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ABSTRAK 

 

Hasna, Afifah. 2019. Hubungan Antara Keterbukaan Diri dan Komunikasi 

Interpersonal Siswa Kelas VIII A di SMP Negeri 3 Ungaran Tahun Ajaran 

2018/2019. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd 

 

Kata Kunci: keterbukaan diri, komunikasi interpersonal 

 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena di SMP Negeri 3 Ungaran kelas 

VIII A keterbukaan diri beragam ditandai oleh kurang percaya dipimpin teman 

kelas baru, terlihat saat musyawarah class meeting. Siswa kurang percaya 

pemimpinnya saat mengatur pembagian delegasi lomba, kurang sikap sportif, 

terlihat saat pembagian kelompok memilih bersama teman dekat saja serta kurang 

sikap terbuka dengan lingkungan kelas baru 

 

Rumusan masalah yaitu apakah ada hubungan antara keterbukaan diri dan 

keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Ungaran 

tahun ajaran 2018/2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara keterbukaan diri dan keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas 

VIII A tahun ajaran 2018/2019.  

 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif eksploratif. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII, dan sebagai sampel 

penelitiannya adalah 30 siswa kelas VIII A. Teknik sampel diambil dengan teknik 

sampling jenuh. Metode pengumpulan data menggunakan skala keterbukaan diri 

dan skala komunikasi interpersonal. Teknik analisis data yang digunakan yakni 

analisis deskriptif prosentase dan regresi. 

  

 Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan keterbukaan diri dengan 

keterampilan komunikasi interpersonal kelas VIII A SMP Negeri 3 tahun ajaran 

2018/2019 dari R2 sebesar 0.132  = 13.2%. Dengan demikian dapat diprediksi 

ketika keterbukaan diri mempengaruhi variabel komunikasi interpersonal siswa 

VIII A di SMP 3 Ungaran juga akan meningkat.  

Simpulan dari penelitian ini didapatkan korelasi antara keterbukaan diri 

dengan komunikasi interpersonal adalah 0.363. Hal ini menunjukkan rendah 

antara keterbukaan diri dengan komunikasi interpersonal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dengan individu 

lainnya. Hubungan sosial antar manusia dapat terjalin dengan baik dengan adanya 

komunikasi yang lancar. Komunikasi antar individu dapat berupa verbal dan non 

verbal. Komunikasi yang kurang lancar menimbulkan permasalahan individu 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari.  

Permasalahan antar individu sering terjadi dalam berinteraksi. Hal itu terjadi 

karena ada komunikasi yang terhambat. Tiap individu perlu mengungkapkan 

gagasan, ide, pendapat kepada orang lain seperti keluarga, teman dekat dan guru 

dengan baik. Apabila seseorang tidak membiasakan menyampaikan pendapat, 

gagasan dan ide kepada orang lain, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan 

untuk mengungkapkan perasaan dirinya sehingga menghambat keterbukaan diri. 

Muhammad A dalam (Suranto Aw, 2011:4) mendefinisikan bahwa  

komunikasi  interpersonal adalah sebuah  proses pertukaran  informasi  yang  

sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang yang berperan sebagai pengirim 

pesan dan penerima pesan untuk  saling  bertukar  informasi. Ciri yang 

membedakan komunikasi interpersonal dengan komunikasi lainnya adalah sifat 

dialogis, sehingga perlu komunikasi dengan menerima umpan balik secara 

langsung selama proses komunikasi.
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Komunikasi  interpersonal  dikenal dengan komunikasi antar pribadi ini 

antara  individu  satu  dengan  individu yang  lainnya  berbeda-beda  tingkat  

kedalaman  komunikasinya  dan intensifnya.  Contoh  komunikasi  interpersonal  

antar  orang  yang baru  dikenal  dengan  sahabat karib akan sangat  berbeda.  

Komunikasi  interpersonal dengan orang baru dikenal mungkin hanya sekadar 

menanyakan hal  yang  perlu  ditanyakan,  namun  komunikasi  interpersonal  

antar sahabat  sangat  banyak  sekali  topik  yang  diperbincangkan.  Dengan 

komunikasi  interpersonal  juga  seseorang  yang  awalnya sekadar kenal akhirnya 

bisa menjadi sahabat. 

Menurut Devito (2011:285) dalam pendekatan humanistis ada lima kualitas 

umum komunikasi antar pribadi yaitu a) keterbukaan (openness), b) empati 

(emphaty), c) sikap mendukung (supportiveness), d) sikap positif (positiveness), e) 

kesetaraan (equality).  Komunikasi  interpersonal memiliki  tujuan  untuk 

mencapai  saling pengertian,  mengenal  permasalahan  yang  akan  dibicarakan  

dan  pada akhirnya  terjadi perubahan  tingkah  laku  sehingga komunikasi itu 

menjadi  penting. Komunikasi  interpersonal  biasanya berlangsung secara akrab, 

berusaha saling memahami, terjadi tanya jawab.  

Menurut Hurlock (1980: 187) pertumbuhan pesat pubertas bagi anak 

perempuan mulai antara usia 8,5 tahun dan 11,5 tahun dengan puncak rata-rata 

12,5 tahun. Bagi laki-laki pertumbuhan pesat mulai antara 10,5 tahun dan 14,5 

tahun, mencapai puncaknya antara 14,5 tahun dan 15,5 tahun. Di Indonesia usia 

rentang 11,5 tahun -15,5 tahun memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Masa pubertas merupakan  periode  dimana  individu  mengalami  transisi  
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pada  aspek  perkembangan  dan kehidupannya  dari  kehidupan  kanak-kanak  

menuju  ke  masa  dewasa.  Transisi tersebut menyangkut aspek fisik, kognisi, 

sosial, emosi, moral, dan religius.  

Tugas perkembangan adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan 

siswa pada periode fase perkembangan tertentu. Menurut Hurlock (1980: 213) 

adapun salah satu tugas perkembangan remaja tersulit adalah yang berhubungan 

dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis 

dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan 

dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah.  

Fenomena yang muncul saat peneliti melakukan Praktik Pengalaman 

Lapangan di SMP Negeri 3 Ungaran bahwa siswa kelas VIII sebagai berikut: 

1. Kurang percaya dipimpin teman kelas baru, terlihat saat musyawarah class 

meeting. Siswa kurang percaya pemimpinnya saat mengatur pembagian 

delegasi lomba 

2.  Kurang sikap sportif, terlihat saat pembagian kelompok memilih bersama 

teman dekat saja. 

3. Kurang sikap terbuka dengan lingkungan kelas baru 

Oleh karena  itu, diperlukan  suatu  keterampilan  sosial  untuk 

berhubungan dengan orang lain adalah komunikasi interpersonal dan keterbukaan 

diri, pengungkapan diri atau pembukaan diri (Self Disclosure).  

