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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna dengan 

segala kesempurnaan fungsinya dan potensinya yang tunduk kepada aturan 

hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangnan, mati dan 

seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya 

dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif dan mampu 

menjalin hubungan yang baik. Manusia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan dari mulai masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa 

(Sarwono , 2011). 

Sarwono (2011) mengatakan masa remaja merupakan suatu fase 

perkembangan yang dinamis dalam perkembangan kehidupan individu. Dalam 

masa emosi yang dimiliki oleh sangat menggebu-gebu dan adakalanya 

emosinya meledak-ledak, yang muncul karena pertentangan nilai. Namun 

emosi tersebut juga bermanfaat bagi remaja dalam upaya menemukan identitas 

dirinya dan untuk berinteraksi dengan individu lainya. Akan tetapai  pada 

masa inijuga sangat membutuhkan sekali sarana pendidikan. Proses 

pendidikan sudah seharusnya dimulai sejak mulai itu dilahirkan dalam 

lingkungan keluarga dilanjutkan dengan jenjang pendidikan formal,terstruktur 

dan sistematis dalam lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah sebagai 

pendidikan formal siswa dituntut untuk belajar. Belajar adalah suatu proses 
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yang teradi pada diri setiap individu sepanjang hidupnya. Proses belajar itu 

akan berjalan dengan baik apabila individu tersebut mau terbuka akan dirinya 

dan mau berinteraksi dengan individu yang lain. 

Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antara orang individu, antara kelompok-kelompok 

manusia, maupun antara perinidividual dengan kelompok manusia (Gillin 

dalam Virgia, 2012).   

Interaksi sosial dapat pula meningkatkan jumlah atau kuantitas dan mutu 

atau kualitas dari tingkah laku sosial individu makin matang di dalam 

bertingkah laku sosial dengan individu lain dan mampu menjalin komunikasi 

dengan baik  di dalam situasi sosial (Santoso, 2010). 

Kemampuan interaksi sosial merupakan suatu proses seseorang sebagai 

individu dapat melakukan hubungan dengan individu lain sehingga terjadi 

hubungan timbal balik dan proses menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Seorang individu melakukan suatu bentuk interaksi sosial bertujuan untuk 

dapat melangsungkan kehidupannya sebagai seorang individu yang seutuhnya. 

Di dalam proses interaksi sosial harus terdapat ciri-ciri, aspekaspek, dan 

syarat-syarat yang saling mendukung dan saling melengkapi sehingga 

interaksi sosial tersebut dapat terjadi. Perubahan sosial sangatlah penting pada 

masa ini mencakup meningkatnya pengaruh pada teman sebaya, untuk 

pembentukan perilaku sosial yang lebih matang, pembuatan kelompok sosial 

yang baru, dan munculnya nilai-nilai baru dalam memilih teman pemimpin 

serta nilai dalam penerimaan sosial. Lingkungan keluarga adalah adalah faktor 
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utama yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam proses perkembangan 

sosialnya yaitu kebutuhan akan rasa aman dan beraul atau berinteraksi  pada 

masa ini sangat penting karena remaja membutuhkan untuk berinteraksi 

dengan orang lain diluar lingkungan keluarganya ternyata sangat besar, 

terutama kebutuhan interaksi dengan teman sebayanya. (Ali & Asrori, 2012). 

Keterbukaan diri (self disclosure) merupakan salah satu faktor yang 

menentukan  keberhasilan dalam interaksi sosial. Individu yang terampil 

melakukan self disclosure  mempunyai ciri-ciri yakni memiliki rasa tertarik 

kepada orang lain daripada mereka yang kurang terbuka, percaya diri sendiri, 

dan percaya pada orang lain (Pamuncak 2011). Sebagai salah satu aspek 

penting dalam hubungan sosial, self disclosure juga perlu bagi remaja, karena 

masa remaja merupakan periode individu belajar   menggunakan 

kemampuannya untuk memberi dan menerima dalam berhubungan dengan 

orang lain.  

Karina dan Suryanto (2012) mengartikan keterbukaan diri sebagai 

tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada 

orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi informasi 

yang akurat tentang dirinya. 

Devito (1997) mengartikan bahwa keterbukaan diri sebagai tindakan baik 

secra verbal maupun non verbal yang mengacu tentang informasi mengenai 

dirinya sendiri kepada orang lain. Dengan kata lain, keterbukaan diri adalah 

memnyampaikan informasi baik secra verbal maupun non verbal, lisan 

maupun tulisan tentang permasalahan diri pribadi seseorang. 
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Keterampilan self disclosure yang dimiliki oleh remaja, akan membantu 

siswa dalam mencapai kesuksesan akademik dan penyesuaian diri. Apabila 

remaja tersebut tidak memiliki kemampuan self disclosure, maka dia akan 

mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang lain dan tidak dapat 

mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh setiap individu karena jika 

seseorang telah mampu mengembangkan dirinya sendiri tentunya bakat-bakat 

yang dimiliki oleh setiap individu dapat disalurkan dengan berbagai macam 

kreativitas. Misalnya dalam lingkungan sekolah banyak dijumpai adanya 

komunikasi yang kurang efektif antara siswa dengan guru, dan siswa dengan 

teman-temannya. Salah satu penyebab adalah kurang adanya keterbukaan diri 

(self disclosure) siswa. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala seperti tidak bisa 

mengeluarkan pendapat, tidak mampu mengemukakan ide atau gagasan yang 

ada pada dirinya, merasa was-was atau takut jika hendak mengemukakan 

sesuatu. Maka dari itu untuk keterbukaan diri sangat diperlukan oleh setiap 

individu untuk mengungkap bakat-bakat seseorang dalam berkreativitas dan 

untuk mehasilkan kreativitas-kreativitas yang dimiliki oleh yang sebenrnya 

ada dalam diri individu tersebut. 

