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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan 

struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan mahluk 

Tuhan yang lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai mahluk 

multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara 

personal maupun sosial. Di sisi lain, kerena manusia adalah mahluk sosial, 

maka manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia ini 

baik sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya. Untuk 

saling berinteraksi dengan orang lain, maka diperlukanlah sebuah 

komunikasi. Karena komunikasi ini menyentuh segala aspek kehidupan kita.  

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif sangat diperlukan 

oleh setiap individu. Apalagi pada seorang calon penerus bangsa, yaitu 

mahasiswa. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang 

memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Beda halnya 

pada waktu duduk dibangku sekolah, di Perguruan tinggi, seorang mahasiswa 

dituntut agar bisa lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar serta 

lebih mandiri dalam mencari informasi-informasi perkuliahan. Oleh karena 

itu, mahasiswa yang baru memasuki dunia kampus harus mampu beradaptasi 

dengan pola yang ada di kampus. Beradaptasi yang dimaksud adalah, 

bagaimana mahasiswa mampu menyesuaikan dirinya dengan staf pengajar 

(dosen) di kampusnya, mulai dari mengikuti segala tata tertib dan peraturan 

selama mengikuti proses perkuliahan, sistem pembelajaran, dan yang 

terpenting bagaimana mahasiswa mampu menyesuaikan cara berkomunikasi 

dengan staf pengajar di kampus. Selain itu, bukan hanya denga staf-staf 

pengajar, mahasiswa baru juga harus mampu menyesuaikan dengan teman-

teman baru yang  berada di kampus. Karena umumnya, mahasiswa-

mahasiswa baru di dalam sebuah kampus berasal dari tiap-tiap daerah yang 
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berbeda. Misalnya, dari hasil observasi di lingkungan kampus Tadulako Palu, 

di kampus ini terdapat mahasiswa yang berasal dari luar kota Palu, seperti 

dari Kabupaten Poso, Donggala, Ampana, Morowali, dan sebagainya. Hal ini 

memungkinkan terdapat prinsip budaya-budaya yang dianut dari setiap 

daerah masing-masing, khususnya dalam hal komunikasi. Dalam komunikasi 

itu sendiri, terdapat perbedaan struktur kata dan pengucapan yang sangat 

berbeda antara dearah satu dan daerah lainnya. Oleh karena itu, sebagai 

mahasiswa baru mereka harus bisa menyesuaikan diri mereka dengan teman-

teman baru yang ada di sekitarnya agar tercipta sebuah komunikasi yang 

efektif.  

Menurtut Hardjana (dalam Suranto, 2011:77) komunikasi dapat 

dikatakan efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana 

dimaksud oleh pengirim pesan, pesan ditindaklanjuti dengan sebuah 

perbuatan secara suka rela oleh penerima pesan, dapat meningkatkan kualitas 

hubungan antar pribadi, dan tidak ada hambatan untuk hal itu . 

Pada kenyataannya ada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi dengan orang lain (komunikasi interpersonal), baik dalam 

proses belajar di kelas maupun dalam suasana informal di luar kelas. Mereka  

merasa takut, khawatir, ragu-ragu, dan terlihat gemetar serta mengeluarkan 

banyak keringat ketika berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini diungkap  

dari hasil wawancara pada selasa, 25 oktober 2011 dengan seorang 

mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ekonomi 

yang berinisial E. E mengatakan bahwa dia sulit untuk beradaptasi dengan 

teman-teman barunya di kampus. Menurut E, dia merasa malu dan takut jika 

harus berbicara diluan pada seseorang yang baru ia kenal. Bukan hanya 

dengan teman barunya, hal ini juga terjadi dengan dengan dosen-dosennya. 

ketika E mengikuti proses belajar mengajar di kelas, E hanya akan lebih 

memilih diam dibanding aktif untuk bertanya atau mengajukanan pendapat. E 

mengatakan dia takut akan ditertawakan teman-teman jika apa yang dia 

paparkan itu adalah sesuatu yang salah.  
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Dalam komunikasi pada umumnya dan khususnya pada komunikasi 

