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ABSTRAK 

 

MUHAMMAD NAJMUDDIN. Konsep Diri Mantan Penderita Kusta (Studi 

Komunikasi Antarpribadi Di Kota Makassar). Dibimbing oleh Dali Amiruddin dan 

Tuti Bahfiarti. 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Bagaimana konsep diri dan pola 

pembentukan konsep diri mantan penderita kusta melalui komunikasi antarpribadi 

di Kota Makassar. (2) Bagaimana pengungkapkan diri mantan penderita kusta di 

Kota Makassar pasca perawatan medis 

 Penelitian ini dilaksanakan di kompleks pemukiman kusta Jongaya, Jalan 

Dangko Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Observasi dilakukan dilakukan secara 

nonpartisipan dengan dua belas orang informan yang ditentukan secara puposive 

sampling. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dimensi konsep diri mantan penderita 

kusta mencakup dua hal, antara lain; pertama, persepsi dalam dirinya (in self) 

berkaitan dengan bagaimana mantan penderita kusta mempersepsi dirinya secara 

fisik. Kedua, persepsi di luar dirinya (out self) berkaitan dengan bagaimana orang 

lain menilai diri mantan penderita kusta. Bentuk pengungkapan diri yang dilakukan 

oleh mantan penderita kusta membentuk sebuah siklus dari penerimaan diri, 

hubungan persahabatan hingga akhirnya melakukan pengungkapan diri.  
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ABSTRACT 

 

MUHAMMAD NAJMUDDIN. Kusta dan Masyarakat (Studi Konsep Diri Mantan 

Penderita Kusta Melalui Komunikasi Antarpribadi Di Kota Makassar). Supervised 

by oleh Dali Amiruddin dan Tuti Bahfiarti. 

 This research aimed to find out (1) Bagaimana konsep diri dan pola 

pembentukan konsep diri mantan penderita kusta melalui komunikasi antarpribadi 

di Kota Makassar. (2) Bagaimana pengungkapkan diri mantan penderita kusta di 

Kota Makassar pasca perawatan medis 

 This research was carried out in di kompleks pemukiman kusta Jongaya, 

Jalan Dangko Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Observasi dilakukan dilakukan secara 

nonpartisipan dengan dua belas orang informan yang ditentukan secara puposive 

sampling. 

 The result shows bahwa Dimensi konsep diri mantan penderita kusta 

mencakup dua hal, antara lain; pertama, persepsi dalam dirinya (in self) berkaitan 

dengan bagaimana mantan penderita kusta mempersepsi dirinya secara fisik. 

Kedua, persepsi di luar dirinya (out self) berkaitan dengan bagaimana orang lain 

menilai diri mantan penderita kusta. Bentuk pengungkapan diri yang dilakukan oleh 

mantan penderita kusta membentuk sebuah siklus dari penerimaan diri, hubungan 

persahabatan hingga akhirnya melakukan pengungkapan diri.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang 

 Pada dasarnya komunikasi merupakan medium yang sangat penting bagi 

pembentukan dan pengembangan pribadi seorang individu dalam melakukan 

kontak sosial. Proses belajar melalui adaptasi dan interaksi dapat membentuk 

konsep diri seseorang yang dipengaruhi lingkungannya. Faktor lingkungan, 

khususnya orang-orang yang ada di sekitar dapat memberikan pengaruh yang 

positif dan negatif dalam melakukan proses adaptasi dan interaksi. 

 Salah satu tipe komunikasi yang paling efektif dalam mempengaruhi 

seseorang adalah komunikasi antarpribadi. Keistimewaan komunikasi antarpribadi 

adalah keterlibatan pihak-pihak yang berkomunikasi diantara pihak yang mengirim 

dan menerima pesan secara verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu 

komunikasi antapribadi dinilai sangat efektif dalam membentuk kepribadian, 

kepercayaan, konsep diri, persepsi, perubahan sikap ataupun perilaku dan 

motivasi bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan komunikasi. 

 Pembentukan konsep diri melalui komunikasi antarpribadi merupakan cara 

seseorang memandang dirinya melalui interaksi dengan orang lain. Konsep diri 

yang akan mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan kontak komunikasi 

atau interaksi dengan orang lain. Bahkan konsep diri cenderung memberikan 
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gambaran dan penilaian pada diri sendiri berdasarkan hubungan dengan orang-

orang disekelilingnya.  

 Kecenderungan ini berindikasi pada kemampuan berpikir dan menilai 

seseorang baik dirinya sendiri ataupun orang lain, ataupun mempersepsi orang 

lain dengan berusaha memberikan penilaian. Misalnya apakah orang tersebut 

orang yang bisa dipercaya, teguh pendirian, cerdas ataukah menyebalkan. Dalam 

hal ini setiap individu memiliki seperangkat standar dalam diri seseorang untuk 

menilai orang lain seperti apa yang dilihat atau dipikirkannya. 

 Cara pandang diri cenderung berkaitan dengan komunikasi antarpribadi 

yang kita lakukan. Konsep diri ini sesungguhnya tidak bisa dipandang sebagai satu 

hal yang tetap, melainkan sesuatu yang berkembang. Oleh karena itu konsep diri 

yang terbentuk dari hasil interaksi dan pengalaman bersama terus berkembang, 

berubah, dan disesuaikan.  

 Dengan demikian, konsep diri sebagai suatu proses. Ini merupakan 

bagian dari diri seseorang dalam proses menjadi (becoming). Proses ini dimulai 

dengan mengumpulkan informasi tentang diri sampai pada proses terbentuknya 

konsep diri. Secara spesifik mantan penderita kusta pada tahap awal 

mengumpulkan informasi tentang dirinya baik berupa prasangka, stigma maupun 

dukungan orang-orang tempat mereka berinteraksi. Informasi yang terkumpul 

merupakan pengalaman siklus kehidupan yang berdasarkan pengalaman. 

Selanjutnya, memberi makna, maksud atau sifat tertentu pada pengalaman 

tersebut sampai membentuk kesan dalam diri mantan penderita kusta. 



3 

 

Berdasarkan kesan tersebut mereka mempelajari siapa dirinya, siapa orang lain, 

bagaimana dunia memandang dirinya. Pemahaman dan penerimaan siapa dirinya 

kemudian menjadi konsep diri pada mereka. 

 Setelah konsep diri tercipta faktor lain dalam komunikasi antarpribadi 

adalah pengungkapan diri, yakni berkomunikasi dengan orang lain untuk 

menyatakan berbagai hal yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Membuka diri 

terhadap orang lain berarti ada kesediaan antara pihak penerima dan pengirim 

pesan untuk berbagi informasi tentang dirinya. Dengan pengungkapan diri, 

manusia mengungkapkan siapa dirinya pada lawan komunikasinya secara 

sukarela. Pengungkapan diri yang dilakukan oleh mantan penderita kusta dalam 

berinteraksi dengan masyarakat dilingkungannya cenderung dipengaruhi oleh 

pandangan orang lain terhadapnya. Penyakit Kusta sebenarnya bukan penyakit 

keturunan, atau disebabkan oleh kutukan, guna-guna, dosa atau pengaruh 

makanan. Kusta merupakan penyakit menular dan menahun yang disebabkan oleh 

kuman Myctobacterium Leprae. Penyakit ini menyerang kulit, saraf tepi dan dapat 

pula menyerang jaringan tubuh lainnya kecuali otak. (Dali Amiruddin, 2012; 11).  

 Berdasarkan pandangan ahli sosiologi meyakini bahwa penyebab 

mewabahnya penyakit kusta disebabkan oleh krisis sosial dan kemiskinan. 

Ketiadaan akses pada pengobatan medis modern memperparah mewabahnya 

penyakit ini. Penjajahan, perang, kemiskinan, mewabahnya penyakit menular 

adalah situasi nyata yang memicu terjadinya perubahan sosial suatu bangsa. Di 

Eropa kita kenal “The Black Death” sebuah catatan peristiwa penderitaan manusia 
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Eropa yang disebabkan krisis peradaban yang parah. Pada pertengahan abad ke 

15 hingga berakhirnya perang salib, hampir seluruh bagian Eropa terdapat rumah-

rumah kusta dan dihuni penderita kusta yang teregistrasi secara resmi (Joko 

Suyanto, 2002; 210). 

