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ABSTRACT 

 

Name : Susilawati 
Study Program/ Faculty : Islamic Psychology / Psychology 
Title : Relationship Between Confidence With 

Anxiety Interpersonal Communication In 
Students Force 2015 Library Studies 

Program Faculty of Adab & Humanities 
Raden Fatah Palembang State Islamic 
University of Palembang 

 
This study aims to examine whether there is a relationship 

between self-confidence with anxiety interpersonal 

communication in students. Variable in this research consist of 

two variable that is independent variable and dependent variable, 

independent variable is Self Confidence while dependent variable 

is Interpersonal Communication Anxiety. Population and sample 

in this research is student of class of 2015 study program of 

Library Science UIN Raden Fatah Palembang which amounts to 

86 people consisting of 3 classes. Sampling technique is by total 

or saturated sample technique. Data analysis method used to 

test the research hypothesis is by Product Moment analysis. The 

result of analysis obtained correlation coefficient of R = -0.396 

and significance p = 0,000 means p <0.01 then the hypothesis 

proposed in this study accepted or proven. Things People with 

Good Confidence will have Low Interpersonal Communication 

Anxiety, and vice versa. So, it can be concluded that there is a 

significant negative relationship between Self Confidence with 

Interpersonal Communication Anxiety In Students Force 2015 

Library Studies Program Faculty of Adab & Humanities Raden 

Fatah Palembang State Islamic University. 
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INTISARI 

 

Nama : Susilawati 
Program Studi/ Fakultas : Psikologi Islam/ Fakultas Psikologi 
Judul : Hubungan Antara Kepercayaan Diri 

Dengan Kecemasan Komunikasi 
Interpersonal Pada Mahasiswa Angkatan 

2015 Program Studi Ilmu Perpustakaan 
Fakultas Adab & Humaniora  Universitas 
Islam Negeri  Raden Fatah Palembang 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada 

hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan 
komunikasi interpersonal pada mahasiswa.  Variabel dalam 
penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat, variabel bebas adalah Kepercayaan Diri 
sedangkan variabel terikatnya adalah Kecemasan Komunikasi 
Interpersonal. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu 

mahasiswa angkatan 2015 program studi Ilmu Perpustakaan UIN 
Raden Fatah Palembang yang berjumlah 86 orang yang terdiri 

dari 3 kelas. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik 
sampel total atau jenuh. Metode analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis penelitian adalah dengan analisis 
Product Moment. Hasil analisis yang diperoleh koefisien korelasi 
sebesar R = -0,396 dan signifikansi p = 0,000 berarti p<0,01 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau 
terbukti. Hal Orang yang Kepercayaan Diri baik akan memiliki 
Kecemasan Komunikasi Interpersonal yang rendah, begitupun 

sebaliknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif 
yang signifikan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal Pada Mahasiswa Angkatan 2015 
Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab & Humaniora  
Universitas Islam Negeri  Raden Fatah Palembang. 

 

Kata Kunci:  

Kepercayaan Diri, Kecemasan Komunikasi Interpersonal 
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LEMBAR MOTTO  

 
 

Keluarga adalah awal dari perjalanan hidup. 
Maka mulailah langkah dengan saling menghargai, saling 

mencintai, saling membutuhkan 
hingga tercipta komunikasi yang baik untuk mencapai 

kebahagiaan hidup. 

Hidup itu tantangan 
Hidup itu perjuangan 

Hidup itu indah 
Hidup itu bahagia 

Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau Tuhan 

menghendaki 
Tidak perlu merasa cemas karena semua ada jalan keluarnya, 

jika kita berusaha dan berdoa. 

Perjalan hidup adalah yang memberikan kita cara untuk 
bersabar, bersyukur dan bekerja keras. 

Sebanyak apapun masalah yang dihadapi, jangan mudah 
menyerah dan putus asa, karena masalah merupakan suatu 

jembatan penyebrangan untuk mencapai kesuksessan. 

                         

5. karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

(ASY-SYARH 5-6) 

 

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak 
kesabaran (yang kamu jalani) yang akan membuatmu 

terpana hingga kamu lupa pedihnya rasa sakit” 
(Imam Ali Ibn Abi Thalib AS) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah aktivitas manusia yang memiliki 

maksud mengembangkan individu sepenuhnya. Islam 

merupakan agama yang sangat menekankan pendidikan bagi 

manusia. Hal ini terbukti dengan adanya banyak hadits dan ayat 

Al-Qur’an yang menunjukkan tentang pendidikan. Pendidikan 

yang digunakan untuk membina manusia dari kecil sampai mati.1 

Pendidikan harus terus menerus dilakukan sepanjang 

hayat, sejalan dengan konsep pendidikan seumur hidup 

sebagaimana diajarkan oleh nabi Muhammad SAW, yaitu belajar 

seumur hidup dan menuntut ilmu wajib setiap laki-laki muslim 

dan muslimat tanpa kecuali. 2  Rasulullah SAW bersabda dalam 

sebuah hadis yang berbunyi: 

ِمْل  ُب ِع  ُب ِمْل ِع  ِع  َط ِع ِمْل َط ٌة  َط َط   َط َط ُب  الِع ِمْل

" Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim" [H.R. 

Ibnu Majah] 

Al-Syaibany berpendapat bahwa pendidikan adalah 

proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada 

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses 

tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran 

sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi diantara sekian banyak 

profesi asasi masyarakat. 3  Jadi pendidikan merupakan suatu 

proses pembentukan kepribadian manusia. Sebagai suatu proses, 

                                                            
1 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, 

Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 355 
2 Rusmaini, Ilmu Pendidikan, Yogyakarta, Pustaka Felicha, 2013, hlm. 81 
3 Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, terj. 

Hasan Langgulung, Jakarta, Bulan Bintang, 1979, hlm. 399 



pendidikan tidak hanya berlangsung suatu saat saja, akan tetapi 

harus berlangsung secara berkelanjutan seperti juga di 

Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang. 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah merupakan 

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Palembang. Perguruan 

tinggi UIN merupakan suatu lembaga pendidikan yang terdiri 

dari berbagai fakultas dan jurusan. Salah satu diantaranya yaitu 

fakultas Adab & Humaniora yang terdiri dari empat 

jurusan/Program Studi yang ada  yaitu Bahasa dan Sastra Arab, 

Sejarah dan Kebudayaan Islam, Politik Islam, dan Ilmu 

Perpustakaan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil subjek penelitian 

pada mahasiswa semester tiga jurusan ilmu perpustakaan. 

Program Studi Ilmu Perpustakaan merupakan prodi yang dapat 

dikatakan baru. Ilmu perpustakaan merupakan ilmu yang 

terbentuk dari berbagai macam interdisipliner ilmu dan bersifat 

universal. Oleh karena itu prodi ini dapat di integrasikan dengan 

ilmu-ilmu lainnya. Jurusan ilmu perpustakaan tersebut 

merupakan jurusan yang paling dominan di minati mahasiswa 

dari jurusan-jurusan lain yang ada di fakultas adab. Oleh karena 

itu peneliti lebih memilih jurusan tersebut untuk dijadikan 

sebagai subjek penelitian. 

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin 

berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui 

lingkungan sekitarnya bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi 

dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu 

berkomunikasi. Melalui komunikasi manusia dapat 

menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain sehingga 

dapat berhubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang 

lain dengan melakukan komunikasi tersebut. Komunikasi sudah 

merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya 



bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu 

berkomunikasi.4 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan 

berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain 

baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat 

pekerjaan , di pasar, dalam masyarakat atau di mana saja 

manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat 

dalam komunikasi.5 

Komunikasi merupakan suatu hal yang penting bagi 

kehidupan manusia karena merupakan suatu kebutuhan manusia 

untuk berkomunikasi dengan orang lain dan perilaku sehari-hari 

seseorang tidak akan lepas dari komunikasi, baik dalam situasi 

formal maupun non formal. Istilah komunikasi sudah di 

pergunakan dalam banyak waktu dan kesempatan, salah satunya 

oleh mahasiswa. Seorang mahasiswa yang perilaku sehari-hari 

dalam perkuliahan selalu dihiasi dengan suasana komunikatif dan 

interaktif, mahasiswa akan tau bagaimana situasi komunikasi 

yang formal dan informal seperti apa, tetapi tidak semua 

mahasiswa dapat berkomunikasi secara efektif dan dapat 

mengemukakan pendapatnya dengan baik.  

Komunikasi adalah proses sosial. Ketika 

menginterpretasikan komunikasi secara sosial, maksud yang 

disampaikan adalah komunikasi selalu melibatkan manusia serta 

interaksi. Artinya, komunikasi selalu melibatkan dua orang, yaitu 

pengirim dan penerima. Keduanya memainkan peranan yang 

penting dalam proses komunikasi. Dipandang secara sosial, 

                                                            
4 Hafied Cangara,  Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2012, hlm. 1 
5 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, jakarta, bumi aksara , 2002, hlm 1 



komunikasi selalu melibatkan dua orang yang berinteraksi 

dengan berbagai niat, motivasi, dan kemampuan.6  

Dengan komunikasi orang dapat menyampaikan 

pengalamannya kepada orang lain, sehingga pengalaman itu 

menjadi milik orang lain pula, tanpa mengalaminya sendiri. 

Melalui komunikasi juga orang dapat merencanakan masa 

depannya, membentuk kelompok, dapat menyampaikan 

informasi, opini, ide, perasaan, sikap, perbuatan, dan sebagainya 

kepada sesamanya secara timbal balik, baik sebagai penyampai 

maupun penerima komunikasi. Sehingga terbinalah 

perkembangan kepribadiannya baik sebagai diri pribadi maupun 

kemasakan sosial, serta tercapainya pula kehidupan bersama 

dan bermasyarakat.7  

Seorang mahasiswa di kampus tersebut berkomunikasi 

dengan dosen jika ia dapat mengemukakan idenya di dalam 

ruang perkuliahan, menunjukkan idenya di depan teman-

temannya, atau membentuk kelompok organisasi sesuai dengan 

minatnya. Di balik itu semua ada komunikasi yang menjembatani 

terbentuknya suatu kegiatan, seseorang dapat mengungkapkan 

apa yang ingin disampaikannya kepada orang lain melalui 

komunikasi. Lalu bisa juga seorang dosen yang menceritakan 

pengalaman semasa kuliahnya dahulu kepada mahasiswanya, 

hal tersebut disebut juga komunikasi yang bertujuan untuk 

berbagi pengalaman kepada mahasiswanya. 

Pentingnya komunikasi di Perguruan Tinggi yaitu agar 

mahasiswa dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada 

dosen dan teman-teman, dengan komunikasi mahasiswa dapat 

mempelajari ilmu yang mahasiswa dapat selama belajar di 

perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat menyampaikan pesan 

                                                            
6  Richard West, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi, Jakarta, 

Salemba Humanika, 2012, hlm. 6 
7 Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Jakarta, PT Bumi Aksara, 

2010, hlm. 5 



dengan baik kepada orang lain. Komunikan pun dapat 

memberikan feedback dengan komunikasi pula. 

Kemampuan untuk dapat berkomunikasi secara efektif 

sangat dituntut pada mahasiswa calon pemimpin bangsa dan 

intelektual muda. Berbeda dengan masa selama menjadi siswa, 

di tingkat Perguruan Tinggi mahasiswa di hadapkan pada situasi 

belajar yang menuntut mereka lebih mandiri, aktif, dan 

berinisiatif dalam mencari informasi. Semua ini untuk 

mempersiapkan mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri dan 

inovatif ketika terjun ke masyarakat mengabdikan ilmunya.  

Joseph A. Devito seorang profesor komunikasi di City 

University of  New York dalam bukunya Comunicology membagi 

komunikasi atas empat macam, yakni komunikasi antarpribadi, 

komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik dan komunikasi 

massa. 8  Dari keempat tipe komunikasi tersebut yang akan 

dibicarakan dalam penelitian ini adalah tipe komunikasi 

antarpribadi (Interpersonal communication). 

Komunikasi antarpribadi dapat dibedakan atas dua 

macam menurut sifatnya, yakni Komunikasi Diadik (Dyadic 

Communication) dan komunikasi kelompok kecil (Small Group 

Communication). Komunikasi diadik ialah proses komunikasi 

yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. 

Sedangkan komunikasi kelompok kecil ialah proses komunikasi 

yang berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap 

muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu 

sama lainnya.9  

Komunikasi Interpersonal berlangsung diantara individu, 

bersifat mempribadi dan dibangun atas sendi-sendi pengakuan 

dan penghargaan yang tinggi atas martabat manusiawi. Maka 

komunikasi Interpersonal (kerap disebut juga komunikasi 

                                                            
8 Hafied Cangara,  Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2012, hlm  33 
9 Hafied Cangara,  Pengantar Ilmu Komunikasi, …., hlm 36-37 



antarpribadi) mampu memanusiawikan manusia sebagai pribadi 

yang pantas dan selayaknya dihormati, dihargai dan 

diberdayakan.  

Devito menegaskan, karena sifatnya yang interpersonal 

inilah, maka komunikasi antarpribadi mampu menjadi unsur 

paling penting dalam membentuk pribadi, menggerakkan 

partisipasi, memodifikasi sikap-perilaku individu. Meningkatkan 

relasi, menyehatkan jiwa, memberdayakan individu, dan bahkan 

ampuh dalam mengatasi konflik-konflik kepentingan.10  

Salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh 

mahasiswa dalam komunikasi adalah kecemasan komunikasi, 

yaitu kecemasan bila dihadapkan pada situasi yang 

mengharuskannya melakukan komunikasi. Mahasiswa yang 

mengalami kecemasan dalam berkomunikasi tersebut terjadi 

ketika dalam situasi diskusi atau menyampaikan isi makalahnya 

di depan dosen dan teman-teman.  

Menurut Rakhmat Ketakutan untuk melakukan 

komunikasi dikenal sebagai communication apprehension. Orang 

yang aprehensif dalam komunikasi, akan menarik diri dari 

pergaulan, berusaha sekecil mungkin untuk berkomunikasi, dan 

hanya akan berbicara apabila terdesak saja. Bila kemudian ia 

terpaksa berkomunikasi, sering pembicaraannya tidak relevan, 

sebab berbicara yang relevan tentu akan mengundang reaksi 

orang lain, dan ia akan dituntut berbicara lagi.11 

Pada kenyataannya di kalangan mahasiswa semester tiga 

program studi  Ilmu Perpustakaan UIN Raden fatah Palembang 

tahun 2015 masih banyak yang mengalami tanda- tanda adanya 

kecemasan komunikasi interpersonal. Salah satu yang menjadi 

penyebab  terjadinya kesulitan dalam berkomunikasi dengan 

                                                            
10 Gandon Barus, Komunikasi Interpersonal Suami-Istri Menuju Keluarga 

Harmonis, Makasar, Jurnal Intelektual, 2005, hlm. 141 
11 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung, Remaja Rosda Karya, 

2012, hlm. 107 



orang lain adalah adanya kecemasan rasa takut menerima  

tanggapan atau penilaian negatif dari komunikan atau orang 

yang menerima pesan dan tidak adanya kepercayaan akan 

kemampuan yang dimiliki.  

