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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seseorang akan melakukan pertukaran informasi dengan menyampaikan 

gagasan atau perasaan agar mendapat tanggapan dari individu lain dan dapat 

mengekspresikan dirinya yang unik. Individu dari masing-masing budaya yang 

berbeda  memiliki pengaruh dalam berkomunikasi. Bukan hanya sekedar 

berkomunikasi namun terdapat pula kesediaan untuk berbagi informasi mengenai 

diri sendiri yang oleh Jourard (2001) disebut pengungkapan diri atau self 

disclosure (Sari, dkk 2006).  

Menurut Altman dan Taylor (Rohmawati, 2010) self disclosure merupakan 

kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi mengenai diri sendiri 

kepada orang lain bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab. Self disclosure 

merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan dalam hubungan  interpersonal, 

karena dengan adanya pengungkapan diri seseorang dapat mengungkapkan 

pendapatnya, perasaannya, cita-cita dan sebagainya, sehingga memunculkan 

hubungan keterbukaan antar individu. Dampak positif yang terjadi ketika 

seseorang melakukan pengungkapan diri menurut Johnson (Ndoen, 2009) 

diantaranya dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan mendalam antar 

individu, dapat meningkatkan kesadaran diri dalam proses pemberian informasi 

kepada orang lain, mengembangkan keterampilan berkomunikasi sehingga 

memungkinkan seseorang menginformasikan suatu hal kepada orang lain secara 

lebih jelas dan lengkap, meningkatkan penerimaan diri, dapat memecahkan 
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berbagai konflik dan masalah interpersonal. Penting bagi seorang individu untuk 

melakukan pengungkapan diri agar terjadi hubungan interpersonal yang positif. 

Namun persoalan muncul ketika beberapa individu yang berasal dari daerah dan 

budaya berbeda saling berinteraksi. 

Dampak negatif yang ditimbulkan ketika melakukan pengungkapan diri 

yaitu, kekhawatiran untuk membuka diri kepada orang lain berkaitan dengan 

risiko yang akan diterima, misalnya bila kelemahannya diketahui orang lain. 

Hambatan dalam pengungkapan diri juga berkaitan dengan rasa aman dan percaya 

pada orang lain. Rasa aman dan percaya akan tercapai jika seorang individu 

memiliki pemikiran yang positif bahwa orang lain tidak akan merendahkan 

dirinya setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

Pada penelitian Suseno dan Reksosusilo (Masturah, 2013) beranggapan 

bahwa ada budaya yang cenderung menutup diri, ada juga yang terbuka. Misalkan 

di Indonesia khususnya budaya Jawa orang diam atau tertutup itu dinilai lebih 

baik, dan pengungkapan diri masih dianggap tabu karena dipandang sebagai sikap 

menyombongkan diri, angkuh, tinggi hati, dan lain-lain.  

Irmawati (2007) menjelaskan bahwa menurut sebagian orang, orang Batak 

adalah seseorang yang tidak mau kalah, bersuara keras, terbuka, spontan, agresif 

dan pemberani. Orang Jawa memiliki prinsip hidup rukun dan harmonis yang 

mengutamakan hubungan baik antar manusia, dengan demikian menunjukkan 

emosi yang tidak terkendali, berkelahi terbuka akan sangat dihindari dan lebih 

memilih untuk memberi hormat pada sesama, gotong royong, tenggang rasa serta 

ramah tamah. Orang Jawa akan cenderung memendam atau mengontrol emosinya 
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agar tidak ditunjukkan secara berlebihan dihadapan umum. Orang Minangkabau 

terkenal dengan logat berbicaranya yang keras, keras kepala, terbuka, dan 

meninggi. Sedangkan orang Melayu dikenal dengan logat bicaranya yang lemah 

lembut, pandai bergaul, memendam, serta tidak pernah melawan. 

Nilai budaya akan terus dibawa oleh individu karena dimulai dari awal 

kehidupannya sudah diberikan pelajaran untuk dapat menerima dan tidak 

menerima dalam menyatakan diri pada orang lain. Dengan demikian lama 

kelamaan benteng pertahanan diri sangat kuat sehingga untuk terbuka kepada 

orang lain semakin sedikit (Masturah, 2013). 

Dari penjelasan tersebut setiap budaya memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Seseorang yang berasal dari salah  satu budaya memiliki pengaruh 

dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan berbeda, antar budaya ini, 

atau sesama budaya tersebut sebagai salah satu keterampilan sosial yang perlu 

dimiliki oleh seseorang. Menurut Lumsden (Masturah. 2013) pengungkapan diri 

dapat membantu seseorang berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan 

kepercayaan diri serta hubungan menjadi lebih akrab. 

