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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengungkapan Diri 

 

1. Pengertian Pengungkapan Diri 

Secara bahasa self berarti diri atau sendiri, closure diartikan sebagai 

penutupan, pengakhiran sehingga disclosure berarti terbuka atau keterbukaan. 

Dengan demikian self disclosure berarti pengungkapan diri atau keterbukaan diri. 

Beberapa ahli menyebutnya penyingkapan diri (Pamuncak, 2011). 

Pengungkapan diri menurut Carl Magno (2011) adalah keinginan untuk 

berbagi atau membuka diri pada orang lain atau kelompok yang disampaikan 

kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan berlangsung secara verbal. 

Pengungkapan diri menurut Jourard (dalam Sari dkk, 2006) adalah 

penyampaian informasi mengenai diri kita kepada orang lain tentang sehingga 

orang lain mengetahui apa yang kita pikirkan, rasakan dan inginkan. Definisi ini 

sejalan dengan pendapat DeVito (dalam Ekasari, 2013) yang mengatakan bahwa 

pengungkapan diri merupakan bagian dari komunikasi tentang diri pribadi yang 

umumnya disembunyikan, namun dikomunikasikan kepada orang lain. Jourard 

(dalam Dayakisni, 2006) juga berpendapat bahwa pengungkapan diri sebagai 

tindakan baik secara verbal atau non-verbal, lisan atau tulisan tentang keunikan 

diri pribadi seseorang, pilihan-pilihan yang ia buat, dan atau bagian-bagian yang 

tidak dapat diukur dari dirinya, misalnya perasaannya.  
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  Menurut Morton (dalam Masturah, 2013) menyatakan pengungkapan diri 

merupakan kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab dengan orang 

lain. Menurut Wrightsman (dalam Rohmawati, 2010) pengungkapan diri adalah 

proses menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan membagi perasaan 

dengan orang lain. Johnson (dalam Ndoen, 2009) mendefinisikan pengungkapan 

diri sebagai pengutaraan kepada orang lain tentang bagaimana individu bereaksi 

terhadap situasi saat ini dan bagaimana dia memberikan informasi tentang masa 

lalu secara relevan, sehingga orang lain dapat memahami tindakan yang diambil 

saat ini. Dengan pengungkapan diri pada seseorang, itu berarti individu 

mengatakan pada seseorang mengenai perasaannya tentang apa yang telah ia 

lakukan atau katakan atau perasaannya terhadap suatu peristiwa yang baru saja 

terjadi.  

  Papu (dalam Kristiani dkk, 2012) mengatakan bahwa pengungkapan diri 

adalah pemberian informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Atwater juga 

mendefinisikan pengungkapan diri sebagai proses saling menguntungkan antara 

dua orang atau lebih secara sukarela saling membagi perasaan dan pikiran mereka 

yang paling dalam.  

  Jadi dapat disimpulkan bahwa, pengungkapan diri adalah proses 

komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk saling memberikan 

informasi mengenai perasaannya, apa yang ia pikirkan dan apa yang ia inginkan 

sehingga orang lain dapat mengetahui apa yang terjadi pada diri seorang individu.  
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2. Aspek-aspek Pengungkapan Diri 

Magno menyatakan ada 9 aspek pengungkapan diri, yaitu:  

a. Keadaan emosional : pengungkapan diri adalah salah satu ungkapan emosi 

atau perasaan kepada orang lain. Perasaan yang diungkapkan lewat sikap 

yang ditujukan pada orang lain.  

b. Hubungan interpersonal : ditunjukkan melalui keakraban dalam hubungan 

interpersonal. Keakraban tersebut terbentuk dari hubungan interpersonal 

diluar hubungan keluarga. 

c. Masalah pribadi : mengenai masalah pribadi yang dialami seseorang, 

menguntungkan atau tidak menguntungkan jika masalah pribadi tersebut 

diketahui oleh orang lain . Menjadi jujur adalah salah satu cara agar orang 

lain bisa mengenal Anda dengan lebih baik. 

d. Masalah : situasi menyedihkan  yang dapat diringankan dengan 

diungkapkan. Konflik, perselisihan yang dialami oleh seorang individu. 

e. Agama : kemampuan individu untuk berbagi pengalaman, pikiran dan emosi 

terhadap perasaannya kepada Tuhan. Konsep, persepsi dan pandangan 

agama oleh seorang individu memengaruhi kemampuan berbagi atau 

bersikap di hadapan orang lain. 

