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A. Konsep Dasar Keterbukaan Diri (Self Disclosure)

1. Pengertian Self Disclosure

Secara etimologi keterbukaan diri di angkat dari dua kata yaitu

keterbukaan, dengan awal kata buka dan diri. Meurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia keterbukaan mengalami multi tafsir dengan pertimbangan bahwa

dikondisikan dengan latar yang terjadi ketika hal tersebut diungkapkan, adapun

arti keterbukaan secara harfiah tersebut adalah “sebagai pemberian informasi

tentang diri sendiri kepada orang lain. Informasi yang diberikan dapat mencakup

berbagai hal seperti “pengalaman hidup, perasaan, emosi, pendapat, cita-cita dan

sebagainya.”6 Sedangkan dari beberapa teori lain mengenai konsep keterbukaan

diri dapat makna bimbingan dan konseling lebih dikenal dengan istilah Self

disclosure yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk

mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Sedangkan

Pederson mengartikan self disclosure sebagai tindakan seseorang dalam

memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan

disengaja untuk maksud memberi informasi yang akurat tentang dirinya.7

6 Depdiknas Kamus Bahasa Indonesia, (Yogyakarta :Pusat Bahasa, 2008), h. 28
7 Papu, J. (2002). Pengungkapan diri. http://www.e-psikologi.com/sosial/120702.htm. akses 14 Maret

2016

http://www.e-psikologi.com/sosial/120702.htm


Menurut Morton (dalam Prayitno) informasi diri bisa bersifat deskriptif dan

evaluatif. Informasi disebut deskriptif apabila individu melukiskan berbagai fakta

mengenai dirinya sendiri yang belum diketahui orang lain.8 Misalnya jenis

pekerjaan, alamat, dan usia. Informasi yang bersifat evaluatif berkaitan dengan

pendapat atau perasaan pribadi individu terhadap sesuatu, seperti tipe orang

yang disukai atau dibenci. Selain itu, self disclosure pun bisa bersifat eksplisit.

Dalam hal ini, informasi diri lebih bersifat rahasia karena tidak mungkin diketahui

orang lain, kecuali diberitahukan sendiri oleh individu yang bersangkutan.

Sedangkan Sue “mengemukakan bahwa self disclosure adalah

kemampuan seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain yang meliputi

pikiran/pendapat, keinginan, perasaan maupun perhatian.”9 Sedangkan, Alberty

mengatakan bahwa “self disclosure meliputi pikiran, pendapat, dan perasaan.”10

Dengan mengungkapkan diri kepada orang lain, maka individu merasa dihargai,

diperhatikan, dan dipercaya oleh orang lain, sehingga hubungan komunikasi akan

semakin akrab. Sama seperti di atas, Devito (dalam Rosjidan) mengatakan bahwa

“self disclosure merupakan kemampuan dalam memberikan informasi. Informasi

8 Prayitno, Konseling Perorangan (Padang, Universitas Negeri Padang, 2005) h. 52
9 Sue,D.W. Counseling the Cultually Different: Theory and Practice. New York: John Wiley & Sons,

1990. Online: http.www. cousselling the cultuly.html. Diakses 30-3- 16
10 Alberti, R & Emons, M. Your Perfect Right. Alih Bahasa: Budithjahya, G. U. (Jakarta: PT. Elex

Media Komputindo, .2002). h 34



yang akan disampaikan terdiri atas 5 aspek, yaitu perilaku, perasaan, keinginan,

motivasi, dan ide yang sesuai dengan diri orang yang bersangkutan.”11

Informasi yang akan disampaikan tergantung pada kemampuan

seseorang dalam melakukan self disclosure. Selain itu, dikemukakan bahwa self

disclosuremempunyai beberapa karakteristik umum antara lain:

(1) Keterbukaan diri adalah suatu tipe komunikasi tentang informasi diri
yang pada umumnya tersimpan, yang dikomunikasikan kepada
orang lain,

(2) Keterbukaan diri adalah informasi diri yang seseorang berikan
merupakan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh
orang lain dengan demikian harus dikomunikasikan,

(3) Keterbukaan diri adalah informasi tentang diri sendiri yakni tentang
pikiran, perasaan dan sikap,

(4) Keterbukaan diri dapat bersifat informasi secara khusus. Informasi
secara khusus adalah rahasia yang diungkapkan kepada orang lain
secara pribadi yang tidak semua orang ketahui, dan keterbukaan diri
melibatkan sekurang-kurangnya seorang individu lain, oleh karena
itu keterbukaan diri merupakan informasi yang harus diterima dan
dimengerti oleh individu lain, atau dengan kata lain karakteristik self
disclosure mengarah kepada hal yang lebih khusus yaitu informasi
pribadi.12

Individu harus mengkomunikasikan informasi ini secara lisan dan orang

lain harus menyadari tujuan dari apa yang disampaikannya. Sehubungan dengan

itu, self disclosure dapat diungkapkan melalui pikiran, perasaan, dan pengalaman

secara verbal. Untuk itu informasi tersebut tidak hanya berbentuk verbal semata,

11 Rosjidan. Bimbingan Dalam Masyarakat Indonesia yang Berubah (Makalah tidak diterbitkan).
(Malang: PPB FIB UM. .2000) h.52

12 Ibid



melainkan bisa juga berbentuk nonverbal. Dengan demikian self disclosure

sebagai ekspresi seseorang dalam menyampaikan informasi kepada orang lain.

