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ABSTRAK 

Ferasiska, Anggun. 2010. Pengembangan Pengungkapan Diri Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok pada Narapidana Wanita di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang Tahun 2009/2010. 
Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Drs. Heru Mugiarso, M. Pd., Kons  dan Drs. 
Suharso, M.Pd., Kons. 

Kata kunci: pengungkapan diri, bimbingan kelompok 
 
 Pengungkapan diri adalah membagikan  informasi pribadi meliputi 
pikiran, perasaan, pendapat pribadi dan juga informasi yang disembunyikan pada 
orang lain. Manfaat pengungkapan diri bagi individu antara lain mengetahui siapa 
dirinya, membangun diri individu menjadi lebih baik dan meningkatkan hubungan 
antarpribadi. Pengungkapan diri perlu untuk dikembangkan terutama pada 
narapidana wanita. Rumusan masalah yang diteliti antara lain : 1) Bagaimana 
pengungkapan diri sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok pada 
narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang, 2) 
Bagaimana pengungkapan diri sesudah diberikan layanan bimbingan  kelompok 
pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang, 
3) Adakah perbedaan pengungkapan diri sebelum dan sesudah diberikan layanan 
bimbingan kelompok pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Semarang. Dari rumusan masalah tersebut diperoleh hipotesis kerja yaitu 
“pengungkapan diri dapat dikembangkan melalui layanan bimbingan kelompok 
pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang 
Tahun 2009/2010 ”. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu bimbingan 
kelompok (X) sebagai variabel bebas dan pengungkapan diri (Y) sebagai variabel 
terikat. Subyek penelitian adalah 30 narapidana wanita di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang . Teknik sampling yang digunakan 
adalah sampling purposive, ditunjuk 10 narapidana wanita sebagai sampel 
penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala pengungkapan 
diri. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pengungkapan diri sebelum bimbingan 
kelompok 59,96 % berada pada kategori rendah, pengungkapan diri setelah 
bimbingan kelompok 75,26 % berada pada kategori tinggi, dan perbedaan 
pengungkapan diri sebelum dan sesudah bimbingan kelompok 15,29 %. Hasil uji 
wilcoxon menunjukkan Zhitung = 2,803, Ztabel = 1,96 sehingga Zhitung>Ztabel. 
Ha diterima dan Ho ditolak. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan 
pengungkapan diri dapat dikembangkan melalui layanan bimbingan kelompok 
pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang 
Tahun 2009/2010. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi LP 
agar merekrut konselor dan memberikan pelatihan konseling bagi wali napi agar 
dapat mengaplikasikan pelaksanaan bimbingan kelompok.  
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BAB  1 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal 

bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa 

hukuman (bebas). Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. 

Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum 

atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar narapidana 

menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana 

yang dilakukan dan kembali menjadi warga negara yang berguna. Menurut Petrus 

dan Pandapotan dalam Lucia (2007:40) menyatakan bahwa “narapidana adalah 

orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat yang 

keberadaannya perlu mendapat pembinaan”.         

Proses pembinaan dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan 

berbagai macam keterampilan, pembinaan keagamaan, dan proses konseling. Ada 

banyak narapidana yang aktif mengikuti kegiatan. Namun ada juga narapidana 

yang pasif. Harapannya agar setelah bebas nanti para narapidana memiliki bekal 

untuk memulai kehidupan baru, bersosialisasi dengan baik dan bisa diterima 

kembali oleh masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mendukung seseorang agar 

dapat bersosialisasi dengan baik adalah kemampuan pengungkapan diri.  
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Di dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana pun tidak 

terlepas dengan masalah baru yang muncul baik masalah pribadi, antarpribadi 

maupun dengan peraturan dan kegiatan yang ada. Salah satu yang menjadi 

perhatian besar adalah masalah interaksi sosial antarnarapidana maupun 

narapidana dengan petugas yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan 

penyesuaian diri di Lembaga Pemasyarakatan. Kemampuan narapidana dalam 

mengungkapkan diri termasuk di dalamnya. 

Devito (dalam Setyaningsih, 2007:14) berpendapat bahwa “pengungkapan 

diri adalah membagikan  informasi pribadi meliputi pikiran, perasaan, pendapat 

pribadi dan juga informasi yang disembunyikan pada orang lain”. Dengan 

pengungkapan diri, narapidana dapat memperoleh banyak manfaat antara lain 

meningkatkan kesadaran diri, membangun hubungan yang lebih dekat, 

mengembangkan keterampilan berkomunikasi, mengurangi rasa malu dan 

meningkatkan penerimaan diri, mampu memecahkan berbagai konflik dalam 

masalah interpersonal, serta dapat memperoleh energi tambahan dan menjadi 

lebih spontan. Sementara menurut Johnson (dalam Supratiknya, 2009:14) 

menyatakan bahwa “pembukaan diri adalah mengungkapkan reaksi atau 

tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan 

informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami 

tanggapan kita di masa kini tersebut”. 

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mampu mengungkapkan diri 

secara tepat terbukti lebih mampu menyesuaikan diri ( adaptive ), lebih percaya 

diri, lebih kompeten, lebih ekstrovert, lebih dapat diandalkan, lebih mampu 
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bersikap positif, lebih percaya pada orang lain, serta lebih obyektif dan terbuka 

(Johnson, dalam http://mentalhealt.12122009). Sementara itu narapidana 

merupakan individu yang terpisah dari masyarakat umum, akan tetapi narapidana 

diharapkan dapat memiliki  kemampuan pengungkapan diri yang baik untuk 

interaksi di Lembaga Pemasyarakatan dan yang paling penting adalah interaksi 

dengan masyarakat ketika bebas nanti.  

Berdasarkan pengalaman PLBK, praktikan menemukan adanya perbedaan 

kemampuan pengungkapan diri pada tiap narapidana. Narapidana yang 

pengungkapan dirinya baik akan dengan mudah dan berminat mengikuti kegiatan 

PLBK atau kegiatan dari Lembaga Pemasyarakatan. Sementara narapidana yang 

pengungkapan dirinya rendah akan cenderung pasif. Narapidana yang 

pengungkapan dirinya rendah dikhawatirkan tidak dapat menjalani masa hukuman 

dengan baik, tidak dapat beraktualisasi diri, tidak dapat menyerap ilmu yang 

nantinya akan bermanfaat setelah mereka bebas. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan, petugas Lembaga Pemasyarakatan 

memberikan beberapa informasi mengenai fakta yang terjadi di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang yang menyebutkan bahwa kadang 

terjadi perbedaan pendapat antarnarapidana dan narapidana dengan petugas. 

Penyebab sulitnya narapidana mengungkapkan diri adalah kurang dalam 

penyesuaian diri dan sosialisasi, jarang bahkan tidak pernah dikunjungi (keluarga, 

teman atau orang-orang terdekat), dan narapidana yang belum bisa menerima 

kenyataan.  
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Peneliti juga mengadakan wawancara dengan salah satu narapidana.  

Masalah besar antarnarapidana adalah mereka kurang dapat menerima diri mereka 

sebagai narapidana, sehingga banyak narapidana yang tertekan dan mudah emosi. 

Masalah lain adalah latar belakang mereka yang berbeda membuat mereka 

berkelompok-kelompok. Kasus lain, sering terjadi perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertengkaran atau perang mulut. Hilangnya rasa menghargai dan 

menjaga perasaan antarnarapidana sehingga hubungan antarnarapidana menjadi 

kurang baik. Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat yang 

nyaman untuk memperbaiki kesalahan menjadi tempat yang membosankan.  

Pengungkapan diri pada narapidana perlu untuk dikembangkan agar 

narapidana memiliki kemampuan dalam berinteraksi sosial di Lembaga 

Pemasyarakatan maupun setelah bebas. Kemampuan pengungkapan diri 

merupakan bagian penting dalam kemampuan berinteraksi sosial. Jurnal penelitian 

oleh Rahmat Hidayat tentang “Pengembangan Program Layanan Bimbingan 

Kelompok Untuk Meningkatkan Penyesuaian Sosial Siswa SMAN 1 Cimalaka, 

Kabupaten Sumedang” menyebutkan bahwa orang yang tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan akan mengalami hambatan sosial 

sehingga cenderung akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-

norma, untuk itu diadakan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

penyesuaian sosial. Dalam penelitian tersebut terbukti bahwa bimbingan 

kelompok dapat meningkatkan penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial merupakan 

bagian dari pengungkapan diri.  
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Rina Sugiyarti tentang “Meningkatkan 

Keterbukaan Diri Dalam Mengemukakan Pendapat Melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok Kepada Beberapa Siswa Kelas XI di SMAN 14 Semarang Tahun 

Ajaran 2009/2010” menyebutkan keterbukaan diri dalam mengemukakan 

pendapat yang memiliki kriteria sedang dapat meningkat menjadi tinggi setelah 

diadakan layanan bimbingan kelompok.   

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka disimpulkan bahwa 

bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan konseling yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan pengungkapan diri pada narapidana. Menurut 

Prayitno (2004:3), bimbingan kelompok dapat dikatakan sebagai “media dalam 

upaya membimbing individu yang memerlukan dan memanfaatkan dinamika 

kelompok”. Dinamika kelompok dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bimbingan 

kelompok. Berdinamika berarti hidup, bergerak, dan selalu aktif. Menurut Sukardi 

(2000:48), menyatakan bahwa : 

Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan yang 
memungkinkan peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai 
bahan dari narasumber (konselor) yang berguna untuk menunjang 
kehidupannya sehari-hari baik individu maupun sebagai pelajar, anggota 
keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan. 
 

Tujuan khusus bimbingan kelompok menurut Prayitno (2004:27) itu 

sendiri membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual dan 

menjadi perhatian peserta dengan melalui dinamika kelompok yang intensif 

pembahasan topik-topik agar dapat mendorong pengembangan perasaan, pikiran, 

persepsi, tingkah laku, yang lebih efektif. Kegiatan bimbingan kelompok 

diharapkan dapat membuat narapidana secara langsung berlatih menciptakan 
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dinamika kelompok , yakni berlatih berbicara, menanggapi, mendengarkan dan 

bertenggang rasa dalam suasana kelompok. Kegiatan ini merupakan tempat 

pengembangan diri dalam mengembangkan pengungkapan diri. 

Berdasar uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “Pengembangan Pengungkapan Diri Melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita 

Semarang”. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan 

masalah utama dalam penelitian ini adalah “Apakah pengungkapan diri dapat 

dikembangkan melalui layanan bimbingan kelompok pada narapidana wanita di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang?“. Dari rumusan masalah 

utama dapat dijabarkan menjadi tiga rumusan masalah meliputi : 

1.2.1 Bagaimana pengungkapan diri sebelum diberikan layanan bimbingan 

kelompok pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Wanita Semarang? 

1.2.2 Bagaimana pengungkapan diri sesudah diberikan layanan bimbingan  

kelompok pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Wanita Semarang? 

1.2.3 Adakah perbedaan pengungkapan diri sebelum dan sesudah diberikan 

layanan bimbingan kelompok pada narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Semarang. 
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1.3  Tujuan  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka : 

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk memperoleh informasi atau temuan empiris tentang pengembangan 

pengungkapan diri melalui layanan bimbingan kelompok pada narapidana wanita 

di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. 

1.3.2   Tujuan Khusus  

1.3.2.1 Untuk mengetahui pengungkapan diri sebelum diberikan layanan 

bimbingan kelompok pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Wanita Semarang. 

1.3.2.2 Untuk mengetahui pengungkapan diri sesudah diberikan layanan 

bimbingan kelompok pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Wanita Semarang. 

1.3.2.3 Untuk membuktikan perbedaan yang signifikan pengungkapan diri 

sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok pada 

narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita 

Semarang. 

 

1.4   Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu bimbingan 

dan konseling, khususnya layanan bimbingan kelompok agar dapat digunakan 
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sebagai bahan kajian secara lebih mendalam terkait dengan pengembangan 

pengungkapan diri atau pengungkapan diri.  

1.4.2  Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi konselor, dapat menjadi pedoman dalam pemberian layanan 

bimbingan konseling bagi narapidana terutama layanan bimbingan 

kelompok sebagai upaya mengembangkan pengungkapan diri pada 

narapidana wanita.  

1.4.2.2 Bagi Lembaga Pemasyarakatan agar bimbingan kelompok terus 

dilaksanakan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan 

pengungkapan diri.  

 

1.5   Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri tiga bagian yaitu; bagian awal, bagian isi, dan 

bagian akhir, untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian Awal Skripsi   

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

1.5.2 Bagian Isi  

Yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab 1 berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang melandasi penelitian, terdiri dari: (1) 

penelitian terdahulu, (2) Pengungkapan diri atau Pengungkapan Diri yang 
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meliputi : pentingnya pengungkapan diri, pengertian pengungkapan diri, manfaat 

pengungkapan diri, akibat yang timbul bila perasaan tidak diungkapkan, 

karakteristik individu yang mampu mengungkapkan diri, proses terbentuknya 

pengungkapan diri, faktor-faktor perkembangan pengungkapan diri, teori 

pengungkapan diri, pengukuran pengungkapan diri, dan upaya pengembangan 

pengungkapan diri. (3) Bimbingan kelompok yang meliputi: pengertian 

bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, komponen bimbingan 

kelompok, jenis-jenis bimbingan kelompok, fungsi bimbingan kelompok, asas-

asas bimbingan kelompok, pembentukan kelompok, tahap-tahap bimbingan 

kelompok, dan operasionalisasi layanan bimbingan kelompok. (4) Pengembangan 

Pengungkapan Diri Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Narapidana 

Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. (5) Hipotesis. 

Bab 3 berisi metode penelitian yang terdiri dari (1) jenis dan desain 

penelitian, (2) variabel penelitian, (3) subyek dan sampel, (4) metode dan alat 

pengumpulan data, (5) validitas, reliabilitas dan hasil uji coba instrumen, dan (6) 

teknik analisis data. 

Bab 4 berisi hasil dan pembahasan yang terdiri dari hasil-hasil dan 

pembahasan dari penelitian. 

Bab 5 berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran  

 

1.5.3 Bagian Akhir  

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung dalam penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang melandasi penelitian, yang 

meliputi: (1) Penelitian Terdahulu (2) Pengungkapan diri, (3) Bimbingan 

Kelompok, (4) Pengembangan Pengungkapan Diri Melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita 

Semarang, (5) Hipotesis. 

 

2.1  Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi pemula dan 

untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain. Dalam 

penelitian terdahulu akan diuraikan pokok bahasan sebagai berikut : 

Hidayat, Rahmat. 2000. Pengembangan Program Layanan Bimbingan 

Kelompok Untuk Meningkatkan Penyesuaian Sosial Siswa SMAN 1 

Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Penyesuaian sosial dapat ditingkatkan 

melalui bimbingan kelompok. Penyesuaian sosial merupakan bagian dari 

pengungkapan diri, apabila penyesuaian sosial rendah maka individu akan sulit 

mengadakan interaksi sosial. Dalam penelitian ini penyesuaian sosial yang rendah 

dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok. 
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Israwati, Rani. 2009. Upaya Meningkatkan Komunikasi Antarpribadi 

Individu Melalui Bimbingan Kelompok Dengan Tehnik Permainan Individu 

Kelas VII SMPN 2 Pemalang Tahun Pelajaran 2008/2009. Hasil penelitian 

yang telah dilakukan untuk mengetahui gambaran individu sebelum memperoleh 

layanan bimbingan kelompok dengan tehnik permainan, perilaku komunikasi 

antarpribadi meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat komunikasi 

antarpribadi individu sebelum dan setelah memperoleh layanan bimbingan 

kelompok dengan tehnik permainan adalah berbeda dan mengalami peningkatan 

signifikan.  

  Kusuma, Rais. 2007. Keefektifan Bimbingan Kelompok Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Berinteraksi Sosial Pada Siswa Kelas XI di SMAN 

2 Ungaran Tahun Ajaran 2007 / 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebelum mendapatkan perlakuan termasuk dalam kategori rendah dan setelah 

mendapatkan perlakuan rata-rata presentasenya mengalami peningkatan. Hal 

tersebut membuktikan bahwa layanan bimbingan kelompok efektif terhadap 

peningkatan kemampuan berinteraksi sosial individu.   

Sugiyarti, Rina. 2010. Meningkatkan Keterbukaan Diri Dalam 

Mengemukakan Pendapat Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Kepada 

Beberapa Siswa Kelas XI di SMAN 14 Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum diadakan bimbingan kelompok, 

kemampuan keterbukaan diri dalam mengungkapkan pendapat dalam kategori 

sedang. Setelah diadakan bimbingan kelompok, mengalami peningkatan dan 

berada pada kategori tinggi.  
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Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengungkapan diri 

ataupun yang menjadi aspeknya yaitu penyesuaian diri, dapat ditingkatkan melalui 

layanan bimbingan kelompok. Pengungkapan diri merupakan bagian penting dari 

komunikasi antarpribadi. Sehingga apabila kemampuan pengungkapan diri 

ditingkatkan maka dimungkinkan kemampuan dalam komunikasi antarpribadi 

dapat meningkat. Bimbingan kelompok sebagai upaya untuk meningkatkan 

penyesuaian diri maupun komunikasi antarpribadi  diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan pengungkapan diri pada narapidana wanita di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. Sehingga apabila 

pengungkapan diri pada narapidana dapat dikembangkan, maka narapidana 

memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik yang nantinya diharapkan 

narapidana memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik pula baik di LP 

maupun setelah bebas dan kembali ke masyarakat.  

 

2.2  Pengungkapan diri   

Pengungkapan diri merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam 

berinteraksi sosial. Berikut ini akan diuraikan mengenai pentingnya 

pengungkapan diri, pengertian pengungkapan diri, manfaat pengungkapan diri, 

akibat yang timbul bila perasaan tidak diungkapkan, karakteristik individu yang 

mampu mengungkapkan diri, proses terbentuknya pengungkapan diri, faktor-

faktor perkembangan pengungkapan diri, teori pengungkapan diri, pengukuran 

pengungkapan diri, dan upaya pengembangan pengungkapan diri. 
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2.2.1 Pentingnya Pengungkapan diri  

Setiap manusia pasti memerlukan komunikasi dengan orang lain. Banyak 

sekali hal positif yang didapatkan dari berkomunikasi. Untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi, seseorang harus memiliki kemampuan pengungkapan 

diri atau keterbukaan yang baik. Mengapa manusia melakukan pengungkapan 

diri? Menurut Tubbs dan Moss dalam (Setyaningsih, 2007:13), ‘pengungkapan 

diri itu dilakukan guna membiarkan otentisitas masuk ke dalam hubungan sosial 

individu. Selain itu, pengungkapan diri juga terkait dengan kesehatan mental dan 

pengembangan konsep diri’. Artinya, pengungkapan diri itu memang memiliki 

banyak manfaat untuk mengembangkan pribadi yang sehat sehingga individu 

mengemukakan diri individu sendiri terhadap orang lain. Melalui pengungkapan 

diri ini manusia berusaha menjaga atau mencari keseimbangan (homeostasis) 

dalam dirinya. 

Keterbukaan individu akan diimbangi juga oleh keterbukaan lawan 

komunikasi individu atau sebaliknya. Hal seperti ini berlangsung terutama pada 

awal relasi di antara dua manusia. Berdasarkan pandangan ini maka 

pengungkapan diri tidak akan terjadi apabila salah satu pihak yang terlibat dalam 

komunikasi menunjukkan ketertutupan dirinya. Dengan demikian, apabila 

individu ingin melangsungkan komunikasi antarpribadi yang mengembangkan 

relasi pribadi yang baik maka diperlukan pengungkapan diri dari kedua belah 

pihak. Pengungkapan diri merupakan bagian integral dari komunikasi di antara 

dua orang sekaligus menjadi ciri dari komunikasi antarpribadi. 
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Melalui pengungkapan diri narapidana wanita bisa mengembangkan 

dirinya secara sehat. Pada manusia modern, pengungkapan diri yang dibangun 

melalui komunikasi antarpribadi merupakan salah satu permasalahan yang perlu 

dipecahkan. Mengingat lunturnya komunikasi antarpribadi di antara manusia. 

Renggangnya hubungan antarmanusia menjadi kendala terbangunnya komunikasi 

antarpribadi yang memungkinkan terjadinya pengungkapan diri. Termasuk adanya 

banyak pembatas dalam kehidupan komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan 

membuat hubungan antarnarapidana menjadi kurang sehat. Setiap individu selalu 

merasa bahwa dirinya paling benar, sehingga sebagian narapidana memiliki watak 

yang keras, sulit menerima kekurangan orang lain, dan merasa bahwa dirinya 

selalu benar. Padahal komunikasi antarpribadi itu diperlukan untuk mewujudkan 

watak kemanusiaan seseorang.  