f. Seks : menjalani kehidupan sebagai jenis kelamin laki-laki dan perempuan, 

menikmati momen kehidupan dengan jalan sebagai laki-laki atau 

perempuan. Kesediaan seseorang untuk mendiskusikan pandangan, 

kebutuhan, dan pengalaman seksual. 
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g. Rasa : suka dan tidak suka yang diungkapkan pada orang lain. Pandangan, 

perasaan, dan apresiasi terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu tempat. 

h. Pemikiran : informasi dalam pikiran atas ketersediaan untuk berbagi dengan 

orang lain. Persepsi tentang sesuatu, atau situasi yang dibagi dengan orang 

lain. 

i. Kerja/studi/prestasi : tanggung jawab seseorang yang diharapkan oleh orang 

lain dan harus dipenuhi dalam waktu tertentu. 

3. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri 

  DeVito (dalam Ndoen, 2009) menjelaskan beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan pengungkapan diri ialah: 

a. Besar kelompok, pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok 

kecil daripada dalam kelompok yang besar. Kelompok yang terdiri dari dua 

orang merupakan lingkungan yang paling cocok untuk pengungkapan diri. 

b. Perasaan menyukai, seorang individu akan melakukan pengungkapan diri 

lebih kepada orang yang disukai, dicintai dan yang dipercayai. Ini tidak 

mengherankan karena orang yang disukai akan lebih bersikap mendukung 

dan positif. 

c. Efek diadik, seseorang akan melakukan pengungkapan diri apabila lawan 

bicaranya juga melakukan pengungkapan diri. Efek diadik ini membuat 

seseorang yang melakukan pengungkapan diri merasa lebih aman dan 

nyatanya memperkuat perilaku pengungkapan diri sendiri. 

d. Kepribadian, orang yang mudah bergaul dan ekstrovert melakukan 

pengungkapan diri lebih banyak dibandingkan mereka yang kurang pandai 
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bergaul dan introvert. Perasaan gelisah juga mempengaruhi derajat 

pengungkapan diri. Seseorang yang kurang berani bicara pada umumnya 

juga kurang mengungkapkan diri ketimbang mereka yang berani berbicara 

maka akan lebih nyaman dalam berkomunikasi. 

e. Kompetensi, mereka yang kompeten lebih memiliki kepercayaan diri dan 

karenanya lebih memanfaatkan pengungkapan diri. Orang yang kompeten 

kemungkinan memiliki lebih banyak hal positif tentang dirinya sendiri 

untuk diungkap ketimbang orang-orang yang tidak berkompeten. 

f.  Topik, seseorang cenderung membuka diri tentang topik tertentu. Seseorang 

mungkin akan lebih mengungkapkan informasi diri tentang pekerjaan dan 

hobi dibandingkan tentang kehidupan seks atau situasi keuangan. 

g. Jenis kelamin, pada umumnya pria kurang terbuka dibandingkan wanita, 

wanita yang maskulin kurang membuka diri dibandingkan dengan wanita 

feminin, selanjutnya pria feminin lebih membuka diri lebih besar 

dibandingkan pria yang skala feminitasnya rendah. 

h. Ras, kebudayaan, dan usia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ras-ras 

tertentu yang lebih sering melakukan pengungkapan diri dibandingkan 

dengan ras lainnya. misalnya kulit putih di Amerika lebih sering melakukan 

pengungkapan diri dibandingkan dengan orang Negro. Begitu juga dengan 

usia, pengungkapan diri lebih banyak dilakukan pasangan 17-50 tahun 

dibandingkan dengan orang yang lebih muda atau lebih tua. Penelitian yang 

dilakukan Suseno dan Reksosusilo (dalam pamuncak, 2011), menyatakan 

bahwa budaya Jawa lebih tertutup dibandingkan dengan budaya lainnya. 
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B. Suku Bangsa 

1. Definisi Suku Bangsa 

  Suku bangsa sering kali disamakan dengan sebuah kelompok . Winardi 

(dalam Suciati, 2014) menunjuk kelompok sebagai sejumlah individu yang 

awalnya terpisah kemudian dapat menyatu berdasarkan kesamaan minat atau 

identitas untuk memperbesar kemungkinan pencapaian tujuan tertentu dengan 

menghimpun sumber-sumber daya atau konsep bahwa semakin besar jumlah 

maka akan semakin kuat. Individu yang tergabung dalam kelompok akan 

mendefinisikan dan mengenali dirinya sebagai anggota kelompok tersebut, 

sehingga bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai kelompok seperti 

halnya suku bangsa.   

