
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya membutuhkan orang lain 

dalam kehidupannya. Menjalin hubungan dengan orang lain merupakan bagian yang 

tidak pernah lepas dalam interaksi antar individu. Untuk itu, dalam kehidupan 

manusia selalu  membutuhkan berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya dalam 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat terjadi hubungan antar individu. Agar 

hubungan antar individu terjalin secara harmonis dengan lingkungan sosialnya maka 

individu dituntut mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian diri dengan lingkungan 

sosialnya adalah proses dimana individu dapat menjalin suatu hubungan yang baik 

dengan lingkungan sosialnya. 

Pengungkapan diri merupakan salah satu aspek yang perlu dikembangkan 

dalam kehidupan setiap individu, baik penyesuaian diri dengan individu itu sendiri 

maupun di luar individu tersebut. Agar individu mampu melakukan pengungkapan 

diri dengan baik maka dibutuhkan ketrampilan sosial. Ketrampilan sosial inilah yang 

mampu menunjang seseorang dapat melakukan pengungkapan diri dengan baik 

dalam kehidupan bermasyarakat . Pengungkapan diri dapat membantu seseorang 

meningkatkan kepercayaan diri serta sebuah hubungan menjadi lebih akrab. Selain 

itu, pengungkapan diri dapat membantu melepaskan perasaan cemas dan merasa 

bersalah. Tanpa adanya pengungkapan diri yang baik seseorang cenderung 

diperlakukan kurang baik dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga akan 

mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. 

Pengungkapan diri ini dapat berupa berbagai topik seperti informasi perilaku, 

sikap, perasaan, keinginan, motivasi, ide yang sesuai  dan terdapat di dalam diri 

individu yang bersangkutan. Gainau (2006) menjelaskan bahwa kedalaman dan 

pengungkapan diri seseorang tergantung pada situasi dan orang yang diajak untuk 

berinteraksi. Jika orang yang berinteraksi dapat menyenangkan dan membuat merasa 

aman serta dapat membangkitkan semangat maka kemungkinan bagi individu untuk 

lebih membuka diri amat besar. Sebaliknya pada beberapa orang tertentu yang dapat 

saja menutup diri karena merasa kurang percaya diri. 
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Pada proses pengungkapan diri biasanya seseorang dirundung  rasa curiga dan 

tidak percaya diri yang kuat sehingga tidak berani menyampaikan berbagai gejolak 

atau emosi yang ada di dalam dirinya kepada orang lain, apalagi jika menyangkut 

hal-hal yang dianggapnya tidak baik untuk diketahui orang lain. Akibatnya individu 

tersebut lebih banyak memendam berbagai persoalan hidup yang akhirnya seringkali 

terlalu berat untuk ditanggung sendiri sehingga menimbulkan berbagai masalah 

psikologis maupun fisiologis. Meskipun di satu sisi mereka merasa ragu dan takut 

untuk mengungkapkan diri namun di sisi lain mereka merasa bahwa hal tersebut 

sangat diperlukan untuk meringankan beban diri sendiri. 

Dalam proses pengungkapan diri individu – individu yang terlibat dalam 

proses tersebut memiliki kecenderungan yang dinamakan dengan norma  timbal 

balik. Norma timbal balik disini dimaksudkan apabila rekan dalam proses 

pengungkapan diri seseorang menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi maka akan 

cenderung memberikan reaksi yang sepadan. Pada umumnya mengharapkan orang 

lain memperlakukan sama seperti memperlakukan mereka. Adanya norma timbal 

balik ini sebenarnya sudah menumbuhkan sifat saling terbuka antara yang satu 

dengan yang lainnya.  

Pengungkapan diri merupakan aspek penting dalam hubungan sosial sehingga 

diperlukan bagi remaja. Pada masa remaja merupakan periode dimana individu 

belajar untuk memberi dan menerima dalam interaksi dengan orang lain. Sesuai 

dengan tugas perkembangan, remaja dituntut untuk belajar menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial yang lebih luas dan beraneka ragam kepribadian. Pada umumnya 

remaja kurang bisa mengungkapkan diri kepada orang lain bahkan yang 

mengkwatirkan apabila mereka tidak mau berbagi informasi tentang diri mereka 

pribadi jika tidak diminta. Kondisi seperti inilah yang membuat pada remaja merasa 

tidak nyaman dan cenderung membuat mereka dijauhi oleh teman ataupun anggota 

keluarganya sendiri. 

