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BAB II 

KERANGKA TEORI / KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1. Penelitian Sejenis Terdahulu 

Guna melengkapi tulisan ini, maka dilakukan peninjauan literatur teori 

yang terkait dengan judul yang akan diteliti. Terdapat  tiga skripsi yang terkait 

dengan teori Self Disclosure yang bersumber dari perpustakaan Universitas 

Indonesia. Ketiga skripsi tersebut dibuat antara tahun 1995 hingga 2006. Tinjauan 

literatur ini guna melengkapi dan menguatkan teori yang akan dipakai dalam 

penelitian ini, dengan melihat teori-teori terkait yang pernah digunakan oleh 

peneliti lain dengan topik atau masalah penelitian yang serupa. 

Pertama, skripsi yang berjudul Radio Sebagai Sarana melakukan Self 

Disclosure pada remaja. Skripsi yang dibuat oleh Armadeta Wardhana pada tahun 

2006 ini menitik beratkan pada masalah mengapa remaja memanfaatkan radio 

sebagai sarana Self Disclosurenya. Tujuan dari penulis itu yakni mengetahui 

secara menyeluruh faktor apa saja yang melatar belakangi remaja melakukan Self 

Disclosure ke media masa, khususnya radio, juga mengetahui apa saja manfaat 

yang diperoleh khalayak remaja setelah melakukan Self Disclosure, mengetahui 

bagaimana remaja memandang diri dan segala konsep yang terkait dengan 

kebudayaan remaja,  dan mengetahui pola hubungan antar remaja, maupun remaja 

dan keluarga. Penulis dalam meneliti tersebut menggunakan beberapa teori, yakni 
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definisi Self Disclosure, Fungsi Self Disclosure, Resiko Self Disclosure, 

Komformitas sebagai bagian dari Self Disclosure, pengertian konformitas, bentuk 

konformitas, radio sebagai media massa, persaingan antar radio, format siaran 

radio, radio dengan sasaran remaja, remaja sebagai identitas social, time space 

and communication. Dengan metode kuantitatif dan  teori yang lengkap itu 

penulispun mendapatkan hasil bahwa melalui Self Disclosure seorang remaja 

dapat dengan mudah berbagi persoalan, meluapkan perasaan, baik suka duka 

bahkan mengkonfirmasi diri tentang suatu persoalan yang belum pernah dihadapi, 

adanya sensasi menjadi seorang yang penting, karena sebagian dirinya berhasil 

menjadi bagian dari media massa. Seorang mengungkapkan kisahnya pada fitur 

ini, mereka sebenarnya senang membagi kisah, dan berharap orang lain 

mengikutinya. Namun, beberapa kekurangan nampak dengan terlihat penulis 

condong pada sifat, fungsi dan karakter media, selain itu juga terlihat penulis 

merasa kekurangan waktu dalam meneliti. 

Kedua, meninjau skripsi dengan judul Teori Self Disclosure dalam 

komunikasi antar pribadi yang berasal dari fakultas ilmu social UI Rosy Tri 

Pagiwati pada tahun 1995. Dalam tulisan ini menitik beratkan terhadap masalah 

bagaimana pertimbangan individu dalam melakukan Self Disclosure serta 

kencenderungan pengungkapan diri individu dengan penekanan pada aspek 

relasional atau hubungan. Penulis mengungkapkan tujuannya guna mengetahui 

bagaimana pandangan individu terhadap perilaku Self Disclosure, serta 

menjelaskan bagaimana kecenderunagan individu dalam melakukan Self 

Disclosure, selain itu meneliti sikap individu terhadap perilaku Self Disclosure 

Pengaruh Hubungan..., Mario Mediantoro, FIKOM UMN, 2014



10 
 

 
 

yang dilakukan orang lain kepadanya. Dengan teori kualitatif penulis 

menggunakan teori pengertian Self Disclosure, fungsi Self Disclosure, 

Karakteristik Self Disclosure, Tahap-tahap Self Disclosure, resiko melakukan Self 

Disclosure. Dari sana, penulis mendapatkan hasil faktor relasional atau jenis dan 

kedekatan hubungan berpengaruh terhadap perilaku Self Disclosure individu dan 

secara tidak langsung usia juga menjadi factor yang berperan dalan Self 

Disclosure individu. 

Ketiga, peninjauan mengenai Strategi Komunikasi Interpersonal Orang 

Tua dan Remaja dalam pendidikan seksual yang ditulis oleh Viola Oyong pada 

tahun 2013 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. 

Dalam tulisannya terdapat beberapa masalah yakni bagaimana strategi komunikasi 

interpersonal orang tua dan remaja dalam memberikan pendidikan social. 

Beberapa masalah tersebut digunakan dengan tujuan menggambarkan komunikasi 

interpersonal yang terjadi antara orang tua dan remaja, dalam memberikan 

pendidikan seks. Selain itu juga untuk mengetahui strategi komunikasi 

interpersonal yang digunakan orang tua dalam memberikan pendidikan seks 

kepada remaja. Adapun teori yang digunakan adalah definisi efek dan peranan 

komunikasi interpersonal. Model dan elemen komunikasi interpersonal, jenis-

jenis komunikasi interpersonal, cirri dan karakteristik komunikasi interpersonal, 

strategi komunikasi interpersonal, konsep remaja serta karakteristik remaja, dan 

definisi pendidikan seksual. Dengan menggunakan paham fenomenologis dan 

postpositivisme dan kualitatif mendapatkan hasil yakni strategi komunikasi 

interpersonal yang masih harus ditingkatkan dalam keluarga adalah srategi 
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“keterbukaan”, dan juga “kesetaraan” dalam melakukan komunikasi interpersonal 

terkait maslaah seksual.. Kelebihan dari penulisan ini terdapat hasil output yang 

lengkap baik dari key informan maupun hasil wawancara. 

