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HALAMAN MOTTO

Dengarkan, Tersenyumlah, dan setuju saja. Lalu lakukan apapun yang ingin
kamu lakukan dari awal.
(Robert Downey Jr)

Pengetahuan tidak dapat menggantikan persahabatan. Aku lebih suka menjadi
idiot daripada harus kehilangan mu.
(Patrick Star)
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TINGKAT KECEMASAN KOMUNIKASI
SAAT MEMPRESENTASIKAN TUGAS PADA MAHASISWA AWAL

Niklaus Wisesa Ganang Wijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kecemasan komunikasi pada
mahasiswa semester awal Universitas Sanata Dharma. Pengambilan data
menggunakan skala PRPSA (Personal Report of Public Speaking Anxiety) yang
disebarkan pada 150 mahasiswa. Analisis data menggunakan metode statistik
deskriptif melalui program SPSS 20, 00 for Windows.Tingkat reliabilitas skala
sebesar 0, 847. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa secara umum tingkat
kecemasan komunikasi pada mahasiswa baru masuk dalam kategori cukup
sebanyak 73 mahasiswa (48, 6 %). Mahasiswa yang masuk dalam kategori tinggi
sebanyak 29 mahasiswa (19, 3 %). Sedangkan mahasiswa yang masuk dalam
kategori rendah sebanyak 48 mahasiswa (32, 1 %). Selain itu, tidak ada perbedaan
signifikan kecemasan komunikasi antara mahasiswa laki – laki dengan
perempuan.
Kata kunci : Kecemasan komunikasi, dewasa awal
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THE STATE OF COMMUNICATION APPREHENSION
ON FRESHMAN WHEN PRESENTING ASSIGNMENT

Niklaus Wisesa Ganang Wijaya

ABSTRACT
This study aimed to determined the level of communication apprehension in
adolescent. The data were collect by using PRPSA (Personal Report of Public
Speaking Anxiety) scale that was distributed to 150 students. The data were
analyzed by using descriptive statistic method with SPSS 20,00 program for
windows. Reliability of communication apprehension scale was 0, 847. Based on
the result of analysis, it was found that generally the scale of communication
apprehension in adolescent was in adequate category, as many as 73 students
(48,6 %). There where 29 students (19, 3%) that were categorized into high
communication apprehension and 48 students (32, 1%) students that were
categorized into low communication apprehension.
Keywords : communication apprehension, adolescent
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia pada umumnya pasti pernah mengalami rasa cemas. Cemas
dalam bahasa Inggris disebut “Anxiety” dan dalam bahasa latin disebut
“Angustus” yang berarti kaku (Trismiati, 2004). Perasaan cemas saat mulai
berbicara mempresentasikan tugas merupakan perilaku yang dialami oleh
hampir seluruh mahasiswa (Basri & Zainullah, 2015). Menurut Basri dan
Zainullah (2015), perasaan cemas pada mahasiswa tersebut seperti takut dan
merasa menjadi pusat perh

atian teman-temannya. Perasaan cemas saat

mempresentasikan tugas sama dengan saat seseorang, khususnya mahasiswa,
harus berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat.
Berdasarkan pengamatan, saat

salah satu kelompok mahasiswa

mempresentasikan tugas kuliah pada teman kelas dan dosen, nampak
kecemasan yang muncul, yang ditunjukkan dengan mahasiswa terlalu fokus
membacakan materi. Seperti hasil dari wawancara singkat pada mahasiswa
Psikologi berinisial J dari Universitas X Yogyakarta berikut ini: “ya awalnya
sebelum maju tu perasaan ku biasa aja udah merasa siap gitu. Tapi waktu
udah sampe di depan semuanya berubah. Apa ya, yang aku rasain ya ga
nyaman waktu sadar kalo semua mata temen temen tu ngeliat ke arah ku
kayak mau diserang gitu deh. Gara-gara itu aku mau nyalain presentasinya
aja lama banget jadi mendadak lupa gitu buyar semua”. (wawancara pribadi,
31 Maret 2018). Selain itu, pengalaman buruk saat gagal menyampaikan
materi sehingga membuat dirinya merasa terintimidasi oleh pendengar
pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu juga dapat menjadi salah satu
pemicu kecemasan. Seseorang yang mengalami kejadian traumatik akan lebih
mudah terserang rasa cemas apabila dihadapkan dengan situasi dan kondisi
yang sama. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Selain
itu, dapat dipastikan bahwa hampir semua pelajar pernah mengalami
kecemasan komunikasi saat sedang mempresentasikan tugasnya. Menurut
1
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pandangan umum, ada dua faktor penyebab seseorang mengalami kecemasan
saat berbicara di depan umum, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor
internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan
faktor eksternal adalah faktor bersumber dari luar.
Menurut Horowitz (2002) faktor yang mempengaruhi kecemasan
komunikasi yaitu neurobiologis, psikofisiologis, lingkungan (environment),
budaya (heritage), kognitif, temperamen (temperament), dan sifat kepribadian
(personality traits). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Katz (2000)
menunjukkan bahwa kecemasan berbicara di depan umum terjadi di kalangan
siswa,

mahasiswa

bahkan

kalangan

umum.

