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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan

membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial manusia

dalam bertingkah laku selalu berhubungan dengan lingkungannya tempat ia

tinggal dan menjalin hubungan dengan individu lain merupakan bagian yang

tidak pernah lepas dari kehidupannya sehari-hari. Untuk itu, dalam

kehidupannya, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Agar terjalin

secara harmonis dengan lingkungan sosialnya, individu dituntut mampu

menyesuaikan diri agar searah dengan tuntunan sikap dalam ajaran Islam.

Lingkungan sosial adalah tempat individu menyesuaikan diri dengan

masyarakat atau lingkungan, sehingga individu dapat menjalin suatu hubungan

yang harmonis dengan lingkungan sosialnya. Penyesuaian sosial merupakan

salah satu aspek psikologis yang perlu dikembangkan dalam kehidupan individu,

baik penyesuaian diri dengan individu lain di dalam kelompok maupun di luar

kelompok. Oleh karena itu salah satu aspek yang penting dalam keterampilan

sosial adalah self disclosure. Self disclosure dapat membantu seseorang

berkomunikasi dengan orang lain, agar dapat memiliki keterbukaan diri tersebut

maka dituntut adanya bimbingan-bimbingan yang lebih mengarah pada



nilai-nilai keislaman sehingga dapat memberikan pemahaman yang bernuansa

religius kepada suatu individu dan selain itu juga dengan keterbukaan diri

kepercayaan diri hubungan individu menjadi lebih akrab.

Selanjutnya, Self disclosure dapat melepaskan perasaan bersalah dan

cemas. Tanpa self disclosure, individu cenderung mendapat penerimaan sosial

kurang baik sehingga berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya. Self

disclosure merupakan “tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang

bersifat pribadi pada orang lain. Informasi yang bersifat pribadi tersebut

mencakup aspek: (1) sikap atau opini, (2) selera dan minat, (3) pekerjaan atau

pendidikan, (4) fisik, (5) keuangan, dan (6) kepribadian.”1

Altman dan Taylor dalam Setiawati mengemukakan bahwa self

disclosure merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi

diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab.”2

Ada dua dimensi self disclosure yaitu keluasan dan kedalaman. Keluasan

berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan siapa

saja (target person), baik orang yang baru dikenal, teman biasa, orangtua /

saudara dan teman dekat. Sedangkan kedalaman berkaitan dengan topik yang

1Jourard.S. M.. Self Disclosure; An Experimental Analysis of the Transparent Self. New York:
Publishing Company Huntington, 1971 (Alih Bahasa Harsida),Online http: Bimbingan Konseling
Sekolah, akses 23 Maret 2016

2Denok Setiawati, Jurnal Psokologi Pendidikan Dan Bimbingan, Efektivitas Model KNAP Untuk
MeningkatkanKeterbukaan Diri Siswa SMA (Jakarta:Unesa, 2012), h.18



akan dibicarakan baik bersifat umum maupun khusus serta keterbukaan individu

kepada orang tersebut, demikian pula sebaliknya. Individu yang terampil

melakukan self disclosure mempunyai ciri-ciri yakni “memiliki rasa tertarik

kepada orang lain dari pada mereka yang kurang terbuka, percaya diri sendiri,

dan percaya pada orang lain.”3. 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. Sesuai dengan

perkembangannya, remaja dituntut lebih belajar menyesuaikan diri dengan

lingkungan sosial yang lebih luas dan majemuk serta tetap dalam koridor bingkai

nilai-nilai keislaman.

Misalnya self disclosure yang dimiliki oleh siswa yang mengarah kepada

hal-hal yang lebih baik, akan membantu siswa dalam mencapai kesuksesan

akademik dan apabila siswa tersebut tidak memiliki kemampuan self disclosure,

maka dia akan mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Seperti

juga halnya 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

3 Ibid



pendapat, tidak mampu mengemukakan ide atau gagasan yang ada pada

dirinya, merasa was-was atau takut jika hendak mengemukakan sesuatu dalam

artian bahwa kurang mampu dalam keterbukaan diri (self disclosure) akan dapat

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

lebih percaya diri sendiri, lebih kompeten, dapat diandalkan, lebih mampu

bersikap positif, percaya terhadap orang lain, lebih objektif, dan terbuka.

