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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Menurut 

Maslow (dalam Alwisol, 2006) kebutuhan manusia merupakan kebutuhan yang 

berjenjang, akan tetapi realisasi pemenuhan hirarki kebutuhan ini tidak selalu 

berjenjang. Kebutuhan mendasar manusia adalah kebutuhan fisiologis seperti 

makan, minum dan lainnya. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa cinta serta 

kebutuhan memiliki harga diri. Adapun puncak kebutuhan manusia adalah 

aktualisasi diri. Kebutuhan ini dapat terpenuhi ketika individu membangun 

komunikasi dengan orang lain.  

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi merupakan 

sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri serta individu menjalin hubungan 

antar pribadi. Komunikasi juga merupakan bagian dari hubungan sosial yang tidak 

bisa dilepaskan (Juwaeni, 2009). Hubungan sosial dimulai dengan proses interaksi 

antar individu yang memerlukan keterampilan sosial. Keterampilan sosial tersebut 

adalah pengungkapan diri (self disclosure) (Budyatna, 2004).  

Self disclosure (pengungkapan diri) adalah salah satu bentuk komunikasi 

yang dapat memberikan fasilitas keterbukaan dan kenyamanan individu (Wood, 

2002). Devito (2011) mendefinisikan self disclosure sebagai suatu bentuk 

komunikasi, yaitu informasi tentang diri yang biasanya disimpan atau 

disembunyikan, dikomunikasikan kepada orang lain. Menurut Papu (2002) self 

disclosure dapat diartikan sebagai pemberian informasi tentang diri sendiri kepada 

orang lain. Informasi yang diberikan mencakup berbagai aspek seperti 

pengalaman hidup, perasaan, emosi, pendapat, cita-cita, dan lain sebagainya. 

 Self disclosure merupakan sebuah awal dalam membangun relasi 

interpersonal yang diperoleh melalui media sosialisasi. Individu melakukan 

sosialisasi dalam rangka menyerap nilai-nilai sosial yang berasal dari lingkungan 

keluarga maupun lingkungan sosialnya (Damayanti, 2009). Sosialisasi akan 

mengantarkan individu pada sebuah penyesuaian sosial. 
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Individu membutuhkan keterampilan sosial untuk bisa melakukan proses 

interaksi sosial yang dinamis. Proses ini akan memberikan dampak positif 

terhadap perkembangan kepribadiaan, yaitu dengan cara membangun komunikasi 

dengan orang lain, karena orang lain dapat mengetahui pikiran, perasaan, minat, 

dan keinginan individu tersebut.  Individu yang kurang memiliki self disclosure  

akan sulit ketika melakukan penyesuaian diri di lingkungan sosial. Kondisi di atas 

menyebabkan individu tersebut tidak diterima atau ditolak di lingkungan 

sosialnya,  

Pembentukan self disclosure dipengaruhi faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal meliputi faktor hereditas, gender dan perbedaan individu. Faktor 

eksternal yaitu jaringan sosial dan budaya. Faktor internal yang berinteraksi 

dengan faktor eksternal akan memberikan dampak bagi berkembangnya self 

disclosure. Interaksi tersebut sesuai dengan teori pakar psikologi Gestalt, Kurt 

Lewin (dalam Alwisol, 2006) bahwa perilaku merupakan hasil interaksi antara 

faktor hereditas dan lingkungan psikologis.  

Faktor hereditas menjadi fundamental dalam membentuk kepribadian 

individu. Kepribadian merupakan kecenderungan hereditas yang dibawa sejak 

lahir, Bentuk kepribadian manusia secara umum dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu kepribadian ekstrovert dan introvert. Eysenk (dalam Alwisol, 2006) 

menyatakan bahwa kepribadian introvert merupakan aspek kebalikan dari 

kepribadian ekstrovert. Kepribadian introvert memiliki karakteristik seperti 

kurang dapat bersosialisasi, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, 

pesimis dan penakut. karakteristik tersebut di atas menjadi landasan individu 

kurang mampu mengembangkan keterampilan self disclosure. Individu yang 

mempunyai karakteristik kepribadian introvert mempunyai kecenderungan sedikit 

dalam melakukan self disclosure.  