Penelitian yang dilakukan Juita, Rini dkk (2018) yang berjudul “Pengaruh 

Layanan Konseling Kelompok Terhadap Kemampuan Komunikasi Interpersonal 

Pada Siswa Kelas VII 3 SMP Negeri 3 Kota Bengkulu” yang meneliti 
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peningkatan kemampuan komunikasi interpersonal siswa dari 36 orang siswa di 

kelas didapat 10 orang siswa atau sebesar 27.27 %, yang dikategorikan 8 orang 

kemampuan komunikasi interpersonal yang kurang baik dan 2 orang dengan 

kategori sedang. 

Oleh karena itu,  komunikasi interpersonal ditingkat SMP masih perlu 

diperhatikan.  Menurut Hurlock (1980: 213). salah satu tugas perkembangan 

remaja tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial.  

Selama ini layanan BK di sekolah dominan bersifat klasikal sehingga siswa 

sedikit kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta sikap keterbukaan diri 

perlu ditingkatkan. Fenomena yang ditemukan di lapangan yakni kelas VIII A. 

Bahwa lingkungan di kelas VIII A dominan siswa yang berprestasi dan aktif di 

kelas namun masih ada siswa yang belum berani mengemukakan pendapat saat 

pelajaran berlangsung.  

Peneliti mendapat keterangan dari guru BK pengampu kelas VIII A bahwa: 

1. Kelas VIII A didominasi siswa yang berprestasi dan berkelompok dengan 

teman yang berprestasi  

2. Masih ada siswa yang belum bisa bersosialisasi dengan teman kelasnya. Hal 

ini ditunjukkan beberapa teman satu meja tidak terbuka dalam berkomunikasi   

Peneliti mengambil penelitian di SMP Negeri 3 Ungaran, dikarenakan SMP 

Negeri 3 Ungaran merupakan SMP Negeri dengan jumlah siswa terbanyak di 

Kabupaten Semarang. Sehingga peneliti meyakini masih banyak siswa yang 

memiliki hambatan dalam hal komunikasi interpersonal. Siswa yang menjadi 

sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII A. Hal ini peneliti menggunakan 
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teknik pengambilan sampling purposive. Hasil wawancara dengan guru BK 

bahwa kelas VIII A adalah kelas yang heterogen dalam hal komunikasi. Ada yang 

memiliki komunikasi yang baik ada yang kurang. Terlihat dalam proses 

pembelajaran serta dalam memusyawarahkan kegiatan lomba Class Meeting 

hanya siswa tertentu saja yang menyampaikan ide gagasannya. 

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas mendorong keinginan peneliti untuk 

melakukan penelitian  dengan judul “Hubungan Keterbukaan Diri dengan 

Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas VIII A di SMP Negeri 3 Ungaran Tahun 

Ajaran 2018/2019”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar  belakang  permasalahan yang  telah  dipaparkan  di  atas,  dapat 

dirumuskan  permasalahan  utama dalam penelitian ini adalah:   

1. Bagaimana gambaran keterbukaan diri siswa kelas VIII A di SMP Negeri 3 

Ungaran tahun ajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana gambaran keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas VIII 

A di SMP Negeri 3 Ungaran tahun ajaran 2018/2019? 

3. Apakah ada hubungan antara keterbukaan diri dan keterampilan komunikasi 

interpersonal siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Ungaran tahun ajaran 

2018/2019? 

1.3  Tujuan  

Tujuan  utama di atas dapat dijabarkan  menjadi  tiga tujuan penelitian 

meliputi: 
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1. Mengetahui gambaran keterbukaan diri siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 

Ungaran tahun ajaran 2018/2019 

2. Mengetahui gambaran keterampilan komunikasi interpersonal kelas VIII A 

SMP Negeri 3 Ungaran tahun ajaran 2018/2019 

3. Mengetahui hubungan antara keterbukaan diri dan keterampilan komunikasi 

interpersonal siswa kelas VIII A  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini peneliti berharap dapat memberi manfaat ganda, yaitu 

manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khusus bidang Bimbingan dan Konseling. 

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ataupun acuan dalam 

penulisan penelitian lanjutan mengenai keterbukaan diri dan komunikasi 

interpersonal. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa diharapkan terjalin harmonis dengan orang tua, teman dan guru 

sehingga berpengaruh positif terhadap prestasi akademik dan non 

akademik  

2. Bagi guru BK diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan 

informasi mengenai diri siswa yang berguna dalam pemberian program 

atau layanan yang lebih efektif untuk siswa. 
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3. Bagi sivitas akademika ataupun orang yang berminat membaca diharapkan 

dapat memberikan wawasan dan informasi terkait hubungan antara 

keterbukaan diri dan komunikasi interpersonal siswa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika penulisan skripsi merupakan gambaran mengenai garis besar 

keseluruhan isi skripsi agar dapat memahami maksud karya penulisan, serta 

merupakan susunan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dengan 

langkah-langkah pembahasan yang tersusun dalam bab-bab sistematika skripsi 

yang terdiri dari 3 bagian pokok yaitu bagian awal, bagian pokok, dan bagian 

akhir. 

1.5.1 Bagian Awal  

Bagian awal skripsi berisi tentang sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik 

serta daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Pokok  

Bagian pokok terdiri atas 5 bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, 

metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. 

1) BAB 1 Pendahuluan  

Pada bab 1 meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika skripsi. 

2) BAB 2 Tinjauan Pustaka 
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Bab 2 berisi mengenai penelitian terdahulu, keterbukaan diri, komunikasi 

interpersonal, hubungan antara keterbukaan diri dan komunikasi interpersonal 

siswa, dan hipotesis. 

3) BAB 3 Metodologi Penelitian  

Pada bab 3 disajikan metodologi penelitian yang meliputi, jenis penelitian dan 

desain penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling, 

metode pengumpulan data, penyusunan instrumen penelitian, validitas dan 

reliabilitas instrumen, serta teknik analisis data. 

4) BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab 4 memuat uraian tentang hasil penelitian,pembahasan dan keterbatasan 

peneliti. 

5) BAB 5 Penutup  

Pada Bab 5 memuat uraian tentang simpulan hasil penelitian dan penyajian 

saran yang berisi masukan dari penulis. 

1.5.3 Bagian Akhir  

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampira
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BAB 2 

  TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang melandasi penelitian yang 

meliputi (1) Penelitian terdahulu, (2) Keterbukaan diri (self disclosure), (3) 

Komunikasi interpersonal (komunikasi antar pribadi) (4) Hipotesis. 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan menggunakan berbagai macam sumber yang 

berfungsi sebagai bahan acuan untuk memperkuat teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. Selain dari buku, peneliti juga menggunakan penelitian 

terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal penelitian untuk menjadi bahan acuan 

dan juga sebagai bahan referensi dalam penulisan teori-teori dalam penelitian ini. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu diuraikan sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan Sugiyarti, Wahyuni Pratiwi Srie dan Dina 

Sukma (2013:  326) menunjukan hasil data pada variabel keterbukaan, terlihat 

bahwa sebanyak 32,4% siswa memilih jawaban selalu dan 36,5% siswa memilih 

jawaban sering. Artinya 69,2% siswa bersedia untuk menunjukkan sikap terbuka 

dalam berkomunikasi interpersonal. Sehingga dapat diketahui sebanyak 41,4% 

siswa belum bersedia untuk menunjukkan sikap terbuka dalam berkomunikasi 

interpersonal. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang mampu bersikap terbuka 

akan muncul komunikasi interpersonal yang baik. Bisa dikatakan untuk 

meningkatkan komunikasi interpersonal dengan cara memberikan pelayanan
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konseling yang berkenaan dengan komunikasi melalui layanan informasi, layanan 

bimbingan kelompok. 

