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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari interaksi, 

sosialisasi, dan komunikasi dengan individu lain. Sebagai makhluk sosial, manusia 

akan selalu berkeinginan untuk berbicara, bertukar pikiran, mengirim dan 

menerima informasi, berbagi pengalaman, dan bekerja sama dengan orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Menurut Santrock (2007) semua orang memiliki kebutuhan sosial dasar 

termasuk kebutuhan kasih sayang (ikatan yang aman), penerimaan di lingkungan 

sosial, teman yang menyenangkan, keakraban, serta relasi sosial (Hanifa, 2014). 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui sebuah ikatan hubungan 

dengan individu lain dalam berbagai bentuk, seperti hubungan anak dengan orang 

tua, hubungan dengan rekan kerja, hubungan guru dan murid, serta hubungan 

persahabatan. Untuk itu setiap individu akan melakukan komunikasi. 

Salah satu jenis komunikasi yang frekuensinya dekat dalam membahas sebuah 

hubungan adalah komunikasi antarpribadi atau komunikasi interpersonal 

(interpersonal communication).  Menurut Trenholm dan Jensen (1995) komunikasi 

interpersonal sebagai komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara tatap 

muka (komunikasi diadik), bersifat spontan dan informal, saling menerima 

feedback secara maksimal, adanya partisipan yang berperan secara fleksibel, baik 

secara verbal maupun non verbal (Suranto, 2011:3). Komunikasi antarpribadi 
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merupakan hal yang sangat penting keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai kebutuhan utama manusia dalam menjalin sebuah hubungan.  

Hubungan antarpribadi tercipta melalui komunikasi antarpribadi, semakin baik 

komunikasi antarpribadi semakin baik pula hubungan antarpribadi yang terbina. 

Salah satu bentuk dari hubungan antarpribadi ini adalah hubungan persahabatan. 

Komunikasi diadik yang terbangun dalam sebuah hubungan persahabatan 

merupakan salah satu contoh komunikasi antarpribadi. Setiap hubungan unik dan 

komplek karena dipengaruhi oleh banyak faktor, prinsip-prinsip yang diterapkan 

dalam sebuah hubungan belum tentu tepat digunakan dalam hubungan yang lain. 

Salah satu bentuk hubungan antarpribadi yang terjalin diantara individu adalah 

huhungan persahabatan.  

Hampir semua orang menjalin hubungan persahabatan selama rentang 

hidupnya. Persahabatan berkembang dan berkesinambungan, terjalin karena 

adanya kebersamaan, ketertarikan, kesamaan seperti latar belakang, pandangan, 

hobi, cita-cita, keyakinan, serta aktivitas bersama. Persahabatan melibatkan 

hubungan emosional antar dua individu atau lebih, baik antara sejenis maupun 

berbeda jenis yang didasari saling pengertian, menghargai, dan mempercayai satu 

sama lain. Menjadikan satu atau beberapa orang menjadi sahabat terjadi karena 

telah mengenal dengan baik dirinya sehingga dapat mempercayai dan merasa 

nyaman untuk saling berbagi pengalaman yang terjadi dalam hidup serta harapan-

harapan yang ingin dicapai, saling memberikan perhatian serta dukungan satu sama 

lain.  
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Baron & Byrne (2005:9) memaparkan bahwa semakin dewasa persahabatan 

memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Persahabatan berubah secara 

alamiah sesuai dengan kematangan remaja. Persahabatan pada masa ini lebih 

mendalam dan mengalami perkembangan. Pada tahap ini persahabatan cenderung 

lebih stabil seiring dengan perkembangannya, yaitu adanya kematangan kognitif, 

emosional, dan sosial. Salah satunya yakni persahabatan yang terbangun pada 

mahasiswa. 

Mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya antara 18 

sampai 25 tahun, digolongkan pada tahap masa remaja akhir sampai dewasa awal. 

Mahasiswa mengalami transisi pada masa ini seperti perubahan peraturan hidup, 

perubahan akademik, perubahan lingkungan, dan perubahan jaringan pertemanan 

(Pittman dan Richmond, 2008) (dalam Kartika 2017:4). Dimana jaringan 

pertemanan yang mendalam ini dapat membentuk sebuah hubungan yang disebut 

sebagai hubungan persahabatan. 

Persahabatan yang terjalin pada mahasiswa merupakan cara untuk memenuhi 

kebutuhan akan pengakuan dan rasa memiliki, dimana pada lingkup mahasiswa 

persahabatan sudah tidak lagi terpengaruh dari orangtua dan keluarga karena 

dipandang sudah memiliki kewenangan secara penuh terhadap dirinya sendiri.  

