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  BAB I 

PENDAHULULAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah hubungan diperlukan komunikasi yang terbuka 

antara satu dengan lainnya. Menurut Rogers dan Kincaid (dalam Sari, dkk 

2006:12),  komunikasi adalah proses pertukaran informasi dengan 

menyampaikan gagasan atau perasaan agar mendapat tanggapan dari orang 

lain dan dapat mengekspresikan dirinya yang unik.  

Informasi yang disampaikan dalam komunikasi dapat berupa 

identitas diri, pikiran, perasaan, penilaian terhadap keadaan sekitar, 

pengalaman masa lalu dan rencana masa depan yang sifatnya rahasia 

maupun tidak. Proses yang bertujuan mengungkapkan informasi tentang 

diri sendiri kepada orang lain disebut keterbukaan diri (West dan Turner, 

2010 :171) 

Keterbukaan diri merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain 

(Wheeless dan Grotz, 1997: 251). Selanjutnya menurut Pearson (2011: 

140) proses pengungkapan diri dilakukan dengan sengaja kepada orang 

lain yang mungkin tidak menyukai informasi itu dan pada umumnya 

bersifat pribadi, sensitif dan rahasia.  

Keterbukaan diri ini penting dimiliki oleh setiap orang, termasuk 

remaja. Jika seorang remaja terbuka, terutama kepada orangtua maka akan 

memberikan dampak positif yang baik untuk perkembangannya. Lumsden 
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(dalam Gainau, 2009 : 2) mengatakan bahwa keterbukaan diri dapat 

membantu seseorang berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan 

kepercayaan diri serta hubungan menjadi lebih akrab. Dan hasil penelitian 

Johson (dalam Gainau, 2009: 170) menemukan bahwa individu yang 

mampu membuka diri akan dapat mengungkapkan diri secara tepat, 

terbukti mampu menyesuaikan diri, percaya pada diri sendiri, lebih 

kompeten, dapat diandalkan, lebih mampu bersikap positif, percaya 

terhadap orang lain, objektif, dan terbuka. Sementara itu, Devito (2015 : 

58) mengatakan dengan keterbukaan diri, individu mendapatkan 

pengetahuan tentang diri dan dapat meningkatkan kemampuan mengatasi 

masalah. Dan remaja yang kurang mampu dalam keterbukaan diri terbukti 

tidak mampu menyesuaikan diri, kurang percaya diri, dan tertutup. 

Johnson (dalam Gainau, 2009 : 3) mengatakan tanpa keterbukaan diri, 

remaja cenderung mendapat penerimaan sosial kurang baik sehingga 

berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya.  

Keterbukaan diri ini dapat dilakukan kepada orang-orang yang 

memiliki hubungan yang dekat, salah satunya adalah kepada orangtua. 

Menurut Smentana & Metzger (2006 : 201) keterbukaan masalah pribadi 

remaja kepada orangtua dapat membantu remaja menurunkan kecemasan 

dan depresi, sedangkan menurut Calhoun dan Acocella (dalam Gainau, 

2009 : 2)  remaja yang memiliki kemampuan keterbukaan diri mampu 

menyesuaikan diri dengan baik serta dapat melepaskan perasaan bersalah 

dan cemas. Selain itu, remaja yang menganggap orangtua sebagai 
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kepercayaanya akan memperlihatkan cara-cara penyesuaian yang baik dari 

pada remaja yang tidak mempercayai orangtuanya, dan anak-anak yang 

percaya terhadap orangtuanya cenderung menjadi conformer. Beberapa 

bukti juga menunjukkan remaja yang suka memberontak berasal dari 

keluarga dimana tidak terdapat rasa saling mempercayai antara orangtua 

dengan remajanya (Sulaeman, 1995 : 80). 