Faktor internal lain yang mempengaruhi self disclosure adalah perbedaan 

gender. Pada umumnya wanita lebih banyak melakukan self disclosure daripada 

laki-laki dalam hubungan yang sejenis. (Cozby dalam Sears, 1985; Powell dalam 

Supraktinya, 1995; Sari, 2006). Seorang perempuan lebih terbuka pada orang 

yang disukainya, adapun seorang laki-laki lebih terbuka kepada orang yang 

dipercayainya. 
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Faktor eksternal dalam pembentukan self disclosure adalah faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan yang dihadapi oleh individu berbagai macam 

bentuknya yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, teman sebaya, dan 

lain sebagainya. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan primer dalam 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan individu. Lingkungan keluarga 

juga merupakan   tempat sosialisasi pertama bagi individu. Keluarga maupun 

lingkungan yang kurang mendukung semangat keterbukaan dan kebiasaan berbagi 

informasi, menjadikan  individu akan sulit untuk melakukan self disclosure 

dengan tepat (Papu, 2002).  

Menurut Jourard (dalam Budyatna, 2004), cara individu mengembangkan 

perasaan, pikiran atau tujuan dipelajari sejak kecil. Ketika kecil, anak berbuat apa 

adanya. Anak melakukan self disclosure dengan mengungkapkan apa yang ada 

dalam pikiran dan perasaan anak tersebut. Akan tetapi, tidak semua pesan yang 

diungkapkan anak diterima. Sebagian pesan secara sengaja diabaikan dengan cara 

hukuman dan imbalan. Proses tersebut membuat anak belajar menyajikan 

informasi tentang dirinya dalam versi yang disaring atau disempurnakan. Albertia 

dan Emmons (dalam Gainau, 2009) menyebutkan bahwa keterampilan 

komunikasi, termasuk self disclosure dipengaruhi lingkungan tempat individu 

bertingkah laku.  

Faktor budaya juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pola 

dan perkembangan self disclosure. Dayakisni & Hudaniah (2006) menyatakan 

bahwa kebudayaan juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan self 

disclosure individu. Setiap bangsa memiliki corak budaya masing-masing yang 

memberikan batas tertentu tentang sejauh mana individu pantas atau tidak pantas 

melakukan self disclosure.  

Self disclosure sangat penting bagi remaja. Masa remaja merupakan 

periode individu belajar menggunakan kemampuannya untuk memberi dan 

menerima ketika berhubungan dengan orang lain. Remaja di tuntut belajar 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas dan majemuk. Bagi 

remaja, self disclosure digunakan dalam rangka mendapatkan social support 

(dukungan sosial) untuk menumbuhkan identitas diri juga di terima dalam 

kelompok sosial. Remaja idealnya membangun konsep diri yang baik, agar 
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nantinya akan berdampak positif dan bisa meningkatkan kesehatan mental 

(Gainau, 2009). Remaja dengan kemampuan self disclosure yang baik, memiliki 

beban yang lebih ringan karena semakin sering melakukan self disclosure semakin 

mengurangi beban dalam dirinya.  

Kemampuan self disclosure juga diperlukan oleh santriwati. Santriwati 

merupakan remaja yang hidup di lingkungan pesantren. Tinggal di pesantren, 

membuat santriwati terpisah dengan orang tua dan keluarga dekat. santriwati 

hidup di lingkungan baru yang memiliki sistem asrama, tinggal bersama kiai, 

ustadz, pengasuh dan teman sebaya yang menjadi lingkungan baru pengganti 

lingkungan keluarga. Dengan demikian, santriwati dituntut memenuhi kebutuhan 

pribadi secara mandiri. Pandai beradaptasi dan mudah menyesuaikan diri.  

Setiap hari santriwati menghabiskan banyak waktu untuk bertemu dan 

bergaul dengan teman-teman sebaya. Bersama dengan teman sebaya, santriwati 

belajar memenuhi kebutuhan sendiri dan menyelesaikan permasalahan secara 

mandiri. Ketika melakukan interaksi sosial bersama teman sebaya, santriwati akan 

mengalami banyak tantangan, konflik maupun permasalahan. Selain itu, di 

pesantren, santriwati menuntut studi, maka santriwati akan mengembangkan 

kemampuan akademik. Teman sebaya juga dapat dijadikan sebagai teman dalam 

proses belajar akademik. Dengan demikian, penting bagi santriwati memiliki 

keterampilan self disclosure. Keterampilan ini dapat membantu mencapai 

kesuksesan akademik dan penyesuaian diri.  