Sebaliknya individu yang kurang mampu dalam keterbukaan diri (self disclosure)

terbukti tidak mampu menyesuaikan diri, kurang percaya diri, timbul perasaan

takut, cemas, merasa rendah diri, dan tertutup ciri-ciri self disclosure tersebut,

mempengaruhi kesehatan mental seseorang.

Berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian-penelitian yang ada,

dikaitkan dengan hubungan keterbukaan diri (self-disclosure) terhadap interaksi

sosial remaja, dapat disimpulkan bahwa adanya keterbukaan diri

(self-disclosure) dapat menciptakan kemudahan dalam melakukan penyesuaian

diri dan komunikasi satu sama lain serta mendukung terciptanya keintiman dan

kedekatan suatu hubungan terhadap sesama individu asalkan mencakup hal-hal

yang searah dengan tuntutan dalam ajaran Islam. Keterbukaan diri harus

senantiasa disandarkan dalam pola-pola komunikasi yang lebih islami sehingga

terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Salah satu pondasi dalam

keterbukaan diri adalah selalu menghiasi diri dengan akhlak islami. Dalam



Al-Qur’an sendiri telah banyak diterangkan apa dan bagaimana seharusnya kita

bertingkah laku. Seperti QS Al-Hujarat ayat 11, yang berbunyi:

                                    
                                   
                                   
                                   
                                     
                                 

                 
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu
lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan
merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih
baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil
dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan
adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang
tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.(Q.S 49:
11).4

Mengutip Ayat Al-Qur’an dan penjelasan di atas, dapat kita

menyimpulkan bahwa paradigma dan sikapnya terhadap orang lain memberikan

4 Al-Qur’an dan Terjemahannya, www.quran30.net, 2012. Akses 19/10/2017



pengaruh yang cukup signifikan kepada siswa yang kurang terbuka, akan

mengakibatkan hubungan sosial menjadi kurang baik, rasa minder, takut, dan

cemas mengungkapkan pendapat atau ide. Dalam kaitanya dengan keterbukaan

diri bahwa dalam konteks keterbukaan diri yang segogyanya terjadi pada

beberapa individu agar kiranya tidak saling merendahkan akibat dari

permasalahan yang mereka bagikan kepada orang lain. Untuk itu guru BK

perlu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan siswa untuk

bersosialisasi khususnya mengenai keterbukaan dirinya dan memberikan

bimbingan yang lebih mengarah kepada ajaran islam, guru BK dan siswa

hendaknya bersedia membuka dirinya sampai kepada hal yang pribadi untuk

kepentingan pemecahan masalah yang dialaminya.

Berdasarkan dari hasil observasi awal di lokasi penelitian yakni di

Madrasah Tsanawiah Negeri 3 Kabupaten Konawe terdapat beberapa hal

penting yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian antara lain siswa banyak

siswa yang sampai hari ini tidak memberikan alasan secara spesifik kepada guru

BK sekolah mengenai hal-hal yang dapat yang menyangkut masalah yang

dihadapinya, ada siswa yang cenderung mengalami gangguan psikologis ringan

seperti tiba-tiba sangat marah pada temannya tanpa alasan dan ada juga prilaku

menyimpang lain seperti prilaku merokok, miras, pola komunikasi amoral, tidak

menghargai terhadap sesama siswa seperti berbicara atau menyapa dengan



bahasa yang tidak mendidik, dan masih banyak lagi bentuk prilaku yang

menyimpang yang senantiasa dilakukan oleh beberapa siswa.