Penelitian yang dilakukan Prihatiningsih, Oeksi Dwi (2017: 55) 

menunjukan tidak ada siswa yang memiliki komunikasi interpersonal “sangat 

baik”, 6 siswa (9%) memiliki komunikasi interpersonal “baik”, 56 siswa (88%) 

yang memiliki komunikasi interpersonal “cukup baik”, 2 siswa (3%) memiliki 

komunikasi interpersonal “kurang baik”. Berdasarkan skor item komunikasi 

interpersonal teridentifikasi rendah, peneliti memberi usul pemberian layanan 

topik bimbingan pribadi-sosial meningkatkan komunikasi interpersonal dengan 

cara memberikan pelayanan konseling yang berkenaan dengan komunikasi. 

Penelitian yang dilakukan Rosyidah, Kholifatur (2015:97) menunjukkan 

bahwa nilai R sebesar 0,858 yang berarti korelasi antara tingkat keterbukaan diri 

dengan keterampilan komunikasi interpersonal menantu perempuan sebesar 0,858 

dengan arah korelasi positif, yang berarti antara tingkat keterbukaan diri dengan 

keterampilan komunikasi interpersonal menantu perempuan memiliki hubungan 

yang signifikan 

Penelitian yang dilakukan Rosyadah, Hani dan Supriyo (2014:58) 

menunjukkan bahwa Fhitung= 15,710. Karena nilai signifikan ,0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Berarti ada hubungan signifikan antara self efficacy dan 

kohesivitas dengan komunikasi antarpribadi. Bisa dikatakan semakin positif self 

efficacy dan kohesivitas maka akan semakin positif pula komunikasi antarpribadi 

pada mahasiswa serta keterbukaan yang terjalin akan memberikan dampak positif 

bagi self efficacy dan kohesivitas. 
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Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal sangat penting dimiliki setiap individu. Keterbukaan diri 

mempunyai pengaruh positif untuk siswa agar muncul komunikasi interpersonal 

yang baik dengan diberi layanan bimbingan oleh guru BK. 

2.2  Keterbukaan Diri 

Keterbukaan diri atau self disclosure merupakan komponen penting 

dalam konseling, karena dengannya individu dapat mengungkapkan apa yang 

sedang dirasakan maupun difikirkan. 

2.2.1  Definisi Keterbukaan Diri 

Keterbukaan diri merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu 

untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang lain. Sebuah 

hubungan pada umumnya diawali dengan pertukaran informasi diri yang sifatnya 

dangkal. Seiring semakin akrab maka keterbukaan diri akan sering dan semakin 

mendalam. Hal ini sesuai dalam Social Penetration Theory bahwa bila sebuah 

hubungan berkembang lebih akrab, maka self disclosure, baik keluasan maupun 

kedalaman akan meningkat dan peningkatan ini akan dirasakan oleh individu yang 

bersangkutan secara nyaman. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai 

keterbukaan diri. 

Devito (2011:64) mengartikan keterbukaan diri sebagai jenis komunikasi 

yang mengungkapkan informasi tentang diri individu yang biasanya 

disembunyikan. Hal yang sama dikemukakan oleh Sears (2012: 334) mengartikan 

self disclosure adalah tipe khusus dari percakapan dimana kita berbagi informasi 

dan perasaan pribadi dengan orang lain. Person (dalam Ifdil, 2013) mengartikan 
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self disclosure sebagai tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang 

bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud 

memberi informasi yang akurat tentang dirinya. Binta, Rizki Mu'tiya (2015) juga 

menyatakan bahwa self disclosure mencerminkan usaha dari terapis untuk 

bersikap lebih terbuka dengan menceritakan pengalaman maupun pengetahuan 

secara proaktif melaui perasaan, pikiran dan fisik terhadap klien sehingga 

diharapkan klien dapat menceritakan pengalaman, persepsi atau pengetahuannya. 

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan diri 

merupakan kondisi dimana individu berbagi informasi bersifat pribadi pada orang 

lain secara sukarela. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Liliweri, Alo (2014: 50) menyatakan 

bahwa pada umumnya disclosure merupakan proses pembuatan wahyu internal 

tentang diri sendiri bahwa orang lain tidak akan tahu sebaliknya. Sementara 

pengungkapan diri merupakan taktik komunikasi individu, hal itu mengundang 

timbal balik. Wisnuwardhani, D & Mashoedi, S. F (2012: 50) menyatakan bahwa 

pada umumnya disclosure bersifat saling berbalas bila konselor terbuka maka 

akan menstimulasi tersebut maka permasalahan yang dikemukakan dalam 

konseling dapat teratasi. 

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan 

diri merupakan sikap dimana individu secara sukarela berbagi informasi yang 

bersifat pribadi pada orang lain dengan maksud memberi informasi yang akurat 

tentang dirinya. 
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2.2.2  Aspek-aspek Keterbukaan Diri 

Individu yang memiliki keterbukaan diri memiliki aspek yang 

diungkapkan Devito (dalam Gainau, 2009) keterbukaan diri  berbeda bagi setiap 

individu dalam hal kelima aspek di bawah ini  

(1) Amount (Kuantitas dari pengungkapan diri) 

Kuantitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan mengetahui frekuensi 

dengan siapa individu mengungkapkan diri dan durasi dari pesan self-

disclosing atau waktu yang diperlukan untuk mengutarakan statement self 

disclosure individu tersebut terhadap orang lain. 

(2) Valence (nilai) 

Valensi merupakan hal yang positif atau negatif dari penyingkapan diri. 

Individu dapat menyingkapkan diri mengenai hal-hal yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan mengenai dirinya, memuji hal-hal yang ada dalam 

dirinya atau menjelek-jelekkan diri individu sendiri. Faktor nilai juga 

mempengaruhi sifat dasar dan tingkat dari pengungkapan diri. 

(3) Accuracy/Honesty (kejujuran) 

Ketepatan dan kejujuran individu dalam mengungkapkan diri. Ketepatan dari 

pengungkapan diri individu dibatasi oleh tingkat dimana individu mengetahui 

dirinya sendiri. Pengungkapan diri dapat berbeda dalam hal kejujuran. 

Individu dapat saja jujur secara total atau dilebih-lebihkan, melewatkan 

bagian penting atau berbohong 

(4) Intention (Niat) 
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Seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang ingin diungkapkan, 

seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol informasi-informasi 

yang akan dikatakan pada orang lain. 

(5) Intimacy (Keakraban) 

Individu dapat mengungkapkan detail yang paling intim dari hidupnya, hal-

hal yang dirasa sebagai periperal atau impersonal atau hal yang hanya 

bohong. 