 Di Indonesia perubahan sosial yang terjadi di Eropa berdampak pada 

penanganan kusta. Sejak tahun 1897 ketika kongres kusta pertama di Berlin 

Jerman, ditetapkan bahwa kusta adalah penyakit menular, maka pemerintah 

kolonial Belanda mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengasingkan paksa 

penderita kusta. Atas dasar itu juga pemerintah kolonial Belanda membangun 

pemukiman untuk penderita kusta di seluruh Indonesia (Nawir, 2011; 115). 

 Kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk membangun pemukiman 

untuk penderita kusta juga direalisasikan di kota makassar, Berdiri pada kompleks 

pemukiman kusta Jongaya yang merupakan tanah wakaf dari Raja Gowa, 

didalamnya terdiri beberapa petak ruangan, diantaranya beberapa bangunan mirip 

penjara serta 25 unit rumah untuk penderita kusta. 

 Di Kompleks pemukiman kusta Jongaya tersebut puluhan mantan 

penderita kusta mulai menata hidupnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari luar 

Makassar yang terusir dari kampung halamannya karena menderita kusta. Baginya 

keluarga dan kampung asal adalah masa lalu yang buram, dan dikompleks 

pemukiman kusta Jongaya kehidupan baru dimulai. Mereka mengasingkan diri 

dengan untuk menghindari ejekan dan cercaan tetangga, teman bahkan keluarga 

mereka sendiri yang tidak menerima keberadaan mereka.  
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 Dorongan perasaan senasib, merasa dibuang, merasa tidak diinginkan 

oleh masyarakat, akhirnya memunculkan solidaritas di antara mantan penderita 

kusta. Komunitas homogen mantan penderita kusta menyebabkan mereka sama- 

sama bertahan menghadapi stigma sosial dan hidup saling membantu. Dalam 

konteks ini, tekanan mental bagi mantan penderita kusta yang dulunya minder dan 

takut dengan orang lain, seolah kembali pulih, meskipun dalam ruang terbatas, 

yakni  dalam kompleks pemukiman kusta dan dengan sesama penderita kusta 

saja. Kenyataan positif yang memunculkan semangat hidup dalam diri mereka. 

Berjuang untuk mempertahankan generasi, mempertahankan anak cucu demi 

kelangsungan hidup mereka. 

 Keberlanjutan hidup merupakan kebutuhan sosial yang sangat diinginkan 

oleh mantan penderita kusta, namun kebutuhan tersebut dirasakan sangat sulit 

bagi penderita kusta, karena puluhan mantan penderita kusta harus bertahan 

hidup  menghadapi stigma sosial dari masyarakat yang seolah memiliki 

kesepakatan bersama, jika ada penderita kusta mereka harus disisihkan, 

disingkirkan dan diasingkan, bahkan mengejek dan mengolok-oloknya. 

 Stigma itulah dirasakan seperti teror mental dan psikis bagi mantan 

penderita, membuat rasa minder dan rendah diri serta kian meningginya kadar 

sensitifitas ketersinggungan mereka. Cenderung reaktif dalam merespon keadaan 

di sekitar lingkungannya, padahal mungkin orang tersebut yang mencoba 

membangun komunikasi dengannya atau sekedar bertegur sapa dan 
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memperhatikan mereka tanpa tendensi mencemooh sekalipun, tak jarang justru 

dinilai salah (negatif) oleh mereka. 

 Dampak sosial mantan penderita kusta ini bukan hanya berpengaruh 

terhadap mereka, namun juga berdampak kepada keluarganya, bahkan mungkin 

juga terhadap nama baik kampung yang ikut memberikan tekanan kepada mereka. 

Seakan ketika mereka terjangkit kusta maka konsekuensinya adalah tercerabutnya 

diri dan identitas mereka dan dari ruang sosial tempat mereka berinteraksi dan 

melakukan kegiatan komunikasi. 

 Ketika penyakit kusta mulai menjangkitinya, maka mereka dengan 

sendirinya “terpaksa” atau “dipaksa” untuk menjauh dari lingkungan sosialnya. 

Satu-satunya pilihan yang mereka pilih adalah pergi menjauh dari lingkungan 

sosial, sebab bagi mereka yang terpenting adalah  bisa bertahan hidup dalam 

lingkungan sosial yang menerima keberadaan mereka. 

 Perilaku-prilaku yang mereka lakukan seperti ini dalam studi komunikasi, 

sebagai maksud untuk menyampaikan eksistensi dirinya sebagai sebuah identitas 

komunitas yang berbeda dengan identitas lainnya atau sebagai bentuk penegasan  

tentang nilai-nilai yang menjadi motivasi diri dalam berkehidupan sekaligus 

menjadi pengikat antarmereka sebagai mantan penderita kusta dalam 

komunitasnya dan sebagai pembeda bagi komunitas di luar dirinya.       

Berangkat dari latar belakang ini, maka penulis menjadikan judul Konsep 

Diri Mantan Penderita Kusta di Kota Makassar (Studi Komunikasi 

Antarpribadi) 
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B.  Fokus Penelitian 

 
Jika perilaku mantan penderita kusta dianggap sebagai fakta sosial, maka 

berlaku suatu sebutan mantan penderita kusta adalah “manusia tertindas”, 

“manusia terbuang”, “manusia kalah” dan sebagainya. Sebuah pandangan objektif 

yang melihat mantan penderita kusta sebagai korban kehidupan, kesenjangan 

ekonomi, atau ketidakadilan sosial. Pemikiran ini disebut pandangan etik yaitu 

melihat mantan penderita kusta dari sudut pandang orang luar, sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan pandangan emik yaitu bagaimana mantan penderita 

kusta melihat diri dan kehidupan mereka sendiri. Dengan pendekatan 

fenomenologis, mantan penderita kusta dilihat sebagai subjek. Mereka adalah 

“aktor kehidupan” yang memilki hasrat, harapan, dan kehidupan sendiri. 

Salah satu kajian yang dapat digunakan untuk melihat fenomena mantan 

penderita kusta adalah komunikasi antarpribadi khususnya konsep diri dan 

pengungkapan diri. Konsep diri adalah persepsi tentang diri sendiri yang relatif 

menetap. Jalaluddin Rakhmat menyebut Konsep diri dalam dua hal yaitu citra diri 

(self image) dan harga diri (self esteem). Citra diri berkaitan dengan faktor-faktor 

kognitif individu, sedangkan harga diri berhubungan dengan faktor afektif individu. 

Setelah konsep diri tercipta faktor lain dalam komunikasi antarpribadi 

adalah pengungkapan diri. Pengungkapan diri merupakan suatu bentuk 

komunikasi dimana informasi tentang diri sendiri yang biasanya disimpan atau 

disembunyikan dikomunikasikan kepada orang lain. 



8 

 

Konsep diri dan pengungkapan diri mantan penderita kusta menarik untuk 

diteliti untuk itu dua pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana konsep diri dan pola pembentukan konsep diri mantan penderita 

kusta melalui komunikasi antarpribadi di Kota Makassar? 

2. Bagaimana pengungkapkan diri mantan penderita kusta di Kota Makassar 

pasca perawatan medis? 

  
 
 
 

C. Tujuan Penelitian 

 
1. Mengeksplorasi konsep diri pola pembentukan konsep diri mantan penderita 

kusta di Kota Makassar. 