Senada dengan hal di atas maka dari penjelasan selanjutnya

bahwa”terdapat hubungan yang kurang harmonis antara pengajar dan beberapa

siswa, dan hal tersebut masih merupakan tabir yang harus diatasi secepatnya

agar tidak berimbas pada pembelajaran.”5

Peneliti juga mengadakan wawancara dengan salah satu siswa di MTs

Negeri 3 Konawe. Siswa mengatakan bahwa ia enggan menceritakan

perasaannya kepada temannya karena ia merasa khawatir apa yang akan

diceritakan akan diketahui oleh orang banyak. Hal ini dikarenakan siswa banyak

yang tinggal dan sekolah di lingkungan yang sama sehingga bila informasi yang

disampaikan bocor akan diketahui oleh sebagian besar temannya. Masalah lain

adalah latar belakang mereka yang berbeda membuat mereka

berkelompok-kelompok sehingga tidak jarang mengakibatkan pertengkaran

karena perbedaan pendapat. Hilangnya rasa menghargai dan menjaga perasaan

sehingga hubungan antar teman sebaya menjadi kurang baik. Selain itu, siswa

juga menjadi canggung untuk bertanya ketika mengalami kesulitan dalam

memahami materi, akibatnya nilai yang diperoleh tidak maksimal sehingga hasil

belajar siswa menurun. Kenyataan di lapangan tersebut, jika dibiarkan terus

5 S (Nama Inisial), Guru, Wawancara 27-7-2016



menerus bisa menyebabkan siswa tidak dapat mencapai apa yang digambarkan

dari dirinya sendiri, yang nantinya bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya,

sehingga siswa tidak dapat mengembangkan potensinya dengan optimal.

Misalnya saja siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar cenderung pasif,

ketika berbicara di depan kelas mengalami rasa cemas, sering melamun, dan

tidak bisa konsentrasi sepenuhnya ketika mereka sedang belajar.

Beberapa obsevasi dan hasil wawancara mengungkapkan bahwa

keterbukaan siswa akan mendorong untuk membuka dirinya sebab keterbukaan

diri (self disclosure) siswa merupakan komponen yang dibutuhkan. Hal ini

penting dikemukakan kepada siswa. Cepat atau lambat sesuatu yang dianggap

rahasia oleh siswa lambat laun akan dibukanya,. Dari beberapa kasus yang telah

dijelas di atas maka menginspirasi untuk mengkaji lebih dalam terhadap hal-hal

krusial yang berhubungan dengan Gambaran Keterbukaan Diri Siswa (Self

Disclosure) di MTSN 3 Konawe.”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penelitian ini akan

memfokuskan dan memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat sesuai dengan

tujuan penelitian. Dalam pembatasan masalah menyangkut hal-hal self

disclosure menurut Sherwin adalah keadaan emosional (emotional state),

hubungan interpersonal (interpersonal relationship), kebenaran informasi



(personal matters), permasalahan (problems), agama (religion), jenis kelamin

(sex), perasaan (taste), kesedian berbagi, dan tanggung jawab (thoughts, dan

work/study/accomplishment)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran

keterbukaan diri (self disclosure) pada siswa MTSN 3 Konawe?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keterbukaan diri (self disclosure) pada siswa di

Madrasah Tsanawiah Negeri 3 Kabupaten Konawe

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis adalah dapat memberikan kontribusi dalam penelitian

selanjutnya serta sarana inspirasi para guru BK dalam mengupayakan (self

disclosure) pada setiap siswa.

2. Secara Praktis adalah, menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuiah

dalam praktek nyata, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan

keterampilan guru BK dalam peningkatakan layanan konseling di sekolah

F. Definisi Operasional

Keterbukaan diri (self disclosure) siswa adalah tindakan seorang siswa

untuk berbagi informasi yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan



disengaja tentang dirinya, Misalnya informasi yang berkaitan dengan tentang

pribadi, sikap berbagi ide dengan orang lain, persepsi situasi bersama, keyakinan,

cinta dan seks, hubungan atau ikatan, perasaan, pernyataan emosi, peristiwa atau

masalah yang dihadapi