Tokoh Rakhmat (2008:125) berpendapat adapun aspek-aspek dari self 

disclosure adalah: 

(1) Mengungkapkan, yaitu kecenderungan individu untuk mengungkapkan 

fikiran, perasaan, dan pendapat pada orang lain secara terus terang 

(2) Menghargai, yaitu kecenderungan individu untuk menghargai fikiran, 

perasaan, dan pendapat pada orang lain secara terus terang 

(3) Menerima, yaitu kecenderungan individu untuk mengungkapkan fikiran, 

perasaan, dan pendapat pada orang lain secara terus terang 

 Kesimpulan dari pendapat tokoh di atas bahwa aspek keterbukaan diri 

yang baik, individu tersebut mengungkapkan secara sukarela, mengungkap 

dan menerima secara jujur informasi yang disampaikan serta meningkatnya 

keakraban hubungan. 

2.2.3  Faktor-faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri 

Tinggi rendahnya keterbukaan diri seseornag dipengaruhi oleh beberapa 

factor. Keterbukaan diri dapat terlaksana lebih efektif dalam beberapa situasi 
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tertentu. Devito (2011: 66) mengemukakan adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterbukaan diri adalah  

(1) Besar Kelompok  

Semakin kecil ukuran sebuah kelompok semakin memungkinkan keterbukaan 

diri terjadi. Diad (kelompok yang terdiri dari dua orang) merupakan 

lingkungan yang tepat untuk melakukan keterbukaan diri karena individu 

yang melakukan keterbukaan diri dapat lebih cermat meresapi tanggapan dari 

satu orang pendengar.  

(2)  Perasaan Menyukai 

Seseorang akan membuka diri kepada orang yang dicintai atau disukai, dan 

tidak akan membuka diri kepada orang yang tidak disukai. Hal ini 

dimungkinkan adanya sikap mendukung dan positif dari orang yang kita 

sukai (atau menyukai kita). Lebih jauh John Berg dan Richard Archer dalam 

Devito (2011:66) mengungkapkan bahwa seseorang tidak saja membuka diri 

kepada orang yang disukai, tetapi juga tampaknya menjadi suka kepada orang 

tempat kita melakukan keterbukaan diri.  Pada waktu-waktu tertentu, 

keterbukaan diri lebih dimungkinkan terjadi dalam hubungan yang sementara 

seperti antar penumpang dalam kendaraan umum, dibanding hubungan yang 

permanen. Michael McGill (1985) menamakan hubungan antar penumpang 

kendaraan umum dengan istilah “keakraban perjalanan” (inflight intimacy). 

Dalam situasi tersebut, dua orang dapat membina hubungan keterbukaan diri 

secara intim selama waktu perjalanan, dan tidak melanjutkannya setelah 

perjalanan berakhir. 
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(3)  Efek Diadik 

Keterbukaan diri akan menjadi lebih aman dan menarik untuk dilakukan 

apabila orang lain melakukan keterbukaan diri pada kita. Berg dan Archer 

(1983) melaporkan bahwa keterbukaan diri akan menjadi lebih akrab apabila 

dilakukan sebagai tanggapan keterbukaan diri orang lain.  

(4)   Kompetensi 

Orang yang berkompeten lebih banyak dan mampu melakukan keterbukaan 

diri daripada orang yang kurang kompeten. Jemes McCroskey dan Lawrence 

Wheeless (1976) mengungkapkan “bahwa mereka yang lebih kompeten juga 

merasa diri mereka memang lebih kompeten, dan kerenanya mempunyai rasa 

percaya diri yang diperlukan untuk lebih memanfaatkan keterbukaan diri. 

Atau lebih mungkin lagi, orang yang kompeten barangkali memiliki lebih 

banyak hal positif tentang diri mereka sendiri untuk diungkapkan daripada 

orang-orang yang tidak kompeten”.  

(5)  Kepribadian 

Orang yang memiliki kepandaian dalam bergaul (sociable) dan berkepribadian 

ekstrovert dapat lebih banyak melakukan keterbukaan diri dibanding orang 

yang kurang pandai bergaul dan berkepribadian introvert. Orang yang berani 

berbicara juga umumnya lebih mampu melakuakn keterbukaan diri dibanding 

orang yang kurang berani bicara. Selain itu, perasaan gelisah juga turut 

mempengaruhi keterbukaan diri baik dapat meningkatkan maupun 

menurunkan. 

(6)  Topik 
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Umumnya informasi yang dianggap bagus dapat lebih cepat disampaikan 

daripada informasi yang kurang baik. Begitupula semakin pribadi informasi 

maka semakin kecil kemungkinan seseorang mengungkapkannya. 

(7)  Jenis Kelamin 

Jenis kelamin menjadi faktor penting dalam keterbukaan diri. Judy Pearson 

dalam Devito (2011:67) menyebutkan bahwa peran seks (sex role) 

menyebabkan perbedaan dalam keterbukaan diri, bukan jenis kelamin dalam 

arti biologis. Umumnya perempuan lebih terbuka diabnding laki-laki. Namun 

terdapat kemungkinan seorang perempuan yang maskulin kurang membuka 

diri dibanding perempuan yang lebih feminim.  

Menurut Magno, Cuason, dan Figueroa (Arifianti Fajar Jayanti, 2012:5) 

mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri, yaitu : 

“Adanya kepercayaan individu dapat berbagi pemikiran dan emosi, adanya 

gambaran hubungan dengan teman, adanya pengungkapan rahasia dan sikap 

seseorang serta persoalan pribadi, adanya selera, adanya pengungkapan perasaan 

mengenai diri sendiri.” 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterbukaan diri, yaitu mencakup jenis kelamin, minat (interest), 

usia, topik bahasan, dan jumlah pendengar. 

2.2.4   Manfaat Keterbukaan diri 

Devito (2011:65) menjelaskan terdapat beberapa manfaat yang diperoleh 

dari keterbukaan diri, yaitu : 

(1)   Pengetahuan diri 
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Keterbukaan diri dapat mendatangkan perspektif dan pemahaman baru yang 

lebih mendalam mengenai diri dan tingkah laku. Saat melakukan 

keterbukaan diri, seseorang memungkinkan untuk menyadari aspek perilaku 

atau hubungan yang selama ini tidak diketahui. Keterbukaan diri juga 

menjadi faktor yang penting dalam konseling dan psikoterapi, dan seseorang 

yang tidak pernah melakukan keterbukaan diri mungkin membutuhkan 

bantuan orang lain untuk membuka diri. 

(2) Kemampuan mengatasi kesulitan 

Perasaan bersalah dianggap dapat diatasi melalui pengunkapan diri. Salah 

satu perasaan takut yang dimiliki banyak orang adalah khawatir tidak 

diterima oleh lingkungan karena suatu rahasia, perbuatan masa lalu, ataupun 

sikap yang dimiliki. Rasa bersalah dapat muncul dari kekhawatiran akan 

penolakan tersebut (rejection). Melalui penungkapan diri, seseorang dapat 

menerima respon positif yang menjadikannya lebih siap dalam mengatasi 

perasaan bersalah atau bahkan menghiangkannya. Selain itu, penerimaan 

diri juga akan menjadi sulit tanpa keterbukaan diri. 

