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Abstract 

Every human being has their own problems in life. These problems may come 

from an array of sources, namely family matters, upbringing or their surrounding 

environment. Hiding such problems tend to lead a person to depression. Cause 

among others that might lead to depression are bullying, physical disable or 

broken home. Stand Up Comedy becomes a medium for teenagers who are 

susceptible to depression. They could express their feelings, behaviours, hopes 

and opinions in a right social mannerism through this medium.  

This research intends to know self-disclosure of the comedians in Stand Up 

Comedy Solo who used material about bullying, physical disable or broken home. 

This research uses descriptive qualitative method with purposive infromant. This 

research applies social penetration theory from Altman and Taylor (1973) and 

describe through Jouhari Window model, dimension, function, and benefit about 

self disclosure. 

The result shows that ideal area formed by high frequency of self disclosure. The 

key to such an ideal area is that when comic has an advantage and achieves 

satisfaction as a result of this self-disclosure. 

 

Keywords : Self Disclosure, Social Penetration Theory, Johari Window, Stand 

Up Comedy 
 

  



Pendahuluan 

 Setiap manusia memiliki permasalahan dalam hidupnya. Masalah ini 

timbul karena berbagai faktor, bisa berasal dari keluarga, lingkungan atau latar 

belakang dari individu itu sendiri. Permasalahan ini muncul mulai dari hal yang 

sederhana hingga rumit, terlebih seiring bertambahnya usia setiap manusia 

mengalami peristiwa yang muncul dalam hidupnya. Permasalahan paling sering 

muncul karena pengalaman menyedihkan dan pada dasarnya manusia 

membutuhkan orang lain dalam memecahkan permasalahan tersebut, hal ini 

berkaitan dengan pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Namun sebagian 

manusia memilih untuk memendam permasalahan tersebut, faktor yang 

menyebabkan manusia memilih untuk memendam hal tersebut adalah karena 

mereka takut akan respon negatif yang muncul.  

Permasalahan yang dipendam dapat mengakibatkan depresi. Depresi adalah 

kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, 

perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain, dan tidak dapat 

tidur, kehilangan selera makan, hasrat seksual, dan minat serta kesenangan dalam 

aktivitas yang biasa dilakukan (Davison, 2006). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Peltzer dan Pengpid (2018) terdapat 21,8% orang melaporkan 

gejala depresi sedang atau berat. Dari 21,8% tersebut, perempuan memiliki 

tingkat gejala depresi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dimulai dari usia 

15-29 tahun. Hal yang dapat mengakibatkan depresi antara lain adalah 

pengalaman bullying, bisa karena ras, cacat fisik, atau dianggap memiliki sifat 

aneh dalam pergaulan. Penelitian Uba, Yaacob, dan Juhari (2010) menjelaskan 

dimana terdapat korelasi yang signifikan antara bullying dan depresi pada remaja 

dimana ditemukan dari 75 laporan yang berasal dari 49 penelitian dimana 

menunjukkan adanya asosiasi antara perilaku bullying yang dialami korban 

dengan depresi di kemudian hari. 

Selain bullying seseorang dapat depresi karena kasus lain, sebagai contoh 

adalah depresi karena masalah keluarga seperti perceraian orang tua, hal ini 

berdampak pada psikis anak dari keluarga tersebut, pada umumnya disebut anak 

broken home. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Surakarta menyelesaikan 



1.321 kasus perceraian. Hal ini membuat munculnya anak broken home sebagai 

akibat dari kasus tersebut. Hal yang menjadi titik fokus adalah perkembangan dari 

anak broken home ini kedepannya, apakah akan terpantau atau akan mengalami 

trauma yang berujung depresi. Sehingga diperlukan solusi  untuk mengatasi hal 

ini. 

Selain kasus bullying dan broken home, cacat fisik juga menjadi salah satu 

faktor permasalahan pribadi yang muncul. Di kota Surakarta, kaum difabel 

memiliki keluhan tersendiri mengenai fasilitas difabel yang ada di kota Surakarta. 

Seperti berita yang dimuat dalam okezone.com pada 23 Januari 2020, dimana 

Gibran mengunjungi sarasehan bersama difabel Kota Solo dan mendengar 

keluhan dari masyarakat mengenai fasilitas difabel yang kurang. Terlebih menurut 

data dari DISPENDUKCAPIL Kota Solo terdapat 1.029 jiwa yang mengalami 

disabilitas dan memiliki permasalahan mengenai pekerjaan. Sehingga mereka 

memiliki peluang untuk memberikan suara mereka melalui Stand Up Comedy, 

dan mereka tidak perlu ragu akan respon yang diterima. 