2.  Mendeskripsikan pengungkapan diri mantan penderita kusta di kota makassar. 

  
D. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

memperkaya studi komunikasi khususnya studi komunikasi 

antarpribadi dalam pembentukan konsep diri. 

b. Pendekatan eksplorasi secara mendalam dapat menggambarkan pola 

pembentukan konsep diri mantan penderita kusta.    
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c. Memberikan pencerahan dan pandangan bagi masyarakat untuk 

menerima, dan berinteraksi dengan mantan penderita kusta. Mantan 

penderita kusta juga memerlukan tempat untuk bersosialisasi dengan 

lingkungannya seperti masyarakat lainnya, sehingga keberadaan 

mereka dapat diterima. 

d. Mantan penderita kusta dapat menambah semangat dan motivasi 

mereka untuk dihargai dan diterima di lingkungannya. 

e. Pekerja kesehatan juga dapat memberikan perhatian dalam pelayanan 

kesehatan, termasuk mensosialisasikan mantan penderita kusta 

dengan masyarakat disekitarnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Teori  

1. Komunikasi Antarpribadi 

 Pada dasarnya menurut De Vito (2011; 252) bahwa komunikasi 

antarpribadi memiliki tiga pendekatan utama. Pertama, Batasan komunikasi 

antarpribadi berdasarkan komponen-komponen utamanya yang melibatkan pihak-

pihak yang melakukan kegiatan komunikasi antarpribadi. Dalam hal ini, 

penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau 

sekelompok kecil orang dengan berbagai dampak penerimaan umpan balik yang 

segera atau secara langsung. 

 Kedua, batasan komunikasi antarpribadi berdasarkan hubungan diadik 

yaitu komunikasi antarpribadi sebagai komunikasi yang berlangsung diantara dua 

orang yang mempunyai hubungan yang jelas. Namun, batasan ini biasanya 

diperluas mencakup juga sekelompok kecil orang, seperti anggota keluarga atau 

kelompok- kelompok yang terdiri atas tiga atau empat orang. 

 Ketiga, batasan komunikasi antarpribadi berdasarkan pengembangan 

yakni komunikasi antarpribadi dilihat sebagai kontinum komunikasi dari yang 

bersifat tak-pribadi sampai hubungan pribadi yang lebih personal atau intim. 

Pengembangan hubungan ini biasa dimulai dari impersonal sampai interpersonal.  



11 

 

 Gerald Miller dalam De Vito (2011; 253) menganalisis faktor yang 

membedakan komunikasi antarpribadi dengan komunikasi yang bersifat 

impersonal, antara lain; Pertama, dalam interaksi antarpribadi kita bereaksi 

terhadap pihak lain berdasarkan data psikologis atau bagaimana seseorang 

berbeda dengan anggota- anggota kelompoknya. Dalam tahap impersonal kita 

menanggapi orang lain berdasarkan data sosiologis, atau kelompok dimana orang 

tersebut menjadi anggotanya. 

 Kedua, dalam komunikasi antarpribadi kita mendasarkan komunikasi kita 

pada pengetahuan yang menjelaskan tentang masing-masing dari kita. Dan yang 

terakhir aturan berupa adat atau kebiasaan sosial menjadi tidak penting, 

peroranganlah yang menetapkan aturan. 

 Ketiga, karakteristik ini tingkatnya berbeda beda. Seseorang bereaksi 

terhadap yang lain berdasarkan data psikologis sampai batas tertentu. Seseorang 

mendasarkan dugaan mengenai perilaku orang lain sampai batas tertentu. Dan 

seseorang bereaksi lebih atas dasar aturan yang ditetapkan bersama daripada 

atas dasar norma-norma sosial sampai batas tertentu. 

 Selanjutnya, Komunikasi antarpribadi sangat penting bagi kebahagiaan 

hidup kita. Johnson (dalam Suranto, 2011; 23) menunjukkan beberapa peranan 

yang disumbangkan oleh komunikasi antarpribadi dalam rangka menciptakan 

kebahagiaan hidup manusia. 

 Pertama, komunikasi antarpribadi membantu perkembangan intelektual 

dan sosial kita. Perkembangan sejak masa bayi sampai masa dewasa mengikuti 
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pola semakin meluasnya ketergantungan kita kepada orang lain. Diawali dengan 

ketergantungan atau komunikasi yang intensif dengan ibu pada masa bayi, 

lingkaran ketergantungan atau komunikasi itu menjadi semakin luas dengan 

bertambahnya usia kita. Bersamaan dengan itu perkembangan intelaktual dan 

sosial kita sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kita dengan orang lain. 

 Kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk melalui komunikasi dengan 

orang lain. Selama berkomunikasi dengan orang lain secara sadar maupun tidak 

sadar kita mengamati, memperhatikan dan mencatat dalam hati semua tanggapan 

yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Kita menjadi tahu bagaimana 

pandangan orang lain itu tentang diri kita. Berkat pertolongan komunikasi dengan 

orang lain kita menemukan diri yaitu mengetahui siapa diri kita sebenarnya. 

 Ketiga, dalam rangka memahami realitas disekeliling kita serta menguji 

kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar 

kita, kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain 

tentang realitas yang sama. Tentu saja pembandingan sosial (social comparison) 

semacam itu hanya dapat kita lakukan lewat komunikasi dengan orang lain. 

 Keempat, kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh 

kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain, lebih-ebih orang yang 

merupakan tokoh-tokoh signifikan dalam hidup kita. Bila hubungan kita dengan 

orang lain diliputi masalah, maka tentu kita akan menderita, merasa sedih, cemas 

dan frustasi. Bila kemudian kita menarik diri dan menghindar dari orang lain, maka 

rasa sepi dan terasing yang kita alami pun tentu akan menimbulkan penderitaan, 
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bukan hanya penderitaan emosional atau batin bahkan mungkin juga penderitaan 

fisik. 

  
1.1 Efektifitas Komunikasi Antarpribadi 

 Komunikasi antarpribadi, seperti bentuk perilaku yang lain, dapat bersifat 

sangat efektif dan dapat pula bersifat sangat tidak efektif. Menurut De Vito (2011; 

285) mengungkapkan karakteristik efektifitas ini dari tiga sudut pandang antara 

lain;  

 Pertama, berdasarkan sudut pandang humanistis. Pendekatan ini dimulai 

dengan kualitas-kualitas umum yang menentukan terciptanya hubungan 

antarpribadi yang superior. Dari kualitas-kualitas umum ini kemudian menurunkan 

perilaku-perilaku spesifik yang menandai komunikasi antarpribadi yang efektif.  

 Dalam pendekatan humanistis ada lima kualitas umum yang 

dipertimbangkan antara lain; Keterbukaan (openness) mengacu pada sedikitnya 

tiga aspek dari komunikasi antarpribadi yang efektif harus terbuka kepada orang 

yang diajaknya berinteraksi. Aspek keterbukaan yang kedua mengacu pada 

kesediaan komunikator untuk berinteraksi secara jujur terhadap stimulus yang 

datang. Aspek terakhir menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran. Terbuka 

dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang kita 

lontarkan adalah memang milik kita dan kita bertanggung jawab atasnya.  

 Kualitas kedua dalam pendekatan humanistis yaitu empati (emphathy). 

Henry Backrack (dalam De Vito, 2011; 286) mendefinisikan empati sebagai 
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kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain 

pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain tersebut. Langkah pertama 

dalam mencapai empati adalah menahan godaan untuk mengevaluasi, menilai, 

menafsirkan, dan mengkritik.  

 Kedua, makin banyak mengenal seseorang, Seperti keinginannya, 

pengalamannya, kemampuannya, ketakutannya dan sebagainya. Langkah terakhir 

coba merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain dari sudut pandangnya. 

 Kualitas ketiga dalam pendekatan humanistis yaitu sikap mendukung 

(supportiveness). Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung 

dalam suasana yang tidak mendukung untuk bersikap mendukung dengan 

bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik, dan provisional bukan 

keyakinan yang tak tergoyahkan. 

 Kualitas keempat adalah sikap positif (positiveness). Kita 

mengkomunikasikan sikap postif dalam komunikasi antarpribadi dengan 

menyatakan sikap positif dan secara positif mendorong orang yang lain. 

 Kualitas terakhir dalam sudut pandang humanistis yaitu kesetaran 

(equality). Dalam suatu hubungan antarpribadi yang ditandai oleh kesetaraan, 

ketidaksependapatan dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami 

perbedaan ketimbang dilihat sebagai upaya untuk menjatuhkan pihak lain. 

Kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja semua 

perilaku verbal dan nonverbal pihak lain. 
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 Sudut pandang kedua yaitu pragmatis. Pendekatan pragmatis dalam 

efektifitas komunikasi antarpribadi, adakalanya dinamakan model kompetensi. 

