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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara self-esteem dengan 

kecemasan komunikasi public speaking pada mahasiswa Baru. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa 
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga 2015-2016, dengan jumlah subjek sebesar 138 orang dari 
total populasi 210 orang.  

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori self-esteem milik 
Coopersmith (1967) untuk variabel independen, yang terdiri dari 37 butir. Pada variabel dependen 
penulis menggunakan instrumen alat ukur PRCA-24 milik McCroskey yang didasarkan dari teori 
kecemasan komunikasi. Analisis data dilakukan dengan tehnik statistik korelasi product moment 
Pearson menggunakan program SPSS versi 20,0 untuk Windows. 

Hasil analisi data penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi antara self-esteem dengan 
kecemasan komunikasi yakni -0,457 dan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa self-esteem 
memiliki hubungan yang signifikan namun bernilai negatif dengan kecemasan komunikasi. 
 
Kata kunci: kecemasan komunikasi, mahasiswa baru, self-esteem 
 

ABSTRACT 
This study aimed to determine whether there is a correlation between self-esteem with 

Communication Apprehension Public Speaking on new students. The research subjects are students of 
psychology faculty of Airlangga University 2015-2016, with a total number of subjects as much as 138 
out of a total population of 210 people. 

This instrument used in this research is based on the theory of self-esteem by Coopersmith 
(1967) for the independent variables, which consists of 37 items. For the dependent variable, the 
researcher used a measuring instrument PRCA-24 by McCroskey which is based on the theory of 
communication apprehension. Data analysis was done by using the Pearson product moment 
correlation statistic using 20,00 version of SPSS program for Windows. 

The results of data analysis showed the correlation coefficient score between self-esteem with 
communication apprehension is -0.457 and the significance is 0.000. The results showed that self-
esteem has a negative significant relationship with communication. 
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P E N D A H U L U A N  

Meski aktivitas merupakan hal yang tidak asing bagi manusia namun Aktivitas komunikasi 
mungkin juga dapat menjadi peristiwa yang tidak menarik bahkan timbul adanya keinginan 
menghindari aktivitas komunikasi itu sendiri (Wulandari, 2004). Sehingga, aktivitas komunikasi akan 
menjadi suatu aktivitas yang membebani bagi individu yang melakukannya. Padahal dalam setting 
pendidikan, kemampuan komunikasi merupakan keterampilan yang diperlukan dan secara langsung 
maupun tidak akan dipelajari. Sistem pendidikan makin tinggi jenjangnya maka semakin tinggi pula 
tantangannya. Seperti tantangan dibangku sekolah menengah atas dengan perguruan tinggi, tentu 
berbeda pula. Kemampuan komunikasi sebagai bagian dari bahasa telah diajarkan sejak kecil, namun 
kenyataannya masih ada orang yang merasa kesulitan melakukan komunikasi (bukan berasal dari 
keterbatasan fisik). Nyatanya masalah kecemasan komunikasi masih banyak dihadapi oleh mahasiswa. 
Kecemasan komunikasi memiliki empat konteks situasi, antara lain adalah situasi rapat, diskusi 
kelompok, komunikasi interpersonal, dan pidato atau public speaking (DeVito, 2011). 

Berdasarkan situasi komunikasi, nampaknya public speaking merupakan situasi komunikasi 
yang paling menimbulkan rasa cemas bagi komunikatornya dibanding ketiga situasi komunikasi 
lainnya. Public speaking menurut (DeVito, 2011) merupakan suatu bentuk komunikasi dimana 
seseorang menyampaikan pesan atau berkomunikasi menghadapi pendengar dengan jumlah yang 
relatif besar, dengan pembicaraan yang cenderung berkesinambungan. Public speaking sebagai situasi 
yang menakutkan ini sesuai dengan ungkapan (Vevea, Pearson, Child, & Semlak, 2010) dalam 
jurnalnya yang menyatakan bahwa public speaking masuk dalam daftar aktivitas yang menakutkan, 
menjadi momok atau musuh bagi kebanyakan orang, termasuk juga mahasiswa. Meski demikian, 
public speaking merupakan aktivitas komunikasi yang tidak dapat terlepas dari aktivitas akademik. 
Dilaporkan juga bahwa sejumlah siswa yang terlibat dalam public speaking di berbagai perguruan 
tinggi mengalami kecemasan komunikasi, sementara 20% menderita kecemasan komunikasi yang 
serius (Morreale, dkk., 2006; McCroskey, 1982, 1984, dalam Vevea, Pearson, Child, & Semlak, 2010). 
Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara awal dengan beberapa sampel penelitian yang 
menyatakan dalam keseharian aktivitas akademik di kampus, mereka masih sering kali menghadapi 
kecemasan berbicara di berbagai situasi, salah satunya saat berbicara di depan umum. 

