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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi: Pengertian Menurut Para Ahli 

DeVito (2011:24) mendefinisikan bahwa komunikasi mengacu pada 

tindakan, oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang 

terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai 

pengaruh tertentu, serta adanya kesempatan untuk melakukan umpan balik. 

Shanon dan Weaver menjelaskan bahwa komunikasi merupakan bentuk 

interaksi manusia yang saling memengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak 

sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, 

maupun non verbal (Canggara, 2007:20-21). Definisi senada juga dikemukakkan 

oleh Carl I. Hovland (dalam Mulyana, 2013:68), komunikasi adalah suatu proses 

melalui mana  seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam 

bentuk verbal) dengan tujuan untuk membentuk perilaku orang-orang lainnya 

(komunikan). 

Menurut Tubbs & Moss (dalam Mulyana, 2013:76), komunikasi adalah 

proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih. Selain itu, West & Turner 

(2009:23) menambahkan bahwa komunikasi (communication) sebagai proses sosial 

dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan 

menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim (sumber) ditujukan kepada 

penerima (pendengar) melalui sebuah media yang memungkinkan pesan tersebut 
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sampai pada tujuan berupa komunikasi verbal maupun non verbal sehingga terjadi 

umpan balik. Pesan verbal maupun non verbal yang disampaikan dapat berupa 

informasi yang dapat mempengaruhi atau mempersuasif penerima (pendengar), 

sebagaimana komunikasi berlangsung ketika kita saling memahami satu sama lain.  

Disamping itu, terdapat tujuan tertentu dalam melakukan komunikasi. 

Tujuan utama manusia melakukan komunikasi yang disadari atau tidak, dapat 

dikenali atau tidak seiring terjadi perkembangan teknologi yang drastis, menurut 

DeVito (1997:30) tujuannya tetap sama yakni menyangkut penemuan diri (to 

discover); membina dan memlihara hubungan dengan orang lain (to relate); untuk 

mempersuasi, mengubah sikap, perilaku, ataupun padangan orang lain (to 

persuade); sebagai bentuk pencarian kesenangan, pelarian diri, dan relaksasi (to 

play); dan untuk membantu orang lain, berempati, mengkritisi, menyelesaikan 

permasalahan, menjadi pendengar yang baik, serta memberikan dukungan (to help) 

(Liliweri: 2015:5). Tentu saja tujuan komunikasi tidak hanya ini, masih banyak 

tujuan komunikasi yang lainnya. 

2.2 Macam-Macam Konteks Komunikasi 

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa-sosial, melainkan dalam 

konteks dan situasi tertentu (Mulyana, 2013:77). Untuk lebih mudah memahami 

bidang komunikasi dan proses komunikasi, maka Joseph A. DeVito (DeVito, 

1997:24) membagi ke dalam tujuh konteks komunikasi, yakni: 

a. Komunikasi Intrapribadi 

Komunikasi Intrapribadi (interpersonal communication) merupakan 

komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Komunikasi intrapribadi 
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difokuskan pada peranan diri sendiri dalam proses komunikasi, oleh sebab itu 

komunikasi intrapribadi merupakan jantung dari kegiatan komunikasi 

seseorang. Tanpa memahami diri sendiri akan sulit untuk memahami orang lain 

(West n Turner, 2009:36).  

b. Komunikasi Kelompok Kecil 

Komunikasi dalam sekelompok kecil orang yang bekerjasama untuk 

mencapai tujuan, berfokus pada kelompok kerja paling tidak harus ada tiga 

orang didalamnya, berlawanan dengan pertemanan dan kelompok keluarga 

dalam konteks antarpribadi (West n Turner, 2009:37).  

c. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi (organizational communication) merupakan 

komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara lingkungan yang besar dan luas 

dalam suatu organisasi , bersifat formal maupun non formal, berlangsung dalam 

jaringan yang lebih besar dari pada komunikasi kelompok (Mulyana, 2013:83).  

d. Komunikasi Publik (Retorika) 

Komunikasi publik (public communication) merupakan komunikasi yang 

dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang (khalayak) yang berbeda latar 

belakang kebudayaan dalam situasi pertemuan seperti rapat, seminar, 

lokakarya,simposium (Liliweri, 2011:216). Komunikasi Massa 

e. Komunikasi massa (mass communication)  

Komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, 

majalah) atau elektronik (radio, televisi), berbiaya relatif mahal, yang dikelola 

oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada 
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sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonym, dan heterogen 

(Mulyana, 2013:83).  

f. Komunikasi Antarbudaya 

Samovar & Porter (1985) dalam (Liliweri, 2011:226) menjelaskan bahwa 

komunikasi antarbudaya merupakan proses komunikasi antarpersonal  yang 

mempertukarkan gagasan, informasi, perasaan, di antara mereka yang berbeda 

budaya. Komunikasi Antarpribadi 

g. Komunikasi Antarpribadi (interpersonal communication)  

Komunikasi yang terjadi secara langsung antara dua orang. Komunikasi ini 

banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai, bagaimana 

mempertahankan suatu hubungan, dan kerekatan suatu hubungan. Komunikasi 

antarpribadi mempelajari mengenai keluarga, pertemanan, pernikahan berusia 

panjang, hubungan dokter-pasien, serta relasi di lingkungan kerja (West n 

Turner, 2009:36) 

Berdasarkan pemaparan diatas terkait macam-macam konteks komunikasi 

yang dikemukakan oleh DeVito (1997), pada penelitian ini akan berfokus pada 

komunikasi antarpribadi, komunikasi yang terjalin diantara dua orang yang 

membangun, mempertahankan, ataupun membina suatu hubungan. Komunikasi 

antarpribadi yang dimaksudkan oleh peneliti adalah komunikasi yang terjalin pada 

hubungan persahabatan. 

2.3 Memahami Arti Komunikasi Antarpribadi  

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) merupakan 

komunikasi yang terjadi antara orang-orang secara tatap muka, yang 



 

14 
 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, 

baik secara verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2013:81).  Seperti yang telah 

dijelskan oleh R. Wayne Pace bahwa, 

“Interpersonal communication is communication involving two or more 

people in a face to face setting”. 

 

Pengertian lain menurut para ahli teori komunikasi mendefinisikan komunikasi 

antarpribadi secara berbeda-beda. DeVito (1997:231) mendefinisikan komunikasi 

antarpribadi ke dalam tiga ancangan utama yakni, 

1. Definisi berdasarkan Komponen (Componential) 

Komunikasi antarpribadi dapat dijelaskan melalui komponen-komponen 

utama seperti penyampai pesan oleh satu orang dan penerima pesan oleh 

orang lain dengan berbagai dampak dan peluang untuk memberikan umpan 

balik. 

2. Definisi berdasarkan Hubungan Diadik (Relational -dyadic) 

Komunikasi antarpribadi sebagai komunikasi yang berlangsung di antara 

dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. 

3. Definisi berdasarkan pengembangan (Developmental) 

Komunikasi antarpribadi dilihat sebagai akhir dari perkembangan 

komunikasi yang bersifat impersonal menjadi komunikasi yang lebih intim 

(personal). 

Dari pemahaman diatas terkait definisi komunikasi antarpribadi (interpersonal 

communication) dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses 

penyampaian dan penerimaan pesan yang terjadi antara dua orang secara lebih 
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mendalam baik melalui gerak tubuh, postur, kata-kata, dan ekspresi wajah serta 

adanya umpan balik satu sama lain. 