2. Dimensi Keterbukaan Diri (Self Disclosure)

Haymes dalam Sofyan, mengukur self disclosure dari interview-interview

yang direkam pada tape-recorder. Ada tiga aspek self disclosure yaitu (1) ekspresi

akan emosi dan proses emosi, (2) ekspresi akan fantasi-fantasi, impian, cita-cita,

dan harapan-harapan, dan (3) ekspresi akan kesadaran.13 Ada beberapa dimensi

self disclosure yang dikemukakan oleh Altman Taylor, meliputi 5 aspek yaitu:

ketepatan, motivasi, waktu, keintensifan, kedalaman dan keluasan.14 Dari

beberapa dimensi dalam keterbukaan diri yang telah disebutkan di atas maka

dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Ketepatan

Ketepatan mengacu pada apakah seorang individu mengungkapkan

informasi pribadinya dengan relevan dan untuk peristiwa di mana individu terlibat

atau tidak (sekarang dan disini). Self-disclosure sering sekali tidak tepat atau tidak

sesuai ketika menyimpang dari norma-norma. Sebuah self-disclosure mungkin

akan menyimpang dari norma dalam hubungan yang spesifik jika individu tidak

sadar akan norma-norma tersebut. Individu harus bertanggung jawab terhadap

resikonya, meskipun bertentangan dengan norma. Self-disclosure yang tepat dan

13 Willis S. Sofyan, Konseling Individual Teori dan Praktek ( Bandung,CV Alfabeta, 2007) h. 50
14 ibid



sesuai meningkatkan reaksi yang positif dari partisipan atau pendengar. Pernyataan

negatif berkaitan dengan penilaian diri yang sifatnya menyalahkan diri, sedangkan

pernyataan positif merupakan pernyataan yang termasuk kategori pujian.

b) Motivasi

Motivasi berkaitan dengan apa yang menjadi dorongan seseorang untuk

mengungkapkan dirinya kepada orang lain. Dorongan tersebut berasal dari dalam

diri maupun dari luar. Dorongan dari dalam berkaitan dengan apa yang menjadi

keinginan atau tujuan seseorang melakukan self disclosure. Sedangkan dari luar,

dipengaruhi lingkungan keluarga, sekolah, dan pekerjaan.

c) Waktu

Waktu yang digunakan dengan seseorang akan cenderung meningkatkan

kemungkinan terjadinya self disclosure. Pemilihan waktu yang tepat sangat

penting untuk menentukan apakah seseorang dapat terbuka atau tidak. Dalam

keterbukaan diri individu perlu memperhatikan kondisi orang lain. Bila waktunya

kurang tepat yaitu kondisinya capek serta dalam keadaan sedih maka orang

tersebut cenderung kurang terbuka dengan orang lain. Sedangkan waktunya tepat

yaitu bahagia atau senang maka ia cenderung untuk terbuka dengan orang lain.

d) Keintensifan

Keintensifan seseorang dalam keterbukaan diri (self disclosure)

tergantung kepada siapa seseorang mengungkapkan diri, apakah teman dekat,

orangtua, teman biasa, orang yang baru dikenal.



e) Kedalaman dan Keluasan

Kedalaman self disclosure terbagi atas dua dimensi yakni self disclosure

yang dangkal dan yang dalam. Self disclosure yang dangkal biasanya diungkapkan

kepada orang yang baru dikenal. Kepada orang tersebut biasanya diceritakan

aspek-aspek geografis tentang diri misalnya nama, daerah asal dan alamat. Self

disclosure yang dalam, diceritakan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan

hubungan (intimacy). Seseorang dalam menginformasikan dirinya secara

mendalam dilakukan kepada orang yang betul – betul dipercaya dan biasanya

hanya dilakukan kepada orang yang betul-betul akrab dengan dirinya, misalnya

orang tua, teman dekat, teman sejenis dan pacar. Pendek kata, dangkal

dalamnya “seorang menceritakan dirinya ditentukan oleh yang hendak diajak

berbagi cerita atau target person.”15 Semakin akrab hubungan seseorang

dengan orang lain, semakin terbuka ia kepada orang tersebut.

Sementara itu, Altman dan Taylor dalam Papu mengemukakan bahwa

self disclosure merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan

informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang

akrab.”16 Proses untuk mencapai hubungan yang akrab disebut model penetrasi

sosial. Ada dua dimensi self disclosure seseorang yaitu keluasan dan kedalaman.

Keluasan berkaitan dengan siapa seseorang mengungkapkan dirinya (target

15Papu, Op.Cit, h.63
16Altman, I. & Taylor, D.A.. Social Penetration: The Development or Interpersonal Relationship. New

York: Holt, Rinehart & Winston, 1973, Online, http, interaksi social, html akses 1 April 2016



person) seperti orang yang baru dikenal, teman biasa, orang tua/saudara dan

teman dekat. Kedalaman berkaitan dengan topik umum dan topik khusus. Pada

umumnya ketika seseorang terbuka dengan orang asing atau baru dikenal topik

pembicaraan umum dan kurang mendalam. Sedangkan bila seseorang terbuka

dengan teman dekat maka topik pembicaraannya khusus dan lebih mendalam

(topik pembicaraan semakin banyak).”17 Bila seseorang menceritakan sesuatu

tentang dirinya kepada orang lain secara rinci, maka orang lainpun cenderung

untuk mengungkapkan secara rinci pula. Tetapi bila ia menceritakan kepada

orang lain sebagian kecil saja atau tidak rinci maka orang lainpun cenderung

untuk mengungkapkan secara tidak rinci pula. Self disclosure sangat

berpengaruh dengan siapa seseorang terbuka dengan orang lain. Semakin akrab

hubungan seseorang dengan orang lain, maka semakin terbuka individu kepada

orang tersebut, demikian juga pula sebaliknya. Orang lain (target person) yang

biasa dijadikan tempat mencurahkan permasalahan individu adalah ibu, bapak,

teman, teman sejenis, teman lawan jenis, dan pasangan/pacar

Berdasarkan paparan-paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa self

disclosure berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengungkapkan diri

melalui informasi yang diberikan kepada orang lain. Selain itu, self disclosure

pun dapat meningkatkan keakraban, kepercayaan, dan kekeluargaan. Makin

17Prawitasari, J.E.. Handout Pskoterapi II. (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah
Mada, 1994), h. 64



sering informasi diri diungkapkan, makin tercipta pengertian di antara seseorang

dengan orang lain. Dengan begitu, komunikasi akan berjalan dengan baik.