Pada kenyataannya, tidak semua santriwati memiliki keterampilan self 

disclosure yang baik. Berdasarkan penelitian, terdapat santriwati yang belum 

mampu menerapkan keterampilan self disclosure. Penelitian ini dilakukan Ningsih 

(2007) dengan membandingkan kemampuan self disclosure siswi di sekolah 

umum dengan santriwati di pondok pesantren modern. Penelitian ini mengambil 

subyek sebanyak 130 orang yang terbagi menjadi 65 orang siswi sekolah umum 

dan 65 orang santriwati.  

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan 

tentang tingkat self disclosure antara siswi dan santriwati. Hasil t-tes 

menunjukkan nilai rata-rata self disclosure siswi sekolah umum sebesar 69,8311 

dan nilai rata-rata self disclosure santriwati pondok pesantren modern sebesar 
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64,6811. Hasil uji t-tes ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara self 

disclosure siswi sekolah umum dan santriwati pondok pesanten modern.  

Ketidakmampuan dalam melakukan self disclosure akan berdampak 

psikologis bagi remaja. Johnson (dalam Gainau, 2009) menyebutkan bahwa 

individu yang kurang mampu dalam melakukan self disclosure, memiliki ciri 

tidak mampu menyesuaikan diri, kurang percaya diri, timbul perasaan takut, 

cemas, merasa rendah diri, dan tertutup. Ciri tersebut di atas akan mempengaruhi 

kesehatan mental seseorang. Menurut sebuah penelitian, remaja yang tidak 

mampu melakukan self disclosure cenderung mengalami kesepian (Swerly, 2005). 

Remaja dengan keterampilan self disclosure yang rendah, akan mengalami 

kesulitan di lingkungan sekolah. Kesulitan dalam melakukan self disclosure akan 

menimbulkan komunikasi yang kurang efektif antara siswa dengan guru maupun 

siswa dengan temannya (Gainau, 2009).  

Gejala rendahnya self disclosure pada santriwati ditandai dengan gejala 

was-was, ragu-ragu, malu, dan takut dalam mencurahkan perasaan dan 

memberikan informasi. Gejala ini didukung oleh penelitian Johnson (dalam 

Ganiau, 2009) yang mendeteksi tanda-tanda self disclosure rendah, yaitu kurang 

bisa mengeluarkan pendapat, tidak mampu mengemukakan ide atau gagasan yang 

ada pada dirinya, merasa was-was atau takut jika hendak mengemukakan sesuatu. 

Lingkungan pesantren memiliki nilai dan budaya yang memiliki 

kecenderungan memberikan dampak negatif bagi perkembangan keterampilan self 

disclosure. Adapun dampak-dampak negatif secara langsung adalah sebagai 

berikut: Pertama, pola komunikasi yang terbangun dalam pesantren cenderung 

menggunakan komunikasi satu arah. Menurut penelitian Wati (2009) 

menggambarkan  komunikasi interpersonal yang terjadi antara pengasuh dan 

santri di Pondok Pesantren Nurul Khoir Wonorejo Rungkut Surabaya 

menggunakan teori self disclosure. Hasilnya menunjukkan bahwa model 

komunikasi di lingkungan pesantren adalah satu arah dimana antara komunikator 

dan komunikan tidak terdapat feed back secara langsung.  

Nilai dan budaya yang kedua ialah pola relasi sosial yang hierarkis 

paternalistik. Djamas (2009) menyatakan bahwa nilai-nilai di pesantren cenderung 

diwarnai asketisme membentuk pola relasi sosial yang hierarkis paternalistik. Pola 
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ini menempatkan kiai berada di puncak hierarki sosial yang menciptakan 

ketundukan dan kepatuhan para santri. Pola ini terbentuk hampir di seluruh relasi 

sosial yang melibatkan kiai. Nilai ini juga melibatkan anak keturunan dan 

kerabatnya dan juga para ustadz/ustadzah.  