Komunikasi Interpersonal terbagi menjadi dua jenis yakni komunikasi diadik 

dan komunikasi Triadik.   

a. Komunikasi Diadik (Dyadic Communication) 

Komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang berperan 

sebagai komunikator dan komunikan sehingga dialog yang terjadi 

berlangsung lebih intens, sehingga komunikator memusatkan perhatiannya 

kepada komunikan. 

b. Komunikasi Triadik (Triadic Communication) 

Komunikasi yang berlangsung antara tiga orang terdapat 

komunikator dan dua komunikan. Jika dibandingkan, komunikasi diadik 

lebih efektif karena komunikator hanya memusatkan pada seorang 

komunikan sehingga dapat menguasai frame of reference secara maksimal 

serta feedback yang diberikan. 

 Berdasarkan dua pendapat terkait jenis komunikasi interpersonal, pada 

penelitian ini berfokus pada komunikasi diadik yang sesuai dengan pembahasan 

dalam penelitian ini yakni komunikasi yang terjadi pada hubungan persahabatan 

karena dialog yang terjadi berlangsung secara lebih intens. 

Berdasarkan deskripsi Buber dalam (Wood, 2013:23), dapat diidentifikasikan 

ciri-ciri komunikasi interpersonal sebagai (1) proses transaksi (berkelanjutan); (2) 

selektif; (3) sistematis; (3) unik; (4) membangun pengetahuan; dan (5) menciptakan 
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makna. Kemudian dipaparkan juga dalam Wood (2013:30) delapan prinsip-prinsip 

dalam komunikasi Interpersonal yakni:  

1. Prinsip 1: Kita tidak dapat hidup tanpa berkomunikasi 

2. Prinsip 2: Komunikasi interpersonal merupakan hal yang tidak dapat dirubah 

3. Prinsip 3: Komunikasi interpersonal melibatkan masalah etika 

4. Prinsip 4: Manusia menciptakan makna dalam komunikasi interpersonal 

5. Prinsip 5: Metakomuniksi memengaruhi pemaknaan 

6. Prinsip 6: Komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang berkelanjutan 

7. Prinsip 7: Komunikasi tidak dapat menyelesaikan semua hal 

8. Prinsip 8:Efektivitas komunikasi interpersonal adalah sesuatu yang dapat  

dipelajari 

Kemudian menurut Judy C. Pearson, terdapat enam karakteristik komunikasi 

antarpribadi, sebagai berikut (Kurniawati, 2014:6): 

a. Komunikasi antarpribadi dimulai dari dengan diri pribadi (self) 

b. Komunikasi antarpribadi bersifat transaksional 

c. Komunikasi antarpribadi tidak dapat diubah maupun diulang 

d. Komunikasi antarpribadi mensyaratkan kedekatan fisik antara pihak yang 

berkomunikasi 

e. Komunikasi antarpribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan 

antarpribadi 

f. Komunikasi antarpribadi melibatkan pihak-pihak yang saling bergantung satu 

sama lain dalam proses komunikasi 
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2.3.1 Unsur-Unsur Komunikasi Antarpribadi 

 Dalam proses komunikasi interpersonal terdapat unsur-unsur komunikasi 

yang secara integratif saling berperan satu sama lain sesui dengan karakteristik 

unsur itu sendiri (Suranto, 2011:7). Unsur-unsur dalam proses komunikasi 

interpersonal diuraikan secara singkat, sebagai berikut: 

a.  Sumber (komunikator) 

 Komunikator merupakan individu yang menciptakan, memformulasikan, 

dan menyampaikan pesan yang bersifat emosional maupun informasional 

kepada orang lain. 

b. Penerima (komunikan) 

 Komunikasn merupakan individu yang menerima, memahami, dan 

menginterpretasi pesan. Penerima bersifat aktif selain meneriman dan 

menginterpretasi pesan juga memberikan umpan balik. 

c.  Endcoding  

Encoding adalah proses menghasilakan pesan, dimana komunikator 

menerjemahkan ide atau maksudnya ke dalam simbol-simbol berupa kata-kata 

atau non verbal. 

d. Decoding 

Decoding adalah aktivitas seorang penerima, yakni menerjemahkan 

simbol-simbol verbal dan nonverbal ke dalam pesan yang bisa saja mirip, persis 

sama dengan, atau sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh komunikator. 

e.  Pesan  

Pesan adalah gagasan, perasaan, atau pemikiran yang disampaikan 

pengirim kepada penerima. Pesan komunikasi dapat bebentuk verbal (lisan atau 
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tertulis) dan nonverbal (simbol, sinyal, tanda-tanda) yang berfungsi sebagai 

stimulus (DeVito, 1997:28). Komunikasi akan efektif jika komunikan 

menginterpretasi makna pesan sesuai yang diinginkan oleh komunikator. 

f.  Saluran 

 Saluran merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke 

penerima atau yang menghubungkan individu ke individu lain secara umum. 

Dalam komunikasi interpersonal penggunaan saluran atau media pada saat 

situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilakukan komunikasi secara tatap 

muka. 

g. Respon/ umpan balik 

 Umpan balik merupakan respons yang diberikan oleh penerima terhadap 

pesan yang disampikan oleh pengirim. Umpan balik dapat datang dalam berbagai 

bentuk baik secara positif maupun negatif. 

h.Gangguan (noise) 

 Gangguan merupakan hambatan atau distorsi yang terjadi dalam proses 

komunikasi, hambatan terjadi dalam proses pengiriman pesan dari sumber 

kepada penerima sehingga membuat pesan yang disampikan berbeda dengan 

yang diterima oleh komunikan. Noise atau gangguan dapat berupa fisik, 

psikologis, fisiologis, dan semantik (Orbe & Bruess, 2005). 

i.  Konteks Komunikasi  

 Komunikasi selalu terjadi dalam konteks tertentu terbagi menjadi 3 dimensi, 

waktu, ruang, dan nilai. Agar komunikasi interpersonal berjalan secara efektif, 

konteks komuniakasi ini menjadi poin perhatian pihak komunikator dan 

komunikan perlu mempertimbangkan konteks komuniaksi ini. 
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2.3.2 Tujuan Komunikasi Antarpribadi  

  Menurut Suranto (2011:19), komunikasi antarpribadi merupakan suatu 

action oriented, adalah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. 

Tujuan komunikasi bermacam-macam diantaranya yakni untuk mengungkapkan 

perhatian ke orang lain; untuk menemukan diri sendiri berdasarkan informasi yang 

diberikan oleh individu lain; untuk menemukan dunia luar; untuk memengaruhi 

sikap dan tigkah laku berdasarkan sebuah fenomena dan sebuah pengalaman; 

mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu untuk memberikan 

keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan suasana rileks, ringan 

dan menghibur; untuk menghilakan mis komunikasi dan salah interpretasi yang 

terjadi antara sumber dan penerima pesan; untuk memberikan bantuan (konseling) 

kepada orang lain yang memerlukan dalam interaksi sehari-hari; dan yang paling 

penting dalam memenuhi kebutuhan sosial sebagai manusia yakni untuk 

membangun dan mememlihara hubungan yang harmonis dengan individu lain 

seperti salah satunya dalam sebuah hubungan persahabatan. 

2.4 Komunikasi Antarpribadi dalam Hubungan Persahabatan 

Komunikasi merupakan jantung dari hubungan personal. Keberlangsungan 

hubungan personal dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi secara efektif. Untuk 

menciptakan kepuasan dalam sebuah hubungan individu harus belajar 

mendengarkan dan bersikap responsif kepada orang lain. sehingga tercipta rasa 

aman dan nyaman untuk terbuka dan jujur.  
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Selain itu, seorang filsuf bernama Martin Burber (1970) mengemukakan tiga 

level komunikasi untuk menjelaskan mengenai komunikasi impersonal dan 

interpersonal yakni, Komunikasi I-It, I-You, dan I-Thou sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1: Rangkaian Komunikasi Interpersonal 

Sumber: (Wood, 2013:22) 

 

Komunikasi I-It, dalam komunikasi I-It, individu mengawali komunikasi 

melalui satu percakapan yang dangkal dan bersifat impersonal biasanya dilakukan 

oleh pelayan restoran, pramugari, dll.  Sebagian besar dari sebuah hubungan yang 

terjalin dengan individu lain dimulai pada tingkat “I-It” dan akan terus berkembang 

lebih dekat pada level kedua yakni “I-You”. 