3. Ciri-Ciri Keterbukaan Diri (Self Disclosure)

Berbicara mengenai self disclosure maka hal yang mendasar untuk

dijadikan rujukan adalah mengenai kesediaan secara pribadi pada seseorang untuk

menyalurkan informasi yang dimilikinya dengan tujuan informasi tersebut dapat

dikatahui oleh orang lain, oleh karena itu maka orang yang tidak memiliki

keterbukaan memiliki ciri-ciri:

1. Menilai pesan berdasarkan motif pribadi.
2. Berpikir simplitis (tanpa nuansa).
3. Bersandar lebih banyak pada sumber pesan daripada isi pesan.
4. Mencari informasi tentang kepercayaan oranglain dari sumbernya

sendiri bukan dari sumber kepercayaan oranglain.
5. Secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem

kepercayaannya
6. Menolak mengabaikan mendistorsi dan menolak pesan yang tidak

konsisten dengan sistem kepercayaannya.18

Pada self disclosure, kedua belah pihak mampu mengungkapkan perasaan

pribadinya terhadap satu sama lain. Persahabatan tidak akan terjalin, jika

masing-masing haya mendiskusikan hal-hal yang abstrak saja atau membicarakan

masalah- masalah yang dangkal sifatnya dan tidak mendalam Berikut beberapa

topik yang sering dibicarakan dalam pembukaan diri (self disclosure):

1. Tentang sikap
2. Tentang opini, baik mengenai politik maupun seks
3. Tentang orang-orang terdekat
4. Tentang seks, meliputi khayalan seks, pengalaman seks, dan lain-lain
5. Tentang kebiasaan

18 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005). h.86



6. Keadaan fisik
7. Tujuan hidup pribadi
8. Pengalaman hidup
9. Perasaan, meliputi perasaan bahagia maupun senang.19

Karakteristik dari individu berbeda, maka dari itu terdapat individu yang

memiliki keterbukaan dan ada pula individu yang tidak memiliki keterbukaan.

Ciri-ciri orang yang memiliki keterbukaan, seperti :

1. Menilai pesan secara ojektif dengan menggunakan logika.
2. Membedakan nuansa dengan mudah.
3. Berorientasi pada isi.
4. Mencari informasi dari berbagai sumber.
5. Lebih bersifat provosional dan bersedia mengubah kepercayaannya.
6. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian

kepercayaan.

Jika komunikasi antara dua orang berlangsung dengan baik, maka akan

terjadi disclosure yang mendorong informasi mengenai diri masing-masing ke

dalam kuadran “terbuka”. Meskipun self disclosure mendorong adanya

keterbukaan, namun keterbukaan itu sendiri ada batasannya.20 Artinya perlu kita

pertimbangkan kembali apakah menceritakan segala sesuatu tentang diri kita

kepada oranglain akan menghasilkan efek positif bagi hubungan kita dengan orang

tersebut.

4. Fungsi Keterbukaan Diri (Self Disclosure)

19 Muhammad Budyatna, Teori Komunikasi Antar Pribadi, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2011), h. 67-74

20Yeanita Lestari, “Self Disclosure Individu pada Aktivitas Kencan Online”, (Jakarta: Jurnal
Komunikasi, Vol.8 tahun 2012), h. 38



Menurut Maram terdaapt beberapa fungsi Self Disclosure pada setiap

individu antara lain:

a) Memberi pengetahuan tentang diri (self)
b) Memberi kemampuan untuk menanggulangi masalah
c) Sebagai pelepasan energi
d) Meningkatkan efektivitas komunikasi
e) Untuk membuat hubungan menjadi penuh arti.
f) Untuk kesehatan psikologis21

Menurut Derlega dan Grzelak (dalam Sears) ada lima fungsi

pengungkapan diri, yaitu :

a) Ekspresi (expression)
b) Penjernihan diri (self-clarification)
c) Keabsahan sosial (sosial validation)
d) Kendali sosial (social control)
e) Perkembangan hubungan (relationship development). 22

Dari beberapa fungsi keterbukaan diri sebagaimana yang telah di

sebutkan di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Ekspresi (expression)

Dalam kehidupan ini kadang-kadang manusia mengalami suatu kekecewaan

atau kekesalan, baik itu yang menyangkut pekerjaan ataupun yang lainnya.

Untuk membuang semua kekesalan ini biasanya akan merasa senang bila

bercerita pada seorang teman yang sudah dipercaya. Dengan pengungkapan

21Maryam B. Gainau, Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Siswa Dalam Perspektif Budaya Dan
Implikasinya Bagi Konseling. (Jakarta:Jurnal Online. 2010)
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2010/Artikel_10505199.pdf).Sekol
ah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Papua(diakses tanggal 26 Juni 2016)

22Sumber http://nadhirin.blogspot.co.id/2010/: www.edwias.com) akses 10/Juli/2016

http://nadhirin.blogspot.co.id/2010/04/www.edwias.com


diri semacam ini manusia mendapat kesempatan untuk mengekspresikan

perasaan kita.

2) Penjernihan diri (self-clarification)

Dengan saling berbagi rasa serta menceritakan perasaan dan masalah yang

sedang dihadapi kepada orang lain, manusia berharap agar dapat memperoleh

penjelasan dan pemahaman orang lain akan masalah yang dihadapi sehingga

pikiran akan menjadi lebih jernih dan dapat melihat duduk persoalannya dengan

lebih baik.

3) Keabsahan sosial (sosial validation)

Setelah selesai membicarakan masalah yang sedang dihadapi, biasanya

pendengar akan memberikan tanggapan mengenai permasalahan tersebut

Sehingga dengan demikian, akan mendapatkan suatu informasi yang

bermanfaat tentang kebenaran akan pandangan kita. Kita dapat memperoleh

dukungan atau sebaliknya.