Berdasarkan hasil observasi, dan kuesioner wawancara 

yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2016 hari kamis pada 

40 orang mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan UIN Raden fatah 

Palembang diperoleh informasi seperti : kurang lebih 24 orang 

atau 60% mahasiswa mengatakan bahwa setiap 

mempersentasikan isi makalahnya dia merasa gugup, tegang, 

bingung dan takut akan tanggapan atau penilaian yang negatif 

terhadap dirinya, takut akan kritikan dari teman-teman. Dan 

kurang lebih 29 orang atau 72,5%  ada juga yang mengatakan 

bahwa mereka merasa cemas ketika harus melakukan persentasi 

sendiri tanpa teman-teman kelompok di depan kelas di 

karenakan subjek takut tidak ada yang membantu menjawab 

pertanyaan dan takut ditertawakan jika tidak bisa menjawab 

pertanyaan dari teman-teman maupun dosen, sehingga ia sering 

merasa jantung berdebar-debar, nadi bergerak cepat dan 

merasa gemetar ketika akan berbicara di depan teman-teman.12 

Dan ada juga beberapa mahasiswa kurang lebih 17 orang 

atau 42,5% mengatakan, bahwa mereka merasa takut tanpa ada 

sebab yang jelas ketika akan melakukan aktivitas komunikasi di 

kelas seperti bertanya, menjawab pertanyaan, ataupun 

berpendapat di kelas. Rasa takut tanpa ada sebab yang jelas 

tersebut juga dirasakan saat harus maju untuk persentasi di 

depan teman-teman dan terkadang rasa takut diikuti oleh gejala 

fisik seperti jantung yang berdegup lebih kencang, jari dan 

telapak tangan terasa dingin, serta lupa urutan penjelasan yang 

harus disampaikan, sehingga mereka cenderung menghindari 

situasi interaksi dalam proses belajar mengajar. 

                                                            
12 Kuisioner Wawancara, yang diambil pada tanggal 30-31 April 2016 



Berdasarkan observasi yang didapat terdapat beberapa 

mahasiswa yang terlihat pasif, cenderung menutup diri dan 

kurang mampu untuk berkomunikasi atau menyampaikan 

pendapat, ide dan gagasannya di depan dosen dan teman-

temannya. Ini terlihat pada saat diskusi makalah. Selain itu, 

peneliti juga mengamati ada beberapa mahasiswa yang hanya 

tersenyum ketika diminta untuk berpendapat.  

Mahasiswa sering merasa cemas ketika harus berbicara 

dihadapan dosen  dan teman-temanya saat menjelaskan isi 

makalahnya. Jika mahasiswa memiliki  kecemasan yang 

berlebihan ketika akan mempresentasikan tulisan ilmiahnya bisa  

saja materi yang sudah dikuasainya tidak bisa disampaikan 

dengan baik. Terbukti ketika ada diskusi, Para mahasiswa lebih 

banyak diam dan ketika berbicara sering pembicaraannya 

terpatah-patah dan hanya sebagian saja yang aktip dan berani 

mengemukakan pendapatnya di dalam kelas.  Ada juga 

mahasiswa yang menurut pengamatan peneliti tidak pernah 

berbicara sekalipun ketika berada di dalam kelas. 

Menurut Croskey dikutif oleh Freimuth mahasiswa-

mahasiswa ini mengalami kecemasan komunikasi ketika 

berkomunikasi di depan dosen dan teman-teman dalam 

menjelaskan isi makalahnya. Apabila mereka  disuruh 

mengerjakan tugas di papan tulis atau untuk menjelaskan isi 

makalahnya,  mereka yang memiliki kecemasan komunikasi 

biasanya akan gugup, kaki gemetar, wajah pucat pasi, keringat 

dingin, dan sebagainya.13  

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayu, dkk memaparkan hasil penelitiannya, bahwa semakin 

seseorang berpola pikir positif maka semakin rendah kecemasan 

berbicara di depan umum, sebaliknya semakin seseorang berpola 

pikir negatif maka akan semakin tinggi kecemasan berbicara di 

depan umum. Hal ini dapat disebabkan karena individu 

                                                            
13 Barker, Communication In The Classroom Original Essay, New York, Harper 

and Raw Publisher, 1982 



membangun pesan-pesan yang negatif dan memperkirakan hal-

hal yang negative sebagai hasil keikutsertaannya dalam interaksi 

komunikasi.14 

Menurut Rakhmat tidak semua kecemasan komunikasi 

disebabkan oleh  kurangnya percaya diri, tetapi diantara 

berbagai faktor yang paling menentukan adalah percaya diri. 

Keinginan untuk menutup diri, selain karena konsep diri yang 

negatif, timbul dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan 

sendiri. Orang yang kurang percaya diri akan cenderung sedapat 

mungkin menghindari situasi komunikasi. Ia takut orang lain 

akan mengejek dan menyalahkannya. Dalam diskusi ia akan 

lebih banyak diam. Dalam pidato, ia berbicara terpatah-patah.15 

Lauster menyatakan kepercayaan diri merupakan suatu 

sikap atau perasaan yakin atas kemampuan sendiri sehingga 

individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam setiap 

tindakan, dapat bebas melakukan hal-hal yang di sukai dan 

bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan, 

hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, dapat 

menerima dan menghargai orang lain, memiliki dorongan 

berprestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri. 

16 

Berdasarkan hasil observasi dan kuisioner wawancara 

yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2016 hari kamis pada 

40 orang mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan UIN Raden fatah 

Palembang diperoleh informasi seperti: Beberapa mahasiswa 

kurang lebih 10 orang atau 25% mengatakan bahwa mereka 

kurang yakin dapat menyelesaikan tugas kuliah dengan baik dan 

                                                            
14 Ajeng Prasetya  & Sonny Andriyanto, Hubungan Antara Pola Pikir Dengan 

Kecemasan Berbicara Di Depan Umum Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan, Skripsi 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2003, hlm. 4 
15  Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung: Remaja RosdaKarya, 

2012, hlm. 107 
16  Asmadi  Alsa, Hubungan Antara Dukungan Sosial Orang Tua Dengan 

Kepercayaan Diri Remaja Penyandang Cacat Fisik, Semarang, Jurnal Psikologi, 2006,  

No.1. 47-48  



sering merasa ragu dengan kemampuan yang dimilikinya karena 

kurang percaya diri dan merasa malu dan ada juga yang 

mengatakan karena takut salah. Dan kurang lebih 32 orang atau 

80% mahasiswa juga mengatakan bahwa setiap 

mempersentasikan isi makalahnya merasa takut akan tanggapan 

atau pertanyaan dari orang lain sehingga bingung untuk 

menjawabnya.  

Dan ada juga yang mengatakan bahwa kurang lebih 15 

orang atau 37,5%, setiap ia mempersentasikan isi makalahnya ia 

merasa malu karena takut apa yang dibicarakannya salah dan 

membuat orang lain akan mentertawakannya. Dan ada juga 

yang merasa kurang yakin dan percaya diri dengan isi 

makalahnya sehingga bingung ketika harus menyampaikannya.  

Menurut Lauster, rasa percaya diri bukan merupakan sifat 

yang diturunkan (bawaan) melainkan diperoleh dari pengalaman 

hidup, serta dapat diajarkan dan ditanamkan melalui pendidikan, 

sehingga upaya-upaya tertentu dapat dilakukan guna 

membentuk dan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan 

demikian kepercayaaan diri terbentuk dan berkembang melalui 

proses belajar di dalam interaksi seseorang dengan 

lingkungannya.17 

Peneliti menduga permasalahan utama dalam kecemasan 

komunikasi interpersonal adalah adanya rasa khawatir tentang 

respon atau penilaian orang lain terhadap dirinya, yaitu 

mengenai apa yang disampaikannya dan bagaimana ia 

menyampaikannya. Ketergantungan terhadap penilaian orang 

lain ini merupakan salah satu ciri dari orang yang kurang percaya 

diri. Menurut Krech, bagaimana cara seseorang menghadapi 

orang lain dipengaruhi oleh bagaimana ia memandang dirinya. 

Respon-respon interpersonal seseorang sering merupakan 

refleksi dari kognisinya terhadap diri sendiri. 

                                                            
17 Siska, dkk, Kepercayaan Diri dan Kecemasan Komunikasi Interpersonal Pada 

Mahasiswa, Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada No. 2, 2003, hlm. 67-71  



Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai “Hubungan Antara Kepercayaan 

Diri dengan Kecemasan Komunikasi Interpersonal pada 

Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab & Humaniora 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

“Apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan 

kecemasan komunikasi interpersonal pada Mahasiswa Ilmu 

Perpustakaan Fakultas Adab & Humaniora Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara kepercayaan diri dengan kecemasan komunikasi 

interpersonal pada Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab 

& Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat 

untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan 

pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.  

b. Penggunaan skala pengukuran kecemasan 

komunikasi ini secara teoritis dapat menjadi input 

positif dengan menambah dan memperkaya 

instrumen komunikasi khususnya yaitu instrument 

kecemasan komunikasi. 



2. Kegunaa Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan informasi pada pihak-pihak yang 

berkepentingan, di antaranya dosen, mahasiswa, dan 

pihak-pihak terkait lainnya. 

b. Bagi Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang, 

bahwa masalah kecemasan komunikasi dalam lingkup 

akademis ini seringkali terjadi karena tuntutan bagi 

mahasiswa untuk selalu bersikap ilmiah dan mandiri. 

Sehingga hasil penelitian ini diharapkan memiliki 

kontribusi yang besar. 

 

1.5 Keaslian Penelitian  

Penelitian tentang kecemasan komunikasi ini sudah 

pernah dibahas sebelumnya yaitu:  Penelitian yang dilakukan 

oleh Siska, Sudardjo dan Esti Hayu  Purnamaningsih, dalam 

skripsinya berjudul  Kepercayaan Diri dan  Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal pada Mahasiswa.  Teori yang dipakai 

pada  penelitian tersebut adalah variabel bebas menggunakan 

teori dari Peter Lauster  dan variabel tergantung menggunakan 

teori dari Syarani.  Metodologi yang dipakai penelitian tersebut 

adalah kuantitatif. Subjek yang  dipakai penelitian tersebut 

adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas  Ekonomi 

Universitas Kristen Imanuel (UKRIM) Yogyakarta. Hasil 

penelitiannya  menunjukkan bahwa kepercayaan diri pada 

mahasiswa berada pada kategori  sedang yaitu 47,4% dan 

kecemasan komunikasi interpersonal pada mahasiswa  berada 

pada kategori tinggi yaitu 52,6%.18  

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afri Yeni 

tentang Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal Pada Remaja. Analisis data penelitian 

ini menggunakan Product Moment dengan bantuan program 

                                                            
18 Siska, dkk, Kepercayaan Diri dan Kecemasan Komunikasi Interpersonal Pada 

Mahasiswa. Jurnal Psikologi,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003 



SPSS 16,0 windows dan Stepwise. Dari hasil analisis data dapat 

disimpulkan bahwa korelasi product moment diperoleh rxy 

sebesar -0,605 dengan p<0,01 hal ini berarti terdapat hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan 

kecemasan komunikasi interpersonal. Semakin positif konsep diri 

maka semakin rendah kecemasan komunikasi interpersonal pada 

remaja dan sebaliknya.19  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yoga Rizky 

Saputra, Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma Palembang 

dengan judul “Hubungan antara Kecemasan Menghadapi Masa 

Pembebasan dengan Kepercayaan diri Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II Mata Merah Palembang”. Dari hasil 

analisis data diperoleh koefisien korelasi r = 0,847 dengan nilai p 

= 0,000, hal ini menujukkan ada hubungan yang sangat 

signifikan antara kecemasan dengan kepercayaan diri pada 

narapidana dalam menghadapi masa pembebasan.20  

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Maesaroh pada tahun 2013 yang berjudul “ Hubungan Antara 

Pola Asuh Orang Tua Dengan Kepercayaan Diri Pada Remaja Di 

Desa Merbau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku selatan” 

Hasil penelitian ini menunjukkan r= 0,412 dan p= 0,000 <0,05 

maka hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan 

antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Kepercayaan Diri Pada 

Remaja Di Desa Merbau Kecamatan Banding Agung Kabupaten 

Oku selatan.21 

                                                            
19 Nur Afri Yeni, Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal Pada Remaja, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah, 

Surakarta, 2012 
20 Yoga Rizky Saputra, Hubungan antara Kecemasan Menghadapi Masa 

Pembebasan dengan Kepercayaan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

Mata Merah Palembang, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Bina Darma, Palembang, 

2013 
21 Siti Maesaroh,  Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Kepercayaan 

Diri Pada Remaja Di Desa Merbau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku selatan, 

Skripsi, Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam, IAIN Raden Fatah, Palembang, 2013 



Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan 

penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel 

penelitiannya, subjek penelitian, dan tempat penelitian atau 

pengambilan data yang berbeda. Adapun variabel dalam 

penelitian ini yaitu kepercayaan diri sebagai variabel bebas dan 

kecemasan komunikasi interpersonal sebagi variabel terikat, dan 

sampel atau subjek dalam penelitian ini yaitu pada mahasiswa 

Program Studi Ilmu Perpustakaan Angkatan 2015 Fakultas Adab 

& Huamniora UIN Raden Fatah Plalembang. 

 



1 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

1.1.1 Definisi Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

Menurut Atkinson kecemasan adalah emosi yang tidak 

menyenangkan yang di tandai dengan istilah-istilah seperti 

“Kekhawatiran”, “keprihatinan”, dan “rasa takut”, yang kadang-

kadang di alami dalam tingkat yang berbeda-beda. 1  Istilah 

kecemasan sendiri banyak digunakan oleh masyarakat untuk 

mengartikan rasa takut pada diri seseorang. Kecemasan (anxiety) 

adalah perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan 

mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk 

ketakutan tersebut, rasa takut atau kekhawatiran kronis pada 

tingkat yang ringan, kekhawatiran atau ketakutan yang kuat dan 

meluap-luap, selain dapat juga diartikan sebagai satu dorongan 

sekunder mencakup suatu reaksi penghindaran yang dipelajari.2 

Kecemasan menurut Greenberg & Padesky merupakan 

suatu keadaan khawatir, gugup atau takut, ketika berhadapan 

dengan pengalaman yang sulit dalam kehidupan seseorang dan 

menganggap bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.3 

Kecemasan merupakan pengalaman subjektif yang tidak 

menyenangkan mengenai kekhawatiran atau ketegangan berupa 

perasaan cemas, tegang, dan emosi yang dialami oleh seseorang. 

Kecemasan adalah suatu keadaan tertentu, yaitu menghadapi 

                                                            
1 R. Atkinson, dkk, Pengantar Psikologi, jilid 2, Jakarta, Erlangga, 1999, hlm. 

212 
2 J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, 

hlm. 32 
3Ekowarni Endang, & Hinggar Ganari, Terapi Kognitif Perilaku Dan Kecamasan 

Menghadapi Prosedur Medis Pada Anak Penderita Leukimia, Jurnal Psikologi Universitas 

Gadjahmada, Yogyakarta, 2009, Vol. 1 No.1 hal. 77 
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situasi yang tidak pasti dan tidak menentu terhadap 

kemampuannya dalam menghadapi objek tersebut.4 

Menurut Barlow dan Durand Kecemasan adalah keadaan 

suasana-hati yang ditandai oleh afek negatif dan gejala-gejala 

ketegangan jasmaniah di mana seseorang mengantisipasi 

kemungkinan datangnya bahaya atau kemalangan di masa yang 

akan datang dengan perasaan khawatir. Kecemasan mungkin 

melibatkan perasaan, perilaku, dan respons-respons fisiologis.5 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kecemasan adalah suatu ketakutan, 

perasaan gugup, panik, tegang, tidak nyaman dan kekhawatiran 

tentang ancaman yang berupa ancaman fisik atau psikologis 

yang muncul secara alami. 

Sedangkan Komunikasi sendiri merupakan suatu 

kebutuhan yang penting bagi seseorang dalam hidup 

bermasyarakat. Kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan 

sesamanya, diakui oleh hampir  semua agama telah ada sejak 

Adam dan Hawa.6  

Rogers menspesifikasikan hakikat suatu komunikasi 

dengan adanya suatu proses di mana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran informasi (pesan), yang 

pada gilirannya akan saling pengertian yang mendalam dan 

menginginkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku serta 

kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian dari orang-

orang yang ikut serta dalam suatu proses komunikasi.7 

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin 

communis yang artinya membuat kebersamaan atau 

membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. 

