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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kemampuan  Interaksi Sosial 

1. Pengertian Kemampuan Interaksi Sosial 

Kemampuan interaksi sosial adalah salah satu cara untuk individu 

bertingkah laku sosial individu tersebut sehingga individu tetap dapat 

bertingkah laku sosial dengan individu lain, Interaksi sosial juga dapat 

meningkatkan jumlah kuantitas dan mutu atau kualitas dari tingkah laku 

sosial individu sehingga individu semakin bisa dalam bertingkah laku 

sosial dengan indiividu lain di dalam situasi sosial (Santoso, 2010).  

Interaksi  sosial adalah  kunci untuk semua kehidupan yang 

berhubungan dengan inetraskis sosial karena tanpa interaksi sosial, tak 

akan mungkin ada kehidupan bersama dan seseorang tidak mampu 

menjalin suatu komunikasi dengan orang lain. Karena tanpa interaksi 

sosial hidup akan merasa hampa jika tidak ada kehidupan dengan orang 

lain (Soekanto, 2012). 

Menurut Susanto (2007) Interaksi sosial adalah suatu alat untuk 

menguhubungkan antar perorangan yang menghasilkan suatu proses 

pengaruh mempengahruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada 

akhirnya memungkinkan pembentukan struktual sosial agar semuanya 

dapat berjalan dengan lancar. 
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Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial 

sangat dibutuhkan dalam suatu kehidupan baik individu maupun 

kelompok. Interaksi sosial juga merupakan hubungan antar individu yang 

menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi antar individu. 

2.  Aspek – aspek interkasi sosial 

Soekanto (2012) mengemukakan aspek interaksi sosial yaitu : 

a. Aspek kontak sosial, merupakan peristiwa terjadinya hubungan sosial 

antara individu satu dengan lain. Kontak yang terjadi tidak hanya fisik 

tapi juga secara simbolik seperti senyum, jabat tangan. Kontak sosial 

dapat positif atau negatif. Kontak sosial negatif mengarah pada suatu 

pertentangan sedangkan kontak sosial positif mengarah pada kerja 

sama.   

b. Aspek komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan informasi,  ide, 

konsepsi, pengetahuan dan perbuatan kepada sesamanya secara timbal 

balik sebagai penyampai atau komunikator maupun penerima atau 

komunikan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

interaksi sosial yang digunakan sebagai skala interaksi sosial yaitu kontak 

sosial dan komunikasi, dengan alasan kedua aspek sudah mencakup unsur-

unsur dalam interaksi sosial serta dianggap dapat mewakili teori-teori yang 

lain. 
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3. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Interaksi Sosial 

Interaksi sosial secara umum dapat dipengaruhi oleh perkembangan 

konsep diri dalam seseorang, terkhusus lagi dalam hal individu 

memandangpositif  atau negatif terhadap dirinya, sehingga ada yang 

menjadi pemalu atau sebaliknya dan akibatnya kepada masalah hubungan 

interaksi sosialnya. Menurut Monks dkk (2002) ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi interaksi sosial yaitu :  

a. Jenis kelamin. Kecenderungan laki-laki untuk berinteraksi dengan 

teman sebaya/sejawat lebih besar daripada perempuan.  

b. Kepribadian ekstrovert. Orang-orang ekstrovert lebih komformitas dari 

pada introvert.  

c. Besar kelompok. Pengaruh kelompok menjadi makin besar bila 

besarnya kelompok semakin bertambah.  

d. Keinginan untuk mempunyai status. Adanya dorongan untuk memiliki 

status inilah yang menyebabkan seseorang berinteraksi dengan 

sejawatnya, individu akan menemukan kekuatan dalam 

mempertahankan dirinya di dalam perebutan tempat atau status terlebih 

di dalam suatu pekerjaan.  

e. Interaksi orang tua. Keadaan  rumah yang harmonis  dan tekanan dari 

orang tua menjadi dorongan individu dalam berinteraksi dengan teman 

sejawatnya. 

f. Pendidikan. Pendidikan yang tinggi juga merupakan salah satu faktor 

salah untuk mendorong individu dalam interaksi, karena orang yang 

berpendidikan tinggi mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, 

yang mendukung dalam pergaulannya 
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Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu intensitas 

bertemu dengan orang lain, jenis kelamin, kepribadian ekstrovert, besar 

kelompok, keinginan untuk memperoleh status, interaksi dengan orang tua, 

pendidikan’ 