Setiap individu memiliki cara dalam mengatasi permasalahan yang muncul, 

salah satu caranya adalah dengan keterbukaan diri. Keterbukaan diri secara 

konseptual adalah perilaku membuka informasi diri kepada pihak lain. Jadi 

terdapat pihak pemberi dan pihak lain sebagai penerima (Jourard, 1958). Aktivitas 

ini memiliki tujuan yang positif, bagaimana seseorang diharapkan setelah 

melakukan keterbukaan diri akan menjadi pribadi yang lebih baik dalam 

menghadapi suatu masalah. 

Setiap orang dapat menentukan cara mana yang akan digunakan dalam 

pengungkapan diri ini. Sebagai contoh berbagi rahasia kepada teman dekat atau 

mengungkapkan permasalahan diri melalui panggung kepada khalayak ramai. 

Bagi seseorang yang memiliki passion dalam bidang public speaking dan 

memiliki karakter yang jenaka maka panggung Stand Up Comedy dapat menjadi 

metode untuk mengungkapkan permasalahan hidupnya. Stand Up Comedy 

digunakan sebagai media yang cocok untuk para remaja dimana pada usia mereka 

rentan mengalami depresi. Dilansir dari wawancara dari Tirto.id pada tanggal 13 

Juli 2020 menurut Zulkifli Tegar, Direktur EDU Foundation Stand Up Comedy, 



membuat siswa-siswi tidak merasa dinasehati selain itu komedi juga menjadi 

sebuah katarsis dan cara melepaskan perasaan, baik untuk korban dan pelaku 

bullying. Metode asertif sendiri dipilih oleh EDU Foundation karena dapat 

mengekspresikan diri melalui perasaan, perilaku, harapan dan opini dalam 

perilaku sosial yang tepat. Materi komedi yang disampaikan juga positif sehingga 

bisa meningkatkan semangat anti bullying di kalangan remaja. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah baru bagi orang-orang yang 

ingin menceritakan tentang permasalahan hidupnya dan sebagai alternatif media 

bagi seseorang yang mengalami depresi untuk menceritakan permasalahan atau 

keresahannya melalui materi Stand Up Comedy. Sehingga komunitas ini dapat 

memiliki fungsi baru yaitu sebagai media self disclosure.  

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana para comic Stand Up Comedy kota Surakarta  menggunakan 

Stand Up Comedy sebagai media self disclosure? 

Kajian Pustaka 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan karena 

komunikasi digunakan untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, 

untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari 

tekanan dan tegangan antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan 

memupuk hubungan dengan orang lain (Mulyana, 2010). Tanpa komunikasi 

interaksi antar manusia tidak akan terjalin dengan baik. Komunikasi memiliki 

berbagai fungsi, salah satunya adalah fungsi sosial. Komunikasi penting 

dalam keberlangsungan hidup individu itu sendiri. Komunikasi merupakan 

salah satu medium individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, hal ini 

yang membuat individu tersebut dapat bertahan hidup. 

Komunikasi memiliki sifat prosesual, artinya adalah komunikasi 

melibatkan proses yang panjang bahkan ketika hanya terjadi dua percakapan 

saja. Setiap  individu cenderung memprediksikan dampak yang timbul dari 



ucapan mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena setiap individu 

memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam menangkap makna komunikasi 

yang ada.  

Komunikasi antar individu di era modern memiliki model yang 

berbeda. Lasweel (dalam Mulyana, 2010) mengemukakan bahwa terdapat 5 

elemen komunikasi yaitu who, says what, in which channel, to whom, dan 

with what effect. Komunikasi memiliki beberapa fungsi menurut Effendy 

(2003:55) yaitu menginformasikan (to inform), menididk (to educate), 

menghibur (to entertain) dan mempengaruhi (to influence). Tidak hanya 

fungsi, namun komunikasi juga memiliki berbagai tingkatan menurut 

Mulyana (2007), antara lain: 

a. Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) merupakan 

komunikasi antar diri sendiri, komunikasi ini hanya melibatkan satu 

orang saja, contohnya adalah merenung, berpikir atau berdoa. 

b. Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) merupakan 

komunikasi yang melibatkan dua orang secara langsung sehingga 

komunikator dapat menangkap langsung kesan dari komunikan, 

c. Komunikasi kelompok kecil (small group) merupakan komunikasi yang 

melibatkan lebih dari dua orang, dimana terdapat diskusi yang 

interaktif. 

d. Komunikasi publik (public communication) merupakan komunikasi 

yang melibatkan komunikator dengan khalayak ramai yang tidak 

dikenal, sebagai contoh adalah seminar atau pidato. 

e. Komunikasi organisasi (organization communication) merupakan level 

komunikasi yang lebih besar dari komunikasi kelompok, bersifat formal 

dan informal. 

f. Komunikasi massa (mass communication) merupakan komunikasi 

menggunakan media massa yang bersifat cepat, serentak dan sekilas. 

 

2. Self disclosure 



Secara konseptual self disclosure adalah perilaku membuka informasi 

diri kepada pihak lain. Jadi terdapat pihak pemberi dan pihak lain sebagai 

penerima (Jourard, 1958). Seseorang cenderung akan membagikan rahasia 

yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain melainkan hanya kepada 

orang yang dianggap akrab secara sadar. Ciri-ciri informasi dalam kegiatan 

ini adalah informasi yang dibagikan harus rahasia dan diceritakan secara 

tulis maupun lisan.  

Dalam ranah keterbukaan diri terdapat teori penetrasi sosial yang 

mendukung untuk mengidentifikasi penelitian ini. Teori penetrasi sosial 

merupakan teori yang dipopulerkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. 

Teori ini berbicara mengenai bagaimana proses komunikasi mampu 

mengembangkan suatu hubungan. Menurut Altman dan Taylor (1973) pada 

dasarnya manusia akan berdekatan satu sama lain melalui sebuah proses. 

Jika dianalogikan dalam teori ini manusia seperti sebuah bawang dimana 

mereka memiliki lapisan-lapisan, setiap bagian yang dikupas maka akan 

ditemukan sisi kepribadian manusia yang lain. Lapisan terluar meruapakan 

bagian yang tampak dan semakin dalam lapisannya makan akan bersifat 

private. Bagian private berisi tentang permasalahan yang dipendam atau 

konflik yang tidak dapat terselesaikan. Bagian terdalam ini memiliki peran 

yang sangat sensitif karena dapat menimbulkan berbagai macam dampak, 

terlebih apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk mengontrol 

pikirannya sehingga terjadi depresi.  

Dalam teori penetrasi sosial terdapat empat asumsi dasar. Pertama yaitu 

bagaimana seseorang mampu cepat beradaptasi dengan bagian terluar 

tersebut, topik obrolan yang muncul hanya berada dalam lapisan terluar atau 

lapisan yang aman. Kedua adalah keterbukaan diri yang timbal balik, 

bagaimana hubungan ini masuk kedalam ranah pribadi dan bersifat lambat. 

Ketiga adalah penetrasi yang terjadi akan semakin lambat karena dalam 

komunikasi terdapat sebuah proses yang membutuhkan banyak waktu untuk 

memahami satu sama lain sehingga komunikasi yang terjalin akan stabil 

meskipun dalam menuju kestabilan tersebut memiliki berbagai macam 



faktor pengganggu namun jika mampu untuk dilewati maka akan lebih 

bermakna dan bertahan lama. Terakhir adalah penetrasi yang memudar 

karena suatu hubungan yang tidak berjalan dengan lancar atau memudar dan 

menjauh. Kunci dari sebuah hubungan yang baik adalah bagaimana 

hubungan tersebut mampu terbina dengan baik dan memberikan keuntungan 

satu sama lain, atau memberikan kepuasan. Dalam uraian tersebut, 

keterbukaan diri ini bergerak mulai dari tahapan kecil hingga masuk 

kedalam ranah yang lebih dalam. 

Self disclosure ini memiliki lima dimensi menurut Lawrence R. 