Setelah meninjau dan meneliti tulisan-tulisan yang mempunyai 11opic 

yang serupa, namun kelebihan dari tulisan peneliti yakni tlisan saya lebih berfokus 

pada pengaruh Self Disclosure serta hubungan interpersonal antara orang tua 

dengan anak, keunggulan penelitian ini terletak dalam kelengkapan, sehingga 

hasil yang dicapai lebih jelas. Berbanding dengan temuan-temuan yang ada, 

bahwa keterbatasan waktu dan ketidak lengkapan menjadi corong utama 

kekurangan dari tulisan-tulisan yang telah ditemukan tersebut. 

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian  Sejenis Terdahulu 

Nama Armadeta 

Wardhana 

Rosy Tri 

Pagiwati 

Viola Oyong Mario 

Mediantoro 

Judul Radio Sebagai 

Sarana 

Melakukan Self 

Disclosure Pada 

Remaja 

Teori Self 

Disclosure 

Dalam 

Komunikasi 

Antar Pribadi 

Strategi Komunikasi 

Interpersonal Orang Tua Dan 

Remaja Dalam Pendidikan 

Seksual 

Pengaruh 

Hubungan 

Interpersonal 

Terhadap Self 

Disclosure 

Anak Dalam 

Masalah 

Berpacaran 

Tujuan 

Penelitian 

Mengetahui 

mengapa 

remaja 

memanfaatkan 

radio sebagai 

sarana Self 

Disclosurenya 

Mengetahui 

pertimbangan 

individu dalam 

melakukan Self 

Disclosure serta 

kencenderungan 

pengungkapan 

diri individu 

dengan 

penekanan pada 

aspek relasional 

atau hubungan 

Menggambarkan komunikasi 

interpersonal yang terjadi 

antara orang tua dan remaja, 

dalam memberikan 

pendidikan seks. 
 

Mengetahui strategi 

komunikasi interpersonal 

yang digunakan orang tua 

dalam memberikan 

pendidikan seks kepada 

remaja 

Untuk 

mengetahui 

seberapa kuat 

pengaruh 

hubungan 

interpersonal 

antara orang 

tua dan anak 

terhadap 

tingkat self 

disclosure 

anak dalam 

masalah 

berpacaran 
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Metode 

penelitian 

Kuantitatif Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif 

Paradigma Positivistik Positivistik Post Positivistik Positivistik 

Hasil 

Penelitian 

Melalui Self 

Disclosure 

seorang remaja 

dapat dengan 

mudah berbagi 

persoalan, 

meluapkan 

perasaan, baik 

suka duka 

bahkan 

mengkonfirmasi 

diri tentang 

suatu persoalan 

yang belum 

pernah 

dihadapi, 

adanya sensasi 

menjadi 

seorang yang 

penting, karena 

sebagian 

dirinya berhasil 

menjadi bagian 

dari media 

massa 

Faktor 

relasional atau 

jenis dan 

kedekatan 

hubungan 

berpengaruh 

terhadap 

perilaku Self 

Disclosure 

individu dan 

secara tidak 

langsung usia 

juga menjadi 

factor yang 

berperan dalan 

Self Disclosure 

individu 

strategi komunikasi 

interpersonal yang masih 

harus ditingkatkan dalam 

keluarga adalah srategi 

“keterbukaan”, dan juga 

“kesetaraan” dalam 

melakukan komunikasi 

interpersonal terkait maslaah 

seksual 

 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian 

Peneliti 

Penelitian ini 

melihat atau 

meneliti tingkat 

Self Disclosure 

dengan 

menggunakan 

media radio, 

peneliti 

mengukur 

tingkat Self 

Disclosure 

dengan 

mengacu pada 

hubungan 

antara orang tua 

dan anak  

Penelitian ini 

menggambarkan 

bagaimana 

pengaruh 

relasional atau 

hubungan 

dengan perilaku 

Self Disclosure. 

Sedangkan 

peneliti 

berfokus pada 

tingkat Self 

Disclosure anak 

kepada orang 

tua dalam 

perihal 

berpacaran. 

Penelitian ini lebih 

menekankan pada strategi 

komunikasi antara orang tua 

dan anak, sedangkan peneliti 

lebih menekankan pengaruh 

hubungan antara orang tua 

dengan anak. Perbedaannya 

juga dari metode 

penelitiannya. Penelitian ini 

menggunakan metode 

kualitatif, sedangkan peneliti 

menggunakan metode 

kuantitatif. 

 

sumber : diolah oleh peneliti 
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2.2      Konsep-Konsep yang Digunakan 

2.2.1. Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, 

ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, 

komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh 

kedua belah pihak. apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti 

oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan 

gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, 

menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut 

komunikasi nonverbal. 

Komunikasi menurut Griffin (2009:6) yakni proses hubungan 

untuk membuat dan menginterpretasi pesan yang berguna untuk 

memperoleh respon dari orang lain. Dalam komunikasi terdapat 

komunikator dan juga penerima pesan. 