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan pengungkapan diri yang baik 

maka individu sendiri yang membuat orang lain mengetahui siapa individu. 

Begitu juga dalam kehidupan narapidana, hal tersebut akan membuat narapidana 

tidak hanya membuka diri bagi dirinya sendiri melainkan mengijinkan orang lain 

untuk berbagi dengannya. Orang lain akan tahu kelebihan dan kekurangan 

individu. Dengan demikian maka individu akan siap menerima kritik dan 

masukan orang lain. Sehingga individu akan tahu, bagian dari diri individu yang 

mana yang disukai dan tidak disukai orang lain. Kritikan dan masukan tersebut 

tentu akan membangun diri individu menjadi lebih baik serta dapat meningkatkan 

hubungan antarpribadi.  
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2.2.2 Pengertian Pengungkapan diri 

Dalam melakukan interaksi antara individu dengan orang lain apakah 

orang lain akan menerima atau menolak, bagaimana seseorang ingin orang lain 

mengetahui tentang dirinya itu semua ditentukan oleh bagaimana individu dalam 

mengungkapkan dirinya.  

Menurut Dayakisni (dalam Setyaningsih, 2007:13) bahwa “kedalaman 

dalam pengungkapan diri tergantung pada situasi dan orang yang diajak untuk 

berinteraksi”. Situasi yang menyenangkan dan perasaan yang aman dapat 

membangkitkan seseorang untuk lebih mudah membuka diri. Selain itu adanya 

rasa percaya diri dan timbal balik dari lawan bicara menjadikan seseorang 

cenderung memberikan reaksi yang sepadan. Menurut Tracy dan Randolph 

(dalam journal of self disclosure). 

Pengungkapan diri is an important part of communication. It adds 
excitement and develops intimacy within our relationships because we are 
communicating information about ourselves. 
 
Artinya adalah bahwa pengungkapan diri merupakan bagian penting dari 

komunikasi. Pengungkapan diri menambah kesenangan dan mengembangkan 

keintiman dalam hubungan individu karena individu mengkomunikasikan tentang 

diri individu. Menurut Devito dalam Setyaningsih (2007:14) berpendapat bahwa 

‘pengungkapan diri adalah membagikan  informasi pribadi meliputi pikiran, 

perasaan, pendapat pribadi dan juga informasi yang disembunyikan pada orang 

lain’.  Sementara menurut Johnson (dalam Supratiknya, 2009:14) menyatakan 

bahwa “pembukaan diri adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita 

terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang 
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masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di 

masa kini tersebut”. 

Tujuan hidup seseorang salah satunya adalah mendapatkan pengakuan dari 

orang lain atau mendapat pengakuan di masyarakat. Komunikasi yang sehat 

adalah komunikasi di mana di dalamnya terdapat keterbukaan. Keterbukaan dari 

hal yang bersifat umum sampai pada hal yang bersifat pribadi. Keterbukaan yang 

bersifat pribadi sangat sulit dilakukan oleh sebagian orang karena keterbukaan 

dalam hal pribadi akan rawan terhadap munculnya masalah baru karena lawan 

bicara individu belum tentu dapat menjaga rahasia.  

Keterbukaan yang diutamakan dalam komunikasi antarpribadi adalah 

keterbukaan berupa informasi-informasi yang bersifat umum serta pengalaman 

hidup yang dapat memberikan inspirasi bagi orang lain. Apabila keterbukaan yang 

bersifat umum sering dilakukan maka akan memunculkan peningkatan kualitas 

hubungan sehingga akan muncul kepercayaan untuk mengungkapkan hal yang 

pribadi.  

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan 

diri dapat diartikan sebagai pemberian informasi tentang diri sendiri kepada orang 

lain. Informasi yang diberikan mencakup berbagai hal seperti pengalaman hidup, 

perasaan, emosi, pendapat , cita-cita dan sebagainya. Pengungkapan diri haruslah 

dengan kejujuran dan keterbukaan bukan hanya menampilkan kebaikan-kebaikan 

saja seperti tuntutan norma yang ada. Pengungkapan diri dapat berupa informasi 

seperti perasaan, sikap, perilaku, keinginan, motivasi, dan ide.  
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2.2.3 Manfaat Pengungkapan diri  

Pengungkapan diri atau pengungkapan diri memiliki peranan yang penting 

dalam interaksi sosial. Antara lain untuk dapat berani menyampaikan 

pendapatnya, perasaan dan segala yang ada dipikirannya. Para ahli psikologi 

menganggap bahwa pengungkapan diri sangatlah penting. Hal ini berdasar pada 

pendapat yang mengatakan bahwa pengungkapan diri yang dilakukan secara tepat 

merupakan indikasi dari kesehatan mental seseorang. Manfaat  pengungkapan diri 

sebagai berikut (Papu, 2002 dalam www.e-psikologi.com.14 Mei 2008) : 

1) Meningkatkan kesadaran diri (self awarenes) 
2) Membangun hubungan yang lebih dekat dan mendalam, saling 

membantu dan lebih berarti bagi kedua belah pihak. 
3) Mengembangkan keterampilan berkomunikasi 
4) Mengurangi rasa malu dan meningkatkan penerimaan diri (self 

acceptance) 
5) Memecahkan berbagai konflik dalam masalah interpersonal 
6) Memperoleh energi tambahan dan menjadi lebih spontan 
7) Meringankan diri dari beban pikiran yang mengakibatkan ketegangan 

dan stres 
 

Setiap individu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri. Berarti 

bahwa dengan pengungkapan diri maka individu akan menjadi sadar tentang 

fungsinya sebagai mahluk sosial yang saling berhubungan dan saling membantu 

satu sama lain. Semakin dekat hubungan seseorang dengan yang lain dan semakin 

banyak yang diungkapkan maka akan membuat individu lebih terbuka dan mudah 

untuk saling membantu serta saling memiliki dan saling membutuhkan.  

Banyaknya intensitas individu berhubungan dengan orang lain yang 

memiliki karakteristik yang berbeda dalam berkomunikasi maka akan semakin 

individu berusaha untuk beradaptasi dengan mereka. Apabila individu berhasil 

beradaptasi dengan perbedaan tersebut maka akan menambah keterampilan 

individu dalam berkomunikasi.  
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Pengungkapan diri dapat membuat orang lain mengetahui tentang 

kelebihan dan kekurangan individu. Hubungan dengan orang lain akan dekat 

sehingga hal tersebut dapat menambah rasa percaya diri individu. Orang yang 

percaya diri adalah orang yang dapat menerima diri apa adanya.  

Narapidana yang mudah dalam mengungkapkan dirinya maka akan 

semakin mudah dalam mengungkapkan perasaan yang terpendam seperti ketika 

terjadi konflik. Ketika narapidana terbuka maka ia akan mudah dalam 

membicarakan masalah untuk memperoleh pemecahan. Narapidana yang 

memiliki keterampilan membuka diri yang baik maka dia akan memiliki 

pemikiran yang positif dan bersemangat sehingga lebih mudah berekspresi yang 

akan memudahkannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari.  

Memendam sesuatu yang  bersifat masalah tidak akan berpengaruh baik 

bagi kesehatan mental individu. Alangkah lebih baik jika individu berbagi, baik 

ketika individu memiliki masalah maupun mendapatkan kabar bahagia. Dengan 

berbagi dan individu terbuka dengan orang lain akan membantu individu dalam 

mengurangi beban. Hal lain, ketika individu bahagia dan individu berbagi maka 

orang lain akan lebih menyukai individu dan membuat individu diterima oleh 

orang lain.  Beberapa manfaat dan dampak pembukaan diri terhadap hubungan 

antarpribadi menurut Johnson (dalam Supratiknya, 2009 :15) adalah sebagai 

berikut : 

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

2) Semakin individu bersikap terbuka kepada orang lain, semakin orang 
lain tersebut akan menyukai diri individu. Akibatnya, ia akan semakin 
membuka diri kepada individu. 

3) Orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung 
memiliki sifat-sifat sebagai berikut : kompeten, terbuka, ekstrover, 
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fleksibel, adaptif, dan inteligen, yakni sebagian dari ciri-ciri orang yang 
masak dan bahagia. 

4) Membuka diri kepada orang lain merupakan dasar relasi yang 
memungkinkan komunikasi intim baik dengan diri individu sendiri 
maupun dengan orang lain. 

5) Membuka diri berarti bersikap realistik. Maka, pembukaan diri individu 
haruslah jujur, tulus dan autentik. 

 
Orang dapat berhubungan dengan orang lain karena ada hal yang 

menghubungkannya. Dalam komunikasi antarpribadi, keterbukaan adalah kunci 

hubungan yang efektif. Sehingga ketika antarpribadi dapat saling membuka diri 

maka terjalin hubungan yang sehat dan saling menguntungkan.  

Hubungan yang efektif adalah hubungan yang seimbang dalam hal 

keterbukaan. Karena dengan keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan. 

Semakin banyak yang diungkapkan maka akan semakin besar kepercayaan orang 

lain kepada diri individu begitu juga sebaliknya. Akibatnya, orang lain akan 

semakin membuka diri kepada individu. 

Namun pada kenyataannya, narapidana merupakan orang-orang yang 

tergolong tertutup. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan lingkungan di 

sekitarnya. Perlu pendekatan khusus untuk membuat narapidana bisa terbuka 

dengan lingkungan. Salah satunya dengan cara memberikan pengertian bahwa 

keterbukaan itu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan mereka selanjutnya. 

Bahwa setelah mereka bebas akan ada kehidupan baru yang akan dijalani.  

Orang terbuka akan  lebih sehat mentalnya dibandingkan dengan orang 

yang tertutup. Orang terbuka lebih berpikir positif terhadap keadaan yang terjadi, 

lebih adaptif dan fleksibel sehingga lebih sering terhindar dari masalah yang berat. 

Karena setiap masalah dapat dipahaminya dan segera dapat diselesaikan dengan 

baik. Keterbukaan akan membuat diri individu maupun orang lain mengetahui 
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siapa individu. Kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri individu. Sehingga 

diri individu dan orang lain akan mengetahui apa yang individu inginkan.  

Setiap narapidana diharapkan dapat membuka diri secara jujur, tulus dan 

autentik. Kejujuran, ketulusan, dan memberikan info yang benar akan membuat 

komunikasi antarpribadi menjadi efektif. Apabila individu berbohong pada diri 

individu atau orang lain, maka itu akan merugikan individu. Namun individu juga 

perlu berhati-hati dalam menyampaikan kejujuran. Individu harus benar-benar 

mengetahui siapa lawan bicara individu. Sebaiknya dalam membuka diri di mulai 

dengan hal yang bersifat umum. Setelah muncul intensitas dan kepercayaan, 

barulah individu mencoba membuka diri pada hal-hal yang khusus. Hal tersebut 

bertujuan untuk menghindari adanya kebocoran informasi yang individu 

sampaikan kalau ternyata lawan bicara individu adalah orang yang tidak dapat 

dipercaya. Hal tersebut hanya akan merugikan individu.  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat pengungkapan diri 

adalah agar manusia atau individu dapat mengekspresikan perasaannya dengan 

tepat sehingga dapat mengembangkan hubungan yang mendalam. Hubungan yang 

mendalam dapat meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri juga pemahaman 

terhadap orang lain. Dengan pengungkapan diri ini manusia mengungkapkan 

siapa dirinya pada lawan komunikasinya. Bisa saja apa yang dikemukakan itu 

sesuatu yang dipandang aib menurut persepsinya. Namun, dengan pengungkapan 

diri itu bukan berarti manusia hendak menunjukkan sisi-sisi yang dipersepsinya 

sebagai sisi negatif dirinya pada orang lain.  
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2.2.4 Akibat yang Timbul bila Perasaan tidak Diungkapkan 

Salah satu faktor yang sering menjadi penghambat dalam membangun 

hubungan antarpribadi yang intim adalah kesulitan mengkomunikasikan perasaan. 

Individu selalu mengalami perasaan tertentu terhadap lawan komunikasi individu 

maupun terhadap pengalaman bersama yang individu hayati dalam komunikasi, 

namun sering individu tidak mampu mengkomunikasikan perasaan individu itu 

secara efektif. Aneka masalah dalam komunikasi muncul terutama bukan karena 

perasaan yang individu alami itu sendiri, melainkan karena individu gagal 

mengkomunikasikannya secara efektif. Perasaan-perasaan itu justru individu 

sangkal, individu alihkan, individu sembunyikan, atau individu represikan.  

Berikut ini adalah beberapa akibat yang mungkin timbul bila perasaan-

perasaan tidak individu sadari, tidak individu terima, atau tidak individu 

ungkapkan secara konstruktif menurut Johnson (dalam Supratiknya, 2009:52) : 

1) Menyangkal dan menekan perasaan dapat menciptakan aneka masalah 
dalam hubungan antarpribadi 

2) Menyangkal dan menekan perasaan dapat menyulitkan individu dalam 
memahami dan mengatasi aneka masalah yang terlanjur timbul dalam 
hubungan antarpribadi 

3) Menyangkal perasaan dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk 
melakukan persepsi secara selektif 

4) Menekan perasaan dapat menimbulkan distorsi atau penyimpangan dalam 
penilaian individu 

5) Dalam pengungkapan perasaan yang tidak lugas-efektif sering justru 
tersirat tuntutan-tuntutan tertentu. Misalnya, seorang ibu yang bersikap 
“overprotective” karena terlampau menyayangi anaknya. Dalam situasi 
seperti itu justru dapat timbul sejenis “adu kekuasaan”, sebab setiap pihak 
merasa memiliki “kekuasaan” atau kendali tertentu atas pihak yang lain. 
Konkretnya, si anak dapat memanfaatkan kecintaan sang ibu terhadapnya 
untuk mengajukan macam-macam tuntutan, sebaliknya si ibu dapat 
memainkan posisinya sebagai sumber pemuas kebutuhan dalam rangka 
mengendalikan anaknya.  

 
Dampak besar dikhawatirkan terjadi pada narapidana. Narapidana yang 

mengalami masalah, harus kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Mereka 
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cenderung memiliki ketakutan ketika kembali ke masyarakat. Apalagi status 

narapidana tersebut dialami oleh perempuan. Perempuan cenderung memiliki perasaan 

yang sensitif dibandingkan pria, sehingga terlihat lemah dalam menghadapi masalah 

dibandingkan pria. Untuk itu pengungkapan diri bagi narapidana wanita perlu 

dikembangkan. Untuk mempersiapkan mentalnya selama di penjara begitu pun juga 

ketika dia keluar dari penjara dan kembali ke masyarakat.  

Kesimpulan uraian di atas adalah ketika individu tidak mampu 

mengungkapkan diri dan cenderung menyangkal perasan-perasaan serta 

menekannya, maka hal tersebut dapat membuat pribadi individu yang keras, ingin 

berkuasa, dan kurang toleransi. Akibat lain adalah ketika individu memiliki 

masalah maka individu akan kesulitan dalam memahami masalah tersebut karena 

individu berpikir seorang diri. Selain itu individu sulit untuk berpikir logis dan 

menyulitkan individu dalam mengatasi masalah yang terjadi.  

 

2.2.5 Karakteristik Individu yang Mampu Mengungkapkan Diri 

Seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan pengungkapan diri yang 

baik dapat dilihat dari perilaku yang ditunjukkan sehari-hari. Seseorang yang 

pengungkapan dirinya baik akan menunjukkan perilaku yang positif dan 

cenderung lebih senang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan orang 

banyak. Dengan demikian maka seseorang akan mendapat energi positif dalam 

bersosialisasi dan akan berdampak positif terhadap psikis seseorang.  

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mampu mengungkapkan diri secara 

tepat antara lain sebagai berikut (Johnson. www.e-psikologi.com, 18 Februari 2008): 
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1)lebih mampu menyesuaikan diri (adaptif), 2)lebih percaya diri, 3)lebih 
kompeten, 4)ekstrovert, 5)dapat diandalkan, 6)lebih mampu bersikap 
positif dan percaya pada orang lain, 7)lebih obyektif dan terbuka. 

 
Narapidana yang mampu beradaptasi dalam berbagi situasi, percaya diri, 

memiliki kemampuan yang bermanfaat, terbuka, dapat diandalkan, bersikap 

positif dan percaya pada orang lain, obyektif dan terbuka maka dapat dikatakan 

sebagai narapidana yang sehat secara mental. Ketika narapidana berhasil dalam 

mengembangkan ciri tersebut maka individu tersebut cenderung mudah dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan komunikasi yang baik akan 

menjadikan narapidana memiliki banyak relasi. Semakin banyak relasi akan 

membuat individu diakui, dikenal, serta akan mendapat bantuan dari orang lain.   

Hal yang terpenting ketika seseorang berani mengungkapkan diri adalah 

ketika seseorang tersebut dapat menerima respon yang berbeda-beda dari orang 

lain. Ketika seseorang dapat menerima kritik atau penolakan dari orang lain 

dengan tetap bersikap positif, maka seseorang tersebut dapat dikatakan memiliki 

kemampuan pengungkapan diri yang baik. Papu dalam http://www.e-

psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=271 tanggal 28 Oktober 2008, 

menyatakan bahwa karakteristik individu yang kemampuan pengungkapan dirinya 

baik adalah sebagai berikut: 

1) mudah dalam berbagi pengalaman dan perasaan terhadap orang lain 
2) menerima segala kritik dan masukan dari orang lain  
3) menerima kondisi diri sendiri 
4) memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang 
5) dapat melihat diri sendiri lebih dalam sehingga mudah dalam 

menghadapi persoalan hidup 
 

Keterbukaan akan menambah kepercayaan seseorang pada orang lain 

begitu juga sebaliknya. Semakin seorang individu percaya pada orang lain maka 
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ia akan lebih mudah dalam berbagi, mudah dalam menerima kritik dan masukan, 

memiliki hubungan yang baik, serta dapat melihat dirinya lebih dalam lagi 

sehingga dengan demikian akan mudah dalam menghadapi persoalan hidup. 

Kepercayaan dan keterbukaan sangatlah penting dalam komunikasi 

antarpribadi. Narapidana yang terbuka memiliki ketertarikan sosial yaitu senang 

apabila bergaul dengan banyak orang. Karena mereka memiliki keyakinan kalau 

mereka mudah beradaptasi, kompeten, dan percaya terhadap orang lain. Sehingga 

mereka beranggapan bahwa komunikasi terbuka banyak memberikan manfaat 

bagi kehidupannya.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri individu yang mampu 

mengungkapkan diri adalah individu yang lebih mampu menyesuaikan diri, lebih 

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

positif dan percaya pada orang lain, lebih obyektif dan terbuka. Hal lain yang 

sangat penting adalah dapat menerima masukan serta penolakan dari orang lain. 

Hal tersebut dapat menjadikan seseorang menerima dirinya sehingga dengan 

penerimaan diri yang baik akan mempermudah dalam menghadapi permasalahan 

dalam hidup serta menumbuhkan hubungan sosial yang baik.  

 

2.2.6 Proses Terbentuknya Pengungkapan diri  

Dalam berkomunikasi dengan sesamanya, manusia pada dasarnya 

melakukan pengungkapan diri. Namun, pengungkapan diri tersebut mungkin saja 

baru sampai pada sisi-sisi terluar dari dirinya. Ketika situasi komunikasi 
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antarpribadi terbentuk dan pelaku komunikasi berkeinginan mempengaruhi 

jalannya komunikasi, pengungkapan diri berlangsung.  

Proses terbentuknya pengungkapan diri yang dikemukakan Sofa dalam 

Journal of Disclosure, 20 Februari 2009 adalah sebagai berikut : 

1) Komunikasi dua orang (dyadic) 
2) Pengungkapan diri itu bersifat timbal balik atau ada juga yang 

menyatakan, dalam komunikasi pengungkapan diri itu bersifat 
simetris.  

3) Berkaitan dengan situasi komunikasi antarpribadi yang berlangsung 
karena keakraban dan pengungkapan diri berlangsung karena 
keakraban antara pihak-pihak yang terlibat. 

 
Komunikasi antarpribadi itu merupakan komunikasi di antara dua orang 

(dyadic) yang sudah akrab maka pengungkapan diri itu akan berlangsung hingga 

bisa tersingkapkan bagian-bagian diri yang terdalam.  

Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi itu akan saling 

mengungkapkan dirinya. Apabila salah satu pihak yang berkomunikasi itu tidak 

membuka dirinya maka pengungkapan diri tidak akan bisa berlangsung.  