 

B. Keterbukaan Diri (Self-disclosure) 

1. Pengertian Keterbukaan Diri 

Devito (2009), mengartikan keterbukaan diri sebagai salah satu tipe 

komunikasi dimana, informasi tentang diri yang biasa dirahasiakan 

diberitahu kepada orang lain dan individu yang mampu dalam membuka 

diri akan dapat mengungkapkan diri secara tepat; terbukti mampu 

menyesuaikan diri, lebih percaya diri sendiri, lebih kompeten, dapat 

diandalkan, lebih mampu bersikap dan berperilaku positif, percaya 

terhadap orang lain, lebih objektif, dan mampu mengontrol perilakunya. 

Karina & Suryanto (2012) mengartikan keterbukaan diri sebagai 

tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi 

pada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi 

informasi yang akurat tentang dirinya. 

Menurut Devito (2010) self disclosure adalah  suatu jenis 

komunikasi di mana individu mengungkapkan informasi yang ada pada 

dirinya sendiri yang biasanya disembunyikan. Informasi tentang diri 

sendiri tentang pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang atau tentang 

orang lain yang sangat dekat dipikirkanya. 
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Papu (2002) mengatakan bahwa Self disclosure adalah memberikan 

informasi tentang diri sendiri kepada orang yang belum dikenal. Informasi 

ini dapat mencakup berbagai hal seperti pengalaman hidup, perasaan, 

emosi pendapat, cita – cita dan sebagainya. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa self 

disclosure adalah pemberian informasi secara pribadi kepada orang lain 

tentang pikiran, permasalahan dan perasaan yang ada pada diri individu 

setelah mengalami kejadian yang sudah pernah dialaminya di masa lalu 

maupun di masa sekarang. 

2. Karakteristik Keterbukaan Diri (Self Disclosure) 

Menurut Devito (2010) menyatakan bahwa keterbukaan diri (self 

disclosure) mempunyai beberapa karakteristik umum yaitu : 

a. Keterbukaan diri adalah suatu tipe komunikasi tentang informasi diri 

yang pada umumnya tersimpan, yang dikomunikasikan kepada orang 

lain. 

b. Keterbukaan diri adalah informasi tentang diri sendiri yakni tentang 

pikiran, perasaan dan perilaku seseorang 

c. Keterbukaan diri adalah informasi diri yang seseorang berikan 

merupakan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh 

penerima. Informasi adalah pengetahuan baru agar pengungkapan diri 

dapat terjadi, suatu pengetahuan yang harus dikomunikasikan.  

d. Keternukaan diri menyangkut informasi yang biasanya dan secara aktif 

disembunyikan, informasi secara khusus adalah rahasia yang 

dungkapkan kepada orang lain secara pribadi yang tidak semua orang 

ketahui. 

Hubungan Antara Keterbukaan..., Apriani Dwi Lestari, Fakultas Psikologi UMP, 2018



13 

  

e. Keterbukaan diri melibatkan sekurang-kurangnya seseorang individu 

lain, oelh karena itu keterbukaan diri merupakan informasi yang harus 

diterima dan dimengerti oleh individu lain. 

Berdasarkan karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa 

keterbukaan diri adalah komunikasi yang diungkapkan secara pribadi 

menyangkut informasi dirinya kepada orang lain tentang pikiran, 

permasalahan, perasaan dan sikap seseorang. 

3. Aspek – aspek Keterbukaan diri (Self Disclosure) 

Menurut Sherwin (dalam Pamuncak, 2011) ada sembilan aspek 

dalam keterbukaan diri yaitu sebagai berikut: 

a.  Keadaan emosi adalah emosi seseorang atau perasaan kepada oran lain. 

b.  Hubungan interpersonal adalah menunjukkan suatu  gerakan untuk 

menjalin hubungan  yang lebih baik dalam hubungan interpersonal 

secara individual maupun kelompok. 

c.  Masalah pribadi adalah untuk mengungkapkan perasaan pribadinya 

baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi individu 

tersebut terhadap suatu perasaan dan perilakunya. 

d. Masalah umum adalah cara yang menyedihkan atau situasi yang dapat 

meringankan pikiran individu dan perselisihan yang dialami oleh 

seorang individu tersebut. 

e.  Agama adalah kemampuan individu untuk berbagi pengalaman, pikiran 

dan emosi terhadap perasaannya kepada tuhannya, persepsi dan 

pandangan individu tentang agamanya yang mampu untuk membantu 

mengatasi masalah. 
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f. Kerja /studi/prestasi adalah tugas seseorang hadir sesuai yang 

diharapkannya,tanggung jawab seseorang yang diharapkan oleh orang 

lain dan harusdipenuhi dalam waktu tertentu. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

keterbukaan diri meliputi keadaan emosi, hubungan interpersonal, masalah 

pribadi, masalah umum dan agama. 