(3) Efisiensi Komunikasi 

Seseorang akan memahami pesan dari orang lain sejauh mana orang tersebut 

memahami orang lain secara individual. Keterbukaan diri dapat membantu 

seseorang mengenal orang lain lebih dalam sehingga dapat memperbaiki 

komunikasi. Saat proses pengenalan diri, seseorang dapat mengenal makna 

nuansa-nuansa tertentu seperti bila orang lain sedang bersikap serius, 

bercanda, ataupun marah. 
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(4) Kedalaman Hubungan 

Keterbukaan diri dapat meningkatkan hubungan yang bermakna diantara 

dua orang. Melalui keterbukaan diri, seseorang dapat memberitahu orang 

lain bahwa dirinya mempercayai, menghargai dan peduli akan hubungan 

mereka. Hal ini akan menarik pasangan atau orang lain untuk membuka diri 

dan membentuk hubungan yang lebih bermakna berupa hubungan yang 

jujur, terbuka dan tidak seadanya. 

Menurut  Setianingsih (2014:77) keterbukaan diri memiliki manfaat bagi 

masing-masing individu maupun bagi hubungan antara kedua pihak. Dengan 

membuka diri dan membalas keterbukaan diri orang lain, siswa dapat 

meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan orang lain, siswa yang rela 

membuka diri cenderung memiliki sifat-sifat kompeten, ekstrovert, fleksibel, 

adaptif dan intellegen. Seorang siswa yang terbukakan lebih mudah untuk 

memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi karena siswa mampu untuk 

bercerita dan meminta pendapat dari orang lain. Sebaliknya jika siswa dalam 

kehidupannya tidak terbuka, maka akan mengakibatkan sulit tercapainya 

komunikasi yang baik dan akan mengalami kesulitan sehingga siswapun akan 

mengambil keputusan negatif. 

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan diri 

bermanfaat bagi setiap orang. Kemampuan siswa dalam melakukan 

keterbukaan diri mempunyai kontribusi penting dalam mencapai kesuksesan 

akademik dan keberhasilan dalam interaksi sosialnya karena dapat 
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mengemukakan pandangan, ide-ide atau gagasan secara jelas tanpa menyakiti 

perasaan orang lain 

 

2.3  Komunikasi Interpersonal (Komunikasi Antar Pribadi) 

Komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan dari komunikator 

yang ditujukan kepada komunikan melalui media atau saluran yang menimbulkan 

efek tertentu. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator dan 

komunikan dengan maksud untuk merubah sikap dan melaksanakan apa yang 

dibutuhkan dengan media tertentu.  

Sapril (2011) mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan 

komunikasi yang paling banyak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. 

Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, sebagian besar dari waktu manusia 

digunakan untuk berkomunikasi. Hal yang sama dikemukakan oleh Rakhmat 

(2008:14) bahwa komunikasi ditunjukkan untuk menumbuhkan hubungan sosial 

yang baik. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahap hidup sendiri. Kita 

ingin berhubungan dengan orang lain secara positif. Wisnuwardhani (2012:37) 

juga mengemukakan bahwa manusia sering tidak menyadari dirinya turut andil 

dalam menciptakan kegagalan komunikasi yaitu terkait perannya sebagai 

pengirim atau penerima pesan. Butuh kepekaan dan keterampilan untuk dapat 

berkomunikasi secara efektif. Liliweri, Alo (2014:5) mendefinisikan komunikasi 

adalah komunikasi lisan yang terjadi antara dua orang atau lebih individu pada 

tingkat pribadi face to face. Komunikasi antarpersonal meliputi segala bentuk 
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komunikasi yang pesan-pesannya dikirim dan dipertukarkan secara lisan, tertulis, 

dan non verbal. 

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah proses komunikasi lisan secara verbal maupun non verbal 

sehingga diharapkan meningkatkan  hubungan dengan orang secara positif.  

 

2.3.1. Ciri-ciri Komunikasi Antar Pribadi 

Individu yang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal memiliki 

ciri-ciri seperti yang diungkapkan oleh Mubarok (2014: 75) menyebutkan ciri-ciri 

komunikasi antar pribadi di antaranya: 

1. Pesan dikirim dan diterima secara simultan dan spontan, relatif kurang 

terstruktur.  

2. Umpan balik segera (immediately feedback). Dalam komunikasi antarpribadi, 

umpan balik baik berupa tanggapan, dukungan, ekspresi wajah, dan emosi bisa 

diberikan secara langsung. Komunikasi berlangsung secara sirkuler 

3. Peran komunikator dan komunikan terus dipertukarkan. Siapa yang memulai 

komunikasi siapa yang memberi tanggapan berjalan bergantian.  

4. Kedudukan keduanya adalah setara (dialogis) bukan satu arah. 

5. Mempunyai efek yang paling kuat dibanding konteks komunikasi lainnya 

dengan memanfaatkan pesan verbal dan nonverbal 

Kesimpulan dari pendapat Mubarok bahwa ciri-ciri orang yang memiliki 

keterampilan komunikasi yag baik, individu tersebut mengirim pesan kepada 

komunikan secara spontan, adanya respon umpan balik, bergantian menjadi 
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komunikan dan komunikator, saling timbal balik bukan satu arah serta didukung 

pesan verbal dan non verbal untuk menguatkan pesan yang disampaikan 

Sedangkan menurut Sugiyo (2005:5) bahwa ciri-ciri komunikasi antar pribadi 

adalah adanya keterbukaan, empati dari komunikator, dukungan dan partisipasi, 

timbul rasa positif, adanya kesamaan kesetaraan antara komunikator dan 

komunikan, saling timbal balik yang cenderung dua arah, saling bertatap muka, 

interaksi dilakukan minimal dua orang yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja.  

Ciri-ciri komunikasi antar pribadi menurut Sugiyo dapat disimpulkan 

individu yang memiliki komunikasi antar pribadi yang baik dilakukan minimal 

dua orang yang secara sengaja maupun tidak sengaja saling timbal balik dengan 

diikuti saling terbuka, empati. 

Menurut Rakhmat (2007:129) mengatakan factor-faktor yang 

mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah percaya, sikap sportif, sikap 

terbuka. Hal ini sama yang dikemukakan oleh Devito (2011:285) yaitu, 

keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, kesetaraan. 

Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji komunikasi 

interpersonal berdasarkan efektifitas komunikasi interpersonal, yaitu: 1) 

keterbukaan, 2) empati, 3) sikap mendukung, 4) sikap positif, 5) kesetaraan. 

Kelima ciri ini akan menjadi indikator dalam meningkatkan komunikasi antar 

pribadi siswa.    
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2.3.2 Tujuan Komunikasi Antar Pribadi 

Ada tujuan komunikasi antar pribadi didalamnya, Sugiyo (2005:9) 

mengemukakan bahwa tujuan komunikasi antar pribadi meliputi:  

1) Belajar 

Komunikasi antar pribadi untuk belajar yaitu bahwa bahwa melalui komunikasi 

individu dapat mengetahui dalam luar, menjadi lebih luas wawasannya tentang 

objek kejadian maupu orang lain.   