Penting bagi masing-masing kelompok masyarakat dari budaya yang 

berbeda untuk memahami pola interaksi, hubungan interpersonal yang berkaitan 

dengan pengungkapan diri yang dilakukan individu. Hal ini perlu dilakukan agar 

tercipta hubungan yang harmonis dan menghindari terjadinya konflik akibat 

kesalahpahaman dalam melakukan pengungkapan diri.  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, masing-masing budaya yang menjadi 

suku terbesar di Provinsi Riau saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. 
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Keempat suku tersebut memiliki ciri khas tertentu dalam hal pengungkapan diri 

yang dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap, termasuk cara seseorang 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Pengungkapan diri merupakan salah satu 

bagian dari seseorang mengkomunikasikan segala informasi mengenai dirinya 

kepada orang lain. Sehingga hal ini menjadi dasar yang melatarbelakangi peneliti 

untuk melakukan penelitian mengenai “Perbedaan pengungkapan Diri pada Orang 

Batak, Melayu, Minangkabau, dan Jawa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan pengungkapan diri pada orang Batak, Jawa, 

Melayu, dan  Minangkabau. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara ilmiah hal berikut ini: 

Perbedaan pengungkapan diri pada orang Batak, Jawa, Melayu, dan 

Minangkabau. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian berjudul perbedaan pengungkapan diri pada orang Batak, 

Melayu, Minangkabau, dan Jawa ini adalah benar penelitian yang berasal dari ide 

peneliti. Sebelumnya sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2006) 

yang berjudul perbedaan pengungkapan diri mahasiswa tahun pertama Universitas 

Diponegoro ditinjau dari jenis kelamin dan harga diri. Sampel penelitian ini 

berjumlah 346 mahasiswa, dan hasilnya yaitu ada hubungan positif antara harga 

diri dengan pengungkapan diri. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Alifah Nabilah Masturah yang berjudul 

pengungkapan diri antara remaja Jawa dan Madura (2013). Sampel penelitian ini 

berjumlah 50 orang remaja Jawa dan 50 orang remaja Madura di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hasilnya adalah terdapat perbedaan pengungkapan diri 

antara remaja Jawa dan Madura. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Lintang Dewi Saputri, Endang 

Triyanto, dan Keksi Girindra Swasti (2013) yang berjudul hubungan kemampuan 

sosialisasi dengan keterbukaan diri siswa kelas VII. Hasil penelitian ini adalah ada 

hubungan yang signifikan antara kemampuan sosialisasi dengan keterbukaan diri 

pada siswa kelas VII di SMP Gripuro Sumpiuh. 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti ini sebelumnya sudah pernah ada 

yang meneliti dengan judul pengungkapan diri antara remaja Jawa dan Madura 

yang diteliti oleh Alifah Nabilah Masturah. Penelitian tersebut lebih menyoroti 

pada dua suku saja, yaitu Jawa dan Madura dan dilakukan pada 346 remaja 

sebagai subjek penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang. Di Provinsi 

Riau belum banyak penelitian yang mengangkat tema pengungkapan diri, 

khususnya yang menyoroti pada perbedaan pengungkapan diri berdasarkan 

budaya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti perbedaan pengungkapan 

diri pada budaya Batak, Jawa, Melayu, dan Minangkabau. Pada penelitian yang 

akan dilakukan peneliti ini menyoroti empat suku yang menjadi suku mayoritas di 

Provinsi Riau, karena keempat suku tersebut saling berinteraksi dalam satu 

lingkungan, sehingga kemungkinan untuk melakukan pengungkapan diri sangat 
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besar terjadi. Subjek penelitian adalah individu yang berusia 21-55 tahun di 

Kecamatan Lirik dan Kecamatan Pasir Penyu-Indragiri Hulu, Riau.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Dapat menambah pengetahuan mengenai perbedaan pengungkapan 

diri pada orang Batak, Jawa, Melayu, dan Minangkabau, serta dapat 

bermanfaat untuk menambah informasi baru sehingga bisa memajukan 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu psikologi pada khususnya. 

2.  Manfaat Praktis 

Untuk melihat apakah ada perbedaan pengungkapan diri pada orang 

Batak, Jawa, Melayu dan Minangkabau. 

 


