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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa fakultas psikologi di tuntut untuk memiliki kemampuan 

berbicara di depan umum, selain mengungkapkan pikirannya secara tertulis. 

Kemampuan mengungkapkan sesuatu secara lisan memerlukan penguasaan 

Bahasa yang baik agar mudah di mengerti oleh orang lain dan membutuhkan 

pembawan diri yang tepat. Kemampuan mahasiswa berbicara di depan umum 

lebih banyak menggunakan metode diskusi kelompok dan presentasi. Akan tetapi, 

mahasiswa sering merasa cemas untuk mengendapkan pemikirannya secara lisan, 

baik pada saat diskusi kelompok, saat mengajukan pertanyaan pada dosen, 

ataupun ketika harus berbicara di depan kelas saat mempresentasikan tugas. 

(Wahyuni,2014) 

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian orang saat mendapatkan sesuatu 

yang menurutnya buruk individu tersebut akan merasa cemas. Seseorang 

merasakan cemas ketika menghadapi situasi yang membuat diri seseorang merasa 

terancam. Menurut Kaplan, Sadock, dan Grebb (1994), kecemasan adalah suatu 

reaksi pada suatu situasi tertentu yang menurut inividu merasa terancam (Widury, 

2005). 

Pada umumnya kecemasan merupakan salah satu masalah psikologis yang 

ada disekitar kita. Karena kecemasan merupakan pengalaman universal, dijumpai 

oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Istilah kecemasan sendiri banyak di 
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gunakan oleh masyarakat untuk mengartikan perasaan takut pada diri seseorang. 

Banyak hal yang dapat menimbulkan kecemasan, misalnya kesehatan kita, 

relasikita, ujian, karier, dan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. 

Menurut Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus dan Beverly Greene (2005) 

kecemasan adalah suatu kekhawatiran yang memberi stimulus bahwa sesuatu 

yang buruk akan segera terjadi seperti kesehatan, relasi sosial, karir dan lain-lain 

yang bisa menjadi sebab khawatir (Nevid, dkk, 2005). 

Saat seseorang merasa cemas, gejala fisik yang muncul seperti panas 

dingin, jantung berdebar, ingin buang air besar, ingin buang air kecil, berkeringat 

dan lain-lain. Menurut Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus dan Beverly Greene 

(2005), ada beberapa ciri tentang kecemasan salah satunya bisa dilihat dari reaksi 

fisik seperti, mengalami kegelisahan, tangan dan anggota tubuh yang lain 

berkeringat, sulit berbicara, mengalami keringat dingin, jantung terasa berdebar 

dan lain-lain (Nevid, dkk, 2005). 

Di dalam jurnal ada hasil wawancara tentang salah satu fenomena yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari mengenai kecemasan yaitu Subjek berinisial E 

mengatakan bahwa subjek sering cemas ketika berbicara di depan umum karena 

subjek khawatir dan takut jika harus berada di tengah orang banyak, 

menghabiskan banyakwaktu untuk berbicara di depan orang banyak merupakan 

hal-hal yang tidak menyenangkan dan mengerikan bagi subjek. Sehingga subjek 

sering mengalami tegang, panik, berkeringat dan sering tanpa sadar menggerak-

gerakkan pulpen ketika berbicara depan umum (Wahyuni, 2014). 

Motley ( Byers dan Weber, 1995) menegaskan bahwa ketakutan atau 
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kecemasan berbicara di depan umum, mungkin adalah bentuk communication 

apprehension yang paling umum. Kecemasan berbicara di depan umum dikatakan 

sebagai salah satu ketakutan terbesar yang di alami oleh warga Amerika. Motley 

juga menyatakan bahwa sekitar 85% dari kita mengalami kecemasan yang tidak 

menyenangkan berkenaan dengan berbicara di depan umum tersebut. Pada 15% 

sampai 20% mahasiswa Amerika, ketakutan ini melemahkan, dan sangat 

mengganggu pekerjaan individu. 