                                                            
4 M. Nur Ghufron & Rini Risnawita, Teori-teori Psikologi, Yogyakarta, Ar-Ruzz 

Media, 2010, hlm. 141 
5  Barlow, David & Mark Durand, Psikologi Abnormal, Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2006, hlm. 159 
6  Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012, hlm . 4 
7 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi,….,  hlm. 22 
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Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa latin 

communico yang artinya membagi.8  

Joseph A. Devito seorang profesor komunikasi di City 

University of New York dalam bukunya Comunicology membagi 

komunikasi atas empat macam, yakni komunikasi antarpribadi, 

komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik dan komunikasi 

massa.9  

Komunikasi Interpersonal (Interpersonal Communication) 

disebut juga dengan komunikasi antarpribadi. Diambil dari 

terjemahan kata Interpersonal, yang terbagi menjadi dua kata 

inter berarti antara atau antar, dan personal berarti pribadi. 

Sedangkan definisi umum komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi yang lain 

secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal.10  

Menurut R. Wayne Pace Komunikasi antarpribadi 

(Interpersonal Communication) dapat dibedakan atas dua 

macam menurut sifatnya, yakni Komunikasi Diadik (Dyadic 

Communication) dan Komunikasi Kelompok Kecil (Small Group 

Communication). Komunikasi Diadik ialah proses komunikasi 

yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. 

Sedangkan komunikasi kelompok kecil ialah proses komunikasi 

yang berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap 

muka, dimana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama 

lainnya.11 

Komunikasi interpersonal bukan hanya berlangsung di 

antara dua orang. Bisa saja dalam kelompok kecil, yang 

memungkinkan semua anggota kelompok kecil itu bisa saling 

tatap muka, dan memiliki giliran untuk berbicara dan 

                                                            
8 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi,…, hlm. 20 
9  Uchjana Onong,  Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek, Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 2005, hlm. 6 
10 Enjang, Komunikasi Konseling, Bandung,  Nuansa Cendekia, 2009, hlm 68 
11  Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012, hlm. 36-37 
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mendengarkan dalam suasana yang akrab. Suasana relasi di 

antara mereka yang terlibat dalam komunikasi ini, menjadi ciri 

komunikasi antarpribadi.12  

Everett M. Rogers mengartikan bahwa komunikasi 

antarpribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang 

terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. 

Komunikasi antarpribadi sebenarnya merupakan proses sosial 

dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling 

mempengaruhi.13 Winkel menegasakan Komunikasi interpersonal 

merupakan proses komunikasi timbal balik yang berlangsung 

antara dua orang atau lebih secara tatap muka, langsung dan 

melalui kontak pribadi (hati ke hati). 

Menurut Hardjana mendefinisikan komunikasi 

interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua orang atau 

beberapa orang dimana pengirim dapat menyampaikan secara 

langsung, dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi 

secara langsung pula.14  

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi 

adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian 

antara dua orang atau lebih di dari suatu kelompok manusia 

kecil dengan berbagai efek dan umpan balik (feed back).15 

McCroskey mengatakan Kecemasan komunikasi adalah 

kondisi ketika individu merasa takut untuk melakukan 

komunikasi dengan individu lain dalam berbagai situasi umum, 

individual, maupun kelompok. Adanya kecemasan dalam 

komunikasi menyebabkan seseorang takut, gugup, tidak tertarik 

dalam percakapan serta perasaan tidak nyaman saat terlibat 

dalam suatu pembicaraan face to face maupun kelompok. 

                                                            
12Yosal Iriantara & Usep Syarifudin, Komunikasi Pendidikan, Bandung, Simbiosa 

Rekatama Media, 2013, hlm. 20 
13  Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta, Gramedia Widia Sarana 

Indonesia, 2004, hlm. 35 
14  Hardjana, A.M,  Komunikasi Intrapersonal & Interpersonal, Yogyakarta, 

Kanisius 2003, hlm. 85 
15 W. A. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Mayarakat,  Jakarta, Bumi Askara, 

hlm. 8 
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Sehingga individu yang mengalami kecemasan komunikasi 

mengalami suatu hambatan komunikasi (communication 

apprehension), yang kemudian individu tersebut cenderung 

menarik diri dan menghindar dari situasi komunikasi.16 

Berdasarkan pengertian tentang kecemasan yang diambil 

dari teori Greenberg & Padesky dan komunikasi interpersonal 

menurut Winkel dapat disimpulkan bahwa Kecemasan 

Komunikasi interpersonal adalah Suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan ketika harus melakukan komunikasi interpersonal 

dalam kehidupan individu dan menganggap bahwa sesuatu yang 

buruk akan terjadi yang ditunjukkan dengan gejala fisik, gejala 

perilaku, gejala kognitif. 

 

1.1.2 Aspek-aspek Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal 

Deffenbacher dan Hazaleus dalam Register 

mengemukakan bahwa sumber penyebab kecemasan, meliputi 

hal-hal di bawah ini. 

a. Kekhawatiran (worry) merupakan pikiran negatif tentang 

dirinya sendiri, seperti perasaan negative bahwa ia lebih 

jelek dibandingkan dengan teman-temannya. 

b. Emosionalitas (imosionality) sebagai reaksi diri terhadap 

rangsangan saraf otonomi, seperti jantung berdebar-

debar, keringat dingin, dan tegang.  

c. Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas 

(task generated interference) merupakan kecenderungan 

yang dialami seseorang yang selalu tertekan karena 

pemikiran yang rasional terhadap tugas. 

Menurut pendapat Shah membagi kecemasan menjadi 

tiga komponen, yaitu: 

                                                            
16  Fina Febiyanti, Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan 

Komunikasi Pada Penyalahguna Napza Selama Masa Rehabilitasi, Skripsi Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 12 
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a. Komponen fisik, seperti pusing, sakit perut, tangan 

berkeringat, perut mual, mulut kering, grogi, dan lain-lain. 

b. Emosional seperti panik dan takut. 

c. Mental atau kognitif, seperti gangguan perhatian dan 

memori, kekhawatiran, ketidakteraturan dalam berfikir, 

dan bingung.17 

Menurut Nevid membagi ciri-ciri kecemasan menjadi tiga 

diantaranya: 

a. Ciri-ciri Fisik 

Tangan atau anggota tubuh gemetar, banyak berkeringat, 

sulit berbicara, suara yang bergetar, panas dingin, wajah 

memerah, merasa lemas, pusing, sering buang air kecil, jari-jari 

atau anggota tubuh yang menjadi dingin, wajah terasa memerah, 

merasa sensitif dan mudah marah. 

b. Ciri-ciri Behavioral 

Perilaku menghindar, perilaku melekat dan dipenden, 

Perilaku terguncang. 

c. Ciri-ciri Kognitif 

Khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu atau 

ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa 

depan, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, 

khawatir terhadap hal-hal sepele, pikiran terasa bercampur aduk, 

khawatir akan ditinggal sendirian, berfikir tentang hal yang 

mengganggu yang sama secara berulang-ulang, khawatir akan 

ditinggal sendirian, berfikir semuanya tidak bisa lagi dikendalikan, 

ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, dan 

sulit berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran.18 

Dapat disimpulkan bahwasanya gejala kecemasan bisa 

ditandai dengan adanya tiga simtom yaitu simtom fisik, simtom 

perilaku, dan simtom kognitif. 

                                                            
17 M. Nur Ghufron & Rini Risnawita, Teori-teori Psikologi, Yogyakarta, Ar-Ruzz 

Media, 2010, hlm. 143-144 
18 Nevid, Jefrey S, Spencer A. Rathus, Beverly Greend, Psikologi Abnormal (jilid 

1), Jakarta, Erlangga, 2005, hlm. 164 
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1.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal 

DeVito menjelaskan model rancangan pragmatis untuk 

efektivitas komunikasi interpersonal. Ada lima kualitas efektivitas 

komunikasi interpersonal, yang dapat mempengaruhi faktor  

kecemasan komunikasi interpersonal, yaitu:19 

a.  Kepercayaan diri 

Komunikator yang efektif memiliki kepercayaan diri sosial, 

merasa nyaman bersama orang lain dan dalam situasi 

komunikasi pada umumnya. Dengan memiliki kepercayaan diri 

pula komunikator dapat bersikap santai, tidak kaku, fleksibel 

dalam suara dan gerak tubuh, tidak terpaku pada nada suara 

dan gerak tubuh tertentu, terkendali, tidak gugup dan canggung. 

b. Kebersatuan (immediacy) 

Kebersatuan mengacu pada penggabungan antara 

pembicara dan pendengar. Bahasa yang menunjukkan 

kebersatuan umumnya ditanggapi lebih positif dari pada yang 

tidak menunjukkan kebersatuan. Secara nonverbal misalnya 

dengan memelihara kontak mata yang patut, kedekatan fisik 

yang menggemakan kedekatan psikologis, sosok tubuh terbuka, 

tersenyum dan perikalu lain yang mengisyaratkan minat pada 

pembicaraan. 

c. Manajemen interaksi 

Komunikator yang efektif mengendalikan interaksi untuk 

kepuasan dua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa 

terabaikan, masing-masing pihak berkontribusi dalam komunikasi. 

d. Daya ekspresi 

Daya ekspresi mengacu pada keterampilan 

mengkomunikasikan keterlibatan tulus dalam interaksi 

komunikasi interpersonal. 

 

                                                            
19Khalimatus Sa’diyah, Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal Pada Penyendang Cacat Tunarungu, Skripsi Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, 2005, hlm. 34-35 
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e. Orientasi kepada orang lain 

Orientasi kepada orang lain mengacu pada kemampuan, 

perhatian dan minat kita untuk menyesuaikan diri dengan lawan 

bicara. 

Berdasarkan pendapat Devito mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecemasan komunikasi interpersonal adalah 

kepercayaan diri, Kebersatuan (immediacy), manajement 

interaksi, daya ekspresi, orientasi kepada orang lain. 

 

1.1.4 Kecemasan Komunikasi Interpersonal Dalam 

Perspektif Islam 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup 

sendiri. Sejak manusia dilahirkan manusia membutuhkan 

komunikasi yang antara lain berupa pergaulan dengan orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, makanan, 

minuman dan lain-lainnya. Maka dari itu agama menganjurkan 

manusia untuk bergaul dan saling tolong menolong dengan 

manusia yang lain karena justru dalam interaksi sosial itu 

manusia dapat merealisasikan kehidupan secara individual. 

Sebagai makhluk sosial kualitas kemanusiannya ditentukan oleh 

perananya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

manusia lainnya. 

Islam sangat menganjurkan untuk membina hubungan 

yang harmonis dengan sesama serta makhluk lainnya dan 

berkomunikasi dengan orang lain merupakan sesuatu yang 

kodrati sebagai makhluk sosial. Komunikasi (dalam hal ini 

sebagai simbol interaksi sosial) tidak hanya dilakukan dengan 

sesama manusia dan lingkungan hidupnya, melainkan juga 

terhadap sang pencipta sebagaimana dijelaskan dalam Firman–

Nya dalam surat Ali-Imron, 3: 112 
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Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, 
kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) 
Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia,dan mereka 
kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka 
diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka 
kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi 
tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan 
mereka durhaka dan melampaui batas (QS. Ali-Imron, 3: 
112)”.20 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang individu yang 

senantiasa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, 

makhluk lain ataupun dengan Allah SWT penciptanya, akan 

senantiasa diberi kelapangan dan keberkahan dalam hidupnya 

dan sebaliknya seorang yang dengan sengaja memutuskan 

hubungan oleh Allah telah dijanjikan Kehinaan dan kesempitan 

dalam hidupnya. Karena pada seseorang yang memiliki 

kecemasan dalam berkomunikasi interpersonal akan selalu 

menghindar dari lingkungan yang menimbulkan kecemasan 

dapat diketahui hal ini dari simtom-simtom kecemasan yang 

dialami oleh seseorang yang mengalami kecemasan dalam 

berkomunikasi interpersonal. 

Komunikasi interpersonal juga terkait dengan peristiwa 

perbincangan yang terjadi antara dua orang atau lebih secara 

tatap muka. Dimana dalam Al- Qur’an telah dijelaskan bahwa 

kodrat manusia adalah diciptakan Allah dengan kepandaian 

berbicara. Hal ini terdapat dalam Surat Ar-Rahmaan,55: 1-4 yang 

berbunyi: 
                                                            

20 Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 

2008, hlm. 64 
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Artinya: “(Tuhan) yang maha pemurah, yang telah mengajarkan 
Al-Qur’an, dia menciptakan manusia, mengajarnya 
pandai berbicara (QS.Ar-Rahmaan,55: 1-4)”.21 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya 

manusia adalah makhluk sosial yang didalamnya membutuhkan 

interaksi sosial dalam menjalani kehidupan ini, dan dengan 

kemuliaan manusia diciptakan dengan kepandaian berbicara 

maka individu patutnya untuk mensyukuri semua itu, karena 

dengan keutamaan itu hendaknya manusia tidak perlu merasa 

cemas ketika berkomunikasi interpersonal karena dengan 

mengembangkan bekal yang dimilikinya manusia akan mampu 

untuk menjalin ukhuwah islamiyah dengan sesama saudara agar 

tercipta suasana yang harmonis di situasi apapun, serta 

menciptakan kerukunan di antara sesama muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 Al-Hikmah, Al-Quran d Terjemahnya,…., hlm. 531 
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1.2 Kepercayaan Diri 

1.2.1 Definisi Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri berasal dari dua kata yaitu kepercayaan 

dan diri. Kepercayaan adalah anggapan bahwa sesuatu itu benar 

atau sesuatu yang diakui sebagai kebenaran. Kepercayaan 

manusia merupakan sesuatu yang sangat esensial, karena dari 

situ lahirnya ketentraman, optimisme, dan semangat hidup. 

Tidak mungkin seseorang dapat bekerja jika tidak ada 

kepercayaan pada dirinya bahwa pekerjaan itu dapat 

membawanya kepada tujuan yang akan dicapainya. Sedangkan 

istilah diri berasal dari bahasa inggris yaitu self, artinya segala 

sesuatu yang berhubungan dengan diri seorang individu. Dalam 

kamus lengkap psikologi, arti diri adalah individu sebagai 

makhluk yang sadar atau bisa disebut dengan kepribadian.22  

Kepercayaan diri adalah ciri kepribadian yang 

mengandung arti keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri 

dan menganggap sesuatu yang diakui itu sebagai suatu 

kebenaran. Menurut Fatimah, kepercayaan diri adalah sikap 

positif seseorang individu yang memampukan dirinya untuk 

mengembangkan penilaian positif, baik terhdap diri sendiri 

maupun terhadap lingkungan/situasi yang dihadapinya.23 

Menurut Santrock kepercayaan diri adalah suatu 

keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang 

dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu 

untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Rasa 

percaya diri adalah dimensi evaluatif yang menyeluruh dari diri. 