Memusatkan pada perilaku spesifik yang harus digunakan oleh komunikator untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Pendekatan ini juga menawarkan lima kualitas 

efektifitas antara lain; 

 Pertama, Kepercayaan diri (confidence). Komunikator yang efektif selalu 

merasa nyaman bersama orang lain dan merasa nyaman dalam situasi komunikasi 

pada umumnya, kualitas ini juga memungkinkan pembicara berkomunikasi secara 

efektif dengan orang-orang gelisah, pemalu, atau khawatir dan membuat mereka 

merasa lebih nyaman. 

 Kualitas kedua dalam sudut pandang pragmatis adalah kebersatuan 

(immediacy), mengacu pada penggabungan antara pembicara dan pendengar, 

terciptanya rasa kebersamaan dan kesatuan. 

 Kualitas ketiga yaitu manajemen interaksi (interaction management). 

Dalam manajemen interaksi yang efektif, tidak seorangpun merasa diabaikan atau 

merasa menjadi tokoh penting. Masing- masing pihak berkontribusi dalam 

keseluruhan komunikasi.  

 Kualitas keempat yaitu daya ekspresi (expressiveness) mengacu pada 

keterampilan mengkomunikasikan keterlibatan tulus dalam interkasi antarpribadi. 

Kita berperan serta dalam permainan dan tidak sekedar menjadi penonton. Daya 

ekspresi sama dengan keterbukaan dalam hal penekanannya pada keterlibatan, 

dan ini mencakup misalnya ekspresi tanggung jawab atas pikiran dan perasaan, 
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mendorong daya ekspresi atau keterbukaan orang lain, dan memberikan umpan 

balik yang relevan dan patut. 

  Kualitas terakhir dalam pendekatan pragmatis komunikasi antarpribadi 

adalah orientasi kepada orang lain (other orientation) yaitu orientasi mengacu pada 

kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicara selama 

perjumpaan antarpribadi. Orientasi ini mencakup pengkomunikasian perhatian dan 

minat terhadap apa yang dikatakan lawan bicara. 

 Sudut pandang terakhir dalam efektifitas komunikasi antarpribadi adalah 

sudut pandang pergaulan sosial. Pendekatan ini didasarkan pada model ekonomi 

imbalan dan biaya. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa suatu hubungan 

merupakan kemitraan dimana imbalan dan biaya saling dipertukarkan. 

 Ketiga pendekatan tersebut sama sekali tidak terpisah, melainkan saling 

melengkapi. Masing- masing pendekatan membantu dalam memahami efektifitas 

komunikasi antarpribadi. Tujuannya adalah memberikan pandangan mengenai 

komunikasi antarpribadi yang efektif sehingga kita dapat memilih pendekatan 

mana yang paling membantu dalam dalam suatu situasi tertentu. (De Vito, 2011; 

285)  

 
2. Pembentukan Konsep Diri melalui Komunikasi Antarpribadi 

 Konsep diri adalah sekumpulan keyakinan dan perasan seseorang 

mengenai dirinya. dirinya bisa berupa bakat, minat kemampuan, penampilan fisik, 

dan lain sebagainya. Orang pun kemudian memilki perasaan terhadap keyakinan 



17 

 

mengenai dirinya tersebut, apakah dia merasa positif atau negatif, bangga atau 

tidak bangga, senang atau tidak senang dengan dirinya.  

 De Vito (201; 57) merumuskan konsep diri sebagai gambaran siapa diri 

kita sebenarnya. Konsep diri juga dinyatakan sebagai keseluruhan gambaran 

tentang diri kita. Maksud keseluruhan gambaran disini mencakup diri psikologis, 

diri fisik, diri spiritual, diri sosial, dan diri intelektual. Demikian, konsep diri 

merupakan persepsi kita pada bagian-bagian tadi untuk dipadukan dan 

membentuk keseluruhan gambaran. Penting diingat, konsep diri ini bukan 

pandangan orang lain pada kita melainkan pandangan kita sendiri atas diri kita. 

Dalam konsep diri ini, kita bisa membayangkan bagaimana kita bercermin 

untuk mengetahui siapa sesunguhnya diri kita. Jalaludin Rakhmat (2001; 42) 

menjelaskan proses bercermin diri itu melalui tahapan-tahapan berikut ini. 

Pertama, kita membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain. Kedua, kita 

membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Ketiga, kita 

mengalami rasa bangga atau kecewa pada diri kita sendiri. 

 Konsep diri bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada atau muncul. 

Pembentukan konsep diri dipengaruhi oleh orang lain dalam proses interaksi 

sosial. Menurut Cooley (dalam Sarwono dan Meinarno, 2011; 53), lewat analogi 

cermin sebagai sarana bagi seseorang melihat dirinya, konsep diri seseorang 

diperoleh dari hasil penilaian atau evaluasi orang lain terhadap dirinya. 

 Namun, bukan berarti penilaian atau evaluasi orang lain adalah satu- 

satunya yang membentuk konsep diri. Vaughan dan Hogg (dalam Sarwono dan 
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Meinarno, 2011; 54) menyatakan bahwa hasil tindakan kita mendorong kita untuk 

melakukan introkspeksi dan persepsi diri. Introkspeksi dilakukan seseorang ketika 

ia berusaha memahami dan menilai mengapa ia melaukuan tindakan tertentu. 

Persepsi diri dilakukan seseorang ketika ia mengatribusikan secara internal hasil 

yang diterimanya. 

 Konsep diri (self concept) merupakan identitas diri seseorang yang terdiri 

dari keyakinan diri dan persepsi diri yang terorganisir sebagai sebuah skema 

kognitif. Skema kognitif merupakan struktur kognitif yang menggambarkan 

pengetahuan tentang konsep atau tipe stimulus termasuk atribut dan hubungan 

antar atribut tersebut. 

 Menurut Higgins (dalam Sarwono dan Meinarno, 2011; 55), ada tiga 

skema diri yang disebutkan sebagai berikut; (1), actual self, yaitu bagaimana diri 

kita saat ini; (2) ideal self, yaitu bagimana diri yang kita inginkan; (3) ought self, 

yaitu bagaimana diri kita seharusnya. 

 Pada diri seseorang mungkin terjadi kesenjangan antara actual self dan 

ideal self atau ought self. Higgins dalam teori kesenjangan diri (self discrepancy 

theory), menyatakan bahwa kesenjangan terjadi dapat memotivasi seseorang 

untuk berubah agar mengurangi kesenjangan yang dirasakanya. Namun, apabila 

seseorang gagal dalam mengatasi kesenjangan maka dapat menyebabkan 

munculnya emosi-emosi negatif. Kegagalan dalam mengatasi kesenjangan antara 

actual self dan ideal self  dapat memicu munculnya dejection-related emotions 

seperti kecewa, tidak puas, dan sedih. Sedangkan kesenjangan antara actual self 
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dan ought self  dapat memicu munculnya agitation related emotions seperti cemas, 

takut, dan terancam (Higgins dalam Sarwono dan Meinarno, 2011; 56) 

 Pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat 

yang sama, berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang 

diri kita. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi lebih dekat pada kenyataan. 

Hubungan antara konsep diri dan membuka diri dapat dijelaskan dengan Jendela 

Johari. Jendela Johari adalah sebuah konsep yang ditemukan oleh Joseph Luft 

dan Harry Ingham yang mengungkapkan tingkat kesadaran tentang diri kita. 

(Jalaluddin Rakhmat, 2001; 87) 
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Gambar 1; Jendela Johari (De Vito, 2011; 58) 
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 Dalam gambar jendela johari tersebut, jendela tersebut dibagi menjadi 

empat daerah atau kuadran pokok, yang masing- masing berisi diri (self) yang 

berbeda. Perubahan pada kuadran tertentu, akan mengakibatkan perubahan pada 

kuadran yang lain. Seperti sebuah jendela yang besarnya tetap, dengan besar 

setiap kotak dapat berubah- ubah. Jika salah satu kotak menjadi lebih kecil, kotak 

lain akan menjadi lebih besar. Begitu juga sebaliknya, kuadran- kuadran diri ini 

tidak saling terpisah dan berdiri sendiri. Mereka masing-masing bergantung 

kepada yang lain.  