Hasil

penelitian

ini

memperlihatkan 20% sampai 85% orang mengalami kecemasan ketika
mereka berbicara di depan umum. Serupa dengan penelitian tersebut, Hughes
(2017) mengungkapkan bahwa sebesar 20 % mahasiswa masih mengalami
kecemasan komunikasi saat mempresentasikan tugas. Tingkat kecemasan
dapat mengakibatkan mahasiswa menghindari mata kuliah tertentu, tidak
pernah berbicara di kelas, bahkan mahasiswa yang sangat merasa cemas
berbicara di depan umum juga menghindari kegiatan sosial (Katz, 2000).
Selain itu, keyakinan akan kemampuan diri sendiri juga memiliki hubungan
dengan kecemasan komunikasi pada mahasiswa. Penelitian yang dilakukan
oleh Riani dan Rozali (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat self
efficacy maka semakin rendah tingkat kecemasan komunikasi pada
mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self efficacy tinggi (32,0%),
self efficacy sedang (39,2%) dan sisanya dengan self efficacy rendah (28,8 %)
(Riani dan Rozali, 2014). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut sebesar
20 % mahasiswa masih mengalami kecemasan komunikasi secara khusus
pada saat mempresentasikan tugas.
Nevid, et all (2005) menegaskan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan
emosional atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang
buruk akan segera terjadi. Banyak istilah yang digunakan untuk menamai
gejala kecemasan berbicara di muka umum seperti demam panggung (stage
fright), atau kecemasan berbicara (speech anxiety). Kecemasan komunikasi
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saat mempresentasikan tugas di depan kelas termasuk dalam tipe demam
panggung (stage fright). Tipe ini yang paling umum dijumpai pada seseorang
saat berbicara di depan umum (Hughes, 2017). Pada penelitian ini tipe
kecemasan komunikasi yang di teliti merupakan tipe Situational (situasional).
Situational communication apprehension merupakan salah satu tipe
kecemasan komunikasi yang secara spesifik memaparkan reaksi dari
komunikator ketika mendapat perhatian yang tidak biasa dari audiens
(McCroskey, 1982). Senada dengan pandangan McCroskey, Rahmat (2001)
menungkapkan bahwa kecemasan berbicara di muka umum adalah gejalagejala yang di alami seseorang ketika bekerja di bawah pengawasan orang
lain. Beberapa gejala yang di rasakan dan dapat terlihat seperti detak jantung
yang cepat, telapak tangan atau punggung berkeringat, nafas terengah-engah,
bibir kering, dan susah menelan, ketegangan otot dada, tangan, leher, dan
kaki, tangan atau kaki bergetar, suara bergetar atau parau, berbicara cepat dan
tidak jelas, tidak sanggup mendengar dan susah berkonsentrasi, lupa atau
ingatan berkurang. Menurut McCroskey (1982) faktor penyebab gejala
tersebut muncul yaitu terbagi menjadi enam yaitu keturunan (heredity),
lingkungan (environment), penguatan (reinforcement), situasi komunikasi
(communication situation), evaluasi (evaluation), dan kemampuan dan
pengalaman (skill and experience).
Kecemasan komunikasi dapat berdampak negatif bagi mahasiswa. Dasor
(2017) pada penelitiannya menegaskan bahwa tingkat kecemasan komunikasi
yang tinggi dan tidak ditangani dapat berpengaruh pada prestasi akademik
mahasiswa. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa yang mengalami
kecemasan komunikasi menjadi pasif dikelas dan enggan bertanya saat tidak
paham pada materi tertentu. Senada dengan penelitian yang dilakukan Sofyan
(2015: 144), ada pengaruh antara kecemasan komunikasi dengan prestasi
akademik mahasiswa. Semakin tinggi tingkat kecemasan komunikasi maka
semakin rendah prestasi akademik pada mahasiswa. Selain itu, menurut
Andieni (2016) perasaan tidak nyaman, badan gemetar, dan perasaan takut
adalah dampak umum pada mahasiswa yang mengalami gangguan kecemasan
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komunikasi. Dampak negatif yang dapat muncul jika tingkat kecemasan
komunikasi tinggi pada mahasiswa yang berpresentasi yaitu hambatan dalam
proses kerja sama dalam sebuah kelompok (Dewi dan Trikusumaadi, 2016).
Komunikasi yang terjalin menjadi tidak efektif sehingga akan berdampak
pada kerja sama yang tidak optimal antara individu yang satu dengan yang
lainnya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Siska, Sudardjo,
Purnamaningsih (2003), pikiran-pikiran negatif bahwa dirinya tidak mampu,
dan takut mendapatkan penilaian negatif oleh orang lain merupakan ciri