Kemampuan interaksi sosial  yang dimiliki oleh setiap siswa tentunya 

berbeda-beda tentunya seperti siswa yang mampu berinteraksi sosial dengan 

baik siswa mampu berkomunikasi dengan individu lainya. Sebaliknya jika 

siswa yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik tentunya akan kesulitan 

untuk bersosialisasi dengan orang lain. Biasanya dalam suatu pendidikan para 

siswa akan membentuk suatu kelompok yag terdiri dari beberapa siswa yang 

mungkin saja akan berdampak buruk untuk sekolah.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan  ibu Khuliyah salah satu guru di 

sekolah tersebut siswa memiliki permaslahan untuk berinteraksi sosial nya 

masih kurang karena masih banyak siswa yang  di buly oleh temanya langsung 

menyendiri dan tidak mau berbaur langsung tehadap teman nya, juga sering 

diejek ketika didalam kelas dan diancam ketika siswa tidak mau menuruti apa 

yang diperintahkan pelaku bullying. Setelah wawancara dengan tiga siswa 

yang mengalami buly dikelas siswa menjelaskan bahwa siswa pernah di 

tendang, dipukul, diejek, dihina bahkan dikucilkan oleh teman sekelasnya. 

Perlakuan bullying terjadi pada siswa jurusan TKR (teknik kendaraan ringan) 

karena mayoritas siswa nya anak laki-laki, karena kebanyakan siswa disini 

secara tidak langsung dibully oleh temanya sendiri yaitu seperti diajuhi oleh 

temanya sekelasnya dan merasa dikelas tidak mempunyai teman, ditendang 

dan dipukul. Akhirnya siswa tersebut  mengucilkan diri dan tidak mau terbuka 

akan dirinya sehingga siswa tidak mau bernteraksi sosial dengan teman-

temanya sampai-sampai ada yang  pindah ke jurusan yang lain. Siswa juga 

tidak mampu berkomunikasi dengan baik antar sesama teman nya dan 

akibatnya siswa tidak dapat berinteraksi dengan baik.  

Keterbukaan diri yang dimiliki siswa  masih rendah karena tidak semua 

siswa mau terbuka dengan guru maupun temanya tentang permasalahan yang 

dialaminya. Terkadang ada siswa yang mau langsung bercerita dan ada juga 

yang malu untuk bercerita, karena siswa itu susah untuk memulai bercerita 

atau terbuka dengan gurunya. Keterbukan diri korban bullying  tidak mau 

secara langsung membuka atau bercerita permasalahan yang dialami dan 

dampak dari bullying itu sendiri membuat siswa korban bullying sulit untuk 
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menjalin interaksi sosial dengan siswa yang lain dan tidak dapat  

berkomunikasi dengan baik karena siswa tersebut selalu menutup diri tentang 

permasalahan yang dialaminya. Karena jika keterbukaan diri yang dimiliki 

besar tentunya siswa mampu berinteraksi sosial dengan baik.  hubungan 

interaksi seseorang dalam keterbukaan diri (self disclosure) yang didasari  

perasaan yang tulus, penerimaan pada orang lain, dan rasa empati  membuat 

hubungan akan menjadi lebih akrab dan untuk meningkatkan  hubungan sosial  

yang baik akan membuat seseorang untuk lebih terbuka dengan orang lain 

(Rogers, 1980). 

Berdasarkan uaraian diatas, melihat pentingnya kemampuan interaksi 

sosial dan keteebukaan diri yang dimiliki siswa korban bulying masih rendah 

dan masih perlu diperhatikan lagi agar siswa mampu untuk menjalin suatu 

komunikasi yang baik. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang “Hubungan antara keterbukaan diri (self disclosure) dengan 

kemampuan interasksi sosial  korban bulying pada siswa kelas X jurusan TKR 

(Teknik Kendaraan Ringan) di SMK Ma’arif NU Margasari-Tegal”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 “Apakah ada hubungan antara keterbukaan diri dengan kemampuan 

interaksi sosial  korban bullying pada siswa kelas X jurusan TKR (Teknik 

Kendaraan Ringan) di SMK MA’ARIF NU Margasari-Tegal?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui  apakah terdapat 

hubungan antara keterbukaan diri (self disclousure) dengan kemampuan 

interaksi sosial  korban bullying pada siswa kelas X TKR (Teknik Kendaraan 

Ringan) di SMK MA’ARIF NU Margasari-Tegal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Harapan peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat , yaitu:   

1. Manfaat Teoritis: 

Dari segi teroritis diharapkan dapat menambah referensi tentang teori 

kreativitas untuk bidang psikologi pendidikan semakin luas. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

juga dapar membantu permasalahan yang dialami siswa di SMK 

Ma’arif NU Margasari-Tegal 

b. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memaksimalkan untuk tingkat 

keterbukaan diri siswa sehingga dapat menjalin suatu interaksi sosial 

dengan baik.  
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