Pengungkapan diri tidak mungkin berlangsung di antara orang yang saling 

bermusuhan, saling mencurigai atau sedang berkonflik. Dalam situasi bermusuhan 

atau saling mencurigai, orang akan saling menutup diri. Begitu juga dalam situasi 

konflik akan bertahan pada posisinya masing-masing sehingga tidak 

memungkinkan terjadinya pengungkapan diri.  

Dengan cara demikian, bisa dibangun saling percaya dan akhirnya saling 

membuka diri sehingga komunikasi bisa berlangsung. Terjadilah pertukaran gaul, 

pertukaran kata, pertukaran pikiran, dan pertukaran hati. Terbangunnya relasi 

yang positif di antara narapidana yang terlibat menjadi dasar terbangunnya 

komunikasi antarpribadi yang positif pula melalui pengungkapan diri. Hal penting 
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lain yang perlu diperhatikan, pengungkapan diri itu tidak akan pernah terjadi 

begitu saja atau mendadak terjadi.  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan diri 

merupakan salah satu bagian penting dalam membangun komunikasi antarpribadi. 

Dengan pengungkapan diri narapidana bisa saling mengokohkan keakraban dan 

membangun saling percaya. Keakraban dan saling percaya itu, sangat penting 

dalam membangun komunikasi antarpribadi yang saling mendukung dan 

memberikan manfaat positif bagi pihak-pihak yang berkomunikasi. Namun 

masalahnya, pada masyarakat moderen yang individualistik, justru kekakraban itu 

makin lenyap sehingga salah satu krisis yang dihadapi manusia moderen adalah 

krisis komunikasi antarpribadi. Dalam hal ini perlu adanya penguatan mental pada 

tiap narapidana, agar mereka tetap bisa konsisten selama mendapat penolakan 

dalam mengungkapkan diri. Oleh karena itu, pengungkapan diri yang positif 

diperlukan dan komunikasi antarpribadi yang memungkinkan pengembangan diri 

masing-masing bisa berlangsung dengan baik.  

 

2.2.7 Faktor- faktor Perkembangan Pengungkapan diri 

Pengungkapan diri merupakan suatu proses menghadirkan diri baik 

perasaan maupun informasi kepada orang lain, agar orang lain tahu dan mengerti 

apa yang dirasakan dan diketahui oleh diri seseorang. Oleh karena itu ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat melakukan pengungkapan 

diri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan pengungkapan diri 

menurut Devito (dalam Setyaningsih , 2007:19) : 
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1) Besarnya Kelompok, 2) Perasaan Menyukai, 3) Efek Diadik, 4) 
Kompetensi, 5) Kepribadian, 6) Topik yang Dibicarakan, 7) Jenis 
Kelamin. 
 

1)  Besarnya Kelompok  

Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada 

kelompok besar. Diad (kelompok yang terdiri dari dua orang) merupakan 

lingkungan yang paling cocok untuk pengungkapan diri.  

2) Perasaan Menyukai  

Individu mengungkapkan diri kepada orang lain yang disukai atau 

dicintai dan sebaliknya tidak akan mengungkapkan diri kepada orang lain yang 

tidak disukai atau tidak dicintai. Hal ini dikarenakan orang yang disukai akan 

bersikap mendukung dan positif sehingga individu dapat membuka diri. Ciri-ciri 

individu memiliki dorongan dalam komunikasi yaitu individu yang mampu 

memberikan dukungan atau penghargaan. 

Kemampuan untuk dapat memberikan dukungan dan penghargaan 

merupakan suatu kemampuan untuk meningkatkan komunikasi antar teman 

sebaya. Individu yang pada saat berkomunikasi mendapatkan dukungan dengan 

respon orang lain maka akan membuat individu terdorong dalam berkomunikasi 

lagi.  

3) Efek Diadik  

Individu akan melakukan pengungkapan diri bila orang yang bersamanya 

juga melakukan pengungkapan diri. Hal ini dikarenakan efek diadik membuat 

seseorang merasa aman dan dapat memperkuat seseorang untuk melakukan 

pengungkapan diri.  
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4) Kompetensi 

Orang yang berkompeten lebih banyak melakukan pengungkapan diri 

daripada orang yang kurang berkompeten. Individu yang lebih kompeten akan 

memiliki lebih banyak hal positif tentang diri sendiri untuk diungkapkan daripada 

orang yang tidak kompeten.  

5)Kepribadian  

Individu yang memiliki kepribadian ekstrovert lebih dapat melakukan 

pengungkapan diri daripada individu yang memiliki kepribadian introvert.  

6) Topik yang dibicarakan  

Individu yang lebih menyukai topik yang berhubungan dengan pekerjaan 

atau hobi daripada topik tentang kehidupan seks atau tentang keuangan. Dalam 

informasi yang bersifat kurang baik atau dengan kata lain makin pribadi dan 

makin negatif suatu topik maka semakin kecil kemungkinan individu 

mengungkapkannya.  

7)  Jenis Kelamin 

Faktor terpenting yang mempengaruhi pengungkapan diri adalah jenis 

kelamin. Wanita lebih mudah dalam mengungkapkan perasaan karena perasaan 

yang peka dan lembut sangat mendominasi diri wanita. Apabila wanita tidak 

mengungkapkan apa yang dirasakannya maka ia akan semakin lemah.  

Ketika faktor-faktor tersebut dapat dikembangkan, maka harapannya 

narapidana tidak kembali mengelompok. Namun dapat berbaur dengan narapidana 

yang lain. Ketika narapidana bersatu atau membentuk komunitas yang besar, 

maka akan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar sehingga kenyamanan 

dalam penjara akan meningkat. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas 
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komunikasi antarnarapidana, narapidana akan bertambah wawasannya karena 

mendapat informasi yang bervariasi dari orang lain, ketika seorang narapidana 

memulai untuk terbuka maka akan mempengaruhi narapidana lain untuk terbuka. 

Narapidana akan mendapat banyak pengalaman dari orang lain yang akan 

menguatkan mereka selama di penjara dan menyiapkan mental setelah bebas.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh 

terhadap terbentuknya pengungkapan diri antara lain besarnya kelompok, 

perasaan menyukai, efek diadik, kompetensi, kepribadian, topik yang dibicarakan, 

dan jenis kelamin. Hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Semakin seorang 

narapidana dapat mengembangkan faktor tersebut, besar kemungkinan akan 

mempengaruhi narapidana lain untuk terbuka.  

 

2.2.8   Teori Pengungkapan diri 

Teori mengenai pengungkapan diri merupakan penyajian beberapa teori 

mengenai pengungkapan diri atau pengungkapan diri yang bertujuan 

membandingkan teori satu dengan yang lain agar pengetahuan dalam tinjauan 

pustaka tentang pengungkapan diri dapat bertambah. Berikut ini akan diuraikan 

mengenai 1) Teori Johari Window, dan 2) Sikap Terbuka 

2.2.8.1  Teori Johari Window 

Menurut Supratiknya (2009:17), teori pengungkapan diri sering disebut 

teori ” Johari Window ” atau Jendela Johari. Teori Johari Window dapat dilihat 

dalam gambar berikut : 

 Diketahui diri sendiri Tidak diketahui diri sendiri 

Orang lain tahu Daerah terbuka Daerah buta/gelap 

Orang lain tidak tahu Daerah tersembunyi Daerah tidak sadar 
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 Joseph Luth dan Harry Ingham melukiskan diri individu ibarat  sebuah 

ruangan berbingkai empat yang mereka sebut jendela johari. Masing-masing 

bingkai berfungsi menjelaskan bagaimana tiap individu mengungkapkan dan 

memahami diri sendiri dalam kaitannya dengan orang lain. Asumsi Johari bahwa 

kalau setiap individu dapat memahami diri sendiri maka akan dapat 

mengendalikan sikap dan tingkah lakunya disaat berhubungan dengan orang lain.  

Berikut akan dijelaskan masing-masing bingkai dalam Jendela Johari : 

1) Daerah terbuka 

Daerah terbuka berisi hal-hal yang individu ketahui dan diketahui orang 

lain. Keterbukaan itu disebabkan dua pihak ( saya dan orang lain ) sama-sama 

mengetahui informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan dan motivasi, gagasan 

dan lain-lain. Johari menyebutkan ”daerah terbuka” suatu bingkai yang paling 

ideal dalam hubungan dan komunikasi antarpribadi.  

2) Daerah buta atau gelap 

Daerah buta atau gelap berisi hal-hal yang tidak diketahui diri sendiri 

namun diketahui orang lain. Pada bingkai ini orang tidak mengetahui banyak hal 

tentang dirinya sendiri namun orang lain mengetahui banyak hal tentang dia. 

Mungkin seseorang cenderung memonopoli percakapan tanpa disadari dirinya, 

atau seseorang yang merasa percaya diri tetapi menunjukkan sikap gugup yang 

terlihat orang lain tanpa disadarinya. Daerah gelap dapat memuat setiap 

rangsangan komunikatif yang tidak disengaja.  
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3) Daerah tersembunyi 

Daerah tersembunyi berisi hal-hal yang individu ketahui namun tidak 

diketahui orang lain. Pada daerah ini yang menentukan kebijaksanaan, dimana 

semua hal yang lebih disukai dan tidak membeberkannya kepada orang lain 

seperti gaji, perceraian, perasaan pada sahabat, tunggakan hutang dan sebagainya. 

Pada daerah ini telah mewakili usaha diri untuk membatasi masukan atau 

informasi yang menyangkut diri pribadi.  

4) Daerah tidak sadar 

Daerah tidak sadar berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Pada daerah ini benar-benar tidak diketahui dimana mewakili 

segala sesuatu tentang diri yang belum pernah ditelusuri oleh diri sendiri maupun 

orang lain.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara satu daerah dengan 

daerah yang lain saling berhubungan, dimana suatu perubahan dalam sebuah 

daerah akan mempengaruhi daerah lainnya. Menjalin relasi berarti memperluas 

daerah terbuka dan akan mengurangi daerah buta dan tersembunyi. Dengan 

semakin membuka diri, akan mengurangi daerah tersembunyi. Daerah buta 

seseorang dapat dengan cara meminta orang lain terbuka pada diri seseorang dan 

daerah tersembunyi dikurangi dengan seseorang memberi informasi kepada orang 

lain agar mereka bereaksi atau menanggapi. Dengan cara tersebut mereka akan 

menolong mengurangi daerah buta. ( Lilliweri,1997:49). Manusia ideal adalah 

manusia yang selalu terbuka dengan orang lain. (Lilliweri,1997:51). 
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2.2.8.2 Sikap Terbuka 

Rakhmat (2005:136) mengemukakan bahwa sikap terbuka (open 

mindedness) amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi 

interpersonal yang efektif. Lawan dari sikap terbuka adalah dogmatisme, sehingga 

untuk memahami sikap terbuka, individu harus mengidentifikasikan lebih dahulu 

karakteristik orang dogmatis. Milton Rokeach (dalam Rahmat, 2005:136 ) 

mendefinisikan dogmatisme sebagai : 

(a) a relatively closed cognitive organization of beliefs and disbeliefs about 
reality, (b) organized around a central set of beliefs about absolute authority 
which, in turn, (c) provides a frame-work for patterns of intolerance toward 
others “( Rokeach, 1954:194-204 ).  
 

Rokeach, yang kemudian memperjelas pemikirannya dalam bukunya The 

Open and Closed Mind (1960), menegaskan pengaruh dogmatisme terhadap 

proses penerimaan dan pengolahan informasi. Brooks dan Emmer (dalam Rahmat, 

2005:136) sebagai rujukan, karakteristik orang yang bersikap terbuka 

dikontraskan dengan karakteristik orang tertutup ( dogmatis ) dalam daftar di 

halaman berikut. 

Sikap terbuka : 

(1) Menilai pesan secara obyektif, dengan menggunakan data dan 
keajegan logika. 

(2) Membedakan dengan mudah, melihat nuansa dan sebagainya. 
(3) Mencari informasi dari berbagai sumber. 
(4) Lebih bersifat provisional dan bersedia mengubah kepercayaannya. 
(5) Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian 

kepercayaannya. 
 

(1) Menilai pesan secara obyektif, menggunakan data dan keajegan logika 

Individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi akan sangat sadar 

akan keajegan logika dalam berkomunikasi. Individu akan merasa memiliki 
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keterbukaan dalam berkomunikasi, karena menyadari bahwa rasa saling percaya 

itu penting, cenderung mempunyai teman banyak karena dapat menyesuaikan diri 

dengan baik, dapat menerima kritik, dapat menilai pesan atau informasi yang 

diterima dari logika.  

(2) Membedakan dengan mudah melihat nuansa 

Individu yang memiliki keterbukaan selalu mengetahui cara membedakan 

dengan mudah melihat nuansa (informasi). Memperkuat keterbukaan dapat 

dilakukan dengan cara terbiasa membedakan dengan mudah dalam melihat 

nuansa, dapat mempercayai informasi yang disampaikan orang lain, serta 

mempunyai semangat karena termotivasi untuk mengetahui informasi yang benar 

atau salah. 

(3) Berorientasi pada isi 

Individu yang mampu berkomunikasi dengan baik akan dapat berorientasi 

pada isi maka dalam mendapatkan informasi harus saling memahami isi yang 

baik. Unsur keterbukaan salah satunya melihat informasi lebih pada materi isi. 

(4) Mencari informasi dari berbagai sumber 

Dengan mencari informasi dari berbagai sumber memiliki dasar yang baik 

dalam berkomunikasi, maka seseorang akan mendapatkan informasi dari sumber-

sumber sehingga dapat mendengarkan informasi dari orang lain dengan baik dan 

tepat, dan penuh perhatian serta dapat berbincang-bincang dengan orang lain 

tanpa mematok jenis latar belakang, kapan dan bagaimana berganti pokok 

pembicaraan dari percakapan. Untuk dapat meningkatkan keterbukaan, beberapa 

hal yang dapat dilakukan individu antara lain mencari teman sebanyak mungkin 



 

 

34

untuk mendapatkan informasi, serta mencari informasi dari berbagai sumber. 

Menurut Brooks dan Emmer (dalam Rahmat, 2005:136) : 

Sikap Tetutup : 

(1) Menilai pesan berdasarkan motif-motif pribadi 
(2) Berpikir Simplistis 
(3) Berorientasi pada Sumber 
(4) Mencari Informasi dari Sumber Sendiri 
(5) Secara kaku mempertahankan dan membela sistem kepercayaannya. 
(6) Tidak mampu membiarkan inkonsistensi. 

 
 

(1) Menilai pesan berdasarkan motif-motif pribadi 
 

Orang dogmatis tidak akan memperhatikan logika atau proposisi, ia lebih 

banyak melihat sejauh mana proposisi itu sesuai dengan dirinya. Argumentasi 

yang objektif, logis, cukup bukti akan ditolak mentah-mentah. “ Pokoknya aku 

tidak percaya, “ begitu sering diucapkan orang dogmatis. Setiap pesan akan 

dievaluasi berdasarkan desakan dari dalam diri individu (inner pressures). 

Rokeach menyebut desakan ini antara lain kebiasaan, kepercayaan, petunjuk 

perseptual, motif ego irasional, hasrat berkuasa, dan kebutuhan untuk 

membesarkan diri. Orang dogmatis sukar menyesuaikan dirinya dengan 

perubahan lingkungan. 

(2) Berpikir simplistis 
 

Bagi orang dogmatis, dunia ini hanya hitam dan putih, tidak ada kelabu. Ia 

tidak sanggup membedakan yang setengah benar setengah salah, yang tengah-

tengah. Baginya kalau tidak salah, benar. Tidak mungkin ada bentuk antara. Dunia 

dibagi dua : yang pro di mana segala kebaikan terdapat, dan kontra di mana segala 

kejelekan berada. 
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(3) Berorientasi pada sumber 
 

Bagi orang dogmatis yang paling penting ialah siapa yang berbicara, bukan 

apa yang dibicarakan. Ia terikat sekali pada otoritas yang mutlak. Ia tunduk pada 

otoritas, ia cenderung lebih cemas dan mempunyai rasa tidak aman yang tinggi. 

(4) Mencari informasi dari sumber sendiri 
 

Orang-orang dogmatis hanya mempercayai sumber informasi mereka 

sendiri. Mereka tidak akan meneliti tentang orang lain dari sumber lain. Pemeluk 

aliran agama yang dogmatis hanya mempercayai penjelasan tentang keyakinan 

aliran lain dari sumber-sumber yang terdapat pada aliran yang dianutnya. Secara 

kaku mempertahankan dan membela sistem kepercayaannya. 

Berbeda dengan orang yang terbuka yang menerima kepercayaannya 

secara provisional, orang dogmatis menerima kepercayaannya secara mutlak. 

Orang dogmatis khawatir, bila satu butir saja dari kepercayaannya yang berubah, 

ia akan kehilangan seluruh dunianya. Ia akan mempertahankan setiap jengkal dari 

wilayah kepercayaannya sampai titik darah penghabisan. 

(5)  Tidak mampu membiarkan inkonsistensi. 
 

Orang dogmatis tidak tahan hidup dalam suasana inkonsisten. Ia 

menghindari kontradiksi atau benturan gagasan. Informasi yang tidak konsisten 

dengan desakan dari dalam dirinya akan ditolak, didistorsi, atau tidak dihiraukan 

sama sekali.  

Teori memiliki tujuan yaitu untuk menguatkan penjelasan tentang 

pengungkapan diri sebelumnya. Dalam teori dinyatakan bahwa terdapat empat 

bagian daerah pada diri manusia yaitu daerah terbuka, daerah tersembunyi, dan 
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daerah buta, dan daerah tidak sadar. Setiap daerah memiliki keterkaitan satu sama 

lain. Daerah terbuka merupakan daerah yang harus dikembangkan dalam setiap 

diri manusia, karena dalam daerah terbuka menggambarkan siapa diri individu 

yang individu ketahui dan orang lain juga mengetahui.  

Semakin dikembangkan sikap keterbukaan tersebut dalam kehidupan 

terutama dalam kehidupan narapidana, maka hal tersebut akan menutup adanya 

perubahan yang lebih baik, baik selama proses binaan sampai ketika mereka 

terjun langsung ke masyarakat setelah mereka bebas nanti. Sikap tertutup akan 

menghambat perkembangan mental narapidana itu sendiri. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia memiliki 

empat sisi yang disebut teori Johari Window. Keempat sisi tersebut saling 

bergantung di mana perubahan pada satu sisi akan mempengaruhi perubahan yang 

lain. Manusia yang ideal adalah manusia yang selalu terbuka dengan orang lain. 

Agar komunikasi interpersonal yang individu lakukan melahirkan hubungan 

interpersonal yang efektif, dogmatisme harus digantikan dengan sikap terbuka. 

Bersama-sama dengan sikap percaya dan sikap suportif, sikap terbuka mendorong 

timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan paling penting – saling 

mengembangkan kualitas hubungan interpersonal. 

 

2.2.9  Pengukuran Pengungkapan diri  

Pengungkapan diri atau pengungkapan diri adalah mengungkapkan reaksi 

atau tanggapan individu terhadap situasi yang sedang dihadapi serta memberikan 

informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami 
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tanggapan individu di masa kini tersebut. Pembukaan diri memiliki dua sisi, yaitu 

terbuka kepada yang lain dan bersikap terbuka bagi yang lain. Kedua proses yang 

dapat berlangsung secara serentak itu apabila terjadi pada kedua belah pihak akan 

membuahkan relasi yang terbuka antara diri individu dan orang lain.  

Pengungkapan diri atau pengungkapan diri merupakan bagian dari 

komunikasi antarpribadi yang efektif, keefektifan individu dalam hubungan 

antarpribadi ditentukan oleh kemampuan individu untuk mengkomunikasikan 

secara jelas apa yang ingin disampaikan, menciptakan kesan yang diinginkan, atau 

mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendak individu. Individu dapat 

meningkatkan keefektifan individu dalam hubungan antarpribadi dengan cara 

berlatih mengungkapkan maksud-keinginan individu, menerima umpan balik 

tentang tingkah laku individu, dan memodifikasikan tingkah laku individu sampai 

orang lain mempersepsikannya sebagaimana individu maksudkan. Artinya, 

sampai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tingkah laku individu dalam diri 

orang lain itu seperti yang individu maksudkan.  

Secara ilmiah, sikap dapat diukur di mana sikap terhadap objek 

diterjemahkan dalam sistem angka, termasuk sikap terbuka pada seseorang. Untuk 

mengetahui bagaimana sikap terbuka seseorang, maka terdapat beberapa alat ukur 

yang dapat digunakan untuk mengukur keterbukaan.  