  Namun demikian, suku bangsa tidak merujuk pada suatu kelompok akan 

tetapi suatu golongan. Oleh sebab itu suku bangsa diartikan oleh Koentjaraningrat 

(2009) sebagai suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas 

akan kesatuan kebudayaa, kesadaran, dan identitas tersebut dikuatkan oleh 

kesatuan bahasa. Kesatuan budaya bukan ditentukan oleh orang dari luar, 

melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan. Karena kebudayaan 

merupakan suatu kesatuan, kesadaran bahwa kebudayaannya memiliki 

kepribadian dan identitas khusus yang berbeda dengan kebudayaan lainnya lahir 

dari kebudayaan itu sendiri. Menurut Thamrin (2007) budaya merupakan 

aktualisasi dari sistem nilai yang telah dianut dalam kehidupan. Budaya juga 

menjadi hasil penafsiran seperti yang digambarkan oleh perilaku.  
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  Suku-suku yang diteliti dalam penelitian ini adalah Batak, Jawa, Melayu, 

dan Minangkabau. Setiap suku tersebut memiliki nilai budayanya masing-masing 

dan akan lebih dijelaskan lebih dalam lagi sebagai berikut: 

a. Suku Batak 

Menurut Departemen Pendidikan (dalam Irmawati, 2007) suku 

Batak sebenarnya terdiri dari beberapa sub suku yaitu Batak Toba, Batak 

Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak 

Angkola. Koentjaraningrat (2004) mengatakan orang Batak mengenal 

istilah huta yang artinya kesatuan teritorial yang dihuni oleh keluarga dari 

asal satu klen. Kemudian kuta yaitu suatu wilayah yang terdiri dari 

penduduk yang asal klennya berbeda-beda. Kedua tempat inilah yang 

menjadi pusat kehidupan bermasyarakat orang Batak, masyarakat 

tradisional menggunakan tempat tersebut ketika mengadakan upacara-

upacara pernikahan, kematian atau penyimpanan cadangan makanan. 

Lumban ialah suatu wilayah yang dihuni oleh keluarga-keluarga yang 

merupakan warga dari suatu klen. Sosor ialah perkampungan baru yang 

biasanya kecil, biasanya didirikan karena huta atau kuta sudah terlampau 

penuh. 

Suku Batak adalah suku asli yang berasal dari Sumatera Utara. 

Batak menurut Sarumpeat (dalam Irmawati, 2007) diartikan sebagai 

seseorang yang kukuh atau mantap. Orang Batak memiliki falsafah hidup 

yang sangat dipegang teguh yaitu dalihan na tolu yang dimaknai sebagai 

kebersamaan yang cukup adil dalam kehidupan bermasyarakat suku Batak. 
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Cerita-cerita suci (torombo) yang berkembang di kalangan orang Batak 

meyebutkan bahwa orang Batak terlepas dari sub-subnya memiliki nenek 

moyang yang sama yaitu Si Raja Batak. 

West dan Turner (dalam Peranginangin, 2016) mengatakan ketika 

orang Batak pertama kali bertemu tradisi ertutur ini menjadi awal mula 

berlangsungnya pembicaraan atau komunikasi. Pembicaraan saling 

bertukar iinformasi. Informasi yang ada menjadi landasan dalam 

menciptakan tujuan yang sama berupa kesepakatan dari tutur mereka. 

Komunikasi dalam ertutur ini mencakup komunikasi interpersonal. 

Komunikasi interpersonal yang berjalan dengan aktif ketika proses 

komunikasi yang berlangsung membantu seseorang untuk merasa lebih 

baik secara fisik dan psikologis. 

Menurut Koentjaraningrat (2004) orang Batak biasanya tinggal 

dalam satu rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga yang terikat oleh 

satu hubungan kekerabatan secara patrilinier. Bagi orang Batak untuk 

membina keluarga perkawinan yang ideal antara orang-orang rimpal, yaitu 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan saudara laki-laki ibunya. 

