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Abstract 

Online dating apps’ female users especially the young ones often experience 

unpleasant experiences like sexual harassment, violent threats, and inappropriate 

messages. Bumble is a dating apps that was created to give a safe experience for 

female dating apps users. Its feature lets the female users to start the conversation 

with the hope to give them more control and safety during the conversation. 

This research aims to discover the reason why the students decided to use 

Bumble, the process and the penetration of the self-disclosure that happened in 

Bumble, and the obstacle that happened during their process of self-disclosure. The 

research used a qualitative and descriptive approach to properly describe the 

students’ who use Bumble’s self-disclosure process. Sample was retrieved using the 

purposive sampling technique. The data was gathered through in-depth interviews, 

observation, and literature study. This research was based on Johari Window 

theory and social penetration theory. The result of this research showed that the 

self-disclosure of the students was deemed as artificial as the student tried to show 

their authentic but ideal self by limiting the information they shared on their 

Bumble’s profiles. The intensity and level of penetration of the students’ self-

disclosure was done differently and randomly.  
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Pendahuluan 

Aplikasi kencan seluler merupakan salah satu bentuk aplikasi pada 

smartphone yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan kencan secara daring 

(Sumter & Vandenbosch, 2017). Aplikasi kencan seluler saat ini menjadi pilihan 

yang popular untuk mencari pasangan. Aplikasi kencan banyak digemari karena 

menyediakan beragam kesempatan bagi seseorang untuk keluar dari cara 

tradisional dalam bersosialisasi dan memberikan bermacam pilihan dalam mencari 

pasangan (Anazani et al., 2018). Finkel (dalam Anzani et al, 2018) berpendapat 

aplikasi kencan memiliki banyak sekali manfaat seperti menyediakan lebih banyak 

kesempatan untuk bertemu dengan calon pasangan, memudahkan dalam membuka 

pembicaraan, memberikan saranan baru dalam berinteraksi dengan calon pasangan, 

dan secara umum mempersingkat proses pencarian pasangan. Mayoritas pengguna 

aplikasi kencan di Indonesia merasa puas dengan menggunakan aplikasi kencan 

(Jakpat, 2017). Tetapi tidak semua kalangan pengguna aplikasi kencan memiliki 

pengalaman yang menyenangkan selama menggunakan aplikasi kencan. Anderson 

dkk (2020) merilis hasil survey yang mereka adakan, di mana pengguna aplikasi 

kencan terutama wanita muda sangat rentan mendapatkan perilaku kurang 

menyenangkan bahkan mengancam hidup mereka. Beberapa perilaku yang mereka 

alami adalah tetap dihubungi walaupun sudah meunjukan ketidaktertarikan, 

mendapatkan pesan ataupun gambar berabu seksual yang tidak mereka minta 

sebelumnya, mendapatkan panggilan yang hinaan, dan diancam dengan kekerasan 

fisik. Perilaku-perilaku ini lah yang menjadi alasan dibalik diciptakannya sebuah 

aplikasi kencan daring, yaitu Bumble.  

Bumble adalah aplikasi kencan yang dilabeli sebagai 100% feminis, 

Bumble sendiri memang diciptakan untuk merubah fakta yang terjadi di dunia 

aplikasi kencan. Whitney Wolf Herd yang merupakan pendiri Bumble, mengatakan 

bahwa tujuan dibuatnya Bumble adalah menciptakan aplikasi kencan yang aman 

untuk wanita. Bumble sendiri adalah aplikasi kencan yang pertama kali diluncurkan 

ke publik pada Desember 2014. Pendiri Bumble yaitu Whitney Wolf Herd juga 

merupakan salah satu pendiri Tinder. Tinder sendiri merupakan salah satu aplikasi 

kencan yang paling populer saat ini. Pada tahun 2014, Whitney mengundurkan diri 



dari Tinder karena adanya pelecehan seksual dan diskirminasi gender yang dialami. 