Wheeless dan Janis Grotz (1976, dalam Setyaningsih, 2016) antara lain: 

a. Intensi melakukan keterbukaan diri 

b. Jumlah informasi yang diungkap 

c. Valensi positif negatif dari informasi yang diungkap 

d. Kejujuran informasi yang diungkap 

e. Kemampuan mengontrol kedalaman informasi yang diungkap 

Setiap kegiatan yang dilakukan memiliki fungsinya tersendiri, begitu 

juga dengan kegiatan self disclosure ini, menurut Derlega dan Grzlak 

(dalam Omarzu, 2000) self disclosure dilakukan untuk mencapai satu atau 

lebih dari lima fungsi dasar keterbukaan diri, antara lain: ekspresi 

(expression), penjernihan diri (self-clarification), validasi sosial (social 

validation), kontrol sosial (social control), membangun hubungan 

(relationship development). Untuk mencapai fungsi tersebut diperlukan 

perilaku strategi, yaitu perilaku yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu, misalnya adalah memberi pengaruh pada lingkungan sosialnya 

(Omarzu, 2000). 

Teori yang mendukung self disclosure ini adalah teori Jouhari Window 

yang dibuat oleh Joseph Luft dan Harry Ingham (1955) dimana tingkat 

kesadaran dan keterbukaan diri dibagi dalam empat kuadran  

Know By Self Unknow By Self 

Area Diri Terbuka Blind Area (Area Buta) 



Hidden Area (Area tersembunyi) Unknow Area (Diri Tak Dikenali) 

Tabel Jendela Johari  

Sumber : Communication Theory 

 

Ketika kita melakukan suatu kegiatan kita selalu mendapatkan dampak 

dari kegiatan tersebut, begitupun dengan self disclosure menurut Devito 

(2011:67-69) manfaat dari melakukan self disclosure adalah:  

a. Pengetahuan diri, dimana kita mendapatkan pandangan baru mengenai 

diri kita sendiri dan pemahaman mengenai perilaku diri kita sendiri.  

b. Kemampuan mengatasi kesulitan, dimana kita akan lebih mampu 

menanggulangi masalah atau kesulitan kita. Dengan mengungkapkan 

perasaan yang selama ini kita pendam maka kita akan menerima 

dukungan, bukan penolakan, kita menjadi lebih siap untuk mengatasi 

masalah tersebut. 

c. Efisiensi komunikasi tentang bagaimana komunikasi ini dapat berjalan 

dengan efektif, bagaimana antar individu dapat mengerti pesan-pesan 

yang disampaikan sehingga pembicaraan yang terjadi dapat dipahami 

dalam waktu singkat. 

d. Kedalaman hubungan adalah ketika kita mengungkapkan cerita atau diri 

kita kepada orang lain maka secara tidak langsung menandakan bahwa 

kita mempercayai mereka, mereka menganggap bahwa kita menghargai 

mereka sehingga akan timbul saling rasa percaya yang akan 

memperdalam hubungan antar individu. 

 

3. Stand Up Comedy 

Secara konseptual Stand Up Comedy merupakan pertunjukan dimana 

seseorang diwajibkan sendirian dengan tindakan verbal maupun non verbal 

untuk membuat penonton tertawa. Alat yang digunakan adalah susunan kata 

lisan yang mengejutkan. Stand Up Comedy mengandalkan teknik dan 

pemahaman teori (Papana, 2012). Individu yang melakukan pertunjukan 



tersebut pada dasarnya tidak cukup hanya mengandalkan teknik dan 

pemahaman teori, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai kadar 

karakter humornya masing-masing mulai dari tingkah laku yang jenaka 

hingga logat bahasa yang jenaka. 

Stand Up Comedy tidak hanya berhenti sampai di format one man show 

saja, menurut Joe Eagan (dalam Papana, 2012) komedi ini dibagi lagi 

menjadi delapan kategori, antara lain: one linier stand up comedy, story 

stand up comedy, themed or long story stand up comedy, character stand up 

comedy, rant stand up comedy, impression stand up comedy, niche or 

pioneering stand up comedy, timing stand up comedy. 

Stand Up Comedy ini membutuhkan berbagai unsur agar pertunjukan 

tersebut dapat berjalan dengan lancar, unsur yang harus dimiliki dalam 

pertunjukan ini antara lain: 

a. Comic atau Komika 

Komika merupakan pelaku dari stand up comedy tersebut (Papana, 

2012) dia bertugas untuk membawakan materi yang telah dibuat dengan 

segala gerakan yang bisa memicu tertawa penonton. 