Budaya yang ketiga adalah dalam lingkungan pesantren terdapat budaya 

”sendiko dawuh” (apa yang diperintahkan kiai, harus dikerjakan oleh santri) 

kepada kiai. Budaya ini menciptakan rasa segan santri kepada kiainya dalam 

hubungan interpersonal, karena kiai merupakan orang yang sangat disegani dalam 

pondok pesantren. Kondisi ini menyebabkan santriwati tidak berani dalam 

membantah apapun yang yang diperintahkan oleh kiai atau ustadz karena takut 

kualat (mendapat celaka). Nilai dan budaya seperti yang telah dipaparkan di atas 

dapat secara langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan self 

disclosure santriwati. Apabila santriwati sejak kecil tidak terbiasa melakukan self 

disclosure, maka besar kemungkinan keterampilan ini cenderung tidak 

berkembang.   

Sebelum individu melakukan self disclosure, individu akan melakukan 

pengamatan terhadap lingkungan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan 

untuk melakukan self disclosure atau memilih menyimpan rahasia. Terdapat 

beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan individu ketika melakukan 

pertimbangan untuk melakukan self disclosure diantaranya adalah: tersedianya 

lawan bicara, ruang pribadi untuk melakukan self disclosure, arus pembicaraan 

ketika individu hendak melakukan self disclosure, keyakinan diri yang dimiliki 

individu untuk melakukan self disclosure, kualitas hubungan antara individu yang 

akan melakukan self disclosure dengan target self disclosure serta antisipasi 

respon yang akan muncul jika self disclosure dilakukan.  

Menurut Johnson (dalam Supratiknya, 1995) individu tidak akan 

melakukan self disclosure yaitu pengungkapan perasaan maupun reaksi terhadap 

lingkungan sosial jika individu tersebut tidak mengenali perasaan maupun reaksi 

tersebut. Langkah awal dalam melakukan self disclosure adalah dengan 

menyadari dan memahami bagaimana memberikan respon terhadap berbagai 

situasi sosial dan mengetahui apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh 

individu tersebut. Pemahaman diri akan mengarahkan individu untuk mengambil 
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keputusan merubah pola perilaku tertentu yang dimiliki ke arah pola perilaku baru 

yang lebih efektif. 

Menentukan pola perilaku baru yang tepat memerlukan kompetensi 

sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan individu untuk membaca situasi 

sosial dan bertindak tepat dalam situasi sosial tertentu. Menurut Berman (dalam 

Widyasari, 2008). Kompetensi sosial didefinisikan sebagai keterampilan yang 

mengacu pada keterampilan sosial, emosional, kognitif, serta keterampilan 

berperilaku yang membuat individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri.  

Kompetensi sosial diukur dari dua segi, yaitu dari segi pemahaman diri 

dan pemahaman sosial. Kompetensi sosial akan mengarahkan individu untuk 

mampu mengamati lingkungan dengan tepat sehingga dapat mengambil tindakan 

yang sesuai dan tepat. Penelitian Muharam dan Mulyati (2008) memberikan 

gambaran bahwa kompetensi sosial memberikan pengaruh signifikan terhadap 

penyesuaian sosial.  

Menurut Semrud & Clikeman (2007) elemen kunci dari kompetensi 

sosial ditunjukkan dengan penggunaan bahasa serta kemampuan untuk 

membangun percakapan. Devito (2011) menyebutkan bahwa individu yang 

memiliki kompetensi lebih terbuka dibandingkan dengan individu yang tidak 

memiliki kompetensi. Kemampuan melakukan self disclosure yang diperlihatkan 

dengan mengungkapkan perasaan dan memahami perasaan orang lain merupakan 

landasan dalam kompetensi sosial. 

Individu dengan kompetensi sosial yang baik akan mampu menghadapi 

situasi sosial dalam berbagai bentuk. Wahyuningtyas (dalam Dini, 2011) 

menyebutkan bahwa ciri-ciri anak dengan kompetensi sosial yang baik yaitu 

berkomunikasi efektif, dapat memahami diri sendiri dan orang lain, memperoleh 

peran gender yang tepat, mengatur emosi, tanggap terhadap apa yang di 

dengarnya, mengamati tugas moral yang dalam kelompok yang dihadapi, serta 

menyesuaikan tingkah laku mereka dalam memberi respon. 

Individu yang memiliki kompetensi sosial, ditandai dengan empat hal 

seperti yang disebutkan oleh Semrud dan Clikeman (2007) yaitu memiliki 

pengetahuan sosial atau Psychological Pragmatic, Yaitu dinamika pengetahuan 

yang meliputi persepsi diri, emosi dan pikiran-pikiran yang berperan mengubah 
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sepanjang kontak sosial berlangsung. Remaja dengan kemampuan psychological 

pragmatic dapat melihat pola perilaku dan motivasi dari perspektif orang lain.  