Pengalamannya selama di Tinder juga menjadi salah satu alasannya dalam 

mendirikan Bumble. Bumble sendiri dalam bahasa Inggris sering diasosiasikan 

dengan suara dengung yang dihasilkan oleh lebah. Koloni lebah sendiri dimpimpin 

oleh ratu lebah yang dianalogikan sebagai perempuan yang memiliki kuasa (Wolfe, 

dalam Zarinsky, 2015). 

Bagaikan aplikasi kencan lainnya, Bumble bertujuan untuk 

mempertemukan dua individu untuk saling membangun hubungan. Perbedaan 

bumble dengan aplikasi lainnya adalah pengguna wanita Bumble adalah pihak 

pertama yang harus memulai obrolan saat match. Pengguna pria yang match dengan 

pengguna wanita tidak bisa melakukan tindakan apapun dan harus menunggu. 

Apabila dalam 24 jam tidak terdapat perbincangan yang dimulai oleh pengguna 

wanita, maka match tersebut akan hangus. Fitur ini dikembangkan oleh pihak 

Bumble agar wanit merasa memiliki kontrol dalam hubungan.  

Fitur ini juga terbukti cukup efektif bagi para pengguna wanita Bumble, di 

mana 80% wanita yang aktif menggunakan aplikasi mengatakan mereka merasa 

lebih aman menggunakan Bumble dibandingkan aplikasi-aplikasi kencan lainnya 

(Bumble, 2018). Fitur Bumble di mana wanita harus memulai percakapan kepada 

pria juga diterima dengan baik oleh pria. 63% pengguna pria di Bumble, 

memutuskan untuk menggunakan Bumble setelah mengetahui keberadaan fitur ini 

(Bumble, 2020). Banyak pria merasa cukup terintimidasi ketika sudah 

menghubungi wanita terlebih dahulu pada aplikasi kencan. Rasa intimidasi ini yang 

nantinya menghasilkan perkataan kasar, dan tindakan-tindakan kurang 

menyenangkan yang dialami wanita pada aplikasi kencan (Luckhrust, 2015). 

Ketika pria tidak harus memulai percakapan, makan perasaan terintimidasi ini 

hilang dan percakapan dinilai berjalan lebih mulus. 

Bumble dengan fitur-fiturnya yang berbeda dari aplikasi kencan lainnya 

menarik perhatian banyak orang. Saat ini Bumble merupakan salah satu aplikasi 

kencan yang paling banyak digunakan di dunia. Pada Juli 2020, Bumble 

mengumumkan sudah memiliki 100 juta pengguna aktif di seluruh dunia 

(Hartmans, 2020).  85% pengguna aktif Bumble, menggunakan Bumble untuk 



hubungan yang serius atau hubungan yang nantinya akan berujung pada 

pernikahan. Melihat tujuan dari kebanyakan pengguna Bumble untuk mencapai 

hubungan yang lebih serius, maka dapat dikatakan bahwa tujuan tersebut sama 

dengan tujuan akhir penggunaan aplikasi kencan daring yang dikemukakan oleh 

Finkel. Keterbukaan diri akan berlangsung seiring dengan semakin dalamnya 

hubungan diantara dua individu ataupun lebih. Walaupun dalam aplikasi kencan, 

ada banyak keterbatasan dalam berkomunikasi yang merupakan hal penting dalam 

keterbukaan diri. Terbukti banyak pihak yang berhasil menjalin hubungan melalui 

aplikasi kencan Bumble. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana pengungkapan diri mahasiswa di 

Surakarta dalam mengembangkan hubungna melalui aplikasi kencan daring 

Bumble.” 

Kajian Teori 

1. Bumble 

Bumble adalah aplikasi kencan yang dilabeli sebagai 100% feminis, 

Bumble sendiri memang diciptakan untuk merubah fakta yang terjadi di dunia 

aplikasi kencan. Whitney Wolf Herd yang merupakan pendiri Bumble, 

mengatakan bahwa tujuan dibuatnya Bumble adalah menciptakan aplikasi 

kencan yang aman untuk wanita. Bumble sendiri adalah aplikasi kencan yang 

pertama kali diluncurkan ke publik pada Desember 2014. Pendiri Bumble yaitu 

Whitney Wolf Herd juga merupakan salah satu pendiri Tinder. Tinder sendiri 

merupakan salah satu aplikasi kencan yang paling populer saat ini. Pada tahun 

2014, Whitney mengundurkan diri dari Tinder karena adanya pelecehan 

seksual dan diskirminasi yang dialami. Pengalamannya selama di Tinder juga 

menjadi salah satu alasannya dalam mendirikan Bumble.  