2) Hubungan 

Komunikasi antar pribadi bertujuan untuk berhubungan dengan orang lain 

maksudnya menjaga relasi atau interaksi dengan orang lain dan melalui 

komunikasi ini dapat digunakan untuk mengurangi depresi, kesepian, dan 

berbagi perasaan serta mengoptimalkan kemampuan untuk lebih menilai diri 

dan orang lain secara positif.  

3) Mempengaruhi 

Komunikasi antar pribadi bertujuan untuk mempengarui orang lain agar 

mengikuti apa yang dikemukakan oleh komunikator, dan pada gilirannya dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan bersama.  

4) Bermain 

Komunikasi antar pribadi tidak selalu berhubungan dengan pengetahuan, 

melainkan dapat ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau 

bersenang- senang.   

5) Membantu 
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Komunikasi antarpribadi bertujuan membantu orang lain. Para psikologi, 

konselor dan psikiater menggunakan kemampuannya dalam berkomunikasi 

untuk membantu orang lain yang mempunyai masalah.    

Kesimpulan dari pendapat Sugiyo bahwa tujuan komunikasi antar pribadi 

akan belajar dari obyek, mengeratkan hubungan, memperngaruhi orang lain, serta 

mencapai kesejahteraan bersama untuk membantu orang lain. 

Sedangkan Griffin (dalam Liliweri,Alo 2014:88) mengemukakan empat 

tujuan komunikasi antarpersonal yaitu: 

1) Orang lain mengerti saya 

Hal ini dapat ditafsir saya ingin orang lain dapat mengerti pikiran atau 

pendapat yang saya ucapkan kepada mereka. Saya ingin agar orang lain 

mengerti perasaan dan tindakan saya 

2) Saya mengerti orang lain 

Hal ini bertujuan agar orang lain dapat memahami identitas dan diri kita maka 

sebaliknya kita harus menjadikan identitas kita sebagai cara untuk memahami 

orang lain 

3) Orang lain menerima saya 

4) Kita bersama dapat melakukan sesuatu 

Tujuan membina hubungan komunikasi interpersonal secara social 

dikemukan oleh Mubarok (2014:3-7) menyatakan bahwa beberapa alasan 

mengapa orang berkomunikasi: 

1) Takut kesepian 
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Berkomunikasi akan menghilangkan gangguan kesepian dalam kehidupan 

sehari-hari. Suatu kenyataan bahwa semua dari kita membutuhkan kesendirian, 

namun di sisi lain masing-masing diantara kita tidak menginginkan 

kesendirian. Dengan kata lain, kita semua membutuhkan berkomunikasi. 

2) Kebutuhan fisik 

Orang yang jarang berkomunikasi dengan orang lain sangat rentan terkena 

gangguan fisik. Tekanan mental yang dihadapi terus-menerus akan 

mengakibatkan gangguan pada fisiknya. Hati tidak bisa terus-menerus 

menanggung beban tanpa dikomunikasikan dengan orang lain 

3) Kebutuhan identitas 

Komunikasi memungkinkan seseorang untuk hidup lebih lama. Hal ini tentu 

saja hanya satu cara bagaimana kita mempelajari siapakah diri kita sebenarnya. 

Perasaan yang berkaitan dengan identitas datang dengan adanya interaksi 

bersama orang lain. 

4) Kebutuhan sosial 

Di samping membantu mendefinisikan siapakah aku, komunikasi merupakan 

cara berhubungan secara sosial dengan orang lain. Melalui komunikasi 

kebutuhan sosial seseorang akan terpenuhi. 

5) Kebutuhan praktis 

Ketika seseorang melakukan praktek perdagangan, sekolah, pekerjaan dan 

kebutuhan praktis lainnya, maka komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak 

bisa dihindari. Tanpa kemampuan komunikasi seseorang akan kesulitan 
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menjalani kebutuhan praktisnya. Tidak seorang pun yang bisa melakukan 

pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari tanpa berkomunikasi dengan orang lain. 

 Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

komunikasi interpersonal yang dibangun antar individu agar saling belajar dan 

memperoleh kenyamanan hidup, karena dari komunikasi interpersonal adalah 

kebutuhan sosial yang harus dipenuhi seseorang serta terciptanya kerukunan 

antar sesama. 

2.3.2 Komponen-komponen Komunikasi 

Menurut Suranto A. W (2011:9) komponen-komponen komunikasi 

interpersonal yaitu: 

1) Sumber/ komunikator 

Merupakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, yakni 

keinginan untuk membagi keadaan internal sendiri, baik yang bersifat 

emosional maupun informasional dengan orang lain. Kebutuhan ini dapat 

berupa keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial sampai pada keinginan 

untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain. Dalam konteks 

komunikasi interpersonal komunikator adalah individu yang menciptakan, 

memformulasikan, dan menyampaikan pesan. 

Tips menjadi komunikator yang baik : 

(1)  Mendengarkan 

Seorang komunikator yang baik tidak hanya pandai bicara, tapi dia juga harus 

menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dulu saat pihak lain berbicara 

sampai kita tahu persis apa yang ingin kita katakan dan bagaimana kita ingin 
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mengatakannya. Harus mengingat bahwa komunikasi terjadi dalam 2 proses 

tersebut. Kita tidak dapat melanjutkan percakapan tanpa menanggapi apa 

yang telah dikatakan. Untuk ini kitaMultitaskingMu perlu untuk tetap 

berpikiran terbuka dan tidak berasumsi atau mendahului apa yang orang lain 

ingin katakan. 

(2)  Multitasking 

Pembicaraan dan membaca gerak tubuh lawan bicara. Anda juga harus 

mampu menafsirkan bahasa tubuh dan dapat memahami konteks percakapan. 

Jika Anda tidak mampu menempatkan secara bersamaan, ada kemungkinan 

terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman. 

(3)  Menghormati orang lain 

Anda mungkin setuju dengan apa yang dikatakan atau benar-benar tidak 

setuju dengan apa yang diucapkan orang lain. mNamun, satu hal yang harus 

Anda lakukan adalah menghormati orang lain dan pendapat mereka. Lawan 

bicara akan merasa senang jika orang yang diajak bicara dapat menghargai 

hak mereka untuk berpendapat. Jangan pernah memotong pembicaraan saat 

mereka berbicara, karena itu akan membuat Anda terkesan tidak sopan dan 

menyebalkan. 

(4)  Jaga bahasa tubuh  

Mempertahankan kontak mata dengan orang lain menunjukkan ketertarikan 

Anda pada lawan bicara. Anda perlu menyadari bagaimana Anda bersikap 

selama percakapan. Jangan tunjukkan bahasa tubuh yang menunjukkan Anda 

bosan dengan pembicaraan itu. 
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(5)  Jika Anda tidak mengerti, minta untuk mengulanginya 

Jangan mencoba dan menafsirkan sesuatu yang Anda tidak dimengerti. Jika 

Anda tidak memahami sesuatu atau jika Anda ragu, mintalah lawan bicara 

untuk mengulanginya. Ini akan menunjukkan minat yang tulus dari diri Anda. 