Menurut Renn dan Arnold (2003) persahabatan dilingkungan kampus dapat 

membentuk identitas, keanggotaan kelompok, percakapan yang dapat diterima dan 

perilaku yang diinginkan (Kartika, 2017:4). Bagi mahasiswa yang berada pada fase 

transisi dari remaja akhir ke dewasa awal, mereka akan mengalami kondisi sosial 

yang berbeda dari sebelumnya sehingga akan  menjalin hubungan persahabatan 

dengan mencari teman sebagai orang yang dipercaya untuk saling berbagi 
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pengalaman, memberikan dukungan, perhatian sehingga terbentuk sebuah 

hubungan yang istimewa untuk memenuhi stabilitas kebutuhan sosial. 

Berdasarkan hasil pra survei, sebagian besar mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang mengatakan bahwa persahabatan yang terjalin 

dalam lingkup kampus berbeda dengan persahabatan yang sudah pernah terjalin 

sebelumnya dan bersifat lebih mendalam. Sahabat merupakan supporting system, 

dapat berbagi masalah yang sedang dihadapai untuk diselesaikan secara bersama, 

saling memahami satu sama lain, saling mendengarkan tentang pemikiran dan 

perasaan dari setiap individu, saling memberikan kasih sayang dan perhatian, selalu 

ada pada saat suka dan duka, saling berempati satu sama lain, dan terdapat 

keterbukaan diri didalamnya. 

Seperti yang dijelaskan oleh Davies dan Aron (2016) persahabatan terbentuk 

karena adanya hubungan timbal balik, terdapat aktivitas bersama, mempunyai 

keintiman, saling percaya, berbagi kasih sayang, saling memberikan dukungan satu 

sama lain, serta adanya keterbukaan diri. Selain itu inti yang terpenting dalam 

sebuah hubungan persahabatan adalah adanya interaksi yang dijembatani oleh 

komunikasi. Komunikasi merupakan kunci kesuksesan dalam menjalin sebuah 

hubungan. West & Turner (2009:3) menjelaskan bahwa komunikasi bergantung 

pada kemampuan seseorang untuk memahami satu sama lain, sehingga kunci 

kesuksesan dalam berkomunikasi adalah terjadinya kesamaan makna antara 

pengirim dan penerima pesan.  

Setiap Individu akan melewati proses yang sama dalam pengembangan 

hubungan yang lebih dekat, ada yang berhasil membangun hubungan menjadi 
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semakin dekat dan akrab, ada juga yang hanya sampai pada tahapan tertentu. 

Sebuah hubungan persahabatan terbangun karena adanya komunikasi sehingga 

terjadi keterbukaan diri antar sesama individu yang menjalin hubungan. 

Keterbukaan diri terjadi pada komunikasi antara dua orang yang sudah akrab 

berlangsung hingga tersingkap bagian-bagian terdalam. Kualitas komunikasi 

antarpribadi yang terjalin turut menentukan keberhasilan dari keterbukaan diri pada 

hubungan persahabatan. 

Sebuah survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Riset Roper Starch 

kepada 1001 warga AS terkait peran komunikasi dalam kehidupan mereka ternyata 

terdapat 3% masalah dalam hubungan persahabatan terjadi karena minimnya 

komunikasi. Selain komunikasi yang menyebabkan keretakan dalam sebuah 

hubugan, hambatan lain yang terjadi ketika individu melakukan keterbukaan diri 

yakni tidak terciptanya kenyamanan, tidak adanya saling kepercayaan, serta 

ketidakjujuran dari masing-masing individu. Untuk menghasilkan keterbukaan diri 

yang tepat individu membutuhkan rasa aman dan nyaman, hal tersebut dapat 

diperolah dari sebuah penerimaan. 

Keterbukaan diri pada individu akan meghasilkan keterbukaan juga bagi 

individu lain sehingga masing-masing individu dapat saling mengetahui satu sama 

lain. Ketika orang lain mengetahui diri dari setiap individu maka mereka dapat 

merespon dengan baik. Keterbukaan diri dapat memengaruhi apa yang diketahui 

oleh diri sendiri dan bagaimana seseorang merasa siapa dirinya (Sidney Jourard, 

dalam Bungin, 2006). 
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Ketika dalam sebuah hubungan persahabatan individu saling menutup diri satu 

sama lain maka tidak akan terjalinnya keseimbangan hubungan dalam interaksi 

antar satu sama lain. Pentingnya keterbukaan diri dalam komunikasi antarpribadi 

digunakan untuk membangun hubungan yang lebih dalam, lebih stabil, kuat serta 

penuh dengan perhatian untuk menentukan perkembangan hubungan pada tahap 

selanjutnya seperti halnya dalam sebuah hubungan persahabatan. Dengan membuka 

diri maka interaksi yang terjalin dalam sebuah hubungan persahabatan akan lebih 

hidup, tidak monoton, menciptakan situasi yang lebih nyaman pada saat 

berinteraksi sehingga akan terjadinya timbal balik dalam keterbukaan diri. Disisi 

lain keterbukaan diri dapat membantu dalam menjalin interpersonal relationship 

yang kuat diberbagai situasi. 