4) Kendali sosial (social control)

Seseorang dapat mengemukakan atau menyembunyikan informasi tentang

keadaan dirinya yang dimaksudkan untuk mengadakan kontrol sosial, misalnya

orang akan mengatakan sesuatu yang dapat menimbulkan kesan baik tentang

dirinya.

5) Perkembangan hubungan (relationship development).



Saling berbagi rasa dan informasi tentang diri kita kepada orang lain serta

saling mempercayai merupakan saran yang paling penting dalam usaha merintis

suatu hubungan sehingga akan semakin meningkatkan derajat keakraban

5. Manfaat Keterbukaan Diri (Self Disclosure)

Keterbukaan diri pada dasarnya bukan hanya semata-mata memberikan

keterangan kepada orang lain mengenai apa yang dialami oleh setiap individu akan

tetapi dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak baik kepada sumber

informasi ataupun kepada orang lain dimana seseorang membagikan pengalaman

atau kejadian yang dirasakan. Untuk lebih jelasnya keuntungan dari pembukaan

diri (self disclosure), meliputi :

a) Pengetahuan tentang diri, melalui self disclosure kita menemukan
perspektif baru pada diri kita. Pemahaman yang lebih mendalam dari
perilaku kita sendiri.

b) Kemampuan untuk mengatasi (keadaan), melalui self disclosure akan
ada peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan
masalah-masalah yang kita hadapi.

c) Komunikasi yang efektif melalui self disclosure, kita dapat
meningkatkan komunikasi yang efektif.

d) Hubungan yang lebih berarti melalui self disclosure membantu kita
menerima hubungan yang lebih dekat dengan orang dimana kita
melakukan self disclosure dengannya.

e) Kejiwaan yang sehat, melalui self disclosure kita secara tidak langsung
melindungi tubuh kita dari stress.23

Senada dengan penjeasan di atas mengenai manfaat keterbukaan diri pada

seseorang maka dapat diuraikan bahwa secara spesifik dalam self disclosure

disamping memberikan pengetahuan kepada orang lain maka setidaknya akan

23 Joseph A. Devito, Interpersonal Comunication (Komunikasi Antar Manusia), (New Jersey: Pearson
Education, Inc., 2013), h.96-99



terjadi umpan balik dalam jika hal tersebut dinilai merupakan suatu masalah yang

krusial sehingga dapat memberikan metode dalam mengtasi masalah tersebut,

sedangkan disisi lain dalam aspek sosial maka self disclosure dapat membantu

membuat suasana menjadi akrab serta secara psikologis maka kondisi kejiwaan

seseorang menjadi sehat. Disamping itu juga dijelaskan dari pembukaan diri (self

disclosure), meliputi:

a) Keterbukaan memberi manfaat perbaikan secara psikol, seseorang
yang mengalami frustasi atau kecewa akan cepat bangkit kembali
apabila menceritakan masalahnya kepada orang lain.

b) Menceritakan suatu masalah kepada orang yang tepat atau orang yang
mau mendengarkan membuat kita lebih memahami permasalahan yang
sedang dihadapi. Pendengar yang baik akan dapat memberikan
masukan yang dapat memperbaiki perspektif dalam melihat
permasalahan.

c) Membuka diri juga akan dapat mengurangi stresatau mengurangi
beban yang sedang dipikul.

d) Membuka diri akan meningkatkan jalur komunikasi dengan orang lain,
mendorong orang lain juga memberi informasi yang dia miliki
sehinhgga akan terjadi saling memberi

e) Membuka diri dengan orang lain termasuk teman sejawat, bawahan,
atau atasan akan mempererat hubungan, yangpada akhirnya akan
menciptakan rasa saling mempercayai.

f) Membuka diri dengan orang lain memberi peluang untuk
menggunakan potensi yang dimiliki secara bersama-sama untuk
kepentingan bersama atau institusi.

g) Semakin membuka diri dengan pegawai lain berarti semakin
menikmati pekerjaan dan semakin tinggi produktivitas. Tim yang
saling mengenal dan saling membuka diri akan lebih mudah
menyelesaikan tugasnya daripada tim yang anggotanya kurang
membuka diri dengan sesamanya.

h) Membuka diri dapat menciptakan lingkungan yang saling
mempercayai antara para anggota, dengan pelanggan dan dengan
lingkungan yang lainnya.24

24Ibid



Menurut Johnson (dalam Supratiknya) beberapa dampak dan manfaat

pembukaan diri terhadap hubungan antar pribadi adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan diri merupakan dasar bagi hubungan yang sehat antara dua
orang.

b. Semakin kita bersikap terbuka kepada orang lain, semakin orang lain
tersebut akan menyukai diri kita. Akibatnya, Ia akan semakin
membuka diri terhadap diri kita.

c. Orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung
memiliki sifat : terbuka, kompeten, ekstrover, fleksibel, adaptif dan
intelegen.

d. Pembukaan diri merupakan dasar relasi komunikasi intim dengan diri
sendiri dan orang lain

e. Membuka diri berarti bersikap realistis. Maka pembukaan diri harus
jujur, tulus, dan autentik.25

Sedangkan Nilam Widyarini mengemukakan keterbukaaan diri memiliki

manfaat bagi masing-masing individu maupun bagi hubungan antara kedua belah

pihak. Dengan membuka diri dan membalas keterbukaan kita dapat meningkatkan

hubungan dengan orang lain. Secara rinci manfaatnya adalah:

a) Meringankan.
b) Mempererat hubungan
c) Alur komunikasi yang lebih jelas
d) Meringankan Fisik
e) Mengurangi ketegangan dan stress
f) Membantu Validasi (menguji ketepatan) persepsi terhadap realita.26

Untuk lebih jelasnya mengenai manfaat keterbukaan diri pada

seseorang maka penulis menguraikan sebagai berikut:

a) Meringankan

25Supratiknya, Komunikasi Antar Pribadi (Tinjaun Psikologis). (Yogyakarta: Kanisius, 2004),h. 74
26Nilam Widyarini,. Kunci Pengembangan Diri. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 23



Berbagi dengan orang lain mengenai diri atau persoalan yang kita hadapi,

dapat memberikan kondisi psikologis yang meringankan. Contohnya cerita

tentang ketidakmampuan menghadapi ujian atau berakhirnya hubungan

dengan seseorang. Bagaimana kita mengatasi hal itu? Bagaimana pandangan

orang lain? Dengan membuka diri kita memperolah tambahan perspektif yang

membantu diri sendiri.

b) Membantu Validasi (menguji ketepatan) persepsi terhadap realita.