Dalam kenyataannya, tidak semua remaja memiliki keterbukaan 

diri, terutama kepada orangtuanya. Hasil survey yang dilakukan TNS 

(dalam Pratiwi, 2014 : 4) melaporkan 64% pengguna internet adalah 

remaja dan mereka menggunakan media sosial sebagai tempat untuk 

berbagi cerita melalui facebook, twitter, dan sebagainya. Dan ini selaras 

pula dengan hasil penelitian Asnandi dan Rosyidi (2010), yang 

menemukan bahwa para remaja lebih suka berbagi dengan menggunakan 

facebook karena bagi mereka dengan menceritakan diri lewat facebook, 

mereka akan lebih banyak mendapat perhatian dan dukungan dari banyak 

orang. Bagi remaja, cara tersebut menjadi lebih efektif untuk 

mengungkapkan dirinya daripada bercerita secara langsung kepada orang-

orang tertentu. Sementara itu untuk kalangan mahasiswa, hasil penelitian 

yang dilakukan Daharnis (2001) terhadap mahasiswa di padang 

menemukan kemampuan mahasiswa dalam membuka diri relatif rendah.  

Ketidakterbukaan diri remaja pada orangtua sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Rumah Shine pada halaman Kompasnia (diakses pada 

tanggal 6 Juli 2016) dikarenakan saat remaja mengungkapkan keinginan 
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mereka untuk berbincang-bincang dengan orangtua namun orangtua tidak 

mau mendengarkan, tidak menerima pendapat remaja, tidak mengerti 

perasaan remaja, orangtua berbuat sesuatu untuk anak mereka tanpa 

memperhitungkan pikiran dan perasaan mereka.  Dengan begitu, remaja 

enggan untuk berkomunikasi lagi kepada orangtua, tidak lagi 

mempercayai orangtuanya dan akhirnya  remaja pun menjauh dari 

orangtua.  

Alasan-alasan remaja yang menyebabkan ketidakterbukaan pada 

orangtua sebagaimana dikemukakan di atas, sebenarnya berkaitan dengan 

bagaimana pola hubungan yang terjadi antara orangtua dengan remaja. Ini 

sejalan dengan hasil penelitian Tokic & Ninoslava (2010) bahwa remaja 

menganggap pengungkapan diri mereka dipengaruhi oleh berbagai 

tindakan orangtua tertentu dan reaksi dalam situasi terkait apa yang ingin 

diungkapkan. Menurut pandangan remaja, tidak hanya orangtua yang 

menghambat pengungkapan diri oleh reaksi yang tidak menguntungkan, 

tetapi orangtua juga harus mendorong remaja untuk mengungkapkan 

dengan berperilaku dengan cara tertentu. Ini tentu berkaitan dengan gaya 

pengasuhan orangtua.  

Pathak (2012) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi keterbukaan diri adalah gaya pengasuhan orangtua. Gaya 

pengasuhan orangtua memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan 

pribadi remaja dikarenakan orangtua berhubungan langsung dengan 

remaja, orangtua sendiri yang menciptakan lingkungan keluarga yang 



5 
 

 

positif ataupun negatif kepada remajanya. Hubungan yang positif akan 

memberikan dukungan keterbukaan diri remaja sehingga remaja mampu 

mengungkapkan diri secara tepat, sebaliknya jika hubungan orangtua yang 

tidak mendukung keterbukaan diri remaja, maka remaja akan sulit untuk 

bisa mengungkapkan diri secara tepat. Hal ini juga didukung oleh hasil 

penelitian Purnamasari (2016) menemukan bahwa ada pengaruh gaya 

pengasuhan orangtua terhadap keterbukaan diri remaja. 

Dalam penelitian yang dilakukan Baumrind (dalam Yusuf, 2012 : 

51) dia menemukan tiga jenis gaya pengasuhan yang digunakan orangtua 

dalam berinteraksi dengan anak atau remajanya yakni, authoritatif, 

authoritarian, dan permissif.  

Ketiga jenis gaya pengasuhan tersebut memiliki kecenderungan 

yang berbeda-beda dalam berinteraksi dengan remaja. Pada gaya 

pengasuhan yang authoritatif, orangtua memberikan keseimbangan antara 

pemberian kontrol terhadap tingkah laku remaja dengan pemberian 

kebebasan pada anak untuk berinisitaif. Pada gaya pengasuhan 

authoritarian, orangtua lebih menekankan kontrol dibandingkan dengan 

memberi kebebasan pada remaja. Sedangkan gaya pengasuhan permissif, 

orang tua lebih menekankan kebebasan pada anak (Baumrind, dalam 

Yusuf : 2012 : 51). Dengan menyimak pada bagaimana perlakuan 

orangtua pada masing-masing jenis gaya pengasuhan, maka akan sangat 

berpeluang memberikan dampak yang berbeda pada keterbukaan diri 

remaja.  
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Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian guna mengetahui hubungan gaya pengasuhan 

orangtua dengan keterbukaan diri, yang peneliti kemas dalam judul 

“Hubungan antara Gaya Pengasuhan Orangtua dengan Keterbukaan Diri 

Mahasiswa pada Orang tua” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang di 

atas,          maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan antara gaya pengasuhan orang tua dengan 

keterbukaan diri mahasiswa pada orang tua? 