 Daerah terbuka (open self) berisikan informasi, prilaku, sikap, perasaan, 

motivasi, gagasan dan sebagainya yang diketahui oleh diri sendiri dan oleh orang 

lain. Daerah terbuka masing-masing orang akan berbeda-beda besarnya 

bergantung dengan siapa kita berkomunikasi. 

 Makin Kecil kuadran pertama makin buruk komunikasi (Joseph Luft dalam 

DeVito 2011; 58). Komunikasi bergantung pada sejauh mana kita membuka diri 

kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Jika kita tidak membiarkan orang 

lain mengenal kita, komunikasi menjadi sangat sukar, bahkan tidak mungkin. Kita 

dapat berkomunikasi secara bermakna hanya bila kita saling mengenal diri sendiri. 

Untuk meningkatkan komunikasi, kita terlebih dahulu harus berusaha 

memperbesar daerah terbuka ini.       

 Daerah Buta ( Blind Self) berisikan informasi tentang diri kita yang 

diketahui orang lain, tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Komunikasi menuntut 

keterbukaan pihak- pihak yang terlibat bila ada daerah buta komunikasi menjadi 
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sulit. Tetapi daerah ini akan selalu ada pada diri kita masing- masing walaupun kita 

mungkin dapat menciutkan daerah ini, menghilangkannya sama sekali tidaklah 

mungkin, 

 Daerah Gelap (unknown self) adalah bagian dari diri kita yang tidak 

diketahui baik oleh kita sendiri maupun orang lain. Ini adakah informasi yang 

tenggelam di alam bawah sadar atau sesuatu yang luput dari perhatian. Eksplorasi 

daerah gelap melalui interaksi yang terbuka, jujur dan empatik dengan rasa saling 

percaya dengan orang lain merupakan cara efektif untuk mendapatkan gambaran 

ini. 

 Daerah tertutup (Hidden Self) mengandung semua hal yang anda ketahui 

tentang diri sendiri dan orang lain, tetapi anda simpan untuk anda sendiri. Ini 

adalah daerah tempat anda merahasiakan segala sesuatu tentang diri sendiri dan 

tentang orang lain. Pada ujung-ujung ekstrem terdapat mereka yang terlalu 

terbuka (overdisclosers) dan mereka yang terlalu tertutup (underdisclosers).  

 Ada dua kelompok yang dianggap mempengaruhi konsep diri kita. 

Pertama, orang lain yang kita anggap penting atau biasa dinamakan the significant 

others. Sepanjang hidup kita, selalu saja ada orang yang kita anggap penting dan 

berpengaruh pada diri kita. Pertama-tama, jelas, orang tua kita. Ketika mulai 

memasuki usia sekolah, kita mengenal significant others lain, biasanya guru. 

Begitu seterusnya, sepanjang hidup kita bertemu dengan orang-orang yang kita 

anggap berpengaruh besar pada diri kita. 
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 Kedua, kelompok acuan (reference group)  yang memberi arahan dan 

pedoman agar kita mengikuti perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku 

dalam kelompok tersebut. Ini terkait dengan salah satu sifat manusia yang selalu 

hidup dalam kelompok. Tidak ada manusia yang hidup menyendiri, kecuali karena 

terpaksa. Semua manusia membutuhkan orang lain. Kelompok-kelompok tersebut 

kita ikuti secara sukarela. Kelompok acuan itu mempengaruhi pembentukan 

konsep diri kita. 

  
3. Persepsi 

 Kata kunci lain yang penting untuk didalami yang berkaitan dengan 

konsep diri ini adalah persepsi. Rakhmat (2001; 101) merumuskan bahwa persepsi 

adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga 

membuat kita bisa mendapatkan makna dari stimuli indrawi kita. Misalnya, kita 

memperoleh informasi melalui indera peraba kita bahwa air minum yang ada 

digelas itu panas, meminumnya lebih dulu. Kita memiliki persepsi, meminum air 

panas itu tidak nyaman pada lidah kita. 

 Persepsi itu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor-faktor personal dan 

situasional serta fungsional dan struktural. Disamping ada faktor lain yang juga 

menentukan persepsi, yakni perhatian (attention). Perhatian, tulis (Rakhmat 2001; 

64) yang mengutip Kenneth E. Anderson adalah proses mental ketika stimuli atau 
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rangkain stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya 

melemah. Perhatian itu akan ditentukan oleh faktor situasional dan personal. 

 Faktor situasional adakalanya dinamakan sebagai determinan perhatian 

yang sifatnya eksternal. Stimuli tersebut kita lihat karena mempunyai sifat yang 

menonjol. Menonjol karena apa? Bisa karena gerakannya, intensitas stimulinya, 

kebaruannya, atau keberulang-ulangannya. Sedangkan faktor internal, yang 

disebut juga faktor personal, adalah faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. 

Faktor biologis adalah kondisi biologis kita saat kita mempersepsi sesuatu. 

Bayangkan saja, jika Anda tengah kehausan ditengah terik matahari yang 

menyengat maka pikiran kita akan didominasi oleh air minum yang dingin dan 

menyegarkan. Sedangkan faktor sosiopsikologis akan terkait dengan motif, sikap, 

kebiasaan, dan kemauan dalam mempersepsi sesuatu.  

 Sedangkan faktor fungsional yang menentukan persepsi kita bersumber 

dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan berbagai hal yang termasuk faktor-

faktor personal. Di sini, yang menentukan persepsi kita bukan stimulinya 

melainkan karakteristik subjek yang menerima stimuli itu. Bukan sesuatu di luar diri 

kita yang menentukan, melainkan diri kita sendirilah yang menentukan persepsi itu.  

 Secara ringkas, bagaimana proses mempersepsi yang dipengaruhi 

berbagai faktor tersebut dapat dilihat pada gambar berikut 

 

 

 

 
Filter unik 
Persepsi 

individual: 
NILAI 

KEBUTUHAN 
TUJUAN 

KEPENTINGAN 
KEYAKINAN 

SIKAP 
EKSPEKTASI 
KEINGINAN Dunia 

Realitas 
Dunia 

Sebagaima
Adanya 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2; Filter Unik Persepsi Individual  

(Jalaluddin Rakhmat, 2001; 64) 

 Gambar tersebut menjelaskan aspek lain dari persepsi, yakni adanya 

saringan atau filter yang unik bagi setiap individu. Disebut unik karena yang 

menyaring persepsi kita itu berbeda-beda untuk tiap individu. Filter tersebut 

ditentukan, antara lain oleh sikap, pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, ekspektasi, 

bahasa dan pendidikan. Misalnya, ada dua individu yang berbeda tingkat 

pendidikan, ekspetasi, dan sikap membaca berita-berita kriminalitas dikoran. 

Persepsi mereka atas dunia, tentunya akan berbeda. Individu yang satu 

memandang dunia menjadi semakin tidak aman. Sehingga kriminalitas terjadi di 

mana-mana. Individu yang satu lagi mempersepsi apa yang tampil di koran itu 

tidak mencerminkan keadaan, melainkan hanya melaporkan peristiwa yang 

dipandang akan menarik perhatian pembaca. 
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 Karena ada filter itulah maka kita bisa menyatakan bahwa persepsi itu 

merupakan proses menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi 

yang kita serap melalui indera kita. Kita tidak mengambil semua informasi yang 

diserap indera kita, melainkan memilih hanya mengambil informasi-informasi 

tertentu saja, yakni biasanya informasi yang sejalan dengan kita atau informasi 

yang memiliki makna bagi kita. Kemudian, informasi tersebut kita susun atau kita 

organisasikan. Kita mengelompokkan informasi yang diperoleh. Ada informasi 

yang kita perdalam dan kita gali terus informasinya. Ada informasi yang kita tunda, 

sampai kita pandang lengkap baru diolah. Setelah itu, tentu informasi tersebut baru 

memiliki makna bagi kita apabila ditafsirkan. Penafsiran pada dasarnya adalah 

memaknai informasi tersebut dengan cara mengevaluasi, menyimpulkan, memberi 

respons atau memperkirakan kelanjutannya. 

 Begitu jugalah halnya persepsi tentang diri kita dalam membentuk konsep 

diri. Kita menerima bagitu banyak informasi dari dunia luar. Kita tidak mengambil 

semua informasi itu.  