Level kedua adalah komunikasi I-You, dalam komunikasi I-You komunikasi 

sudah bersifat personal dan menganggap orang lain dengan kepribadian tertentu 

digunakan dalam interaksi sehari-hari dimana selalu membedakan kedalaman 

komunikasi antara orang-orang dekat dengan (saudara kandung, orang tua) dengan 

teman-teman kuliah atau teman kerja. 

Level terakhir adalah komunikasi I-Thou, merupakan bentuk tertinggi dalam 

interaksi manusia. Dalam komunikasi I-Thou mulai terjadi dialog, sudah saling 

tumbuh kepercayaan sehingga adanya kecenderungan untuk saling membuka 

informasi lain diluar tentang peran sosial seperti informasi yang bersifat pribadi 

atau aspek lain dari diri kita kepada individu lain. Komunikasi I-Thou terjadi pada 

hubungan asmara, antara orang tua dan anak, antara saudara kandung, dan 
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persahabatan yang sangat dekat. Komunikasi I-Thou berperan dalam 

perkemabangan sebuah hubungan, akan membuat interasksi dalam sebuah 

hubungan lebih kaya karena turut membangun komunikasi yang semakin 

mendalam bagi kehiduapan antarpersonal. 

Untuk memahami pesan yang “impersonal dan “personal”, Menurut Terrence 

A. Doyle (1995) (dalam Liliweri, 2015:110) dengan mendefinisikan tipe-tipe relasi 

interpersonal dengan memeperhatikan konteks relasi yang terbentuk dari 

pengembangan interaksi, dan respon-respon yang diharapkan oleh komunikator 

dari komunikan. Selanjutnya menurut Doyle untuk mengubah komunikasi 

interpersonal dari sifat impersonalitas interaksi ke arah komunikasi antarpersonal 

dengan cara mengubah konten pesan. Salah satu bentuk komunikasi interpersonal 

dalam hubungan interpersonal yang terbangun yakni hubungan persahabatan yang 

sekaligus akan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini. 

Wood (2013:178) mendefinisikan hubungan personal (personal relationship) 

merupakan komitmen unik antara individu yang tidak tergantikan dipengaruhi oleh 

aturan, dialektika relasional, dan berhubungan juga dengan konteks. Hubungan 

antarpribadi merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang terjalin lebih 

intim baik secara verbal maupun non verbal. Hubungan menjadi penting untuk 

dimiliki dan dijalin oleh setiap individu. Sebab dalam (Wood 2013:12) William 

Schutz seorang psikologis menciptakan teori kebutuhan antarpribadi yang menjadi 

dasar dalam membangun dan menjaga sebuah hubungan, yakni adanya keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan akan (1) afeksi; memberikan dan mendapatka cinta, (2) 

inklusi; masuk dalam sebuah kelompok, dan (3) kontrol; mempengaruhi orang atau 

peristiwa kehidupan. Sebagaimana dikutip oleh Rakhmat (2005: 114-117) terdapat 
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bebrapa faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal dalam 

membangun hubungan, yakni (1) daya tarik fisik, (2) ganjaran, (3) kedekatan, (4) 

familiarity, dan (5) kemampuan. 

Hubungan-hubungan berbeda berdasarkan intensitasnya dari impersonal 

menuju personal. Hubungan impersonal terjadi semata-mata karena untuk 

memenuhi kebutuhannya yang segera dan tidak ada yang memegang peran dalam 

memenuhi kebutuhan selama segala sesuatunya berjalan dengan baik. Sedangkan 

hubungan antarpribadi ditandai oleh adanya pemahaman sifat-sifat pribadi diantara 

kedua belah pihak, saling terbuka sehingga dapat menerima perbedaan sifat pribadi 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan pribadi. 

 Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antarpribadi,  

yang menumbuhkan hubungan interpersonal sebagaimana yang disebutkan dalam 

(Rakhmat, 2007:129) terdapat tiga hal, yakni 1) percaya (trust); 2) Sikap suportif; 

3) Sikap terbuka. DeVito (2011:260) menambahkan bahwa terdapar variable yang 

sangat penting dalam mengembangkan hubungan yang membuat tertarik menjalin 

hubungan dengan orang-orang tertentu terdapat lima faktor utama yang melatar 

belakanginya yaitu daya tarik termasuk fisik dan kepribadian; pengukuhan dimana 

individu menyukai orang yang menghargai kita bersifat sosial (compliment atau 

pujian) atau bersifat material (hadiah atau promosi); kesamaan dalam persahabatan, 

individu akan bergaul dengan dan membina hubungan dengan orang yang mirip 

dengan dirinya dalam hal kebangsaan, suku, bangsa, kemampuan, karakteristik 

fisik, kecerdasan, khususnya sikap dan selera; sifat saling melengkapi; dan 

kedekatan dimana jarak fisik penting pada tahap-tahap awal interaksi untuk lebih 

mengenal orang lain. Leon Festinger, Standley Schachter, dan Kurt Back (1950) 
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(dalam Devito : 2011:261) Meneliti persahabatan pada mahasiswa, bahwa 

mahasiwa yang menjadi sahabat adalah mereka yang mempunyai kesempatan 

terbesar untuk saling berinteraksi. 

Kemudian Verderber et al., 2007 menjelaskan bentuk-bentuk hubungan yang 

terjadi antara individu satu dengan individu lain sebagai kenalan, teman, sahabat 

kental (Budyatna dan Ganiem, 2011:37), sebagai berikut: 

1. Kenalan  

 Kenalan merupakan orang yang dikenal melalui namanya, berbicara bila 

ada kesempatan, tetapi interaksi masih bersifat terbatas. Hubungan melalui 

kenalan dapat tumbuh dan berkembang pada konteks khusus. 

2. Teman 

Seiring dengan perkembangan waktu kenalan bisa berubah menjadi teman. 

Teman merupakan mereka dengan siapa kita telah mengadakan hubungan yang 

lebih pribadi secara sukarela (Patterson, Bettini, & Nussbaum, 1993). Terjadi 

kecocokan antara satu sama lain dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan 

sebuah hubungan menjadi teman. Beberapa dari hubungan pertemanan yang 

dijlalin bersifat context bound pertemanan yang terjalin karena konteks tertentu 

jika konteksnya sudah hilang dan berubah maka pertemanan bisa saja hilang 

dan putus. 

3. Sahabat Kental atau Teman Akrab 

Sahabat kental (close friends or intimate) merupakan mereka yang 

jumlahnya sedikit, mempunyai komitmen yang tinggi, saling ketergantungan, 

saling percaya, terjadinya pengungkapan diri dan kesenangan di dalam 
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persahabatan. Seseorang bisa memiliki kenalan dengan jumlah yang tidak 

terbatas dan banyak teman, namun hanya memiliki sedikit teman yang benar-

benar akrab. Wanita cenderung mengembangkan hubungan akrab atas dasar 

percakapan, sifat terbuka, dan saling berbagi perasaan pribadi, sedangkan laki-

laki cenderung mengembangkan hubungan melalui aktivitas bersama yang 

menyenangkan, berbuat kebaikan terhadap satu sama lain, dan menjadi saling 

ketergantungan antar satu sama lain. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk 

hubungan yang terjalin antar individu bisa beragam. Individu dapat memiliki 

banyak kenalan yang tidak terbatas jumlahnya tetapi hubungan tersebut masih 

bersifat impersonal. Kemudian dapat memiliki banyak teman yang jumlahnya bisa 

puluhan tetapi hubungan yang terjalin masih semi interpersonal. Namun individu 

hanya dapat benar-benar menjalin hubungan yang bersifat interpersonal hanya 

dengan sedikit teman saja yang disebut sebagai sahabat, komunikasi berkemabang 

di dalamnya serta terjadinya keterbukaan diri antar satu sama lain. 