b. Joke  

Lelucon atau guyonan yang menggambarkan sebuah tindakan yang 

lucu, unsur joke ini dilempar ke penonton untuk memancing tawa para 

penonton (Papana, 2012) 

c. Set up  

Bagian set up ini merupakan bagian dari joke, dimana para comic akan 

memberikan narasi awal kepada penonton untuk menciptakan 

ekspektasi dibenak penonton (Dean, 2012) 

d. Punch line  

Bagian punch line merupakan bagian dari joke yang digunakan untuk 

mengejutkan para penonton. Secara sederhana adalah punch line 

digunakan untuk mematahkan ekspektasi yang telah terbentuk di bagian 

narasi set up (Notaslimboy, 2013) 

Metodologi 



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif 

dengan pendekatan kualiltatif. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, atau 

masyarakat) secara jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana 

adanya (Ardial, 2014). Bukan hanya menggambarkan subjek atau objek secara 

jelas namun penelitian deskriptif ini juga memiliki peran penting dalam 

menganalisa faktor pendukung objek seperti yang dikatakan Arikunto (2010) 

penelitian deskriptif merupakan penelitian dimana peneliti  mengumpulkan data 

berdasarkan faktor-faktor yang mendukung objek penelitian, kemudian 

menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya. Sehingga didapatkan 

data yang jelas mulai dari gambaran subjek atau objek hingga peran dari faktor-

faktor pendukung dari subjek atau objek tersebut tersebut. 

Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk menggambarkan bagaimana 

para komika menggunakan Stand Up Comedy sebagai media self disclosure. 

Bukan hanya meneliti bagaimana penggunaan Stand Up Comedy sebagai media 

self disclosure namun peneliti juga ingin meneliti bagaimana efek dari kegiatan 

self disclosure, bagaimana gambaran perubahan sikap atau cara pandang komika 

setelah melakukan kegiatan tersebut. 

Peneliti memilih objek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, 

menurut Sugiyono (2013) teknik tersebut merupakan pemilihan narasumber 

berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti sehingga mennghasilkan data 

yang representatif. Peneliti akan melakukan observasi terlebih dahulu mengenai 

materi dari komika yang dibawakan, dimana kriteria tersebut meliputi: 

a) Pernah melakukan open mic di komunitas Stand Up Comedy Kota 

Surakarta 

b) Pernah membawakan materi yang berkaitan dengan self disclosure 

c) Mengalami masalah terkait masalah bullying, keluarga, dan cacat fisik. 

d) Berusia 15 tahun keatas 



Data merupakan instrumen penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian 

ini jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

(wawancara mendalam) dengan Saprila Putri Anindita, Muhammad Kadavi dan 

Laurensius Risky karena mereka masuk dalam kriteria tersebut dan data sekunder 

(penelitian terdahulu).  

Sajian Data 

 Data yang didapatkan berasal dari wawancara terhadap tiga narasumber 

yang tergabung dalam komunitas Stand Up Comedy Solo, yang kemudian 

dianalisis dengan konsep dimensi, fungsi, jendela Johari dan manfaat self 

disclosure.  

Informan 
Narasumber 1 

(Saprila) 

Narasumber 2 

(Kadavi) 

Narasumber 3 

(Risky) 

Dimensi 

Self 

Disclosure 

Intensi 

Menyampaikan 

point of view 

melalui sudut 

pandang wanita 

soal penampilan 

Kepuasan diri dan 

balas dendam 

terhadap orang-orang 

yang menganggap 

remeh 

Menyalurkan 

keresahan, 

memaafkan 

diri sendiri dan 

mewakili 

orang-orang 

broken home 

Frekuensi 
Setiap materi 

open mic 

Setiap materi open 

mic, setiap bit 

Setiap materi 

open mic 

Valensi 

Positif dan 

Negatif 

Positif 
Lebih besar positif 

dibandingkan negatif 

Positif dan 

negatif 

seimbang 

Kejujuran 

Informasi 
Jujur Jujur Jujur 

Kemampuan Mampu Kurang mampu Kurang 



Mengontrol 

Informasi 

mengatur privasi mengatur privasi mampu 

mengatur 

privasi 

Fungsi 

Self 

Disclosure 

Expression 

Menyalurkan 

beban, masalah 

atau isu tentang 

penampilan 

melalui Stand 

Up Comedy 

Menyalurkan masalah 

kekurangan diri (bibir 

sumbing) melalui 

Stand Up Comedy 

Menyalurkan 

beban, masalah 

atau isu 

tentang broken 

home dan seks 

melalui Stand 

Up Comedy 

Self-

clarification 

Cenderung 

berfikir sebuah 

masalah dapat 

dicari bagian 

lucu 

Tidak selalu 

memandang sebuah 

masalah dengan 

kesedihan 

Tidak 

menganggap 

segala masalah 

sebagai 

bencana 

Social 

Validation 

Feedback (tawa 

dari penonton 

dan evaluasi dari 

komika lain) 