Perbedaan bumble dengan aplikasi lainnya adalah pengguna wanita 

Bumble adalah pihak pertama yang harus memulai obrolan saat match. 

Pengguna pria yang match dengan pengguna wanita tidak bisa melakukan 

tindakan apapun dan harus menunggu. Apabila dalam 24 jam tidak terdapat 



perbincangan yang dimulai oleh pengguna wanita, maka match tersebut akan 

hangus. Fitur ini dikembangkan oleh pihak Bumble agar wanit merasa 

memiliki kontrol dalam hubungan.  

Fitur ini juga terbukti cukup efektif bagi para pengguna wanita Bumble, 

di mana 80% wanita yang aktif menggunakan aplikasi mengatakan mereka 

merasa lebih aman menggunakan Bumble dibandingkan aplikasi-aplikasi 

kencan lainnya (Bumble, 2018). Fitur Bumble di mana wanita harus memulai 

percakapan kepada pria juga diterima dengan baik oleh pria. 63% pengguna 

pria di Bumble, memutuskan untuk menggunakan Bumble setelah mengetahui 

keberadaan fitur ini (Bumble, 2020). Banyak pria merasa cukup terintimidasi 

ketika sudah menghubungi wanita terlebih dahulu pada aplikasi kencan. Rasa 

intimidasi ini yang nantinya menghasilkan perkataan kasar, dan tindakan-

tindakan kurang menyenangkan yang dialami wanita pada aplikasi kencan 

(Luckhrust, 2015). Ketika pria tidak harus memulai percakapan, makan 

perasaan terintimidasi ini hilang dan percakapan dinilai berjalan lebih mulus. 

2. Pengungkapan Diri 

DeVito (2011) menjelaskan self disclosure sebagai suatu bentuk 

komunikasi ketika informasi tentang diri yang biasa dirahasiakan, kita beritahu 

kepada orang lain. Informasi tentang diri akan meningkatkan komunikasi, dan 

pada saat yang sama berkomunikasi dengan orang lain akan meningkatkan 

pengetahuan tentang diri kita sendiri. Ketika berkomunikasi, tidak selamanya 

kita dapat mengungkapkan diri secara leluasa. Pengungkapan diri biasanya 

melalui beberapa lapisan dari lapisan luar hingga lapisan paling dalam atau 

yang bersifat pribadi tentang diri kita. Hubungan antarpribadi yang sehat 

ditandai dengan pengungkapan diri yang tepat yaitu saling memberikan data 

biografi, gagasan-gagasan pribadi, dan perasaan-perasaan yang tidak diketahui 

orang lain, umpan balik dapat berupa verbal dan respons-respons fisik pada 

orang atau pesan-pesan mereka dalam suatu hubungan (Budyatna, 2011). 

3. Teori Penetrasi Sosial 

Teori penetrasi sosial (social penetration theory) merupakan teori yang 

menggambarkan suatu pola dalam pengembangan hubungan. Griffin (2006) 



menyatakan bahwa penetrasi sosial merujuk pada sebuah proses ikatan 

hubungan di mana individu-individu yang terlibat bergerak dari komunikasi 

superficial atau komunikasi yang tidak akrab menjadi komunikasi yang lebih 

intim. Teori ini dikembangkan Irwin Altaman dan Dalmas Taylor. Atman dan 

Taylor (dalam West & Turner, 2011) berpendapat bahwa keintiman ini lebih 

dari sekedar keintiman secara fisik, dimensi lain dari keintiman termasuk 

intelektual, emosional, hingga batasan di mana individu yang terlibat 

melakukan aktivitas bersama. Atinya, perilaku verbal (kata-kata yang 

digunakan), perilaku nonverbal (postur tubuh, ekspresi wajah, dan sebagainya), 

serta perilaku yang berorientasi pada lingkungan termasuk ke dalam proses 

penetrasi sosial. Atman dan Taylor (dalam Tuti, 2012) menganalogikan 

kompleksitas kepribadian seseorang seperti lapisan-lapisan bawang. 

