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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap generasi di abad 21 selain 

keterampilan dalam kolaborasi, kreativitas, dan pemikiran kritis ialah 

keterampilan komunikasi. Sumber daya manusia selalu dituntut memiliki 

keterampilan yang memadai seiring dengan kemajuan pemikiran. Kita sekarang 

hidup di abad 21, di abad ini setiap individu perlu memiliki kapabilitas dalam 

berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, literasi digital dan kemampuan 

komunikasi untuk mencapai tujuan dan manfaatnya (Taryono, 2019) 

Menurut hasil survei tahun 2012 terhadap 768 manajer perusahaan oleh 

American Management Association (AMA), data yang diperoleh lebih dari 50% 

manajer sangat setuju bahwa sistem rekrutmen karyawan juga dapat mengukur 

komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas seseorang (Taryono, 2019). Hasil survei 

menggambarkan pentingnya keterampilan komunikasi. Banyak masalah di abad 

21 yang harus ditangani melalui keterampilan komunikasi. Keterampilan 

komunikasi yang rendah akan mempengaruhi kemampuan individu dalam 

mengolah informasi, sulitnya mengintegrasikan pikiran dan ucapan, serta 

rendahnya kemampuan beradaptasi (Wood & Hartshorne, 2019). Sebuah studi 

oleh Andrew, Derocco, dan Taylor (dalam Haryanti, 2018) menyimpulkan 

bahwa tenaga kerja yang kekurangan keterampilan abad ke-21 akan dirugikan 

untuk kompetensi global dan merasa sulit untuk mengatasi tantangan yang 

muncul seiring pertumbuhannya sains dan teknologi.  

Komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal merupakan 

bagian dari kebutuhan manusia sebagai unsur dari kehidupan bermasyarakat. 

Manusia memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia lainnya 

(Giri, 2016). Komunikasi interpersonal juga dianggap sebagai proses pertukaran 

informasi yang paling efektif, dan juga dapat dilakukan dengan cara yang 

sederhana antar individu (Diana, Reny, Ahmad, 2020). Selain menjadi cara yang 

paling efektif dalam berinteraksi dan menyampaikan suatu maksud, komunikasi
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interpersonal juga merupakan proses pertukaran informasi yang sangat penting 

terutama bagi setiap remaja. Setiap orang berkomunikasi dengan orang lain 

dalam organisasi formal maupun informal. Setiap orang akan membutuhkan dan 

akan bekerja keras untuk membuka diri guna menjalin komunikasi yang baik. 

Supratiknya (dalam Harapan & Ahmad, 2014)  menjelaskan bahwa faktor utama 

yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan kehidupan sosial manusia adalah 

keterampilan komunikasi interpersonal. Selain itu, keterampilan komunikasi 

interpersonal juga menjadi elemen dan jembatan untuk menjalin hubungan sosial 

antar individu. 

Komunikasi dipandang sebagai salah satu solusi atas tantangan pada 

abad 21 ini. Komunikasi terutama komunikasi interpersonal merupakan aspek 

kehidupan yang sangat penting karena komunikasi pada dasarnya adalah fondasi 

dari semua aspek kehidupan. Ketika seseorang dapat berkomunikasi dengan baik, 

kualitas hidupnya juga dapat meningkat karena keterampilan komunikasi 

mampu mendukung keterampilan lainnya. Yosal (2013) mengungkapkan bahwa 

komunikasi dalam pembelajaran berperan dalam menunjang agar peserta didik 

mampu meraih hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran melalui 

penyampaian komunikasi yang efektif serta terjalinnya emosional antara peserta 

didik dan pengajar.  

Keterampilan komunikasi interpersonal menjadi penunjang untuk 

tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran. Kemampuan komunikasi 

interpersonal membuat peserta didik dapat menjadi media yang efektif dalam 

berkomunikasi terkait berbagai masalah materi pembelajaran, baik secara lisan 

maupun tertulis. Berkat keterampilan komunikasi interpersonal juga akan 

menunjukkan bagaimana moral seseorang didasarkan pada cara dia berbicara 

kepada orang lain di lingkungannya, mulai dari cara menyapa, dari wajahnya 

saat berbicara, dari perilakunya saat mengkomunikasikan sesuatu, dan pesan apa 

yang disampaikan (Maryanti, 2012). 