2.4.1 Hubungan Persahabatan  

Persahabatan adalah hubungan antarpribadi yang akrab atau intim yang 

melibatkan setiap individu sebagai suatu kesatuan. Sahabat kental atau teman akrab 

atau close friends or intimate adalah mereka yang jumlahnya sedikit dengan siapa 

seorang secara bersama-sama mempunyai komitmen tingkat tinggi, saling 

ketergantungan, kepercayaan, pengungkapan, serta adanya kesenangan didalam 

persahabatan (Budyatna & Ganiem, 2011:28). 
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Tahap persahabatan atau pertemanan adalah dimana setiap orang terdapat 

kesamaan dan kepentingan yang terjalin selama menjalani suatu hubungan 

(Kurniawati, 2014:6). Dua orang yang semula berhubungan teman bisa berkembang 

menjadi persahabatan karena adanya persamaan diantara keduanya, seperti 

kesenangan atau hobi, berfikir, keinginan atau cita-cita, nasib dan sebagainya. Salah 

satu ciri yang menonjol yang membedakan antara persahabatan dengan pertemanan 

adalah adanya keterbukaan untuk berbagi hal yang lebih intim ataupun yang 

sifatnya pribadi (Duffy, 2002 dalam Johansen). Pada masa remaja kualitas 

persahabatan mulai diakui, dan menunjukkan loyalitas. 

Setiap hubungan memiliki aturan dalam berkomunikasi begitu juga dalam 

persahabatan diadik. Wood (2013:179) menyebutkan ada dua jenis aturan dalam 

berkomunikasi yaitu peraturan konstitutif dan regulatif. Peraturan konstiutif 

berhubungan dengan tipe komunikasi dalam hubungan interpersonal, seperti teman 

wanita lebih mendengarkan permasalahan untuk menunjukkan perhatian, 

sementara pria lebih banyak bergaul dengan yang lain untuk menujukkan perhatian. 

Peraturan regulatif berhubungan dengan interaksi dengan menentukan kapan dan 

dengan siapa melakukan komunikasi. 

Samter (2003) dalam (Budyatna & Ganiem, 2011:27) menjelaskan lima 

kompetisi penting dalam perkembangan hubungan persahabatan, yakni Inisiasi 

(initiation), sifat mau mendengarkan (resposiveness), pengungkapan diri (self 

disclosure), dukungan Emosional (emotional support),  pengelolan konflik (conflict 

management). Sementara Argyle & Henderson (1985) dalam (Kurniawati, 

2014:47) memaparkan tentang cara-cara dalam mempertahankan suatu hubungan 

persahabatan dengan cara mendukung ketika seorang teman ada masalah maupun 
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tidak; berbagi pengalaman; memberikan dukungan emosional; saling mempercayai 

satu sama lain; memberikan kenyamanan satu sama lain; serta menghormati privasi. 

Adapun dimensi dari sebuah hubungan persahabatan (dalam Kartika, 

2017:7) terdiri dari: 

a. Kedekatan 

Kedekatan merupakan ikatan afeksi dalam sebuah hubungan persahabatan 

yang dapat terwujud melalui pemberian bantuan kepada sahabat pada saat 

kesulitan, keintiman, serta menghabiskan waktu secara bersama-sama. 

b. Bantuan 

Bantuan dalam sebuah hubungan persahabatan dapat berbentuk suatu 

perlindungan. Sahabat dapat meringankan kesusahan yang dialami oleh 

sahabatnya dan menjadikannya lebih baik di masa mendatang (Boulton, dkk, 

1999). 

c. Keamanan  

Keamanan berarti seorang sahabat dapat dipercaya dan diandalkan dalam 

menyelesaikan masalah, biasanya individu merasa aman dengan sahabat yang 

memiliki gender yang sama. 

d. Konflik 

Konflik dalam persahabatan termasuk pada dimensi negatif dalam kualitas 

persahabatan seperti menjadi tidak saling bergaul atau bersengketa mengenai 

suatu hal. 
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e. Pendampingan 

Menurut Demir dan Weitekamp (2006), pendampingan merupakan dimensi 

penting dalam persahabatan, dalam semua rentang usia, pendampingan ini 

berupa melakukan hal-hal atau kegiatan secara bersama-sama dengan sahabat. 

f. Keintiman 

Menurut Demir dan Weitekamp (2006), keintiman adalah kondisi dimana 

sahabat saling terbuka dan jujur mengenai informasi pribadi dan juga informasi 

yang tidak diketahui oleh banyak orang. 

Bill Rawlins (1981, 1994) seorang peneliti komunikasi interpersonal 

mengembangkan enam model tahapan bagaimana persahabatan berkembang 

(Wood, 2013:183), yakni: 

 
Gambar 2.2 : Tingkatan Persahabatan   

Sumber: Wood (2013:184)  

 

1.Interaksi Peran Terbatas  

Persahabatan dimulai dengan perkenalan, pada saat perkenalan awal kita 

mengandalkan aturan dan peran sosial standar. Kita cenderung sopan dan hati-

hati dengan apa yang kita ungkapkan dan menyadari tanda-tanda jika minat dan 

hubungan itu tidak sama (Snapp & Leary, 2001 dalam Wood, 2013:184). 
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2. Hubungan Akrab 

Tahap kedua dalam hubungan persahabatan adalah hubungan akrab. 

Masing-masing individu berusaha untuk menemukan apakah terdapat persaaan 

dasar dan minat. Komunikasi pada tingkatan ini memungkinkan untuk tidak 

hanya menemukan minat yang sama tetapi juga perspektif hidup dan cara 

berinteraksi yang sama atau kompatibel (Monsour,2006; Weinstock & Bond, 

2000). 

3. Pengerakan Menuju Persahabatan 

Pada tahapan ini bergerak menuju persahabatan mencakup melangkah 

melampaui peran sosial. Di mana untuk menandakan ketertarikan menjadi 

teman, kita dapat memperkenalkan topik yang lebih personal dari sebelumnya. 

Mislanya dalam bergerak menuju persahabatan membuat janji untuk bertemu 

bahkan terkadang melibatkan orang lain untuk mengurangi kecanggungan. 

Ketika berinteraksi dengan lebih personal, maka dasar persahabatan mulai 

terbangun. 

4. Persahabatan Baru 

 Tahap selanjutnya yakni persahabatan baru. Pada tahap ini individu 

mungkin memulai memikirkan dirinya sendiri sebagai teman atau dalam proses 

menjadi teman, pada titik  inilah norma dan peran sosial menjadi kurang penting.  

Bahwa individu mulai lebih memikirkan dirinya sendiri sebagai teman dan mulai 

menentukan peran dan aturan pribadi untuk membangun pola dan iklim dasar 

bagi persahabatan. 
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5. Persahabatan Stabil 

Selanjutnya persahabatan menuju stabil, persahabatan stabil terintegrasi ke 

dalam konteks sosial yang lebih besar dari kehidupan sebagai teman sehingga 

mereka menjadi bagian dari jaringan sosial keseluruhan (Spenser & Pahl, 2006). 