Kepribadian-kepribadian seseorang dapat diwakili oleh sebuah lingkaran 

dengan lapisan-lapisan yang memiliki luas dan kedalaman.  

Metode Penelitian 

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian 

kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Kriyantono, 2006). Dalam 

pendekatan kualitatif, data akan diolah dan menjadi narasi atau kata-kata tertulis 

dari hasil pengamatan terhadap apa yang diteliti. (Moleong, 2013). Penelitian ini 

juga menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini akan membuat ambaran secara 

sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat populasi atau objek 

tertentu. 

Populasi 

Sugiyono (2016) berpendapat bahwa pepulasi merupakan sebuah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang idtetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Berdasrkan penjelasan di atas, peneliti menetapkan pouplasi 



dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari kampus manapun yang saat ini sedang 

menetap di Solo dan menggunakan aplikasi kencan Bumble. 

Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

popoulasi yang sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti. Pengambilan sampel 

dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang sudah digunakan merupakan 

representative dari populasi yang sebenarnya (Sugiyono, 2016). 

Teknik yang digunakan untuk penarikan sampel pada penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling, di mana peneliti menyeleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu 

yang dibuat berdasarkan tujuan riset (Krisyanto, 2006). Kriteria dari peneliti adalah: 

laki-laki atau perempuan, mahasiswa aktif di sebuah perguruan tinggi, menetap di 

Surakarta dalam tiga bulan terakhir, berusia 17-25 tahun, dan aktif menggunakan 

Bumble selama tiga bulan terakhir. Peneliti menemukan 5 informan yang menjadi 

sampel penelitian. 

Sajian dan Analisis Data 

Dalam menganalisis keterbukaan diri kelima infroman, peneliti 

menggunakan teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial dikemukakan Altman 

dan Taylor menggunakan model lapis bawang untuk menjelaskan tahapan peetrasi 

sosial. Teori penetrasi sosial didasari oleh self disclosure, yaitu pengungkapan hal-

hal yang berisfat pribadi dari diri kita kepada orang lain (Griffin, 2016: 115). 

Kompleksitas kepribadian seseorang dibuka seolah mengupas bawang dengan cara 

komunikasi non verbal seperti kontak mata, eskpresi wajah, dan bahasa tubuh, serta 

dengan komunikasi verbal. Namun, self disclosure yang dilakukan melalui Bumble 

merupakan self disclosure online. Darlega dan Ber (dalam Attril, 2012) menyatakan 

bahwa self disclosure online terjadi Ketika infromasi diri diberitahukan kepada 

seseorang atau beberapa orang lainnya melalui internet. 

Berdasarkan tahapan peneterasi sosial menurut Altman dan Taylor (dalam 

Griffin, 2006) apabila dikaji menurut model bawang, peneliti Menyusun tahapan 

tersebut dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Artefak nonverbal yang dapat dilihat mata (dating, worldwide, studies, tastes) 



Tahapan penetrasi tingkat pertama merupakan artefak nonverbal. Artefak 

nonverbal dapat dilihat dari informasi-informasi yang informan sematkan pada 

profil Bumble, seperti nama, umur, maupun data-data tambahan dan bio yang 

dituliskan oleh pengguna. Kelima informan melalui tahapan penetrasi yang 

pertama, di mana kelima pengguna memiliki profil Bumble. Sebelum bisa 

menggunakan Bumble, pengguna harus mendaftar dan membuat profil, di 

mana pada profil memang diwajibkan untuk memasukkan informasi seperti 

nama, usia, dan foto profil.  