Feedback (tawa dari 

penonton, raut muka 

dan evaluasi dari 

komika lain) 

Feedback 

(tawa dari 

penonton, raut 

muka dan 

evaluasi teknis 

dari komika 

lain) 

Social 

Control 

Memposisikan 

diri sebagai 

audience, 

apakah materi 

yang 

disampaikan 

layak atau tidak 

Tidak ada, karena 

narasumber 

menganggap bahwa 

semua akan 

termaafkan dengan 

komedi 

Menulis materi 

aman, 

menjelaskan 

bagian 

permukaan 

atau duduk 

permasalahann

ya saja 



Relationship 

Development 

Secara umum 

terjalin dengan 

baik melalui 

evaluasi dan 

secara khusus 

narasumber 

memiliki 

comeddy buddy 

yang satu 

frekuensi 

Terjalin dengan baik 

melalui evaluasi, 

cenderung 

menganggap semua 

sama 

Secara umum 

terjalin dengan 

baik melalui 

evaluasi 

meskipun 

narasumber 

tidak 

menerima 

saran materi 

untuk 

disampaikan 

dan secara 

khusus 

narasumber 

memiliki 

teman dekat  

yang satu 

frekuensi 

Jendela 

Johari 

Daerah 

Terbuka 

Terjadi karena 

proses evaluasi 

satu sama lain, 

keterbukaan diri 

satu sama lain, 

dan bullying 

satu sama lain 

Terjadi karena proses 

evaluasi satu sama 

lain, keterbukaan diri 

satu sama lain, dan 

bullying satu sama 

lain 

Terjadi karena 

proses evaluasi 

satu sama lain, 

keterbukaan 

diri satu sama 

lain, dan 

bullying satu 

sama lain 

Daerah Buta 

Memiliki act out 

yang bagus dan 

konsen akan 

menentang 

Narasumber tidak 

sadar bahwa 

narasumber memiliki 

kepercayaan diri yang 

Tidak 

membuat 

materi 

mengenai film 



kesempurnaan 

pada wanita 

tinggi yang membuat 

stigma negatif 

tentang broken 

home  

Daerah 

Tertutup 

Kisah percintaan 

dan keluarga 
Dosa-dosa pribadi 

Agama dan 

privasi yang 

menyangkut 

orang lain 

Daerah 

Tidak 

Diketahui 

- - - 

Manfaat 

Self 

Disclosure 

Pengetahuan 

diri  

Mendapatkan 

dan mampu 

menerima 

insight baru, 

tingkat 

ketersinggungan 

rendah jika 

terjadi bullying 

soal fisik 

Mampu menciptakan 

batasan antara dirinya 

dengan penonton 

Berfikir kritis 

dan mampu 

memandang 

masalah dari 

berbagai sudut 

pandang 

Kemampuan 

mengatasi 

kesulitan 

Mampu 

berdamai 

dengan masalah 

dan 

menjadikannya 

sebuah materi 

Mampu berdamai 

dengan masalah dan 

menjadikannya sebuah 

materi, masalahnya 

dapat ditertawakan 

bersama-sama karena 

tertawa dapat 

menghilangkan luka , 

dan narasumber 

menggunakan quotes 

Evaluasi diri 

dan berfikir 

secara jernih 

mengenai 

masalah 

tersebut dan 

siapa yang 

bertanggung 

jawab atas hal 

tersebut 



dari komedian sebagai 

pedoman dalam 

mengatasi kesulitan 

Efisiensi 

komunikasi 

Membentuk 

persepsi secara 

luas tentang 

statement yang 

disampaikan 

karena dalam 

komunikasi 

publik dapat 

menjangkau 

masa banyak 

dalam waktu 

yang singkat 

Jam terbang yang 

tinggi sehingga 

mampu menyeleksi 

materi yang dibuat 

dan disampaikan 

Jam terbang 

yang tinggi 

sehingga 

mampu 

menyeleksi 

materi dan 

membuat 

kiasan-kiasan 

yang mampu 

diterima oleh 

penonton 

Kedalaman 

hubungan  

Diukur melalui 

saling bullying 

dan tingkat 

ketersinggungan 

yang rendah 

Memberikan saran 

materi kepada komika 

lain baik soal 

kekurangan atau 

kelebihan 

Mampu 

beradaptasi 

dengan baik 

meskipun tidak 

mampu 

menerima 

saran materi 

secara 

nonteknis 

 