Bentuk respon kecemasannya pun bermacam-macam, mulai dari gemetar, berkeringat, 
berdebar, gagap, ngeblang, bingung, dan anggota tubuh tertentu bergerak memainkan benda-benda 
disekitarnya. Bentuk kecemasan yang disampaikan narasumber sesuai dengan pernyataan Wulandari 
(2004) dimana kecemasan dalam komunikasi yang dialami individu akan memunculkan perubahan 
psikis dan fisiologis. Perubahan psikis yang dialami individu yang cemas ditandai dengan perasaan 
tegang, khawatir, dan rasa takut. Respon psikologis lain ialah self-talk negatif, kekhawatiran tentang 
kinerja, gambaran kegagalan, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, dan perhatian yang terganggu 
(Jarvis, 2002, dalam (Dewi & Pusparatri, 2016). Sedangkan perubahan fisiologis meliputi denyut 
jantung, pernafasan, dan tekanan darah yang meningkat. Pendapat lain terkait dengan respon secara 
faali atau fisiologis adalah tekanan darah tinggi, tenggorokan dan mulut kering, ketegangan otot, 
denyut jantung cepat, dan telapak tangan berkeringat (Jones, 2000 & Jarvis, 2002, dalam (Dewi & 
Pusparatri, 2016). Terdapat pula Ramaiah (2003) yang menyatakan bentuk respon kecemasan secara 
faalis antara lain rasa sakit kepala, sejumlah anggota tubuh yang bergetar serta aktivitas berlebihan 
dari sistem otonomik. 

Gangguan komunikasi secara psikologis salah satunya menurut DeVito (2011) adalah 
kecemasan komunikasi (Comunication Apprehension). Banyak penelitian yang berusaha menjelaskan 
gangguan komunikasi ini dan apa yang menjadi penyebabnya. Kecemasan komunikasi sebenarnya 
merupakan level ketakutan atau kekawatiran baik secara nyata maupun suatu antisipasi dari situasi 
komunikasi dengan orang lain atau beberapa orang (McCroskey, 1977). Kecemasan sendiri menurut 
Hurlock (1975, dalam (Mu’arifah, 2005) merupakan suatu kekhawatiran yang umum ketika 
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menghadapi atau berfikir akan sesuatu keadaan yang akan datang dimana masih berupa bayangan 
yang belum pasti. Siska & Purnamaningsih (2003) juga mengatakan bahwa kecemasan dalam 
berkomunikasi dapat muncul karena individu merasa takut atau khawatir mendapatkan respon 
negatif dari orang lain saat ia melakukan komunikasi. Berdasarkan penjalasan diatas nampaknya 
kecemasan komunikasi dapat dialami pada seseorang karena adanya stimulus yang menimbulkan 
ketakutan dan kekhawatiran berupa kondisi komunikasi.  

Kecemasan komunikasi yang tinggi dan tidak teratasi pada seseorang akan berdampak luas pada 
kehidupannya. Dampak yang dapat dihadapi berupa dampak psikologis, maupun dampak patologis. 
Pada dasarnya terdapat beberapa faktor penyebab kecemasan komunikasi pada individu. Adapun 
faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kecemasan komunikasi antara lain adalah situasi ataupun 
konteks komunikasi yang dihadapi merupakan hal baru bagi komunikator, adanya pengalaman negatif 
dimasa lalu, dan lawan bicara yang dianggap lebih superior (DeVito, 2011). Pendapat tersebut selaras 
dengan ungkapan Rakhmat (1986, dalam (Siska & Purnamaningsih, 2003) yang juga menyatakan 
bahwa individu yang merasa rendah diri cenderung akan mengalami kesulitan untuk 
mengkomunikasikan gagasannya pada orang yang dihormatinya serta takut berbicara didepan umum 
karena takut akan disalahkan oleh orang lain. Pendapat lain mengenai faktor yang menimbulkan 
kecemasan komunikasi adalah kepribadian introversi komunikator (McCroskey & Richmond, 1990), 
dan tingkat self-esteem (McCroskey & Richmond, 1990; Yu, Li, & Gou, 2011). 