Rasa percaya diri juga disebut sebagai harga diri atau gambaran 

diri.24 

                                                            
22  Jp.Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

2006, hlm. 451 
23 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan, Bandung,  CV. Pustaka Setia, 2006, 

hlm. 149 
24 John W.Santrock, Adolescence Perkembangan Remaja, Jakarta, Pt Gelora 

Aksara Pratama, 2003, hlm. 336 
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Sedangkan Lauster mendefinisikan kepercayaan diri 

diperoleh dari pengalaman hidup. Kepercayaan diri merupakan 

salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan 

kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh 

orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, 

optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab.25 

Menurut Rob Yeung kepercayaan diri adalah kemampuan 

untuk mengambil tindakan yang tepat dan efisien, walaupun 

akan terlihat sulit pada saat tersebut. 26  Sedangkan menurut 

Miskel kepercayaan diri adalah penilaian yang relatif tetap 

tentang diri sendiri, mengenai kemampuan, bakat, 

kepemimpinan, inisiatif dan sifat-sifat lain, serta kondisi-kondisi 

yang mewarnai perasaan  manusia.27 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah salah satu 

aspek kepribadian yang merupakan suatu keyakinan dan sikap 

positif yang ada pada diri seseorang terhadap kemampuan yang 

dimilikinya sehingga tidak tergantung pada orang lain, agar 

dapat mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. 

 

 

1.2.2 Aspek-aspek  Kepercayaan Diri 

Menurut Lauster , orang yang memiliki kepercayaan diri 

yang positif yaitu sebagai berikut:28 

a. Keyakinan kemampuan diri  

yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya. Ia mampu 

secara sungguh-sungguh akan apa yang akan 

dilakukannya. 

 

                                                            
25 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi, Yogyakarta, Ar-

ruzz Media, 2010, hlm. 34 
26Rob Yeung, Comfidence, Jakarta, Daras Book, 2014, hlm. 21 
27 Derry Iswidharmanjaya Dan Jubilee Enterprise, Satu Hari Menjadi Lebih 

Percaya Diri, Jakarta,  Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 20 
28 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi,…, hlm. 36 
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b. Optimis  

yaitu sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu 

berpandangan baik dalam menghadapi segala hal 

tentang diri dan kemampuannya. 

c. Objektif  

yaitu orang yang memandang permasalahan atau 

sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya, 

bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya 

sendiri. 

d. Bertanggung jawab 

Yaitu kesediaan orang untuk menanggung segala sesuatu 

yang telah menjadi konsekuensinya.  

e. Rasional  dan Realistis 

Yaitu analisis terhadap suatu masalah, sesuatu hal, dan 

suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang 

dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan diri adalah sifat yang dimiliki seseorang yang 

memiliki aspek-aspek keyakinan kemampuan diri, optimis, 

objektif, bertanggung jawab, rasional dan realistis. 

 

1.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepercayaan 

Diri 

Menurut Ghufron kepercayaan diri di pengaruhi oleh 

beberapa faktor, di antaranya:29 

a. Konsep Diri 

Menurut  Anthony, terbentuknya kepercayaan diri pada 

diri seseorang diawali dengan perkembangan konsep diri yang 

diperoleh dalam pergaulaanya dalam suatu kelompok. Hasil 

interaksi yang terjadi akan menghasilkan konsep diri. Konsep diri 

merupakan evaluasi terhadap domain yang spesifik dari diri. 30 

Hurlock mengatakan konsep diri merupakan gambaran 

                                                            
29 M. Nur Ghufron & Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi,…, hlm. 37 
30 John W.Santrock, Adolescence Perkembangan Remaja,…, hlm. 336 
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seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari 

keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan 

prestasi yang mereka capai. 31  sedangkan menurut Aminudin 

konsep diri adalah keyakinan, penilaian atau pandangan 

seseorang terhadap dirinya. Orang yang memiliki konsep diri 

yang positif  akan memandang kehidupan secara optimis.32  

b. Harga Diri 

Konsep harga diri yang positif akan membentuk harga 

diri yang positif  pula. Harga diri adalah penilaian yang dilakukan 

terhadap diri sendiri. Santoso berpendapat bahwa tingkat harga 

diri seseorang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri 

seseorang.33 Lerner dan Spanier berpendapat bahwa, harga diri 

adalah tingkat penilaian yang positif dan negatif yang 

dihubungkan dengan konsep diri seseorang. Harga diri 

merupakan evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri secara 

positif dan juga sebaliknya dapat menghargai secara negatif.34 

c. Pengalaman  

Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa 

percaya diri, sebaliknya pengalaman juga dapat menjadi faktor 

menurunnya rasa percaya diri seseorang. Anthony 

mengemukakan bahwa penaglaman masa lalu adalah hal 

terpenting untuk mengembangkan kepribadian yang yang sehat. 

d. Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang itu akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan 

yang rendah akan menjadikan orang tersebut tergantung dan 

berada di bawah kekuasaan orang lain yang lebih pandai darinya. 

Sebaliknya orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan 

                                                            
31 M. Nur Ghufron & Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi,…, hlm. 13 
32 Aminudin, Orang Desa Bisa Mengembangkan Diri, Bandung, Pt Sarana Ilmu 

Pustaka, 2010, hlm. 26 
33 M. Nur Ghufron & Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi,…, hlm. 37 
34 M. Nur Ghufron & Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi,…, hlm. 39 
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memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih di bandingkan yang 

berpendidikan yang rendah.35 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

empat faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri pada individu, 

yaitu konsep diri, harga diri, pengalaman dan pendidikan. 

 

1.2.4 Kepercayaan Diri Dalam Perspektif Islam 

Dalam hidup sangat diperlukan sekali kepercayaan 

terhadap diri sendiri untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kunci 

untuk mendapatkan kepercayaan diri adalah dengan memahami 

diri sendiri. Individu harus yakin akan kemampuan dan potensi 

yang ada dalam dirinya, jangan sampai rasa pesimis dan cemas 

selalu menghantui perasaan. Setiap individu harus yakin 

bahwasanya manusia merupakan makhluk yang paling sempurna 

yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini. Hal ini seperti yang 

sudah di firmankan Allah dalam Al-Qur’an, sebagai berikut:  

                

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya”. (QS. At-Tin, 95:4)36 

 

Oleh karena itu juga Allah menciptakan manusia secara 

sempurna untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka 

bumi untuk menyampaikan perintah-perintah Allah, dan menjaga 

bumi dari kerusakan dan kemaksiatan. 

Agama islam memerintahkan agar manusia berserah diri 

dan ikhlas kepada Allah SWT. Sebagai manusia harus 

mempunyai kepercayaan diri dan tidak putus asa untuk terus 

mencari rahmat dan hidayah dari Allah. Banyak manusia yang 

cepat putus asa bahkan melampiaskannya dengan bunuh diri, 

minum-minuman keras serta hal negatif lainnya. Hal itu 

                                                            
35M. Nur Ghufron  & Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi,…, hlm. 37-38 
36 Al-Hikmah, Al-Quran d Terjemahnya,…., hlm. 597 
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disebabkan karena pemikirannya yang dangkal dan jauh dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran.37  

Di dalam Al-Qur’an ada ayat yang menjelaskan tentang 

kepercayaan diri, yaitu terdapat dalam Al-Qur’an surat ali-imran: 

139 dan Al-Qur’an Surah Fusshilat: 30. 

                    

Artinya : “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) 
kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang 
paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman”.( Qs.ali-imran : 139)38 

 

                   

                  

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan 
Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan 
pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada 
mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut 
dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah 
mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah 
kepadamu". (Qs.fusshilat: 30)39  

 

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya 

kepercayaan diri dalam Al-Qur’an di sebut sebagai orang yang 

tidak takut, tidak sedih serta tidak mengalami kegelisahan 

adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 

istiqomah. Sikap percaya diri dan tidak putus asa yang 

dilandaskan pada iman menyebabkan segala bentuk tekanan 

                                                            
37 Siti Maesaroh, Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Kepercayaan 

Diri Pada Remaja Di Desa Merbau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku, Skripsi 

Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2013, hlm. 33 
38 Al-Hikmah, Al-Quran d Terjemahnya,…., hlm. 67  
39 Al-Hikmah, Al-Quran d Terjemahnya,…., hlm. 480 
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tidak dijadikan sebagai kendala tetapi sebuah tantangan yang 

akan membentuk kepribadian dirinya menjadi lebih cemerlang. 

Sebaliknya orang yang putus harapan, fasip, sesat serta kufur. 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat al-hijr ayat 56, yang 

berbunyi: 

                

Artinya : “Ibrahim berkata: "tidak ada orang yang berputus asa 
dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang 
sesat". (Qs.al-hijr : 56)40 

 
Optimisme adalah sebuah keyakian yang akan membawa 

pada pencapaian hasil, cara berpikir yang positif dan realistis 

dalam memandang suatu masalah. 41  Tidak ada yang bisa 

diperbuat tanpa harapan dan percaya diri, seorang yang 

bermental sebagai seorang pemenang ia akan memiliki rasa 

percaya diri, ia bersungguh-sungguh dan yakin akan usahanya 

tersebut. Inilah sisi lain dari makna tawakal. Setiap kali diterpa 

oleh badai tantangan, segeralah ia memperbaiki dan membenahi 

diri, melakukan evaluasi lahir batin seraya melemparkan 

pertanyaan yang membedah hati nuraninya.  

Dalam segala aspek kepribadian manusia yang berfungsi 

penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. 

Tanpa adanya kepercayaan diri maka banyak masalah yang akan 

timbul pada manusia. Dengan adanya rasa percaya diri maka 

seseorang akan mudah bergaul, menghadapi orang yang lebih 

tua, lebih pandai maupun lebih kaya, mereka tidak malu maupun 

canggung, mereka akan berani menampakkan dirinya secara apa 

adanya tanpa menonjol-nonjolkan kelebihan serta menutup-

nutupi kekurangan. Ini disebabkan orang-orang yang percaya 

diri telah benar-benar memahami dan mempercayai kondisi 

dirinya,sehingga menerima keadaan diri nya. 

                                                            
40Al-Hikmah, Al-Quran d Terjemahnya,…, hlm 265  
41M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi,…, hlm. 95 
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1.3 Hubungan Antara Kepercayaan diri dengan 

Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

Para ahli telah mendefinisikan konsep hambatan 

komunikasi dalam berbagai istilah, seperti perasaan malu dalam 

menjalin komunikasi, ketidakmampuan untuk berkomunikasi, 

demam panggung, serta berdiam diri saat menjalin komunikasi. 

Istilah-istilah ini akhirnya mengarah pada pengertian cemas atau 

takut untuk berkomunikasi. 42  Selanjutnya dijelaskan bahwa 

dalam hal ini menggembangkan perasaan dan dugaan yang 

negatif dari komunikasi yang terjalin. Individu yang mengalami 

kecemasan tinggi saat komunikasi tidak memperoleh tujuan 

yang diharapkan dari komunikasi yang dibentuk karena rasa 

cemas atau takutnya ini lebih menguasai dirinya. 

Komunikasi merupakan sarana untuk memenuhi 

kebutuhan sosial. Melalui komunikasi seseorang dapat memenuhi 

kebutuhan akan rasa ingin tahu, kebutuhan aktualisasi diri, dan 

kebutuhan untuk meyampaikan ide, pemikiran, pengetahuan dan 

informasi secara timbal balik kepada orang lain. Komunikasi yang 

berjalan tidak efektif, menyebabkan pelaku komunikasi 

mengembangkan sikap ketidaksenangan dan menutup diri. Sikap 

ketidaksenangan dapat menyebabkan ketegangan pada individu. 

Adanya ketegangan, dan sikap menarik diri dari lingkungan 

pergaulan mengindikasikan adanya gejala kecemasan pada diri 

individu. 

Komunikasi dilakukan oleh tiap orang tak terkecuali 

dilakukan mahasiswa, komunikasi informal maupun formal. 

Komunikasi informal yang dilakukan mahasiswa adalah berbicara 

dengan teman atau orang yang ditemui, diskusi tentang materi 

perkuliahan maupun saat belajar kelompok. Komunikasi formal 

dilakukan mahasiswa dalam perkuliahan adalah saat presentasi 

tugas di depan kelas dan pada saat mahasiswa praktek 

                                                            
42DeVito, J.A, Komunikasi Antar Manusia, Edisi kelima (Terjemahan), Jakarta, 

Professional Books, 1997, hlm. 101 
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berkomunikasi dengan orang lain. Mahasiswa juga diharapkan 

mampu dan berani mengemukakan pendapat dalam kegiatan 

formal maupun informal. Mahasiswa sering mengalami 

kekhawatiran sebelum melaksanakan presentasi, sehingga keluar 

keringat dingin, saat berbicara suara bergetar dan kurang lancar 

berbicara. Kemampuan untuk menciptakan komunikasi yang 

efektif menyebabkan individu yang terlibat dalam proses 

komunikasi merasa senang, sehingga mendorong tumbuhnya 

sikap saling terbuka.43 

Kemampuan berkomunikasi yang efektif sangat penting 

apalagi didalam proses belajar mengajar karena dengan 

komunikasi yang baik mahasiswa bisa menyampaikan pendapat, 

ide dan gagasannya dengan maksimal. Namun pada 

kenyataannya kecemasan yang menyertai sering kali membuat 

hasil dari komunikasi tidak optimal dan bahkan dihindari oleh 

mahasiswa untuk menyampaikan gagasan yang ada 

dipikirannya.44 

Menurut Rahmat Ketakutan untuk melakukan komunikasi 

dikenal sebagai communication apprehension. Orang yang 

aprehensif dalam komunikasi, akan menarik diri dari pergaulan, 

berusaha sekecil mungkin untuk berkomunikasi, dan hanya akan 

berbicara apabila terdesak saja. Bila kemudian ia terpaksa 

berkomunikasi, sering pembicaraannya tidak relevan, sebab 

berbicara yang relevan tentu akan mengundang reaksi orang lain, 

dan ia akan dituntut berbicara lagi.45 

Penelitian yang dilakukan oleh Olfson, dijelaskan bahwa 

kecemasan dalam interaksi sosial lebih sering di karenakan 

karena adanya pikiran-pikiran negatif dalam diri individu. 

                                                            
43 Endang Wahyuni, Hubungan Self-Effecacy dan Keterampilan Komunikasi 

dengan Kecemasan Berbicara di Depan Umum, Jurnal Komunikasi Islam UIN Sunan 

Ampel, Surabaya, 2015, Vol. 05 No. 1, hlm. 57  
44  Nelawati, Hubungan Kecemasan Berkomunikasi Dengan Keaktifan Siswa 

Dalam Berdiskusi, Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2010, Hlm. 40 
45  Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung, Remaja Rosdakarya, 

2012, hlm. 107 
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Individu merasa orang lain tidak dapat dalam berhubungan 

sosial, karena individu yang gugup dan terhambat mungkin 

menjadi kurang efektif secara sosial, misalnya ketika individu 

mengalami nervous, individu tersebut mungkin menunjukkan 

indikasi-indikasi seperti gemetar, gelisah, menghindari orang lain, 

tidak lancar berbicara dan kesulitan konsentrasi.46 

Penelitian lain menerangkan bahwa orang-orang yang 

yang aprehensif dalam komunikasi, cenderung dianggap tidak 

menarik oleh orang lain, kurang kredibel, dan sangat jarang 

menduduki jabatan pemimpin. Pada pekerjaan mereka 

cenderung tidak puas; di sekolah mereka cenderung malas, 

karena itu cenderung gagal secara akademis.47 

Permasalahan utama dalam kecemasan komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa program studi ilmu perpustakaan 

adalah adanya rasa khawatir tentang respon atau penilaian 

orang lain terhadap dirinya (apa yang disampaikannya dan 

bagaimana ia menyampaikannya) akibat dari rendahnya 

kepercayaan diri yang dimiliki. Jika seseorang memiliki 

ketrampilan dalam berkomunikasi maka itu akan menjadi dasar 

yang baik bagi pembentukan sikap percaya diri. Menghargai 

pembicaraan orang lain, berani berbicara di depan umum, tahu 

kapan akan berganti topik pembicaraan dan mahir dalam 

berdiskusi adalah bagian dari ketrampilan komunikasi yang bisa 

dilakukan jika individu tersebut memiliki rasa percaya diri. 