mahasiswa yang mengalami kecemasan komunikasi saat presentasi. Hal
tersebut dikarenakan kurangnya rasa percaya diri pada mahasiswa. Hal ini
dapat diatasi dengan cara memperbanyak berinteraksi dengan orang lain.
Pada penelitian Riani dan Rozali (2014) kewajiban mahasiswa pada
bidang akademik yaitu membuat makalah, menganalisa kasus dan
berpresentasi. Pada tugas presentasi mahasiswa dituntut aktif memaparkan
temuannya dengan cara berkomunikasi yang efektif. Sependapat dengan
temuan tersebut, menurut Endang (2015), pada saat ini perilaku cemas masih
dialami oleh mahasiswa. Saat mendapat kesempatan untuk tampil di depan
umum muncul gejala seperti jantung berdebar cepat, badan gemetar, dan
gugup (demam panggung). Oleh sebab itu, kecemasan komunikasi menjadi
penting untuk diteliti guna memantau perkembangan individu dengan
perilaku cemas saat berkomunikasi.
Terdapat dua judul dan topik yang serupa di Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pertama, perbedaan tingkat
kecemasan komunikasi terhadap lawan jenis antara remaja putra dan remaja
putri di Sleman, Yogyakarta (Astuti, 2007). Kedua, deskripsi kecemasan
komunikasi pada remaja akhir (Elisetiawati, 2014). Subjek penelitian ini yaitu
mahasiswa semester satu (dewasa awal) yang tentu berbeda dengan penelitian
sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggambarkan tingkat kecemasan
komunikasi saat presentasi. Penelitian deskriptif menjadi penting dikarenakan
penelitian deskriptif merupakan sarana dasar pada konteks penelitan yang
diharapkan mampu menggambarkan secara lengkap variabel tingkat
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kecemasan komunikasi saat mempresentasikan tugas sehingga dapat
digunakan pada penelitian selanjutnya seperti korelasional, eksperimen dan
penelitian mix method.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian, masalah penelitian yang
diangkat yaitu bagaimana tingkat kecemasan komunikasi pada Mahasiswa
semester satu Universitas Sanata Dharma Yogyakarta?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini
memiliki tujuan untuk menggambarkan tingkat kecemasan komunikasi pada
mahasiswa semester satu sehingga dapat menjadi gambaran dasar bagi
penelitian selanjutnya.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Mengetahui gambaran tingkat kecemasan komunikasi pada mahasiswa
saat presentasi.
b. Diharapkan dapat menggambarkan topik kecemasan komunikasi pada
mahasiswa semester satu saat mempresentasikan tugas.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan hasil penelitian dapat
menjadi pengetahuan bagi mahasiswa semester satu sehingga dapat
mengembangkan keterampilan untuk menangani kecemasan komunikasi
yang muncul pada masa peralihan pendidikan dari SMA ke perguruan
tinggi.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kecemasan komunikasi
1. Pengertian Kecemasan
Schwartz (Fitri dan Ifdil, 2016) mengungkapkan bahwa kecemasan dan
rasa takut memiliki kemiripan. Fitri (2016) mengatakan bahwa kecemasan
merupakan keadaan emosional negatif yang diperlihatkan dengan adanya
firasat dan ketegangan. Kecemasan menurut Yusuf (2009), adalah
gambaran ketidakmampuan neurotik pada individu, perasaan tidak aman,
dan ketidakmampuan menghadapi realitas dari lingkungannya. Hal tersebut
senada dengan pendapat Munir (2017), yaitu kecemasan merupakan
pengalaman subyektif mengenai gejolak mental individu yang merupakan
reaksi umum dan ketidakmampuan menghadapi masalah.
Bucklew (dalam Mu’arifah, 2005) mengatakan bahwa pada umumnya
para ahli membagi kecemasan menjadi dua tingkat, yaitu tingkat psikologis
dan tingkat fisiologis. Tingkat psikologis, yaitu kecemasan yang berwujud
gejala kejiwaan seperti tegang, bingung, khawatir, sukar berkonsentrasi,
perasaan tidak menentu dan sebagainya. Sarason dan Sarason (dalam
Mu’arifah, 2005) mengatakan bahwa manifestasi dan akibat yang
ditimbulkan oleh kecemasan bermacam-macam. Pada individu yang cemas
akan mengalami gangguan pencernaan, kehilangan nafsu makan, lemas,
pening, gemetar dan sering kencing, ada perasaan tidak pasti, tidak
berdaya, gugup, susah berkonsentrasi, mudah lelah, dan sensitif.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan
bahwa kecemasan merupakan suatu bentuk kekhawatiran yang muncul dari
dalam diri terhadap sesuatu yang akan dihadapi. Gejala yang biasanya
tampak pada orang yang cemas seperti susah berkonsentrasi, kehilangan
nafsu makan, mudah lelah dan sensitif.

