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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak dulu hingga saat ini kehidupan manusia tidak pernah lepas dari 

komunikasi. Untuk mencapai suatu keinginan, manusia melakukan berbagai 

kegiatan yang sangat tidak mungkin apabila tidak dilalui dengan proses 

komunikasi kepada manusia lainnya. Seorang manusia tidak dapat hidup tanpa 

orang lain, oleh sebab itu manusia selalu disebut sebagai makhluk sosial, yang 

saling berinteraksi satu sama lain guna mendapatkan apa yang diinginkan. Hal 

ini juga dipaparkan oleh Liliweri (2011), manusia makhluk sosial yang 

mempunyai ambisi dan tujuan hidup. Dengan hal tersebut kebutuhan untuk 

berhubungan satu sama lain dirasa perlu maka dari itu manusia selalu berusaha 

berkomunikasi dengan berbagai cara. 

Interaksi yang dijalin kepada orang lain dirasa begitu penting dalam 

kehidupan.  Terdapat hal-hal yang tak lepas dari tujuan kita berkomunikasi 

seperti tujuan untuk melengkapi tugas dan fungsi pada kehidupan bersama-

sama, pelepas perasaan sunyi kala sendirian, mengeluarkan gaya diri agar orang 

lain mengetahui seperti apa pribadi kita terutama mengenai apa yang ada dalam 

pikiran dan pendapat kita (Liliweri, 2011). Selayaknya seorang manusia, apabila 

menghadapi sebuah masalah tentu membutuhkan seseorang untuk membantu. 

Saat sedang merasa sedih ketika harus memilih meninggalkan pasangan untuk 

orang lain, tentu kita membutuhkan seseorang untuk mendengarkan ungkapan 

kesedihan dan akhirnya dapat meminta saran. Begitu juga sebaliknya, saat kita 
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merasa bahagia telah mendapatkan tempat yang indah untuk resepsi pernikahan, 

rasanya terlalu berharga jika kebahagiaan tersebut disimpan dan dinikmati 

sendiri. Keluarga percaya dengan diri kita saat orang lain menganggap apa yang 

kita lakukan nihil. Sahabat sering kali membuat hal-hal konyol yang bahkan 

setelah tiga hari kita masih dapat tertawa saat mengingatnya. Teman kuliah 

mampu memberikan semangat kepada kita sampai akhirnya tugas terkumpul 

sebelum batas akhir. Berkumpul dan berinteraksi bersama orang-orang yang kita 

sayangi dan cintai sering kali menjadi satu-satunya hal yang kita inginkan. 

Manusia akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. 

Manusia memiliki beragam aktifitas di kehidupannya sehari-hari, mulai 

dari bangun tidur hingga akan tidur kembali. Manusia melakukan berbagai 

macam hal yang dapat menunjang kehidupannya, tetapi aktifitas yang dilakukan 

manusia yang satu berbeda dengan yang lain karena setiap manusia memiliki 

kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang penuh dengan rutinitas dan ada juga 

yang memiliki rutinitas sewajarnya. 

Banyaknya aktifitas tentu membuat gaya hidup setiap orang berbeda-beda. 

Salah satu contoh gaya hidup untuk menjaga kesehatan diri, antara lain ada yang 

menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga lari, berolahraga tenis sehabis 

bekerja, meluangkan waktu di akhir pekan bersama teman kuliah untuk 

melakukan olahraga futsal, mengikuti kegiatan senam aerobik setiap minggu, 

atau bahkan melakukan olahraga angkat beban di pusat kebugaran. 

Berkomunikasi pun tidak dapat ditinggalkan saat sedang berolahraga. Sebagai 

contoh saat kita ingin mengangkat beban yang lebih berat dan tidak yakin untuk 

mengangkatnya sendiri, kita akan meminta bantuan orang lain untuk menjaga 
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atau sedikit membantu untuk mengangkat beban tersebut ketika kita melakukan 

gerakannya. Kita tidak dapat menghindari komunikasi dalam kehidupan 

meskipun seringkali kita merasa mampu untuk melakukannya tanpa bantuan 

orang lain. 

Berbicara mengenai olahraga, angkat beban merupakan salah satu 

olahraga yang banyak diminati oleh orang-orang yang ingin memiliki tubuh 

atletis dan berbentuk. Meskipun tidak semua, kaum pria cenderung lebih banyak 

melakukan aktifitas olahraga ini. Ada berbagai macam alasan yang 

melatarbelakangi para pria senang melakukan olahraga angkat beban. Ingin 

mendapatkan tampilan tubuh yang lebih baik menjadi salah satu alasan populer 

di kalangan pria. Banyaknya antusias dari para pria yang ingin memiliki bentuk 

tubuh yang ideal, pusat-pusat kebugaran juga ramai dikunjungi oleh mereka 

yang memiliki keinginan yang sama. 