Kepercayaan diri mempunyai peranan yang penting 

dalam kehidupan seseorang. Dengan kepercayaan diri seseorang 

akan mengusahakan dirinya untuk mengembangkan penilaian 

positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan 

dan situasi yang dihadapi. Kepercayaan diri merupakan petunjuk 

bahwa seseorang tersebut merasa memiliki kompetensi, yakin, 

mampu dan percaya bahwa dia bisa. 

                                                            
46Ajeng Prasetya & Sonny Andriyanto, Hubungan Antara Pola Pikir Dengan 

Kecemasan Berbicara di depan Umum pada Mahasiswa Fakultas Keguruan, Skripsi 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2003, hlm. 5-6 
47 Jalaluddin Rakhmat,  Psikologi Komunikasi,….,hlm. 107 
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Ketakutan saat komunikasi ketika melakukan persentasi 

maupun diskusi yang dialami mahasiswa program studi Ilmu 

Perpustakaan ini saat akan melakukan komunikasi di depan kelas 

bisa muncul karena kurangnya rasa percaya diri. Seperti yang 

dikemukakan oleh Rakhmat bahwa tidak semua aprehensi 

komunikasi atau kecemasan komunikasi disebabkan kurangnya 

percaya diri, tetapi diantara berbagai faktor yang paling 

menentukan adalah percaya diri.48 

Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian 

yang paling penting pada diri seseorang. Tanpa adanya 

kepercayaan diri akan banyak menimbulkan masalah pada diri. 

Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada 

diri seseorang yang mampu mengaktualisasikan segala potensi 

yang ada pada dirinya. 

Menurut lauster, orang yang memiliki kepercayaan diri 

yang positif adalah mempunyai keyakinan kemampuan diri, 

optimis, objektif, beranggung jawab, rasional dan realistis. 49 

Individu yang  mempunyai kepercayaan diri yang tinggi akan 

terlihat lebih tenang tidak memiliki rasa takut, dan mampu 

memperlihatkan kepercayaan dirinya setiap saat. Sebaliknya, 

lauster menyatakan bahwa rendahnya kepercayaan diri pada 

seseorang menyebabkan seseorang menjadi ragu-ragu, pesimis 

dalam menghadapi rintangan, kurang tanggung jawab, dan 

cemas dalam mengungkapkan pendapat/gagasan.50 

Dari Uraian di atas menjelaskan bahwa seseorang yang 

memiliki Kepercayaan diri dapat menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan yang sesuai dengan tahapan perkembangan dengan 

baik, merasa berharga, mempunyai keberanian, dan kemampuan 

untuk meningkatkan prestasinya, mempertimbangkan berbagai 

pilihan, serta membuat keputusan sendiri merupakan perilaku 

yang mencerminkan percaya diri. Selain itu dengan seseorang 

                                                            
48 Jalaluddin Rakhmat,  Psikologi Komunikasi,….,hlm. 107 
49 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi,… hlm. 35 
50Peter Lauster, Tes Kepribadian (terjemahan Cecelia, G. Sumekto), Yogyakarta, 

Kanisius, 2012, hlm. 13 
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memiliki kepercayaan diri ia juga akan terhindar dari kecemasan 

dalam berkomunikasi interpersonal. Maka dari uraian di atas 

peneliti menduga bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan 

diri dengan kecemasan komunikasi interpersonal pada 

Mahasiswa angkatan 2015 Program studi Ilmu Perpustakaan 

Fakultas Adab & Humaniora Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang”. 

 

1.4 Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepercayaan Diri adalah 
salah satu aspek 

kepribadian yang 
merupakan suatu 

keyakinan dan sikap 
positif yang ada pada 

diri seseorang terhadap 
kemampuan yang 
dimilikinya sehingga 
tidak tergantung pada 
orang lain, agar dapat 
mencapai berbagai 

tujuan dalam hidupnya. 

Menurut lauster, orang yang memiliki kepercayaan diri yang 

positif adalah mempunyai keyakinan kemampuan diri, 

optimis, objektif, beranggung jawab, rasional dan realistis. 

Individu yang  mempunyai kepercayaan diri yang tinggi akan 

terlihat lebih tenang tidak memiliki rasa takut, dan mampu 

memperlihatkan kepercayaan dirinya setiap saat. Sebaliknya, 

lauster menyatakan bahwa rendahnya kepercayaan diri pada 

seseorang menyebabkan seseorang menjadi ragu-ragu, 

pesimis dalam menghadapi rintangan, kurang tanggung 

jawab, dan cemas dalam mengungkapkan pendapat saat 

melakukan komunikasi interpersonal. 

Kecemasan Komunikasi 
interpersonal adalah Suatu 

keadaan yang tidak 
menyenangkan ketika harus 

melakukan komunikasi 
interpersonal dalam 

kehidupan individu dan 
menganggap bahwa sesuatu 
yang buruk akan terjadi 
yang ditunjukkan dengan 
gejala fisik, gejala perilaku, 
gejala kognitif. 
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2.5      Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan karangka konseptual 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ada 

hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan 

komunikasi interpersonal pada Mahasiswa angkatan 2015 

Program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab & Humaniora 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang bekerja 

dengan angka, data-datanya berwujud bilangan skor, nilai, 

peringkat. Menurut azwar penelitian kuantitatif menekankan 

analisisnya pada data-data numerik (angka) yang diolah dengan 

metode statistika.1 Sedangkan menurut purwanto, penelitian ini 

disebut penelitian kuantitatif karena kualitas di skor kedalam 

angka kuantitatif ke dalam datanya. Jadi, penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang datanya berupa angka dan data ini 

kemudian diolah dengan menggunakan metode statistika guna 

menghilangkan subjektivitas dalam penelitian. 

 

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan penelitian, atau dapat diartikan juga sebagai faktor-

faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan 

diteliti. 2  Dalam variabel ini terbagi menjadi dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat, sedangkan 

variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel terikat(Y) : Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

b. Variabel bebas (X) : Kepercayaan Diri 

                                                            
1 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 

5 
2  Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, 

2012, hlm. 25 



3.3 Definisi Operasional Penelitian 

Definisi operasional merupakan definisi yang dirumuskan 

berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang dapat 

diamati. 3  Adapun definisi operasional penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek 

kepribadian yang merupakan suatu keyakinan dan sikap positif 

yang ada pada mahasiswa angkatan 2015 program studi ilmu 

perpustakaan fakultas adab & humaniora UIN raden fatah 

Palembang terhadap kemampuan yang dimilikinya sehingga 

tidak tergantung pada orang lain, agar dapat mencapai berbagai 

tujuan dalam hidupnya. Yang akan diukur melalui aspek dari 

teori Lauster, yaitu keyakinan kemampuan diri, optimis, objektif, 

bertanggung jawab, rasional dan realistis. 

2. Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

Kecemasan Komunikasi Interpersonal adalah kondisi 

ketika mahasiswa angkatan 2015 program studi ilmu 

perpustakaan fakultas adab & humaniora UIN raden fatah 

Palembang merasa takut untuk melakukan komunikasi dengan 

individu lain dalam berbagai situasi umum, individual, maupun 

kelompok. Adanya kecemasan dalam komunikasi menyebabkan 

seseorang takut, gugup, tidak tertarik dalam percakapan serta 

perasaan tidak nyaman saat terlibat dalam suatu pembicaraan 

face to face maupun kelompok. Yang akan diukur melalui aspek 

dari Nevid, yaitu aspek fisik, perilaku (behavioral), dan kognitif. 

 

 

 

                                                            
3 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 

74 



3.4     Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 4  Menurut Azwar populasi 

didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok 

subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik 

bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain.5 

Sedangkan Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitianya 

merupakan penelitian populasi.6 

Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi pada 

penelitian ini adalah mahasiswa program studi ilmu perpustakaan 

angkatan 2015 Fakultas Adab & Humaniora UIN Raden Fatah 

Palembang yang berjumlah 86 orang mahasiswa yang terdiri dari 

tiga kelas. 

Tabel 1 

Jumlah Mahasiswa Ilmu Perpustakaan angkatan 2015 

Kelas Jumlah 

Perpus A 28 

Perpus B 26 

Perpus C 32 

 

 

                                                            
4Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  Bandung, Penerbit 

Alfabeta, 2011, hlm. 80 
5 Saifuddin  Azwar, Metode Penelitian, ..., hlm 77 
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pengantar Pendekatan Praktik, 

Jakarta, Renika Cipta, 2010, hlm. 173 



2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena merupakan 

sebagian populasi itu tentulah harus memiliki ciri-ciri yang 

dimiliki oleh populasinya.7 Sedangkan Menurut Arikunto, sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila seseorang bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang di maksud 

menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian 

sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.8   

Mengingat jumlah populasi yang tidak terlalu banyak 

maka teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik sampel total atau sampel jenuh yaitu 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dipilih 

sebagai sampel  yang berjumlah 86 mahasiswa angkatan 2015 

program studi ilmu perpustakaan fakultasa adab & humaniora 

UIN raden fatah palembang.9 Adapun karakteristik Sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa program studi Ilmu 

Perpustakaan angkatan 2015 Fakulktas Adab & 

Humaniora UIN raden fatah Palembang. 

2. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

3. Mengikuti proses belajar dan belajar secara aktif 

4. Sehat fisik dan psikis 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan metode skala. Skala 

merupakan salah satu alat ukur psikologis yang dikembangkan 

demi mencapai validitas, reliabilitas dan objektifitas yang tinggi 

                                                            
7 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, …, hlm 79 
8  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pengantar Pendekatan 

Praktik,…, hlm 174-175 
9  Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2012, hlm. 79 



dalam mengukur atribut psikologis. 10  Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala likert. Adapun skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala kepercayaan diri dan 

skala kecemasan komunikasi interpersonal. Skala disusun untuk 

mengungkap sikap pro-kontra, positif-negatif, dan setuju tidak 

setuju terhadap suatu objek.11 

a. Skala Kepercayaan Diri 

Skala Kepercayaan Diri disusun sendiri oleh peneliti 

mengacu pada aspek dari konsep teori menurut Lauster, yaitu 

keyakinan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, 

rasional dan realistis. 

Tabel 2 

Blue Print Skala Kepercayaan Diri 

No Aspek-aspek Indikator 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 

Keyakinan 

kemampuan 

diri 

Berani berbicara 

dengan lancar 
1,21,41 6,26,46 6 

Selalu merasa 

dirinya memiliki 

kemampuan 

11,31,51 16,36,56 6 

2 Optimis 

Memiliki 

dorongan 

Berprestasi 

7,27,47 2,22,42 6 

Berani 

mengambil 

resiko 

17,37,57 12,32,52 6 

3 Objektif 

Dapat menerima 

kelebihan orang 

lain 

3,23,43 8,28,48 6 

                                                            
10 Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas, Jakarta, Pustaka Belajar, 2008,  

hlm. 2 
11 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian,..., hlm. 97 



Dapat menerima 

kekurangan 

orang lain 

13,33,53 18,38,58 6 

4 
Bertanggun

g jawab 

Mengikuti 

perintah 
9,29,49 4,24,44 6 

Mentaati 

peraturan 
19,39,59 14,34,54 6 

5 
Rasional 

dan realistis 

Selalu berfikir 

positif terhadap 

suatu hal 

5,25,45 10,30,50 6 

Selalu berfikir 

positif terhadap 

keadaan 

15,35,55 20,40,60 6 

Jumlah 30 30 60 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa skala 

kepercayaan diri berjumlah 60 butir, yang terdiri dari 30 butir 

favorable dan 30 unfavorable. Tipe skala ini yang digunakan 

adalah model Likert dengan empat katagori pilihan jawaban yang 

tersedia pada masing – masing butir dan skor yang harus di 

berikan sebagai berikut: 

Tabel 3 

Alternatif jawaban skala 

Alternatif  jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

 

 

 

 



b. Skala Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

  Skala Kecemasan Komunikasi Interpersonal disusun 

sendiri oleh peneliti mengacu pada aspek dari konsep teori 

menurut Nevid, yaitu aspek fisik, perilaku, dan kognitif. 

Tabel 4 

Blue Print Skala Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

No 
Aspek-

aspek 
Indikator 

Jumlah Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Fisik 

Gemetar, panas 

Dingin dan 

pusing 

1,13,25,37

,49 

4,16,28,40,

52 
10 

Banyak 

Berkeringat, 

jantung berdetak 

kencang dan 

gugup 

7,19,31,43

,55 

10,22,34,46

,58 
10 

2 Perilaku 

Perilaku 

menghindar 

5,17,29,41

,53 

2,14,26,38,

50 
10 

Perilaku 

ketergantungan 

atau melekat 

11,23,35,4

7,59 

8,20,32,44,

56 
10 

3 Kognitif 

Khawatir tentang 

Sesuatu, 

Keyakinan 

bahwa sesuatu 

yang mengerikan 

akan segera 

terjadi tanpa ada 

penjelasan yang 

jelas 

3,15,27,39

,51 

6,18,30,42,

54 
10 

Sulit 

berkonsentrasi 

atau 

9,21,33,45

,57 

12,24,36,48

,60 
10 



memfokuskan 

pikiran 

Jumlah 30 30 60 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa skala 

kecemasan komunikasi interpersonal studi berjumlah 60 butir, 

yang terdiri dari 30 butir favorable dan 30 unfavorable. Tipe 

skala ini yang digunakan adalah model Likert dengan empat 

katagori pilihan jawaban yang tersedia pada masing – masing 

butir dan skor yang harus di berikan sebagai berikut: 

Tabel 5 

Alternatif jawaban skala 

Alternatif  jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

 

3.6 Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.6.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Suatu 

instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrument dikatakan 

valid apabila dapat mengungkap data dari variable yang diteliti 

secara tepat.12 

Menurut Azwar “konsistensi validitas mempunyai arti jika 

bergerak dari 0,00 sampai 1,00 dan batas koefisien korelasi 

                                                            
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, 

PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 211 



sudah dianggap memuaskan jika mencapai 0,30 namun apabila 

jumlah valid kurang dari setengah jumlah item maka boleh 

diturunkan menjadi 0,25 untuk batas koefisien korelasi minimum 

daya perbedaanya dianggap memuaskan dan item memiliki 

korelasi kurang dari 0,25 dapat diinterpretasikan sebagai item 

yang memiliki daya diskriminasi rendah”. 13  Untuk menguji 

validitas hasil penelitian, peneliti akan menggunakan korelasi 

alpha cronbach dengan bantuan SPSS (Statistical Program for 

Social Science) versi 21.0 for windows. 

 

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa 

sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 

baik. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.14 

Koefisien reliabilitas pada variabel kepercayaan diri dengan 

kecemasan komunikasi interpersonal pada penelitian ini juga 

dianalisis dengan teknik koefisien alpha cronbach. Penggunaan 

teknik ini karena dipandang lebih sederhana dari teknik 

pengukuran yang lain namun memiliki tingkat ketelitian yang 

cukup tinggi guna melihat hubungan antara dua variabel.  

Menurut Azwar, reliabilitas dinyatakan oleh nilai koefisien 

reliabilitas yang bergerak dari rentang 0,70 sampai dengan 1,00. 

Semakin tinggi koefisien reliabiltas mendekati angka 1,00 bearti 

semakin tinggi reliabiltasnya. Sebaliknya, koefisien yang semakin 

rendah mendekati angka 0,70 berarti semakin rendah 

reliabilitasnya.15 

 

3.7 Metode analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan yaitu dengan teknik analisis 

                                                            
13 S. Nasution, Metode Research, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hlm. 74 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,..., hlm. 221 
15 Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 

83 



product moment karena penelitian ini hanya menggunakan satu 

variabel bebas dan satu variabel terikat untuk mengetahui 

hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan 

komunikasi interpersonal pada mahasiswa angkatan 2015 

program studi ilmu perpustakaan di UIN Raden Fatah Palembang. 