Kesimpulan 

Dalam self disclosure terdapat beberapa bagian dimulai dari dimensi, dimana 

setiap komika menggunakan stand up comedy sebagai media untuk mencurahkan 

keresahan dan masalah hidupnya serta memberikan point of view baru kepada 

penonton. Dalam melakukan self disclosure narasumber tetap memiliki aturannya 

masing-masing dimana mereka menceritakan masalah tersebut secara jujur setiap 



open mic, kemudian mereka juga mampu mengatur kedalaman informasi yang 

disampaikan. Hal ini berhubungan dengan citra yang dibentuk oleh narasumber, 

bagaimana mereka ingin membentuk citra melalui materi yang disampaikan. 

Semakin positif materi yang disampaikan hal tersebut akan berdampak bagaimana 

penonton mampu menerapkan pesan tersirat tersebut dalam kehidupannya, 

minimal penonton mampu mengubah pandangannya terkait suatu keresahan. 

Semua narasumber menjalankan kelima fungsi dari self disclosure, dimulai 

dari fungsi ekspresi, klarifikasi diri, validasi sosial, kontrol sosial, dan 

membangun sebuah hubungan. Fungsi satu dengan yang lain saling berperan 

penting dalam hal keterbukaan diri narasumber, bagaimana narasumber mampu 

untuk mengekspresikan keresahaannya dengan menulis materi yang didapatkan 

berdasarkan pemikiran yang objektif dan mengatur informasi agar tepat dan 

nyaman diterima penonton. Output-nya adalah bagaimana penonton mampu 

tertawa sebagai bentuk validasi bahwa materi tersebut dapat diterima, dan 

membuat narasumber mampu menjalin hubungan yang lebih baik kepada teman-

temannya karena keterbukaan dirinya mempersempit batas ketersinggungan yang 

ada. Seseorang yang menyampaikan keterbukaan dirinya tetap memiliki aturan 

sehingga tidak perlu khawatir akan feedback negatif, karena semua itu kembali 

kepada komikanya masing-masing, bagaimana mereka mampu untuk menjalankan 

fungsi-fungsi tersebut. 

Dalam analisis empat daerah Jendela Johari, narasumber memiliki daerah 

ideal dengan porsi yang lebih banyak, hal ini muncul karena proses evaluasi dan 

keterbukaan diri masing-masing narasumber sehingga mereka mampu mengerti 

akan kekurangan satu sama lain. Daerah ideal ini juga muncul karena narasumber 

mampu memaksimalkan kelima fungsi tersebut. Namun dalam sebuah hubungan 

tetap perlu menjaga sebuah privasi, narasumber tetap memiliki daerah yang tidak 

boleh dijadikan sebuah materi karena untuk membentuk sebuah citra dari 

narasumber tersebut. Narasumber juga perlu untuk memaksimalkan daerah buta, 

terlebih apabila hal tersebut positif karena daerah buta bisa menjadi daerah ideal 

apabila pendapat satu sama lain saling diutarakan. 



Terakhir adalah bagaimana narasumber memperoleh manfaat dari self 

disclosure melalui stand up comedy. Fungsi dan manfaat merupakan dua buah 

elemen yang berperan penting satu sama lain, fungsi yang berjalan dengan baik 

akan melahirkan manfaat yang baik dan beragam juga. Dimulai dari manfaat 

pengetahuan diri dengan berfikir lebih objektif, kemampuan mengatasi sebuah 

kesulitan, efisiensi komunikasi, dan mampu mempererat sebuah hubungan. Semua 

manfaat tersebut dapat tercapai karena fungsi self disclosure mampu bekerja 

dengan baik, meskipun terdapat porsinya masing-masing. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa narasumber mampu menerapkan 