Menurut Sugiyono ( 2008:92 ) mengemukakan bahwa “skala pengukuran 

merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut 

bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif”. Sebagai 
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contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas, 

dibuat dengan skala mg dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam 

satuan m bila digunakan untuk mengukur; meteran sebagai instrumen untuk 

mengukur panjang dibuat dengan skala mm, dan akan menghasilkan data 

kuantitatif panjang dengan satuan mm. 

Menurut Sugiyono (2008:92), berbagai skala sikap yang dapat digunakan 

untuk penelitian Administrasi, Pendidikan, dan Sosial antara lain adalah : 

1) Skala Likert / skala psikologi 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. ( Sugiyono, 2008:93 ). 

Skala Likert digunakan untuk memperoleh data penjaringan sampel,  pretest dan 

posttest.  Penjaringan sampel menggunakan skala pengembangan pengungkapan 

diri untuk mencari informasi narapidana yang pengungkapan diri atau 

pengungkapan dirinya sangat rendah sampai ke tingkatan yang sangat tinggi.  

Setelah diperoleh sampel maka hasil skala likert dijadikan sebagai data pretest.  

Skala Likert juga digunakan pada saat posttest, data posttest digunakan untuk 

mengetahui apakah ada perubahan gejala atau perkembangan pengungkapan diri 

atau pengungkapan diri yang dialami sebelum dan sesudah.  

2) Skala Guttman 

Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu 

“ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak pernah”, “positif-negatif” dan lain-lain. 

Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi ( dua 

alternatif). Jadi kalau pada skala Likert terdapat 3,4,5,6,7 interval, dari kata “ 
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sangat setuju “ sampai “ sangat tidak setuju “. Penelitian menggunakan skala 

Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 

permasalahan yang ditanyakan.   

3) Semantic Defferential 

Skala pengukuran yang berbentuk semantic defferential dikembangkan 

oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya 

tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum 

yang jawaban “ sangat positifnya “ terletak di bagian kanan garis, dan jawaban 

yang “ sangat negatif “ terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang 

diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur 

sikap / karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang.  

4) Rating Scale  

Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang 

diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi 

dengan rating scale data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian 

ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. 

Responden menjawab, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, 

pernah atau tidak pernah adalah merupakan data kualitatif. Dalam skala model 

rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif 

yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah 

disediakan. Oleh karena itu rating scale ini lebih fleksibel, tidak sebatas untuk 

pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap 



 

 

40

fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, 

kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan dan lain-lain.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

pengukuran pengungkapan diri dilakukan dengan menggunakan skala Likert / 

skala psikologi dikarenakan pengungkapan diri merupakan bentuk sikap. Skala 

Likert / skala psikologi digunakan untuk memperoleh data penjaringan sampel,  

pretest dan posttest.  Penjaringan sampel menggunakan skala pengembangan 

pengungkapan diri untuk mencari informasi narapidana yang pengungkapan diri 

atau pengungkapan dirinya sangat rendah sampai ke tingkatan yang sangat tinggi.  

Setelah diperoleh sampel maka hasil skala likert dijadikan sebagai data pretest.  

Skala Likert/ skala psikologi juga digunakan pada saat posttest, data posttest 

digunakan untuk mengetahui apakah ada perubahan gejala atau perkembangan 

pengungkapan diri atau pengungkapan diri yang dialami sebelum dan sesudah. 

 

2.2.10 Upaya Pengembangan Pengungkapan diri 

Setiap individu perlu memiliki pengungkapan diri yang baik termasuk 

narapidana dikarenakan pengungkapan diri merupakan salah satu kunci utama 

dalam komunikasi antarpribadi. Narapidana yang memiliki kemampuan 

pengungkapan diri yang baik maka ia merupakan narapidana yang memiliki 

kesehatan mental yang baik. Dalam kenyataan, ada narapidana yang memiliki 

kemampuan pengungkapan diri yang tinggi, sedang, bahkan rendah. Tentunya 

ketidakmampuan dalam pengungkapan diri akan memberikan dampak buruk bagi 
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perkembangan narapidana. Untuk itu, pengungkapan diri sangat perlu untuk 

dikembangkan.  

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

pengungkapan diri. Cara tersebut antara lain : 

1. Konseling individu.  

Menurut Prayitno dan Amti (2004:288) konseling individu adalah 

“pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan 

klien untuk mencermati dan mengupayakan pengentasan masalah klien 

sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri”. Sehingga dalam layanan 

konseling individu, narapidana terbuka dalam mengungkapkan masalah yang 

bersifat pribadi agar mendapat pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam 

layanan ini, dituntut asas kerahasiaan yang besar karena hanya konselor dan 

klien yang mengetahui permasalahan yang dibahas. Kelemahan dari konseling 

individual dalam kaitannya dengan pengungkapan diri, narapidana yang 

cenderung bersikap tertutup hanya akan terbuka dengan konselor saja. 

Sementara pengungkapan diri dalam penelitian ini menyangkut terbuka 

kaitannya dengan informasi serta berhubungan dengan orang lain dengan 

maksud agar interaksi sosial antarnarapidana menjadi lebih baik.  

2. Konseling Kelompok  

Menurut Wibowo (2005:32) konseling kelompok adalah “layanan 

konseling yang dilakukan oleh lebih dari dua orang yang tergabung dalam 

kelompok, yang saling memberikan bantuan secara psikologis”. Dalam hal ini 

konseling kelompok hanya mempercepat dan memperlancar penyelesaian 
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masalah yang bersifat pribadi yang dihadapi anggota kelompok.  Sehingga 

setiap anggota kelompok dituntut untuk terbuka mengungkapkan permasalahan 

pribadi yang dihadapinya. Tentunya apabila layanan ini diterapkan dalam 

kehidupan narapidana akan menemui banyak kendala. Karena kelemahan 

layanan ini adalah bahwa tidak semua individu dapat terbuka dengan orang lain 

termasuk narapidana. Narapidana memiliki permasalahan yang kompleks, 

mereka cenderung tertutup terhadap lingkungan, dan kurang percaya kepada 

lingkungan.  

3. Bimbingan Kelompok  

Menurut Sukardi (2000: 48) menjelaskan bimbingan kelompok 

adalah: 

Layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama 
memperoleh bahan dari nara sumber tertentu (terutama guru pembimbing 
atau konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik 
individu sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk 
mempertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
 
 

Pengembangan pengungkapan diri yang dilakukan dalam kegiatan 

bimbingan kelompok yaitu terbuka pada informasi, ide, dan pengalaman orang 

lain. Karena hal yang dibahas dalam bimbingan kelompok merupakan topik 

yang bersifat umum sehingga dapat memberikan banyak informasi pada setiap 

anggota. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok, banyak manfaat yang dapat 

diperoleh narapidana kaitannya dengan interaksi dengan orang lain.   

Menurut Romlah (2001:15) dalam kegiatan bimbingan kelompok, 

individu dapat belajar hal-hal sebagai berikut : 

(1) belajar memahami dan menghadapi masalah-masalah yang riil 
(2) belajar teknik-teknik menganalisis masalah  
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(3) belajar menggunakan berbagai sumber informasi yang relevan untuk      
memecahkan masalah yang dihadapi  

(4) belajar memahami dan mengarahkan dorongan-dorongan dalam 
dirinya ke arah tindakan nyata 

(5) belajar bergaul dengan orang lain 
(6) belajar merumuskan rencana-rencana hidup jangka panjang 
(7) belajar membuat keseimbangan antara tujuan jangka panjang dengan 

tujuan jangka pendek 
(8) belajar membuat kriteria untuk memilih pengalaman-pengalaman 

belajar yang sesuai kebutuhan  
(9) belajar merealisasikan rencana-rencana yang telah dibuat menjadi 

tindakan-tindakan nyata  
(10) belajar menilai kemajuan yang telah dicapai dan merumuskan 

kembali rencana-rencana serta tujuan-tujuan yang telah dibuat sesuai 
dengan kebutuhan 

 
 

Dalam kegiatan bimbingan kelompok, narapidana tidak dituntut untuk 

terbuka terhadap masalah pribadi. Narapidana belajar terbuka untuk membahas 

masalah yang bersifat umum berupa informasi yang dapat menambah 

pengetahuan mereka. Dalam bimbingan kelompok terdapat homogenitas antara 

lain umur narapidana yang rata-rata sama, topik yang dibahas, pembuatan rencana 

dan keputusan, serta setiap anggota berlatih untuk mendengarkan, mencatat, dan 

bertanya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa layanan 

bimbingan kelompok merupakan layanan yang tepat digunakan untuk membantu 

narapidana dalam mengembangkan kemampuan pengungkapan diri mereka. 

Narapidana yang cenderung kurang peduli, kurang percaya terhadap orang lain, 

berprasangka buruk terhadap orang lain, dan tertutup akan belajar untuk terbuka 

dan berinteraksi dengan orang lain dengan membahas masalah yang bersifat 

umum yaitu berupa informasi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

serta meningkatkan hubungan antarnarapidana.  
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Apabila narapidana belajar untuk terbuka terhadap hal yang bersifat umum 

dalam suasana kelompok, maka akan melatih individu untuk menghargai dan 

menanamkan rasa percaya terhadap orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

bimbingan kelompok merupakan langkah awal narapidana untuk melatih diri 

terbuka terhadap lingkungan. Terbuka tidak hanya pada informasi atau hal yang 

bersifat umum, akan tetapi akan berlanjut terbuka dalam hal yang bersifat pribadi. 

Sehingga narapidana mengetahui bahwa dengan terbuka akan memberikan banyak 

manfaat bagi kehidupannya baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan 

maupun setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat. 

 

2.3   Bimbingan Kelompok  

Bimbingan kelompok merupakan kegiatan untuk memberikan 

pemahaman-pemahaman dan mencegah timbulnya masalah perkembangan. 

Penjelasan teori bimbingan kelompok dimulai dari (1) pengertian, (2) tujuan, (3) 

komponen-komponen, (4) jenis-jenis, (5) fungsi-fungsi, (6) asas-asas bimbingan 

kelompok, (7) pembentukan kelompok dan (8) tahap-tahap dan (9) 

operasionalisasi, yang akan diuraikan di bawah ini: 

 

2.3.1 Pengertian Bimbingan Kelompok 

Menurut Romlah (2001: 3) menjelaskan “bimbingan kelompok adalah 

proses pemberian bantuan yang diberikan oleh individu dalam situasi kelompok”.  

Prayitno (1995: 61) menjelaskan “bimbingan kelompok sebagai upaya untuk 
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membimbing kelompok-kelompok individu agar kelompok itu menjadi besar, 

kuat dan mandiri”. 

Sedangkan menurut Sukardi (2002: 48) menjelaskan bimbingan kelompok 

adalah : 

Layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama 
memperoleh bahan dari nara sumber tertentu (terutama guru pembimbing 
atau konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik 
individu sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk 
mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 
 
 
Sehingga dapat diperoleh penjelasan bahwa bimbingan kelompok 

merupakan layanan kelompok yang dapat membantu individu untuk memperoleh 

informasi terbaru melalui kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok tersebut dapat 

mendorong individu untuk berbagi dengan anggota yang lain, sehingga tujuan 

kelompok dapat tercapai.  

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah upaya pemberian 

bantuan kepada individu secara kelompok untuk mengambil keputusan yang tepat 

dan mandiri dalam dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi, dan 

pengetahuan. 

 

2.3.2 Tujuan Bimbingan Kelompok  

Menurut Prayitno (2004: 2) ada dua tujuan bimbingan kelompok yaitu: 

Tujuan umum bimbingan kelompok adalah berkembangnya  
kemamapuan bersosialisasi individu, khususnya kemampuan 
komunikasi peserta layanan.   
Tujuan khusus bimbingan kelompok membahas topik-topik tertentu 
mengandung permasalahan aktual dan menjadi perhatian peserta.  
Melalui dinamika kelompok yang intensif pembahasan topik-topik 
mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, tingkah laku, 
yang lebih efektif.  
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Setiap kegiatan pasti ada tujuan yang akan dicapai, begitu juga dalam 

kegiatan bimbingan kelompok. Tujuan yang dicapai dari bimbingan kelompok 

bersifat umum yaitu untuk semua anggota kelompok dan bersifat khusus yaitu 

untuk pribadi setiap anggota kelompok.  

Dari tujuan umum dan khusus di atas dapat disimpulkan tujuan umum 

bimbingan kelompok yaitu membahas topik-topik tertentu mengandung 

permasalahan aktual dan menjadi perhatian peserta dengan topik-topik itu 

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, tingkah laku, yang lebih 

efektif, serta tujuan khusus yaitu berkembangnya kemampuan bersosialisasi 

individu, khususnya kemampuan komunikasi anggota layanan bimbingan 

kelompok. 

 

2.3.3 Komponen Bimbingan Kelompok 

Menurut Prayitno (2004: 4 - 12) komponen-komponen yang harus diketahui 

sehingga bimbingan kelompok dapat berjalan yaitu:  

2.3.3.1 Pemimpin Kelompok 

Pemimpin Kelompok (PK) adalah konselor yang terlatih dan berwenang 

menyelenggarakan praktik konseling profesional.  Sebagaimana untuk jenis 

layanan konseling lainnya, konselor memiliki keterampilan khusus 

menyelengarakan bimbingan kelompok secara khusus, PK diwajibkan 

menghidupkan dinamika kelompok antara semua peserta seintensif mungkin yang 

mengarah kepada pencapaian tujuan–tujuan umum dalam bimbingan kelompok. 



 

 

47

Sehubungan dengan keterampilan dan sikap yang menyangkut hal-hal 

tersebut di atas, peranan pemimpin kelompok menurut Prayitno (1995:35) dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

(1) Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan ataupun campur 

tangan langsung terhadap kegiatan kelompok. Campur tangan ini meliputi, 

baik hal-hal yang bersifat isi dari yang dibicarakan maupun yang mengenai 

proses kegiatan itu sendiri. 

(2) Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang 

berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan anggota-anggota tertentu 

maupun keseluruhan kelompok. Pemimpin kelompok dapat menanyakan 

suasana perasaan yang dialami itu. 

(3) Jika kelompok itu tampaknya kurang menjurus ke arah yang dimaksudkan 

maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah yang dimaksudkan itu 

(4) Pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan (umpan balik) tentang 

berbagai hal yang terjadi dalam kelompok, baik yang bersifat isi maupun 

proses kegiatan kelompok. 

(5) Lebih jauh lagi, pemimpin kelompok juga diharapkan mampu mengatur “ lalu 

lintas “ kegiatan kelompok, pemegang aturan permainan (menjadi wasit), 

pendamai dan pendorong kerja sama serta suasana kebersamaan. Disamping 

itu pemimpin kelompok, diharapkan bertindak sebagai penjaga agar apapun 

yang terjadi di dalam kelompok itu tidak merusak ataupun menyakiti satu 

orang atau lebih anggota kelompok sehingga ia / mereka itu menderita 

karenanya. 
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(6) Sifat kerahasiaan dari kegiatan kelompok itu dengan segenap isi dan kejadian-

kejadian yang timbul di dalamnya, juga menjadi tanggung jawab pemimpin 

kelompok.  

Secara umum hal yang perlu dikuasai oleh pemimpin kelompok adalah 

kemampuan dalam mengelola kelompok. Tugas pemimpin kelompok dikatakan 

berhasil apabila dinamika kelompok dapat terwujud. Apabila dinamika kelompok 

berjalan dengan baik maka akan dicapai tujuan umum maupun tujuan khusus 

bimbingan kelompok dapat tercapai.  

Dapat disimpulkan pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan 

profesional dengan mempunyai keterampilan khusus, pemimpin kelompok 

diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok. 

2.3.3.2  Anggota Kelompok 

Tidak semua kumpulan atau individu dapat dijadikan anggota bimbingan 

kelompok.  Untuk terselengaranya bimbingan kelompok seorang konselor harus 

membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki 

persyaratan sebagaimana tersebut di atas.  Besarnya kelompok (jumlah anggota 

kelompok), dan homogenitas/heterogenitas anggota kelompok dapat dipengaruhi 

kinerja kelompok.  Sebaiknya jumlah kelompok tidak terlalu besar dan tidak 

terlalu kecil.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan anggota kelompok yaitu 

anggota yang mengikuti dalam pembentukan  kelompok yang memiliki 

persyaratan tertentu, jumlah kelompok tidak jangan terlalu besar.   
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2.3.3.3  Dinamika Kelompok 

Dalam kegiatan bimbingan kelompok dinamika bimbingan kelompok 

sengaja ditumbuh kembangkan, karena dinamika kelompok adalah hubungan 

interpersonal yang ditandai dengan semangat, kerja sama antar anggota kelompok, 

saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan mencapai tujuan kelompok.  

Hubungan interpersonal ini yang nantinya akan mewujudkan rasa kebersamaan di 

antara anggota kelompok, menyatukan kelompok untuk dapat lebih menerima satu 

sama lain, lebih saling mendukung dan cenderung untuk membentuk hubungan 

yang berarti dan bermakna di dalam kelompok.  Dinamika kelompok merupakan 

jiwa yang menghidupkan suatu kelompok. 

Menurut Romlah (2001: 3) pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok 

dilakukan dengan “menggunakan berbagai media intruksional dan menerapkan 

konsep-konsep dinamika kelompok dengan tujuan untuk memotivasi dan 

mengembangkan interaksi kelompok”.  Menurut Prayitno (1995: 22) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas kelompok antara lain: 

(1) tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok; (2) jumlah anggota; (3) 
kualitas pribadi masing-masing anggota kelompok; (4) kedudukan kelompok; 
dan (5) kemampuan kelompok dalam memenuhi kebutuhan anggota untuk 
saling berhubungan sebagai kawan, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan 
akan rasa aman, serta kebutuhan akan bantuan moral. 
Dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok merupakan  kekuatan 

operasional suatu kelompok yang akan memicu adanya proses kelompok dalam 

melakukan pertukaran semangat dan komunikasi di antara anggota kelompok dan 

pemimpin kelompok. Sehingga apabila dinamika kelompok dapat terjadi 

kemungkinan besar tujuan dari bimbingan kelompok dapat tercapai. 
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2.3.4 Jenis-jenis Bimbingan Kelompok 

Menurut Prayitno (2004: 25) dalam penyelengaraan bimbingan kelompok 

dikenal dua jenis adapun uraiannya sebagai berikut: 

(1) Topik Tugas, yaitu dalam kelompok tugas arah dan isi kegiatan 
kelompok ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan namanya.  Baik 
pekerjaan itu ditugaskan oleh pihak di luar kelompok itu maupun 
tumbuh didalam kelompok itu sendiri sebagai hasil dari kegiatan-
kegiatan kelompok hendaknya mencurahkan pelatihan untuk tugas yang 
dimaksud itu.  Semua pendapat, tanggapan, reaksi, dan saling hubungan 
antara satu dengan yang lain.  

(2) Topik Bebas, yaitu melakukan kegiatan kelompok tanpa penugasan 
tertentu, dan kehidupan itu memang tidak disiapkan secara khusus 
sebelumnya. Perkembangan yang akan timbul di dalam kelompok itulah 
nantinya yang akan menjadi isi dan mewarnai kehidupan kelompok itu 
lebih lanjut. ”Kelompok bebas” memberikan kesempatan kepada 
seluruh anggota untuk menentukan arah dan isi kehidupan kelompok 
itu.  

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa topik tugas adalah topik yang 

sudah di tentukan pemimpin kelompk serta topik bebas adalah topik yang muncul 

dari anggota itu sendiri. 

 

2.3.5  Fungsi Bimbingan Kelompok 

Secara umum fungsi bimbingan kelompok adalah sebagai media pemberian 

bantuan kepada individu dalam suasana kelompok melalui informasi-informasi 

yang disajikan di dalamnya. Layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk 

memungkinkan individu secara bersama-sama memperoleh berbagai informasi 

yang bermanfaaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu.  Menurut 

Romlah (2001: 3 - 4) Bahwa “bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah 

timbulnya masalah pada individu, selain itu bimbingan kelompok berfungsi untuk 

pendidikan pembentukan sikap”.  Dengan layanan bimbingan kelompok individu 
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diajak untuk dapat mengemukan pendapat tentang sesuatu dengan membicarakan 

topik-topik penting, mengembangkan nilai-nilai dan mengembangkan langkah-

langkah bersama untuk menangani masalah yang akan dibahas dalam kelompok.  

Dengan demikian selain dapat menciptakan hubungan baik di antara anggota 

kelompok, kemampuan berkomunikasi antar anggota dan untuk mengembangkan 

sikap. 