Komunikasi antarpribadi adalah interaksi verbal dan non verbal 

diantara dua (atau terkadang lebih dari dua) orang yang saling tergantung 

(Devito, 2009:4).  
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Menurut Devitto (2009:17) komunikasi antarpribadi atau 

disebut Interpersonal Comunication memiliki lima tujuan : 

1. To Learn : Komunikasi Interpersonal mengajarkan atau juga untuk 

lebih memahami dunia luar, dunia luar yang dimaksud bisa berupa 

objek, kejadian, maupun orang banyak. 

2. To Relate : Komunikasi Interpersonal membantu kita untuk saling 

berhubungan. Berhubungan yang dimaksud bisa berupa pertemanan 

maupun tentang cinta. Sebagai bukti kita akan merespon secara 

langsung tentang pesan yang diberikan oleh sahabat ataupun pasangan 

kita. 

3. To Influence : Sangat mungkin jika kita secara langsung 

mempengaruhi sikap dan perilaku dari lawan bicara kita atau individu 

yang berkomunikasi secara pribadi dengan kita. 

4. To Play : Komunikasi biasa dilakukan dengan teman maupun orang 

yang dekat dengan kita. Komunikasi yang berlangsung biasanya 

berhubungan dengan kesenangan masing-masing. 

5. To Help : Komunikasi Interpersonal bisa membantu dalam berbagai 

hal. Dengan komunikasi misalnya seorang psikolog membantu 

melepaskan masalah yang ada di pasien, dan juga sebaliknya sanga 

pasien bisa lebih lega dan merasa dibantu jika sudah bisa 

mengungkapkan apa yang ingin dikomuniakasikan. 
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Komunikasi Interpersonal dalam praktiknya juga memiliki garis 

pedoman ketika digunakan dan diantara pertemanan, asmara, keluarga dan 

tempat kerja. De Vitto dalam bukunya mengakronimkan garis pedoman itu 

menjadi ETHICS (2009:252).  

ETHIC merupakan singkatan dari empathy, talk, honesty, 

Interaction Management, Confidientiality, Supportiveness. 

1. Empathy : pada tahapan hubungan, setiap orang memiliki etika 

untuk mencoba mengerti dan memahami apa yang orang lain 

rasakan atau perasaannya serta berfikir dari sudut pandang orang 

lain. 

2. Talk : pengambilan keputusan dalam sebuah hubungan harus 

muncul dengan cara pembicaraan secara persuasive bukan dengan 

paksaan 

3. Honesty : Komunikasi Interpersonal harus dijalankan dengan 

kejujuran dan kepercayaan 

4. Interaction management : hubungan interpersonal harus bisa 

memuaskan menmembuat nyaman. Hal tersebut merupakan 

tanggung jawab individu itu sendiri 

5. Confidentiality: orang-orang memiliki hak untuk mengharapkan 

pada apa yang mereka katakan, tidak akan diberikan kepada orang 

lain. Hal tersebut membuat seseorang meranya nyaman. 
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6. Supportiveness : dukungan dan tindakan yang koperatif menjadi 

karakteristik interaksi antar pribadi dari seseorang yang menjalani 

hubungan interpersonal. 

Komunikasi yang efektif yakni adalah komunikasi yang 

menimbulkan efek tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh 

komunikator (Devito,2009:17). Efek yang ditimbulkan oleh 

komunikasi dapat diklasifikasikan pada : 

1. Efek Kognitif : yaitu jika ada perubahan pada apa yang 

diketahui, dipahami, dipersepsi oleh komunikan atau yang 

berkaitan dengan pikiran. Atau bisa juga dikatak pesan ini 

ditujukan kepada pengetahuan komunikan. 

2. Efek Afektif : adanya perubahan pada yang dirasaakn atau 

berhubungan dengan perasaan. Tujuannya supaya komunikan 

tidak hanya mendapatkan informasi namun juga menggerakan 

hati serta perasaannya. 

3. Efek Konatif : perilaku yang nyata meliputi tindakan, kegiatan, 

dan juga kebiasaan. Dengan kata lain komunikasi tersebut ingin 

membuat komunikan melakukan tindakan atau perilaku 

tersebut. 
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2.2.2. Teori Penetrasi Sosial & Self Disclosure 

Secara garis besar, Teori Penetrasi Sosial adalah proses ikatan yang 

menggerakan sebuah hubungan dari tidak intim menjadi lebih intim (West 

dan Turner, 2013:196). dalam teori ini juga terdapat beberapa asumsi, 

yakni : 

1. Hubungan mengalami kemajuan dari yang tidak intim menjadi lebih 

intim 

2. Secara umum, perkembangan hubungan sistematis dan dapat 

diprediksi 

3. Perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri 

serta disolusi 

4. Pembukaan diri (Self Disclosure) adalah inti dari perkembangan 

hubungan. 

Hubungan Interpersonal berkembang secara bertahap dan dapat 

diprediksi. Beberapa teoritikus Penetrasi Sosial percaya bahwa pembukaan 

diri adalah cara utama yang digunakan oleh sebuah hubungan ramah 

tamah yang bergerak menuju hubungan yang intim. Meskipun pembukaan 

diri dapat mengarahkan menuju hubungan yang lebih intim, pembukaan 

diri juga dapat menyebabkan satu orang atau lebih berada pada posisi yang 

rentan. 

Menurut Altman dan Taylor hubungan yang tidak intim bergerak 

menuju hubungan yang intim karena adanya keterbukaan diri atau Self 
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Disclosure. Proses ini memungkinkan orang untuk saling mengenal dalam 

sebuah hubungan. Pembukaan diri membangtu membentuk hubungan 

masa kini dan masa depan antara dua orang. (West dan Turner, 2013 :199) 

dalam sebuah hubungan. 