2. Apakah ada hubungan positif antara gaya pengasuhan autoritatif 

dengan keterbukaan diri mahasiswa pada orang tua ? 

3. Apakah ada hubungan negatif antara gaya pengasuhan autoritarian 

dengan keterbukaan diri mahasiswa pada orang tua ? 

4. Apakah ada hubungan negatif antara gaya pengasuhan permissif 

dengan keterbukaan diri mahasiswa pada orang tua ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :  

1. Ada tidaknya hubungan antara gaya pengasuhan orangtua dengan 

keterbukaan diri mahasiswa pada orangtua ? 



7 
 

 

2. Ada tidaknya hubungan positif antara gaya pengasuhan authoritatif 

dengan keterbukaan diri mahasiswa pada orangtua ? 

3. Ada tidaknya hubungan negatif antara gaya pengasuhan authoritarian 

dengan keterbukaan diri mahasiswa pada orangtua ? 

4. Ada tidaknya hubungan negatif antara gaya pengasuhan permissif 

dengan keterbukaan diri mahasiswa pada orang tua ? 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki 

kaitan dengan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Pathak (2012) yang meneliti tentang “ Parental Monitoring and Self 

Disclosure of Adolescents” Hasil penelitiannya menemukan terdapat 

hubungan antara parental monitoring dengan self disclosure pada 

remaja. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti parental monitoring (Gaya 

Pengasuhan Orangtua) dan menjadikannya sebagai variabel 

independen dan sama-sama menjadikan self disclosure (Keterbukaan 

Diri) sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaanya terletak pada 

subjek penelitian. Penelitian ini menjadikan mahasiswa sebagai subjek 

dan pada penelitian Pathak menjadikan remaja awal sebagai 

subjeknya.  

2. Mihai (2011), yang meneliti tentang “Self Disclosure and Parents and 

Children Realationship Depending on Parental Styles”. Hasil 
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penelitiannya menemukan terdapat hubungan antara self disclosure 

dengan parental styles. Penelitian ini memiliki persamaan variabel 

dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama meneliti 

Parental Styles (Gaya pengasuhan orangtua) dan Self Disclosure 

(Keterbukaan Diri). Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian 

yang dilakukan Mihai menjadikan parental style sebagai variabel 

dependen dan self disclosure sebagai variabel independen, sementara 

pada penelitian ini adalah sebaliknya. 

3. Purnamasari (2016), yang meneliti tentang “ Pengaruh Pola Asuh 

Orangtua Terhadap Keterbukaan Diri Remaja Siswa Kelas X SMK 

Negeri 02 Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016. Hasil penelitiannya 

menemukan terdapat pengaruh pola asuh orang tua dengan 

keterbukaan diri remaja. Penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama meneliti pola asuh 

orangtua dan keterbukaan diri. Sedangkan perbedaannya adalah pada 

penelitian yang dilakukan Purnamasari menjadikan siswa SMK 

sebagai subjeknya, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah menjadikan mahasiswa sebagai subjeknya. 

Berdasarkan analisa terhadap kesamaan dan perbedaan antara 

penelitian yang penenliti lakukan denganpenelitian-penelitian 

sebelumnya, maka penelitian ini masih dapat dikategorikan baru 

kerena belum ada penelitian sebelumnya yang betul-betul sama dengan 

penelitian yang penelti lakukan. 
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E. Manfaat Penlitian 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan 

khususnya pada psikologi perkembangan remaja. 

2. Manfaat Praktis 

a) Untuk membuktikan secara empiris tentang hubungan gaya 

pengasuhan orangtua dan keterbukaan diri mahasiswa pada 

orangtua ditinjau dari jenis kelamin. 

b) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

orangtua tentang besarnya peranan orangtua serta pengaruhnya 

terhadap prilaku mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 