Fungsi utama dari layanan bimbingan kelompok adalah: 

(1) Fungsi pemahaman adalah pemahaman tentang anggota kelompok beserta 

permasalahannya oleh anggota kelompok itu sendiri maupun dengan 

lingkungan.  Pemahaman tersebut tidak hanya saling mengenal antara 

anggota, melainkan pemahaman menyangkut latar belakang kepribadian, 

kekuatan dan kelemahannya serta kondisi lingkungannya. 

(2) Fungsi pengembangan adalah pengembangan tentang inteligensi, bakat dan 

minat anggota kelompok yang menonjol. Individu  mengembangkan segenap 

aspek sangkut-paut yang bervariasi dan komplek sehingga tidak dapat berdiri 

sendiri dengan kegiatan bimbingan kelompok tiap anggota dapat saling bantu 

membantu. 

 

2.3.6 Asas-asas Bimbingan Kelompok 

Kegiatan bimbingan kelompok tidak terlepas dari asas-asas yang harus 

dipatuhi agar tujuan bimbingan kelompok dapat tercapai. Dalam bimbingan 

kelompok harus ada asas kesukarelaan antara pemimpin kelompok maupun 

anggota kelompok. Berikut penjelasan asas-asas bimbingan kelompok : 
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2.3.6.1  Asas keterbukaan 

Keterbukaan diharapkan dari pihak klien mampu membuka diri dan mau 

menerima saran-saran dari anggota lain. Dari pihak konselor, keterbukaan 

terwujud dengan kesediaan konselor menjawab pertanyaan klien dan 

mengungkapkan diri konselor sendiri jika hal itu memang dikehendaki oleh klien. 

2.3.6.2 Asas kekinian 

Masalah yang dibahas dalam bimbingan kelompok hendaknya masalah 

yang masih baru dan sedang hangat. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi asas dalam 

bimbingan kelompok antara lain asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas 

kekinian.  

 

2.3.7 Pembentukan Kelompok 

2.3.7.1 Memilih Anggota Kelompok 

Pada pelaksanaan bimbingan kelompok yang peneliti laksanakan 

pemilihan anggota dilakukan setelah memperoleh hasil analisis skala 

pengungkapan diri pada tahap pengumpulan data. Bimbingan kelompok akan 

dilaksanakan dengan menggunakan topik tugas. Topik yang akan dibahas 

disesuaikan dengan kebutuhan narapidana berdasarkan hasil analisis skala 

psikologi.  

2.3.7.2  Jumlah Peserta 

Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses kehidupan 

kelompok, dapat dikatakan bahwa tidak ada anggota kelompok tidak mungkin ada 
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sebuah kelompok. Untuk keanggotaan bimbingan kelompok yang ideal 6 tetapi 

umumnya anggota berjumlah 4 - 8 orang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan besarnya anggota kelompok 

adalah 10 orang dalam satu kelompok eksperimen dengan alasan lebih mudah 

dalam memfokuskan kegiatan bimbingan kelompok tanpa mempertimbangkan 

intelegensi, jenis kelamin, pola asuh dan budaya. 

2.3.7.3 Frekuensi dan Lamanya Pertemuan 

Kegiatan bimbingan kelompok dilakukan sesuai dengan jadwal yang 

diberikan dari pihak lembaga. Selama delapan kali pertemuan. 

2.3.7.4  Jangka Waktu 

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan kegiatan bimbingan 

kelompok selama 60 menit untuk mengembangkan self dislosure narapidana 

wanita.  

2.3.7.5  Tempat Pertemuan 

Kegiatan bimbingan kelompok akan diselenggarakan di ruang Bimbingan 

Konseling yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan atau menyesuaikan dari 

pihak Lembaga Pemasyarakatan. Tempat duduknya tidak dibedakan antara 

pemimpin kelompok dengan anggota kelompok. 
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Skema Letak Posisi Duduk Kegiatan Bimbingan Kelompok 
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Gambar 2.1                                            

 

 

2.3.8 Tahap-tahap Bimbingan Kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ada tahap-tahap yang harus 

dilaksanakan. Menurut Prayitno (1995: 40 - 60) ada 4 tahap pada pelaksanaan 

bimbingan kelompok yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan 

dan tahap pengakhiran. Tahap- tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

2.3.8.1 Tahap Pembentukan (Awal ) 

Tahap ini tahap pengenalan dan keterlibatan anggota ke dalam kelompok 

dengan tujuan agar anggota kelompok memahami maksud bimbingan kelompok. 

Pemahaman anggota kelompok memungkinkan anggota aktif berperan dalam 

kegiatan bimbingan kelompok yang selanjutnya dapat menumbuhkan minat pada 

diri mereka untuk mengikutinya.  Pada tahap ini bertujuan untuk saling 

menumbuhkan suasana saling mengenal, percaya, menerima dan membantu 

teman-teman yang ada dalam anggota kelompok. 
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Kegiatan dilakukan pada tahap ini adalah pengungkapan pengertian dan 

tujuan kegiatan kelompok dalam rangka pelayanan bimbingan kelompok; 

menjelaskan cara-cara dan azas kegiatan kelompok, anggota kelompok saling 

memperkenalkan diri; dan melakukan permainan keakraban. 

2.3.8.2  Tahap Peralihan 

Tahap ini transisi dari pembentukan ke tahap kegiatan. Dalam menjelaskan 

kegiatan apa yang harus dilaksanakan pemimpin kelompok dapat menegaskan 

jenis kegiatan bimbingan kelompok yaitu tugas dan bebas. Setelah jelas kegiatan 

apa yang harus dilakukan maka tidak akan muncul keraguan atau belum siapnya 

anggota dalam melaksanakan kegiatan dan manfaat yang diperoleh setiap anggota 

kelompok. 

2.3.8.3  Tahap Kegiatan 

Tahap ini merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok dengan 

suasana yang akan dicapai, yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang 

dihadapi anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, 

baik menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun pendapat 

yang dikemukakan oleh anggota kelompok. 

Kegiatan dilakukan pada tahap ini untuk topik tugas adalah pemimpin 

kelompok mengemukakan topik untuk dibahas oleh kelompok, kemudian terjadi 

tanya jawab antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok tentang hal-hal 

yang belum jelas mengenai topik yang akan dikemukakan oleh pemimpin 

kelompok.  Selanjutnya anggota membahas topik tersebut secara mendalam dan 

tuntas, serta dilakukan kegiatan selingan bila diperlukan.  Sedangkan untuk 
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Bimbingan kelompok topik bebas, kegiatan yang akan dilakukan adalah masing-

masing anggota secara bebas mengemukakan topik bahasan, menetapkan topik 

yang akan dibahas dulu, kemudian anggota membahas secara mendalam  dan 

tuntas, serta diakhiri kegiatan selingan bila perlu. 

Layanan bimbingan kelompok dalam penelitian ini menggunakan topik 

tugas disesuaikan dengan kebutuhan narapidana setelah mengetahui hasil analisis 

alat pengumpul data yaitu berupa skala Likert/skala psikologi. 

2.3.8.4 Tahap Pengakhiran 

Pada tahap ini terdapat dua kegiatan yaitu penilaian (evaluasi) dan tindak 

lanjut (follow Up). Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan 

bimbingan kelompok dengan tujuan telah tuntasnya topik yang dibahas oleh 

kelompok tersebut. Dalam kegiatan kelompok berpusat pada pembahasan dan 

penjelasan tentang kemampuan anggota kelompok untuk menetapkan hal-hal yang 

telah diperoleh melalui layanan bimbingan kelompok dalam kehidupan sehari- 

hari. Oleh karena itu pemimpin kelompok berperan untuk memberikan penguatan 

(reinforcement) terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok tersebut. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, menyimpulkan dari hasil 

kegiatan, membahas kegiatan lanjutan dan mengemukakan pesan dan harapan. 

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah upaya pemberian 

bantuan kepada individu melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang 

berguna agar mampu menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, serta 

untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang 
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lain dan lingkungannya dalam menunjang terbentuknya perilaku yang lebih 

efektif. Bimbingan kelompok memiliki empat tahap yaitu tahap pembentukan, 

peralihan, kegiatan (inti) dan pengakhiran. 

 

2.3.9 Operasionalisasi Layanan Bimbingan Kelompok 

Dalam mempersiapkan penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok, 

agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilaksanakan tahap-tahap layanan 

secara sistematis, tahap-tahap tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2.1 
Operasionalisasi Layanan Bimbingan Kelompok 

 

No. Komponen 
Bimbingan Kelompok 

(BKp) 
Uraian Kegiatan 

1. Perencanaan  1. Mengidentifikasi topik 
yang akan dibahas 
dalam bimbingan 
kelompok (yaitu topik 
tugas) 

 
 
 
 
 
 
2. Membentuk kelompok  
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Mencari informasi dari 
berbagai sumber: 
internet, buku, dan surat 
kabar 

b. Menentukan topik yang 
akan dibahas, yaitu 
topik tugas tentang 
cara-cara 
mengembangkan 
pengungkapan diri  
 

a. Mengkoordinir anggota 
untuk mengikuti 
kegiatan BKp. 

b. Mengkomunikasikan 
secara langsung 
mengenai 
penyelenggaraan BKp 
kepada calon anggota. 
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3. Menyusun jadwal 
kegiatan 

 
 
4. Menetapkan prosedur 

layanan  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Menetapkan fasilitas 

layanan 
 
 
 
 
 
6. Menyiapkan 

kelengkapan 
administrasi 

Menentukan tanggal, waktu 
dan tempat pelaksanaan 
kegiatan BKp. 
 
a. Menjelaskan tentang 

adanya layanan BKp 
b. Menjelaskan tahap-

tahap yang akan 
dilakukan dalam BKp 

c. Menjelaskan tujuan 
umum yang ingin 
dicapai melalui BKp 

 
 
a. Menyiapkan tempat 
b. Menyiapkan materi 
c. Mengadakan permainan 

(bila perlu) 
d. Menyediakan snack 

(makanan ringan) 
 

a. Menyiapkan daftar 
hadir anggota BKp 

b. Menyiapkan lembar 
resume 

c. Menyiapkan format 
observasi 

2. Pelaksanaan 1. Mengkomunikasikan 
rencana layanan BKp 

 
 
2. Mengkoordinasikan 

kegiatan layanan BKp 
 
 
 
 
3. Menyelenggarakan 

layanan BKp melalui 
tahap-tahap 
pelaksanaannya : 
a. Pembentukan 
b. Peralihan 
c. Kegiatan 
d. Pengakhiran  

a. Bertemu langsung 
dengan anggota 

b. Memberikan informasi 
mengenai kegiatan BKp 

a. Membahas topik 
b. Menentukan tempat 

yang tepat 
c. Menentukan jadwal 

kegiatan  
 

a. Pembentukan 
1) Mengucapkan 

salam 
2) Berdo’a 
3) Membagi daftar 

hadir 
4) Mengadakan 

kontrak waktu 
5) Menjelaskan arti 
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bimbingan 
kelompok 

6) Menjelaskan tujuan 
dari kegiatan 
bimbingan 
kelompok 

7) Menjelaskan 
tentang asas-asas 
bimbingan 
kelompok 

8) Menjelaskan 
tentang aturan atau 
norma-norma yang 
harus dipatuhi oleh 
setiap anggota 
kelompok selama 
kegiatan bimbingan 
kelompok  

9) Perkenalan dari 
masing-masing 
anggota dan 
pemimpin 
kelompok 

10) Menumbuhkan 
sikap saling percaya 
dan hangat 

11) Menjelaskan 
peranan anggota 
kelompok dalam 
kelompok tugas 

12) Mengadakan 
permainan bila 
diperlukan, untuk 
menghangatkan 
suasana dalam 
kelompok 

b. Peralihan 
1) Menawarkan 

apakah para 
anggota sudah siap 
memulai kegiatan 
lebih lanjut  

2) Membahas suasana 
perasaan dalam 
kelompok 
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c. Kegiatan 
1) Mengemukakan 

fenomena yang ada 
di masyarakat 

2) Mengemukakan 
topik yang akan 
dibahas  

3) Memberi 
kesempatan masing-
masing anggota 
untuk berpendapat 
tentang topik yang 
telah ditentukan 

4) Membahas topik 
bersama-sama 

5) Memberikan 
selingan untuk 
menyegarkan 
suasana 

d. Pengakhiran 
1) Pemimpin 

mengemukakan 
bahwa kegiatan 
akan segera diakhiri 

2) Pemimpin 
mengemukakan 
hasil pembahasan 

3) Membahas kegiatan 
lanjutan 

4) Menanyakan pesan 
dan kesan 

5) Mengucapkan 
terima kasih 

6) Berdo’a 
7) Mengucapkan 

salam 
3. Evaluasi 1. Menetapkan materi 

evaluasi 
 
 
 
 
 
2. Menetapkan prosedur 

evaluasi 
3. Menyusun instrument 

a. Penguasaan 
pengetahuan 

b. Mengamati aktivitas 
anggota kelompok 
dalam kegiatan BKp 
sehingga tercapai 
tujuan dari kelompok 

Tanya jawab dan diskusi 
 
Skala pengungkapan diri 
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evaluasi  
4. Mengoptimalisasikan 

instrumen evaluasi 
5. Mengolah hasil 

instrumen 

 
Menyebar angket untuk 
diisi oleh setiap anggota  
Membandingkan angket 
dengan hasil diskusi pada 
tahap kegiatan.  

4. Analisis 
Hasil 
Evaluasi 

1. Menetapkan norma / 
standar analisis 

 
 
 
 
2. Melakukan analisis 
 
3. Menafsirkan hasil 

analisis 

a. Membuat batasan-
batasan dari segi aspek 
yang akan dibahas 

b. Mengamati partisipasi 
dan aktivitas anggota 
kelompok. 

Menafsirkan hasil 
pembahasan 
Memperkirakan apa yang 
diharapkan anggota 
kelompok setelah 
diselenggarakan kegiatan. 

5. Tindak 
Lanjut 

1. Menetapkan jenis dan 
arah tindak lanjut 

 
 
 
 
 
 
2. Mengkomunikasikan 

rencana tindak lanjut 
kepada pihak terkait 

3. Melaksanakan rencana 
tindak lanjut 

 
 

a. Mengadakan kegiatan 
BKp lanjutan jika 
diperlukan 

b. Mengungkapkan jenis 
dan arah tindak lanjut 
pada anggota dengan 
kesepakatan bersama 

 
Mengungkapkan 
pemberitahuan kepada 
pihak terkait 
a. Menentukan waktu dan 

tujuan pelaksanaan 
tindak lanjut 

b. Menentukan 
pelaksanaan tindak 
lanjut 

6. Laporan  1. Menyusun laporan 
layanan BKp 

2. Menyampaikan laporan 
kepada pihak terkait 

  
 
3. Mendokumentasikan 

laporan layanan 

Membuat laporan hasil 
kegiatan BKp 
a. Laporan diserahkan 

kepada pembimbing 
b. Laporan diserahkan 

kepada para anggota 
a. Menggandakan hasil 

laporan 
b. Menyimpan hasil 

laporan    
c. Menyampaikan laporan 

kepada pembimbing 
dan anggota kelompok
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2.4 Pengembangan Pengungkapan Diri Melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok Pada Narapidana Wanita 

Pengungkapan diri atau pengungkapan diri sangat penting bagi setiap 

individu sebagai mahluk sosial termasuk narapidana. Dengan pengungkapan diri 

yang baik diharapkan narapidana dapat memperoleh banyak manfaat antara lain 

meningkatkan kesadaran diri, membangun hubungan yang lebih dekat, 

mengembangkan keterampilan berkomunikasi, mengurangi rasa malu dan 

meningkatkan penerimaan diri, mampu memecahkan berbagai konflik dalam 

masalah interpersonal, serta dapat memperoleh energi tambahan dan menjadi 

lebih spontan. Sehingga narapidana dapat menjalani masa hukuman dengan baik 

dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh  ketika kembali ke masyarakat.  

Karakteristik individu yang mampu mengungkapkan diri dengan baik 

perlu dibentuk pada diri narapidana. Dengan pengembangan karakteristik tersebut 

maka akan mempermudah membuat indikasi narapidana mana yang telah mampu 

terbuka atau mengungkapkan diri dan mana narapidana yang belum dapat 

mengungkapkan diri dengan tepat.  

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mampu mengungkapkan diri 

secara tepat antara lain sebagai berikut ( Johnson dalam www.e-psikologi.com ) : 

“1) lebih mampu menyesuaikan diri ( adaptif ), 2) lebih percaya diri, 3) lebih 
kompeten, 4) ekstrovert, 5) dapat diandalkan, 6) lebih mampu bersikap 
positif dan percaya pada orang lain, 7) lebih obyektif dan terbuka “ 

 
Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pengungkapan diri adalah kegiatan membagi informasi tentang pikiran 

dan perasaan kepada orang lain yang bersifat pribadi, baik pikiran dan perasaan 
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yang positif maupun pikiran dan perasaan yang negatif. Kegiatan membagi 

informasi tentang pikiran dan perasaan ini disampaikan dengan komunikasi 

verbal.  

Narapidana yang mampu beradaptasi dalam berbagi situasi, percaya diri, 

memiliki kemampuan yang bermanfaat, terbuka, dapat diandalkan, bersikap 

positif dan percaya pada orang lain, obyektif dan terbuka maka dapat dikatakan 

sebagai individu yang sehat secara mental. Ketika narapidana berhasil dalam 

mengembangkan ciri tersebut maka individu tersebut cenderung mudah dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan komunikasi yang baik akan 

menjadikan individu memiliki banyak relasi. Semakin banyak relasi akan 

membuat individu diakui, dikenal, serta akan banyak mendapat bantuan dari orang 

lain.  Sehingga pengungkapan diri pada narapidana perlu untuk dikembangkan. 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

pengungkapan diri. Cara tersebut antara lain : 

1. Konseling Individu.  

Menurut Prayitno dan Amti (2004:288) konseling individu adalah 

“pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan 

klien untuk mencermati dan mengupayakan pengentasan masalah klien 

sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri”. Sehingga dalam layanan 

konseling individu, narapidana terbuka dalam mengungkapkan masalah yang 

bersifat pribadi agar mendapat pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam 

layanan ini, dituntut asas kerahasiaan yang besar karena hanya konselor dan 

klien yang mengetahui permasalahan yang dibahas. Kelemahan dari konseling 
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individual dalam kaitannya dengan pengungkapan diri, narapidana yang 

cenderung bersikap tertutup hanya akan terbuka dengan konselor saja. 

Sementara pengungkapan diri dalam penelitian ini menyangkut terbuka 

kaitannya dengan informasi serta berhubungan dengan orang lain dengan 

maksud agar interaksi sosial antarnarapidana menjadi lebih baik.  

2. Konseling Kelompok  

Menurut Wibowo (2005:32) konseling kelompok adalah “layanan 

konseling yang dilakukan oleh lebih dari dua orang yang tergabung dalam 

kelompok, yang saling memberikan bantuan secara psikologis”. Dalam hal ini 

konseling kelompok hanya mempercepat dan memperlancar penyelesaian 

masalah yang bersifat pribadi yang dihadapi anggota kelompok.  Sehingga 

setiap anggota kelompok dituntut untuk terbuka mengungkapkan permasalahan 

pribadi yang dihadapinya. Tentunya apabila layanan ini diterapkan dalam 

kehidupan narapidana akan menemui banyak kendala. Karena kelemahan 

layanan ini adalah bahwa tidak semua individu dapat terbuka dengan orang lain 

termasuk narapidana. Narapidana memiliki permasalahan yang kompleks, 

mereka cenderung tertutup terhadap lingkungan, dan kurang percaya kepada 

lingkungan.  

3. Bimbingan Kelompok  

Menurut Sukardi (2000: 48) menjelaskan bimbingan kelompok 

adalah: 

Layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama 
memperoleh bahan dari nara sumber tertentu (terutama guru pembimbing 
atau konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik 
individu sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk 
mempertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
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Pengembangan pengungkapan diri yang dilakukan dalam kegiatan 

bimbingan kelompok yaitu terbuka pada informasi, ide, dan pengalaman orang 

lain. Karena hal yang dibahas dalam bimbingan kelompok merupakan topik 

yang bersifat umum sehingga dapat memberikan banyak informasi pada setiap 

anggota. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok, banyak manfaat yang 

diperoleh narapidana kaitannya dengan keterbukaan diri dan  interaksi dengan 

orang lain.   

