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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bila dua individu menjalin suatu hubungan (relantionship), kehidupan  

mereka akan saling terjalin satu dengan yang lainnya. Orang lain dapat 

membuat kita sedih atau gembira, menceritakan kabar burung yang terbaru 

atau mengkritik pendapat seseorang. Ada beberapa faktor yang berperan 

dalam suatu hubungan, yaitu keyakinan, perasaan dan perilaku. Berdasarkan 

hal tersebut menurut Kelley (dalam Sears, dkk 1988) mendefinisikan 

hubungan sebagai sesuatu yang terjadi bila dua orang saling mempengaruhi 

satu sama lain. 

Dimulai dari masa anak-anak, sebagian besar dari individu membangun 

pertemanan dengan teman-teman sebaya yang memiliki minat sama. 

Hubungan awal ini cenderung terdiri dari rasa saling suka yang didasarkan 

pada efek positif, Lydon, dkk (dalam Baron. 2005). Hartup & Stevens (dalam 

Baron, 2005) menyatakan bahwa secara umum, memiliki teman adalah positif 

sebab teman dapat mendorong Self-esteem  dan menolong dalam mengatasi 

stress, tetapi teman juga bisa memiliki efek negatif jika mereka anti sosial. 

Menurut Urbanski (dalam Baron, 2005) hubungan pertemanan adalah teman 

biasa dimana ada seseorang yang menyenangkan untuk bersama, sementara 

sahabat dihargai karena murah hati, sensitif, jujur, seseorang yang dapat diajak 

bersantai dan menjadi diri sendiri. Sekali terbagun dalam hubungan yang 

akrab, dibandingkan dengan hubungan biasa, akan mengakibatkan dua 

individu menghabiskan banyak waktu bersama, berinteraksi satu sama lain 

pada situasi yang lebih bervariasi, menjadi Self-disclosing, saling memberikan 

dukungan emosional, dan membedakan antara sahabat dan teman yang lain. 
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Self-disclosure adalah Pengungkapan diri merupakan kegiatan membagi 

perasaan dan informasi yang akrab dengan orang lain. Pengungkapan diri 

dapat bersifat deskriptif maupun evaluatif (Morton, 1978). Menurut Davis 

(dalam Delamater & Myers 2007) self-disclosure  biasanya meningkat dari 

waktu kewaktu dalam hubungan. Awalnya, orang  mengungkapkan tentang 

hal-hal yang tidak khusus atau tidak intim dan mereka percaya hal tersebut 

dapat diterima sehingga mereka akan mengungkapkan diri lebih terinci dan 

semakin intim tentang  keyakinan atau perilaku mereka termasuk informasi 

mereka tentang diri pribadi yang dirasa orang lain belum tentu akan dapat 

menerima. Sejalan dengan perkembangan hubungan dari yang dangkal sampai 

menjadi akrab, orang semakin berani mengungkapkan dirinya dan hubungan 

akan berubah dari sempit menjadi semakin luas. Beberapa penelitian 

mendukung pandangan lain yang mengatakan bahwa seseorang akan lebih 

menyukai orang lain yang dapat mengungkapkan diri pada situasi yang tepat 

(Derlega & Chaikin, 1975). Rasa suka adalah salah satu penyebab penting dari 

pengungkapan diri. Individu mengungkapkan lebih banyak kepada orang yang 

disukai dan dapat dipercaya dibandingkan pada orang asing dan tidak disukai. 

Seseorang cenderung menyukai orang yang mengungkapkan informasi 

tentang dirinya kepada seseorang tersebut, mungkin karena seseorang 

menganggap hal itu sebagai tanda kehangatan, persahabatan, dan rasa percaya.  

Self-disclosure  meningkat sebagai  hubungan yang terus tumbuh dan 

berkembang. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Vittengl & Holt (dalam 

Delamater & Myers, 2007), pada pasangan seks mahasiswa yang sama dan 

sebelumnya tidak saling mengenal dibawa ke laboratorium dan diminta untuk 

berkenalan, mereka diberi 72 daftar topik. Masing-masing topik telah  dinilai  

sebelumnya  oleh subjek lain pada skala  keintiman 1-11. Para peserta  

diminta untuk  memilih topik-topik  dari daftar  ini dan untuk bergiliran 

berbicara tentang topik  masing-masing selama minimal 1 menit, sementara  

pasangan mereka  tetap diam.  Interaksi  berlanjut sampai  masing-masing 

pasangan telah berbicara pada 12 dari 72 topik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keintiman dari topik yang dipilih  terus meningkat dari topik 1 
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sampai 12 yang telah dipilih. Keintiman  rata-rata topik yang dibahas oleh 

masing-masing pasangan diturunkan dari  3,9 menjadi 5,4 atas pengungkapan  

yang dilakukan dari topik 1-12. Penelitian juga menunjukkan bahwa 

pengungkapan diri yang lebih besar  selama 10 menit percakapan dikaitkan 

dengan peningkatan kebahagiaan efek positif, dan daya tarik pada pasangan.  