 Oleh sebab itu, memahami proses persepsi yang terjadi pada diri kita 

menjadi penting. Karena pemahaman tersebut akan menjadi dasar bagi kita dalam 

melihat kenyataan. Sekaligus juga menyadari bahwa persepsi manusia itu 

berbeda-beda terhadap hal atau objek yang sama. Oleh karena pada diri manusia 

ada semacam filter unik yang dipengaruhi berbagai faktor, seperti keyakinan, 

pendidikan, bahasa dan nilai-nilai. 
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4. Pengungkapan Diri Melalui Komunikasi Antarpribadi   

  Pengungkapan diri (Self Disclosure) adalah jenis komunikasi di mana kita 

mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita sembunyikan 

(De Vito, 2011; 64). Pengungkapan diri terjadi lebih lancar dalam situasi- situasi 

tertentu daripada situasi yang lain. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan diri antara lain (De Vito, 2011; 65) 

1. Besar Kelompok. Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil 

daripada kelompok besar. Kelompok kecil merupakan lingkungan yang paling 

cocok untuk pengungkapan diri, dengan satu pendengar pihak yang melakukan 

pengungkapan diri dapat meresapi tanggapan dengan cermat.  

2. Perasaan menyukai. Kita membuka diri kepada orang yang kita sukai dan kita 

tidak membuka diri kepada orang yang tidak kita sukai karena orang yang kita 

sukai akan bersikap mendukung dan positif. Kita membuka diri kepada mereka 

yang kita sukai, kita juga tampaknya menjadi suka kepada mereka terhadap 

siapa yang membuka diri. 

Sewaktu-waktu pengungkapan diri lebih mungkin terjadi dalam hubungan 

sementara daripada dalam hubungan yang bersifat permanen. Michael McGill 

(dalam De Vito, 2011; 65) menamai hubungan macam ini “Inflight intimacy” 

(Keakraban perjalanan). Dianalogikan, dua orang membina hubungan 

pengungkapan diri yang intim selama masa pejalanan yang singkat, tetapi tidak 

melanjutkannya setelah itu. 
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3. Efek Diadik. Kita melakukan pengungkapan diri bila orang bersama kita juga 

melakukan pengungkapan diri. Pengungkapan diri menjadi lebih akrab bila itu 

dilakukan sebagai tanggapan atas pengungkapan diri orang lain. 

4. Kompetensi. Orang yang kompeten lebih banyak melakukan pengungkapan diri 

pada orang yang tidak kompeten. 

5. Kepribadian. Orang-orang yang pandai bergaul melakukan pengungkapan diri 

lebih banyak daripada mereka yang kurang pandai bergaul. 

6. Topik. Kita lebih cenderung membuka diri tentang topik tertentu daripada topik 

yang lain. Kita juga mengungkapkan informasi yang bagus lebih cepat daripada 

informasi yang kurang baik. Umumnya, makin pribadi dan makin negatif suatu 

topik, makin kecil kemungkinan kita mengugkapkannya. 

7. Jenis Kelamin. Faktor terpenting yang mempengaruhi pengungkapan diri 

adalah jenis kelamin. Umumnya pria lebih kurang terbuka daripada wanita. 

 
 Dalam proses hubungan antarpribadi terdapat tingkatan-tingkatan yang 

berbeda dalam pengungkapan diri. Menurut Powell dalam Suranto (2011; 68) 

Tingkatan pengungkapan diri dalam komunikasi antara lain; 

1. Basa-basi; merupakan taraf pengungkapan diri yang paling lemah atau 

dangkal, walaupun terdapat keterbukaan diantara individu, tetapi tidak terjalin 

hubungan antarpribadi. Masing-masing individu berkomunikasi basa-basi 

sekedar kesopanan. 
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2. Membicarakan orang lain; yang diungkapkan dalam komunikasi hanyalah 

tentang orang lain atau hal-hal yang diluar dirinya. Walaupun pada tingkat ini isi 

komunikasi lebih mendalam tetapi pada tingkat ini individu tidak 

mengungkapkan diri. 

3. Menyatakan gagasan atau pendapat; Sudah mulai dijalin hubungan yang erat. 

Individu mulai mengungkapkan dirinya kepada individu lain. 

4. Perasaan; Setiap individu dapat memiliki gagasan atau pendapat yang sama 

tetapi perasaan atau emosi yang menyertai gagasan atau pendapat setiap 

individu berbeda-beda. Setiap hubungan yang menginginkan pertemuan 

antarpribadi yang sunguh-sunguh haruslah didasarkan atas hubungan yang 

jujur, terbuka, dan menyatakan perasaan-perasaan yang mendalam. 

5. Hubungan puncak; pengungkapan diri telah dilakukan secara mendalam, 

individu yang menjalin hubungan antarpribadi dapat menghayati perasaan yang 

dialami individu lainnya. Segala persahabatan yang mendalam dan sejati 

haruslah berdasarkan pada pengungkapan diri dan kejujuran yang mutlak. 

 
 Mengapa seseorang harus mengungkapkan diri? De Vito (2011; 67) 

menjawab pertanyaan ini dengan mengemukakan manfaat pengungkapan diri, 

antara lain; 

1. Pengetahuan diri. Salah satu manfaat pengungkapan diri adalah kita 

mendapatkan perspektif baru tentang diri sendiri dan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai perilaku kita sendiri.  
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2. Kemampuan mengatasi kesulitan. Argumen lain yang berkaitan erat dengan 

pengungkapan diri adalah bahwa kita akan lebih mampu menanggulangi 

masalah atau kesulitan kita, khususnya perasaan bersalah, melalui 

pengungkapan diri.  

3. Efesiensi Komunikasi. Pengungkapan diri memperbaiki komunikasi. Kita 

memahami perasaan orang lain sebagian besar sejauh kita memahami orang 

lain secara individual. Kita dapat lebih memahami apa yang dikatakan 

seeorang jika kita mengenal baik orang tersebut. 

4. Kedalaman hubungan. Mungkin alasan utama pentingnya pengugkapan diri 

adalah bahwa ini perlu untuk membina hubungan yang bermakna di antara dua 

orang. Tanpa pengungkapan diri, hubungan yang bermakna dan mendalam 

tidak mungkin terjadi. 

 
 Banyaknya manfaat pengungkapan diri jangan sampai membuat kita buta 

terhadap risiko-risikonya (Bochner dalam De Vito, 2011; 69). Adapun bahaya 

pengungkapan diri antara lain; 

1. Penolakan pribadi dan sosial. Bila kita melakukan Pengungkapan diri biasanya 

kita melakukannya kepada orang yang kita percaya. Tentu saja, orang ini 

mungkin ternyata menolak kita. 

2. Kerugian Material. Adakala, pengungkapan diri mengakibatkan kerugian 

material. Dalam dunia bisnis, pengungkapan diri dalam kecanduan alkohol, 
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atau hal yang negatif lainnya seringkali diikuti oleh dengan pemecatan atau 

mutasi. 

3. Kesulitan Intrapribadi. Bila reaksi orang lain tidak seperti yang diduga, kesulitan 

interpribadi dapat terjadi. 

 
 Pengungkapan diri, seperti bentuk komunikasi yang lain bersifat 

reversibel. Kita tidak dapat mengungkapkan diri kepada seseorang dan kemudian 

menariknya kembali. Betapa pun kerasnya usaha kita untuk menarik 

pengungkapan diri, sekali sesuatu itu sudah dikatakan, ia tidak dapat ditarik 

kembali. Juga kita tidak dapat menghapus kesimpulan yang ditarik oleh pendengar 

berdasarkan pengungkapan diri kita. 

 Karena pengungkapan diri menimbulkan manfaat dan risiko. De Vito  

(2011; 71) Mengungkapkan pedoman untuk pengungkapan diri antara lain; 

1. Motivasi pengungkapan diri. Pengungkapan diri haruslah didorong oleh rasa 

kepentingan terhadap hubungan, terhadap orang lain yang terlibat, dan 

terhadap diri sendiri. Pengungkapan diri hendaknya bermanfaat dan produktif 

bagi semua pihak yang terlibat. 