Pernyataan bahwa self-esteem dianggap salah satu faktor munculnya kecemasan komunikasi 
pada individu, ini karena individu yang memiliki self-esteem rendah akan cenderung menilai dirinya 
lemah dan ada kekhawatiran mendapat reaksi negatif dari lingkungan atas tindakannya tersebut. Pada 
saat seseorang dengan self-esteem rendah melakukan aktivitas komunikasi, ia cenderung berfikiran 
secara subjektif bahwa ia akan mendapatkan penilaian negatif dari lawan bicaranya, hal ini yang 
mengakibatkan ia memunculkan reaksi cemas dan takut pada aktivitas komunikasi tersebut. Kalaupun 
ia memaksakan diri untuk melakukan komunikasi, hal tersebut akan membuatnya merasa tersiksa 
bahkan tak menutup kemungkinan akan mengalami reaksi psikosomatis atau hal-hal serupa (Yu, Li, & 
Gou, 2011). Kekhawatiran seseorang akan hal buruk yang akan menimpanya dalam konteks aktivitas 
komunikasi inilah yang disebut dengan kecemasan komunikasi. 

Rakhmat (2004) menyatakan bahwa ketika seseorang tidak percaya terhadap kemampuannya 
sendiri, merupakan faktor terbesar seseorang untuk cenderung mengalami rasa takut berkomunikasi 
dan berinteraksi. Sebuah studi yang tidak dipublikasikan dilakukan McCroskey dan McCroskey (1986, 
dalam McCroskey & Richmond, 1990) menemukan bahwa, self-esteem berhubungan dengan kemauan 
berkomunikasi (willingness to communicate). Namun, McCroskey dan Richmond (1990) mengamati 
bahwa hubungan antara self-esteem dengan kemauan berkomunikasi tidak berkaitan secara langsung, 
melainkan self-esteem berkaitan dengan kecemasan komunikasi sehingga mempengaruhi kemauan 
untuk berkomunikasi pada individu. Senada dengan pernyataan tersebut, terdapat asumsi yang 
menyatakan seseorang yang memiliki self-esteem rendah cenderung memiliki kepercayaan diri yang 
rendah, kemudian menarik diri dari interaksi dengan lingkungannya. Interaksi antar manusia 
berkaitan erat dengan aktivitas komunikasi. Sehingga seseorang yang memiliki self-esteem rendah 
cenderung mengalami gangguan berkomunikasi pada dirinya. Terbukti dengan adanya penelitian 
McCroskey (1977) yang menyatakan seseorang yang memiliki self-esteem rendah akan cenderung 
memiliki tingkat kecemasan komunikasi yang tinggi. Hal ini karena individu yang memiliki self-esteem 
rendah cenderung merasa saat ia berinteraksi dan berkomunikasi, ia akan dinilai negatif oleh orang 
lain. 

Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, tak terkecuali pada kalangan mahasiswa. Setiap 
individu seperti mahasiswa memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap kualitas dirinya, sehingga 
tak sedikit dari mereka (yang memiliki penilaian rendah akan dirinya sendiri) lebih memilih untuk 
menarik diri dan cemas saat berhadapan dengan kondisi komunikasi. Kondisi seseorang yang 
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cenderung menghindari aktivitas komunikasi merupakan tindakan lebih lanjut ketika individu tidak 
mampu mengatasi rasa takut dan khawatirnya. Perasaan khawatir dan takut akan reaksi negatif dari 
lingkungannya dalam konteks komunikasi ini yang dikenal dengan kecemasan komunikasi 
(Comunication Apprehension). Sedangkan kecemasan komunikasi public speaking merupakan perasaan 
khawatir dan takut terhadap situasi atau antisipasi dari aktivitas komunikasi dalam konteks 
komunikasi berbicara di depan umum. 

Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini mengarah pada 
pertanyaan penelitian adakah hubungan yang signifikan antara self-esteem dengan kecemasan 
berkomunikasi public speaking mahasiswa baru? Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara self-esteem dengan kecemasan komunikasi public speaking 

mahasiswa baru pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga 2015-2016. 
 

M E T O D E  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif survei. Penelitian survei merupakan penelitian 

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 
data yang pokok (Singarimbun & Effendi, 1987). Berdaasarkan taraf penjelasannya penelitian ini ialah 
penelitian eksplanatoris, sedangkan berdasarkan waktu penelitiannya ialah cross sectional. 