Fenomena tentang interpersonal siswa adalah banyaknya siswa tidak mampu 

menyampaikan maksud dengan tepat selama di kelas. Hal ini membuat hasil 

belajar yang dicapai belum maksimal. Kegagalan siswa dalam    menjalin 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3  

 
 

hubungan sosial dengan orang lain dilingkungan sekolah membuat 

perkembangannya tidak optimal. Peserta didik yang sulit berkomunikasi dengan 

baik akan membuat kerja sama dan diskusi kelas tidak dapat berjalan dengan 

baik pula. Peserta didik yang tidak mampu mengkomunikasikan pikiran dan 

perasaannya dengan benar dan jelas akan mengganggu proses pembelajaran 

(Maryanti, 2012). Peserta didik yang kurang dapat melakukan keterampilan 

komunikasi interpersonal dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam 

pembelajaran akan menemui kendala seperti prestasi akademik yang kurang 

maksimal sehingga mengakibatkan peserta didik memiliki nilai rendah, disisi 

lain peserta didik yang kurang mampu dalam berkomunikasi akan menemui 

kesulitan untuk berinteraksi dengan teman.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taryono (Haryanti, 2018)  juga 

menyatakan masih sangat kurang berkenaan dengan keterampilan komunikasi 

yang dimiliki oleh peserta didik di Indonesia. Penelitian terhadap peserta didik 

di salah satu sekolah yang ada di kota Bandung, dan hasilnya menunjukkan 

bahwa peserta didik jarang mendapatkan observasi, penelitian, dan penugasan 

proyek. Faktanya, ketika peserta didik menyelesaikan tugas proyek, 

keterampilan komunikasi mereka secara tidak langsung dilatih. Disamping itu, 

keterampilan komunikasi peserta didik juga dilatih saat mempresentasikan hasil 

proyeknya melalui presentasi di depan kelas atau di tengah keramaian, apalagi 

ketika peserta didik diminta untuk melaporkan proyek, keterampilan komunikasi 

tertulis peserta didik akan dilatih. Namun sejauh ini lebih banyak tugas yang 

telah diberikan untuk mengerjakan soal latihan di buku teks peserta didik, 

sehingga keterampilan komunikasi peserta didik belum terlatih dengan baik. 

Penjelasan para ahli ini juga menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan 

keterampilan abad ke-21. 

Greenfield, (1986) mengemukakan bahwa keberhasilan komunikasi 

interpersonal sangat dipengaruhi oleh faktor keterbukaan diri (self disclosure). 

Keterbukaan diri menjadi faktor penting sebagai dasar lahirnya hubungan timbal 

balik yang positif antar individu. Keterbukaan diri menjadi langkah awal dan 

vital dalam terbentuknya sebuah komunikasi interpersonal. Ciri keterbukaan diri 
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adalah kesediaan untuk secara terbuka atau memamerkan diri dan menyuarakan 

apa yang ada di dalamnya (Pratidina, 2015). Komunikasi interpersonal sangat 

penting bagi kehidupan manusia karena merupakan cara dalam mengungkapkan 

perasaan, pikiran dan kesan kepada lawan bicara. Secara bersamaan setiap orang 

dapat mengirim dan mengirim. Komunikasi bisa berbicara tentang pengalaman 

atau bahkan latar belakang semua orang. 

Self Disclosure juga dapat diartikan sebagai keterbukaan diri yang mana 

manusia harus memiliki keterbukaan atas dirinya sebagai makhluk sosial. 

Menurut Johnson (dalam Rahmadhaningrum dan Sugiyanto, 2013), keterbukaan 

diri yaitu suatu upaya untuk menyampaikan informasi yang penting berkaitan 

dengan diri dan peristiwa yang dialami kepada orang lain. Setiap orang perlu 

mengekspresikan diri. Keterbukaan diri seseorang erat dipengaruhi oleh 

keterbukaan orang lain. Maryam (dalam Rahmadhaningrum dan Sugiyanto, 

2013) berpendapat bahwa keterbukaan diri merupakan penyampaian informasi 

antara individu dengan orang lain sehingga dapat membangun hubungan yang 

erat dengan orang lain.  