7
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2. Pengertian Komunikasi
Menurut Efendy (2003), istilah komunikasi adalah kemampuan
seseorang

untuk

memberikan

dan

menerima

informasi

serta

menyampaikan gagasan kepada lawan bicara. Menurut Ruben et all (2006)
komunikasi pada manusia adalah proses yang melibatkan lebih dari satu
individu dalam suatu hubungan kelompok, organisasi dan masyarakat
yang menciptakan dan merespon suatu pesan agar mampu beradaptasi
dengan lingkungannya.
Komunikasi merupakan interaksi sosial yang berbentuk tindakan
kolektif dan bekerjasama (Richard dan Strohner, 2008). Sedangkan
Verbender (Effendy, 2003) komunikasi merupakan proses pembentukan
dan pertukaran informasi dalam percakapan informal, interaksi dalam grup
atau berbicara didepan publik.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan
bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi dan gagasan
yang melibatkan lebih dari satu individu agar penerima pesan memiliki
kesamaan informasi dan gagasan dengan pengirim pesan. Komunikasi
dapat terjadi baik secara personal, kelompok, dan linkungan masyarakat.
3. Pengertian kecemasan komunikasi
Kecemasan merupakan reaksi negatif berbentuk kecemasan pada
seseorang saat berkomunikasi yang terjadi karena dirinya mengembangkan
perasaan negatif dan memprediksikan hasil yang negatif dalam interaksi
komunikasinya dengan orang lain (Burgoon dan Ruffner, 1977). Triyono
(2013) mengungkapkan bahwa kecemasan komunikasi (Communication
apprehension) adalah rasa cemas yang muncul saat berkomunikasi dengan
orang lain. Rahmat (2001) mengatakan bahwa kecemasan berbicara di
muka umum adalah gejala-gejala yang di alami seseorang ketika bekerja di
bawah pengawasan orang lain. Menurut Goudrey dan Spielberger (Apollo,
2007) kecemasan komunikasi merupakan bentuk ketakutan yang dialami
seseorang ketika harus mengungkapkan kata-kata seperti berbicara di
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depan umum yang ditunjukkan dengan reaksi psikologis, fisiologis, dan
reaksi perilaku secara umum.
Menurut McCroskey (1970), kecemasan komunikasi (Communication
apprehension) merupakan suatu kecemasan yang terjadi saat melakukan
komunikasi verbal (oral). Kecemasan komunikasi merupakan suatu tingkat
ketakutan atau kecemasan individu pada komunikasi yang belum terjadi
maupun sedang terjadi (McCroskey, 1978). Pandangan dari McCroskey
tersebut dijadikan dasar oleh peneliti pada penelitian ini.
Mengacu pada pandangan McCroskey kecemasan menurut peneliti
merupakan suatu tingkat ketakutan atau kecemasan pada individu saat
berkomunikasi pada situasi yang membutuhkan komunikasi. Perasaan
takut atau cemas pada individu tersebut muncul pada situasi yang
membutuhkan

komunikasi,

dan

dapat

menyebabkan

munculnya

ketidaknyamanan untuk melakukan komunikasi. Perasaan takut yang
muncul pada situasi yang membutuhkan komunikasi termasuk dalam tipe
kecemasan

komunikasi

situasional.