Menurut Altman dan Taylor (1973) setiap individu akan mampu untuk 

mengembangkan hubungan dengan individu lain menuju kearah yang lebih akrab 

sejauh mampu melalui proses ikatan hubungan dari komunikasi yang superfisial 

menuju ke arah komunikasi yang lebih intim (West & Turner, 2008:196). Ketika 

hubungan antar individu semakin berkembang maka akan saling berbagi lebih 

banyak aspek tentang dirinya serta menambah keluasan serta kedalaman pada setiap 

apa yang masing-masing individu ketahui satu sama lain. Hingga akhirnya mampu 

untuk membuka diri, individu akan saling memenukan kecocokan satu sama lain, 

membangun kepercayaan, membangun kenyamanan satu sama lain, dan mengenal 

lebih dalam pribadi masing-masing membutuhkan investasi waktu yang panjang. 

Fenomenanya tidak semua hubungan persahabatan berjalan dengan mulus yang 

didasari atas inensitas komunikasi yang kuat sehingga menyebabakan keterbukaan 

diri yang maksimal. Minimnya keterbukaan diri yang terjadi dalam sebuah 
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hubungan persahabatan menimbulkan berbagai permasalahan, tak jarang 

mahasiswa terjebak dalam kesalahpahaman, berbeda pendapat yang menyebabkan 

perselisihan, keegoisan dari masing-masing individu, timbulnya konflik dalam 

persahabatan, terjadi jarak karena timbulnya saling kecurigaan satu sama lain. 

Disisi lain minimnya keterbukaan diri dalam sebuah hubungan persahabatan juga 

juga dapat mendasari terbentuknya sebuah hubungan yang merugikan yang disebut 

sebagai toxic friendship. Hal ini terjadi karena merasa cemas dalam menunjukkan 

jati diri yang sesungguhnya, cenderung menutup diri untuk dapat diterima di sebuah 

lingkup pertemanan, berusaha tidak terjebak konflik pertemanan dengan lebih 

memilih untuk berdiam diri karena malas untuk berkonflik. 

Pesahabatan yang baik seharusnya menjadi wadah dalam mengembangkan diri 

dan menumbuhkan karakter diri yang sesungguhnya. Persahabatan bersifat dinamis 

dan mengikuti pola yang dikembangkan dalam setiap hubungan. Dalam 

perkembangannya sebuh hubungan mencakup depentrasi (penarikan diri) dan 

disolusi, pada umumnya dalam sebuah hubungan persahabatan mahasiswa 

menghindari hal tersebut karena ketakutan terisolasi dan adanya keengganan 

memulai hubungan persahabatan baru dari nol. 

Dari berbagai fenomena yang terjadi dalam sebuah hubungan persahabatan 

menjadi penting untuk dibahas terkait komunikasi menjadi kunci dalam 

membangun sebuah hubungan yang disertai dengan keterbukaan diri yang terjadi 

didalamnya meskipun dalam prosesnya keterbukaan diri yang terjadi pada setiap 

hubungan persahabatan akan berbeda antara satu dengan yang lainnya karena 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda tergantung bagaimana setiap individu 

membangun hubungannya. Setiap individu yang berhasil menjalin hubungan 
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persahabatan baik dalam waktu yang lama akan menjadikan persahabatan menjadi 

berharga antar satu sama lain. Dari fenomena-fenomena tersebut memunculkan 

ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terkait keterbukaan diri pada 

hubungan persahabatan dari hubungan yang bersifat superfisial menuju hubungan 

yang lebih intim pada hubungan persahabatan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2014. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana keterbukaan diri 

berkembang di dalam komunikasi antarpribadi pada pasangan hubungan 

persahabatan di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2014?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

di atas adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan keterbukaan diri berkembang 

di dalam komunikasi antarpribadi pada pasangan hubungan persahabatan di 

kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2014. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, 

antara lain: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

dalam bidang Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi 

antarpribadi dalam dimensi keterbukaan diri pada hubungan 

persahabatan di kalangan mahasiswa. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan 

rujukan bagi mahasiswa khususnya Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam penelitian yang serupa di masa yang 

akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar 

sarjana Ilmu Komunikasi. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

wawasan kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam membangun 

sebuah hubungan persahabatan yang terjadi dikalangan mahasiswa. 

 

 

 

 