Menurut Gainau (2008) individu dapat berbagi informasi pribadi 

dengan orang lain dengan mengekspresikan diri untuk membangun hubungan 

yang lebih dekat dan kepercayaan pada orang lain, mengurangi kecemasan dan 

melepaskan rasa bersalah. Tidak semua orang bisa mengekspresikan diri. 

Perasaan takut, kurang percaya diri, cemas saat berbicara, dan ketidakpercayaan 

pada orang lain membuat individu sulit untuk mengekspresikan diri. 

Keterbukaan diri memiliki dua dimensi yaitu secara mendalam dan 

meluas. Secara mendalam melibatkan topik yang akan dibahas, apakah itu 

khusus atau umum. Khusus atau umum tergantung pada siapa Anda ingin 

berbicara, pada saat yang sama keluasan melibatkan keterampilan individu 

untuk menyampaikan pesan kepada orang lain (baik teman biasa, orang tua atau 

kerabat, teman dekat atau teman baru). Komunikasi interpersonal dapat menjadi 

hubungan yang efektif apabila komunikasi tersebut didasarkan pada keterbukaan, 

kemudian berdasarkan kepercayaan dan dukungan antar individu. Komunikasi 

interpersonal menjadi efektif apabila individu terbuka serta mendorong 
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masyarakat untuk menghormati, memahami dan mengembangkan kualitas ketika 

bertukar informasi (Puspito, Rejeki & Achmad, 2006). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui 

wawancara kepada guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 3 Jepara pada 

tanggal 15 Februari 2021 menunjukkan bahwa variabel self disclosure 

(keterbukaan diri) dan juga keterampilan komunikasi interpersonal pada peserta 

didik serta belum pernah dilakukan pengukuran terhadap kedua variabel tersebut 

dan tingkat hubungan dari variabel tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara 

kepada 7 peserta didik dengan jurusan yang berbeda bahwa self disclosure dan 

keterampilan komunikasi interpersonal sangat penting mengingat banyaknya 

fenomena yang terjadi di lapangan berkenaan dengan kegagalan peserta didik 

dalam mengimplementasikan kedua variabel tersebut misalnya dalam 

pembelajaran terdapat ketidakmampuan peserta didik dalam mengikuti proses 

penugasan berkelompok dan peserta didik yang tidak memiliki teman. Kegagalan 

dalam hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakmampuan dan rendahnya self 

disclosure dan keterampilan komunikasi interpersonal peserta didik. Bapak 

Syaiful Anwar, S.Pd guru bimbingan dan konseling SMKN 3 Jepara menjelaskan 

bahwa : 

Berdasarkan catatan guru BK di sini, kedua variabel tersebut ditemui 

pada saat konseling, ketika saya mengajar di kelas maupun dari laporan 

dari beberapa guru tentang peserta didik yang tidak aktif dalam diskusi 

maupun mempresentasikan tugasnya. Kebetulan untuk penelitian tersebut 

juga belum pernah dilakukan di SMK ini. Kami memiliki data assesmen 

peserta didik akan tetapi hasil penelitian yang akan Mas Okky lakukan 

juga dapat menambah kekayaan data terutama dalam variabel 

keterbukaan diri dan juga komunikasi interpersonal itu sendiri, metode 

penelitian tersebut juga belum pernah dilakukan. Monggo silahkan kalo 

mau melakukan penelitian di sini. Ya harapan saya pribadi sih data 

tersebut dapat diteruskan guru BK disini untuk jadi layanan mengingat 

banyaknya permasalah dalam berinteraksi sosial dalam hal komunikasi. 