Menurut

McCroskey

(1982),

kecemasan komunikasi situasional merupakan reaksi yang muncul dari
komunikator terhadap stimulus yang muncul dari pendengar (audiens).
Stimulus yang muncul berupa bentuk perhatian yang tidak biasa dari
pendengar (McCroskey, 1982).
4. Faktor-faktor penyebab kecemasan komunikasi
Menurut McCroskey (1982) terdapat enam faktor penyebab munculnya
kecemasan komunikasi, yaitu :
a. Keturunan (heredity)
Faktor keturunan dapat menimbulkan kecemasan pada seseorang.
Keturunan yang dimaksud adalah pembelajaran, pola asuh dari orangtua.
Menurut McCroskey proses pembelajaran yang diajarkan oleh orangtua
dapat mempengaruhi sikap individu.
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b. Lingkungan (environment)
Individu yang berada di lingkungan (keluarga, teman, atau masyarakat)
yang cenderung cemas ketika berkomunikasi dapat memiliki kecenderungan
untuk memiliki kecemasan dalam melakukan komunikasi.
c. Penguatan (reinforcement)
Beberapa orang yang mendapat dukungan atau penguatan akan lebih
terhindar dari kecemasan komunikasi. Kecemasan komunikasi dipengaruhi
oleh seberapa sering individu tersebut mendapatkan penguatan dari
lingkungan saat akan berkomunikasi. Individu yang diberi penguatan akan
lebih terampil saat berkomunikasi. Sedangkan individu yang tidak mendapat
penguatan, kemampuan berkomunikasinya kurang. Saat dihadapkan oleh
stressor dari situasi sosial, seorang pembicara tanpa penguatan lebih mudah
mengalami kecemasan komunikasi.
d. Situasi komunikasi (communication situation)
Situasi saat individu berkomunikasi juga berpengaruh pada munculnya
kecemasan komunikasi. Situasi formal merupakan situasi yang dapat
menimbulkan kecemasan pada individu saat berkomunikasi. Seseorang yang
mahir berkomunikasi di situasi informal belum tentu dapat berkomunikasi
dengan setting yang formal. Seseorang lebih nyaman untuk mengobrol,
berdiskusi dengan temannya yang memiliki kesamaan minat dengan dirinya.
Sedangkan situasi formal merupakan situasi yang dapat memunculkan
kecemasan komunikasi karena terdapat batasan-batasan berkomunikasi
seperti penggunaan bahasa yang baku, dan topik pembicaraan.
e. Evaluation (Penilaian)
Penilaian dari pendengar presentasi baik itu secara langsung atau tidak
kepada pembicara menentukan munculnya kecemasan komunikasi. Bentuk
dari penilaian yang dialami individu saat presentasi seperti pikiran-pikiran
negatif akan dinilai oleh pendengar. Bila pikiran ini tidak dapat ditangani
akan menyebabkan individu tidak dapat menyampaikan materi presentasi.
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f. Skill and Experience (Kemampuan dan Pengalaman)
Kurangnya pengalaman dan kemampuan komunikasi akan menyebabkan
seseorang tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga menimbulkan
kecemasan komunikasi.

Individu

dengan sedikit

kemampuan dan

pengalaman dalam berkomunikasi berkecenderungan kurang menguasai
topik pembicaraan. Jika topik tidak terlalu dikuasai, dapat menimbulkan
kecemasan

komunikasi.

Dibutuhkan

penguasaan

tentang

cara

berkomunikasi yang tepat dan melatih kemampuan berkomunikasi agar
mengerti cara memulai, melanjutkan, dan mengakhiri pembicaraan secara
baik dan benar.
5. Tipe kecemasan komunikasi (communication apprehension)
Berikut tipe-tipe kecemasan komunikasi menurut McCroskey (1982) :
a. Traitlike
Kecemasan komunikasi tipe ini dipengaruhi oleh faktor keturunan
(heredity). Traitlike digambarkan lebih stabil pada individu dewasa
daripada

masa anak-anak.