Persahabatan stabil akan mengomunikasikan asumsi akan kedekatan yang 

berlanjut, dan cenderung merasa aman berbagi informasi yang lebih intim dan 

mengungkapkan kelemahan yang biasanya mereka sembunyikan, meningkatkan 

kepercayaan dan pengetahuan akan satu sama lain. 

6. Persahabatan Memudar 

Persahabatan memudar ketika satu atau dua sahabat berhenti berkomitmen. 

Terkadang saling menjauh satu sama lain karena beda arah tuntutan personal atau 

karir, persahabatan memburuk karena menjadi membosankan, membuka rahasia 

teman kepada orang ketiga, atau berlaku tidak jujur dalam persahabatan. Untuk 

memperbaiki perlanggaran yang serius diantara persahabatan dengan 

meningkatkan komitmen dan membangun kembali kepercayaan dan berbicara 

terbuka mengenai perasaan dan kebutuhan mereka. 

2.5 Keterbukaan dalam Komunikasi Antarpribadi  

Keterbukaan diri (self disclosure) merupakan pengungkapan mengenai 

informasi diri kita yang biasanya tidak diketahui oleh orang lain. Misalnya 

membagikan informasi pribadi seperti harapan, ketakutan, perasaan, pikiran dan 

pengalaman kita. Keterbukaan diri merupakan ketrampilan komunikasi yang 

penting, terutama pada tingkatan hubungan awal. Keterbukaan diri yang tepat dapat 

mengingkatkan kepercayaan dan rasa kedekatan, serta dapat menambah harga diri 

dan keamanan dalam hubungan (Wood, 2013:173). 
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Keterbukaan diri memiliki nilai-nilai yang penting, pertama berbagi perasaan, 

pikiran, dan pengalaman personal akan mempererat kedekatan antarmanusia, ketika 

orang lain memahami diri kita mereka dapat merespon dengan lebih sensitif sebagai 

individu yang unik, membuka diri juga akan mengundang orang lain untuk 

membuka diri juga, dan keterbukaan diri dapat mempengaruhi apa yang kita ketahui 

mengenai diri sendiri dan bagaimana kita merasa mengenai siapa diri kita. 

Keterbukaan diri merupakan alat pengukur kedekatan yang paling utama (Samp 

& Palevitz, 2009). Ketika orang saling berbagi mengenai diri pribadinya, 

kepercayaan dan pemahaman cenderung bertambah (Wood, 2013:156). Berbagi 

informasi pribadi cenderung memupuk iklim interpersonal yang penuh kepercayaan 

dan kenyamanan. Pada pasangan hubungan romantis dan persahabatan yang mapan 

biasanya tidak merasa butuh melakukan timbal balik keterbukaan sesegera 

mungkin.  

Keterbukaan diri memberikan peranan penting dalam perkembangan hubungan 

yang dekat antar individu, dengan melakukan keterbukaan diri individu dapat 

menceritakan kepada individu lain terkait diri sendiri secara pribadi tetang topik 

yang akan dibicarakan . Hal tersebut berarti bahwa seseorang mempercayai orang 

lain untuk merespon secara tepat informasi yang diberikan, ketika seseorang 

menerima keterbukaan dari individu lain maka akan terjadi sebuah kedekatan. 

Riset menujukkan bahwa cara orang menciptakan kedekatan dengan orang lain 

berbeda-beda sehingga terdapat penekanan yang berbeda-beda pula pada 

pembicaraan dan aktivitas. Terbagi menjadi dua bagian dalam menjalin kedekatan 

dengan orang lain (Wood, 2013:174) , yakni: 
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a. Kedekatan dengan dialog (closeness in dialoque) 

Perempuan lebih sering dari pada laki-laki berbicara dan mendengarkan 

untuk menciptakan kedekatan dengan orang lain; pembicaraan antar sahabat 

wanita akan lebih terbuka dan ekspresif (Braithwaite dan Kellas, 2006; 

Maccoby, 1998);  tidak hanya mendiskusikan isu umum tetapi juga aktivitas 

sehari-hari sehingga memungkinkan untuk saling mengerti mengenai 

keseharian masing-masing; mayoritas persahabatan pada wanita berharap untuk 

tahu dan diketahuo oleh sahabat dekatnya secara lebih dalam; sehingga tumbuh 

responsif dan sikap saling mendukung. 

b. Kedekatan dalam tindakan (closeness in the doing) 

Untuk menciptakan kedekatan laki-laki lebih sering melakukan kegiatan 

atau aktivitas bersama dari pada perempuan; lebih fokus melakukan aktivitas 

bersama-sama serta lebih suka negosiasi terhadap apa yang akan dilakukan 

(Santer dan Cupach, 1998); berbagi aktivitas dan bekerja sama untuk mencapai 

tujuan (Inman, 1996; Walker, 2004); laki-laki lebih banyak mendapatkan 

perhatian dan dukunga dari teman wanitanya dibandingkan dengan teman laki-

laki (Burleson et al., 2005; Koesten, 2004). 

Kedua cara dalam mengekspresikan dan menjalin kedekatan berbeda-beda 

tetapi harus dapat menghargai pilihan komuikasi serta pola hubungan, dan selalu 

berhati-hati dalam menafsirkan pesan komunikasi individu lain. 

Menurut Wood (2013:181) dalam sebuah hubungan persahabatan seringkali 

menyukai sejumlah pertemaun rutin untuk memberikan rasa aman dan 

prekdiktabilitas pada hidup dengan memiliki waktu standar untuk berkumpul dan 

mengembangkan rutin interaksi yang disukai (Braithwaite & Kellas, 2006) 
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sehingga akan tumbuh keterbukaan diri didalamnya. Meskipun dalam sebuh 

hubungan intim seperti persahabatan terlihat ideal tetapi tidak benar-benar terbuka 

dan jujur, pada kenyataanya keterbukaan total tidak bisa ditoleransi. Semua 

individu membutuhkan privasi bukan berarti sebuah hubungan sedang dalam 

masalah dalam kehdiupan individu hanya membutuhan keterbukaan dan 

ketertutupan.  

2.5.1 Faktor-Faktor Keterbukaan Diri 

DeVito (1997:62) memaparkan terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi 

ketebukaan diri, yakni: 

1. Besar Kelompok 

Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil ketimbang 

kelompok besar. Dengan jumlah pendengar yang lebih sedikit pengungkapan 

diri dapat dilakukan secara efektif dan lebih responsive. 

2. Perasaan Menyukai  

Keterbukaan diri akan dilakukan oleh individu kepada orang-orang yang 

mereka sukai dan cintai. Dan juga keterbukaan diri akan dilakukan kepada 

individu yang mereka percayai yang akan memberikan dukungan dan saran 

positif.  

3. Efek Diadik 

Efek diadik akan membuat kita merasa aman dan nyaman dalam melakukan 

keterbukaan diri.  Keterbukaan diri akan jauh lebih akrab apabila dilakukan 

sebagai tanggapan dari pengungkapan diri orang lain. 
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4. Kompetensi  

Individu yang kompeten akan lebih banyak melakukan pengungkapan diri 

dari pada yang tidak kompeten, hal tersebut dipengaruhi oleh pengalaman 

masing-masing orang. Alasannya individu yang kompeten memiliki lebih 

banyak hal positif dan rasa kepercayaan diri untuk diungkapkan. 

5. Tipe Kepribadian 

Individu yang pandai bergaul (sociable) dan ekstrovert akan melakukan 

pengungkapan diri lebih sering dibandingkan dengan mereka yang kurang 

pandai bergaul dan lebih introvert. 

