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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa sebagai agen perubahan, diharapkan mempunyai keahlian dan 

kemampuan yang bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat. 

Permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak terlepas dari permasalahan 

menghadapi tantangan global. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam 

menghadapi tantangan tersebut. Pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan 

dengan melakukan pengembangan sumber daya masyarakat. Keahlian mahasiswa 

dibuktikan dengan kemampuan meningkatkan kapabilitas. 

Menurut Bender (1997) pengetahuan, keterampilan teknis, pengalaman 

dan kemampuan berorganisasi sangat penting bagi kemajuan karier individu, 

namun demikian ada hal faktor yang lebih penting yaitu komunikasi. Lebih lanjut 

ia menjelaskan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif, 

yaitu komunikasi yang mengarah pada usaha menyampaikan gagasan dan mampu 

diterima dengan baik oleh orang lain.  

Fenomena yang terjadi saat ini, mahasiswa tidak berani mengemukakan 

pendapat ataupun mengajukan pertanyaan di dalam forum. Begitu pula ketika 

diminta untuk mempresentasikan makalah yang telah dibuat, tidak sedikit dari 

mahasiswa yang tidak mampu mempresentasikan dengan baik, bahkan hanya 

membacakan tulisan dari makalah tersebut. Alasan utama yang biasa 

dikemukakan adalah kecemasan.  
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Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 18 Februari 

2006, bahwa yang dirasakan para mahasiswa ketika melakukan presentasi adalah 

perasaan grogi, jantung berdetak kencang, keringat bercucuran di seluruh tubuh, 

kaki bergetar, kata-kata yang telah disusun rapi untuk diutarakan seketika hilang, 

merasa selalu dievaluasi oleh orang lain atas setiap perbuatannya, takut jika 

nantinya ada pertanyaan dari audien. Menurut mahasiswa presentasi merupakan 

suatu pekerjaan yang menakutkan, jika diminta untuk memilih antara 

mengerjakan soal dalam jumlah besar, maka hal tersebut akan menjadi pilihan 

dibandingkan dengan melakukan presentasi. 

Seorang mahasiswa yang telah diwawancarai oleh peneliti 

mengungkapkan:  

“yang dirasakan waktu presentasi ya… grogi, deg-degan, keringatan di 
seluruh badan, kaki gemetar, nggak bisa ngomong, meski tadinya sudah hafal, 
…kayaknya orang-orang pada ngeliatin …gimana gitu, kayak ada yang salah tapi 
kayaknya nggak, juga takut…takut kalau ada pertanyaan dari audien. Kalo aku 
mending nggarap soal yang banyak daripada disuruh presentasi.” 

 

Sesuai dengan pernyataan Daley (2005) bahwa ada berbagai alasan yang 

mempengaruhi kecemasan ketika presentasi yaitu, kurangnya penguasaan materi, 

tidak percaya diri tampil sambil dilihat sekian banyak pasang mata, takut dinilai, 

ataupun belum terbiasa tampil di depan publik, perasaan tidak siap, kecemasan 

ketika nantinya ada pertanyaan dari peserta, harga diri menurun.  

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti juga menunjukan persiapan 

yang dilakukan oleh mahasiswa ketika diminta untuk presentasi adalah 

penguasaan materi dengan cara membaca berulang-ulang teks makalah yang akan 

dipresentasikan tersebut. 
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“persiapan yang dilakukan ya…dihafal…makalahnya dibaca terus” 

Upaya untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi kecemasan saat 

melakukan presentasi hendaknya segera dilakukan. Menurut Baird (1981), untuk 

mengatasi kecemasan dalam hal berbicara dimuka umum adalah dengan 

menggunakan terapi kognitif, desentisasi sistematik, relaksasi dan terapi realitas.  

Pelatihan (Truelove, 1995) adalah suatu bentuk usaha untuk mengajarkan 

pengetahuan keterampilan dan sikap untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang 

berhubungan dengan tugas tertentu yang bertujuan meningkatkan kinerja secara 

langsung. Begitu pula dengan berbicara di muka umum yang dalam hal ini 

dispesifikan pada presentasi dibutuhkan latihan untuk mendapatkan keterampilan 

tersebut.  

Public speaking (Gronbeck dkk, 1992) merupakan proses interaktif 

melalui tukar menukar gagasan dengan orang banyak sehingga harus 

memperhatikan keterampilan-keterampilan psikomotor, bahasa tubuh, keadaan 

mental baik pembicara maupun pendengar. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (1991) menerangkan bahwa 

kecemasan berbicara di muka umum dapat dikurangi dengan melakukan relaksasi. 

Melalui relaksasi individu mendapatkan ketenangan sehingga lebih siap untuk 

berbicara di muka umum. 

Pelatihan public speaking dapat dijadikan alternatif solusi dalam 

membekali mahasiswa untuk melakukan presentasi dan mengurangi kecemasan 

presentasi yang patut dipertimbangkan.  
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Pelatihan public speaking (Devito, 1995) merupakan pelatihan yang 

bertujuan mempersiapkan individu untuk tampil berbicara di depan umum baik 

dalam aspek kognitif dan perilaku. Menurut Goodall dan Waagen (1995) dalam 

dunia bisnis, presentasi merupakan salah satu keterampilan yang akan 

mempengaruhi karir individu. Ironisnya di dunia pendidikan (perguruan tinggi) 

masih terjadi fenomena-fenomena kecemasan presentasi seperti yang diungkap 

diatas. 

Uraian-uraian diatas memunculkan sebuah rumusan masalah, yaitu: 

bagaimana efektivitas pelatihan public speaking dalam upaya menurunkan 

kecemasan presentasi bagi mahasiswa? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat eksperimental dengan 

tema “Efektivitas Pelatihan Public Speaking terhadap Penurunan Kecemasan 

Presentasi pada Mahasiswa”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan public 

speaking terhadap menurunnya kecemasan presentasi pada mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua segi yaitu: 

Dari segi teoritis: 

1. Penelitian ini diharapkan mampu menemukan metode pelatihan yang 

tepat untuk mengurangi kecemasan presentasi. 
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2. Bagi keilmuan psikologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan khususnya bidang psikologi umum.  

Dari segi praktis: 

1. Bagi subjek penelitian dapat mengurangi kecemasan presentasi dengan 

mengikuti pelatihan public speaking. 

2. Bagi pelatih atau trainer, bahwa pelatihan public speaking dalam 

penelitian ini dapat dijadikan model pelatihan untuk mengurangi kecemasan 

presentasi. 

3. Bagi Fakultas Psikologi, pelatihan public speaking dapat dijadikan 

kegiatan yang menunjang dalam melakukan peningkatan sumber daya mahasiswa 

yang dalam hal ini lebih ditekankan pada keahlian. 

4. Bagi peneliti lain yang berminat meneliti kecemasan presentasi ataupun 

penelitian tentang pelatihan public speaking, penelitian dapat dijadikan referensi 

dalam penelitian yang akan dilakukan. 
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