Selain itu,

Traitlike berfungsi untuk

membedakan antara pandangan tentang kecemasan komunikasi dengan
kecemasan komunikasi sebagai sifat murni. Traitlike memandang bahwa
tingkat kecemasan seseorang saat dihadapkan dengan situasi komunikasi
seperti rapat dan berbicara didepan umum lebih stabil. Oleh sebab itu,
traitlike merupakan topik yang sering diteliti.
b. Generalized-Context
Tipe ini merupakan tipe kecemasan komunikasi yang tertua untuk
menggambarkan jenis kecemasan komunikasi. Generalized-Context
berorientasi pada satu konteks tertentu untuk menggambarkan tingkat
kecemasan. Misalnya, seseorang mengalami kecemasan ketika berpidato
dibandingkan dengan ketika ia berkomunikasi dalam konteks diskusi
kelompok. Konsep dari tipe Generalized-Context meyakini bahwa
pembicara bisa atau sama sekali tidak khawatir dengan konteks yang
berbeda.
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c. Person-Group
Person-Group adalah salah satu tipe kecemasan komunikasi yang
memaparkan reaksi individu pada berbagai waktu. Stimulus dari tipe ini
disebabkan oleh lawan bicara yang dihadapi. Pada sebagian orang,
kecemasan dipicu oleh rekan atau kelompok sebaya. Bagi yang lain,
kecemasan dipicu oleh individu atau kelompok yang tidak dikenal.
d. Situational
Tipe kecemasan Situational memaparkan reaksi dari pembicara saat
mendapat perhatian yang tidak biasa dari audiens baik individu ataupun
kelompok dalam situasi waktu yang ditentukan. Kemungkinan kecemasan
muncul lebih besar pada waktu yang khusus seperti berpidato bukan pada
komunikasi sehari-hari.
6. Aspek kecemasan komunikasi (communication apprehension)
McCroskey (1982) mengungkapkan kecemasan komunikasi terdiri dari
tiga aspek, yaitu :
a. Gangguan komunikasi (communication disruption)
Individu akan mengalami perasaan tidak nyaman dalam dirinya ketika
harus

dihadapkan

pada

situasi

yang

menuntut

berkomunikasi.

Ketidaknyamanan tersebut memunculkan respon-respon negatif berupa
ketakutan dan kekhawatiran sehingga muncul perasaan gugup, malu,
jengkel, panik, atau gelisah.
b. Penghindaran komunikasi (communication avoidance)
Individu dengan tingkat kecemasan komunikasi yang tinggi disebut
memiliki perilaku untuk menghindari situasi yang menuntut untuk
berkomunikasi. Selain itu, ia akan memilih untuk tidak terlibat dalam
berkomunikasi pada situasi yang membutuhkan interaksi. Hal tersebut
dikarenakan individu sudah terlanjur berada dalam situasi yang menuntut
untuk berkomunikasi.
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c. Penarikan diri (communication withdrawal)
Individu yang mengalami kecemasan komunikasi akan terlihat dari
perilakunya untuk menarik diri pada suatu interaksi yang membutuhkan
berkomunikasi. Selain itu, ia akan memilih untuk menjadi pasif ketika
diminta berkomunikasi. Terkadang individu akan memiliki antisipasi pada
situasi tersebut. Sikap antisipasi, justru akan membuat dirinya semakin
tidak nyaman dan dihadapkan dengan pilihan apakah akan berkomunikasi
atau tidak. Pada situasi ini, dikenal dengan fight or flight phenomenon.
d. Komunikasi berlebihan (overcommunication)
Komunikasi berlebihan (overcommunication) merupakan wujud dari
respon perilaku yang terlalu mendominasi pada situasi berkomunikasi.
Selain itu, lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas komunikasinya.
Sebagai contoh, saat melakukan presentasi didepan kelas individu
menyampaikan materi dengan berbicara tanpa henti namun pokok bahasan
materi tersebut sedikit.
7. Dampak kecemasan komunikasi
Menurut McCroskey (1982) efek kecemasan komunikasi merupakan target
penelitian yang luas, khususnya tipe Traitlike dan sudah dipaparkan pada
penelitian lain. Identifikasi dampak kecemasan komunikasi dilihat secara
global. Dampak yang diamati yaitu pola perilaku yang tetap dan tampak pada
individu dengan tingkat yang tinggi atau rendah. Berikut dampak kecemasan
komunikasi (McCroskey, 1982) :
a. Dampak Internal
Dampak kecemasan komunikasi dilihat dari dalam diri individu seperti
kognitif dan dan bukan dari perilakunya. Pola perilaku yang tampak
seperti perasaan tidak nyaman saat pidato didepan umum dan ketakutan
mendapat penilaian yang buruk dari audiens. Menurut McCroskey
semakin rendah tingkat kecemasan maka semakin sedikit perasaan tidak
nyaman pada individu.
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b. Dampak Eksternal
Dampak kecemasan komunikasi yang muncul karena adanya stimulus dari
lingkungan. Pola perilaku yang muncul pada konteks kuliah seperti orang
dengan jabatan lebih tinggi yaitu dosen atau tenaga pengajar yang lain.