Sebelum dilakukan uji hipotesis dilakukan uji prasyarat. Uji 

prasyarat meliputi: 

 

3.71 Uji prasyarat 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas sebaran digunakan untuk mengetahui 

apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogrov Smirnov. Kaidah yang digunakan 

untuk mengetahui normalitas sebaran data adalah p>0,05 maka 

sebaran dinyatakan normal. Sebaliknya, jika p<0,05 maka 

sebaran dinyatakan berdistrubusi tidak normal.16 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

bebas (X) dan variabel terikat (Y) memiliki hubungan linier. 

Hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) 

dikatakan linier jika tidak ditemukan penyimpangan yang berarti. 

Kaidah uji yang digunakan adalah jika p≤0,05, maka hubungan 

antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dinyatakan 

linier. Sebaliknya, jika p>0,05, maka hubungan antara variabel 

bebas (X) dan variabel terikat (Y) dinyatakan tidak linier.17 

 

3.7.2 Uji Hipotesis 

Setelah terpenuhinya uji normalitas dan linieritas, 

kemudian dilakukan uji hipotesis. Dalam melakukan uji hipotesis, 

penelitian ini menggunakan perhitungan statistic dengan analisis 

                                                            
16 Marselius Sampe Tondok dan Muhaimin,  Modul Praktikum Aplikasi Komputer: 

SPSS, Palembang,  tidak diterbitkan,  2006, hlm 73 
17 Marselius Sampe Tondok dan Muhaimin,  Modul Praktikum Aplikasi 

Komputer,..., hlm 74 



product moment yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

kepercayaan diri dengan kecemasan komunikasi interpersonal 

pada Mahasiswa angkatan 2015 pragram studi Ilmu 

Perpustakaan Fakultas Adab & Humaniora Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang. 18  Adapun semua perhitungan 

analisis dalam penelitian ini menggunakan bantuan program 

statistik  SPSS versi 21.0  for windows. 

 

                                                            
18 Budi Setiawan, Teknik Praktis Analisis Data Penelitian  Sosial dan Bisnis 

dengan SPSS, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2015, hlm. 71 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN 

1.1 Orientasi Kancah & Persiapan Penelitian 

1.1.1 Profil Tempat Penelitian 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah atau 

sebelumnya Institut Agama     Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah 

Palembang  diresmikan  pada tanggal 13 Nopember 1964 di 

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat  Propinsi Sumatera  Selatan. 

berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 

1964 tanggal 22 Oktober 1964. 

Asal–usul berdirinya IAIN Raden Fatah  erat kaitannya 

dengan keberadaan lembaga–lembaga pendidikan tinggi agama 

Islam yang ada di Sumatera Selatan  dengan IAIN Sunan 

Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. 

Cikal bakal IAIN awalnya  digagas oleh tiga orang ulama, yaitu 

K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu’in dan K.H. Siddik Adim 

pada saat berlangsung muktamar Ulama se Indonesia di 

Palembang tahun 1957. Gagasan tersebut mendapat 

sambutan  luas baik dari pemerintah  maupun peserta muktamar. 

Pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 

dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam 

dan  pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani 

Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris.  Setahun  kemudian 

dibentuk  Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatra  Selatan 

( Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Juli 1958 ) yang pengurusnnya 

terdiri dari Pejabat Pemerintah, ulama dan tokoh- tokoh 

masyarakat. 

Pada tahun 1975 s.d tahun 1995 IAIN Raden Fatah 

memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas 

Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua 

Fakultas di Bengkulu, yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan 
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Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan 

pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan 

perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 Juni 1997, 

yang masing- masing ke dua Fakultas di tingkatkan statusnya 

menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ), yaitu 

STAIN Curup dan STAIN Bengkulu. 

Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah 

membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas 

Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama R.I Nomor 

103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas 

Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa 

Program Studi  (Prodi) Bahasa dan Sastra Arab dan 

Sejarah  Kebudayaan Islam  pada tahun Akademik 1995/1996.1 

Kemudian di usianya yang ke 50 tahun, IAIN Raden 

Fatah Palembang menjadi UIN Raden Fatah Palembang yang 

diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2014. 

Melihat perkembangan fakultas yang semakin 

berkembang pada tahun 2008 fakultas Adab kembali membuka 2 

program baru yang masih berada di bawah naungan jurusan 

Sejarah Kebudayaan Islam ( SKI ), yaitu prodi Konsentrasi Ilmu 

Politik dan Konsentrasi Ilmu Perpustakaan.2 

Pada tahun 2014 program studi Konsentrasi Ilmu 

Perpustakaan tersebut baru resmi mendapat izin dengan Nomor 

SK Pendirian PS (*) : Nomor 273A/P/2014 menjadi program 

studi  Ilmu Perpustakaan yang berdiri sendiri dan tidak lagi 

berada di bawah naungan jurusan SKI.3 

                                                            
1 http://www.radenfatah.ac.id/31/sejarah-uin-raden-fatah 
2 http://adab.radenfatah.ac.id/statis-14-ilmuperpustakaan.html 
3 Borang Akreditasi Program Ilmu Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang 

2016 



3 
 

 
 

Jurusan/Program Studi ini bertujuan membentuk Sarjana 

Muslim yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta ahli 

secara akademik dan profesional di bidang ilmu perpustakaan 

dan pengetahuan informatika. Mengacu kepada tujuan ini, maka 

profil lulusan Jurusan/ Program Studi Ilmu Perpusatakaan 

diharapkan memiliki : 

1. Kompetensi sebagai Pustakawan di Perpustakaan Umum 

dan Khusus. 

2. Kompetensi sebagai peneliti dan penulis di Ilmu 

Perpustakaan dan informatika modern 

3. Keterampilan di bidang lain, seperti kemampuan 

enterpreneurship dan mampu memanfaatkan Information 

and Communication Technology  (ICT) serta peningkatan 

mutu dan kompetensi melalui berbagai pelatihan dan 

program pendidikan lanjutan.4 

1.1.2 Visi dan Misi Program Studi Ilmu Perpustakaan  

a) Visi  

Visi Program Studi Ilmu Perpustakaan mengacu kepada 

visi lembaga perguruan tinggi Universitas yaitu: “Menjadi 

Pusat Studi Ilmu Perpustakaan Berbasis Otomasi yang 

Unggul di Indonesia Tahun 2025” 

b) Misi  

Mengacu kepada Visi di atas kemudian Pogram Studi  

merumuskan Misi yaitu sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam 

bidang ilmu Perpustakaan Berbasis Teknologi 

Informasi/Otomasi. 

                                                            
4 http://adab.radenfatah.ac.id/statis-14-ilmuperpustakaan.html 
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2. Meningkatkan penelitian dalam bidang Perpustakaan bagi 

kepentingan akademik dan masyarakat. 

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang Perpustakaan Berbasis Otomasi. 

4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana 

pembelajaran yang lengkap dan aktual yang berbasis 

Teknologi Informasi Komputer (TIK). 

5. Mengembangkan kerja sama Program Studi Ilmu 

Perpustakaan dengan berbagai pihak, terutama dalam 

bidang Perpustakaan. 

 

1.1.3 Tujuan Program Studi Ilmu Perpustakaan  

Setelah merumuskan visi yang kemudian dijabarkan 

dalam misi Program Studi, dalam menentukan arah tujuan 

Program Studi  yaitu mempersiapkan lulusannya menjadi ahli di 

bidang perpustakaan yang memiliki keahlian sebagai berikut: 

1. Melahirkan sarjana Ilmu Perpustakaan yang berkomitmen 

pada mutu, keahlian, dan keterampilan, khususnya dalam 

pengelolaan arsip dan perpustakaan berbasis otomasi di 

tahun 2025. 

2. Memberikan dasar-dasar metodologi penelitian kepada 

mahasiswa yang dapat digunakan terutama untuk 

kegiatan penelitian dalam bidang ilmu perpustakaan 

sehingga menghasilkan karya-karya akademik yang 

bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

3. Mampu mempersiapkan tenaga ahli perpustakaan guna 

memenuhi kebutuhan pustakawan pada unit 

Perpustakaan, sehingga menghasilkan sumber daya 

manusia yang kompetitif, profesional, terampil, 

berakhlakul karimah, berintegritas dan mau mengabdikan 

diri di masyarakat. 

4. Terbangunnya jaringan yang kokoh dan fungsional 

dengan Instansi pemerintah maupun swasta yang 
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didalamnya terdapat unit perpustakaan, dan para alumni 

Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Raden Fatah Palembang. 

 

1.1.4 Daftar Nama Dosen Program Studi Ilmu 

Perpustakaan 

Nama-nama dosen tetap program studi Ilmu 

Perpustakaan Fakultas Adab & Humaniora UIN Raden Fatah 

Palembang. 

1. Mulyadi, S.Sos.I, M.Hum 

2. Misroni, M.Hum 

3. Dalilan, S.Pd, M.Hum 

4. Yanto, S.IP, M.Hum, M.IP 

5. Herlina, S.Ag, SS, M.Hum 

6. Nurmalina, S.Ag, SS, M.Hum 

7. M. Rizal Pahlefi, M.IP 

8. Ahmad Subhan, M.IP 

9. Betty, S.Ag, MA 
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1.1.5 Struktur Organisasi Program Studi Ilmu 
Perpustakaan 

 
Struktur Organisasi Program Studi Ilmu Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian merupakan tahap awal yang harus 

dilakukan oleh peneliti sebelum peneliti melaksanakan penelitian 

di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti 

adalah: 

1.2.1 Persiapan Administrasi 

Persiapan administrasi dalam penelitian ini terdiri dari 

pengurusan surat izin penelitian. Pengantar surat izin penelitian 

ini dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

DEKANAT  
Dr. Nur Huda, 

M.Ag,M.A 
 

 

                   

ZX 

 

 

KAPRODI 

Mulyadi, S.Sos.I, 
M.Hum 

 

 

 SEKPRODI 

Misroni, M.Hum 

 

 

KELOMPOK   
DOSEN 

LABORATORIUM 
M. Sirajudin Fikri, 

S.Sos.M.Hum 

MAHASISWA 
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Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor : 

B.06/III.I/PP.01/01/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 16 

Januari 2017 yang ditujukan pada Rektor UIN Raden Fatah 

Palembang (sebagai laporan) dan kepada Dekan Fakultas Adab 

& Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya diproses 

oleh bagian tata usaha dan bagian akademik. Kemudian setelah 

surat diterima pimpinan dan mendapatkan izin dengan nomor: 

B.300/Un.09/IV.2/PP.01/03/2017 selanjutnya peneliti melakukan 

penelitian pada tanggal 27 Februari 2017. Penelitian dilakukan 

dengan cara menyebarkan skala pada mahasiswa yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. 

1.2.2 Persiapan Alat Ukur 

Persiapan alat ukur yang dilakukan peneliti berupa 

penyusunan alat ukur yang digunakan dalam pengambilan data 

penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data 

mengenai variabel Kepercayaan Diri yaitu dengan skala 

Kepercayaan Diri mengacu pada pembuatan skala likert yang 

disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan lima aspek 

Kepercayaan Diri menurut Lauster. Adapun aspek-aspek 

Kepercayaan Diri menurut Lauster yaitu yaitu keyakinan 

kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional 

dan realistis.5 Aspek tersebut kemudian dikembangkan menjadi 

60 item pernyataan. Adapun sebaran item (blue print) skala 

Kepercayaan Diri sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                            
5 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi, Yogyakarta, Ar-

ruzz Media, 2010, hlm. 36 
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Tabel 6 

Blue Print Skala Kepercayaan Diri 

No 
Aspek-

aspek 
Indikator 

Jumlah Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 

Keyakinan 

kemampua

n diri 

Berani berbicara 

dengan lancar 
1,21,41 6,26,46 6 

Selalu merasa 

dirinya memiliki 

kemampuan 

11,31,51 16,36,56 6 

2 Optimis 

Memiliki 

dorongan 

Berprestasi 

7,27,47 2,22,42 6 

Berani 

mengambil 

resiko 

17,37,57 12,32,52 6 

3 Objektif 

Dapat 

menerima 

kelebihan orang 

lain 

3,23,43 8,28,48 6 

Dapat 

menerima 

kekurangan 

orang lain 

13,33,53 18,38,58 6 

4 
Bertanggun

g jawab 

Mengikuti 

perintah 
9,29,49 4,24,44 6 

Mentaati 

peraturan 
19,39,59 14,34,54 6 

5 

Rasional 

dan 

realistis 

Selalu berfikir 

positif terhadap 

suatu hal 

5,25,45 10,30,50 6 

Selalu berfikir 

positif terhadap 15,35,55 20,40,60 6 
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keadaan 

Jumlah 30 30 60 

 

Selanjutnya peneliti juga membuat sendiri alat ukur 

Kecemasan Komunikasi Interpersonal berdasarkan aspek-aspek 

menurut Nevid. Adapun aspek-aspek Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal, yaitu aspek fisik, perilaku, dan kognitif. 6  Aspek 

tersebut kemudian dikembangkan menjadi 60 item yang terdiri 

dari 30 item favorable dan 30 item unfavorable. Adapun sebaran 

item (blue print) skala Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

sebagai berikut: 

Tabel 7 

Blue Print Skala Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

No 
Aspek-

aspek 
Indikator 

Jumlah Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Fisik 

Gemetar, panas 

Dingin dan pusing 

1,13,25,37

,49 

4,16,28,40,

52 
10 

Banyak 

Berkeringat, 

jantung berdetak 

kencang dan gugup 

7,19,31,43

,55 

10,22,34,46

,58 
10 

2 Perilaku  

Perilaku 

menghindar 

5,17,29,41

,53 

2,14,26,38,

50 
10 

Perilaku 

ketergantungan 

atau melekat 

11,23,35,4

7,59 

8,20,32,44,

56 
10 

                                                            
6 Nevid, Jefrey S, Spencer A. Rathus, Beverly Greend,  Psikologi Abnormal (jilid 

1), Jakarta, Erlangga, 2005, hlm. 164 
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3 Kognitif  

Khawatir tentang 

Sesuatu, Keyakinan 

bahwa sesuatu 

yang mengerikan 

akan segera terjadi 

tanpa ada 

penjelasan yang 

jelas 

3,15,27,39

,51 

6,18,30,42,

54 
10 

Sulit berkonsentrasi 

atau memfokuskan 

pikiran  

9,21,33,45

,57 

12,24,36,48

,60 
10 

Jumlah 30 30 60 

 

1.3 Pelaksanaan Penelitian 

Setelah melakukan persiapan dengan membuat sendiri 

alat ukur untuk mengukur variabel Kepercayaan Diri dan 

Kecemasan Komunikasi Interpersonal, peneliti selanjutnya 

melakukan try out atau uji coba terhadap instrument yang akan 

digunakan dalam mengukur Kepercayaan Diri dan Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal. Hal ini peneliti lakukan berdasarkan 

pendapat Arikunto bahwa ada dua jenis alat ukur yang pertama 

disusun oleh peneliti sendiri, dan jenis kedua adalah alat ukur 

yang sudah berstandar. Jika peneliti menggunakan alat ukur 

yang sudah terstandar maka tidak telalu dituntut untuk 

mengadakan uji coba. Sedangkan peneliti yang menggunakan 

alat ukur yang disusun sendiri tidak dapat melepaskan diri dari 

tanggung jawab mencoba instrumennya agar apabila digunakan 

untuk pengumpulan data, alat ukur tersebut sudah layak. 7 

Penulis mengadakan uji coba juga didasarkan pada pendapat 

Suryabrata yang mengatakan bahwa syarat utama uji coba (try 

                                                            
7Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 

164  
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out) adalah subjek uji coba memiliki karateristik yang sama 

dengan karakteristik subjek penelitian, disamping itu kondisi uji 

coba seperti waktu pelaksanaan, cara pelaksanaan, dan cara 

penyajian data instrumen pengumpulan data penelitian juga 

harus sama dengan penelitian yang sebenarnya.8 

Adapun subjek uji coba yaitu mahasiswa UIN Raden 

Fatah Palembang yang berjumlah 200 orang mahasiswa dan 

memiliki karateristik yang sama dengan karakteristik subjek 

penelitian yaitu mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan 

angkatan 2015 Fakultas Adab & Humaniora, untuk melakukan uji 

coba membutuhkan jumlah subjek yang cukup banyak sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Crocker dan Algina 

dalam Azwar bahwa banyaknya subjek menyarankan berjumlah 

200 orang sebagai jumlah sampel yang cukup memadai yang 

hendak dianalisis. 9  Adapun item untuk skala Kepercayaan Diri 

berjumlah 60 item dan untuk skala Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal berjumlah 60 item, maka subjek uji coba yang 

berjumlah 200 orang mahasiswa tersebut di atas dapat 

dikatakan telah memenuhi syarat. 