Subjek pada penelitian ini ialah mahasiswa baru di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga 
2015-2016. Jumlah populasi pada subjek penelitian ini 210 orang mahasiswa dengan sampel 
berjumlah 138 orang mahasiswa. 

Variabel independen pada penelitian ini ialah self-esteem dengan teori dasar yang digunakan 
milik Coopersmith (1967). Pada variabel dependen penulis menggunakan teori dasar kecemasan 
komunikasi milik McCroskey (1977). Sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Coopersmith 
(1967), self-esteem merupakan penilaian diri seseorang mengenai perasaan berharga atau berarti yang 
diekspresikan dalam sikap-sikap individu terhadap dirinya. Pandangan mengenai self-esteem menurut 
Coopersmith ini memiliki empat komponen yaitu power, significance, virtue, dan competence. Pada 
variabel dependen (kecemasan komunikasi), McCroskey (1977) mendefinisikan sebagai level 
ketakutan atau kehawatiran baik secara nyata maupun suatu anspirasi dari situasi komunikasi dengan 
orang lain atau beberapa orang. Kecemasan komunikasi menurut McCroskey (1977) memiliki empat 
situasi komunikasi seperti rapat, diskusi kelompok, komunikasi interpersonal, dan public 
speaking/pidato. 

Berdasarkan pernyataan diatas, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
metode angket atau kuesioner, dimana pada variabel independen penulis melakukan perancangan dan 
penyusunan alat ukur secara mandiri berdasarkan teori self-esteem Coopersmith (1967) yang 
berjumlah 37 aitem. Pada variabel dependen penulis menggunakan alat ukur PRCA-24 dari McCroskey 
yang berisikan 24 aitem pernyataan. Kedua variabel telah dilakukan pengujian reliabilitas metode 
deviasi koefisien alpha cronbach dan  telah melalui uji validitas isi, serta uji validitas berdasarkan 
perhitungan statistik dengan bantuan program SPSS for windows 20,0. Teknik analisis data yang 
digunakan ialah teknik korelasi Pearson. 
 

 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Hasil asumsi yang dilakukan pertama ialah uji normalitas. Hasil uji normalitas dari 

penelitian ini menggunakan perhitungan Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan oleh penulis 

dengan bantuan program SPSS for windows 20,0. Berikut hasil uji normalitas yang dilakukan 

pada penelitian ini; 
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Tabel 1. Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnova 
 Df Sig. 

Self-esteem 138 0,644 

Kecemasan Komunikasi 138 0,683 

a. Test distribution is Normal  
Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa hasil uji normalitas kolmogorov-smirnov kedua 

variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Nampak bahwa nilai signifikansi 

variabel independen (self-esteem) ialah 0,644 dan untuk kecemasan komunikasi sebagai 

variabel dependen menunjukkan nilai 0,683. Berdasarkan data di atas, nampak bahwa nilai 

signifikansi kedua variabel penelitian ini lebih besar dari α (0,01), sehingga dapat dikatakan 

bahwa kedua variabel tersebut memenuhi syarat uji normalitas. 

Hasil uji berikutnya ialah uji linearitas yang tidak lain untuk mengetahui kecenderungan 

hubungan antara kedua variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan perhitungan 

menggunakan program SPSS for windows 20,0 didapatkan hubungan kedua variabel dalam 

penelitian ini adalah linear secara signifikan, dimana nampak bahwa nilai signifikansi (0,01), 

ini artinya nilai kurang dari α (< 0,01). 

Uji selanjutnya ialah uji korelasi, dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antar variabel dan arah hubungannya. Berdasarkan uji yang dilakukan hasinya dapat dilihat 

pada tabel berikut; 

Tabel 2. Uji Korelasi 

Korelasi Pearson Self-esteem Kecemasan Komunikasi 

Self-esteem Correlation 
Coefficient 

1 - 0,457** 

Sig. (2-tailed) . 0,000 

N 138 138 

Kecemasan Komunikasi Correlation 
Coefficient 

- 0,457** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 . 