Dalam rangka untuk mendapatkan informasi berdasarkan fenomena yang 

peneliti lihat di kampus pada hari senin 15 juni 2015 sekitar pukul ± 08.00-11.00 

WIB dengan menggunakan metode wawancara di Fakultas Fsikologi 

UniversitasMuhammadiyah Surakarta. Peneliti mewawancarai mahasiswa di 

fakultas psikologi yang sudah bersemester 6 dan semester 8. Ada mahasiswa yang 

menyatakan bahwa dirinya mengalami kecemasan sebelum melakukan presentasi 

di depan kelas atau berbicara di depan umum. 5 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, mual, sering ke kamar mandi, mules dan ingin 

buang air besar. Data awal dari interview 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 dapat mempengaruhi kecemasan 

menjadi semakin besar. Dan pada akirnya akan memperburuk keadaan. 
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Kemudian di hari berikutnya peneliti melakukan wawancara kembali pada 

tanggal 16 juni 2015 pukul ± 10.00-12.00 WIB. Peneliti mencari mahasiswa yang 

masih semester awal-awal (2,4) karena di hari sebelumnya telah mewawancarai 

mahasiswa yang sudah semester lama di fakutas tersebut. Pada mahasiswa 

semester ini ada 5 dari 7 mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka mengalami 

kecemasan sebelum melakukna presentasi, ada yang 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 
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di sebabkan oleh berbagai macam hal. Menurut Geist (dalam Gunarsa, 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, pola berfikir dan persepsi 

yang negative terhadap situasi atau diri sendiri. 

Menurut (Rahmat,2009) apabila orang merasa rendah diri, maka orang 

tersebut akan mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan gagasannya pada 

orang lain, dan cenderung menghindar untuk berbicara di depan umum, karena 

takut orang lain akan menyalahkannya. Kecemasan dalam interaksi social lebih 

sering dikarenakan adanya pemikiran-pemikiran negatif dalam diri individu. 

Individu merasa bahwa orang lain tidak dapat menerima dirinya karena 

perbedaan-perbedaan yang di milikinya, seperti perbedaan status social, status 

ekonomi dan tingkat pendidikannya. 

Menurut Gunarsa (1983) salah satu faktor kepribadian yang berhubungan 

erat dengan kecemasan berbicara di depan umum adalah konsep diri. Konsep diri 

adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri secara keseluruhan, baik fisik, 

psikis, social, maupun moral. Penilaian terhadap diri sendiri tersebut sanagt di 

pengaruhi oleh penilaian ingkungan terhadap dirinya. Lingkungan tersebut adalah 

keluarga, sekolah, kampus, dan lingkungan pergaulan diluar rumah. 

Rakhmat (2000) menyatakan bahwa konsep diri bukan hanya sekedar 

gambaran deskripsi saja melainkan juga penilaiaan seseorang terhadap dirinya. 

Jadi konsep diri meliputi apa yang di pikirkan dan apa yang dirasakan seseorang 
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tentang dirinya. 

Menurut Rakhmat (2008) ada 4 faktor yang mempengaruhi kecemasan 

dalam berbicara di depan umum, salah satunya yaitu konsep diri. Faktor konsep 

diri merupakan faktor sangat penting dalam terwujudnya komunikasi, karena 

seseorang yang mempunyai konsep diri positif akan mampu mengeluarkan segala 

sesuatu yang ada pada dirinya terutama dalam mengeluarkan pendapat, ide atau 

pun gagasan- gagasan pada orang lain. Oleh karena itu, individu yang mempunyai 

konsep diri tinggi atau positif umumnya mempunyai ciri-ciri percaya diri, 

penerimaan diri yang baik, optimis, harga dirinya tinggi, memiliki perasaan aman 

dan tidak mudah cemas. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah di paparkan di awal untuk 

menghadapi situasi berbicara di depan umum, diharapkan tidak mengalami 

kecemasan. Seseorang ketika maju di depan umum untuk berbicara seharusnya 

dengan kondisi tenang agar materi yang tersampaikan dapat terpenuhi dengan 

maksimal. Berdasarkan pemaparan di atas maka peneitian ini merumuskan 

permasalahan kecemasan berbicara di depan umum. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara konsep diri dengan kecemasan berbicara di depan umum.  

2. Tingkat konsep diri pada mahasiswa. 

3. Tingkat kecemasan berbicara di depan umum. 

Untuk mengetahui tingkat kecemasan berbicara di depan umum.. 



7 

 

4. Sumbangan efektif antara konsep diri terhadap kecemasan berbicara di depan 

umum. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi : 

1. Konsep diri dapat mempengaruhui kecemasan berbicara di depan umum. 

2. Mahasiswa berkaitan dengan kecemasan berbicara di depan umum, dimana 

mahasiswa jangan terlalu berfikir negative untuk perilaku yang menakutkan , 

sehingga mahasiswa dapat mengembangankan potensi-potensi yang dimiliki 

dengan optimal. 

3. Peneliti lain Dapat memberi sumbangan informasi bagi peneliti lain sehingga 

dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan penelitian yang sejenis.  