6. Topik  

Seorang individu akan cenderung membuka diri tentang topik tertentu yang 

bersifat positif dari pada negatif. Umumnya makin pribadi dan makin negatif 

suatu topik makin kecil individu mengungkapkannya. 

7. Jenis Kelamin  

Faktor terpenting yang mempengaruhi keterbukaan diri adalah jenis 

kelamin. Pria pada umumnya kurang terbuka dibandingkan dengan wanita. 

2.5.2 Fungsi Keterbukaan Diri 

Menurut Derlega dan Grzelak, 1997 (dalam Ningsih, 2015) keterbukaan diri 

memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

a. Ekspresi  

Individu terkadang mengungkapkan seluruh perasaannya untuk membuat 

kondisi lebih lega dengan melakukan keterbukaan diri semacam ini seseorang 

mendapat kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya. 
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b. Penjernihan Diri 

 Dengan membagi dan menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada 

pasangan komunikasi pikiran seseorang jauh lebih jernih sehingga dapat 

melihat persoalan menjadi lebih baik dan positif. 

c. Keabsahan Sosial  

Mengamati reaksi pendengar sewaktu individu sedang melakukan 

keterbukaan diri, dengan mengamati maka dapat memperoleh informasi tentang 

ketepatan pandangan kita. 

d. Kendali Sosial 

Individu bisa mengungkapkan atau menyembunyikan informasi tentang diri 

sebagai kendali sosial  

e. Perkembangan Hubungan  

Usaha dalam merintis sebuah hubungan dan meningkatkan keakraban 

ditandai dengan adanya saling berbagi informasi dan salinng mempercayai satu 

sama lain. 

2.5.3 Manfaat Keterbukaan Diri 

DeVito (2011:67) menjabarkan terkait manfaat melakukan keterbukaan diri 

sebagai berikut: 

a. Pengetahuan Diri 

Seorang individu mendapatkan perspektif terkait diri sendiri dan 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku diri sendiri melalui 

melakukukan keterbukaan dengan orang lain. Jourard, dalam bukunya The 

Tranparent Self, mengutarakan bahwa keterbukaan diri merupakan faktor 
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penting dalam konseling dan psikoterapi, orang mungkin membutuhkan 

bantuan seperti itu karena mereka tidak mampu sebelumnya membuka diri 

kepada orang lain secara memadai.  

b. Kemampuan Mengatasi Kesulitan 

Melalui keterbukaan diri seseorang akan lebih mampu menghadapi masalah 

atau kesulitan khususnya tentang perasaan bersalah, dan dapat menangani 

permasalahan dengan orang lain karena orang itu telah memiliki perasaan siap 

membicarakan masalah tersebut secara lebih terbuka. 

c. Efisiensi Komunikasi  

Keterbukaan diri akan memperbaiki komunikasi. Keterbukaan diri adalah 

kondisi yang penting untuk mengenal orang lain. Seorang Individu bisa melihat 

perilaku individu lain atau bahkan tinggal bersama selama bertahun-tahun tetapi 

jika individu tersebut tidak pernah melakukan keterbukaan diri maka ia tidak 

akan bisa memahami individu tersebut secara utuh. 

d. Kedalaman Hubungan 

Alasan utama pentingnya melakukan keterbukaan diri adalah untuk 

membina hubungan bermakna diantara dua orang individu, tanpa keterbukaan 

diri hubungan yang bermakna dan mendalam tidak akan mungkin terjadi. 

Dengan melakukan keterbukaan diri memberi tahu bahwa kita mempercayai 

mereka, menghargai mereka, dan cukup peduli akan mereka dan hubungan 

untuk melakukan keterbukaan diri sehingga akan membentuk keterbukaan diri 

orang lain dan membentuk awal dari sebuah hubungan yang jujur dan terbuka 

bukan hanya hubungan yang ala kadarnya. 
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2.5.4 Dimensi Keterbukaan Diri  

Penyingkapan diri atau penyingkapan diri (self disclosure) terjadi 

manakala seseorang secara terbuka menyampaikan suatu hal yang personal 

mengenai dirinya pada orang lain (Guerrero, Andersen, & Afifi, 2001:118). 

Bicara tentang harapan di masa depan, pengalaman masa kecil dan topik intim 

lainnya adalah beberapa topik yang sifatnya personal. Keterbukaan diri 

merupakan upaya seseorang untuk mengenal lebih dekat atau lebih intim pada 

orang lain dengan tujuan mengembangkan hubungan diantara keduanya 

Meskipun keterbukaan mendorong adanya keterbukaan, namun 

keterbukaan itu sendiri ada batasnya. Artinya, perlu kita pertimbangkan kembali 

apakah menceritakan segala sesuatu tentang diri kita kepada orang lain akan 

menghasilkan efek positif bagi hubungan kita dengan orang tersebut. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan yang ekstrim akan memberikan 

efek negatif terhadap hubungan (Sendjaja, 1994:80). 

Mengacu pada teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Altman dan 

Taylor (1973) dalam (Guerrero, Andersen, & Afifi, 2001:118),  keterbukaan diri 

memiliki tiga dimensi:  

1. Kedalaman (depth) 

Kedalaman keterbukaan diri mengacu pada seberapa personal dan 

dalam komunikasi antara individu satu dengan individu yang lain 

berlangsung. Terbagi menjadi dua bagian keterbukaan yang dangkal dan 

dalam, keterbukaan diri yang dangkal ketika diungkapkan kepada orang 

yang baru kenal meliputi aspek-aspek geografis tentang dirinya seperti 
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nama, daerah asal, dan alamat. Keterbukaan diri yang dalam diceritakan 

kepada orang-orang yang memiliki kedekatan hubungan (intimacy), yang 

dilakukan hanya kepada orang-orang yang dipercaya dan biasanya hanya 

dilakukan kepada orang yang betul-betul akrab seperti orang tua, pacar, 

sahabat dekat. Kedalaman berkaitan dengan topik pembicaraan umum dan 

khusus secara lebih mendalam dan semakin banyak.   

Adler dan Rodman (1948) (dalam Tamara, 2016:3) Kedalaman 

keterbukaan diri dapat dilihat berdasarkan jenis-jenis informasi yang 

diungkapkan yang dapat dilihat melalui empat lingkaran konsentris, yakni 

1. Klise (Cliches) 

Tahap klise merupakan bagian terluar dari lingkaran konsentris, 

proses keterbukaan diri pada bagian ini masih bersifat dangkal karena 

belum ada jalinan hubungan antarpribadi diantara keduanya. Masing-

masing individu berkomunikasi basa-basi sekedar kesopanan.  

2. Fakta (Fact) 

Pada tahap fakta, tidak semua pernyataan yang berupa fakta 

termasuk dalam bagian keterbukaan diri. Hal yang diungkapkan hanya 

tentang orang lain atau hal-hal diluar dirinya. Meskipun pada tingkat ini 

isi komunikasi lebih mendalam tetapi pada tingkat ini individu belum 

sepenuhnya melakukan keterbukaan diri.  

3. Opini (Opinion) 

Pada tahap opini individu mengatakan apa yang ada dalam pikiran, 

menyatakan gagasan atau pendapat dan sudah mulai terjalin hubungan 
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yang erat dimana individu sudah mulai mengungkapkan dirinya kepada 

individu lain. 

4. Perasaan (feeling) 

Pada tahap perasaan hampir serupa dengan tahap opini namun 

memiliki perbedaan yang mendalam. Keterbukaan diri lebih didasarkan 

pada apa yang ada dalam hati atau yang dirasakan. Setiap hubungan 

yang menginginkan pertemuan antarpribdi yang sunguh-sungguh harus 

didasarkan atas hubungan yang jujur, terbuka, dan meyarankan 

perasaan-perasaan yang mendalam. 