Berikut adalah gambaran tentang validitas dan reliabilitas 

kedua skala setelah uji coba yang dianalisis dengan bantuan 

program SPSS version 21 for windows. 

1.3.1 Uji Validitas 

 Seleksi item dalam penelitian menggunakan parameter 

indeks daya beda item, yang diperoleh dari korelasi antara 

masing-masing item dengan skor total item, sehingga 

diklasifikasikan menjadi item valid dan item gugur. Batas kritis 

                                                            
8Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 55-

56 
9 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 

2013, hlm. 79  
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yang digunakan adalah 0,30.10 Batas kritis 0,30 digunakan pada 

skala Kepercayaan Diri, karena item pada skala Kepercayaan Diri 

indikator terpenuhi jika menggunakan batas kritis 0,30. 

Sedangkan untuk skala Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

juga menggunakan batas kritis 0,30 dan karena pada item pada 

skala Kecemasan Komunikasi Interpersonal indikator terpenuhi 

jika menggunakan batas kritis 0,30 . Maka jika item memiliki 

indeks daya beda lebih besar dari 0,30 maka item dinyatakan 

valid sedangkan jika item lebih kecil dari 0,30 maka item 

dinyatakan gugur. 

a. Validitas Skala Kepercayaan Diri 

 Setelah dilakukan uji validitas terhadap skala 

Kepercayaan Diri dengan menggunakan parameter indeks daya 

beda item, yang diperoleh dari korelasi antara masing-masing 

item dengan skor total item, maka didapatkan 48 item valid dan 

12 item gugur, Item gugur terjadi karena terdapat bahasa yang 

kurang tepat, tidak sesuai dengan indikator yang diukur, dan 

subjek menjawab dengan tidak konsisten. Selanjutnya item yang 

valid diuji kembali dengan hasil yang dapat dilihat pada lampiran. 

Di bawah ini adalah tabel yang di dalamnya terdapat item yang 

telah diklasifikasikan menjadi item valid dan item gugur. 

Tabel 8 

Blue Print Sebaran Skala Kepercayaan Diri Setelah Uji 
Coba (Try Out) 

N

o 

Aspek-

aspek 
Indikator 

Jumlah Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 

Keyakinan 

kemampu

an diri 

Berani berbicara 

dengan lancar 
1,21,41 6,26,46 6 

Selalu merasa 

dirinya memiliki 

kemampuan 

11*,31,5

1 
16,36,56* 6 

                                                            
10Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi,…, hlm. 103  
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2 Optimis 

Memiliki 

dorongan 

Berprestasi 

7,27,47* 2*,22,42* 6 

Berani 

mengambil 

resiko 

17,37,57 12,32,52 6 

3 Objektif 

Dapat menerima 

kelebihan orang 

lain 

3,23,43 8,28,48 6 

Dapat menerima 

kekurangan 

orang lain 

13,33,53 18,38,58* 6 

4 
Bertanggu

ng jawab 

Mengikuti 

perintah 
9,29,49* 4,24,44* 6 

Mentaati 

peraturan 
19,39,59 14,34*,54* 6 

5 

Rasional 

dan 

realistis 

Selalu berfikir 

positif terhadap 

suatu hal 

5,25*,45 10*,30,50 6 

Selalu berfikir 

positif terhadap 

keadaan 

15,35,55 20,40,60 6 

Jumlah 30 30 60 

Keterangan : item tanda * merupakan angka yang gugur 

Setelah item-item yang gugur tersebut dikeluarkan, maka 

distribusi sebaran item pada Skala kepercayaan diri berubah 

menjadi seperti yang tampak pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

Tabel 9 

Blue Print Sebaran Skala Kepercayaan Diri Penelitian 

N

o 

Aspek-

aspek  
Indikator 

Jumlah Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 

Keyakinan 

kemampu

an diri 

Berani berbicara 

dengan lancar 

1,21(18),4

1(36) 

6(5),26(22),

46(39) 
6 

Selalu merasa 

dirinya memiliki 

kemampuan  

31(27),51(

42) 

16(13),36(3

1) 
4 

2 Optimis 

Memiliki 

dorongan 

Berprestasi 

7(6),27(23

) 
22(19) 3 

Berani 

mengambil 

resiko 

17(14),37(

32),57(46) 

12(9),32(28

),52(43) 
6 

3 Objektif 

Dapat menerima 

kelebihan orang 

lain 

3(2),23(20

),43(37) 

8(7),28(24),

48(40) 
6 

Dapat menerima 

kekurangan 

orang lain 

13(10),33(

29),53(44) 

18(15),38(3

3) 
5 

4 
Bertanggu

ng jawab 

Mengikuti 

perintah 

9(8),29(25

) 
4(3),24(21) 4 

Mentaati 

peraturan 

19(16),39(

34),59(47) 
14(11) 4 

5 

Rasional 

dan 

realistis 

Selalu berfikir 

positif terhadap 

suatu hal 

5(4),45(38

) 

30(26),50(4

1) 
4 

Selalu berfikir 

positif terhadap 

keadaan 

15(12),35(

30),55(45) 

20(17),40(3

5),60(48) 
6 

Jumlah 26 22 48 
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Keterangan : item yang bertanda ( ) merupakan penomoran 

yang baru 

b. Validitas Skala Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

Begitu pula dengan skala Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal yang terdiri dari 60 item. Setelah dilakukan seleksi 

item, maka diperoleh sebanyak 50 item yang memenuhi batas 

minimum 0,30 dan dianggap valid atau layak digunakan untuk 

penelitian, sedangkan 10 item yang tersisa tidak mencapai batas 

minimum 0,30 dan dinyatakan gugur atau tidak layak digunakan 

untuk penelitian. Item gugur terjadi karena terdapat bahasa 

yang kurang tepat, tidak sesuai dengan indikator yang diukur, 

dan subjek menjawab dengan tidak konsisten. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 10 

Blue Print Sebaran Skala Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal Setelah Uji Coba (Try Out) 

No 
Aspek-

aspek 
Indikator 

Jumlah Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Fisik 

Gemetar, panas 

Dingin dan pusing 

1,13,25,37

,49 

4,16*,28*,4

0,52 
10 

Banyak 

Berkeringat, 

jantung berdetak 

kencang dan 

gugup 

7,19,31,43

,55 

10,22,34*,4

6*,58 
10 

2 Perilaku  

Perilaku 

menghindar 

5,17,29,41

,53 

2,14,26,38,

50* 
10 

Perilaku 

ketergantungan 

atau melekat 

11,23,35,4

7,59 

8,20*,32,44

*,56 
10 

3 Kognitif  

Khawatir tentang 

Sesuatu, 

Keyakinan bahwa 

3,15,27,39

,51 

6,18,30,42,

54* 
10 
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sesuatu yang 

mengerikan akan 

segera terjadi 

tanpa ada 

penjelasan yang 

jelas 

Sulit 

berkonsentrasi 

atau memfokuskan 

pikiran  

9*,21,33,4

5,57 

12,24,36,48

,60* 
10 

Jumlah 30 30 60 

Keterangan : item tanda * merupakan angka yang gugur  

 

Setelah item-item yang gugur tersebut dikeluarkan, maka 

distribusi sebaran item pada Skala kecemasan komunikasi 

interpersonal berubah menjadi seperti yang tampak pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 11 

Blue Print Sebaran Skala Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal Penelitian 

N

o 

Aspek-

aspek 
Indikator 

Jumlah Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Fisik 

Gemetar, panas 

Dingin dan pusing 

1,13(12),2

5(22),37(3

2),49(42) 

4,40(35),52(

44) 
8 

Banyak 

Berkeringat, 

jantung berdetak 

kencang dan 

gugup 

7,19(17),3

1(27),43(3

8),55(46) 

10(9),22(19)

,58(49) 
8 

2 Perilaku  
Perilaku 

menghindar 

5,17(15),2

9(25),41(3

2,14(13),26(

23),38(33) 
9 
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6),53(45) 

Perilaku 

ketergantungan 

atau melekat 

11(10),23(

20),35(30)

,47(40),59

(50) 

8,32(28),56(

47) 
8 

3 Kognitif  

Khawatir tentang 

Sesuatu, 

Keyakinan bahwa 

sesuatu yang 

mengerikan akan 

segera terjadi 

tanpa ada 

penjelasan yang 

jelas 

3,15(14),2

7(24),39(3

4),51(43) 

6,18(16),30(

26),42(37) 
9 

Sulit 

berkonsentrasi 

atau 

memfokuskan 

pikiran  

21(18),33(

29),45(39)

,57(48) 

12(11),24(2

1),36(31),48

(41) 

8 

Jumlah 29 21 50 

Keterangan : item yang bertanda ( ) merupakan penomoran 

yang baru 

 

1.3.2 Reliabilitas Skala 

Uji Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi 

Alpha Cronbach dengan bantuan program SPSS. Uji reliabilitas 

mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang 

mengandung makna kecermatan pengukuran. Reliabilitas 

dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada 

dalam rentang dari 0,70 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi 

koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi 

reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang semakin rendah 
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mendekati angka 0,70 berarti semakin rendah reliabilitas.11 Uji 

reliabilitas terhadap Kepercayaan Diri dan Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

koefisien reliabilias yang dihitung melalui teknik koefisien Alpha 

Cronbach dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for 

Social Science). 

Adapun hasil uji reliabilitas yang diperoleh dari skala 

Kepercayaan Diri Alpha (α) sebesar 0,917 sedangkan pada skala 

Kecemasan Komunikasi Interpersonal menunjukkan Koefisien 

Alpha (α) sebesar 0,952. Maka dengan demikian skala 

Kepercayaan Diri dan Kecemasan Komunikasi Interpersonal 

dapat dikatakan reliabel. 

 

1.4 Hasil Penelitian 

1.4.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian dapat 

diuraikan mengenai kategorisasi masing-masing variabel 

penelitian. Penelitian ini menggunakan dua macam jenjang 

kategorisasi variabel penelitian, yaitu kategorisasi berdasarkan 

perbandingan mean empirik dan mean hipotetik, dan 

kategorisasi berdasarkan model distribusi normal. Kategorisasi 

berdasarkan perbandingan mean empirik dapat dilakukan 

dengan melihat langsung deskripsi data penelitian. 

Menurut Azwar, harga mean hipotetik dapat dianggap 

sebagai mean populasi yang diartikan sebagai kategori sedang 

atau menengah kondisi kelompok subjek pada variabel yang 

diteliti. Setiap skor mean empirik yang lebih tinggi secara 

signifikan dari mean hipotetik dapat dianggap sebagai indikator 

rendahnya kelompok subjek pada variabel yang diteliti. 12 

Selengkapnya, perbandingan antara mean empirik dan mean 

hipotetik untuk variabel Kepercayaan Diri dan Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

                                                            
11Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi..., hlm. 83 
12Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi..., hlm. 24 
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Tabel 12 

Deskripsi Data Penelitian 

  Var Skor X yang diperoleh 

(empirik) 

Skor X yang 

dimungkinkan 

(hipotetik) 

 

Kat

ego

ri X 

Min 

X 

Max 

Mean SD X 

Mi

n 

X 

Ma

x 

Me

an 

SD 

Kepercayaan

Diri 

126 167 143,06 

 

8,560 

 

48 192 120 24 

 

ME 

>MH 

Kecemasan 

Komunikasi 

Interpersonal 

92 150 115,90 9,385 50 200 125 

 

25 ME 

<MH  

Keterangan: 

SD: Standar Deviasi 

ME: Mean Empirik 

MH: Mean Hipotetik 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mean empiris 

variabel Kepercayaan Diri yang diperoleh subjek lebih tinggi 

dibandingkan dengan mean hipotetisnya, artinya Kepercayaan 

Diri pada mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan UIN 

Raden Fatah Palembang relatif tinggi. Sedangkan mean empiris 

variabel Kecemasan Komunikasi Interpersonal lebih rendah 

dibandingkan dengan mean hipotetisnya, artinya Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal pada mahasiswa program studi Ilmu 

Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang relatif  rendah. 

Kemudian berdasarkan deskripsi data penelitian tersebut, 

peneliti melakukan penggolongan subjek menjadi tiga kategori, 

yaitu subjek dengan kategorisasi rendah, sedang, dan tinggi. 

Adapun tujuan kategorisasi ini adalah untuk menempatkan 

individu ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara 

berjenjang menurut suatu kontinum berdasarkan atribut yang 

diukur.13 

                                                            
13 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi,…107 
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Tabel. 13 

Kategorisasi Skor Skala Kepercayaan Diri 

Skor Kategori N Persentase 

x≥144 Tinggi 35 40,7% 

96≤x≤144 Sedang 51 59,3% 

x<96 Rendah 0 0% 

Total 86 100% 

 

 Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 86 

mahasiswa angkatan 2015 program studi Ilmu Perpustakaan UIN 

Raden Fatah Palembang yang menjadi sampel penelitian tidak 

terdapat kategorisasi rendah atau 0% yang memiliki tingkat 

Kepercayaan Diri. 51 atau 59,3% mahasiswa yang memiliki 

tingkat Kepercayaan Diri sedang, dan 35 mahasiswa atau 40,7% 

mahasiswa  memiliki tingkat Kepercayaan Diri tinggi. 

 Sedangkan untuk variabel kecemasan komunikasi 

interpersonal, perhitungan kategorisasi dan frequensinya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel. 14 

Kategorisasi Skor Skala Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal 

Skor Kategori N Persentase 

x≥150 Tinggi 1 1,2% 

100≤x≤150 Sedang 81 94,2% 

x<100 Rendah 4 4,6% 

Total 86 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 86 

mahasiswa angkatan 2015 program studi Ilmu Perpustakaan UIN 

Raden Fatah Palembang yang menjadi sampel penelitian 

terdapat 1 orang atau 1,2% mahasiswa yang memiliki tingkat 

Kecemasan Komunikasi Interpersonal yang tinggi, 81 orang atau 

94,2% mahasiswa yang memiliki tingkat Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal yang sedang, dan 4 orang atau 4,6% mahasiswa 
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yang memiliki tingkat Kecemasan Komunikasi Interpersonal yang 

rendah. 

 

1.4.2 Uji Prasyarat 

 Sebelum dilakukannya uji hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji normalitas, dan uji 

linieritas dengan maksud agar kesimpulan yang ditarik tidak 

menyimpang dari kebenaran yang seharusnya didapatkan. 

 

1.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normalitas 

sebaran data penelitian, yaitu taraf signifikan lebih dari 0,05 (p > 

0,05) berarti data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika taraf 

signifikan kurang dari 0,05 (p<0,05), maka data berdistribusikan 

tidak normal.14 Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji Kolmogorov Smirnov pada SPSS 21 for windows. 