Dengan sudut pandang sendiri kita mungkin cendrung menggunakan ukuran

yang idealis menurut diri sendiri. Bila kita mengkomunikasikan hal tersebut

dengan seseorang yang tepat (yang memberikan simpati, suportif, dpat

dipercaya, dan pendengar yang baik), kita tidak hanya mendapatkan

persetujuan, tetapi juga informasi yang diperlukan untuk lebih memahami diri

sendiri, yang kita perlukan agar memahami dunia secara lebih realistis.

c) Mengurangi ketegangan dan stress

Bila kita menghadapi tegangan dan stress karena suatu hal bila tidak

diungkapkan akan berkembang menjadi eksplosif (mudah meledak).

Sebaliknya bila diungkapkan kepada orang lain kita akan menemukan jalan

keluar. Andaikan tidak mendapatkan jalan keluar, setidaknya lebih ringan

karena kita merasa tidak sendirian.

d) Meringankan Fisik

Terdapat keterkaitan antara pikiran dengan sistem tubuh kita. Adanya

pengaruh positif pada pikiran (akibat dari pengungkapan diri) berakibat pada



fisik. Berbagi atau mengungkapkan diri dengan orang lain, membuat stress

kita berkurang, kecemasan berkurang, dan meredakan pula detak jantung dan

tekanan darah. Dengan kata lain pengungkapan diri dapat berpengaruh positif

terhadap kesehatan fisik selain emosi.

e) Alur komunikasi yang lebih jelas

Dengan menunjukkan keinginan untuk membuka diri terhadap orang lain, dan

menghargai pengungkapan diri orang lain, berarti kita meningkatkan

kemampuan untuk memahami sudut pandang atau perspektif yang berbeda.

Dengan demikian kita akan lebih percaya diri untuk mengklarifikasi niat-niat

atau makna-makna dari orang lain.

f) Mempererat hubungan

Keterbukaan mengembangkan rasa senang yang semakin meningkatkan

keterbukaan dan berakibat makin kuatnya rasa senang. Tanpa pengungkapan

diri tingkat keeratan hubungan dan kepercayaan berada pada level rendah.

Dengan keterbukaan dihasilkan kepercayaan, dan dengan kepercayaan

dihasilakan kerja sama.

Menurut Devito ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh

seseorang jika mau mengungkap informasi diri kepada orang lain antara lain:

(1) Tentang diri sendiri,

(2) Adanya kemampuan menanggulangi masalah,



(3) Mengurangi beban.27

a. Mengenal diri sendiri Seseorang dapat lebih mengenal diri sendiri melalui self

disclosure, karena dengan mengungkapkan dirinya akan diperoleh gambaran

baru tentang dirinya, dan mengerti lebih dalam perilakunya.

b. Adanya kemampuan menanggulangi masalah, Seseorang dapat mengatasi

masalah, karena ada dukungan dan bukan penolakan, sehingga dapat

menyelesaikan atau mengurangi bahkan menghilangkan masalahnya.

c. Mengurangi Beban, Jika individu menyimpan rahasia dan tidak

mengungkapkannya kepada orang lain, maka akan terasa berat sekali

memikulnya. Dengan adanya keterbukaan diri, individu akan merasakan

beban itu terkurangi, sehingga orang tersebut ringan beban masalah yang

dihadapinya.

Sementara itu manfaat self disclosure seseorang didapati dari

pengalamannya dalam hubungan dengan orang lain agar memperoleh informasi

dari berbagai pengetahuan, individu menjadi sadar akan dirinya, menerima

orang lain apa adanya, serta rasa percaya kepada orang lain semakin besar.

Lebih lanjut dikemukakan tiga kegunaan self disclosure yaitu,

i. Keterbukaan diri mempererat kasih sayang,
ii. Melepaskan perasaan bersalah dan kecemasan. Makin lama individu

menyembunyikan sesuatu dalam dirinya maka akan semakin tertekan;
makin terus bergejolak di pikiran. Sekali disingkapkan, hal tersebut
dirasa tidak lagi mengancam.

27 Devito, Op.Cit, h.87



iii. Sarana eksistensi manusia yang selalu membutuhkan wadah untuk
bercerita.28

Berdasarkan perkembangan kehidupan individu, masalah penyesuaian

sosial pada umumnya lebih banyak dirasakan pada masa usia remaja bahkan

masa remaja merupakan masa yang sangat sulit dalam melakukan penyesuaian

sosial. Kesulitan yang dialami oleh individu antara lain kurang dapat keterbukaan

diri (self disclosure) dengan orang lain.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterbukaan Diri

Tidak semua orang memiliki keberanian membuka diri dalam menjalin

sebuah hubungan dengan orang lain atau pertemanan. Membuka diri merupakan

langkah awal yang sangat penting. Tanpa adanya keberanian membuka diri, tidak

akan terjadi proses saling berbicara-mendengarkan, yang merupakan tindakan

nyata yang dilakukan oleh orang-orang dalam menjalin hubungan dengan orang

lain (persahabatan). Tanpa keterbukaan diri, hubungan yang dikembangkan

dengan orang lain merupakan hubungan superficial. Hubungan merupakan ciri

khas yang ada dalam jalinan pertemanan atau hubungan dengan orang lain.