interpersonal terdapat adanya gangguan-gangguan dalam berkomunikasi yang 

dikenal dengan nama communication apprehension, yaitu reaksi negatif 

dalam bentuk kecemasan yang dialami seseorang dalam pengalaman 

komunikasinya (Rakhmat, 2008). Ini adalah satu kendala utama yang 

dihadapi hampir setiap individu adalah rasa malu. Di mana  rasa cemas yang 

dikaitkan dengan tindak komunikasi yang akan dan sedang dilakukan dengan 

orang lain. Kecemasan dalam berkomunikasi ini dalam realitasnya merupakan 

suatu bentuk perilaku yang normal. Namun, apabila kecemasan tersebut 

sudah bersifat patologis, maka individu tersebut akan menghadapi 

permasalahan pribadi yang serius, seperti misalnya usaha untuk selalu 

menghindari berkomunikasi dengan orang lain yang pada akhirnya akan 

mengarah pada ketidakinginan individu tersebut untuk berkomunikasi dengan 

orang lain.  

Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa 10 sampai 20 

persen mahasiswa Amerika menderita aprehensi komunikasi Hunt, Scott, 

McCroskey, (1978;148 dalam Rahmat, 2009:109) Orang yang mengalami hal 

tersebut berusaha sekecil mungkin berkomunikasi. Satu kemungkinan besar 

yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan komunikasi interpersonal adalah 

adanya kecemasan diantaranya adalah rasa takut menerima tanggapan atau 

penilaian negatif dari komunikan atau orang yang menerima pesan.  

Ketika seseorang melihat suatu tugas atau situasi yang tidak 

mengancam maka akan yakin bahwa ia mampu mengatasi situasi sehingga 

dapat mengendalikan situasi. Namun ketika seseorang melihat suatu tugas 

atau situasi sebagai suatu yang mengancam maka individu akan tidak yakin 

mampu mengatasi tugas atau situasi tersebut sehingga tidak dapat 

mengendalikan situasi dan akan mengakibatkan munculnya camas pada 

individu tersebut.  

Penanganan kecemasan antar satu individu dengan individu lainnya 

dapat berbeda tergantung pada penilaian pribadi individu terhadap 

kemampuan yang dimilikinya yang disebut self-efficacy. Bandura (dalam 
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Ghufron & Risnawita 2010) mendifinisikan self-efficacy sebagai keyakinan 

individu mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan 

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang baik. Self-efficacy menekankan 

pada komponen keyakinan diri yang dimiliki seseorang dalam menghadapi 

situasi yang akan datang yang mengandung kekaburan, tidak dapat 

diramalkan, dan sering penuh dengan tekanan. Self-efficacy berkombinasi 

dengan lingkungan, perilaku sebelumnya, terutama harapan pada hasil untuk 

menghasilkan perilaku.  

Dapat dikatakan bahwa mahasiswa baru yang memiliki self-efficacy 

yang tinggi akan lebih mudah mengatasi situasi  atau tantangan dalam 

melakukan sebuah komunikasi interpersonal, baik dengan dosen maupun 

teman ataupun orang yang berada di sekitarnya.  sebab mahasiswa baru yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi mampu memandang keberhasilan dalam 

berkomunikasi interpersonal. Hal ini dipengaruhi oleh proses akan 

kemampuan kognitif akan kepercayaannya terhadap kemampuan yang 

dimilikinya, sehingga usaha-usaha yang ada pada dirinya sendiri dalam 

mengorganisir dan mengembangkan kemampuan berkomunikasinya yang 

baik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhadianto (2007), 

mengenai hubungan anatara self-efficacy dengan kecemasan menghadapi 

massa pada satuan pengandalian massa kepolisian daerah Jawa Timur, dapat 

diketahui bahwa ada hubungan yang negatif antara self-efficacy dengan 

kecemasan menghadapi massa pada satuan pengandalian massa, hal ini 

diketahui dari koefisien korelasi (r) sebesar 0,719 dan probabilitas kesalahan 

(p) sebasar 0,000. Artinya pada anggota satdalmas yang memiliki self-

efficacy tinggi ditemukan juga memiliki kecemasan menghadapi massa yang 

rendah, begitu pula sebaliknya.   

Dalam penelitian Bani (2010) mengenai hubungan antara self-efficacy 

dengan kecemasan menghadapi mutasi pada Aparat Kepolisian, dapat 

menunjukan bahwa ada hubungan negatif dan sangat signifikan antara self-

efficacy dengan kecemasan menghadapi mutasi dengan nilai korelasi (r) 

sebesar -0,629 dengan nilai signifikan (p) sebesar 0,000 < 0,005. Hal ini 
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berarti bahwa apabila self-efficacy tinggi maka tingkat kecemasan 

menghadapi mutasi akan rendah, begitupun sebaliknya. 

