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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perasaan cemas atau grogi saat mulai berbicara di depan umum adalah hal 

yang seringkali  dialami  oleh  kebanyakan   orang.  Bahkan  seseorang  yang  

telah berpengalaman berbicara  di  depan  umum  pun  tidak  terlepas  dari  

perasaaan  ini. Menurut  Osborne  (2004) perasaan  cemas  ini  muncul  karena  

takut  secara  fisik terhadap  pendengar,  yaitu  takut  ditertawakan  orang,  takut  

bahwa  dirinya  akan menjadi  tontonan  orang,  takut  bahwa  apa  yang  akan  

dikemukakan  mungkin  tidak pantas  untuk  dikemukakan,  dan  rasa  takut  

bahwa  mungkin  dirinya  akan membosankan. Menurut Santoso (1998) 

kecemasan berbicara di depan umum bersifat subjektif,  biasanya  ditandai  

dengan  gejala  fisik  dan  gejala  psikologis.  Termasuk dalam  gejala  fisik  yaitu  

tangan  berkeringat,  jantung  berdetak  lebih  cepat,  dan  kaki gemetaran. 

Kemudian, yang termasuk gejala psikologis adalah takut akan melakukan 

kesalahan,  tingkah  laku  yang  tidak  tenang  dan  tidak  dapat  berkonsentrasi  

dengan baik.  

Penelitian  Zimbardo  pada  Universitas  Stanford  di  California,  AS  

(2006) menyatakan  kecemasan  membuat  individu  merasa  rendah  diri,  

meremehkan diri  sendiri,  menganggap  dirinya  tidak  menarik  dan  menganggap  

dirinya  tidak menyenangkan  untuk  orang  lain.  Individu  yang  cenderung  

mengalami  kecemasan ditandai dengan ketegangan otot dan adanya tingkat 
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kewaspadaan yang sangat tinggi. Kemudian,  individu  tersebut  akan  menolak  

untuk  bersosialisasi  dengan  orang  lain, keadaan individu akan membaik ketika 

ketegangannya berkurang. 

 Individu  yang  pemalu  dan  cemas  secara  sosial  cenderung  untuk  

menarik  diri dan  tidak  efektif  dalam  interaksi  sosial,  ini  dimungkinkan  

karena  individu  tersebut mempersepsi  akan  adanya  reaksi  negatif.  Kecemasan  

merupakan  suatu  kekurangan dalam hubungan  sosial,  karena  individu  yang  

gugup  (nervous)  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 (Dayakisi & Hudaniah, 

2003).  

Kecemasan berbicara di depan umum yang terjadi pada diri mahasiswa bisa 

disebabkan oleh berbagai macam hal. Menurut Geist (2000) kecemasan tersebut 

dapat bersumber dari berbagai hal seperti tuntutan sosial yang berlebihan dan tidak 

mau atau tidak mampu dipenuhi oleh individu tersebut, standar prestasi yang tinggi 

dengan kemampuan yang dimilikinya seperti kurang siapnya untuk menghadapi 

situasi yang ada. Ketika merasa cemas ataupun ketika dihadapkan pada situasi 

menekan, individu akan mengalami gejala-gejala fisik maupun psikologis. Nevid, 

dkk (1997) menyatakan bahwa kecemasan berbicara di depan umum biasanya 

ditandai dengan gejala fisik seperti tangan berkeringat, jantung berdetak lebih 

cepat dan kaki gemetaran. 
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Kecemasan berbicara di depan umum juga ditandai dengan adanya gejala 

psikologis seperti takut akan melakukan kesalahan, tingkah laku yang tidak tenang 

dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Menurut Matindas (2003) Individu 

yang merasa cemas baik psikis maupun biologis, dalam dirinya akan terjadi 

gangguan antisipasi atau harapan pada masa yang akan datang. Keadaan ini 

ditandai dengan adanya rasa khawatir, gelisah dan perasaan akan terjadi sesuatu 

yang tidak menyenangkan dan individu tidak mampu menemukan cara 

penyelesaian terhadap masalahnya Hurlock (1997). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecemasan berbicara di depan 

umum adalah efikasi diri. Efikasi  diri  merupakan  salah  satu  aspek  afektif  

tentang  invididu  itu sendiri yang  paling  berpengaruh  dalam  kehidupan  sehari-