Apabila seseorang mengalami hambatan untuk membuka diri, terdapat dua

kemungkinan penyebab hambatan tersebut. Pertama, hambatan itu mungkin sekali

disebabkan perasaan tertekan, marasa tidak berharga, dan takut mendapatkan

respon yang kurang positif. Kedua, mingkin orang tersebut merasa berbeda dengan

orang lain, karena pola pikirnya yang berbeda, lebih canggih atau lebih rumit,

28 Ibid,



sehingga orang lain dianggap kurang memahami. Menurut Devito, faktor – faktor

yang mempengaruhi keterbukaan diri adalah sebagai berikut :

a) Efek Diadik
b) Mitra dalam Hubungan
c) Ukuran Khalayak
d) Topik Bahasan
e) Valensi
f) Jenis Kelamin
g) Ras, Nasionalitas, dan Usia.29

Faktor-faktor diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Efek Diadik, Keterbukaan diri kita mendorong lawan komunikasi kita dalam

komunikasi atau interaksi di antara dua orang (dyad) untuk membuka diri juga.

Inilah yang dinamakan efek diadik itu.

2) Ukuran Khalayak, Keterbukaan diri lebih besar kemungkinannya terjadi

dalam komunikasi dengan khalayak kecil. Alasannya sederhana saja, apabila

khalayaknya kecil saja maka kita bisa mengontrol situasi komunikasi dan bisa

melihat umpan balik itu.

3) Topik Bahasan, Pada awalnya orang akan selalu berbicara hal – hal yang

umum saja. Makin akrab maka akan makin mendalam topik pembicaraan.

4) Valensi, Ini terkait dengan sifat positif atau negatif keterbukaan diri. Pada

umumnya, manusia cenderung lebih menyukai valensi positif atau

keterbukaan diri positif dibandingkan dengan keterbukaan diri negatif.

5) Jenis Kelamin, Beberapa penelitian menunjukkan ternyata wanita memang

lebih terbuka dibandingkan dengan pria.

29 Ibid,



6) Ras, Nasionalitas, dan Usia, Ada ras-ras tertentu yang lebih sering melakukan

keterbukaan diri dibandingkan dengan ras lainnya.

7) Mitra dalam Hubungan, Dengan mengingat tingkat keakraban sebagai penentu

kedalaman keterbukaan diri maka lawan komunikasi atau mitra dalam

hubungan akan menentukan keterbukaan diri itu.

7. Aspek Self Disclosure

Ada 9 faktor pengungkapan diri menurut Sherwin (dalam Pamuncak)) dan akan

diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Aspek-Aspek Self Disclosure menurut Sherwin (Pamuncak)30

No Aspek Indiktor

1 Personal Matter Tentang pribadi diri sendiri

2 houghts & ideas a. Berbagi ide dengan orang lain.
b. Persepsi situasi bersama

3 Religion Kemampuan berbagi pengalaman, pikiran
dan emosi tentang Allah

4 Work, study &
accomplishments

Tugas dan tanggung jawab

5 Sex Kesediaan untuk membahas pengalaman
seksualnya, kebutuhan dan pandangannya.

6 Interpersonal
Relationshi

Hubungan atau ikatan yang terbentuk
diluar lingkup keluarga

7 Emotional state a. Pernyataan emosi.
b. Perasaan, sikap terhadap situasi yang

disampaikan kepada orang lain
8 Taste Pandangan, perasaan, apresiasi

Terha dap tempat atau benda
9 Problems a. Peristiwa atau situasi yang dapat

diringankan melalui mengungkapkan
b. Konflik, perselisihan yang dialami

30 D. Pamuncak, aspek-aspek self disclosure http//;repository.uinjkt.ac.id,akses 18-9-2016



oleh sebuah individual
B. Keterbukaan diri (Self Disclosure) Siswa Dalam Hubungan Sosial (Guru dan

Siswa)

Hubungan terjadi ketika dua orang saling mengenal satu sama lain dan

mengetahui tujuan umum, minat, aktifitas/kegiatan, dan nilai-nilai yang dianut

seseorang. Hubungan bisa terjalin baik dengan orang lain karena didasari adanya

kepercayaan pada orang yang diajak berkomunikasi, orang tersebut sudah

dikenal, ada kedekatan komunikasi, gaya komunikasi sama (terhadap orang tua,

orang dewasa, dan teman sebaya), isi pembicaraan (tingkat self disclosure)

sesuai dengan orang yang dipercaya. Agar bisa melakukan hal tersebut, harus

ada keterbukaan satu sama lain. Untuk menjadi terbuka dengan orang lain,

individu harus sadar akan siapa dirinya, dapat menerima diri sendiri, dan

menerima orang lain apa adanya. Dengan mengungkapkan diri, individu menjadi

lebih menyadari siapa dirinya, tuntutan apa saja yang dihadapi dalam

menjalankan perannya dalam masyarakat, dan masih banyak lagi rahasia yang

terungkap sebagai akibat umpan balik yang diberikan oleh orang lain. Selain

informasi tentang dirinya, self disclosure juga memungkinkan individu

memperoleh informasi tentang orang lain. Informasi tentang diri dan orang lain

tersebut merupakan suatu sumber bagi individu untuk menyelaraskan segala

tuntutan dari dalam dirinya sesuai dengan harapan lingkungan, sehingga individu

dapat melakukan hubungan sosial dengan orang lain.



Meningkatnya hubungan sosial yang baik akan membuat seseorang

untuk lebih terbuka dengan orang lain. Rogers Mengatakan 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.31 Sejalan dengan konsep tersebut dijelaskan pula bahwa

Self disclosure tepat bila merupakan bagian dari hubungan yang sedang

berlangsung, adanya hubungan timbal balik serta dapat menciptakan hubungan

yang lebih baik lagi. Keterbukaan diri (self disclosure) “dapat menciptakan

kepercayaan, kepedulian, komitmen, pemahaman dan penerimaan diri, serta

pertumbuhan pribadi dan juga persahabatan.”32 Self disclosure memberikan

peranan yang penting dalam perkembangan hubungan yang dekat antara

individu.