Anggota di pusat kebugaran mempunyai latar belakang yang berbeda-

beda. Ada yang sudah bekerja, ada juga yang masih menempuh pendidikan baik 

itu sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Banyaknya latar belakang para 

anggota pusat kebugaran juga memengaruhi cara berkomunikasi dan aspek-

aspek untuk berkomunikasi di dalam diri mereka. Perbedaan tujuan, keyakinan 

diri, karakteristik, sifat, usia, dan sebagainya akan berdampak pada keinginan 

seseorang untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan tentang diri 

mereka pada orang lain. Keterbukaan diri saat berinteraksi interpersonal di pusat 

kebugaran sangatlah penting, sebab olahraga ini akan sangat bergantung pada 

orang lain untuk mencari pengetahuan dan bantuan tentang cara melakukannya. 
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Interaksi yang dilakukan di pusat kebugaran memiliki banyak dampak 

untuk efektifitas pada olahraga angkat beban, dengan membuka diri, bertegur 

sapa, dan berinteraksi kepada anggota pusat kebugaran lain kita dapat menggali 

ilmu dan pengetahuan tentang seperti apa olahraga angkat beban yang efektif, 

serta dapat memberikan bantuan kepada orang lain saat berolahraga ketika 

mereka membutuhkan. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas pertemanan 

dan motivasi terhadap sesama anggota pusat kebugaran. 

Rahmawati (2014) melakukan penelitian mengenai bagaimana 

keterbukaan diri dapat meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal 

yang mana dalam penelitian tersebut dengan nilai koefesien korelasi sebesar 

0,593. Rahmawati memiliki kesimpulan di mana keterbukaan diri yang tinggi 

memengaruhi keterampilan komunikasi interpersonal yang tinggi, pun 

sebaliknya. Demikian dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Johnson 

(1981), dalam Gainau (n. d.) menunjukkan bahwa seseorang yang dapat 

melakukan keterbukaan diri (self-disclosure) akan dapat mengungkapkan diri 

secara tepat; terdapat hasil pembuktian mampu menyesuaikan diri (adaptive), 

akan lebih percaya diri, lebih kompeten, dapat diandalkan, mampu bersikap 

positif, percaya terhadap orang lain, objektif, dan terbuka. Sebaliknya dengan 

seseorang kurang mampu dalam keterbukaan diri (self-disclosure) membuktikan 

bahwa adanya ketidak mampuan menyesuaikan diri, kurang percaya diri, 

perasaan takut, cemas, merasa rendah diri yang menghantui, dan tertutup. 

Johnson juga menyatakan bahwa ciri-ciri self-disclosure tersebut ternyata 

memengaruhi kesehatan mental pada diri seseorang. 
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Meskipun variabel yang diteliti tidak sama, namun penelitian tersebut 

membuktikan bahwa keterbukaan diri dan komunikasi interpersonal dapat 

menghasilkan motivasi yang tinggi dalam melakukan aktifitas. Hal ini menjadi 

ketertarikan penulis untuk meneliti faktor kepribadian yang menyebabkan 

anggota pusat kebugaran dapat membuka diri pada anggota lainnya untuk 

melakukan interaksi interpersonal. 

Pusat kebugaran MAXGYM Malang menjadi tempat penulis melakukan 

penelitian dengan alasan pada pusat kebugaran tersebut terdapat anggota pusat 

kebugaraan dari banyak kalangan; mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai yang 

telah bekerja. Letak tempat penelitian yang strategis yaitu di tengah kota juga 

menjadi alasan pendukung dalam penelitian ini sebab anggota yang menjadi 

member di MAXGYM Malang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. 

Berangkat dari uraian pembahasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

sebagai bahan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara faktor 

kepribadian terhadap keterbukaan diri saat berinteraksi interpersonal pada 

anggota pusat kebugaran. Penelitian ini menarik untuk diteliti, karena masih 

jarang penelitian yang membahas mengenai faktor kepribadian terhadap 

keterbukaan diri yang dalam hal ini dilakukan penelitian pada anggota pusat 

kebugaran. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih mendalam. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan yaitu adakah pengaruh 

faktor kepribadian yakni extroversion, agreeableness, conscientiousness, 

neuroticism, dan openness to experience terhadap keterbukaan diri dalam 

interaksi interpersonal pada anggota pusat kebugaran MAXGYM Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan: 

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor kepribadian terhadap 

keterbukaan diri dalam menjalin interaksi interpersonal di pusat kebugaran 

MAXGYM Malang dan; 

2) Mengidentifikasi unsur dari faktor kepribadian manakah yang paling 

dominan yang memengaruhi keterbukaan diri dalam menjalin interaksi 

interpersonal di tempat kebugaran tersebut. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut: 

Kegunaan Akademis 

1) Diharapkan dapat memberikan masukan dan atau hasil terhadap 

pengembangan penelitian Ilmu Komunikasi, khususnya komunikasi 

interpersonal; 

2) Diharapkan dapat menambah referensi mengenai kajian komunikasi 

interpersonal dan; 
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3) Diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian untuk disempurnakan 

pada penelitian selanjutnya. 

Kegunaan Praktisi 

1) Agar hasil penelitian ini dapat menjadi pemahaman bagi pusat 

kebugaran MAXGYM Malang mengenai keterbukaan diri para 

anggotanya dan; 

2) Agar menjadi inspirasi bagi praktisi untuk menyusun serta 

memperhitungkan langkah yang diambil terkait penelitian 

keterbukaan diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