Dengan kata lain seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi 

perempuan dari sesama marganya. Satuan keluarga yang kecil disebut 

dengan keluarga batih yang patrilinier. Sedangkan suatu kelompok 

kekerabatan yang besar disebut marga. Orang Batak memelihara hubungan 

antara kelompok-kelompok kerabat terutama pada kerabat tempat istri 

berasal dan kerabat dari suami adik perempuan. 
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Stratifikasi sosial orang Batak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu: 1. perbedaan tingkat usia, 2. perbedaan pangkat dan jabatan, 3. 

perbedaan sifat keaslian, dan 4. perbedaan status perkawinan. Kekuatan 

orang Batak sebagai suatu suku bangsa ialah bahwa orang Batak memiliki 

suatu organisasi berdasarkan dan suku agama yang kuat yakni Hurian 

Kristen Batak Protestan (HKBP) serta marga yang selalu melekat 

dibelakan nama setiap orang Batak. Melalui organisasi ini, orang Batak 

mampu mempersatukan semua orang Batak dari beberapa sub-suku, 

melakukan penyederhanaan terhadap adat istiadat Batak, dapat 

menghilangkan unsur-unsur kolot yang menghambat kemajuan, dan dapat 

mendorong terbentuknya sikap mental yang cocok untuk pembangunan 

dengan potensi yang sama. 

Suku Batak adalah suku asli yang dari Sumatra Utara. Menurut 

Dewi (2005) orang Batak juga dikenal sebagai orang dengan karakter 

kegigihan dalam memperoleh sesuatu, gaya bicaranya keras, memiliki 

keberanian untuk membela kepentingan keluarga dan sanak saudara, tidak 

pasrah menerima keadaan, dan biasa bertindak tegas. Orang Batak lebih 

suka berterus terang mengatakan atau mengekspresikan tentang apa yang 

sebenarnya terjadi walaupun itu mungkin akan menyinggung perasaan 

orang lain. 

b. Suku Jawa 

Menurut Koentjaraningrat (2004) daerah kebudayaan Jawa 

meliputi seluruh bagian tengah dan timur pulau Jawa yang disebut dengan 
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daerah kejawen. Karena daerah cakupannya cukup luas terdapat beberapa 

variasi dan perbedaan-perbedaan yang sifatnya lokal, namun demikian 

variasi dan perbedaan tersebut tidaklah besar. Artinya masih menunjukkan 

satu pola atau sistem kebudayaan Jawa.  

Bagi orang Jawa setiap anggota keluarga merupakan suatu pribadi 

yang tunggal. Sikap terhadap keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu: jenis kelamin, usia, posisi, kelas, pandangan ideologi keagamaan, 

perasaan pribadi dan pertalian kekeluargaan. Masyarakat Jawa membatasi 

hubungan seseorang dengan orang lain dengan alasan status, kedudukan, 

usia dan kekayaan. 

Menurut Suseno (dalam Suciati, 2014) 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 agar tidak ditunjukkan secara berlebihan dihadapan umum. 

Tradisi masyarakat Jawa memiliki aturan yang ketat dalam hal 

berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa krama baik krama inggil, krama 

madya, maupun ngoko madya dianggap bahasa yang berat penggunaannya 

dalam kehidupan sehari-hari karena memerlukan basa, yaitu bahasa basa-

basi. Walaupun tingkat kesulitannya lebih sulit daripada krama inggil. 

Sedangkan berbicara ngoko tidak memerlukan tata cara tertentu, oleh 
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sebab itu bahasa ngoko dianggap sebagai bahasa yang biasa dan 

menyenangkan. 

Orang Jawa menurut Murwani (dalam Suciati, 2014) terkenal 

dengan sikapnya yang khas yaitu nrima membuat mereka menjalani hidup 

lebih tenang menghadapi segala kondisi yang ada, oleh karenanya hidup 

lebih rileks dan dapat menikmati apa yang dimiliki akan mudah diperoleh 

orang Jawa. Orang Jawa memiliki kekuatan karakter yang paling menonjol 

yaitu berterima kasih, kebaikan, kependudukan, keadilan, dan integritas. 

Sementara itu kekuatan karakter yang memberi sumbangan besar terhadap 

kebahagiaan adalah kegigihan, kreativitas, perspektif, vitalitas 

keingintahuan, dan pengampunan. 