teori self disclosure ini sehingga mendapatkan manfaat yang mempu membuat 

mereka bertambah dewasa dalam menyikapi sebuah masalah. Dalam penelitian ini 

juga dapat disimpulkan bahwa self disclosure melalui Stand Up Comedy masuk 

dalam area terbuka, karena narasumber terbuka akan kekurangannya sendiri baik 

secara personal maupun didalam komunitas sehingga hubungan yang terjalin antar 

personal semakin ideal, keterbukaan ini juga terjadi dalam proses evaluasi yang 

mengakibatkan hubungan semakin ideal. Kunci dari sebuah hubungan menurut 

teori penetrasi sosial adalah bagaimana satu sama lain memperoleh keuntungan 

dan kepuasan diri melalui Stand Up Comedy, narasumber mampu untuk 

meluapkan keresahannya dan menjadi kepuasan tersendiri bagi dirinya. 

Hidup manusia tidak lepas dari sebuah permasalahan sehingga ketika 

seseorang ingin mengekspresikan keresahannya dapat melalui Stand Up Comedy. 

Keterbukaan diri melalui Stand Up Comedy dapat menjadi terapi bagi sebagian 

orang yang memiliki masalah mengenai bagaimana mengekspresikan suatu 

keresahan. 

Daftar Pustaka 

 Aji, Y. T. (2019, November 31). Sepanjang 2019 Pengadilan Agama Surakarta 

Putus 1.231 Perkara Perceraian. Diakses September 15, 2020. Diambil 

kembali dari PA-Surakarta: http://www.pa-surakarta.go.id/index.php/82-

berita-terkini/542-tahun-2019-pengadilan-agama-surakarta-putus-1321-

perkara-perceraian 

Ardial. (2014). Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 



Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

RIneka Cipta. 

Damaledo, Y. D. (2020, Juli 13). Allianz Gelar Kompetisi Lawan Bullying dengan 

Stand Up Comedy. Diakses September 16, 2020. Diambil kembali dari 

Tirto.id: https://tirto.id/allianz-gelar-kompetisi-lawan-bullying-dengan-

stand-up-comedy-fQDZ 

Davison, G., Neale, J. M., & Kring, A. M. (2006). Psikologi Abnormal Edisi 9. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Dean, G. (2012). Step By Step To Stand Up Comedy. Jakarta: Bukune. 

Devito, J. A. (2011). Komunikasi Antar Manusia . Tangerang Selatan: Karisma. 

DISPENDUKCAPIL. (2020, Juni 17). Profil Kependudukan Kota Surakarta. 

Diakses 15 September 2020. Diambil kembali dari 

dispendukcapil.surakarta.go.id: 

https://dispendukcapil.surakarta.go.id/profil-kependudukan/buku-profil-

kependudukan/ 

Effendy, O. U. (2003). Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra 

Aditya Bakti. 

Griffin, E. A. (2003). A First Look at Communication Theory, 5th. New York: 

McGraw-Hill. 

Jourard, S. (1958). A Study of Self- Disclosure. Scientific American, 77–82. 

Mulyana, D. (2007). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Mulyana, D. (2010). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset - Bandung. 

Notaslimboy, S. (2013). Kelakar #TanpaBatas. Jakarta: Gagasmedia. 

Omarzu, J. (2000). A Disclosure Decision Model: Determining How and When 

Individuals Will Selfdisclose. Personality and Social Psychology, 174-

185. 

Papana, R. (2012). Kiat Tahap Awal Belajar Stand Up Comedy; Kitab Suci. 

Jakarta: Mediakita. 

Setyaningsih, R. (2016). Memahami Hubungan Kebutuhan Untuk Populer dan 

Keterbukaan Diri (Self-Disclosure) Pada Pengguna Facebook: Sebuah 

Tinjauan Literatur Proyeksi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Agung 

Semarang, 93-104. 

Sugianto, D. (2018, Agustus 28). Menilik Prevalensi Gejala Depresi di Indonesia. 

Diambil kembali dari Into The Light Indonesia: 

https://www.intothelightid.org/2018/08/28/menilik-prevalensi-gejala-

depresi-di-indonesia/ 

Sugiyono. (2013). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. 

Bandung: ALFABETA. 

Theory, C. (2013, February 21). Johari Window Model. Diakses 20 April 2020. 

Diambil kembali dari Coomunication Theory: 

https://www.communicationtheory.org/the-johari-window-model/ 

Uba, I., Yaacob, S. N., & Juhari, R. (2010). Bullying and it's Relationship with 

Depression among Teenagers. Journal of Psychology, 15-22. 



 