2) Encoding 

Adalah suatu aktifitas internal pada komunikator dalam menciptakan pesan 

melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan non verbal, yang disusun 

berdasarkanaturan-aturan tata bahasa, serta disesuaikan dengan karakteristik 

komunikan. 

Encoding dapat dilakukan dengan tepat sehingga tujuan komunikasi 

tercapai jika penyampai pesan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. 

(1)  Pesan apa yang akan disampaikan? 

Sebelum pesan dikemas melalui proses yang disebut encoding, penyampai 

pesan harus paham betul ide atau gagasan yang akan disampaikan tanpa 

memahami tentang apa yang akan disampaikan, penyampai pesan bisa 

mengalami kekeliruan dalam memilih kemasan pesan dan media untuk 

menyampaikannya.  

(2) Siapa pihak yang akan menerima pesan darinya? 

Siapa yang dimaksud dengan pertanyaan di atas bukan sekadar menyangkut 

nama tetapi latar belakang pendidikan dan sosial, tingkat perkembangan 

jiwanya, mindset, dst. Isi pesan  sama namun jika penerima pesan berbeda 

misalnya dalam tingkat perkembangan, pendidikan, status sosial, latar 

belakang keahlian, maka kemasan pesan juga harus berbeda.  
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(3) Dalam  bentuk apa pesan disampaikan: verbal atau non verbal? 

Jika dalam bentuk verbal, kata apa atau kalimat yang   bagaimana yang 

dipilih. Kekeliruan dalam mengemas pesan dapat menyebabkan tujuan 

komunikasi tidak tercapai. 

Jika komunikator senantiasa memperhatikan faktor-faktor yang 

berasal dari dirinya, yaitu kemampuan dalam encoding, berarti dirinya 

sudah berusaha meminimalkan kekeliruan dalam komunikasi. Oleh karena 

itu  encoding merupakan kemampuan yang harus dikuasai setiap setiap 

individu, kecuali anak-anak, karena komunikasi merupakan aktivitas yang 

dapat terjadi kapan saja, dengan siapa saja, dan dalam situasi apapun.  

3) Pesan 

Merupakan hasil encoding. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol baik 

verbal maupun non verbal, atau gabungan keduanya, yang mewakili keadaan 

khusus komunikator untuk disampaikan kepada pihak lain. Dalamaktivitas 

komunikasi, pesan merupakan unsur yang sangat penting. Pesan itulah 

disampaikan oleh komunikator untuk diterima dan diinterpretasi oleh 

komunikan. 

4) Saluran 

Merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau yang 

menghubungkan orang ke orang lain secara umum. Dalam konteks komunikasi 

interpersonal, penggunaan saluran atau media semata-mata karena situasi dan 

kondisi tidak memungkinkan dilakukan komunikasi secara tatap muka. 
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Dalam cakupan yang lebih luas, saluran komunikasi mencakup dua 

bentuk, yaitu :  

(1) Saluran Pribadi (Personal Channels) yang melibatkan kontak interpersonal 

langsung dengan individu atau kelompok yang menjadi target. Sebagai 

contoh, seorang sales berperan sebagai saluran pribadi pada saat 

menyampaikan sebuah presentasi penjualan. 

(2)  Saluran Non-pribadi (Nonpersonal channels) merupakan saluran-saluran 

yang membawa pesan tanpa melibatkan kontak perorangan antara pengirim 

dan penerima pesan. Saluran ini sering dirujuk kepada media masa sebagai 

pengirim pesan di mana mereka mengirim pesan kepada banyak individu 

dalam satu waktu secara bersamaan. Dua kategori utama dari saluran non-

pribadi adalah media cetak dan media penyiaran.  

5) Penerima/ komunikan 

Adalah seseorang yang menerima, memahami, dan menginterpretasi     pesan. 

Dalam proses komunikasi interpersonal, penerima bersifat aktif, selain 

menerima pesan melakukan pula proses interpretasi dan memberikan umpan 

balik. Berdasarkan umpan balik dari komunikan inilah seorang komunikator 

akan dapat mengetahui keefektifan komunikasi yang telah dilakukan, apakah 

makna pesan dapat dipahami secara bersama oleh kedua belah pihak yakni 

komunikator dan komunikan. 

6) Decoding 

Merupakan kegiatan internal dalam diri penerima. Melaui indera, penerima 

mendapatkan macam - macam data dalam bentuk “mentah”, berupa kata - kata 
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dan simbol-simbol yang harus diubah ke dalam pengalaman-pengalaman yang 

mengandung makna. Secara bertahap dimulai dari proses sensasi, yaitu proses 

di mana indera menangkap stimuli. 

7) Respon 

Yakni apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah 

tanggapan terhadap pesan. Respon dapat bersifat positif, netral, maupun 

negatif. Respon positif apabila sesuai dengan yang dikehendaki komunikator. 

Netral berarti respon itu tidak menerima ataupun menolak keinginan 

komunikator. Dikatakan respon negatif apabila tanggapan yang 

diberikanbertentangan dengan 

yang diinginkan oleh komunikator. 

8) Gangguan (noise) 

Gangguan atau noise beraneka ragam, untuk itu harus didefinisikan dan 

dianalisis. Noise dapat terjadi di dalam komponen- komponen manapun dari 

sistem komunikasi. Noise merupakan apa saja yang mengganggu atau 

membuat kacau penyampaian dan penerimaan pesan,termasuk yang bersifat 

fisik dan phsikis. 

9) Konteks komunikasi  

Komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu, paling tidak ada tiga 

dimensi yaitu ruang, waktu, dan nilai. Konteks ruang menunjuk pada 

lingkungan konkrit dan nyata tempat terjadinya komunikasi, seperti ruangan, 

halaman dan jalanan. Konteks waktu menunjuk pada waktu kapan komunikasi 

tersebut dilaksanakan, misalnya: pagi, siang, sore, malam. Konteks nilai, 
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meliputi nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi suasana komunikasi, 

seperti: adat istiadat, situasi rumah, norma pergaulan, etika, tata krama, dan 

sebagainya. Komunikasi interpersonal merupakan suatu proses pertukaran 

makna antara orang-orang yang saling berkomunikasi. Orang yang saling 

berkomunikasi tersebut adalah sumber dan penerima. Sumber melakukan 

encoding untuk menciptakan dan memformulasikan menggunakan saluran. 

Penerima melakukan decoding untuk memahami pesan, dan selanjutnya 

menyampaikan respon atau umpan balik. Tidak dapat dihindarkan bahwa 

proses komunikasi senantiasa terkait dengan konteks tertentu, misalnya 

konteks waktu. Hambatan dapat terjadi pada sumber, encoding, pesan, saluran, 

decoding, maupun pada diri penerima. 

