasar 

tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apa hubungan antara harga 

diri dengan keterbukaan diri pada mahasiswa perantauan. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mengungkap hubungan harga diri dengan 

keterbukaan diri  pada mahasiswa perantauan 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi 

kajian ilmu Psikologi, khususnya dalam Psikologi Perkembangan 

dan Psikologi Sosial mengenai keterbukaan diri dalam kaitannya 

dengan harga diri pada mahasiswa perantauan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi 

berbagai pihak yang relevan dan peduli dengan kehidupan 

mahasiswa khususnya mahasiswa perantauan sehingga dapat 

memikirkan cara-cara untuk membantu perkembangan keterbukaan 

diri. 