Dalam Mulder (dalam Dewi, 2005) bahwa orang Jawa tidak 

menyukai emosi yang kuat dan marah (nesu), jika hal ini terjadi dalam 

hubungan interpersonal hal ini dapat merusak keselarasan sosial. Harmaini 

(2011) menambahkan, orang Jawa memiliki stereotip sebagai orang yang 

sopan dan halus, tidak mau berterus terang, tertutup cenderung pendiam 

dan tidak suka perdebatan disebabkan oleh wataknya yang ingin menjaga 

harmoni atau keserasian dan menghindari konflik. Hal ini didukung 

penelitian yang dilakukan Dewi (2005) bahkan menemukan bahwa orang 

Jawa ketika merasakan emosi marah cukup sering untuk memendamnya. 

c. Suku Melayu 

Thamrin (2007) berpendapat bahwa orang Melayu merujuk pada 

penduduk yang mendiami pesisir Timur Sumatra. Provinsi Riau sebagai 
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salah satu kawasan pengemban dan sastra Melayu. Hal ini merupakan 

gabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di Pulau 

Sumatra. Diantaranya kerajaan Inderagiri (1658-1838), kerajaan Siak 

(1723-1858), kerajaan Pelalawan (1530-1879), kerajaan Riau-Lingga 

(1824-1913) dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai, Rantau 

Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis (Rantau Kuantan). Bahasa 

yang digunakan oleh orang Melayu adalah bahasa Melayu yang 

berkembang lebih pesat dari bahasa-bahasa lainnya karena sebagai kerjaan 

Melayu dua kerajaan besar yaitu kerajaan Sriwijaya dan Melaka 

menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, dalam proses 

berdagang, dan beragama. Sampai lambat-laun bahasa Melayu berbaur 

dengan Bahasa Sansekerta dan bahasa Arab.  

Hasbullah (2009) bangsa Melayu dipercaya sebagai penghuni 

pertama di Nusantara ini tepatnya di Indonesia bagian barat sebelah utara 

yaitu semenanjung Melaka dan masuk Sumatra. Pada awalnya orang 

Melayu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian 

Hindu-Budha yang pada akhirnya menganut agama Islam. Penyebaran 

agama Islam menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang lazim 

digunakan pada saat ini. 

Orang Melayu dikenal dengan kereligiusannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Bergaul dan menjalani kehidupan sehari-hari bagi orang 

Melayu haruslah didasarkan pada nilai-nilai agama yang dianut. Etnik 

Melayu menurut Sarwono (2006) dikenal dengan ketaatan beragamanya 
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(Islam), lemah lembut, menyukai seni, serta tidak pernah melawan. Orang 

Melayu mengatakan bahwa agama Islam dapat dipakai untuk hidup dan 

dapat pula ditumpangi untuk mati. 

Menurut Thamrin (2007) orang Melayu dengan budaya Melayunya 

tidak akan mudah dipengaruhi oleh unsur negatif karena world-view orang 

Melayu adalah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist. Menurut 

Harmaini (2011) identitas keMelayuan bagi orang Melayu sangat kuat 

ditetapkan dalam tiga ciri utama yaitu: berbahasa Melayu, beradat istiadat 

Melayu dan beragama Islam. Bukti yang paling nyata tentang keluwesan 

budaya Melayu adalah bahwa bahasa Melayu dan etika Melayu 

(keramahan dan keterbukaan) yang berlaku di tempat umum dijadikan 

jembatan berbagai suku bangsa yang berbeda sehingga budaya Melayu 

dikatakan sebagai budaya yang dapat mengakomodasi perbedaan. 

 

d. Suku  Minangkabau  

Menurut Koentjaraningrat (2004) kebudayaan Minangkabau 

berasal dari daerah yang diperkirakan seluas daerah Provinsi Sumatra 

Barat. Namun saat ini orang Minangkabau sudah tersebar ke berbagai 

kawasan termasuk Malaya. Penyebaran orang-orang Minangkabau jauh 

dari daerah asalnya ini adalah karena adanya dorongan dalam diri untuk 

merantau. Merantau disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor ekonomi 

yaitu untuk mendapatkan kekayaan tanpa mempergunakan tanah-tanah 

yang telah ada. Karena tanah akan digunakan oleh kepentingan keluarga. 
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Kedua, perselisihan-perselisihan mendorong orang yang merasa kalah 

akan meninggalkan keluarga dan kampung halaman untuk menetap di 

daerah lain. 