Wisnuwardhani (2012:07) dalam melaksanakan hubungan ada tiga 

faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal yaitu faktor internal, 

eksternal dan interaksi 

1) Faktor internal 

Faktor internal meliputi dua hal, yaitu kebutuhan untuk menjadi bagian dari 

suatu kelompok dan pengaruh perasaan. Kebutuhan  untuk menjadi bagian 

dari suatu kelompok dan pengaruh perasaan (Need to Belong). Saat 

seseorang berusaha mempertahankan suatu hubungan, bergabung dalam 

kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati aktivitas bersama 

keluarga, saling mendukung, aka hal tersebut menunjukkan ia memiliki ciri-

ciri need to belong yang cukup kuat dan berusaha mencapai kepuasan agar 

disukai oleh orang lain. 
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Pengaruh perasaan. Sebuah penemuan Byrne et al (dalam 

Wisnuwardhani, 2012:4) menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi sosial, 

humor secara umum digunakan untuk mencairkan suasana dan 

memfasilitasi interaksi pertemanan. Humor yang menghasilkan tawa dapat 

membuat kita lebih udah berinterkasi sekalipun dengan orang yang belum 

kita kenal. Kadi kondisi perasaan positif itu kita akan lebih terbuka untuk 

melakukan komunikasi 

2) Faktor ekternal 

Faktor ekstenal yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan 

interpersonal adalah proximity (faktor kedekatan) dan daya tarik fisik. 

Faktor kedekataan. Orang Jawa bilang, “witting tresno jalaran soko kulino” 

yang maknanya  ketika kita sering bertemu dengan orang di sekitar kita 

maka kita akan terbiasa elihat orang tersebut dan akhirnya jatuh cinta. 

Daya tarik fisik. Wisnuwardhani (2012:07) dalam sebuah penelitian 

mengenai daya tarik fisik menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya 

bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik akan menapilkan ketenangan, 

mudah bergaul, mandiri daripada orang yang tidak menarik.  

3) Faktor interaksi 

Ada dua hal menjadi pertimbangan, yakni persamaan-perbedaan dan 

reciprocal liking. 

Persamaan-perbedaan. Kesamaan dalam berpakaian adat jawa memiliki 

ikatan  persahabatan yang cukup telat, sehingga menggunakan pakaian pun, 

mereka memilih motif dan warna yang mirip. Hal tersebut  membuat mereka 
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seakin nyaman dan berinteraksi satu saa lain. Semakin  banyak kesamaan 

antara satu saa lain, maka mereka semakin saling menyukai. 

Reciprocal liking. Faktor yang mempengaruhi ketertarikan kita kepada 

orang lain yaitu bagaimana kita orang tersebut menyukai kita. Dalam sebuah 

hubungan interpersonal, terkadang kita menemukan orang yang tidak 

menyukai kita karena satu alasan tertentu atau orang yang dapat menyukai 

kita apa adanya. 

2.4  Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menjelaskan tentang komunikasi 

interpersonal siswa kelas VIII A pada SMP Negeri 3 Ungaran tahun ajaran 

2018/2019 yang terhambat. Menurut Devito (2011:285) mengatakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi komunikasi interpersonal : (1) keterbukaan, (2) empati, (3) 

sikap mendukung, (4) sikap positif, (5) kesetaraan. Komunikasi yang terhambat 

akan berpengaruh dengan sikap terbuka siswa. Sikap terbuka siswa kepada orang 

lain dalam berinteraksi tidaklah mudah, siswa tidak akan pernah mampu 

membuka diri bila siswa tidak percaya dan merasa tidak nyaman terhadap orang 

yang diajak berbicara maka individu akan sulit terbuka.  Kemauan siswa untuk 

membuka diri dapat disebut dengan keterbukaan diri atau self disclosure. Devito 

(2011:64) mengartikan keterbukaan diri sebagai suatu jenis komunikasi mengenai 

informasi tentang diri individu yang biasanya disembunyikan. Menurut Devito, 

aspek-aspek keterbukaan diri siswa: (a) Kuantitas dari pengungkapan diri 

(Amount), (b) nilai (Valence), (c) kejujuran (Accuracy/Honesty), (d) niat 

(Intention), (e) keakraban 
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Berdasarkan uraian di atas, penerlitian ini menitikberatkan pada hubungan 

antara keterbukaan diri dan komunikasi interpersonal siswa VIII A di SMP Negeri 

3 Ungaran tahun ajaran 2018/2019. Kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori dan kerangka berfikir, maka diajukan hipotesis 

bahwa terdapat hubungan positif antara keterbukaan diri dan komunikasi 

interpersonal siswa kelas VIII A di SMP Negeri 3 Ungaran Tahun Ajaran 

2018/2019 

Menurut Devito, ciri-ciri komunikasi 

interpersonal: (1) keterbukaan, 2) 

empati, 3) sikap mendukung, 4) sikap 

positif, 5) kesetaraan 

Menurut Devito, aspek-aspek keterbukaan 

diri siswa: (a) Kuantitas dari 

pengungkapan diri (Amount), (b) nilai 

(Valence), (c) kejujuran 

(Accuracy/Honesty), (d) niat 

(Intention), (e) keakraban (Intimacy) 

 

Komunikasi interpersonal yang terhambat pada siswa 

VIII A di SMP N 3 Ungaran tahun ajaran 2018/2019 

Hunungan antara Keterbukaan Diri dan Komunikasi 

interpersonal Siswa VIIIA di SMP N 3 Ungaran tahun ajaran 

2018/2019 
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BAB 5 

  PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : 

1) Keterbukaan diri siswa kelas VIII A yang mengikuti konseling kelompok 

termasuk dalam kriteria baik. yaitu sebesar 67,67%. 

2) Komunikasi interpersonal siswa kelas VIII A yang mengikuti konseling 

kelompok termasuk dalam kriteria baik sebesar 75,8% 

3) Hasil analisis korelasi sederhana (r) didapatkan korelasi antara keterbukaan 

diri dengan komunikasi interpersonal adalah 0.363. Hal ini menunjukkan 

rendah antara keterbukaan diri dengan komunikasi interpersonal. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan difokuskan pada substansi berdasarkan 

hasil penelitian dan ditunjukkan pihak-pihak terkait yaitu konselor 

sekolah, siswa, dan peneliti selanjutnya: 

1) Bagi Guru BK di SMP Negeri 3 Ungaran, disarankan agar hasil penelitian ini 

hendaknya bisa dijadikan bahan evaluasi serta motivasi dalam membantu 

siswa bersikap terbuka dengan teman, guru dan orang tua. Dengan demikian 

hubungan siswa dengan teman, guru dan orang tua akan harmonis dan 

mampu meminimalisir perselisihan yang timbul antara siswa SMP Negeri 3 

Ungaran hendaknya lebih meningkatkan sikap mendukung dan aspek lainya 
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secara mendalam dengan cara lebih sering  dalam menyampaikan informasi 

tentang dirinya dan berusaha akrab dengan teman, guru dan orang tua 

2) Bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara keterbukaan diri dengan komunikasi interpersonal di 

sekolah, dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan 

pendekatan lain agar hasil yang diperoleh lebih luas dan lengkap. Misalkan 

dengan melakukan penelitian eksperimen yaitu dengan upaya meningkatkan 

keterbukaan diri dan komunikasi interpersonal 
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