2. Biographical data (nama, alamat, umur, pekerjaan) 

Tahapan penetrasi tingkat kedua merupakan biographicak data di mana pada 

tingkat ini, para informan mulai mengungkapkan data pribadi. Kebanyakan 

informasi pribadi yang diungkapkan merupakan tempat para informan 

berkuliah, domisili, dan umur. Melelui hasil temuan dapat dianalisis bahwa 

semua informanmengungkapakan hal ini kepada match masing-masing 

diBumble. Perbedaan terletak pada kedalaman informasi dan kesediaan para 

informan dalam membagian informasi terkait biographical data. Sandro 

misalnya tidak akan membagikan tempatnya berkuliah kecuali memang 

ditebak oleh matchnya di Bumble. Selma sendiri secara terbuka membagikan 

tempatnya berkuliah karena ia tidak ingin berbicara dengan match yang tidak 

berkuliah di tempat yang sama di UGM atau di tempat di mana ia memiliki 

banyak kenalan seperti UNS. Menurut Selma, akan lebih aman saat ia berbicara 

dengan match yang berkuliah di kedua tempat berikut. Reza sendiri pada awal 

menggunakan Bumble sempat berbohong mengenai tempatnya berkuliah. 

Terkati dengan informasi mengenai alamat, Selma dan Nabila menolak untuk 

membagikan infromasi tersebut. Selma pernah memiliki pengalaman buruk di 

mana ia ditanya terus menerus terkait alamat akibat matchnya memaksa untuk 

bertemu. Sedangkan Nabila merasa membagikan alamat bisa berujung pada 

tindak criminal. 

3. Preferences in something (clothes, foods, music, etc) 

Tingkat penetrasi tingkat ketiga merupakan preferences in something di mana 

pada tingkat ini, para informan mulai mengunkapakan kesukaan terhadap 



sesuatu, seperti aliran music, makanan, mode busana yang disukai, hobi, dan 

lain-lain. Pada penelitian ini, Sandro, Reza, Selma, dan Nabila mengungkapkan 

informasi ini. Selma dan Nabila menghubungkan profil Bumble mereka dengan 

Spotify, di mana pada profil mereka terpampang musisi-musisi dan lagu-lagu 

yang senang mereka dengarkan. Selma juga menuliskan di bio bahwa ia 

mencintai kucing, suka membaca buku, menonton film, menonton anime, dan 

menyukai film horor. Reza mengungkapkan kesukaannya terhadap sesuatu saat 

sedang mengobrol, Reza mengatakan bahwa ia membicarakan banyak hal 

termasuk hobi. Sedangkan Sandro berkata bahwa ia sering menanyakan hal-

hal terkait musik dengan matchnya di Bumble. 

4. Goals, Aspiration (tujuan-tujuan) 

Tingkat penetrasi tingkat empat merupakan goald and aspiration yaitu tujuan 

dan aspirasi. Semua informan mencapai tingkat penetrasi ini, perbedaan pada 

setiap informan berasa pada pertanyaan dan cara menanyakannya. Pada awal 

pembicaraan Sandro sering menggunakan fitur question box pada Bumble yang 

menanyakan apa yang diharapkan dari matchnya sebelum memutuskan untuk 

swipe right pada profil Sandro. Sedangkan Nabila, Ghiefary, Reza, dan Selma 

hanya sekedar menanyakan apa yang dicari oleh match mereka di Bumble. 

5. Religious convictions (keyakinan beragama) 

Tingkat penetrasi tingkat lima merupakan religious convictions yaitu berupa 

keyakinan beragama. Hanya Sandro yang merupakan infroman yang 

membagikan keyakinannya pada kolom informasi di profil Bumblenya. 

Ghiefary pernah membicarakan agama kepada matchnya di Bumble, tetap 

hanya pernah terjadi sekali. Ketiga informasi lainnya menganggap agama 

sebagai topik yang tidak perlu dibicarakan. Terdapat alasan berbeda, ada yang 

menganggap agama sebagai topik yang sensitife, dan ada juga yang 

menganggap membicarakan agama membuat mereka tidak nyaman. 