hari.  Tumbuhnya  efikasi  diri merupakan  salah  satu  aspek  yang  berpengaruh  

dalam  keberhasilan  menghadapi tuntutan kehidupan.  Efikasi menjadi penting 

untuk menjawab tuntutan kehidupan atau  tugas  yang  diberikan  karena  dengan  

efikasi  diri  individu tidak mudah  menyerah  hingga  tercapainya  hasil  yang  

diharapkan  (Bandura,  1997). Mahasiswa yang memiliki efikasi diri akan tetap 

bertahan dalam menghadapi hambatan atau  tantangan  yang  diberikan.  Oleh  

karena  itu  setiap  mahasiswa  dituntut  memiliki efikasi diri sebagai salah satu 

upaya dalam meningkatkan prestasi belajar dan mewujudkan tujuan pendidikan. 

Penanganan kecemasan antara satu individu dengan individu lainnya dapat 

berbeda tergantung pada penilaian pribadi individu terhadap kemampuan yang 

dimilikinya yang disebut efikasi diri Sarafino (1994) efikasi diri  sebagai 

keyakinan individu bahwa ia dapat menguasai situasi dan memperoleh hasil yang 



4 
 

 
 

positif. Penilaian seseorang terhadap efikasi diri memainkan peranan besar dalam 

hal bagaimana seseorang melakukan pendekatan terhadap berbagai sasaran, tugas 

dan tantangan Bandura (1997). Ketika menghadapi tugas yang menekan, dalam hal 

ini berbicara di depan umum, keyakinan individu terhadap kemampuan mereka 

(efikasi diri) akan mempengaruhi cara individu dalam bereaksi terhadap situasi 

yang menekan Bandura (1997). Tingginya efikasi diri yang dimiliki akan 

memotivasi individu secara kognitif untuk bertindak lebih bertahan dan terarah 

terutama apabila tujuan yang hendak dicapai merupakan tujuan yang jelas. Tidak 

mengherankan apabila ditemukan hubungan yang signifikan antara efikasi diri 

dengan prestasi dan performansi individu tersebut Bandura (1997), lebih lanjut 

Bandura (1997) menyatakan bahwa efikasi diri berguna untuk melatih control 

terhadap stres, yang berperan penting dalam keterbangkitan kecemasan. Individu 

yang percaya bahwa mereka mampu mengadakan kontrol terhadap ancaman tidak 

mengalami kecemasan yang tinggi. Sebaliknya mereka yang percaya bahwa 

mereka tidak dapat mengatur ancaman mengalami kecemasan yang tinggi. 

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Feist & Feist (2002) bahwa 

ketika seseorang mengalami ketakutan yang tinggi maka biasanya mereka 

memiliki efikasi diri yang rendah, sementara mereka yang memiliki efikasi diri 

yang tinggi merasa mampu dan yakin terhadap kesuksesan dalam mengatasi 

rintangan dan menggangap ancaman sebagai suatu tantangan yang tidak perlu 

dihindari. Seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi, secara otomatis akan 

meningkat kan prestasi belajar seseorang tersebut.  
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Menurut Winkel (1996) menyatakan bahwa prestasi adalah kemampuan 

yang dihasilkan karena usaha belajar. Kemampuan intelektual individu sangat 

menentukan keberhasilan dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil 

atau tidaknya seseorang dalam belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, 

tujuannya untuk mengetahui prestasi yang diperoleh selama proses belajar 

berlangsung. Adapun prestasi dapat diartikan hasil yang diperoleh karena adanya 

aktifitas belajar yang telah dilakukan. 

Prestasi belajar menunjukkan suatu tingkat keberhasilan seseorang dalam 

menguasai tugas belajar setelah belajar dalam waktu tertentu. Prestasi belajar yang 

biasanya dinyatakan dalam bentuk angka sebagai deskripsi tingkat penguasaan 

atau penyelesaian tugas – tugas belajar mahasiswa dalam periode tertentu, baik 

dalam aspek pengetahuan, sikap mau pun keterampilan, ternyata tidak selalu sama 

yang diperoleh mahasiswa. Ada yang tidak memuaskan, ada yang memuaskan dan 

ada yang sangat memuaskan. Memang yang mempengaruhi proses dan prestasi 

belajar mahasiswa sangat kompleks dan bervariasi. Para ahli pada umumnya 

mengelompokkan kedalam dua faktor, yaitu faktor – faktor yang bersumber dari 

dalam dan dari luar diri mahasiswa. Faktor – faktor dari dalam dibedakan menjadi 

faktor fisik dan psikis. Faktor fisik antara lain: kesehatan umum, keadaan fungsi – 

fungsi fisiologis tertentu, sedangkan faktor psikis antara lain : efikasi diri, 

motivasi, sikap, bakat, suasana hati, intelegensi dan minat ( Suryabrata, 1990). 