N 138 138 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa bahwa terdapat korelasi secara signifikan di 

antara kedua variabel, begitu juga sebaliknya. Tabel diatas menunjukkan bahwa kedua 
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variabel penelitian ini memiliki korelasi secara signifikan, karena nilai signifikasinya p = 0,000 

yang nilainya lebih kecil dari α (0,01). Hasil data ini juga dapat menunjukkan bahwa Ha 

penelitian ini diterima. Artinya, terdapat hubungan antara self-esteem dengan kecemasan 

komunikasi pada mahasiswa baru di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 

Tingkat kuat lemahnya hubungan antara dua variabel berdasarkan penormaan (Pallant, 

2011), nampak bahwa tingkat korelasi kedua variabel dengan nilai r mencapai 0,457 dalam 

penelitian ini masuk dalam kategori korelasi tingkat sedang. 

Arah korelasi kedua alat ukur penelitian ini berdasarkan perhitungan uji korelasi di atas 

adalah arah korelasi negatif. Hal ini terlihat dari nilai signifikan positif atau negatif yang 

ditunjukkan kedua alat ukur. Pada penelitian ini nilai signifikansi antar variabel bernilai 

negatif yaitu –0,457. Arti dari arah korelasi negatif adalah apabila salah satu variabel memiliki 

skor rendah, maka skor pada variabel yang lain akan tinggi (hubungan terbalik). 

 
D I S K U S I  

Hasil temuan data yang telah dilakukan pada penelitian ini, menunjukkan bahwa self-

esteem memiliki hubungan dengan kecemasan komunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari α (0,01). Nilai koofisien korelasi antara self-esteem 

dengan kecemasan komunikasi dalam penelitian ini mencapai nilai r = -0,457 ini artinya kuat 

hubungan antara kedua variabel ini adalah korelasi tingkat sedang. Nilai korelasi tersebut 

juga menunjukkan bahwa self-esteem berkontribusi sebesar 45,7% terhadap kecemasan 

komunikasi, sedangkan faktor-faktor lain diluar self-esteem menyumbangkan 54,3%. 

Penelitian ini juga memiliki arah korelasi yang negatif. Korelasi negatif ini berarti apabila 

individu dengan self-esteem rendah, maka ia cenderung memiliki kecemasan komunikasi yang 

tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila individu memiliki self-esteem tinggi maka ia akan 

cenderung memiliki kecemasan komunikasi yang rendah. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti hasil 

penelitian Huntley (1969, dalam McCroskey & Richmond, 1990; McCroskey, Daly, Richmond, 

& Falcione, 1997) yang menunjukkan bahwa individu yang merasa rendah diri akan 

cenderung menarik diri dari komunikasi. Nilai koofisien korelasi dalam penelitian Huntley 

tersebut menunjukkan kuat hubungan sedang dengan nilai 0,33. Sependapat dengan 



Hubungan antara Self-esteem dengan Kecemasan Komunikasi Public Speaking Mahasiswa Baru 
                7 
 
 

Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial 
2017, Vol. 6, 1-10 

  

 

pernyataan sebelumnya, McCroskey & Richmond (1990) mengatakan bahwa individu dengan 

self-esteem rendah cenderung percaya bila orang lain akan memberi respon negatif pada 

dirinya, sehingga ia akan menghindari aktivitas komunikasi terutama komunikasi dengan 

sebuah kelompok (besar atau kecil). Tokoh lain seperti Cannent, dkk. (1965, Borg dan Tupes, 

1958, dalam McCroskey & Richmond, 1990) menemukan bahwa individu dengan self-esteem 

rendah memiliki kemungkinan yang kecil untuk terlibat dalam kondisi komunikasi, terutama 

pada kontek komunikasi berkelompok atau diskusi. Pernyataan serupa juga datang dari 

Campbell dan Lavalle (1993, dalam (Yu, Li, & Gou, 2011). Keduanya menyatakan bahwa 

individu dengan self-esteem rendah memiliki persepsi bahwa dirinya tidak berarti dan lebih 

peka terhadap penilaian negatif lingkungan terhadap dirinya, sehingga mereka cenderung 

mengalami kecemasan komunikasi. Gagalnya individu dalam mengatasi ancaman yang dapat 

menimbulkan rasa cemas terjadi karena individu tersebut tidak memiliki keyakinan bahwa 

dirinya mampu atau kompeten (Reyhan, 2014). Sedang seseorang yang berpersepsi atau 

memiliki penilaian negatif terhadap kualitas dirinya disebut juga dengan individu dengan self-

esteem rendah. Yu, Li, & Gou (2011) juga menyatakan bahwa self-esteem yang rendah pada 

seseorang tidak mempengaruhi secara langsung keengganan berkomunikasi, namun akan 

mempengaruhi kecemasan komunikasi baru kemudian menimbulkan seseorang enggan 

melakukan aktivitas komunikasi. 