6. Deeply held fears and fantasies (trauma, pengalaman, dan masalah pribadi) 

Tingkat penetrasi tingkat enam merupakan deeply held fears and fantasies 

yaitu ketakutan, trauma, pengalaman pribadi, masalah pribadi, konflik batin, 

dan khayalan-khayalan yang dimiliki. Ghiefary, Reza, dan Selma pernah 



mencapai tingkat penetrasi ini. Ghiefary sangat terbuka untuk membagikan 

pengalamannya kepada matchnya. Biasanya saat matchnya membicarakan 

masalah pribadinya dan memang membutuhkan solusi, Ghiefary akan 

memberikan solusi dengan menceritakan pengalamannya menyelesaikan 

masalah. Selma mengatakan bahwa ia terbuka apabila memang matchnya ingin 

menceritakan masalah hidupnya. Alasan yang paling berbeda dimiliki oleh 

Reza, Reza mengatakan bahwa di dunia nyata ia harus memakai topeng di 

depan orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu ia tidak nyaman untuk 

membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya dengan orang-orang di 

dunia nyata. Ketika membicarakan masalahnya dengan matchnya di Bumble, 

Reza merasa mendapatkan pandangan yang baru dan lebih luas. 

7. Concept of self (konspe diri) 

Tingkat penetrasi terdalam yaitu concept of self ayitu hal-hal yang membentuk 

diri seseorang. Menurut Atman dan Taylor, ini merupakan bagian terdalam dan 

paling dirahasiakan oleh seseorang. Maka dari itu tidak terdapat informan yang 

sampai pada tingkat kedalama ini. 

Kesimpulan 

Keterbukaan diri yang terjadi pada Bumble juga berisfat semu. Terlihat dari 

keterbukaan diri menurut Johari Window di mana semua informan hanya bisa 

diteliti pada daerah terbuka yang menunjukan informasi yang diketahui oleh 

informan dan matchnya serta daerah tersembunyi yang menunjukan informasi yang 

hanya diketahui oleh informan dan tidak dikethaui oleh matchnya. Keterbukaan diri 

yang semu terjadi karena banyak artefak non-verbal yang tidak bisa muncul karena 

proses pengungkapan diri terjadi secara daring. Semua informan memiliki kontrol 

penuh dan membatasi informasi mengenai diri mereka yang dibagikan kepada 

matchnya di Bumble. Hal ini juga dilakukan oleh mach mereka di Bumble. Maka 

dari itu semua informan tidak terlalu membuka diri mereka. 

Tingkat penetrasi dan intensitas pengungkapan diri yang dilakukan setiap 

informan juga berbeda. Semua informan membuka irisan kepribadian model 

bawang secara acak dan tidak berurutan. Hanya tahapan penetrasi tingkat pertama 

yaitu artefak non verbal yang dibuka secara bersamaan yaitu saat pengguna lain 



melihat profil Bumble informan. Saat memulai obrolan di Bumble, 3 informan yaitu 

Ghiefary, Reza, dan Nabila memasuki tahap penetrasi tingkat kedua yaitu 

biographical data dengan menanyakan data pribadi berupa nama, umur, pekerjaan, 

dan lain-lain. Selma akan langsung lompat pada tahap penetrasi tingkat tiga yaitu 

prefernces in something yaitu kesukaan terhadap sesuatu. Selma sering 

membicarakan hal-hal yang dirinya dan matchnya sukai untuk memulai 

pembicaraan. Berbeda halnya dengan Sandro yang langsung lompat pada tahap 

penetrasi tingkat empat yaitu goals and aspirations atau tujuan, di mana Sandro 

menanyakan ekspektasi apa yang dimilik oleh matchnya terhadap dirinya. 

Mayoritas dari informan melalui penetrasi keterbukaan diri di tingkat satu sampai 

tingkat empat di Bumble. Pada tahap penetrasi tingkat lima yaitu religious 

convitiction atau keyakinan beragama, hanya Ghiefary yang pernah sampai pada 

tahap ini. Sedangkan pada tahap penetrasi tingkat enam yaitu deeply held fears 

pernah dicapai oleh Selma, Reza, dan Ghiefary. Tidak ada informan yang pernah 

sampai di tingkat tujuh yaitu concept of self atau konsep diri. 
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