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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.  
 
 

 
 