Temuan penelitian ini juga mendapatkan kecemasan komunikasi tertinggi terjadi pada 

konteks situasi public speaking atau berbicara didepan publik. Temuan data tersebut 

nampaknya selaras dengan hasil temuan Wahyuni (2014) yang juga menggunakan subjek 

mahasiswa dalam penelitiannya. Hasil penelitian Wahyuni (2014) menyimpulkan bahwa 

kecemasan komunikasi public speaking (pidato) memiliki skor nilai tertinggi dibanding 

subskor lain. Hasil penelitian Setyastuti (2012) menunjukkan bahwa konteks komunikasi 

public speaking memiliki skor tertinggi. DeVito (2011) menyatakan bahwa pada umumnya 

individu mempunyai skor lebih tinggi pada subskor pidato dibandingkan dengan subskor 

situasi komunikasi lainnya. Pemaparan diatas menunjukkan bahwa cenderung wajar apabila 

individu memiliki kecemasan yang lebih tinggi pada situasi pidato atau berbicara didepan 

umum daripada situasi komunikasi lainnya, karena hal ini bersifat universal. 
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Apabila merujuk pada pernyataan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa subyek 

penelitian cenderung memiliki kecemasan komunikasi state.  Nampak dari hasil temuan data 

yang menunjukkan bahwa situasi komunikasi yang paling menimbulkan kecemasan bagi 

subyek ialah situasi public speaking, sedangkan pada situasi komunikasi lainnya skor rata-rata 

menunjukkan tingkat kecemasan komunikasi sedang. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa 

subyek penelitian mengalami kecemasan komunikasi tinggi hanya pada situasi komunikasi 

tertentu. 

 
S I M P U L A N  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan secara signifikan dengan tingkat sedang antara self-esteem dengan 

kecemasan komunikasi mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Airlangga 2015-2016. 

Korelasi tingkat sedang pada penelitian ini menunjukkan bahwa self-esteem berkontribusi 

sebesar 45,7% terhadap kecemasan komunikasi, sedangkan faktor-faktor lain diluar self-

esteem menyumbangkan 54,3%. Hubungan antara self-esteem dengan kecemasan komunikasi 

dalam penelitian ini merupakan korelasi negatif. Makna dari hubungan bersifat negatif ini 

ialah semakin rendah self-esteem seseorang, maka semakin tinggi kecemasan komunikasi 

yang ia alami, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan hasil penelitian berikut saran yang diajukan untuk peneliti selanjutnya, 

antara lain adalah pemilihan data tambahan dalam menyusun alat ukur hendaknya benar-

benar diperhitungkan sehingga data tambahan benar mampu memperkaya hasil temuan data, 

dan mempertimbangkan keseimbangan jumlah masing-masing kelompok sampel seperti 

golongan gender bila memungkinkan. Saran berikutnya ialah menghindari penggunaan uji 

terpakai, mempertajam kemampuan dalam pemahaman mengenai statistik, serta saran yang 

terakhir mengingat bahwa kecemasan pada individu dapat menimbulkan respon fisik, maka 

kecemasan komunikasi pada penelitian ini hendaknya juga mengukur gejala-gejala fisiologis 

yang ditimbulkan selain dari reaksi psikologis. 

Saran yang diajukan pada masyarakat luas terkait menekan kecemasan komunikasi 

antara lain ialah memupuk keberanian untuk memulai melakukan aktivitas komunikasi 

dengan ditunjang persiapan yang baik, meningkatkan intensitas berlatih, belajar dari berbagai 
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sumber dan dari kegagalan yang pernah dialami. Selanjutnya, saran yang dirasa tepat untuk 

meningkatkan self-esteem adalah hendaknya individu fokus pada kemampuan atau potensi 

diri, memahami bahwa setiap orang memiliki keunikannya masing-masing termasuk diri kita 

sendiri. Hal ini didukung oleh pernyataan Coopersmith (1967) yang mengatakan bahwa 

mengatasi kegagalan, melawan perasaan tidak mampu, menggunakan cara yang baik serta 

bijak dalam menghadapi devalusi akan memungkinkan untuk meningkatkan self-esteem pada 

individu. 
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