Orang Minangkabau merupakan kelompok masyarakat yang 

bersifat komunalistik atau hidup secara berkelompok. Masyarakat 

Minangkabau tidak mengenal kekuasaan yang mutlak pada diri manusia 

sehingga sesuatu hal bisa dijalankan dengan jalan meyakinkan orang yang 

bersangkutan bukan karena kekuasaan yang dimilikinya. 

Bahasa Minangkabau yang dipergunakan oleh orang Minangkabau 

dipercaya erat hubungannya dengan bahasa Melayu. Bahasa Minangkabau 

dapat dikatakan merupakan bahasa sendiri, atau dapat juga dianggap 

sebagai sebuah dialek saja dari bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu 

dapat dicarikan persamaannya dalam bahasa Minangkabau hanya dengan 

mengubah bunyi-bunyi tertentu.  

Stratifikasi sosial orang Minangkabau dibagi menjadi tiga 

berdasarkan seorang bangsawan atau tidak, perbedaan kedatangan suatu 

keluarga ke dalam suatu tempat (urang asa) (bangsawan yang membuka 

atau orang biasa), dan perbedaan harta dan jabatan. Orang Minangkabau 

menamakan tanah airnya dengan sebutan alam Minangkabau yang berarti 

segala-galanya, tempat lahir dan tempat untuk mati, hidup dan 

berkembang. Masing-masing pihak berhak mempertahankan eksistensinya 

dalam perjalanan hidupnya. Harmoni dalam pemahaman orang 

Minangkabau artinya keselarasan dan kesesuaian hidup sesama lembaga 
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dan sesama individu, antara lembaga dan individu dan sebaliknya, artinya 

orang Minangkabau bersatu untuk bersama dan bersama untuk sendiri-

sendiri. 

Kemajuan orang Minangkabau akan dijamin oleh masyarakat dan 

lingkungannya sehingga ketika ia berhasil maka balas budi untuk 

kemajuan lingkungan harus dilakukan. Orang Minangkabau memiliki 

motivasi untuk menjadi lebih maju, hal ini dikenal dengan istilah malawan 

dunia urang (melawan dunia orang). Motivasi ini diartikan sebagai amanat 

untuk hidup bersaing terus menerus dalam pencapaian kemuliaan, 

kepintaran, dan kekayaan. Namun demikian tetap harus tahu  kemampuan 

diri. Intinya adalah hidup bertujuan untuk memelihara harga diri supaya 

tidak kalah, rendah dan malu, selalu berlomba dan bersaing dalam harmoni 

alamnya.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Pengungkapan diri menurut Carl Magno (2011) adalah keinginan untuk 

berbagi atau membuka diri pada orang lain atau kelompok yang disampaikan 

kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan berlangsung secara verbal. 

Sedangkan pengungkapan diri menurut Jourard (Sari dkk, 2006) adalah 

penyampaian informasi mengenai diri kita kepada orang lain sehingga orang lain 

mengetahui apa yang kita pikirkan, rasakan dan inginkan. Atwater (Kristiani dkk, 

2012) juga mendefinisikan pengungkapan diri sebagai proses saling 

menguntungkan antara dua orang atau lebih secara sukarela saling membagi 
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perasaan dan pikiran mereka yang paling dalam. Salah satu faktor yang 

memengaruhi pengungkapan diri yaitu adanya pengaruh budaya. 

Terdapat sembilan aspek pengungkapan diri menurut Magno (2011), yaitu: 

pertama, keadaan emosional yaitu pengungkapan diri adalah salah satu ungkapan 

emosi atau perasaan kepada orang lain. Perasaan yang diungkapkan lewat sikap 

yang ditujukan pada orang lain. Kedua, hubungan interpersonal adalah 

ditunjukkan melalui keakraban dalam hubungan interpersonal. Keakraban tersebut 

terbentuk dari hubungan interpersonal diluar hubungan keluarga. Ketiga, masalah 

pribadi adalah mengenai masalah pribadi yang dialami seseorang, menguntungkan 

atau tidak menguntungkan jika masalah pribadi tersebut diketahui oleh orang lain. 