Menurut Romlah (2001:15) dalam kegiatan bimbingan kelompok, 

individu dapat belajar hal-hal sebagai berikut : 

(1) belajar memahami dan menghadapi masalah-masalah yang riil 
(2) belajar teknik-teknik menganalisis masalah  
(3) belajar menggunakan berbagai sumber informasi yang relevan untuk      

memecahkan masalah yang dihadapi  
(4) belajar memahami dan mengarahkan dorongan-dorongan dalam 

dirinya ke arah tindakan nyata 
(5) belajar bergaul dengan orang lain 
(6) belajar merumuskan rencana-rencana hidup jangka panjang 
(7) belajar membuat keseimbangan antara tujuan jangka panjang 

dengan tujuan jangka pendek 
(8) belajar membuat kriteria untuk memilih pengalaman-pengalaman 

belajar yang sesuai kebutuhan  
(9) belajar merealisasikan rencana-rencana yang telah dibuat menjadi 

tindakan-tindakan nyata  
(10) belajar menilai kemajuan yang telah dicapai dan merumuskan 

kembali rencana-rencana serta tujuan-tujuan yang telah dibuat 
sesuai dengan kebutuhan 

 
Dalam kegiatan bimbingan kelompok, narapidana tidak dituntut untuk 

terbuka terhadap masalah pribadi. Narapidana belajar terbuka untuk membahas 

masalah yang bersifat umum berupa informasi yang dapat menambah 

pengetahuan mereka. Dalam bimbingan kelompok terdapat homogenitas antara 

lain umur narapidana yang rata-rata sama, topik yang dibahas, pembuatan rencana 

dan keputusan, serta setiap anggota berlatih untuk mendengarkan, mencatat, dan 

bertanya. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa layanan 

bimbingan kelompok merupakan layanan yang tepat digunakan untuk membantu 

narapidana dalam mengembangkan kemampuan pengungkapan diri mereka. 

Narapidana yang cenderung cuek, kurang percaya terhadap orang lain, 

berprasangka buruk terhadap orang lain, dan tertutup akan belajar untuk terbuka 

dan berinteraksi dengan orang lain dengan membahas masalah yang bersifat 

umum yaitu berupa informasi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

serta meningkatkan hubungan antarnarapidana.  

Apabila narapidana belajar untuk terbuka terhadap hal yang bersifat umum 

dalam suasana kelompok, maka akan melatih individu untuk menghargai dan 

menanamkan rasa percaya terhadap orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

bimbingan kelompok merupakan langkah awal  narapidana untuk melatih diri 

terbuka terhadap lingkungan. Terbuka tidak hanya pada informasi atau hal yang 

bersifat umum, akan tetapi akan berlanjut terbuka dalam hal yang bersifat pribadi. 

Sehingga narapidana mengetahui bahwa dengan terbuka akan memberikan banyak 

manfaat bagi kehidupannya baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan 

maupun setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat. 

 

2.5 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2008:64) “ hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan pada teori yang relevan, belum 

berdasar pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data ”. Dalam 

penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel terikat pengembangan pengungkapan 

diri dan variabel bebas bimbingan kelompok. Peneliti memberikan perlakuan 

bimbingan kelompok kepada narapidana untuk mengembangkan pengungkapan 

diri. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan 
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adalah ”pengungkapan diri pada narapidana wanita dapat dikembangkan melalui 

layanan bimbingan kelompok”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam suatu penelitian banyak 

ditentukan oleh metode yang digunakan. Ketepatan metode akan mengatur arah 

serta tujuan penelitian. Oleh karena itu metode penelitian mempunyai peran 

penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian.  

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat menentukan 

langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian secara sistematis. Adapun langkah-langkah 

yang harus ditentukan adalah jenis penelitian dan desain penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpul data, 

validitas dan reliabilitas, tehnik analisis data.  

 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian  

3.1.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

adalah suatu cara memberi hubungan sebab akibat (hubungan kausalitas) antara 

dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminir atau 

mengurangi faktor-faktor lain yang dapat mengganggu. Eksperimen digunakan 

untuk menilai hubungan sebab akibat. Eksperimen yang dipakai pada penelitian 
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kali ini adalah penelitian eksperimen pre-experimental designs dengan bentuk 

one-group pretest-postest design.  

Dikatakan sebagai penelitian pre-experimental dengan one-group pretest-

postest design karena dalam penelitian ini tidak terdapat kelompok kontrol. Hal 

ini dikarenakan masih terdapat variabel luar yaitu bimbingan kelompok yang 

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen yaitu pengungkapan diri. 

Dalam penelitian terdapat perlakuan sehingga hasil dari perlakuan dapat diketahui 

lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah 

diberi perlakuan. Dengan eksperimen ini peneliti dengan sengaja membangkitkan 

timbulnya suatu kejadian atau keadaan, kemudian diteliti bagaimana akibatnya. 

(Arikunto, 2006:3). 

Menurut Nasir dalam Israwati (2009:49) dijelaskan bahwa ‘penelitian 

eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan 

kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa 

mengganggu’.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

eksperimen adalah jenis penelitian yang untuk mencarai hubungan sebab akibat 

(hubungan kasual) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 

bisa mengganggu. Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan dengan 

memberikan perlakuan pada individu yang diamati.  
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3.1.2 Desain Penelitian   

Penelitian ekperimen terdapat tiga jenis desain menurut Arikunto 

(2006:84), yaitu (a) one shot case study, (b) Pre test and post test, dan (c) Static 

group comparison.  Penelitian ini menggunakan desain pre test and post test 

karena dalam penelitian ini pengukuran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu 

sebelum ekperimen dan sesudah ekperimen. Sehingga dalam penelitian ini tidak 

menggunakan kelompok kontrol dikarenakan penelitian tidak menghitung variabel 

luar. Peneliti hanya mengukur perbedaan sebelum dan sesudah adanya perlakuan 

dalam kelompok yang ditentukan. Perbedaan antara O1 dan O2  (O2-O1) 

diasumsikan sebagai efek dari treatment atau ekperimen. 

 

  

  Keterangan: 

  (O1) = Pre test 

  X    = Perlakuan (eksperimen) 

  (O2)  =  Post test 

Dalam penelitian ekperimen ini, peneliti memberikan perlakuan, kemudian 

dilihat perubahan yang terjadi sebagai dampak dari perlakuan yang diberikan. 

Adapun langkah-langkah desain yang akan ditempuh dalam pelaksanaan 

penelitian ini meliputi: 

 

 

 

O1         X          O2 
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3.1.2.1 Pre Test 

Pre test akan dilakukan pada semua narapidana sebelum diberi treatment/ 

perlakuan dan untuk pengambilan sampel yang berjumlah 10 narapidana yang 

memiliki tingkat keterbukaan atau pengungkapan diri sangat rendah, rendah dan 

sedang. Namun agar layanan bimbingan kelompok yang diberikan dapat berjalan 

dengan efektif dan dinamika kelompok dapat tercapai, maka peneliti sengaja 

memasukkan narapidana yang memiliki tingkat keterbukaan atau pengungkapan 

diri tinggi dan sangat tinggi. 

3.1.2.2 Perlakuan / Treatment 

Tujuan perlakuan atau treatment dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan pengungkapan diri pada narapidana wanita di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang.  Perlakuan atau treatment 

yang diberikan peneliti dalam topik peningkatan kemampuan pengungkapan diri 

pada narapidana yaitu berupa bimbingan kelompok. Perlakuan atau treatment 

berupa bimbingan kelompok akan dilaksanakan selama delapan kali pertemuan 

dan masing-masing pertemuan berlangsung kurang lebih 60 menit. Setiap 

pertemuan bimbingan kelompok dilaksanakan empat tahap yaitu, tahap 

pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. 
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Tabel 3.1 
Rencana Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Topik Tugas 

 
NO Kegiatan Materi Tempat Waktu 
1. Try Out Skala pengungkapan 

diri uji coba 
Ruang 
Konseling 

60 menit 

2. Pretest  Skala pengungkapan 
diri  

Ruang 
Konseling 

60 menit 

3. Kontrak 
kegiatan 

Kesepakatan bersama Ruang 
Konseling 

30 menit 

4. Pertemuan I Pengertian dan 
pentingnya 
Pengungkapan diri 

Ruang 
Konseling 

60 menit 

5. Pertemuan II Menumbuhkan 
kemampuan 
menyesuaikan diri 

Ruang 
Konseling 

60 menit 

6. Pertemuan III Mengembangkan 
Rasa Percaya Diri  

Ruang 
Konseling 

60 menit 

7. Pertemuan IV Menjadi Pribadi yang 
Kompeten 

Ruang 
Konseling 

60 menit 

8. 
 

Pertemuan V Mengembangkan 
sikap ekstovert  

Ruang 
Konseling 

60 menit 

11. Pertemuan VI Mengelola Emosi Ruang 
Konseling 

60 menit 

10. Pertemuan VII Membangun berpikir 
positif 

Ruang 
Konseling 

60 menit 

11. Pertemuan VIII Pribadi obyektif dan 
terbuka 

Ruang 
Konseling  

60 menit 

12. Posttest Skala pengungkapan 
diri  

Ruang 
Konseling 

60 menit 

 

3.1.2.3 Post Test  

Posttest dilakukan setelah pemberian treatment dengan menggunakan 

skala pengungkapan diri yang telah digunakan pada saat mengadakan pretest. 

Tujuan posttest dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

treatment yang telah dilakukan dan mengetahui seberapa besar perubahan 

sebelum dan sesudah dilakukan treatment, sehingga dapat dilihat pengembangan 

pengungkapan diri melalui layanan bimbingan kelompok. 
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3.2  Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:38) bahwa “variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”.  

Di dalam penelitian ini akan digunakan dua variabel yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2008:39), variabel bebas adalah 

merupakan “variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.  

Di dalam variabel penelitian akan dibahas beberapa hal sebagai berikut : 1) 

identifikasi variabel, dan 2) hubungan antar variabel. Penjelasan dari bagian 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Ada dua variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat.  

3.2.1.1 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok (X). 

3.2.1.2 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah pengungkapan diri atau keterbukaan diri 

(Y) 
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3.2.2 Hubungan Antar Variabel  

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini,  variabel bebas (X) 

bimbingan kelompok, dan variabel terikat (Y) pengungkapan diri atau 

pengungkapan diri, dengan variabel X dapat memunculkan variabel Y. 

 

               Variabel bebas                 Variabel terikat 

 

3.2.3 Definisi Operasional Variabel  

3.2.3.1 Pengungkapan Diri 

Pengungkapan diri dapat diartikan sebagai pemberian informasi tentang 

diri sendiri kepada orang lain. Informasi yang diberikan mencakup berbagai hal 

seperti pengalaman hidup, perasaan, emosi, pendapat , cita-cita, sikap, perilaku, 

keinginan, motivasi, ide dan sebagainya. Karakteristik individu yang mampu 

mengungkapkan diri dengan baik adalah lebih mampu menyesuaikan diri ( 

adaptif ), lebih percaya diri, lebih kompeten, ekstrovert, dapat diandalkan, lebih 

mampu bersikap positif dan percaya pada orang lain, lebih obyektif dan 

terbuka. 

3.2.3.2 Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling 

yang diberikan kepada individu (7-10) dalam bentuk kelompok dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik yang aktual yang 

mempunyai fungsi pemahaman dan pengembangan melalui empat tahap kegiatan 

yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan dan pengakhiran.  

Bimbingan Kelompok (X) Pengungkapan Diri (Y) 
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Dalam penelitian ini bimbingan kelompok dilaksanakan untuk 

mengembangkan pengungkapan diri atau pengungkapan diri narapidana wanita di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang.  

 

3.3   Subyek dan Sampel Penelitian  

3.3.1 Subyek Penelitian  

Dalam penelitian dibutuhkan adanya subyek penelitian. Menurut Arikunto 

(2006:45) subyek penelitian adalah “subyek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti”. Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya adalah 3 sel di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. Dimana di dalam setiap sel terdiri 

dari kurang lebih 10 orang.  

Tabel 3.2 
Subyek penelitian narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Wanita Semarang 
 

No Nama Sel Jumlah narapidana 
1. 
2. 
3. 

I 
II 
III 

10 
10 
10 

 

3.3.2 Sampel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2008:81) sampel adalah “bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Cara pengambilan sampel 

dalam penelitian kali ini adalah dengan nonprobability sampling. Nonprobability 

sampling adalah tehnik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel (Sugiyono, 2008:84).  
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Penelitian ini menggunakan tehnik sampling purposive. Tehnik sampling 

purposive adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2008:85). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengukur 

tingkat pengungkapan diri narapidana menggunakan skala psikologi. Sehingga 

akan diperoleh data narapidana yang memiliki pengungkapan diri sangat rendah, 

rendah, tinggi dan sangat tinggi.  

Dalam penelitian ini akan diambil 10 narapidana dengan tingkat 

pengungkapan diri rendah hingga sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan di dalam 

bimbingan kelompok dituntut adanya homogenitas dan heterogenitas. Homogen 

karena anggota memiliki tingkat perkembangan yang relatif sama (umur), 

sedangkan heterogen yaitu anggota merupakan pribadi yang unik, karakteristik 

yang berbeda, latar belakang sosial ekonomi yang beragam dan pendidikan yang 

beragam.  

Anggota bimbingan kelompok 10 narapidana dengan pertimbangan lebih 

efisien dan efektif.  Maksud dari efesien yaitu mempertimbangkan keterbatasan 

tenaga, waktu, dan dana.  Efektif yaitu sejumlah subyek yang diambil sebagai 

sampel penelitian dengan tepat, dalam hal ini pengambilan subyek berdasarkan 

ciri-ciri yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian yaitu narapidana-narapidana 

yang pengungkapan dirinya sangat rendah sampai ke tingkatan sangat tinggi.  

 

 

 

 



 

 

77

Tabel 3.3 
Sampel Penelitian Bimbingan Kelompok 
No. Kode Responden 
1. R-01 
2. R-02 
3. R-03 
4. R-04 
5. R-05 
6. R-06 
7. R-07 
8. R-08 
9. R-09 

10. R-10 
 

3.4  Metode dan Alat Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan pencatatan hasil penelitian yang mencakup 

segala peristiwa, fakta, keterangan, dan angka yang dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk menyusun informasi yang diperlakukan untuk maksud tertentu, sumber 

datanya yaitu narapidana wanita. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan skala psikologi. Menurut Azwar (2006:4) skala psikologi 

adalah “alat pengumpul data berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak 

langsung mengungkap atribut psikologi atau konsep psikologis yang 

menggambarkan aspek kepribadian individu”. Menurut Azwar (2006:3) 

karakteristik skala psikologi antara lain sebagai berikut : 

1. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 
mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap 
indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan.  

2. Skala psikologi selalu berisi banyak item dikarenakan atribut 
psikologis diungkap secara tidak langsung lewat indikator-indikator 
perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam bentuk 
item-item.  

3. Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau 
“salah”. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara 
jujur dan sungguh-sungguh. Hanya saja, jawaban yang berbeda akan 
diinterpretasikan berbeda pula.  
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Sementara itu, kelemahan dari skala psikologi menurut Azwar (2006:2) 

sebagai berikut : 

1. Atribut psikologi bersifat latent/tidak tampak. 
2. Item dalam skala psikologi didasari oleh indikator-indikator perilaku yang 

jumlahnya terbatas. 
3. Respon yang diberikan oleh subyek sedikit-banyak dipengaruhi oleh variabel 

tidak relevan seprti suasana hati subyek, kondisi dan situasi di sekitar, kesalahan 
prosedur administrasi, dan semacamnya. 

4. Atribut psikologi yang terdapat dalam diri manusia stabilitasnya tidak tinggi. 
5. Interpretasi terhadap hasil ukur psikologi hanya dapat dilakukan secara 

normatif.   
 

Skala psikologi digunakan untuk memperoleh data penjaringan sampel,  

pretest dan posttest.  Penjaringan sampel menggunakan skala pengungkapan diri 

untuk mencari informasi narapidana yang pengungkapan dirinya sangat rendah 

sampai ke tingkatan yang sangat tinggi.  Setelah diperoleh sampel maka hasil 

skala pengungkapan diri dijadikan sebagai data pretest. Skala psikologi juga 

digunakan pada saat posttest, data posttest digunakan untuk mengetahui apakah 

ada perubahan gejala atau perkembangan pengungkapan diri yang dialami 

sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok.  

Penentuan alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian  

ditentukan berdasarkan variabel dependen yang akan diamati yaitu pengungkapan 

diri pada narapidana wanita. Untuk itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data berupa skala pengungkapan diri.  

3.4.1 Penyusunan Instrumen  

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen 

dilaksanakan dengan beberapa tahap, baik dalam pembuatan maupun uji coba.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :  
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Tabel 3.4 Langkah dasar sebagai alur kerja dalam penyusunan skala 
psikologi 

 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data non tes, yaitu 

skala psikologi berupa skala pengungkapan diri.  Data yang akan dianalisis dan 

diukur diperoleh langsung dari kelompok responden yang menjawab item.   

Instrumen yang telah dibuat selanjutnya diujicobakan sebelum digunakan 

sebagai alat pengumpul data. Uji coba ini untuk melihat validitas dan reliabilitas 

instrumen.  

Kategori jawaban untuk skala pengungkapan diri sebagai berikut : 

Tabel 3.5 
Kategori jawaban instrumen penelitian  

No Pernyataan Positif No Pernyataan Negatif 
Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

1. SS 1 1. SS 4 
2. S 2 2. S 3 
3. TS 3 3. TS 2 
4. STS 4 4. STS 1 

 
 

Dalam mendeskripsikan tingkat pengungkapan diri yang memiliki rentang 

skor 1-4, dibuat interval kriteria pengungkapan diri ini yang ditentukan dengan 

cara sebagai berikut : 

Interval Kelas 

Range    = Data maksimal –Data minimal 

Revisi Instrumen Jadi 

Kisi-kisi 
Instrumen Instrumen Uji Coba 
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Data maksimal  = 4/4 x 100% = 100% 

Data minimal   = 1/4 x 100% = 25% 

Range   = 100% - 25% = 75% 

Panjang kelas interval = Range: Panjang kelas  = 75% : 4 = 18,75% 

 

Berdasarkan panjang kelas interval tersebut maka kategori tingkat 

pengungkapan diri dapat disusun sebagai berikut : 

Tabel 3.6 
Kriteria penilaian pengembangan pengungkapan diri pada narapidana 

wanita 
 

 

 

 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya, akan disajikan pengembangan kisi-kisi instrumen 

tentang pengembangan pengungkapan diri pada narapidana wanita sebagai 

berikut: 

Interval Presentase Kriteria 

82 % < x ≤ 100% Sangat Tinggi 

63 % < x ≤ 82 % Tinggi 

44 % < x 63 % Rendah 

25 % < x  ≤ 44 % Sangat Rendah 
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KISI-KISI PENGEMBANGAN INSTRUMEN 

 

Variabel Aspek Indikator Deskriptor Item ∑ 
 + -

Self Disclosure atau 
Pengungkapan Diri 

1.Lebih  
Mampu   Menyesuaikan  
  Diri 

1.1Mampu menerima dan 
memahami diri sendiri 

1.1.1 Mampu memahami diri sendiri apa 
adanya 

1,2 3,4  

  1.2 Mampu menerima dan 
menilai kenyataan 
lingkungan secara objektif 

1.2.1Mampu berpikir tentang keuntungan 
dan kerugian jika bertindak tidak 
obyektif 

5,6 7,8  

  1.3 Mampu bertindak sesuai 
potensi 

1.3.1 Tidak menyia-nyiakan kemampuan 
yang ada pada dirinya  

1.3.2 Memanfaatkan kemampuan untuk 
membantu orang lain 

9
 
12,13 

10,11
 
14,15 

 
 
 

  1.4 Memiliki perasaan aman 1.4.1 Individu tidak merasa terancam dan 
menaruh kepercayaan terhadap 
lingkungan 

16,17 18,19  

  1.5 Menghormati orang lain 1.5.1Pengertian dan penerimaan keadaan 
di luar dirinya 

20,21 22,23  

  1.6 Bersifat terbuka
 

1.6.1    Bersikap dan berbicara sesuai 
kenyataan 

1.6.2    Menerima perbedaan dari orang 
lain 

24
 
26 
 

25
 
27 
 

 

 2. Lebih Percaya Diri 2.1Mampu dalam mengelola 
emosi 

2.1.1  Tidak mudah cemas 28,29 30,31  

  2.2 Memiliki kelebihan 2.2.1 Memiliki kelebihan dalam segi fisik, 
ekonomi, dan sosial 

2.2.2 Menguasai beberapa keahlian 

32
 
34 

33
 
35 

 

  2.3 Tidak mudah putus asa  2.3.1 Selalu mengusahakan apa yang 
menjadi tujuannya 

36,37 38,39  

  2.4 Mandiri 2.4.1 Tidak tergantung pada orang lain 40 41  

82 
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Variabel Aspek Indikator Deskriptor Item ∑ 
 + -

  2.5 Berpikir positif 2.5.1 Tidak berpikir negatif terhadap 
masalah yang dihadapi 

42,43 44,45  

 3.Lebih Kompeten 3.1 Memiliki banyak keahlian 
dalam mengungkapkan diri 

 
 

3.1.1 Mampu menunjukkan potensi yang 
baik pada orang lain 

3.1.2 Percaya diri dengan kemampuan 
yang dimiliki 

46,47
 
 
50,51 

48,49
 
 
52,53 

 

 4. Ekstrovert 4.1 Menerima kritik
4.2 Tegas 

  4.1.1 Mampu menerima saran dan 
nasehat dari orang lain 

 4.2.1 Mampu mengatakan ‘ya’ apabila 
menguntungkan dan mengatakan 
‘tidak’ apabila merugikan  

54,55
 
 
58 

56,57
 
 
59 

 

 5. Lebih Mampu Bersikap
   Positif dan Percaya Pada    
   Orang Lain  
 

5.1 Melihat masalah sebagai 
tantangan 

  
5.2 Bersikap pro aktif  
5.3 Menghargai diri  sendiri dan 

orang lain  

5.1.1 Mampu menghadapi setiap 
masalah  

5.1.2 Selalu fokus dan tidak 
menyalahkan diri sendiri atau orang 
lain  

5.1.3 Memiliki sesuatu yang kita rasa 
berharga 

60
 
62,63 
 
 
67 

61
 
64 
 
 
68,69,74 

 

 6. Lebih Obyektif dan
   Terbuka 

6.1 Menilai pesan secara 
obyektif, dengan 
menggunakan data dan 
keajegan logika 

6.1.1 Berani menerima kritik dan saran  
informasi yang disampaikan 

6.1.2 Mampu terbuka dengan semua 
orang  

70,76
 
 
66,73,77 

75
 
 
71,72,65 
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3.5  Validitas, Reliabilitas, dan Hasil Uji Coba Instrumen  

3.5.1 Validitas  

Menurut Arikunto (2006:160) validitas adalah “suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur apa yang 

hendak dan seharusnya diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

variabel yang dimaksud. Sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data, skala 

pengungkapan diri terlebih dahulu diujicobakan kepada 30 narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita yang berbeda.  