Menurut Devito, Teori Penetrasi Sosial serupa dengan lapisan 

bawang seperti gambar berikut : 

          Sumber: Devito (2009:259) 

DeVito (2009:259-260) menggambarkan individu sebagai suatu 

lingkaran dan membagi lingkaran itu menjadi bagian-bagian berbentuk 

laba-laba atau juga sering dikenal sebagai lapisan bawang. Bagian-bagian 

tersebut melambangkan topik atau bidang yang dibicarakan, atau keluasan. 

Selanjutnya, lingkaran-lingkaran ini dalam konsentris menggambarkan 

berbakai tingkat komunikasi atau kedalaman. Pada lingkaran (1) hanya 

terdapat tiga topik yang didalami. Dua topik didalami hanya sampai 

tingkat kedua sedangkan satu topik lainnya didalami sampai 

tingkatpertama. Dalam jenis interaksi ini, ada tiga topik yang dibicarakan. 

Gambar 2. 1 

"Lapisan Bawang" Social Penetration Theory 
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Topik-topik yang dibicarakan dan didiskusikan pada tingkat yang boleh 

dikatakan dangkal. Ini adalah hubungan yang mungkin dimiliki dengan 

seorang kenalan. 

Lingkaran (2) menggambarkan hubungan yang lebih akrab, lebih 

luas (ada empat topik yang dibicarakan) dan lebih dalam. Ini adalah jenis 

hubungan dengan seorang kawan. Lingkaran (3) juga memperlihatkan 

hubungan yang bisa dikatakan lebih dekat lagi, dimana disini terdapat 

tujuh dari delapan topik yang dibahas dan sebagian dibahas mendalam. Ini 

adalah semacam hubungan dengan seorang sahabat yang dekat, kekasih, 

orang tuam ataupun saudara kandung. 

Ditambahkan oleh West dan Turner (2013:200) mereka meyakini 

bahwa sebuah hubungan interpersonal bisa dibandingkan dengan sebuah 

bawang. Dimana tiap lapisannya mewakili berbagai aspek dari kepribadian 

orang. Lapisan terluar yakni adalah citra publik seseorang. Citra publik 

adalah apa yang dilihat secara langsung oleh orang lain. Setelah itu 

berlanjut ke lapisan berikutnya, dimana pada lapisan berikutnya 

menjelaskan tentang resprositas. Resprositas yakni merupakan 

keterbukaan balik dari seseorang kepada yang lainnya. Pada lapisan ini 

bisa juga disebutkan sebagai keterbukaan orang lain akan mengarahkan 

orang lain untuk terbuka. 

Menurut West dan Turner (2013:200) Teori Penetrasi Sosial 

memiliki dua dimensi, yakni : 
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1. Keluasan : merujuk pada berbagai topik yang didiskusikan dalam 

suatu hubungan 

2. Waktu keluasan : berhubungann dengan jumlah waktu yang 

dihabiskan oleh pasangan dalam berkomunikasi satu sama lainnya 

mengenai bermacam topik tersebut. 

3. Kedalam : merujuk pada tingkat keintiman yang mengarahkan 

diskusi mengenai suatu topik. 

Pada tahap awal hubungan dapat dikatakan hanya memiliki 

keluasan yang sempit dan kedalaman yang dangkal. Namun ketika 

hubungan dua orang tersebut bergerak menjadi lebih intim, maka tidak 

bisa dipungkiri akan memiliki dimensi keluasan yang lebih luas dan juga 

memiliki kedalaman yang tidak dangkal. 

Secara mudah nya keterbukaan diri seseorang dapat menentukan 

tahap Hubungan Interpersonal seseorang dengan individu lainnya. 

Hubungan tersebut dapat diliat dari berapa luas (breadth) dan kedalaman 

(depth) topik yang dibicarakan. 

Individu yang terlalu membuka diri disebut over disclosure, yaitu 

seorang individu yang memberikan informasi tentang dirinya kepada 

siapapun. Sedangkan individu yang terlalu menutup dirinya kepada 

siapapun disebut under disclosure. 
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Tahapan penetrasi sosial bisa dibagi menjadi 4 (West dan Turner, 

2013:205): 

1. Orientasi : membuka sedikit informasi tentang diri kita kepada 

orang lain 

2. Pertukaran dan penjajakan afektif : munculnya kepribadian 

seseorang 

3. Pertukaran afektif : komunikasi yang spontan, dan seringnya 

menggunakan idiom pribadi. 

4. Pertukaran stabil : komunikasi yang efisien serta mulai 

dibangunnya sebuah system kominikasi personal. 

Dalam “Interpersonal Communication Book” dituliskan :  

“One of the most important forms of interpersonal communication  

that you could engage in is talking about yourself, or  

selfdisclosure. Self-disclosure refers to your communicating  

information about yourself to another person.”  

(“Satu bentuk terpenting dari komunikasi interpersonal dimana kita  

dapat melibatkan pembicaraan tentang diri kita sendiri, atau  

membuka diri. Self-disclosure mengacu pada mengkomunikasikan  

informasi kita tentang diri kita kepada orang lain”).  

 (DeVitto, 2009 : 77)  

 

Konsep yang lebih jelas dikemukakan oleh Devitto (2009:193), 

yang mengartikan Self Disclosure sebagai salah satu tipe komunikasi 

dimana informasi tentang diri yang biasa dirahasiakan diberitahu kepada 
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orang lain atau juga bisa disebut sebagi pengkomunikasian informasi 

tentang diri sendiri. 

 Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu informasi 

yang diutarakan tersebut haruslah informasi baru yang belum pernah 

didengar orang tersebut sebelumnya. Kemudian informasi tersebut 

haruslah informasi yang biasanya disimpan/dirahasiakan. Hal terakhir 

adalah informasi tersebut harus diceritakan kepada orang lain baik secara 

tertulis dan lisan.  

Informasi yang biasa disampaikan biasanya mengenai nilai hidup 

kita, kepercayaan dan juga keinginan kita, selain itu juga mengenai 

tingkah laku kita (pecinta belanja atau yang lainnya), atau karakteristik 

kualitas berhubungan kita (Devitto, 2009:193) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Self Disclosure adalah bentuk 

komunikasi interpersonal yang didalamnya terdapat pengungkapan ide, 

perasaan, fantasi, informasi mengenai diri sendiri yang  bersifat rahasia 

dan belum pernah diungkapkan kepada orang lain secara jujur.  

Devito menyatakan hal-hal yang mempengaruhi Self Disclosure 

(2009:194): 

1. Who you are : Nilai (kualitas positif dan negatif) pengungkapan diri 

juga berpengaruh secara signifikan. Pengungkapan diri yang positif 

lebih disukai daripada pengungkapan diri yang negatif. Pendengar 

akan lebih suka jika pengungkapan diri orang lain yang didengarnya 
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bersifat positif. Secara umum Self Disclosure adalah hubungan timbal 

balik. Dyadic effectdalam pengungkapan diri menyatakan secara tidak 

langsung bahwa dalam proses ini terdapat efek spiral (saling 

berhubungan), dimana setiap pengungkapan diri individu diterima 

sebagai stimulus untuk penambahan pengungkapan diri dari yang lain. 

Dalam hal ini, pengungkapan diri antar kedua individu akan semakin 

baik jika pendengar bersikap positif dan menguatkan. Secara umum, 

individu cenderung menyukai orang lain yang  mengungkapkan cerita 

rahasianya pada jumlah yang kira-kira sama.  

2. Your Culture : Terdapat perbedaan ras dan kebangsaan dalam 

pengungkapan diri. Murid kulit hitam lebih jarang mengungkapkan 

diri mereka dibandingkan murid kulit putih. Murid di USA lebih sering  

disclose (mengungkapkan diri) daripada kelompok yang sama di 

Puerto Rrico, Jerman, Inggris dan di Timur Tengah. Juga terdapat 

perbedaan frekuensi pengungkapan diri dalam grup usia yang berbeda. 

Pengungkapan diri pada teman dengan gender berbeda meningkat dari 

usia 17-50 tahun dan menurun kembali 

3. Your Gender : Banyak penelitian mengindikasikan secara umum, 

bahwa wanita lebih terbuka daripada pria tapi keduanya membuat 

disclosure (penyingkapan) negatif yang hampir sama dari segi jumlah 

dan tingkatannya.  

4. Your Listeners : Pengungkapan diri, mungkin karena sejumlah 

ketakutan yang dirasakan oleh individu karena mengungkapkan cerita 
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tentang diri sendiri, lebih sering terjadi dalam kelompok yang kecil 

daripada kelompok yang besar. Dengan pendengar lebih dari satu 

seperti  monitoring sangatlah tidak mungkin karena respon yang 

nantinya bervariasi antara pendengar. Alasan lain adalah jika 

kelompoknya lebih besar dari dua, pengungkapan diri akan dianggap 

dipamerkan dan terjadinya pemberitaan publik. Tak lama kemudian 

akan dianggap hal yang umum karena sudah banyak orang yang tahu 

5. Your Topic : Topik mempengaruhi jumlah dan tipe pengungkapan diri. 

Menemukan bahwa pengungkapan diri mengenai uang, kepribadian 

dan fisik lebih jarang dibicarakan daripada berbicara tentang rasa dan 

minat, sikap dan opini, dan juga pekerjaan. Hal ini terjadi karena tiga 

topik pertama lebih sering dihubungkan dengan  self-concept 

seseorang, dan berpotensi melukai orang tersebut.  

6.  

Dimensi Self Disclosure 

Self Disclosure berbeda bagi setiap individu dalam hal kelima 

dimensi di bawah ini (Devito, 1986):  

1. Amount 

Kuantitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan 

mengetahui frekuensi dengan siapa individu mengungkapkan diri 

dan durasi dari pesan self-disclosing atau waktu yang diperlukan 
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untuk mengutarakan statemen Self Disclosure individu tersebut 

terhadap orang lain.   

2. Valence 

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 

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 

Seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang ingin 

diungkapkan, seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol 

informasi-informasi yang akan dikatakan pada orang lain.  
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5. Intimacy 

Individu dapat mengungkapkan detail  yang paling intim 

dari hidupnya, hal-hal yang  dirasa sebagai periperal atau 

impersonal atau hal yang hanya bohong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Menurut Cathrine Greene, Valerian J. Delerga dan Alicia Mathews dalam 

bukunya  The Cambridge Handbook of Personal Relationships tahun 2006 

menyatakan terdapat pola sesorang dalam melakukan decision making jika 

ingin adanya keterbukaan diri. Gambar diatas menunjukan bagaimana 

gambar 2. 2 Model pengambilan keputusan dalam keterbukaan diri (Anita dan Daniel, The 
Cambridge Handbook of Personal Relations,2006:414) 
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seseorang mengambil keputusan dalam keterbukaan dirinya. Dimulai dari 

latar belakang seseorang kemudian berlanjut ke situasi individu. Lalu dia 

akan menentukan apakah ingin terbuka atau tidak. Jika terbuka, pesan apa 

yang ingin disampaikan, dan reaksi apa yang ingin di terima dari orang 

lain. 