Keempat, masalah yaitu situasi menyedihkan  yang dapat diringankan dengan 

diungkapkan. Kelima, agama yaitu kemampuan individu untuk berbagi 

pengalaman, pikiran dan emosi terhadap perasaannya kepada Tuhan. Keenam, 

seks adalah menjalani kehidupan sebagai jenis kelamin laki-laki dan perempuan, 

menikmati momen kehidupan dengan jalan sebagai laki-laki atau perempuan. 

Kesediaan seseorang untuk mendiskusikan pandangan, kebutuhan, dan 

pengalaman seksual.  Ketujuh, rasa adalah suka dan tidak suka yang diungkapkan 

pada orang lain. Pandangan, perasaan, dan apresiasi terhadap seseorang, suatu hal, 

atau suatu tempat. Kedelapan, pemikiran adalah informasi dalam pikiran atas 

ketersediaan untuk berbagi dengan orang lain. Persepsi tentang sesuatu, atau 

situasi yang dibagi dengan orang lain. Dan yang terakhir kesembilan,  

kerja/studi/prestasi  yaitu tanggung jawab seseorang yang diharapkan oleh orang 

lain dan harus dipenuhi dalam waktu tertentu. 
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Salah dari faktor pengungkapan diri adalah budaya. Budaya merupakan 

sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki bersama 

sekelompok orang, yang dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya lewat bahasa atau beberapa sarana komunikasi lain.  Menurut Brehm 

(dalam Pamuncak, 2011) mengatakan bahwa keterampilan pengungkapan diri 

sebagai tingkah laku sosial yang dipengaruhi oleh budaya, yakni budaya subjektif 

seperti sikap, norma, dan nilai-nilai dalam kelompok tertentu.  

Suseno dan Reksosusilo (Masturah, 2013) berpendapat bahwa ada budaya 

yang cenderung menutup diri, ada juga yang terbuka. Misalnya di Indonesia, 

khususnya budaya Jawa, orang yang diam atau tertutup itu dinilai baik, dan 

pengungkapan diri masih dianggap tabu karena dipandang sebagai sikap 

menyombongkan diri, angkuh, tinggi hati dan lain-lain. 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 sangat sedikit (Masturah, 2013). 

Dalam budaya Minangkabau, sejak kecil anak dididik dalam lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat untuk tidak menceritakan sesuatu yang 

memalukan diri sendiri, keluarga dan masyarakat kepada orang lain. Bila anak 

menceritakan sesuatu yang memalukan diberi hukuman (punishment), dan bila 

anak tidak menceritakannya diberikan pujian oleh oran dewasa. Dengan demikian 

anak sudah dididik untuk tidak terbuka kepada orang lain (Daharnis dkk, 2002). 
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Stereotip karakter suku Batak dari suku-suku lain di Indonesia adalah 

orang yang emosional, memiliki keterikatan keluarga yang kuat, senang 

berkelompok, berkata dengan apa adanya, dan terbuka. Dr. Plasthon Simanjutak 

(dalam Pratiwi, 2014)  menjelaskan bahwa tingginya emosi yang ditemukan pada 

suku Batak tidak terlepas dari budayanya yaitu terbuka dalam segala hal.  

Menurut Harmaini (2011) identitas kemelayuan bagi orang Melayu sangat 

kuat ditetapkan dalam tiga ciri utama yaitu: berbahasa Melayu, beradat istiadat 

Melayu dan beragama Islam. Bukti yang paling nyata tentang keluwesan budaya 

Melayu adalah bahwa bahasa Melayu dan etika Melayu (keramahan dan 

keterbukaan). 

Berdasarkan penjelasan di atas, budaya mempengaruhi seseorang dalam 

bersikap, termasuk cara seseorang berinteraksi atau berkomunikasi. Dan 

pengungkapan diri merupakan salah satu bagian dari seseorang 

mengkomunikasikan segala informasi mengenai dirinya kepada orang lain 

(Masturah, 2013). Nilai-nilai budaya yang dibawa seseorang dari awal 

kehidupannya dapat mempengaruhi pengungkapan diri seseorang ketika ingin 

menyampaikan informasi mengenai dirinya. Setiap budaya pada penelitian ini 

memiliki ciri khas masing-masing, termasuk dalam hal pengungkapan diri.  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Terdapat perbedaan 

pengungkapan diri pada orang Batak, Jawa, Melayu, dan Minangkabau. 

 