2. Keluasan (breadth) 

Keluasan keterbukaan diri mengacu pada seberapa banyak jumlah 

topik dimana seseorang merasa bebas mendiskusikannya dengan orang lain 

dalam suatu hubungan (Guerrero, Andersen, Afifi: 2001:118). DeVito 

(2011:259) menjelaskan bahwa individu digambarkan sebagai suatu 

lingkatan dan membagi lingkaran-lingkaran tersebut menjadi beberapa 

bagian berbentuk jarring laba-laba bagian-bagian ini disebut sebagai 

keluasan topik atau bidang yang dibicarakan. 

3. Frekuensi (frequency) 

Frekuensi keterbukaan diri mengacu pada seberapa sering self 

disclosure ini terjadi pada hubungan persahabatan. Waktu yang digunakan 

individu akan cenderung meningkatkan kemungkinan melakukan 

keterbukaan diri. Pemilihan waktu yang tepat menentukan apakah individu 

dapat terbuka atau tidak. Dalam keterbukaan diri individu perlu 

memperhatikan kondisi orang lain, bila waktunya kurang tepat dalam 
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kondisi yang capek serta keadaan bersedih maka individu tersebut 

cenderung kurang terbuka kepada individu lain. Sedangkan ketika waktunya 

tepat pada saat bahagia atau senang maka ia cenderung untuk terbuka 

dengan orang lain (Gainau, 2009:5).  

Pemahaman interpersonal melalui self disclosure memungkinkan 

seseorang untuk mengetahui informasi terdalam dari diri orang lain secara lebih 

jujur dan terbuka. Hal ini dimungkinkan karena kedua pihak telah sadar dan 

sepakat untuk membiarkan pasangannya mengetahui lebih dalam tentang 

dirinya demi berkembangnya hubungan yang mereka jalin.  

Berdasarkan dimensi keterbukaan diri yang dipaparkan diatas dijadikan 

sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini untuk membuat daftar 

pertanyaan dan digunakan sebagai pedoman pada saat melakukan penelitian 

lapang pada persahabatan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2014 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2.6 Teori Keterbukaan Diri  

Hubungan antarpribadi yang sehat ditandai oleh keseimbangan pengungkapan 

diri yang tepat yaitu saling memberikan data biografis, gagasan-gagasan pribadi, 

dan perasaan-perasaan yang tidak diketahui oleh orang lain, dan umpan balik 

berupa verbal dan respons-respons fisik kepada orang dan/ atau pesan-pesan 

mereka di dalam suatu hubugan (Budyatna & Ganiem, 2011:40). 

Untuk memahami kedekatan hubungan antara dua orang, Irwin Altman dan 

Taylor (1973) mengonseptualisasikan Teori Penetrasi Sosial (social penetration 

theory). Altman dan Taylor (1973) percaya bahwa hubungan orang sangat 
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bervariasi dalam penetrasi sosial mereka. Teori penetrasi sosial merujuk pada 

sebuah proses ikatan hubungan dimana individu-individu bergerak dari komunikasi 

superfisial menuju komunikasi yang lebih intim (West & Turner, 2009:196). 

Proses penetrasi sosial berlangsung secara bertahap dan teratur dari sifatnya di 

permukaan ke tingkat yang lebih akrab. West & Turner (2009:205) menjelaskan 

tahapan-tahapan dalam proses penetrasi sosial sebagai berikut: 

a. Tahap Orientasi 

Tahap paling awal dari interaksi disebut tahap orientasi. Terjadi pada tingkat 

public, hanya sedikit mengenai diri kita yang terbuka untuk orang lain, bersifat 

klise dan merefleksikan aspek superfisial dari individu. 

b. Pertukaran Penjajakan Afektif: Munculnya Diri 

 Pada tahap ini merupakan perluasan area public dari diri dan terjadi ketika 

aspek-aspek dari kepribadian seorang individu mulai muncul. Hubungan pada 

tahap ini umumnya lebih santai dan ramah, dan jalam menuju hubungan akrab 

dimulai. 

c. Pertukaran Afektif: Komitmen dan Kenyamanan  

 Tahap ini ditandai oleh persahabatan yang dekat dan pasangan yang intim. 

Tahap pertukaran afektif menggambarkan komitmen lebih lanjut kepada 

individu lainnya, para interaktan merasa nyaman satu sama lain. pada tahap ini 

mencakup nuansa-nuansa hubungan yang membuatnya menjadi unik, dan 

menggambarkan hubungan yang lebih mapan. 

d. Pertukaran Stabil: Kejujuran Total dan Keintiman  

 Tahap keempat dan terakhir, pertukaran stabil berhubungan dengan 

pengungkapan perasaan dan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan 
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munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Dalam tahap ini, 

pasangan berada dalam tingat keintiman yang tinggi dan sinkron dan terdapat 

makna yang jelas dan tidak ambigu. 

Altman dan Taylor (1973) dalam teori penetrasi sosial menjelaskan secara 

terperinci peran pengungkapan diri, keakraban, dan komunikasi dalam 

pengembangan hubungan (Budyatna dan Ganiem, 2011:226). Seperti yang telah 

dijelaskan oleh Altman dan Taylor (1973) bahwa hubungan yang tidak intim 

bergerak menuju hubungan yang intim karena adanya keterbukaan diri (West & 

Turner, 2009:199). Sehingga komunikasi dan keakraban merupakan syarat mutlak 

dalam pengembangan hubungan antarpribadi yang memuaskan. 

Daya tarik dari teori terletak pada pendekatannya yang langsung pada 

perkembangan hubungan yang dituangkan dalam empat asumsi dasar teori 

penetrasi sosial yakni: (1) Hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak 

intim menjadi intim, (2) perkembangan hubungan sistematis dan tidak dapat 

diprediksi, (3) perkembangan hubungan mencakup depenetrasi dan disolusi, (4) 

pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. 

Teori penetrasi sosial dapat dilihat menggunakan dua dimensi, yakni keluasan 

dan kedalaman.  

 
Gambar 2.3: Teori Penetrasi Sosial 
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 Keluasan (breadth) merujuk kepada berbagai topik yang didiskusiakn 

dalam suatu hubungan. Waktu keluasan (breadth time) berhubungan dengan jumlah 

waktu yang dihabiskan oleh pasangan dalam berkomunikasi satu sama lain 

mengenai berbagai macam topik. Kedalaman (depth) merujuk pada tingkat 

keintiman yang mengarahkan diskusi mengenai suatu topik. 

 Dalam teori penetrasi sosial juga dibahas mengenai pembukaan diri yang 

menjadi inti dari perkembangan hubungan. Pembukaan diri merupakan proses 

pembukaan informasi mengenai diri sendiri kepada orang lain yang memiliki tujuan 

yang bersifat signifikan. (bisa dilihat dalam teori johari window). 

 Berpegangan kepada empat asumsi pada teori penetrasi sosial bahwa inti 

dari sebuah perkembangan hubungan adalah terjadinya pembukaan diri. 

Pembukaan diri secara umum dapat didefinisikan sebagai proses pembukaan 

informasi yang signifikan dari hubungan yang tidak intim bergerak menuju 

hubungan yang intim. Keterbukaan diri dapat bersifat strategis dan non strategis, 

maksudanya dalam beberapa hubungan, keterbukaan dapat dikontrol dan dan 

direncakan tentang apa yang akan dikatakan kepada orang lain. dalam situasi lain 

juga dapat terjadi secara spontan. Untuk memperjelas tentang pemahaman 

mengenai keterbukaan diri (dapat juga dilihat dalam Teori Johari Window). 