2.2.3. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu 

tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan 

Pada sebuah keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang 

tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau 

pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu 

sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta 

mempertahankan suatu kebudayan  

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan 

ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang 

dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab 

untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk 

mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak 

terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian 
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keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti 

yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. 

Menurut Arifin (dalam Suhendi, Wahyu, 2001:41) keluarga 

diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih 

yang dihubungkan dengan pertalian darah,perkawinan atau adopsi 

(hukum) yang memiliki tempat tinggal bersama.Selanjutnya, Abu Ahmadi 

(dalam Suhendi, Wahyu, 2001: 44 -52), mengenai fungsi keluarga adalah 

sebagai suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau 

diluar keluarga 

Adapun fungsi keluarga terdiri dari:  

a. Fungsi Sosialisasi Anak.  

Fungsi sosialisasi menunjuk pada peranan keluarga dalam 

membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha 

mempersiapkan bekal selengkap-lengkapnya kepada anak dengan 

memperkenalkan pola tingkah laku, sikap keyakinan, cita-cita, dan nilai-

nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang 

diharapkan akan dijalankan oleh mereka. Dengan demikian, sosialisasi 

berarti melakukan proses pembelajaran terhadap seorang anak. 

b. Fungsi Afeksi  

Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih sayang atau 

rasa cinta. Pandangan psikiatrik mengatakan bahwa penyebab utama 

gangguan emosional, perilaku dan bahkan kesehatan fisik adalah ketiadaan 
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cinta, yakni tidak adanya kehangatan dan hubungan kasih syang dalam 

suatu lingkungan yang intim. Banyak fakta menunjukan bahwa kebutuhan 

persahabatan dan keintiman sangat penting bagi anak. Data-data 

menunjukan bahwa kenakalan anak serius adalah salah satu ciri khas dari 

anak yang tidak mendapatkan perhatian atau merasakan kasih sayang.  

c. Fungsi Edukatif  

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik anak. Hal itu 

dapat dilihat dari pertumbuhan sorang anak mulai dari bayi, belajar jalan, 

hingga mampu berjalan.  

d. Fungsi Religius  

Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini fungsi di keluarga 

semakin berkembang, diantaranya fungsi keagamaan yang mendorong 

dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insan-insan 

agama yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.  

e. Fungsi Protektif 

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. 

Fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-

hal yang negatif. Dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan 

perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotanya. 
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f. Fungsi Rekreatif  

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang sangat 

gembira dalam lingkungan. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari 

hiburan. Dewasa ini, tempat hiburan banyak berkembang diluar rumah 

karena berbagai fasilitas dan aktivitas rekreasi berkembang dengan 

pesatnya. Media TV termasuk dalam keluarga sebagai sarana hiburan bagi 

anggota keluarga.  

g. Fungsi Ekonomis  

Pada masa lalu keluarga di Amerika berusaha memproduksi 

beberapa unit kebutuhan rumah tangga dan menjualnya sendiri. Keperluan 

rumah tangga itu, seperti seni membuat kursi, makanan, dan pakaian 

dikerjakan sendiri oleh ayah, ibu, anak dan sanak saudara yang lain untuk 

menjalankan fungsi ekonominya sehingga mereka mampu 

mempertahankan hidupnya.  

h. Fungsi Penemuan Status  

Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima serangkaian status 

berdasarkan umur, urutan kelahiran, dan sebagainya. Status/kedudukan 

ialah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau 

posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Status 
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tidak bisa dipisahkan dari peran. Peran adalah perilaku yang diharapkan 

dari seseorang yang mempunyai status. 

Pola bimbingan orang tua pada anak selain bimbingan disekolah, 

bimbingan dirumah sangat penting, karena anak lebih banyak 

menghabiskan waktunya dilingkungan keluarga. Untuk itu keluarga 

dituntut untuk dapat menerapkan pendidikan keimanan guna sebagai 

pegangan anak di masa depan. 

Devitto (2009:261) menunjukan dan memaparkan mengenai 

karakteristik dari sebuah keluarga. 

1. Defined Roles 

Setiap anggota keluarga sudah memiliki persepsi yang jelas 

mengenai tugas dan apa yang di lakukan di dalam 

hubungan keluarga. Diharapkan setiap anggota memiliki 

kaitan hubungan yang baik antara satu dengan anggota 

yang lain. 

2. Recognition of Responsibilities 

Setiap anggota keluarga melihat diri mereka sendiri dan 

sadar akan tanggung jawab dan kewajiban tertentu kepada 

anggota keluarga yang lainnya. 

3. Shared History and Future 

Sebuah keluarga dimana memiliki hubungan yang sangat 

baik, akan memiliki sejarah yang dialami bersama dan juga 
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memiliki prospek masa depan secara bersama. Tiap anggota 

juga memiliki kesempatan menceritakan apa yang terjadi 

kepada anggota lainnya. Interaksi ini berguna untuk 

menjadikan hubungan lebih baik. 

4. Shared Living Space 

Ketika seseorang memiliki hubungan yang dekat, biasanya 

mereka akan berbagi ruang hidup bersama. 