Pengungkapan diri penting bagi perkembangan individu namun masih banyak 

individu yang kesulitan dalam mengungkapakan diri karena dilandasi oleh faktor 

resiko. Resiko dapat berupa bocornya informasi yang telah diberikan pada seseorang 

kepada pihak ketiga padahal informasi tersebut dianggap sangat pribadi oleh  

pemberi informasi, atau informasi yang diceritakan justru menyinggung perasaan 
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orang lain sehingga dapat mengganggu hubungan interpersonal yang sebelumnya 

sudah terjalin baik. Selain itu pengungkapan diri pada orang atau kondisi yang tidak 

tepat justru akan menjadi bumerang bagi si pemberi informasi. Selain faktor risiko, 

faktor pola asuh juga berperan penting. Dalam keluarga atau lingkungan yang tidak 

mendukung semangat keterbukaan dan kebiasaan berbagi informasi maka individu 

akan sulit untuk bisa mengungkapkan diri secara tepat. Itulah sebabnya mengapa 

sebagian orang amat sulit berbagi informasi dengan orang lain, sekali pun informasi 

tersebut sangat positif bagi dirinya dan orang lain. 

Meskipun pengungkapan diri mengandung risiko bagi si pemberi informasi 

namun para ahli psikologi menganggap bahwa pengungkapan diri sangatlah penting. 

Hal ini dasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa pengungkapan diri yang 

dilakukan secara tepat merupakan indikasi dari kesehatan mental seseorang. 

Penelitian Nurwati (2009) menguraikan bahwa individu yang mampu 

mengungkapkan diri secara tepat terbukti lebih mampu menyesuaikan diri (adaptive), 

lebih percaya pada diri sendiri, lebih kompeten, extrovert, dapat diandalkan, lebih 

mampu bersikap positif dan percaya terhadap orang lain, lebih obyektif dan tebuka. 

Pada dasarnya pengungkapan diri dapat meningkatkan kesehatan jiwa, mencegah 

penyakit dan mengurangi masalah-masalah psikologis yang menyangkut hubungan 

interpersonal.  

Begitu juga dengan lingkungan di sekolah pengungkapan diri diperlukan bagi 

siswa – siswi Sekolah Menengah Atas untuk mengungkapkan segala pendapat yang 

ada dalam pikiran siswa tersebut karena dengan cara tersebut diharapkan bisa 

berhubungan baik dengan siswa yang lain maupun dengan guru – guru. Apabila 

seorang siswa tidak memiliki kemampuan pengungkapan diri yang baik maka pada 

akhirnya akan merugikan diri sendiri dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan orang lain. Misalnya dalam lingkungan kelas banyak dijumpai adanya 

komunikasi yang kurang efektif antara siswa dan guru dikarenakan mungkin faktor 

siswa yang terkesan malu dalam mengungkapkan pendapat,situasi kelas yang tidak 

mendukung atau dari pihak fasilitator yaitu guru yang tidak memberikan kesempatan 

yang merata pada semua siswa untuk mengeluarkan pendapar karena yang diberi 

kesempatan hanya siswa-siswa yang berprestasi saja. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Hubungan Pengungkapan Diri Dengan Prestasi 

Belajar Pada Remaja”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pengungkapan diri dengan prestasi belajar pada remaja. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengungkapan diri 

dengan prestasi belajar pada remaja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi pengembangan ilmu psikologi pada umumnya dan psikologi 

perkembangan dan pendidikan pada khususnya.  

b. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan siswa siswi pada khususnya 

dapat lebih meningkatkan pengungkapan diri sehingga mereka akan lebih 

mudah dalam memberikan informasi tentang diri pribadi dalam bentuk 

informasi secara verbal kepada orang lain  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