2. Kepatutan pengungkapan diri. Pengungkapan diri haruslah sesuai dengan 

lingkungan (konteks) dan hubungan antara pembicara dan pendengar. 

3. Pengungkapan diri orang lain. Selama pengungkapan diri Anda, berikanlah 

lawan bicara kesempatan untuk melakukan pengungkapan dirinya sendiri. Jika 

lawan bicara ini tidak melakukan pengungkapan diri juga, maka pikirkanlah 
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kembali pengungkapan diri Anda. Ketiadaan pengungkapan diri timbal balik ini 

mungkin merupakan isyarat bahwa orang tersebut pada saat dan suasana 

tersebut tidak menyambut baik pengungkapan diri Anda. 

4. Beban yang mungkin ditimbulkan pengungkapan diri. Pertimbangkanlah 

dengan cermat kesulitan yang mungkin Anda timbulkan akibat pengungkapan 

diri. 

 Bila seseorang mengungkapkan dirinya kepada Anda, ini biasanya 

merupakan isyarat kepercayaan dan afeksi. De Vito (2011; 72), selain 

mengungkapkan pedoman pengungkapan diri, juga terdapat pedoman untuk 

menanggapi pengungkapan diri orang lain; 

1. Manfaatkan keterampilan mendengarkan yang efektif dan aktif. Kita harus 

mendengarkan secara efektif, penuh perhatian, dengan empati, dan dengan 

pikiran terbuka. Tunjukkan pengertian terhadap perasaan pembicara untuk 

memberikan kesempatan kepadanya melihat secara objektif dan melalui 

pandangan orang lain. 

2. Mendukung pembicara. Tunjukkan dukungan terhadap pembicara selama dan 

sesudah pengungkapan diri berlangsung. Jangan membuat evaluasi, 

berkonsentrasi pada pengertian dan lakukan sikap empatik. Dukungan ini harus 

dilakukan secara verbal maupun non verbal. 

3. Menjaga kerahasiaan. Jika seseorang mengungkapkan dirinya, itu karena ia 

ingin orang lain mengetahui pikiran dan perasaannya. Jika anda menceritakan 
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pengungkapan diri ini kepada orang lain, banyak dampak negatif yang akan 

timbul. Tindakan seperti ini dapat mengagalkan pengungkapan diri lebih lanjut. 

4. Jangan manfaatkan pengungkapan diri orang lain untuk merugikannya. Banyak 

pengugkapan diri memaparkan kelemahan atau kekurangan. Jika kita berbalik 

dan memanfaatkan ini untuk menjatuhkan pembicara, kita telah bertindak tidak 

jujur, menghianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. 

 
 
5. Teori Identitas Sosial  

 Setiap orang membangun sebuah identitas sosial. Identitas sosial 

merupakan sebuah defenisi diri yang membantu seseorang 

mengkonseptualisasikan dan mengevaluasi dirinya sendiri. Dalam identitas sosial 

tercakup personal identitiy atau atribut pribadi (nama,konsep diri) dan social 

identity, yaitu atribut yang dibaginya bersama orang lain (kelompok) seperti gender 

dan ras (Baron  dan Byrne dalam Sarwono dan Meinarno, 2005; 55)   

 Pengetahuan kita tentang diri bervariasi pada kontinum identitas personal 

dan sosial. Pada identitas personal, seseorang akan mendefenisisikan dirinya 

berdasarkan atribut atau trail yang membedakan diri dengan orang lain dan 

hubungan antarpribadi yang dimilki. Sedangkan pada identitas sosial, seseorang 

akan mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok 

sosial atau atribut yang dimilki bersama oleh anggota kelompok   
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 Menurut Brewer dan Gardiner dalam Sarwono dan Meinarno (1996; 55), 

tiga bentuk diri yang menjadi dasar bagi seseorang dalam mendefenisikan dirinya 

adalah sebagai berikut: Individual self , yaitu diri yang didefenisikan berdasarkan 

trait pribadi yang membedakan dengan orang lain; relational self, yaitu diri 

didefenisikan berdasarkan hubungan antarpribadi yang dimiliki dengan orang lain; 

collective self,  yaitu diri didefenisikan berdasarkan keanggotaan dalam suatu 

kelompok sosial. 

 Setiap orang memilki ketiga bentuk diri di atas, tetapi ketika diminta untuk 

mendefenisikan diri muncul kecenderungan tertentu yang khas antara orang 

dengan latar belakang budaya individualis yang menekankan independensi dan 

budaya kolektifitas yang menekankan interdependensi.  

 

6. Gambaran Umum Penyakit Kusta 

 Kusta adalah penyakit menular yang menahun dan disebabkan oleh 

kuman kusta (Mycobacterium Leprae) yang menyerang saraf tepi, kulit dan 

jaringan tubuh lainnya. Penyakit ini sering kali menimbulkan masalah yang sangat 

kompleks. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis tetapi meluas 

sampai masalah sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketahanan nasional. 

Penyakit kusta bukan penyakit keturunan atau kutukan Tuhan (Dali Amiruddin, 

2012; 14). 
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 Istilah kusta berasal dari bahasa sansekerta, yakni kushtha berarti 

kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penyakit kusta disebut juga Morbus 

Hansen, sesuai dengan nama yang menemukan kuman yaitu Dr. Gerhard 

Armauwer Hansen pada tahun 1874.  

 
6.1 Penyebaran Penyakit Kusta 

 Penyakit ini diduga berasal dari Afrika atau Asia Tengah yang kemudian 

menyebar keseluruh dunia lewat perpindahan penduduk ini disebabkan karena 

perang, penjajahan, perdagangan antar benua dan pulau-pulau. Berdasarkan 

pemeriksaan kerangka-kerangka manusia di Skandinavia diketahui bahwa 

penderita kusta ini dirawat di Leprosaria dengan isolasi ketat. Penyakit ini masuk 

ke Indonesia diperkirakan pada abad ke IV-V yang diduga dibawa oleh orang-

orang India yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya dan 

berdagang. 

 
6.2 Penyebab Penyakit Kusta 

 Penyakit kusta disebabkan oleh kuman yang dimakan sebagai 

microbakterium, dimana microbacterium ini adalah kuman aerob, tidak membentuk 

spora, berbentuk batang yang tidak mudah diwarnai namun jika diwarnai akan 

tahan terhadap dekolorisasi oleh asam atau alkohol sehingga oleh karena itu 

dinamakan sebagai basil “tahan asam”. Selain banyak membentuk safrifit, terdapat 

juga golongan organism patogen (misalnya Microbacterium tubercolose, 
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mycrobakterium kustae) yang menyebabkan penyakit menahun dengan 

menimbulkan lesi jenis granuloma infeksion. 

 

6.4 Tanda-tanda Penyakit Kusta 

 Dali Amiruddin (2012; 14) mengungkapkan ada tiga tanda kardinal  atau 

tanda utama yang kalau salah satunya ada sudah cukup untuk menetapkan 

diagnosis dari penyakit kusta, tanda tersebut antara lain; 

1. Lesi kulit yang mati rasa. Lesi kulit bisa bercak keputih- putihan (hipopigmetasi) 

atau bercak kemerahan (eritematosa), mendatar (makula) atau meninggi (plak). 

Disertai dengan hilangnya rasa raba, rasa sakit, atau suhu yang jelas, serta 

kelainan pertumbuhan rambut. 

2. Penebalan saraf tepi. Penebalan saraf tepi dapat disertai rasa nyeri dan dapat 

juga disertai atau tanpa gangguan fungsi saraf yang terkena. 

3. Terdapat M. Leprae. Dengan pemeriksaan bakterioskopik M. Leprae dapat 

dilakukan. 

 Selain tiga tanda utama tadi terdapat juga gejala-gejala umum pada reaksi 

kusta antara lain: 

1. Demam tinggi 

2. Nafsu makan menurun 

3. Mual dan Muntah, serta nyeri kepala 

4. Kadang- kadang disertai radang paru-paru dan nyeri saraf 
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6.5 Bentuk-bentuk Penyakit Kusta 

 Penyakit kusta terdapat dalam bermacam-macam bentuk, yakni bentuk 

leproma mempunyai kelainan kulit yang tersebar secara simetris pada tubuh. 