 Joseph Luft dan Harry Ingham menciptakan sebuah modek yang digunakan 

untuk mendeskripsikan berbagai jenis pengetahuan yang berhubungan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan sebuah hubungan, mereka menamakannya dengan 

sebutan teori Johari window yaitu jendela johari yang memiliki empat kuadran dari 

setiap kuadran mewakili perbedaan cara individu dalam mengakses informs yang 
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individu lihat dan alami, baik dirinya sendiri maupun individu lain (Liliweri, 

2015:19). 

 

 
Gambar 2.4:Teori Johari Window (Jendela Johari) 

 

1. Jendela terbuka memiliki makna bahwa apa yang individu dapat lihat, 

misalnya penampilan fisik, pekerjaan, situasi ekonomi dan sosial, serta apa 

yang individu katakan dan menulis. 

2. Jendela tersembunyi meliputi informasi tentang diri individu, individu tidak 

mengungkapkan informasi kepada orang lain seperti rahasia, harapan, atau 

berupa fantasi. 

3. Jendela buta berisi apa yang orang lain lihat tentang diri individu lainnya. 

Namun tidak dapat melihatnya sebagai kekurangan, bakat, dan kesalahan. 

4. Jendela gelap, bagian dari diri yang tidak diketahui oleh diri sendiri maupun 

oleh orang lain. Informasi yang berada pada bagian ini berada di bawah 

alam sadar atau sesuatu yang luput dari perhatian. 

 Komunikasi bergantung pada sejauh mana individu yang satu dengan 

individu yang lain dapat saling melakukan keterbukaan diri, jika individu tidak 

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenali satu sama lain 

maka komunikasi akan menjadi sukar dan terhambat, komunikasi lebih 
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bermakna ketika saling mengenal satu sama lain. Komunikasi antarpribadi yang 

efektif ketika terjadi persamaan makna antara komunkator dengan komunikan. 

 Dengan menggunakan teori Johari Window peneliti akan melihat bentuk 

keterbukaan diri yang terjadi padahubungan persahabatan antar mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2014. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Belum banyak studi yang mengangkat hubungan persahabatan sesuai 

dengan konteks yang dipilih seperti dalam penelitian ini. Meskipun demikian 

ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

peneliti yang berjudul “Komunikasi Antarpribadi dalam Dimensi Keterbukaan 

Diri pada Hubungan Persahabatan Dikalangan Mahasiswa”. Beberapa 

penelitian tersebut, yaitu: 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 

Stefanie 

(2013) 

Wuwuh Buwana 

(2015) 

Judul 

Keterbukaan Diri dalam Membangun 

Hubungan Persahabatan Diadik 

(Studi pada Tiga Persahabatan Laki-

Laki dan Perempuan) 

Komunikasi Interpersonal dalam 

Dimensi Self Disclosure (Studi Deskriptif 

Kualitatif Remaja Di SMK Negeri 2 

Kasihan, Yogyakarta) 

Metode 
Deskriptif 

Studi kasus  

Deskripsi  

Studi kasus 

Tujuan 

Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

Menjelaskan penetrasi sosial dalam 

hubungan persahabatan diadik laki-

laki dan perempuan 

Bertujuan untuk mengetahui komunikasi 

interpersonal dalam dimensi keterbukaan 

diri (self disclosure) remaja di SMKN 2 

Kasihan, Bantul Yogyakarta. 

Hasil 

penelitian 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penetrasi yang terjadi dalam sebuah 

hubungan persahabatan diadik laki-

laki dan perempuan dilakukan secara 

bertahap, di mana self disclosure 

memiliki andil besar yang 

menentukan kedalaman dan keluasan 

hubungan yang dijalin. Durasi 

hubungan tidak sepenuhnya mampu 

Ditemukan bahwa tidak terdapat hal-hal 

yang menyimpang. Tetapi sebenarnya 

mereka sekumpulan remaja seperti 

biasanya yang ingin berkembang dalam 

komunitas untuk mengeksplorasi pilihan 

kesukaan mereka. Kehidupan sosial 

dengan teman-teman diantara para siswa 

terjalin dengan sangat baik, dapat dilihat 
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menjamin kualitas hubungan. Selain 

itu, ditemukan pula adanya perbedaan 

pengungkapan self disclosure yang 

dipengaruhi oleh seks dan gender. 

dari kegiatan diri mereka dan keterbukaan 

dalam komunikasi. 

 

1.7.1 Posisi Peneliti  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Stefani (2013) berfokus pada penetrasi 

sosial dalam hubungan persahabatan laki-laki dan perempuan. Perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus masalah yang 

diambil. Penelitian ini berfokus pada keterbukaan diri berdasarkan teori penetrasi 

sosial yang meliputi kedalaman, keluasan, serta frekuensi yang mengacu pada teori 

penetrasi sosial terkait keterbukaan diri yang berkembang di dalam komunikasi 

antarpribadi antar pasangan hubungan persahabatan dikalangan mahasiswa. 

Perbedaan dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Wuwuh Buwana 

(2015) terletak pada subjek penelitian. Jika penelitian terdahulu mengambil subjek 

remaja yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Maka penelitian ini 

mengambil subjek persahabatan yang terjadi di kalangan mahasiswa. 

Dari kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan pada teori yang 

digunakan yaitu teori penetrasi sosial dan teori self disclosure johari window. Selain 

itu kesamaan juga terletak pada metode penelitian yakni menggunakan pendekatan 

kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, tetapi berbeda pada dasar penelitian dan 

subjek penelitian. Dasar peneitian yang digunakan dalam tiga penelitian terdahulu 

adalah studi kasus tetapi pada penelitian ini menggunakan dasar penelitian 

naturalistik. Kemudian untuk subjek penelitian, jika penelitian terdahulu 

menggunakan subjek penelitian siswa yang masih duduk di bangku SMA, pada 
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penelitian ini menggunakan subjek mahasiswa dimana lingkaran pertemanan yang 

terbangun akan berbeda dengan lingkaran pertemanan yang terbangun selama 

menjadi siswa dan pertemanan yang terbangun akan jauh lebih matang dan 

mendalam dari sebelumnya karena ada kematangan secara kognitif, sosial, dan 

emosional. 

2.8 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi ruang lingkup sebuah penelitian 

agar tidak melebar pembahasannya dan lebih mengerucut sesuai dengan konteks 

penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada: 

 Keterbukaan diri dihadapan pasangan komunikasi antarpribadi dalam menjalin 

hubungan persahabatan berdasarkan teori penetrasi sosial dilihat berdasarkan 

dimensi kedalaman (depth), keluasan (breadth), frekuensi. Kedalaman keterbukaan 

diri dapat dilihat berdasarkan pesan komunikasi yang disampaikan kepada 

pasangan persahabatan dapat dilihat dari empat lingkaran konsentris keterbukaan 

diri meliputi tahap klise (clise), tahap fakta (fact), tahap opini (opinion), dan tahap 

perasaan (feeling). Dalam keterbukaan dengan pasangan persahabatan tidak semua 

hal dapat dikomunikasikan dihadapan pasangan komunikasi terdapat batas-batas 

tertentu sehingga akan berbeda-beda versi dalam hal keterbukaan diri pada setiap 

hubungan persahabatan.  

 Keterbukaan diri di sini adalah pengungkapan informasi-informasi tentang 

diri kita kepada orang lain untuk saling mengenal lebih dekat sehingga dapat 

membentuk sebuah hubungan masa kini dan masa depan antar pasangan 

persahabatan. Bagaimana komunikasi antarpribadi menjadi jembatan dalam sebuah 
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hubungan persahabatan hingga akhirnya menghasilkan sebuah keterbukaan diri di 

dalamnya. 

 

 

 