Devito (2010) menyebutkan bahwa terdapat lima aspek dalam 

keterbukaan diri (self disclosure), yaitu: 

a. Intension, seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang ingin 

diungkapkan, seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol 

informasi-informasi yang akan dikatakan pada orang lain. 

b. Keakraban/ Intimacy, yaitu individu dapat mengungkapkan detail yang 

paling intim dari hidupnya, hal-hal yang dirasa sebagai impersonal 

atau hali yang bohong. 

c. Valence, valensi merupakan hal yang positif atau negatif dari 

keterbukaan diri (self disclosure). Individu dapat mengungkapkan diri 

mengenai hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 

tentang dirinya, memuji hal-hal yang ada dalam dirinya atau menjelek-

jelekan dirinya. 

d. Amount, yaitu kuantitas dari keterbukaan diri dapat diukur dengan 

mengetahui frekuensi dengan siapa individu mengungkapkan diri dan 

durasi atau waktu yang diperluakan terhadap orang laian. 
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e. Intent, merupakan kesungguhan dalam melakukan keterbukaan diri. 

Individu menyadari apa yang dikatakan dan diungkapkan kepada orang 

lain. 

Dari penjelasan diatas, dapat disim[ulkan bahwa aspek-aspek 

keterbukaan diri (self disclosure) meliputi intension, keakraban / intimacy, 

valence, amount dan intent.  

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterbukaa diri (Self Disclosure) 

Self Disclosure terjadi lebih lancar dalam situasi-situasi tertentu darp 

pada situasi yang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self 

disclosure menurut Devito (2010 yaitu: 

a. Besar kelompok, keterbukaan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok 

kecil daripada dalam kelompok besar.kelompok yang terdiri atas dua 

orang merupakan lingkungan yang paling cocok untuk keterbukaan diri. 

Dengan satu pendengar, pihak yang melakukan keterbukaan diri dapat 

meresapi tanggapan dengan cermat. 

b. Perasaan suka / menyukai, individu dapat membuka diri kepada orang 

lain atau orang-orang yang kita sukai, dan kita tidak akan membuka diri 

kepada orang yang tidak kita sukai. Ini tidak mengherankan, karena 

orang yang kita sukai akan bersikap mendukung hal yang positif. 

c. Kompetensi, orang yang kompeten lebih banyak kelakukan keterbukaan 

diri daripada orang yang kurang kompeten. 
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d. Kepribadian, orang-orang yang pandai bergaul (sociable) dan ekstrovert 

melakukan keterbukaan diri lebih banyak daripada mereka yang kurang 

pandai bergaul dan lebih intovert. 

e. Jenis kelamin, faktor terpenting yang mempengaruhi keterbukaan diri 

adalah jenis kelamin. Umunya pria lebih kurang terbuka daripada 

wanita. 

f. Topik, kita lebih cenderung membuka diri tentang topik tertentu 

daripada topik yang lain. Kita juga mengungkapkan informasi yang 

bagus lebih cepat darpada informasi yang kurang baik. Umunya makin 

pribadi dan makinnegatif suatu topik, maka akan semakin kecil  

kemungkinan indivitu / kita mengungkapkannya. 

Dapat disimpulkan bahwa kerterbukaan diri (self disclosure) dapat 

terjadi apabila dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

yaitu besar kelompo, perasaan suka / menyukai, kompetensi, kepribadian, 

topik dan jenis kelamin. 