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah yang digunakan 

oleh person yang dikenal dengan rumus korelasi Product Moment (Arikunto, 

2006: 171). 

{ }{ }∑ ∑∑ ∑
∑∑∑
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−
=
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rxy  

  Keterangan: 

  rxy  = Koefisien pada kondisi X dan Y 

  N  = Jumlah subyek 

  ∑X  = Jumlah skor item X 

  ∑Y  = Jumlah skor item Y 

  YX∑     = Jumlah perkalian item X dengan item Y 

  2∑ X  = Jumlah kuadrat skor X 

 ∑ 2Y      = Jumlah kuadrat skor Y        
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3.5.2 Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2008:121). Sedangkan Arikunto (2006:170), mengatakan bahwa “reliabilitas 

menunjuk pada suatu  pengertian bahwa suatu instrumen cukup atau dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

valid”. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat dalam mengukur gejala yang sama. 

Reliabilitas instrumen ini dapat dihitung dengan rumus Alpha : 

⎭
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⎫

⎩
⎨
⎧ Σ
−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
= 2

2

11 1
1 t

b
k

kr
σ
σ  

Keterangan : 

r11 =  reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau soal 

∑σb2  = varians butir 

σt2 = varians total 

 

Dari hasil perhitungan dengan rumus Alpha, kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel interpretasi nilai r ( reliabilitas ). Apabila angka analisis yang 

diperoleh dari hasil perhitungan ( r analisis atau r11 ) mempunyai reliabilitas 

tinggi, maka instrumen tersebut adalah reliabel atau dapat dipercaya untuk 

digunakan dalam penelitian survei  yang sebenarnya. 
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3.5.3 Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.5.3.1 Uji Validitas Instrumen Pengungkapan diri  

Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan rumus 

product moment, diketahui bahwa dari 94 item yang diajukan terhadap 30 

responden di peroleh 17 item yang tidak valid.  Dari 17 nomer item tersebut antara 

lain 10,17,26,28,31,32,38,41,43,45,51,53,71,72,75,76, dan 89. Item yang tidak 

valid tersebut kemudian dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian, karena 

telah terwakili oleh item yang lain sesuai dengan indikator dalam instrumen.  

Sehingga instrumen skala pengungkapan diri dalam penelitian ini adalah 77 item. 

3.5.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen Pengungkapan diri 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha 

terdapat 30 responden, skala pengungkapan diri dinyatakan reliabel, karena r 11 > r 

tabel dengan nilai r 11  = 0,953 dan r tabel  = 0,321. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif Presentase  

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan:  

(1) Pengungkapan diri sebelum pelaksanaan bimbingan kelompok 

(pretest). 

(2) Pengungkapan diri sesudah pelaksanaan bimbingan kelompok 

(posttest). 

3.6.2 Uji Statistik Non Parametrik 

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tehnik analisis data. Tujuan 

adanya analisis data adalah untuk mengetahui keberhasilan penelitian. Dalam hal 
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ini apakah bimbingan kelompok dapat mengembangkan pengungkapan diri pada 

narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus Wilcoxon Matched Pairs, yaitu 

untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya 

berbentuk ordinal (Sugiyono, 2008:152). Hal tersebut dikarenakan jumlah anggota 

bimbingan kelompok sebanyak 10 narapidana sehingga jumlah tersebut berupa 

data yang tidak berdistribusi normal sehingga tidak dapat memenuhi kurva 

normal. Rumus Wilcoxon Matched Pairs sebagai berikut : 
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 Keterangan : 

 Z = uji wilcoxon 

 T = jumlah jenjang yang kecil 

 n = jumlah sampel 

 

Dari hasil tersebut dikonsultasikan dengan indeks tabel wilcoxon.  Jika 

jumlah atau hasil analisis lebih besar dari indeks tabel wilcoxon, maka bimbingan 

kelompok dianggap dapat mengembangkan pengungkapan diri pada narapidana 

wanita di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Wanita Semarang. 

Dalam mengambil kesimpulan menggunakan pedoman taraf signifikasi 

5% dengan ketentuan: 

(1) Ho ditolak dan Ha diterima apabila Z hitung lebih besar atau sama 

dengan Z tabel. 

(2) Ho diterima dan Ha ditolak apabila Z hitung lebih kecil dari Z tabel. 



91 

BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

pengembangan pengungkapan diri pada narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka berikut akan 

dikemukakan hasil penelitian yang meliputi hasil analisis deskriptif kuantitatif dan 

hasil analisis deskriptif kualitatif.  

 

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif  

Berikut akan dikemukakan hasil analisis deskriptif kuantitatif 

pengembangan pengungkapan diri pada 10 narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang, yang terdiri dari (1) kemampuan 

pengungkapan diri pada 10 narapidana wanita sebelum mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok (pretest), (2) kemampuan pengungkapan diri pada 10 

narapidana wanita setelah mendapat layanan bimbingan kelompok (posttest) dan 

(3) perbandingan kemampuan pengungkapan diri pada 10 narapidana wanita 

sebelum dan sesudah mendapatkan layanan bimbingan kelompok (hasil uji 

Wilcoxon). 
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4.1.1.1 Kemampuan Pengungkapan Diri pada Narapidana Wanita Sebelum 
Mendapatkan Bimbingan Kelompok (Pretest) 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pengembangan pengungkapan diri 

melalui layanan bimbingan kelompok pada narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang, maka akan diuraikan terlebih dahulu 

tingkat kemampuan pengungkapan diri pada narapidana sebelum mendapatkan 

layanan bimbingan kelompok (pretest). 

Sebelum pemberian layanan bimbingan kelompok, terdapat 3 responden 

memiliki kriteria sangat rendah dan 2 responden memiliki kriteria sangat tinggi. 

Sementara responden yang lain rata-rata memiliki kriteria rendah dan tinggi. Hal 

tersebut terbukti dengan hasil presentase rata-rata kemampuan pengungkapan diri 

yaitu 59,96 % tergolong ke dalam kriteria rendah. Berdasarkan bukti tersebut 

maka 10 narapidana wanita tersebut diberikan perlakuan berupa layanan 

bimbingan kelompok dengan harapan agar terjadi perkembangan pengungkapan 

diri. Berikut ini tabel pengungkapan diri pada narapidana wanita sebelum 

mendapat bimbingan kelompok. 

Tabel 4.1 
Pengungkapan diri pada narapidana wanita  
sebelum mendapatkan bimbingan kelompok  

No. Pengungkapan diri Kriteria  
Kode Responden Skor %

1. R-01 272 88,31 Sangat Tinggi  
2. R-02 207 67,21 Tinggi  
3. R-03 142 46,10 Rendah 
4. R-04 151 49,02 Rendah 
5. R-05 122 39,61 Sangat Rendah  
6. R-06 120 38,96 Sangat Rendah  
7. R-07 203 65,91 Tinggi  
8. R-08 257 83,44 Sangat Tinggi 
9. R-09 127 41,23 Sangat Rendah 

10. R-10 246 79,87 Tinggi  
Rata-rata  184,7 59,96 Rendah 
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Dari tabel 4.1 di atas berjumlah 10 responden yang diteliti memiliki 

kemampuan pengungkapan diri dengan kriteria sangat rendah 38,96 % sampai 

sangat tinggi 88,31 %. Ada dua tujuan mengapa anggota kelompok memiliki 

kriteria pengungkapan diri yang berbeda-beda (sangat rendah sampai sangat 

tinggi), di antaranya yaitu: (1) agar heterogenitas dan homogenitas kelompok 

terpenuhi, sehingga dinamika kelompok dapat tercipta dan tujuan layanan 

bimbingan kelompok yaitu untuk mengembangkan pengungkapan diri pada 10 

narapidana wanita dapat tercapai sampai delapan kali pertemuan, (2) agar terjadi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengetahuan dari anggota 

yang terkategori sangat tinggi kepada anggota yang kategorinnya sangat rendah 

sampai sedang sehingga dapat terjadi perkembangan pengungkapan diri pada 

narapidana wanita.  

Berikut ini akan disajikan tabel pengungkapan diri pada narapidana wanita 

dalam tiap aspek.  

Tabel 4.2 
Pengungkapan diri pada narapidana wanita pada tiap aspek sebelum pelaksanaan 

bimbingan kelompok  
 

No.  Aspek  Total rata-rata % Kriteria  

1. Penyesuaian Diri  61,11 56,6 Rendah  

2. Percaya Diri  43,7 60,7 Rendah  

3. Kompeten  20 62,5 Rendah  

4. Ekstrovert  17,6 73,4 Tinggi  

5. Positif dan percaya 21,7 60,3 Rendah  

6. Obyektif dan terbuka 21,1 58,6 Rendah  
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pengungkapan diri 

pada narapidana dari setiap aspek memiliki kriteria yang rendah. Aspek ekstrovert 

memiliki kriteria yang tinggi yaitu 73,4 %. Sementara aspek lain termasuk dalam 

kategori rendah, dengan kriteria paling rendah yaitu 56,66 % pada aspek 

penyesuaian diri.  

4.1.1.2 Kemampuan Pengungkapan diri  Narapidana Wanita Sesudah 
Mendapatkan Bimbingan Kelompok (Posttest) 

Sesudah dilaksanakan bimbingan kelompok selama delapan kali pertemuan, 

kemudian dilaksanakan posttest untuk mengetahui pengungkapan diri pada 10 

narapidana wanita di Lembaga Pemasyaratakan Klas IIA Wanita Semarang.  

Presentase yang diperoleh adalah 75,26 % termasuk dalam kategori tinggi. Hasil 

post test selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.3 
Pengungkapan diri narapidana wanita sesudah mendapatkan bimbingan kelompok  

 
No. Pengungkapan diri Kriteria  

Kode Responden Skor %
1. R-01 272 88,31 Sangat Tinggi 
2. R-02 208 67,53 Tinggi  
3. R-03 224 72,73 Tinggi 
4. R-04 229 74,35 Tinggi 
5. R-05 201 65,26 Tinggi 
6. R-06 217 70,45 Tinggi 
7. R-07 231 75 Tinggi  
8. R-08 260 84,41 Sangat Tinggi  
9. R-09 230 74,67 Tinggi  

10. R-10 246 79,87 Tinggi  
Rata-rata  231,8 75,26 Tinggi  
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Berdasarkan hasil posttest yang dilakukan terhadap 10 narapidana wanita, 

maka dapat dilihat adanya perkembangan pengungkapan diri pada 10 narapidana 

wanita secara keseluruhan. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel di atas bahwa 

kemampuan pengungkapan diri pada 10 narapidana wanita yang awalnya 

memiliki rata-rata 59,96 % dan tergolong ke dalam kriteria rendah telah 

mengalami perkembangan menjadi rata-rata 75,26 % dan termasuk ke dalam 

kriteria tinggi. 

Untuk mengetahui pengungkapan diri pada narapidana setelah dilaksanakan 

layanan bimbingan kelompok dari masing-masing aspek. Berikut tabel 

pengungkapan diri pada narapidana wanita dihitung dari masing-masing aspek :  

Tabel 4.4 
Pengungkapan diri pada narapidana wanita sesudah mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok 
No.  Aspek  Total rata-rata % Kriteria  

1. Penyesuaian Diri  82,4 68,98 Tinggi  

2. Percaya Diri  55,4 76,94 Tinggi  

3. Kompeten  23,9 74,68 Tinggi  

4. Ekstrovert  19,1 79,57 Tinggi  

5. Positif dan percaya  25,7 71,37 Tinggi  

6. Obyektif dan terbuka  25,3 70,27 Tinggi  

 
 
4.1.1.3 Perbedaan Pengungkapan diri Sebelum dan Sesudah Layanan 

Bimbingan Kelompok ( hasil uji Wilcoxon) 

Perbedaan pengungkapan diri sebelum dan sesudah layanan bimbingan 

kelompok pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita 

Semarang, lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.5 
Perbedaan Pengungkapan diri Sebelum dan Sesudah Layanan 

Bimbingan Kelompok 
No. Pengungkapan diri

Kode 
Responden 

%
 
 

Pretest Posttest Perbedaan / 
peningkatan  

1. R-01 88,31 88,31 0 
2. R-02 67,21 67,53 0,32 
3. R-03 46,10 72,73 26,63 
4. R-04 49,02 74,35 25,33 
5. R-05 39,61 65,26 25,65 
6. R-06 38,96 70,45 31,49 
7. R-07 65,91 75 9,09 
8. R-08 83,44 84,41 0,97 
9. R-09 41,23 74,67 33,44 

10. R-10 79,87 79,87 0 
Rata-rata 59,96 75,26 15,29 

 
 

Tabel 4.6 
Hasil uji Wilcoxon  pengungkapan diri pada narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang Tahun 2009/2010 
 

Variabel  N t Zhitung  Ztabel  
Pengungkapan 

diri  
10  0 2,803 1,96 

 
 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh perbedaan rata-rata 15,29 % artinya terdapat 

perbedaan pengungkapan diri antara sebelum dan sesudah diberikan layanan 

bimbingan kelompok. Setiap responden memiliki perbedaan  berdasarkan variabel 

pengungkapan diri hasil posttest.  

Dari hasil perhitungan dengan analisis uji Wilcoxon diperoleh Zhitung = 

2,803, Z tabel = 1,96 sehingga Zhitung > Ztabel. Dengan demikian Ha diterima 

dan Ho ditolak, sehingga menunjukkan adanya perkembangan kemampuan 
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pengungkapan diri pada narapidana wanita antara sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan bimbingan kelompok.  

Tabel 4.7 
Perbedaan pengungkapan diri pada narapidana wanita sebelum dan sesudah 

bimbingan kelompok pada tiap aspek  
 

No.  Aspek  Pretest  Posttest Peningkatan  Kriteria 
% % % 

1. Penyesuaian diri  56,6 68,98 12,38 Tinggi

2. Percaya diri 60,7 76,94 16,24 Tinggi 

3. Kompeten  62,5 74,68 12,11 Tinggi 

4. Ekstrovert  73,4 79,57 6,17 Tinggi 

5. Positif dan percaya  60,3 71,37 11,07 Tinggi 

6. Obyektif dan terbuka 58,6 70,27 11,67 Tinggi 

Rata-rata 62,01 73,63 11,60 Tinggi 
 

Tabel 4.8 
Hasil uji Wilcoxon setiap aspek pengungkapan diri pada narapidana 

wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang Tahun 
2009/2010 

 
Variabel  N t Zhitung  Ztabel  

Pengungkapan 
diri  

10  0 2,205 1,96 

 
 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh peningkatan rata-rata 11,60 %, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa setiap aspek pengungkapan diri memiliki perkembangan 

yang tinggi antara sebelum dan sesudah mendapatkan layanan bimbingan 

kelompok.  

Dari hasil perhitungan dengan analisis uji Wilcoxon diperoleh Zhitung = 

2,205, sementara Ztabel = 1,96 sehingga Zhitung > Ztabel. Hal tersebut 

menunjukkan adanya perkembangan kemampuan pengungkapan diri pada 
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narapidana wanita antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan bimbingan 

kelompok pada setiap aspek.  

Berdasarkan penjelasan hasil analisis uji Wilcoxon maka dapat diketahui 

bahwa pengungkapan diri pada setiap anggota kelompok maupun setiapaspek 

pengungkapan diri mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pengungkapan diri pada narapidana wanita dapat dikembangkan melalui layanan 

bimbingan kelompok. 

 

4.1.2 Hasil analisis deskriptif kualitatif 

Untuk analisis deskriptif kualitatif, maka akan dipaparkan hasil pengamatan 

progres selama proses bimbingan kelompok dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan ke delapan. Kemudian untuk evaluasi hasil akhir dari pemberian 

layanan bimbingan kelompok, para anggota kelompok diberikan lembar penilaian 

segera (Laiseg) setiap selesai pertemuan, yang didalamnya berisi tentang 

pemahaman, perasaan dan rencana apa yang akan dilakukan berkaitan dengan 

materi yang baru saja dibahas. Untuk hasil evaluasi setiap pertemuan dapat dilihat 

pada lampiran. 

4.1.2.1 Hasil Pengamatan Selama Proses Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

Berikut ini akan dikemukakan hasil pengamatan selama proses pelaksanaan 

bimbingan kelompok selama delapan kali pertemuan berupa proses dan 

perkembangan setiap aspek dalam setiap pertemuan.  

 

 



 

 

99

Tabel 4.9 
Hasil perubahan selama proses pelaksanaan bimbingan kelompok 

 
Pertemuan Evaluasi Proses bimbingan kelompok Evaluasi Hasil

Pertemuan 
pertama 
 
 Hari : Kamis, 
Tanggal :  10 
Desember 
2009 
Waktu : pukul  
10.00-11.00 
WIB. 
Tempat : 
ruang kelas  

Bimbingan kelompok pertemuan 
pertama diawali dengan salam dan 
membaca doa. Sebelum pembahasan 
topik, pemimpin kelompok (PK) 
mengadakan perkenalan dan permainan. 
Tahap pembentukan diawali dengan 
doa dilanjutkan dengan perkenalan 
lalu  permainan “ Penghargaan “. 
Setiap tahap berjalan dengan baik, 
akan tetapi AK belum mengalami 
perkembangan dalam tiap aspek. 
Mereka masih cenderung menjadi 
pendengar dan pasif. Kegiatan diakhiri 
dengan doa.  

Setiap aspek belum 
sepenuhnya tampak pada 
setiap AK.  Satu AK yang 
sudah menampakkan aspek 
yang ada, namun masih 
belum sepenuhnya. Mereka 
cenderung diam dan menjadi 
pendengar.  

Pertemuan 
kedua  
Hari : Senin, 
14 Desember 
2009  
Waktu : pukul 
10.00-11.00 
WIB.  
Tempat : 
ruang kelas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertemuan kedua ini membahas 
tentang Penyesuaian Diri. Sebelum 
pembahasan dilakukan, diadakan 
permainan yaitu Gambaran Teman 
untuk membentuk dinamika kelompok. 
AK sudah mulai antusias dalam mengikuti 
permainan namun belum begitu aktif 
dalam membahas materi. Kegiatan 
diakhiri dengan doa.   
 