Aspek yang kedua, adalah kemampuan mengevaluasi diri (self 

evaluation), yaitu sebuah proses bagi seorang remaja belajar menerima diri 

sewajarnya dan memiliki kesadaran terhadap situasi sosial. Kesadaran diri juga 

merupakan langkah pertama ke arah pemahaman diri dan pengambilan keputusan 

apakah memiliki niat mengubah pola perilaku tertentu yang dimiliki saat ini, ke 

arah pola perilaku baru yang lebih efektif. Untuk memulai melakukan self 

disclosure, santriwati perlu memahami tentang diri dan lingkungan sosial yang 

ada disekitarnya agar self disclosure yang dilakukan santriwati tersebut dilakukan 

pada saat yang tepat dan pada suasana yang mendukung. 

Aspek yang ketiga adalah empathy. Empathy didefinisikan sebagai  

kemampuan untuk mengenali pikiran, sikap dan perasaan orang lain, kepekaan 

sosial terhadap orang lain, berbagi pengalaman dan emosi dengan orang lain yang 

berhubungan dengan mereka. Rogers (dalam Gainau, 2009) menyatakan 

hubungan interaksi seseorang dengan landasan self disclosure serta kesadaran 

akan perasaan yang tulus, penerimaan kepada orang lain, dan rasa empati 

menjadikan hubungan berjalan lebih baik.  

Aspek yang terakhir adalah prosocial behavior atau perilaku prososial 

didefinisikan sebagai keinginan untuk memberikan bantuan kepada orang lain 

tanpa imbalan. Tanpa keberanian untuk melakukan self disclosure, maka orang 

lain akan bertindak hal yang sama, sehingga tidak tercapai komunikasi yang 

efektif.  

Kompetensi sosial berkembang mengikuti perkembangan usia. 

Kompetensi sosial tumbuh berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Oleh karena 

itu, kompetensi sosial dapat ditingkatkan melalui sarana pelatihan. Pelatihan 

merupakan proses pelatihan jangka pendek dengan mempergunakan prosedur 

yang sistematis dan terorganisir, guna mempelajari pengetahuan dan keterampilan 

teknis untuk tujuan-tujuan tertentu. Pelatihan kompetensi sosial yang diberikan 

kepada santriwati meliputi pengembangan ke empat aspek tersebut di atas.  

Santriwati akan diberikan pelatihan bagaimana memahami diri pribadi 

sebagai langkah awal mengembangkan keterampilan self disclosure. Kemudian, 
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santriwati akan diajarkan mengenali lingkungan sosial, serta bagaimana 

berperilaku yang tepat dalam situasi sosial, sehingga dengan memberikan 

pelatihan tersebut, dapat secara langsung mengarahkan santriwati untuk belajar 

terlibat dalam situasi sosial. Diharapkan dengan memberikan pelatihan 

kompetensi sosial, dapat mengembangkan keterampilan self disclosure santriwati, 

sehingga secara berangsur akan membuka kesempatan bagi santriwati untuk lebih 

terbuka dan dapat di terima di lingkungan sosialnya. 

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah 

pelatihan kompetensi sosial yang diberikan kepada santriwati dengan kemampuan 

self disclosure rendah dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan self 

disclosure santriwati. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah pelatihan kompetensi sosial dapat meningkatkan self 

disclosure santriwati”. 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pelatihan 

kompetensi sosial dapat meningkatkan self disclosure santriwati. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah referensi 

wawasan keilmuan, khususnya di bidang sosial dan perkembangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Santriwati 

Dengan mengikuti pelatihan kompetensi sosial, diharapkan dapat 

meningkatkan self disclosure santriwati, sehingga mampu mengungkapkan 

diri dengan baik dan dapat bersosialisasi di lingkungannya. 

b. Bagi Pendidik 

Dengan adanya pelatihan ini, para pendidik mengetahui teknik-teknik 

untuk meningkatkan self disclosure santriwati. 
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c. Bagi Pondok Pesantren 

Pihak pondok pesantren mengetahui metode untuk meningkatkan self 

disclosure santriwati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