B. Mahasiswa Semester Satu
Pengertian mahasiswa secara umum adalah seseorang yang menempuh
pendidikan lanjut di perguruan tinggi yang mengambil jurusan sesuai
minatnya dan kemungkinan dapat mengembangkan bakatnya. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa merupakan seseorang
yang belajar di perguruan tinggi. Yusuf (2012), mengungkapkan rentang
umur seorang mahasiswa yaitu 18 sampai 25 tahun. Sedangkan menurut
Sunarto (2006) kategorisasi usia remaja di Indonesia yaitu 11- 24 tahun dan
belum menikah. Hal tersebut dikarenakan :
1) Pada usia 11 tahun tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak.
2) Kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap seseorang yang berusia
11 tahun sudah masuk masa akil balik menurut agama dan mulai
memperlakukan mereka sesuai dengan kriteria sosial orang dewasa.
3) Usia 24 tahun merupakan batas maksimal seorang remaja. Hal tersebut
dikarenakan

memberi

kesempatan

bagi

mereka

untuk

masih

menggantungkan diri pada orang lain sebelum mereka menjalankan peran
sebagai orang dewasa pada umumnya.
Berdasarkan paparan tersebut mahasiswa semester satu dapat diartikan
sebagai individu yang sedang mengalami masa peralihan pendidikan dari
SMA ke perguruan tinggi dan sedang memenuhi tugas perkembangan.
Remaja memiliki dua kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan
fisik (diri) dan non fisik (sosio-psikologis). Sunarto (2006) mengungkapkan
bahwa kebutuhan sosio- psikologis pada remaja yaitu kebutuhan untuk
menguasai sikap, emosi, dan kemampuan komunikasi dengan sosialnya.
Permasalahan utama dalam kecemasan komunikasi interpersonal pada remaja
disebabkan adanya rasa khawatir pada respon atau penilaian orang lain
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terhadap dirinya, yaitu mengenai apa yang disampaikannya dan bagaimana ia
menyampaikannya (Ali, 2010).
Dalam kaitannya dengan jenis kelamin, Myers (dalam Jahja, 2011)
mengungkapkan bahwa perempuan lebih cemas akan ketidakmampuannya
daripada laki-laki. Laki-laki lebih aktif, eksploratif, sedangkan perempuan
lebih sensitif. Menurut Morris (dalam Siska, 2003), sifat sensitif pada
perempuan akan membuat dirinya lebih mudah dipengaruhi rasa khawatir
akan efek-efek yang timbul dalam hubungan interpersonal. Salah satu faktor
yang mempengaruhi perkembangan kepribadian remaja adalah hubungan dan
pengaruh timbal balik secara terus menerus antar pribadi dengan
lingkungannya. Pada masa remaja, individu dituntut untuk mampu bersikap
seperti orang dewasa yang sesuai dengan nilai-nilai lingkungannya (Sunarto,
2006).
William Kay (dalam Jahja, 2011) mengungkapkan bahwa tugas
perkembangan remaja yang harus ditempuh, yaitu :
1) Menerima keragaman fisik beserta keragaman kualitasnya.
2) Mencapai kemandirian emosional dari orang dewasa atau figur-figur yang
memiliki otoritas.
3) Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar
bergaul dengan teman sejawatnya baik secara individual maupun
kelompok.
4) Menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya.
5) Percaya pada potensi diri.
6) Memperkuat kemampuan mengendalikan diri (self-control).
7) Mampu meninggalkan kebiasaan, baik sikap maupun perilaku kekanakkanakan.
Ali (2006) menambahkan bahwa fokus tugas perkembangan pada masa
remaja adalah upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan
untuk memperoleh sikap dan perilaku layaknya orang dewasa. Sunarto (2006)
mengungkapkan, masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanakkanak menuju masa dewasa

yang ditandai dengan adanya pubertas.
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C. Dinamika kecemasan komunikasi
Perasaan cemas saat berkomunikasi pada situasi yang membutuhkan
komunikasi merupakan tingkat ketakutan pada individu dan merupakan
pengalaman yang tidak menyenangkan. Perasaan cemas ini karena
dipengaruhi oleh pola pikir yang keliru terhadap suatu stimulus berupa
pengalaman yang tidak menyenangkan saat presentasi, merasa menjadi pusat
perhatian, dan perspektif negatif. Kecemasan komunikasi ini bisa saja terjadi
pada mahasiswa apabila dirinya tidak mengembangkan keterampilan
berkomunikasi.
berkomunikasi