Melalui self disclosure, individu dapat menceritakan kepada orang lain

tentang diri sendiri secara pribadi tentang topik yang akan dibicarakan. Hal

tersebut berarti bahwa seseorang mempercayai orang lain untuk merespon

secara tepat terhadap informasi yang diberikan. Ketika seseorang menerima

keterbukaan secara pribadi dari orang lain, maka seseorang akan merasa lebih

dekat dengan orang tersebut karena ia tahu bahwa orang tersebut percaya dan

menghargai respon/ pendapatnya. Menurut Rosjidan bahwa:

31Rogers,C.R. On Becoming a Person. London : Constable 1996, terj. Riani, http// Self Disclosure,
Cultural Perspective.co.id. akses 6 Juli 2016

32Maryam B. Gainau Op.Cit, h. 163



Self disclosure sangat menguntungkan bagi dua orang yang melakukan
hubungan keakraban, seperti antar teman, kenalan, keluarga atau
saudara lain. Hubungan yang akrab akan menumbuhkan rasa kasih
sayang, dan kepercayaan antar individu.33

Meski diakui self disclosure penting bagi perkembangan individu, sebagian

orang enggan untuk melakukannya. Pada dasarnya keengganan atau kesulitan

individu dalam mengungkapkan diri banyak dilandasi oleh faktor resiko yang akan

diterimanya di kemudian hari. Disamping itu, karena belum adanya rasa aman dan

kepercayaan pada diri sendiri. Resiko yang dimaksud dapat berupa bocornya

informasi yang telah diberikan seseorang kepada pihak ketiga, padahal informasi

tersebut dianggap sangat pribadi bagi dirinya. Bisa juga informasi yang

disampaikan dianggap menyinggung perasaan orang lain sehingga dapat

mengganggu hubungan interpersonal yang sebelumnya sudah terjalin dengan baik.

Individu dalam mengungkapkan dirinya haruslah dilandasi dengan

kejujuran dan keterbukaan memberikan informasi, atau dengan kata lain apa

yang disampaikan kepada orang lain hendaklah bukan merupakan suatu topeng

pribadi atau kebohongan belaka sehingga hanya menampilkan sisi yang baik saja,

tetapi informasi yang diberikan apa adanya atau tidak dibuat-buat. Ada dua cara

yang lebih baik untuk keterbukaan diri (self disclosure), yaitu mengakui kesalahan

dan kritik yang membangun. Self disclosure akan berguna apabila individu satu

33 Rosjidan. Op.Cit, h.48



dengan yang lainnya dengan senang hati dan terbuka membagi perasaan dan

pikirannya.

Keterampilan self disclosure sangat penting bagi siswa yang mengalami

kesulitan dalam keterbukaan dirinya karena sangat mempengaruhi hubungan

interpersonal seseorang. Johnson dalam Burhan menyatakan bahwa self

disclosure berpengaruh besar terhadap hubungan sosial karena:

1) Self disclosure merupakan dasar bagi hubungan yang sehat antara dua
orang.

2) Semakin terbuka seseorang kepada orang lain, semakin orang
tersebut menyukai dirinya.

3) Orang yang rela mengungkapkan diri kepada orang lain cenderung
memiliki sifat-sifat kompeten, adaptif, dan terbuka.

4) Mengungkapkan diri pada orang lain merupakan dasar yang
memungkinkan komunikasi yang intim baik bagi diri sendiri maupun
orang lain, dan

5) Mengungkapkan diri berarti bersikap realistik, sehingga keterbukaan
diri bersikap jujur, tulus, dan autentik.34

Lebih lanjut, Lumsden dalam Morison menyatakan self disclosure

meningkatkan hubungan sosial antara lain:

1) Self disclosure dapat meningkatkan seseorang menyukai orang lain.
2) Self disclosure menunjukkan seseorang dapat dipercaya setiap orang.

Ketika orang saling memberi informasi dan setiap orang mendukung
mengungkapkan orang lain tersebut mereka menciptakan perasaan
saling mempercayai.

3) Pengungkapan informasi tentang diri dapat membantu pemahaman
diri dan memperkuat konsep diri. 35

34Burhan, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di
Masyarakat, Jakarta: Kencana, 2007,h. 79

35Morissan dan Corry Andy,. Teori Komunikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia
www.google.com/wikipedia, 2009), akses 17/Juli/2016

http://www.google.com/wikipedia


Sedangkan menurut Pearson, self disclosure tidak hanya mempengaruhi

hubungan sosial melainkan juga “(1) dapat mengembangkan pemahaman dan

penerimaan diri, dan (2) dapat mengembangkan secara mendalam arti

hubungan antar pribadi.”36 Pentingnya self disclosure bagi siswa, akan

meningkatkan keterampilan sosial dengan orang lain.

C. Self Disclosure Dalam Perpektif Islam

Dalam padangan awam, beranggapan orang yang tertutup dinilai baik dan

masih tabu, karena keterbukaan diri dipandang sebagai sikap menyombongkan diri,

angkuh, tinggi hati dan lain-lain, sebab pada umumnya susah diduga apa yang

sebetulnya sedang terjadi, karena kepribadiannya cenderung tertutup. Sehingga

dalam ajaran agama Islam adapun anjuran untuk tertutup yaitu, anjuran untuk

menutup aib dan tidak menyebarluaskan keburukan orang lain, seperti pada QS.