Hasil uji normalitas terhadap variabel Kepercayaan Diri dengan 

Kecemasan Komunikasi Interpersonal dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel. 15 

Deskripsi Hasil Uji Normalitas 

Variabel K-SZ Sig. Keterangan 

Kepercayaan Diri 0,694 0,721 Berdistribusi 

Normal 

Kecemasan 

Komunikasi 

Interpersonal 

0,988 0,283 Berdistribusi 

Normal 

 

Berdasarkan tabel deskripsi hasil  uji normalitas di atas, 

maka dapat diterangkan bahwa : 

1) Hasil uji normalitas terhadap variabel Kepercayaan Diri 

diperoleh nilai K-SZ sebesar 0,694 dan memiliki nilai 

                                                            
14 Marselius Sampe Tondok Dan Muhaimin, Modul Praktikum Aplikasi Computer: 

SPSS ,Palembang, Tidak Diterbitkan, 2006, hlm 73 
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Signifikan = 0,721. Berdasarkan data tersebut, maka 

dapat dikatakan bahwa p>0,05 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa data variabel Kepercayaan Diri 

berdistribusi normal. 

2) Hasil uji normalitas terhadap variabel Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal diperoleh nilai K-SZ sebesar 

0,988 dan memiliki nilai Signifikan = 0,283 seperti yang 

telah dijelaskan di atas, jika p>0,05 dapat dinyatakan 

bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa data variabel Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal berdistribusi normal. 

 

1.4.2.2 Uji Linieritas 

 Uji linieritas ini dilakukan pada kedua variabel, yaitu 

variabel Kepercayaan Diri dan Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal pada mahasiswa angkatan 2015 program studi 

Ilmu Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Kaidah uji yang 

digunakan adalah “Jika p<0,05 maka hubungan antara variabel 

bebas (X) dan Variabel tergantung (Y) dinyatakan linier. 

Sebaiknya jika p>0,05 maka hubungan antara variabel bebas (X) 

dan variabel tergantung (Y) dinyatakan tidak linier.15  Hasil uji 

linieritas  antara kedua variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel. 16 

Deskripsi Hasil Uji Linieritas 

Variabel F Sig. (p) Keterangan 

Kepercayaan Diri > < 

Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal 

15.587 0,000 Linier 

 

 Berdasarkan tabel deskripsi hasil uji linieritas di atas, 

maka diketahui bahwa nilai signifikansi (p) = 0,000, 

                                                            
15Marselius Sampe Tondok Dan Muhaimin, Modul Praktikum Aplikasi.. hlm. 74 
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menunjukkan bahwa p<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal berkorelasi linier. 

 

1.4.3 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis tipe penelitian ini di maksudkan untuk 

menguji ada tidaknya hubungan variabel X (Kepercayaan Diri) 

terhadap variabel Y (Kecemasan Komunikasi Interpersonal). 

Perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis korelasi Product Moment dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 21 for windows. Kaidah yang digunakan dalam uji 

hipotesis adalah nilai taraf signifikan 0,05 di mana p≤0,05 maka 

Ho ditolak Ha diterima dengan implikasi terhadap hipotesis 

adalah signifikan. Sedangkan pada taraf signifikansi p>0,05 

maka Ho diterima dan Ha ditolak dengan implikasi terhadap 

hipotesis tidak signifikan.16 Hasil uji hipotesis antara dua variabel 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel. 17 

Deskripsi Hasil Uji Hipotesis 

Variabel R Sig. (p) Keterangan 

Kepercayaan Diri 

>< Kecemasan 

Komunikasi 

Interpersonal 

-0,396 0,000 Signifikan 

 

Berdasarkan tabel deskripsi hasil uji hipotesis di atas, 

maka diketahui bahwa koefisien korelasi antara Kepercayaan Diri 

dengan Kecemasan Komunikasi Interpersonal adalah rxy = -

0,396 dan p<0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara kepercayaan diri 

dengan kecemasan komunikasi interpersonal pada mahasiswa 

                                                            
16Sawi Sujarwo, Diktat Statiska Psikologi,  Palembang, Tidak Diterbitkan, 2010, 

hlm. 33 
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angkatan 2015 program studi Ilmu Perpustakaan UIN Raden 

Fatah Palembang 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara 

Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Komunikasi  Interpersonal 

pada mahasiswa angkatan 2015 program studi Ilmu 

Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Artinya, semakin 

tinggi kepercayaan diri yang dimiliki mahasiswa maka semakin 

rendah kecemasan yang dialami mahasiswa, begitupun 

sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri yang dimiliki 

mahasiswa maka semakin tinggi kecemasan komunikasi 

interpersonal yang dimilkinya. Jadi, hipotesis yang menyatakan 

ada hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan 

Komunikasi  Interpersonal dapat diterima. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan terbukti. 

 

1.5 Pembahasan  

 Penelitian ini menggunakan analisis korelasi Product 

Moment yang digunakan untuk menentukan hubungan antara 

dua variabel penelitian, yaitu variabel Kepercayaan Diri dengan 

Kecemasan Komunikasi  Interpersonal pada mahasiswa angkatan 

2015 program studi Ilmu Perpustakaan UIN Raden Fatah 

Palembang. Berdasarkan hasil pengujian dengan perhitungan 

statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kepercayaan 

Diri dengan variabel Kecemasan Komunikasi  Interpersonal pada 

mahasiswa angkatan 2015 program studi Ilmu Perpustakaan UIN 

Raden Fatah Palembang memiliki hubungan yang signifikan 

dengan koefisien korelasi sebesar -0,396 dan nilai signifikansi (p) 

sebesar 0,000 atau p<0,05. Artinya Semakin tinggi tingkat 

Kepercayaan Diri yang dimiliki seseorang maka akan semakin 

rendah tingkat Kecemasan Komunikasi  Interpersonal mahasiswa 

tersebut, sebaliknya semakin rendah seseorang memiliki tingkat 

Kepercayaan Diri maka akan cenderung memiliki tingkat 

Kecemasan Komunikasi  Interpersonal yang tinggi. 
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Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan 

menunjukkan tingkat kecemasan komunikasi interpersonal pada 

mahasiswa angkatan 2015 program studi Ilmu Perpustakaan UIN 

Raden Fatah Palembang yang terbagi menjadi 3 kategori. 

Kategori Kecemasan komunikasi interpersonal tinggi 1,2%, 

kecemasan komunikasi interpersonal sedang 94,2%, kecemasan 

komunikasi interpersonal rendah 4,6% yang menunjukkan 

bahwa mahasiswa angkatan 2015 program studi Ilmu 

Perpustakaan memiliki tingkat kecemasan komunikasi 

interpersonal dalam kategori sedang dengan frekuensi yang 

berbeda-beda. Mahasiswa yang mengalami kecemasan 

komunikasi interpersonal kategori tinggi hanya berjumlah 1 

orang, sedang berjumlah 81 orang, dan rendah berjumlah 4 

orang. 

Kecemasan Komunikasi Interpersonal dapat diartikan 

sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan ketika harus 

melakukan komunikasi interpersonal dalam kehidupan individu 

dan menganggap bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi yang 

ditunjukkan dengan gejala fisik, gejala perilaku, gejala kognitif. 

Kecemasan komunikasi interpersonal memiliki gejala yang 

berbeda-beda. Ketika seorang mahasiswa mengalami kecemasan 

dalam berkomunikasi interpersonal ia akan mengalami beberapa 

simtom dan simtom itu intensitasnya akan berbeda pada setiap 

individu. Menurut Greenberg & Padesky simtom kecemasan 

sangat bervariasi dan berbeda untuk setiap individu, Simtom 

kecemasan dapat mengganggu kualitas hidup seseorang karena 

dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalankan 

berbagai aktivitas. 17  Kecemasan komunikasi interpersonal 

mahasiswa yang rendah, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

menurut Devito yaitu kepercayaan diri, kebersatuan, menejemen 

                                                            
17Ekowarni Endang, & Hinggar Ganari, Terapi Kognitif Perilaku Dan Kecamasan 

Menghadapi Prosedur Medis Pada Anak Penderita Leukimia, Jurnal Psikologi Universitas 

Gadjahmada, Yogyakarta, 2009, Vol. 1 No.1 hal. 77 
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interaksi, daya ekspresi, orientasi pada orang lain. 18  ketika 

seorang individu memiliki kepercayaan diri yang tinggi maka ia 

akan terhindar dari kecemasan komunikasi interpersonal dan 

sebaliknya. 

Menurut Rakhmat tidak semua kecemasan komunikasi 

disebabkan oleh  kurangnya percaya diri, tetapi diantara 

berbagai faktor yang paling menentukan adalah percaya diri.19 

Lauster menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan 

suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan sendiri 

sehingga individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam 

setiap tindakan, dapat bebas melakukan hal-hal yang di sukai 

dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan, 

hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, dapat 

menerima dan menghargai orang lain, memiliki dorongan 

berprestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri. 

20 

Tinggi rendahnya kepercayaan diri pada diri individu 

dapat diketahui dari beberapa ciri, salah satu cirinya adalah 

berani mengungkapkan pendapat yang artinya individu mampu 

mengutarakan sesuatu dalam diri yang ingin diungkapkan 

kepada orang lain tanpa adanya paksaan. Jika individu memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi maka ia tidak akan mengalami 

kecemasan komunikasi interpersonal dan tidak akan manjauh 

dari perilaku selalu menghindar atau meninggalkan situasi yang 

menimbulkan kecemasan yang merupakan salah satu ciri 

kecemasan komunikasi interpersonal. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

bahwa mahasiswa yang berani mengungkapkan pendapat ia 

                                                            
18Khalimatus Sa’diyah, Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal Pada Penyendang Cacat Tunarungu, Skripsi Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, 2005, hlm. 34-35 
19  Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung, Remaja RosdaKarya, 

2012, hlm. 107 
20  Asmadi  Alsa, Hubungan Antara Dukungan Sosial Orang Tua Dengan 

Kepercayaan Diri Remaja Penyandang Cacat Fisik, Semarang, Jurnal Psikologi, 2006,  

No.1. 47-48  
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tidak akan menjauh dari perilaku menghindar atau meninggalkan 

situasi yang menimbulkan kecemasan, dan sebaliknya jika ada 

mahasiswa mengalami gejala perilaku ini karena ia merasa apa 

yang disampaikan itu tidak menarik, perasaan takut dianggap 

bodoh oleh teman temannya, dan takut tidak mempunyai teman 

karena ia tidak memiliki kemampuan yang memadai 

dibandingkan teman-temannya. Perasaan inilah yang membawa 

seorang individu memiliki kecemasan komunikasi interpersonal 

perasaan seperti ini akan melekat pada dirinya jika seorang 

individu tidak memiliki kemauan untuk merubah dirinya. Dalam 

hal inilah seorang individu diharapkan memiliki kepercayaan diri 

di mana menurut Rakhmat dapat diketahui bahwa kepercayaan 

diri merupakan faktor yang paling menenutukan penyebab 

seseorang mengalami aprehensi komunikasi. Di dalam Al-Quran 

di jelaskan dalam surat ali-imran: 139 dan Al-Qur’an Surah 

Fusshilat: 30. 

                   

Artinya : “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah 
(pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang 
paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman”.( Qs.ali-imran : 139)21 

 

                   

                  

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan 
Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan 
pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada 
mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut 
dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah 

                                                            
21 Al-Hikmah, Al-Quran d Terjemahnya,…., hlm. 67  
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mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah 
kepadamu". (Qs.fusshilat: 30)22  

 

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya 

kepercayaan diri dalam Al-Qur’an di sebut sebagai orang yang 

tidak takut, tidak sedih serta tidak mengalami kegelisahan 

adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 

istiqomah. Sikap percaya diri dan tidak putus asa yang di 

landaskan pada iman menyebabkan segala bentuk tekanan tidak 

dijadikan sebagai kendala tetapi sebuah tantangan yang akan 

membentuk kepribadian dirinya menjadi lebih cemerlang dan 

terhindar dari kecemasan dalam berkomunikasi. 

Kemudian berdasarkan hasil analisis data yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri yang 

dimiliki mahasiswa berada pada kategori sedang dengan jumlah 

persentase sebesar 59,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan diri memiliki peranan penting dalam menghindari 

terjadinya kecemasan komunikasi interpersonal pada mahasiswa 

angkatan 2015 program studi Ilmu Perpustakaan UIN Raden 

Fatah Palembang. Berdasarkan hasil korelasi tersebut maka 

hipotesis pada penelitian ini terbukti yaitu Ada hubungan antara 

kepercayaan diri dengan kecemasan komunikasi interpersonal 

pada mahasiswa angkatan 2015 program studi Ilmu 

Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. 

Selayaknya manusia yang tidak sempurna, penelitian ini 

pun memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari penelitian ini 

ialah: 

1. Jumlah aitem yang digunakan pada waktu uji coba skala 

variabel X dan variabel Y banyak sehingga ada beberapa 

subjek yang mengeluh ketika mengisi skala uji coba yang 

telah disediakan. 

2. Pembagian dan penyebaran skala yang dilakukan di 

dalam kelas yang membuat subjek ribut dan susah diatur. 

                                                            
22 Al-Hikmah, Al-Quran d Terjemahnya,…., hlm. 480 
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3. Tempat dan waktu pengambilan data uji coba dan 

penelitian, subjek melakukan pengisian instrumen 

pengumpulan data penelitian situasinya tidak 

dikondisikan, sehingga tidak bisa dikumpulkan pada 

waktu dan tempat secara serentak. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dengan perhitungan statistik 

yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa nilai 

koefisien korelasi (R) sebesar -0,396 dan nilai signifikansi (p) 

sebesar 0,000 artinya yaitu  ada hubungan negatif yang 

signifikan antara Kepercayaan diri dengan Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal pada mahasiswa angkatan 2015 

program studi ilmu perpustakaan fakultas adab & humaniora UIN 

raden fatah Palembang. Yang artinya semakin tinggi 

kepercayaan diri yang dimiliki mahasiswa maka semakin rendah 

kecemasan yang dialami mahasiswa. Begitupun sebaliknya, 

semakin rendah kepercayaan diri yang dimiliki mahasiswa maka 

semakin tinggi kecemasan komunikasi interpersonal yang 

dimilkinya. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis di atas, 

maka peneliti menyarankan terhadap pihak-pihak yang terkait, 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa  

  Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

diri dengan yakin terhadap diri sendiri, dapat bertindak mandiri, 

serta memiliki penilaian yang positif terhadap diri sendiri, karena 

dengan berbekal pada kepercayaan diri maka dapat membantu 

mahasiswa dalam berkomunikasi interpersonal secara efektif 

dengan siapapun tanpa merasa khawatir tentang sesuatu hal 

yang dapat menimbulkan kecemasan dalam berkomunikasi 

interpersonal. 

2. Dosen  

Diharapkan kepada seluruh dosen agar senantiasa 

bekerjasama dengan orang tua mahasiswa dalam memberikan 
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pengarahan kepada mahasiswa akan pentingnya untuk  selalu 

berkomunikasi agar terbiasa dengan orang lain sehingga jika 

berhadapan dengan orang lain tidak akan merasa takut lagi. 

Dengan terbiasanya berhubungan dengan orang lain akan 

membentuk rasa percaya diri di dalam diri seseorang. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, hendaknya  

dapat melakukan penelitian dengan metode yang berbeda 

seperti kualitatif dan eksperimen, serta hendaknya dalam uji 

coba skala dengan jumlah item yang lebih banyak lagi, dengan 

responden berbeda dan jumlah responden yang lebih banyak, 

dan dengan menambahkan variabel-variabel yang berbeda 

sehingga hasil penelitiannya lebih inovatif dan  dapat bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang 

psikologi Islam. 
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