2.2.4. Komunikasi Orang Tua dan Anak 

Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak dalam satu 

ikatan keluarga dimana orang tua bertanggung jwawab dalam mendidik 

anak. Hubungan yang saling terjalin antara orang tua dan anak disii 

bersifat dua arah, disertai dengan pemahaman bersama terhadap sesuatu 

hal dimana antara orang ua dan anak berhak menyampaiakn pendapat, 

pemikirang, informasi dan atau nasihat. Oleh karena itu hubungan yang 

terjalin dapat menimbulkan kesenangan yang berpengaruh pada hubungan 

yang lebih baik. Hubungan komunikasi yang efektif ini terjalin karena 

adanya rasa keterbukaan, empati dukungan, perasaan positif, kesamaan 

antara orang tua dan anak. 

 2.2.5  Remaja 

Remaja berasal dari bahasa latin adolescence yang berarti tumbuh 

atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence,  seperti yang 
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dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. (Hurlock, 1980 :206). 

Menurut Piaget (dalam Hurlock, 1980:206) secara psikologis, masa 

remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat 

dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang 

yyang lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama, sekurang-

kurangnya dalam masalah hak. 

Masa remaja menurut Hurlock dalam bukunya (1980:206) masa 

remaja dibagi menjadi dua bagian, masa remaja awal dan masa remaja 

akhir. Masa remaja awal mulai dari 13 hingga 16 atau 17 tahun. Dan, masa 

remaja akhir yakni 16 atau 17 hingga 18 tahun. 

Ciri-ciri remaja menurut Hurlock (1980:207) berikut ini: 

1. Masa Remaja sebagai Periode yang Penting 

Walaupun semua periode dalam rentang kehidupan adalah 

penting, namun kadar kepentingannya berbeda-beda. 

Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan 

cepatnya perkenbangan mental menimbulkan perlunya 

penyesuaian diri dalam membetuk sikap, nilai dan minat 

baru. 

2. Masa Remaja sebagai Periode Peralihan 

Peralihan tidak berarti terputus dengan atau berubah dari 

apa yang sudah terjadi sebelumnya, melainkan lebih-lebih 
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sebuah peralihan dari satu tahap perkembangan ke tahap 

berikutnya. 

3. Masa Remaja sebagai Periode Perubahan 

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku masa remaja 

sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Semasa awal masa 

remaja, ketika perubahan fisik terjadi pesat, perubahan 

sikap dan perilaku juga berubah secara pesat. 

4. Masa Remaja sebagai Usia Bermasalah 

Setiap periode memiliki masalahnya sendiri-sendiri, namun 

masalah masa remaja sering menjadi masalah yang sulit 

diatasi baik oleh anak laki-laki, maupun perempuan. 

5. Masa Remaja sebagai Masa Mencari Identitas 

Penyesuaian diri dengan standar kelompok adalah jauh 

lebih penting bagi anak yang lebih besar daripada 

individualitas. Dalam pemilihan pakaian, bicara, dan 

perilaku anak yang lebih besar ingin lebih cepat seperti 

teman-teman geng nya. 

6. Masa Remaja sebagau Usia yang Menimbulkan Ketakutan 

Anggapan stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak 

yang tidak rapih, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung 

merusak meyebabkan orang dewasa harus membimbing 

dan mengawasi kehidupan remaja. 
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7. Masa Remaja sebagai Masa yang Tidak Realistik 

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca 

berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang 

lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana 

adanaya, terlebih dalam hal cita-cita. 

8. Masa Remaja adalah Ambang Masa Dewasa 

Dengan semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, 

para remaja menjadi semakin gelisah untuk meninggalkan 

stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa 

mereka sudah hampir dewasa. 

2.2.6  Love Relationship 

Hubungan percintaan diambil dalam konteks hubungan 

interpersonal karena tidak ada yang dianggap penting sepenting hubungan 

cinta (Devito, 2009:252). Cinta menurut Devito yakni perasaan yang 

memiliki karakteristik dari kedekatan dan perhatian yang lebih intim, 

gairah dan sebuah komitmen.  

Individu atau personal yang sedangn menjadil hubungan percintaan 

akan menunjukan karakteristik. Individu tersebut bisa mengingat lebih 

banyak kebaikan daripada keburukan pasangannya. Mereka juga 

menunjukan bahwa mereka lebih sering menggunakan personal idiom 

yang hanya diketahui mereka berdua. Misalnya, nama hewan, frasa, 

ataupun bahasa tertentu (Hopper,Knapp, dan Scott,1981 dalam DeVito, 
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2009:255). Pasangan yang menjalin hubungan percintaan biasanya juga 

berbagi perasaan emosioanal dan pengalamannya, mereka juga 

menggunakan personalized communication yang digunakan dalam 

hubungan percintaan mereka (Kanpp,Ellis, dan William, 1980 dalam 

Devito, 2009:255). Menurut Devito, pasangan yang menjalin hubungan 

juga memiliki tingkat Self Disclosure lebih signifikan satu dengan yang 

lain(2009:256) 

Kultur juga turut membedakan apa makna dari cinta. Menurut Dion 

dan Dion pada tahun 1933 masyarakat Asia memandang cinta lebih 

berorientasi pada pertemanan daripada masyarakat Eropa (Devito, 

2009:256). Selain kultur atau budaya cinta juga terlihat berbeda dari sudut 

pandang gender. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda dalam 

memandang arti dari cinta (Hendrick dan Foote dalam Devito, 2009:257) 

2.2.7  Pacaran 

Pacaran yakni menjalankan sebuah hubungan dimana terdapat dua 

orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat 

saling mengenal satu sama lain (DeGenova dan Rice, 2005 : 82). Menurut 

De Genova dan Rice dalam bukunya . Intimate Relationships, Marriages, 

and Families pacaran ini merupakan fenomena yang baru muncul setelah 

perang duna pertama terjadi. Proses pacaran mulai masuk sejak pernikahan 

mulai menjadi keputusan secara individual dibandingkan keluarga. Selain 
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itu sejak adanya rasa cinta dan saling ketertarikan satu sama lain antara 

pria dan wanita mulai menjadi dasar utama seseorang untuk menikah. 