Penilitian juga dilakukan oleh Pratiwi (2008) tentang hubungan antara 

self-efficacy dengan kecemasan dalam proses bimbingan skripsi mahasiswa 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, dapat dilihat dengan nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar – (-0,6929) dan probabilitas (p) = 0,000. Artinya 

pada mahasiswa Psikologi yang memilki self-efficacy rendah cenderung 

memiliki kecemasan dalam proses bimbingan skripsi tinggi. Begitu pula 

sebaliknya pada mahasiswa Psikologi yang memilki self-efficacy tinggi 

cenderung memilki kecemasan dalam proses bimbingan skripsi.  

Dalam jurnal psikologi teradapat penelitian yang dilakukan oleh 

Musfirah, Rahmahana, Kumolohadi (2003) tentang hubungan antara self-

efficacy dengan kecemasan menggunakan komputer, dengan hasil 

menunjukan bahwa ada hubungan negatif yang sifnifikan dengan nilai      

(r = -0.777, p = 0,00 - 0001). Artinya semakin tinggi self-efficacy siswa 

peserta kursus komputer, maka semakin rendah kecemasan yang dihadapi 

oleh siswa tersebut, dan begitupun sebaliknya. (journal.uii.ac.id).  

Hal serupa juga dilakukan oleh Rahmania (2010) mengenai hubungan 

antara self-efficacy dengan kecemasan mengajar pada guru RSBI di SMA 

Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Dari hasil analisis data penelitian diperoleh 

koefisien korelasi antara self-efficacy dengan kecemasan mengajar sebesar -

0,534 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara self-efficacy dengan kecemasan mengajar. 

Hubungan negatif antara kedua variabel, berarti bahwa semakin tinggi self-

efficacy maka akan semakin rendah kecemasan mengajarnya, begitupun 

sebaliknya (www.unair.com). 

Penelitian juga dilakukan oleh Murjito (2003) mengenai hubungan 

antara self-efficacy dengan optimisme masa depan, dapat diketahui bahwa ada 

hubungan yang positif yang signifikan  antara self-efficacy dengan optimisme 

masa depan, hal ini juga dapat diketahui dari nilai r sebesar 0,0609 dengan p 

< 0,001. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi self-efficacy seseorang 

akan diikuti oleh semakin tinggi optimisme masa depan seseorang.  
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Sebuah kutipan dalam (Nevid, Spencer, Greene, 2005:183) 

menjelaskan tentang self-efficacy yang rendah :  

Self-efficacy yang rendah : bila anda percaya anda tidak punya 

kemampuan untuk mengulangi tantangan-tantangan penuh stress 

yang anda hadapi dalam hidup, Anda akan merasa makin cemas bila 

Anda berhadapan dengan tantangan-tantangan itu (Bandura dkk., 

1985). Sebaliknya, bila Anda merasa mampu melakukan tugas-tugas 

Anda, seperti bermain piano, memberikan ceramah dihadapan umum, 

atau nai kereta api, atau menyebrangi jembatan panik, Anda tidak 

akan dihantui oleh kecemasan atau rasa takut bila Anda berusaha 

melakukannya.  

 

Berdasarkan uraian teori di atas peneliti tertarik untuk  melihat 

bagaimana teori tersebut di dalam dunia nyata, yang diaplikasikan dalam 

komunikasi interpersonal mahasiswa baru. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai apakah ada hubungan antara self-

efficacy dengan kecemasan komunikasi interpersonal pada mahasiswa baru. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara self-efficacy dengan kecemasan 

komunikasi interpersonal pada mahasiswa baru ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-

efficacy dengan kecemasan komunikasi interpersonal pada mahasiswa baru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian ini antara lain ;  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis adalah menjadi masukan bagi mahasiswa baru yang 

mengalami kecemasan interpersonal serta memberikan informasi yang 

berguna terutama tentang self-efficacy dan kecemasan komunikasi 

interpersonal. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi peneliti-peneliti yang lain yang tertarik dengan tema 
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penelitian sejenis dalam bidang psikologi, khususnya psikologi sosial dan 

psikologi klinis. 

 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis adalah menambah informasi yang dapat dimanfaatkan 

dalam penganganan sekaligus pencegahan-pencegahan yang sangat 

mungkin dialami oleh mahasiswa baru.  

 

 