Bentuk ini menular karena kelainan kulitnya mengandung banyak kuman. Bentuk 

tuber koloid mempunyai kelainan pada jaringan syaraf, yang mengakibatkan cacat 

pada. tubuh. Bentuk ini tidak menular karena kelainan kulitnya mengandung sedikit 

kuman. Diantara bentuk leproma dan tuber koloid ada bentuk peralihan yang 

bersifat tidak stabil dan mudah berubah-ubah. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 Konsep Diri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan 

dalam komunikasi antarpribadi. Konsep Diri memainkan peran yang sangat besar 

dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang setelah keberhasilan 

komunikasi, karena konsep diri dapat dianalogikan sebagai suatu operating system 

yang menjalankan suatu komputer. 

 Konsep diri dapat mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Konsep 

diri yang jelek akan mengakibatkan rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba 

hal-hal baru, tidak berani mencoba hal yang menantang, takut gagal, merasa 

dirinya bodoh, rendah diri, merasa diri tidak berharga, merasa tidak layak untuk 

sukses, pesimis, dan masih banyak perilaku inferior lainnya. 

http://idahceris.wordpress.com/2012/01/24/pengertian-komunikasi/
http://idahceris.wordpress.com/2012/02/13/konsep-diri/
http://idahceris.wordpress.com/2012/02/13/konsep-diri/
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 Sebaliknya orang yang konsep dirinya baik akan selalu optimis, berani 

mencoba hal-hal baru, berani sukses, percaya diri, antusias, merasa diri berharga, 

berani menetapkan tujuan hidup, bersikap dan berpikir positif, dan dapat menjadi 

seorang pemimpin yang handal. 

 Selain Konsep diri, dalam komunikasi antarpribadi juga dikenal 

pengungkapan diri. Pengungkapan diri merupakan kegiatan membagi perasaan 

dan informasi yang akrab dengan orang lain. Informasi tersebut bersifat deskriptif 

atau evaluatif. Deskniptif artinya individu melukiskan berbagai fakta mengenai diri 

sendiri yang mungkin belum diketahui oleh pendengar seperti, jenis pekerjaan, 

alamat dan usia. Sedangkan evaluatif artinya individu mengemukakan pendapat 

atau perasaan pribadinya seperti tipe orang yang disukai atau hal-hal yang tidak 

disukai atau dibenci. 

 Pengungkapan diri ini dapat berupa berbagai topik seperti informasi 

perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi dan ide yang sesuai dan terdapat di 

dalam diri orang yang bersangkutan. Kedalaman dan pengungkapan diri 

seseorang tergantung pada situasi dan orang yang diajak untuk berinteraksi. Jika 

orang yang berinteraksi dengan menyenangkan dan membuat merasa aman serta 

dapat membangkitkan semangat maka kemungkinan bagi idividu untuk lebih 

membuka diri amatlah besar. Sebaliknya pada beberapa orang tertentu yang dapat 

saja menutup diri karena merasa kurang percaya diri. 

 Dalam konteks mantan penderita kusta, konsep diri memengaruhi perilaku 

terutama dalam menganggapi dunia dan pengalaman.Konsep diri mantan 

http://idahceris.wordpress.com/2012/02/13/konsep-diri/
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penderita kusta bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada atau muncul. Pembentukan 

konsep diri dipengaruhi oleh orang lain dalam proses interaksi sosial.  

 Konsep diri mantan penderita kusta diperoleh dari hasil penilaian dan 

evaluasi orang lain terhadap diri mantan penderita kusta. Apa yang dipikirkan 

orang lain tentang kusta menjadi sumber informasi tentang siapa diri mantan 

penderita kusta. Informasi tersebut tentunya berdasarkan persepsi orang lain. 

 Dalam psikologi, persepsi merupakan proses perolehan, penafsiran, 

pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Melalui persepsi 

sosial, kita berusaha mencari tahu dan mengerti orang lain.  

 Persepsi terhadap mantan penderita kusta menjadi salah satu wajah 

komunikasi antarpribadi yang tampak ambigu. Satu sisi menginginkan keterbukaan 

dan empati, yang berangkat dari persepsi yang menganggap bahwa kusta adalah 

penyakit yang sama sekali tidak berbahaya, sementara di sisi yang berbeda juga 

menonojolkan prasangka dan diskriminasi yang didasari dari persepsi masyarakat 

tentang kusta yang merupakan penyakit kutukan, berbahaya, dan harus dijauhi. 

 Di sinilah titik penting pengungkapan diri mantan penderita kusta. 

Pengungkapan diri adalah proses komunikasi dimana mantan penderita kusta 

mengungkapkan informasi tentang diri yang biasanya disembunyikan.  
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SKEMA PENELITIAN 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3; Skema Penelitian 

 

F. Tinjauan Hasil Penelitian 

 Penelitian bertema fenomenologi dan komunikasi antarpribadi telah 

banyak dilakukan dengan spesifikasi dan perspektif yang berbeda-beda pada 

masing-masing penelitian. Penelitian tersebut diantaranya;  

MANTAN 

PENDERITA KUSTA 

KONSEP DIRI 

PENGUNGKAPAN DIRI 

FENOMENA KOMUNIKASI 
MANTAN PENDERITA KUSTA  

PERSEPSI 
DALAM DIRI  

(IN SELF) 

PERSEPSI 
DI LUAR DIRI  
(OUT SELF) 
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Tabel 1; Tinjauan Hasil Penelitian 

Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Perspektif dan Temuan Persamaan / Perbedaan 

Implikasi Penelitian 

Engkus Kuswarno 

(2004). 

Dunia Simbolik 

Pengemis Kota Bandung. 

Studi Tentang Konstruksi 

Realitas dan Manajemen 

Komunikasi Para 

Pengemis Di Kota 

Bandung.  

Pengemis 

mengkonstruksi realitas 

sosial kehidupan mereka 

berdasarkan sudut 

pandang mereka sendiri, 

sehingga membentuk 

suatu model konstruksi 

sosial yang tersendiri. 

Pengemis  

Dengan fokus penelitian 

pada manajemen 

komunikasi dan konstruksi 

sosial pengemis dengan 

menggunakan pendekatan 

fenomenologi. 

Rotua Nuraini 

Tampubolon (2008). 

Fenomena Komunikasi 

Homoseksual; Studi 

Fenomenologis 

Komunikasi Verbal dan 

Nonverbal di Kalangan 

Gay Terselubung di Kota 

Medan.  

 Melalui  penelitian 

fenomenologis,komunitas 

homoseksual di kota 

medan mengenal 

komunikasi verbal dan 

non verbal yang 

digunakan untuk 

mengenali sesama 

komunitas. Seseorang 

menjadi homoseksual 

dilatarbelakangi beragam 

antara lain; keluarga, 

lingkungan, hormanal, 

maupun traumatik pada 

saat gay tersebut berada 

pada masa remaja. 

Penelitian ini memiliki 

persamaan dalam hal 

metode penelitian yang 

menggunakan pendekatan 

fenomenologi, fokus 

penelitian dan objek 

penelitian serta fokus 

penelitian yang 

membedakan 

Surakhmat (2006). 

Konsep Diri dalam 

Atraksi Komunikasi 

Antarpribadi Lima 

pengader HMI Cabang 

Makassar (Studi Kasus 

Komunikasi Antarpribadi) 

Para pengader HMI 

memiliki konsep diri 

positif, ini bisa dilihat dari 

tanggung jawab dan 

peran yang dijalani 

pengader tersebut, serta 

bersikap optimis 

memandang masa depa 

mereka.  

Dengan fokus penelitian 

pada konsep diri dengan 

menggunakan pendekatan 

kualitatif 

 



41 

 

Penelitian-penelitian tersebut dengan berbagai fokus dan perspektif yang 

berbeda telah memberi gambaran tentang pendekatan fenomenologi dan 

komunikasi antarpribadi yang akan membantu penulis terutama dalam memahami 

pendekatan tersebut.  Namun dalam konteks penelitian ini, penulis memandang 

bahwa konsep diri dengan subjek penelitian mantan penderita kusta menarik untuk 

dikaji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