Menurut DeGenova dan Rice (2005:87) terdapat beberapa hal yang 

menyebabkan individu-individu berpacaran, antara lain : 

1. Pacaran sebagai bentuk rekreasi.  

Satu alasan bagi pasangan untuk keluar secara sederhana adalah untuk 

bersantai-santai, menikmati diri mereka sendiri dan memperoleh 

kesenangan. Pacaran merupakan suatu bentuk hiburan an ini jugalah yang 

menjadi tujuan akhir dari pacaran itu sendiri.  

2. Pacaran memberikan pertemanan, persahabatan dan keintiman pribadi. 

Banyak kaum muda yang memiliki dorongan yang kuat untuk 

mengembangkan kedekatan dan hubungan yang intim melalui pacaran.  

3. Pacaran adalah bentuk sosialisasi.  

Pacaran membantu seseorang untuk mempelajari kealian-keahlian sosial, 

menambah kepercayaan diri dan ketenangan, dan mulai menjadi ahli 

dalam seni berbicara, bekerjasama, dan perhatian terhadap orang lain.  

4. Pacaran berkontribusi untuk pengembangan kepribadian.  

Salah satu cara bagi individu untuk mengembangkan identitas diri mereka 

adalah melalui berhubungan dengan orang lain. Kesuksesan seseorang 

dalam pengalaman berpacaran merupakan bagian dari perkembangan 

kepribadian. Satu dari alasan-alasan kaum muda berpacaran adalah karena 
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hubungan tersebut memberi mereka keamanan dan perasaan dihargai 

secara pribadi.  

5. Pacaran memberikan kesempatan untuk mencoba peran gender.  

Peran gender harus dipraktekkan dalam situasi kehidupan nyata dengan 

pasangan. Banyak wanita saat ini menyadari bahwa mereka tidak dapat 

menerima peran tradisionalnya yang pasif; pacaran membantu mereka 

mengetahui hal ini dan belajar jenis peran apa saja yang mereka temukan 

dalam hubungan yang dekat.  

6. Pacaran adalah cara untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih 

sayang. 

 Kebutuhan akan kasih sayang ini merupakan satu dari motif utama orang 

berpacaran.  

7. Pacaran memberikan kesempatan bagi pencobaan dan kepuasan seksual.  

Pacaran menjadi lebih berorientasi seksual, dengan adanya peningkatan 

jumlah kaum muda yang semakin tertarik untuk melakukan hubungan 

intim  

8. Pacaran adalah cara untuk menyeleksi pasangan hidup.  

Kesesuaian dari seleksi pasangan menganjurkan agar individu-individu 

yang memiliki kecocokan yang baik dalam karakteristik-karakteristik 

pokok untuk dapat menikah satu sama lain karena kecocokan dapat 

meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan mampu membentuk 

hubungan yang saling memuaskan.  
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9. Pacaran mempersiapkan individu menuju pernikahan.  

Pacaran dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang sikap 

dan perilaku pasangan satu sama lain; pasangan dapat belajar bagaimana 

cara mempertahankan hubungan dan bagaimana mendiskusikan dan 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. 

2.3.     Hipotesis Teoritis 

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitaian ini adalah adanya 

hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan tingkat Self Disclosure 

anak dengan orang tua dalam percintaan. Semakin kuat hubungan antara tua dan 

anak, maka semakin semakin tinggi tinkat keterbukaan anak dalam masalah 

berpacaran. Komunikasi orang tua ini sangat berpengaruh dalam tingkat Self 

Disclosure anak. 

Hipotesis statistik merupakan pernyataan yang dapat diuji secara statistic 

mengenai hubugan antara dua atau lebih variable penelitian. Hipotesis statistik 

memiliki dua bentuk, yaitu bentuk hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol (Ho). 

a. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh hubungan interpersonal orang tua dengan anak 

terhadap tingkat Self Disclosure anak masalah berpacaran 

𝜌 ≠ 0 

b. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada pengaruh hubungan interpersonal orang tua dengan 

anak terhadap tingkat Self Disclosure anak masalah berpacaran. 
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Variabel X 

HUBUNGAN 

INTERPERSONAL 

Variabel Y 

SELF DISCLOSURE 

𝜌 = 0 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Dari uraian yang dibuat peneliti, timbul pemikiran adanya pengaruh 

Hubungan Interpersonal antara orang tua dengan anak terhadap tingkat Self 

Disclosure anak dalam masalah berpacaran. Hal ini dapat dibuat dalam kerangka 

sebagai berikut : 

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Pada Bagan 2.1 menunjukan bahwa variabel X ditunjukan dengan 

Hubungan Interpersonal, dan Variabel Y, menjukan tingkat Self Disclosure. 

Menurut peneliti Hubungan Interpersonal berdasarkan kajian ETHICS (Devitto, 

2009:252) akan mempengaruhi tingkat Self Disclosure yang diukur berdasarkan 

amount, Valence, Accuracy, Intention, Intimacy. Peneliti dalam penelitian ini 

berasumsi bahwa Hubungan Interpersonal akan mempengaruhi tingkat Self 

Disclosure 
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