Pengungkapan diri ini dapat berupa berbagai topik seperti informasi 

perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang sesuai dan 

terdapat di dalam diri orang yang bersangkutan. Kedalaman dari 

pengungkapan diri individu tergantung pada situasi dan orang yang diajak 

berinteraksi. Jika individu yang berinteraksi dengan orang lain menyenangkan 

dan membuat individu merasa aman serta dapat membangkitkan semangat 

maka kemungkinan bagi individu tersebut  untuk lebih membuka diri amatlah 

besar. Sebaliknya pada beberapa orang tertentu, individu dapat saja menutup 

diri karena merasa kurang percaya (Devito, 1992). 

Kepercayaan sangat penting agar hubungan  tumbuh dan berkembang 

diantara  anggota kelompok. Dalam rangka membangun  sebuah kelompok  

yang produktif,  anggota harus menciptakan  iklim kepercayaan  yang 

mengurangi  ketakutan mereka  sendiri dan  anggota  lainnya , pengkhianatan, 

penolakan dan  mempromosikan  harapan penerimaan dan dukungan (Johnson 

& Johnson, 2000). Johnson & Johnson (2000) dalam bukunya, Joining 

Together; group theory and group skill, menyatakan bahwa tidak ada yang 

mudah dalam membahas kepercayaan (trust), "In fact, there as nothing simple 

about trust; it is a complex and difficult to explain."(h.132). Namun demikian, 

Johnson & Johnson merekomendasikan penjelasan Deutch (1962) untuk 

memahami apa yang dimaksud dengan kepercayaan. Empat elemen diajukan 

Deutch (1962) yakni; (a) Anda berada dalam situasi memilih untuk percaya 

pada orang lain, dan hal ini dapat membawa dampak pada konsekuensi yang 

menguntungkan atau menyakitkan. Maka Anda menyadari bahwa untuk 

percaya pada orang lain mengandung suatu risiko; (b) Anda menyadari apapun 

konsekuensinya adalah bergantung pada tindakan orang lain; (c) Anda 

menduga, akan lebih merasa menderita saat mendapat konsekuensi yang 
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menyakitkan dibandingkan jika mendapatkan hasil yang menguntungkan; (d) 

Biasanya Anda yakin jika orang lain bersikap atau berperilaku tertentu maka 

Anda akan mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan.  

Untuk membangun suatu hubungan yang efektif terutama untuk bisa 

bekerja sama, seseorang harus mampu membangun tingkat kepercayaan yang 

tinggi, atau sering disebut dengan mutual trust. Namun, hal ini tidak selalu 

tepat. Artinya, individu harus mampu membedakan kapan kepercayaan ini 

perlu diberikan dan kapan tidak. Jika  dirasa cukup atau sangat yakin bahwa 

orang atau pihak lain akan membawa kabaikan bagi individu atau individu 

cukup yakin bahwa orang lain tidak akan mengeksploitasinya, maka individu 

bisa memberikan kepercayaan pada seseorang.  

Ketika individu dapat mempercayai seseorang, individu akan memilih 

untuk memberikan kepercayaan kepada orang yang jujur dan tidak berbohong 

padanya. Larzeler dan Huston (1980) percaya bahwa orang tersebut akan 

memberitahu individu tentang kebenaran atau setidaknya tidak berbohong 

kepada individu tersebut. Individu lebih cenderung  untuk mengungkapkan 

informasi pribadi kepada seseorang yang dapat percaya (dalam Delamater & 

Myers, 2007). Tingkat kepercayaan berkorelasi positif dengan  

pengungkapan diri yang semakin orang  dipercaya  maka semakin besar 

tingkat dari pengungkapan diri. Penelitian lain pada kepercayaan  pribadi  

menunjukkan bahwa selain kejujuran  dan kebajikan, keandalan  merupakan 

aspek  penting dari kepercayaan. Individu lebih cenderung mempercayai  

orang yang  dirasa dapat diandalkan (Johnson-George & Swap 1982) dan 

(Rempel, Holmes & Zanna, 1985). 

Dari uraian latar belakang diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

hubungan pertemanan, trust sangat berkorelasi positif dengan self-disclosure. 

Trust merupakan salah satu peran penting yang dapat menimbulkan self-

disclosure pada hubungan interpersonal setiap individu. Dari hasil penelitian-

penelitian terdahulu mengenai trust dan self-disclosure baik dalam berbagai 

hubungan antara individu terutama hubungan pertemanan, menunjukan 

adanya keterkaitan di antara keduanya. Trust yang tinggi akan memunculkan 
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self-disclosure dalam hubungan interpersonal yang semakin dalam atau erat.  

Sehingga peneliti mengambil judul “hubungan antara trust dengan self-

disclosure pada hubungan pertemanan”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara trust dengan self-disclosure pada hubungan 

pertemanan. 

 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Mengetahui bagaimana hubungan antara trust dengan self-disclosure pada 

hubungan pertemanan. 

 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoritis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan wawasan pembaca mengenai hubungan antara trust dengan self-

disclosure dalam hubungan pertemanan, serta memberikan sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan khususnya psikologi sosial. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana 

hubungan antara trust dengan self-disclosure dalam hubungan 

pertemanan. 

b. Bagi masyarakat 

Dapat menambah wawasan dan pemahaman bagaimana 

individu berinteraksi dengan orang lain dalam hubungan 

pertemanan. Dan bagaimana hubungan tersebut dapat terjalin 
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dengan rasa percaya atau kepercayaan yang kemudian akan 

memunculkan pengungkapan diri sebagai bentuk terjalinnya 

hubungan pertemanan yang baik. 

 