Al-Hujurat:12)

                                         
                               
                                      
                                     

36 Pearson. Op.Cit. h.218



                                  
         

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan
janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan
satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan
daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS: 49. 12)37

Dengan pennggalan ayat dalam Al-Qur ’ an sebagaimana yang telah di

tuliskan di atas maka dapat kita mengambil hikmah bahwa dalam konteks self

disclosure seorang individu bukan hanya semata-mata untuk mengumbar-umbar

diri serta berburuk sangka artinya sebab itu Allah Swt. melarang

hamba-hamba-Nya yang beriman dari banyak berprasangka buruk, yakni

mencurigai keluarga dan kaum kerabat serta orang lain dengan tuduhan yang

buruk yang bukan pada tempatnya. Karena sesungguhnya sebagian dari hal

tersebut merupakan hal yang murni dosa, untuk itu hendaklah hal tersebut

dijauhi secara keseluruhan sebagai tindakan prefentif. Hal tersebut sesuai dengan

ajaran Islam yang menganjurkan menyembah Allah dan jangan

mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, serta memerintahkan untuk

berbuat baik kepada orang seperti disebutkan dalam QS An-Nisaa’: 36.

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



                            
                                        
                                         
                                     
                                   
                                  

         
Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa,
karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang
dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba
sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong dan membangga-banggakan diri, (QS: 4. 36).38

Melihat pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai-nilai

Islam dapat mempengaruhi keterbukaan diri, karena telah tersirat dalam Al-qur’an

dengan tata krama dan kejujuran serta selalu menjalankan perintah Allah SWT

sehingga dengan menjalankan perintah Allah SWT maka kita akan menerapkan

untuk berkata jujur kepada siapapun, dari ayat diatas maka dapat kita tafsirkan

bahwa (Sembahlah olehmu Allah) dengan mengesakan-Nya (dan janganlah kamu

mempersekutukan-Nya dengan suatu pun juga.) (Dan berbuat baiklah kepada

kedua ibu bapak) dengan berbakti dan bersikap lemah lembut (kepada karib

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



kerabat) atau kaum keluarga (anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang

karib) artinya yang dekat kepadamu dalam bertetangga atau dalam pertalian darah

(dan kepada tetangga yang jauh) artinya yang jauh daripadamu dalam kehidupan

bertetangga atau dalam pertalian darah (dan teman sejawat) teman seperjalanan

atau satu profesi bahkan ada pula yang mengatakan istri (ibnu sabil) yaitu yang

kehabisan biaya dalam perjalanannya (dan apa-apa yang kamu miliki) di antara

hamba sahaya. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong)

atau takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan kekayaannya. Dari

penjelasan ayat tersebut juga kita dapat menarik hikmah yang tertuang dan

berhubuhngan dengan masalah keterbukaan diri adalah berikut:

1. Hakikat ibadah menyadari bahwa semua yang ada di dunia kelak akan
berada di genggaman Allah Swt

2. Kewajiban untuk senantiasa berbakti kepada orang tua
3. Kewajiban untuk senatiasa menjaga diri agar tidak berbuat sombong dan

takabur sebab kedua sifat tersebut adalah perbuatan yang menantang
Allah Swt.39

Selanjutnya mengenai landasan self disclosure juga terdapat pada QS.49:

13 berikut:

                                        
                                         

39 Arif setiawan, http//Rahmatuliksan.blogspot.co.id, akses 18/10/2017



                                     
     

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S.al-Hujurat [49]: 13).40

Pada garis besarnya semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya

yaitu tanah liat sampai dengan Adam dan Hawa a.s. sama saja. Sesungguhnya

perbedaan keutamaan di antara mereka karena perkara agama, yaitu ketaatannya

kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah sesudah melarang perbuatan

menggunjing dan menghina orang lain, Allah Swt. berfirman mengingatkan

mereka, bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai martabat yang sama

Dari ayat di atas maka hal mendasar yang dapat menjadi rujukan dalam

self disclosure adalah manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan,

artinya dalam segini ini maka sangat memungkinkan adanya perbedaan baik dari

fisik maupun non fisik sehingga tidak memungkinkan manusia bersifat individu

akan tetapi harusnya saling melengkapi, saling membantu untuk kelangsung

hidup dimuka bumi ini, dari penggalan ayat di atas inti sari dari self disclosure

juga dapat dilihat ialah “lita’arafu”, yang selama ini diartikan: “saling mengenal”.

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



Konsep tersebut menjadi landasan dalam pengunggapan diri kemudian dalam

perspektif lain manusia dikumpul menjadi berbangsa dan bersuku untuk saling

mengenal dalam pandangan ini maka searah dengan pandangan self disclosure

dimana keterbukaan diri tersebut menjadi faktor utama untuk saling mengenal.

D. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang

telah dilakukan oleh Mahardi Setia Brata Unesa Tahun 2013 dengan judul

Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dan Harga Diri Dengan Penyesuaian Diri

Remaja Pondok Pesantren Persis Putri Bangil Pasuruan, dari penelitian Brata

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keterbukaan diri

dengan harga diri secara bersama-sama memiliki hubungan dengan penyesuaian

diri41 selain Brata penelitian searah juga dilakukan Septiana Wulandari. 2013.

Upaya Meningkatkan Keterbukaan Diri Dalam Komunikasi Antar Pribadi Melalui

Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas VIII A SMP 5 Kudus Tahun

Pelajaran 2012/2013. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa layanan

bimbingan kelompok dapat meningkatkan keterbukaan diri dalam komunikasi

antar pribadi pada siswa kelas VIII A SMP 5 Kudus.42

41Jurnal Psikologi, FIP, Unesa, 2013, baratamahardi@gmail.com, akses 28 Juli 2016
42Septiana Wulandari. Upaya Meningkatkan Keterbukaan Diri Dalam Komunikasi Antar Pribadi
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas VIII A SMP 5 Kudus Tahun Pelajaran
2012/2013, (Kudus :Skripsi, Digilib UIN, Muria, 2013)
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Berdasarkan dari beberapa peneltian sebelumnya yang searah dengan

penelitian ini maka dilihat dari segi judul dan arah penelitian cukup berbeda hal

tersebut dapat dilihat dari penelitian ini, dimana hanya menfokuskan pada pola

deskriptif pada self disclosure siswa di MTs Negeri 3 Konawe yang belum pernah

diteliti oleh penelitian lain.