 

Didukung dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Rhosyidah 

(2015) yang berjudul “Pengaruh Keterbukaan Diri (Self Disclosure) terhadap 

Keterampilan Komunikasi Interpersonal Menantu Perempuan pada Ibu Mertua di 

Daerah Karanganyar Probolinggo” dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat 
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hubungan yang positif antara self disclosure dengan keterampilan komunikasi 

interpersonal dengan nilai korelasi sebesar 73,1%, tingkat keterbukaan diri 43,2% 

memiliki keterbukaan diri yang tinggi, tingkat keterbukaan diri sedang sebanyak 

51,3%, serta keterbukaan diri yang rendah sejumlah  5,5% dan tingkat komunikasi 

interpersonal 48,7% memiliki komunikasi interpersonal tinggi, sebanyak 51,3% 

menunjukkan tingkat komunikasi yang sedang, serta tidak ditemukan subjek 

dengan tingkat komunikasi yang rendah. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka sebagai mahasiswa Bimbingan dan 

Konseling yang kelak akan berperan serta di dunia pendidikan di abad 21 ini, 

berupaya melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara Self Disclosure 

dengan Keterampilan Komunikasi Interpersonal pada Peserta Didik di 

SMKN 3 Jepara” untuk mengukur tingkat serta hubungan self disclosure 

(keterbukaan diri) dan keterampilan komunikasi interpersonal peserta didik, 

khususnya peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Jepara. Harapan 

peneliti ke depan, hasil penelitian ini dapat manfaatkan sebagai referensi ataupun 

rujukan awal bagi guru BK atau personel pendidik lainnya. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dirumuskan berdasarkan pada latar belakang yang 

diuraikan oleh peneliti di atas, sebagai berikut:  

1. Adanya ketidakmampuan peserta didik dalam melakukan self 

disclosure yang ditunjukkan dengan kesulitannya dalam 

menyelesaikan tugas berkelompok dan tidak memiliki teman. 

2. Adanya ketidakmampuan peserta didik dalam melakukan 

keterampilan komunikasi interpersonal yang ditunjukkan dengan 

kesulitannya dalam melakukan diskusi dan presentasi saat 

pembelajaran. 

3. Belum diketahuinya tingkat self disclosure pada peserta didik Kelas 

XI SMK Negeri 3 Jepara. 

4. Belum diketahuinya tingkat keterampilan komunikasi interpersonal 

pada peserta didik Kelas XI SMK Negeri 3 Jepara. 
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5. Belum diketahui adanya hubungan antara self disclosure dengan 

keterampilan komunikasi interpersonal pada peserta didik Kelas XI 

SMK Negeri 3 Jepara. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar efektif serta efisiennya penelitian 

yang dilaksanakan Oleh karena itu peneliti membatasi permasalahan yang akan 

diteliti yaitu: 

1. Objek Penelitian 

Hubungan antara self disclosure dengan keterampilan komunikasi 

interpersonal pada peserta didik Kelas XI SMK Negeri 3 Jepara. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah peserta didik di Kelas XI SMK Negeri 3 

Jepara. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat self disclosure yang dimiliki peserta didik Kelas 

XI SMK Negeri 3 Jepara? 

2. Seberapa besar tingkat keterampilan komunikasi interpersonal yang 

dimiliki peserta didik Kelas XI SMK Negeri 3 Jepara? 

3. Adakah hubungan antara self disclosure dengan  keterampilan 

komunikasi interpersonal yang dimiliki peserta didik Kelas XI SMK 

Negeri 3 Jepara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari fokus penelitian maka penelitian ini tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan tingkat self disclosure yang dimiliki peserta didik 

Kelas XI SMK Negeri 3 Jepara. 
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2. Mendeskripsikan tingkat keterampilan komunikasi interpersonal yang 

dimiliki peserta didik Kelas XI SMK Negeri 3 Jepara. 

3. Menganalisis hubungan antara self disclosure dengan keterampilan 

komunikasi interpersonal Kelas XI SMK Negeri 3 Jepara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang hubungan self disclosure dan keterampilan 

komunikasi interpersonal memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.  Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

pelaksanaan layanan konseling terkait self disclosure dan keterampilan 

komunikasi interpersonal pada peserta didik. 

2.   Secara Praktis 

a. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Guru Bimbingan dan 

Konseling sebagai dasar untuk memberikan layanan guna 

meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal peserta didik. 

b. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar peserta didik dalam 

mengarahkan dirinya dalam meningkatkan self disclosure dan 

keterampilan komunikasi interpersonal yang ada dalam dirinya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 

peneliti selanjutnya  sebagai dasar dan sumber bagi penelitian 

variabel-variabel terkait. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat 

menjadikan hasil penelitian ini  alat pembanding dalam penelitian-

penelitian selanjutnya. 
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