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa Psikologi. Sebagai 

mahasiswa psikologi seharusnya mereka bisa mengontrol dan mengarahkan 

perilaku mereka untuk bisa berprestasi dengan baik dibidang akademik karena 
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mereka belajar ilmu tentang perilaku manusia. Kenyataannya mereka tidak selalu 

lancar dalam belajar. Mahasiswa psikologi Uin Suska Riau seringkali tidak 

mampu menunjukkan prestasi belajarnya dengan optimal sesuai dengan potensi 

yang mereka miliki, bahkan diantara mereka ada yang dikeluarkan Drop Out. 

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 

juli sekitar pukul 08.00-15.00 WIB dengan menggunakan metode wawancara di 

Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU. Peneliti mewawancarai mahasiswa di 

fakultas psikologi angkatan 2016 dan 2017. Ada mahasiswa yang menyatakan 

bahwa dirinya mengalami kecemasan sebelum melakukan presentasi di depan 

kelas atau berbicara di depan umum. Mahasiswa yang di wawancarai meyatakan 

bahwa mereka mengalami kecemasan sebelum melakukan presentasi, bentuk dari 

perilaku kecemasan dari setiap mahasiswa berbeda-beda ada yang mengalami 

keringat dingin, pusing, sering ke kamar mandi, mules dan ingin buang air besar. 

Data awal dari wawancara yang di lakukan oleh peneliti, kebanyakan mahasiswa 

yang mengalami kecemasan disebabkan karena beberapa faktor, antara lainnya 

mahasiswa belum benar-benar menguasai materi, takut tidak bisa menjawab 

pertanyaan yang di ajukan oleh teman sekelasnya, ada pun penyebab lain seperti 

pikiran yang negative dan tidak percaya terhadap kemampuan sendiri serta 

prestasi belajar yang kurang baik dapat mempengaruhi kecemasan menjadi 

semakin besar dan memperburuk keadaan. 

Kemudian di hari berikutnya peneliti melakukan wawancara kembali pada 

pukul 10.00-15.00 WIB. Saat diwawancarai ada mahasiswa yang menyatakan 

bahwa mereka mengalami kecemasan sebelum melakukan presentasi, ada yang 
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beranggapan bahwa berbicara di depan banyak orang itu sangat menakutkan, 

karena harus menjelaskan sesuatu yang di dasari dengan teori, mereka takut 

apabila pernyataan yang di sampaikan salah, dan tidak dapat menjawab 

pertanyaan, apalagi kalau harus satu kelas dengan kakak tingkat yang notabennya 

sudah lebih berpengalaman dalam hal tersebut, rasa kurang percaya diri akirnya 

muncul dan sangat menggangu, adapula yang menyatakan bahwa rasa cemas itu 

muncul ketika dia memandangi dosen yang mengampu di kelasnya sebelum dia 

melakukan presentasi, menerutnya dosen tersebut sangat galak, dan sering 

menanggapi atau memberi pertanyaan yang menurutnya lumayan susah tentang 

materi presentasi yang telah di sampaikan, pada semester-semester awal 

mahasiswa ini malah belum tau tatacara presentasi yang baik, jadi hal-hal seperti 

ini yang mendorong mahasiswa untuk memiliki rasa cemas. Ciri-ciri yang muncul 

akibat rasa cemas pun hampir sama dengan wawancara di hari sebelumnya, disini 

mahasiswa juga menyatakan bahwa ada yang mengeluarkan kringat dingin, 

mulas, pusing dan ada juga yang karena saking kepepetnya dia sampai tidak 

masuk kuliah. Kecemasan berbicara di depan umum yang terjadi pada diri 

individu bisa di sebabkan oleh berbagai macam hal.  

Menurut hasil wawancara pada mahasiswa Psikologi UIN SUSKA RIAU, 

kecemasan  berbicara  di depan  umum  merupakan  salah  satu  masalah  yang  

sering dialami  oleh  mahasiswa.  Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan 

beberapa mahasiswa Psikologi UIN SUSKA RIAU, umumnya  mahasiswa  

tersebut  merasa  takut  dan  khawatir  ketika  harus  berbicara  di depan banyak 
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orang, misalnya dalam diskusi, presentasi di  depan kelas karena merasa tidak 

bisa, takut salah, malu, takut ditertawakan dan sebagainya. 