 

C. Siswa  

1. Definisi Siswa 

Siswa dihadapkan pada pekerjaan rumah yang banyak, perubahan 

kurikulum yang berlangsung dengan cepat, batas penyelesaian tugas dan 

ujian, kecemasan dan kebingungan dalam menentukan pilihan karir dan 

program pendidikan lanjutan, membagi waktu untuk mengerjakan PR, 

olahraga, hobi, dan kehidupan sosial (Desmita 2009). 
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Tiap siswa sebagai individu mempunyai berbagai macam dorongan 

kebutuhan baik yang bersifat kejasmanian, sosial, maupun kejiwaan. Pada 

prinsipnya dorongan kebutuhan ini akan mendasari tingkah siswa serta 

kelangsungan hidup peserta didik. Bila dorongan siswa itu dapat 

terpenuhi, siswa akan merasakan kepuasan serta kebahagiaan dalam 

hidupnya, dan seabliknya (Hendrano 2003). 

Bullying merupakan suatu konflik interpersonal yang 

mengakibatkan korban menjadi terisolasi dari kehidupan sosialnya dan 

bullying juga merupakan bagian dari tindakan agresi yang dilakukan 

berulangkali oleh seorang anak atau siswa yang lebih kuat terhadap anak 

yang lebih lemah secara psikis dan fisik (Astuti 2008). Bullying biasanya 

sering terjadi di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah 

menengah ke atas itu kerap sekali terjadi bullying. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Kemampuan interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial 

karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama 

(Soekanto, 2012). Cara individu untuk berinteraksi sosial dengan individu 

yang lain atau mengelola tingkah laku sosial individu untuk semakin matang 

dalam berinteraksi sosial dengan orang lain. Dengan meliputi aspek-aspek 

kemampuan interaksi sosial yaitu, Aspek kontak sosial, merupakan peristiwa 

terjadinya hubungan sosial antara individu satu dengan lain. Kontak yang 

terjadi tidak hanya fisik tapi juga secara simbolik seperti senyum, jabat tangan. 
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Kontak sosial dapat positif atau negatif. Dan aspek komunikasi. Komunikasi 

adalah menyampaikan informasi,  ide, konsepsi, pengetahuan dan perbuatan 

kepada sesamanya secara timbal balik sebagai penyampai atau komunikator 

maupun penerima atau komunikan. Tujuan utama komunikasi adalah 

menciptakan pengertian bersama dengan maksud untuk mempengaruhi pikiran 

atau tingkah laku seseorang menuju ke arah positif. Dalam pencarian identitas 

inilah mereka harus memiliki interaksi sosial yang baik untuk membuka diri, 

karena pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi dan pada saat 

yang sama berkomunikasi dengan orang lain dapat meningkatkan pengetahuan 

diri sendiri (Lintang Dewi Saputri, 2012). 

Menurut Devito (2010) self disclosure adalah jenis komunikasi di 

mana individu mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri yang 

biasanya disembunyikan. Informasi tentang diri sendiri tentang pikiran, 

perasaan, dan perilaku seseorang atau tentang orang lain yang sangat dekat 

dipikirkanya. Dan cara untuk mengungkapkanya juga berbeda-beda dengan 

cara melalui aspek-askpek keterbukaan diri yaitu, keadaan emosi, hubungan 

interpersonal, masalah pribadi, masalah umum, agama, kerja/studi/prestas. 

Siswa dianjurkan agar dapat  untuk  mengungkapkan keterbukaan diri siswa 

yang mengalami bullying agar siswa mau berkomunikasi, bersosialisasi dan 

bergaul dengan siswa yang lain. Selain itu juga siswa harus mau bercerita 

tentang masalah pribadi yang dialaminya kepada orang lain atau teman 

dekatnya supaya dapat berinteraksi dengan teman yang lainya. 
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Untuk lebih jelasnya model hubungan yang akan diteliti dapat 

diperhatikan pada kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

E. Hipotesis 

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2004) adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan penelitian di mana rumusan masalah penelitian 

telah ditanyakan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Terdapat hubungan anatar keterbukaan diri (self disclousure) dengan 

dengan kemampuan interaksi sosial siswa korban bullying pada siswa kelas X 

jurusan TKR (Teknik Kendaraan Ringan) di SMK Ma’arif NU Margasari-

Tegal. 

SISWA 

KETERBUKAAN DIRI (SELF 

DISCLOSURE) 

1. Keadaan emosi 

2. Hubungan interpersonal 

3. Masalah pribadi 

4. Masalah umum 

5. Agama 

6. Kerja studi/prestasi 

KEMAMPUAN 

INTERASKI SOSIAL 

1. Kontak sosial 

2. komunikasi 
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