 
 

Pada pertemuan kedua, hanya 
beberapa aspek yang 
mengalami perkembangan 
antara lain aspek 
menyesuaikan diri. Hal 
tersebut tampak dari 
perubahan tingkah laku 
nenerapa AK antara lain 
mampu menerima diri 
sendiri, menilai lingkungan 
secara obyektif, dan 
menghormati orang lain. 
Aspek lain yaitu positif dan 
percaya terhadap orang lain, 
ditunjukkan dalam mampu 
memberikan kritik dan saran, 
sedikit terbuka pada orang 
lain.  Terdapat 2 AK yang 
masih tampak diam.  

Pertemuan 
ketiga 
Hari : Kamis, 
17 Desember 
2009  
Waktu : pukul 
10.00-11.00. 
Tempat : 
ruang kelas  

Pertemuan ketiga berjalan dengan baik, 
lebih baik dari pertemuan sebelumnya. 
Sebelum tahap kegiatan PK mengadakan 
permainan “Memutar Botol” untuk 
meningkatkan dinamika kelompok.   
Kegiatan membahas topik tugas yaitu 
Mengembangkan Rasa Percaya Diri. 
Tujuannya adalah agar AK dapat 
memeiliki kesiapan mental dan percaya 
diri yang tinggi ketika mereka telah bebas 

Pertemuan ketiga, aspek yang 
mengalami perkembangan 
antara lain menyesuaikan 
diri, percaya diri, ekstrovert, 
dan obyektif dan terbuka. 
Dua orang masih belum 
mengalami perkembangan, 
dari awal pertemuan mereka 
cenderung diam, tidak berani 
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dari LP. Hal tersebut dikarenakan 
sebagian narapidana di dalam LP sudah 
memiliki rasa kepercayaan diri yang 
rendah. Beberapa AK aktif bertanya dan 
menanggapi pendapat AK lain atau 
pertanyaan dari PK. Kegiatan diakhiri 
dengan evaluasi doa.  

mengemukakan pendapat, 
sesekali melamun, kurang 
tegas, tertutup, dan belum 
berani dalam membrikan 
kritik atau saran bagi AK 
lain.   

Pertemuan 
keempat  
Hari : Senin, 
21 Desember 
2009  
Waktu : pukul 
10.00, 
Tempat : 
ruang kelas  

Pertemuan keempat diadakan pada tanggal  
pada pertemuan keempat ini materi yang 
dibahas adalah Menjadi Pribadi yang 
Kompeten. Tujuan materi tersebut adalah 
agar setiap AK dapat menyalurkan dan 
mengembangkan apa yang sudah menjadi 
bakat mereka. Selanjutnya mengenali 
keterampilan apa yang sudah diperoleh 
dari LP. Sehingga harapannya mereka 
dapat menekuni apa yang sudah dipelajari 
dan dapat mengaplikasikannya di 
lingkungan masyarakat nanti. Dalam 
kegiatan ini untuk meningkatkan dinamika 
kelompok, PK mengadakan permainan 
“Siapa Yang Mempunyai Sifat Seperti 
Itu ?”. Pada pertemuan kali ini R-06 
sudah menunjukkan keterbukaannya. 
Pertemuan diakhiri dengan doa. 

Pada pertemuan keempat, 
setiap aspek sudah muncul 
tetapi belum muncul pada 
semua AK. AK yang pasif 
pada pertemuan sebelumnya 
hanya mengalami sedikit 
perkembangan pada 
pertemuan ini. Antara lain 
sedikit terbuka dan berbicara 
sesuai dengan kenyataan.  

Pertemuan 
kelima  
Hari : Kamis, 
24 Desember 
2009,  
Waktu : pada 
pukul 10.00-
11.00 WIB. 
Tempat : 
ruang kelas  

Pada pertemuan kali ini topik yang 
dibahas adalah “Mengembangkan Sikap 
Ekstrovert”, sebelum pembahasan topik 
dilaksanakan diadakan permainan 
“Mengapa Karena” dengan tujuan untuk 
meningkatkan dinamika kelompok. Setiap 
AK aktif mengajukan pertanyaan. Dalam 
pembahasan topik kali ini banyak ditemui 
narapidana yang mengalami perubahan 
sikap menjadi sangat tertutup ketika harus 
menerima kenyataan menjadi seorang 
narapidana. Hal tersebut sebagian besar 
dikarenakan mereka belum siap menerima 
kenyataan, hal lain karena mereka harus 
hidup dengan orang-orang baru selama di 
penjara dan dengan nasib yang sama. 
Sehingga dengan demikian kepercayaan 
terhadap orang lain maupun lingkungan 
dari setiap narapidana semakin 
berkembang. Kesimpulannya,mereka 
semua siap mendengar keluhan atau siap 
membantu kalau ada masalah. Kegiatan 
dilanjutkan dngan mengadakan evaluasi 
serta mengisi laiseg, kemudian ditutup 
dengan berdoa bersama.   

Setiap aspek mengalami 
perkembangan dalam pertemuan 
ini. Setiap AK sudah 
menampakkan pengungkapan 
diri yang baik, mereka aktif 
bertanya, berani menerima kritik 
dari AK lain, bersikap pro aktif, 
tegas terhadap pendapat yang 
diajukan, dan menghormati serta 
menghargai diri sendiri dan 
orang lain.  
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Pertemuan 
keenam  
Hari : Selasa, 
29 Desember 
2009,  
Waktu : pada 
pukul 10.00-
11.00 WIB. 
Tempat : 
ruang kelas.  

Pertemuan keenam membahas 
topik Mengelola Emosi. Sebelum 
kegiatan diadakan permainan Awal Yang 
Menentukan. Setiap AK lebih aktif 
mengikuti kegiatan dibandingkan 
pertemuan sebelumnya. Setiap AK 
memberikan tanggapan kepada AK lain 
yang berpendapat, aktif mendengar dan 
memahami apa yang disampaikan oleh 
PK. Hanya 1 Ak yang mengalami 
penurunan dikarenakan sedang masa 
asimilasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan 
dengan evaluasi dan ditutup dengan doa. 

Setiap aspek mengalami 
perkembangan dalam 
pertemuan ini. Setiap AK 
sudah menampakkan 
pengungkapan diri yang 
baik, mereka aktif bertanya, 
berani menerima kritik dari 
AK lain, bersikap pro aktif, 
tegas terhadap pendapat yang 
diajukan, dan menghormati 
serta menghargai diri sendiri 
dan orang lain. Akan tetapi 
ada satu AK yang mengalami 
penurunan pengungkapan 
diri. Setelah PK menanyakan 
penyebab, AK tersebut 
sedang mengalami masa 
asimilasi yaitu masa pra 
bebas. Ia dipisahkan dari 
narapidana lain. Perilaku 
yang tampak antara lain tidak 
menaruh kepercayaan dengan 
AK lain, diam, gelisah saat 
kegiatan, lebih tertutup, 
malas memberikan 
tanggapan atau berpendapat.  
 
 

Pertemuan 
ketujuh  
Hari : Kamis, 
31 Desember 
2009,  
Waktu : pada 
pukul 10.00-
11.00 WIB  
Tempat : 
ruang kelas. 

Pada pertemuan ini topik yang dibahas 
adalah mengenai Membangun Berpikir 
Positif. Sebelum kegiatan PK 
mengadakan permainan Demonstrasi 
agar dinamika kelompok semakin 
meningkat. Tujuan pemberian topik 
Membangun Berpikir Positif agar setiap 
narapidana pada khususnya AK dapat 
memiliki sikap yang optimis, menerima 
segala sesuatu apa adanya, cepat pulih dari 
keterpurukan menjadi narapidana, 
bercerita tentang segala sesuatu untuk 
perkembangan mereka, bersikap antusias, 
lebih peka, humoris, sportif, rendah hati, 
bersyukur, beriman, serta berpengharapan. 
Setiap AK antusias mengikuti kegiatan. 
Setiap AK mengalami perkembangan 
pengungkapan diri yang baik. Kegiatan 
diakhiri dengan evaluasi dan doa.  

Setiap aspek telah muncul pada 
pertemuan ini meskipun 
beberapa hanya mengajukan 
satu atau dua pertanyaan atau 
tanggapan, mereka mengajukan 
pertanyaan bagaimana agar 
dapat terus berpikir positif 
dengan kehidupan mereka saat 
ini. Dinamika kelompok tampak 
dalam pertemuan ini.  

 

Pertemuan Pertemuan terakhir diisi dengan topik Setiap aspek muncul pada 
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kedelapan  
Hari : Senin, 
04 Januari 
2010  
Waktu : pada 
pukul 10.00-
11.00 WIB. 
Tempat : 
ruang kelas  

Pribadi Obyektif dan Terbuka. Diawali 
dengan doa dan permainan Berkarya 
Tanpa Berbicara. Pada pertemuan 
terakhir setiap anggota antusias mengikuti 
kegiatan terutama permainan. Setiap 
anggota aktif bertanya maupun 
memberikan pendapat. Tujuan dari 
pemberian topik Pribadi Obyektif dan 
Terbuka dengan alasan karena ada 
sebagian dari narapidana yang belum 
mampu menganalisis secara logis fakta-
fakta dalam membuat keputusan dan 
membicarakannya dengan orang lain, serta 
mereka cenderung tertutup dan merasa 
bahwa saran atau kritik dari orang lain 
yang bersifat membangun tidak penting 
bagi mereka. Sehingga harapannya setelah 
mendapat materi tersebut maka AK dapat 
mengembangkan sikap lebih terbuka, 
lebih mampu menganalisa fakta dalam 
membuat keputusan dan 
membicarakaanya dengan orang lain. AK 
juga diharapkan dapat mengembangkan 
sikap untuk terbuka dengan kritik maupun 
saran dari orang lain yang membangun 
dan bermanfaat bagi mereka. Pada 
pertemuan terakhir AK banyak yang 
mengadakan curhat pada PK. Kegiatan 
diakhiri dengan evaluasi dan doa. 

pertemuan terakhir ini, 
mereka menikmati kegiatan 
dengan banyak bertanya 
tentang materi yang 
disampaikan. Mereka 
mengeluhkan tentang 
kelemahan mereka yang 
cenderung tertutup terhadap 
petugas LP.  

 

4.2  PEMBAHASAN 

Analisis data menunjukan bahwa bimbingan kelompok dapat mengem-

bangkan pengungkapan diri pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan 

Kals IIA Wanita Semarang. Sebelum diberikan bimbingan kelompok, 10 

narapidana kelompok eksperimen memiliki kemampuan pengungkapan diri 

dengan kriteria rendah 38,96%, sesudah diberikan bimbingan kelompok 

kemampuan pengungkapan diri pada 10 narapidana wanita menjadi tinggi 

83,44%. Dengan demikian terjadi perkembangan sebesar 43,18%. Perbedaan 

tersebut dikarenakan adanya pemberian perlakuan yaitu bimbingan kelompok 
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dalam rangka mengembangkan pengungkapan diri pada narapidana wanita, 

sehingga terjadi perkembangan yang signifikan. Hasil analisis pada 10 narapidana 

kelompok eksperimen tidak dapat digeneralisasikan pada narapidana lain karena 

hal tersebut merupakan salah satu kelemahan penggunaan uji Wilcoxon.  

Perkembangan kemampuan pengungkapan diri narapidana juga ditunjukkan 

pada proses pelaksanaan bimbingan kelompok. Kemampuan pengungkapan diri 

pada narapidana wanita dapat dikembangkan melalui bimbingan kelompok selama 

delapan kali pertemuan, dengan materi atau topik-topik tugas yang sesuai untuk 

mengembangkan kemampuan pengungkapan diri pada narapidana wanita. 

Bimbingan kelompok dalam penelitian ini merupakan upaya pemberian 

bantuan kepada narapidana secara kelompok untuk mengambil keputusan yang 

tepat dan mandiri dalam dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi 

tentang pengungkapan diri agar dapat menyusun rencana. Dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok ada empat tahap yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, 

tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. 

Menurut Prayitno (2004: 3) Layanan bimbingan kelompok dapat digunakan 

untuk mengubah dan mengembangkan sikap dan perilaku yang tidak efektif 

menjadi lebih efektif. Sebagaimana perilaku yang ada pada individu tidak timbul 

dengan sendirinya tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh individu 

yang bersangkutan baik itu stimulus internal maupun eksternal, dalam hal ini 

adalah kemampuan pengungkapan diri. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan 

pengungkapan diri yang dialami narapidana setelah memahami bahwa 

pengungkapan diri itu penting. Dengan demikian antara individu yang memiliki 
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kemampuan pengungkapan diri yang baik atau terbuka senantiasa saling 

mempengaruhi dengan memberikan informasi. 

Secara keseluruhan, pemahaman narapidana mengalami perkembangan 

selama pemberian bimbingan kelompok dalam mengembangkan kemampuan 

pengungkapan diri. Jika dilihat dari penguasaan materi tentang pengembangan 

pengungkapan diri yang dapat dilihat dari hasil tes skala pengungkapan diri, rata-

rata narapidana mempunyai perkembangan pengungkapan diri yang baik yang 

berarti menandakan bahwa narapidana sudah mampu memahami dan 

mengaplikasikan materi yang peneliti berikan dan terjadi perubahan terhadap 

kemampuan pengungkapan diri di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. 

Jumlah narapidana yang tidak terlalu banyak yaitu 10 narapidana untuk 

dijadikan anggota bimbingan kelompok untuk memudahkan peneliti dalam 

melakukan pendekatan secara personal kepada narapidana. Dengan mengetahui 

dan memahami karakter masing-masing narapidana sehingga mempermudah 

peneliti dalam melaksanakan kegiatan pemberian bimbingan kelompok dalam 

mengembangkan pengungkapan diri. Aspek yang mengalami perkembangan pada 

10 narapidana setelah diadakan layanan bimbingan kelompok antara lain tampak 

pada aspek menyesuaikan diri, percaya diri, ekstrovert, berpikir positif dan 

percaya serta pada aspek obyektif dan terbuka. Hal tersebut terbukti dengan 

adanya peningkatan kemampuan berkomunikasi, berpendapat, bertanya dan 

menanggapi anggota kelompok lain saat kegiatan. Hal tersebut menandakan 

adanya ketertarikan pada 10 narapidana dalam mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok. Sementara itu, aspek kompeten tidak mengalami perkembangan 
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dikarenakan setiap AK merasa telah memiliki kompetensi atau kemampuan untuk 

bisa dikembangkan terutama setelah bebas nanti.  

Tingkat keberhasilan narapidana dalam kemampuan pengungkapan diri 

tergantung pada diri narapidana itu sendiri. Narapidana yang memiliki keinginan 

dan kemampuan untuk berusaha menjadi lebih baik untuk terbuka dengan 

lingkungan, akan lebih baik dari pada narapidana yang tidak memiliki motivasi 

dan kemampuan untuk menjadi lebih baik. Meskipun banyak peraturan yang ada 

di LP bukan berarti narapidana menjadi cenderung diam dan menurut. Narapidana 

dapat mengembangkan kemampuan pengungkapan diri dalam banyak cara seperti 

mengikuti kegiatan keterampilan, pengajian, dan kegiatan ekstra di lingkungan 

LP, berbagi dengan petugas maupun sesama narapidana.  

Lingkungan LP mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan 

perilaku narapidana. Hal tersebut dikarenakan LP memiliki banyak fungsi selain 

sebagai pemberian efek jera akan tetapi juga untuk memberikan kesempatan 

narapidana untuk mengembangkan diri. Pengembangan pengungkapan diri pada 

narapidana cukup signifikan setelah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, 

namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, di antaranya sudah terciptanya 

hubungan komunikasi yang baik antara peneliti dengan narapidana dan hubungan 

komunikasi antarnarapidana karena kebetulan anggota kelompok merupakan 

narapidana pindahan dari LP Wanita Pondok Bambu Jakarta, sehingga beberapa 

dari mereka memiliki kedekatan. Selain itu keberhasilan bimbingan kelompok 

juga terlihat dari antusiasme narapidana dalam mengikuti kegiatan layanan 

bimbingan kelompok yang diselenggarakan.  
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Layanan bimbingan kelompok memberikan kontribusi dalam pengembangan 

pengungkapan diri pada narapidana. Karena dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok di dalamnya berisi materi tentang bagaimana agar 

narapidana sebagai anggota kelompok akan sama-sama menciptakan dinamika 

kelompok yang dapat menjadikan tempat untuk mengembangkan kemampuan 

pengungkapan diri pada narapidana. Anggota kelompok mempunyai hak sama 

untuk melatih diri dalam mengemukakan pendapatnya, membahas topik 

pengungkapan diri dengan tuntas, narapidana dapat saling bertukar informasi, 

memberi saran dan pengalaman. Bimbingan kelompok dalam penelitian ini 

bertujuan untuk membahas topik-topik mengenai cara pengungkapan diri yang 

baik. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu 

mendorong pengembangan perilaku pengungkapan diri pada narapidana baik 

selama di LP maupun untuk mempersiapkan diri menghadapi masa bebas agar 

lebih baik lagi.  

Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang kondusif bagi para 

anggotanya untuk menambah penerimaan diri dari anggota yang lain, memberikan 

ide, perasaan, dorongan bantuan alternatif dalam mengambil keputusan yang 

tepat, dapat melatih perilaku baru dan bertanggung jawab atas pilihanya sendiri. 

Dalam kelompok, anggota belajar meningkatkan diri dan kepercayaan dengan 

teman, selain itu mereka juga punya kesempatan untuk meningkatkan sistem 

dorongan untuk berteman secara akrab dengan sesama anggota. Pembentukan 

perilaku tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan sembarangan saja. 

Pembentukan perilaku berdasarkan rangsangan atau stimulus dengan individu 
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lain, sehingga individu dapat mengembangkan diri untuk lebih terbuka terhadap 

informasi yang disampaikan praktikan dan juga terbuka terhadap teman yang lain. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Z hitung = 2,803, dengan indeks 

signifikansi 0,005. Karena 0,005 < 0,05 maka hasilnya signifikan, yaitu terdapat 

perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok, sehingga Ha di terima dan Ho ditolak, sehingga 

menunjukkan adanya perkembangan kemampuan pengungkapan diri pada 

narapidana antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan layanan bimbingan 

kelompok, oleh karena itu hipotesis yang diajukan dapat diterima. Berarti 

kemampuan pengungkapan diri dapat dikembangkan melalui layanan bimbingan 

kelompok.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kemampuan pengungkapan diri pada 

narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang tahun 

2009/2010, dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1) Kemampuan pengungkapan diri sebelum pemberian layanan bimbingan 

kelompok yaitu memiliki rata-rata 59,96 % yang tergolong dalam kategori 

rendah. Aspek yang termasuk dalam kategori rendah antara lain aspek 

penyesuaian diri, percaya diri, kompeten, positif dan percaya, serta aspek 

obyektif dan terbuka.  

2) Kemampuan pengungkapan diri setelah pemberian layanan bimbingan 

kelompok yaitu rata-rata 75,26 % yang tergolong dalam kriteria tinggi. Setiap 

aspek pengungkapan diri mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan 

narapidana sudah mulai memahami manfaat bimbingan kelompok yang belum 

pernah diadakan sebelumnya. perkembangan yang signifikan terjadi pada 

aspek penyesuaian diri, percaya diri, dan kompeten.  

3) Terdapat perbedaan kemampuan pengungkapan diri  sebelum dan sesudah 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok sebesar 15,29 %. Hal tersebut 

berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon, maka diketahui bahwa indeks 

signifikansi pada  Zhitung = 2,803 sementara pada Ztabel = 1,96, sehingga 
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Zhitung > Ztabel. Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan 

kemampuan pengungkapan diri pada narapidana wanita antara sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan bimbingan kelompok, sehingga Ha di terima dan 

Ho ditolak.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan 

yang signifikan kemampuan pengungkapan diri pada narapidana wanita sebelum 

dan sesudah mendapat perlakuan layanan bimbingan kelompok. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pengungkapan diri dapat 

dikembangkan  melalui bimbingan kelompok pada narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang, maka peneliti dapat memberikan 

saran kepada : 

1. Konselor agar dapat melaksanakan kegiatan bimbingan konseling terutama 

bimbingan kelompok di luar sekolah khususnya Lembaga Pemasyarakatan 

untuk membantu narapidana khususnya mengembangkan kemampuan 

pengungkapan diri narapidana. 

2. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang (Departemen Hukum 

dan HAM provinsi Jawa Tengah) agar memberikan pelatihan konseling bagi 

petugas LP sehingga layanan bimbingan kelompok terus dilaksanakan untuk 

membantu narapidana terutama dalam mengembangkan kemampuan 

pengungkapan diri narapidana.  
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