Bertanya kepada dosen, mempresentasikan tugas, melakukan diskusi     

kelompok, merupakan beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan mahasiswa di 

dalam kelas, dimana mahasiswa tidak hanya berinteraksi dengan dosen, tetapi juga 

dituntut untuk berbicara, mengemukakan pendapat dan ide-idenya secara lisan di 

depan orang banyak.  

Menurut Geist (2000) kecemasaan tersebut dapat bersumber dari berbagai 

hal seperti tuntutan social yang berlebebihan dan tidak mampu di penuhi oleh 

individu yang bersangkutan, standar prestasi yang terlalu tinggi dengan 

kemampuan yang dimilikinya seperti kekurang persiapan untuk menghadapi 

situasi yang ada, kurang percaya terhadap kemampuan yang ia miliki, prestasi 

belajar yang kurang maksimal, pola berfikir dan persepsi yang negative terhadap 

situasi atau diri sendiri. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “ Hubungan Antara Efikasi Diri Dan Prestasi Belajar Dengan 

Kecemasan Berbicara Di Depan Umum Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah apakah terdapat Hubungan antara Efikasi Diri dan Prestasi Belajar dengan 

Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada Mahasiswa Psikologi Universitas 

Sultan Syarif Kasim. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan 

berbicara didepan umum pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

2. Untuk mengetahui hubungan prestasi belajar dengan kecemasan berbicara 

didepan umum pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dan prestasi belajar dengan 

kecemasan berbicara didepan umum pada Mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

D. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang 

memiliki karakteristik yang relatif sama meskipun berbeda dalam hal kriteria 

subjek, jumlah, tempat, waktu. Posisi variabel dan metode analisis yang 

digunakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengenai 

Hubungan antara Efikasi Diri dan Prestasi Belajar dengan Kecemasan Berbicara 

di Depan Umum Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim. Penelitian terkait yang pernah dilakukan oleh peneliti yang 

lain antara lain yaitu: Penelitian Astrid (2010), yang berjudul hubungan antara self-

eficacy dengan kecemasan berbicara di depan umum pada Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Sumatra Utara. Perbedaannya adanya penambahan variabel, 
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perbedaan responden, perbedaan waktu dan perbedaan lokasi. Variabel yang 

ditambahkan yaitu prestasi belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Made Rustika (2002) meneliti tentang 

“Efikasi Diri Tinjauan Albert Bandura” dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dan mengambil variabel efikasi diri. hasilnya adalah Albert Bandura 

menyebutkan bahwa keyakinan memiliki kemampuan untuk mengelola dan 

melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dengan istilah efikasi diri. Persamaan 

pada penelitian ini adalah variabel efikasi diri dan perbedaannya terletak pada 

jumlah variabel yang dibahasnya kalau peneliti membahas variabel yang lainnya 

juga seperti kecemasan berbicara dan prestasi belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2014) meneliti tentang” Efikasi Diri, 

Dukungan Sosial Dan Penyesuaian Diri Dalam Belajar” dengan menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dan mengambil variabel efikasi diri, dukungan sosial 

dan penyesuaian diri dalam belajar” hasilnya adalah penelitian ini menunjukan 

bahwa ada hubungan signifikan antara efikasi diri dan dukungan sosial orangtua 

dengan efikasi diri dalam penyesuaian diri siswa dalam belajar. Persamaan 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengukur variabel variabel tentang efikasi 

diri dan prestasi belajar dan perbedaan penelitian ini terletak pada teknik 

pengambilan sampel, subjek dan tempat penelitian.  

Kesimpulan bahwa penelitian ini adalah benar-benar hasil karya penelitii. 

Bagian-bagian tertentu dari penulisan penelitian ini di kutip dari hasil karya orang 

lain telah dituliskan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan 

karya ilmiah. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, adapun manfaat yang dapat diambil yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pada ilmu 

psikologi khususnya psikologi pendidikan, terutama dapat memperkaya referensi 

mengenai hubungan antara efikasi diri dan prestasi belajar dengan kecemasan 

berbicara di depan umum pada mahasiswa fakultas psikologi universitas islam 

negeri sultan syarif kasim. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap mahasiswa 

dalam memotivasi dirinya untuk mempunyai efikasi diri dan prestasi belajar yang 

baik sehingga mereka memiliki kecemasan yang lebih rendah saat berkomunikasi 

didepan umum. 

 