Mahasiswa
lebih

mampu

yang

mengembangkan

terhindar

dari

munculnya

keterampilan
kecemasan

komunikasi.
Situasi komunikasi sosial merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa
untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Wadah yang paling
mudah dijumpai yaitu pada teman sebaya. Bagi mahasiswa yang memilih
tidak meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan teman sebaya, maka
keterampilan komunikasi tidak akan berkembang. Apabila keterampilan
komunikasi tidak berkembang maka remaja tersebut mengalami kecemasan
komunikasi yang tinggi. Kecemasan komunikasi yang tinggi akan berdampak
bagi remaja, seperti kesulitan menyampaikan pesan di kelas, menarik diri dari
kegiatan komunikasi, berbicara lebih sedikit ketika berada dalam kelompok,
dan memiliki kompetensi komunikasi yang lebih rendah. Sebaliknya, remaja
yang memiliki pengalaman komunikasi yang banyak dan waktu bersosialisasi
yang banyak akan menyebabkan keterampilan komunikasi mereka terasah.
Apabila keterampilan komunikasi mereka terasah maka kecemasan
komunikasi yang dialami rendah atau tidak mengalami kecemasan
komunikasi.
Mahasiswa dengan keterampilan berkomunikasi yang rendah akan
merespon stimulus dari lingkungan atau setting lokasi komunikasi dengan
buruk bahkan sebagai ancaman bagi dirinya sehingga outputnya adalah gejala
- gejala kecemasan komunikasi. Gejala - gejala dari seseorang yang
mengalami kecemasan komunikasi seperti keringat tidak terkontrol, berbicara
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terbata - bata, dan gestur tubuh bergetar. Kecemasan komunikasi dapat
diidentifikasi melalui empat aspek yaitu gangguan komunikasi, penghindaran
komunikasi, penarikan diri, dan komunikasi berlebihan.
D. Skema Penelitian

Mahasiswa
Semester satu

Keterampilan
komunikasi

Kecemasan

berpresentasi

komunikasi
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan desain penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Metode
deskriptif merupakan metode pengukuran gejala pusat dan penyimpangan.
Riduwan (2014) mengungkapkan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah
untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik dari
populasi atau lapangan yang diminati, secara faktual dan akurat. Penelitian ini
tidak mengadakan manipulasi atau mengubah variabel bebas tetapi cenderung
menggambarkan suatu kondisi secara apa adanya (faktual dan akurat).
Metode pengumpulan data digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan
skala Likert.

B. Identifikasi variabel penelitian
Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu kecemasan komunikasi.

C. Definisi operasional
Kecemasan komunikasi
Kecemasan komunikasi merupakan suatu tingkat ketakutan atau
kecemasan pada individu saat berkomunikasi verbal. Perasaan takut atau
cemas pada individu muncul pada situasi yang membutuhkan komunikasi,
dan

dapat

menyebabkan

munculnya

keengganan

untuk

melakukan

komunikasi. Skala kecemasan komunikasi disusun berdasarkan empat aspek
yang dikemukakan oleh McCroskey (1982). Empat aspek kecemasan
komunikasi tersebut, yaitu :
1. Gangguan komunikasi (communication disruption)
2. Penghindaran komunikasi (communication avoidance)
3. Penarikan diri komunikasi (communication withdrawal)

18
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4. Komunikasi berlebihan (overcommunication)
Skala ini menunjukkan, jika skor makin tinggi berarti tingkat kecemasan
komunikasi pada mahasiswa semakin tinggi. Sedangkan, jika skor rendah
maka tingkat kecemasan komunikasi pada mahasiswa rendah.

D. Subjek penelitian
Karakteristik subjek pada penelitian ini yaitu mahasiswa atau mahasiswi
semester semester satu. Selain itu, subjek penelitian yaitu diharuskan
mahasiswa atau mahasiswi yang berusia 17-21 tahun, dari berbagai program
studi. Hal tersebut dikarenakan, peneliti membutuhkan subjek penelitian
kategori remaja akhir.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
purposive sampling (sampel bertujuan). Purposive sampling atau sampel
bertujuan adalah teknik penentuan sampel dengan suatu pertimbangan
tertentu (Riduwan, 2014).

E. Prosedur Penelitian
Langkah-langkah yang dilakukan di penelitian ini, sebagai berikut :
1. Adaptasi skala kecemasan komunikasi pada remaja dan melakukan uji
coba.
2. Melakukan analisi statistik terhadap data hasil uji coba skala untuk
memperoleh aitem-aitem yang valid dan skala yang reliabel.
3. Menentukan subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria dan
melakukan penelitian.
4. Melakukan analisis terhadap hasil hitung data penelitian.
5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.
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F. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
berbentuk kuesioner. Kuesioner adalah suatu metode pengumpulan data yang
berbentuk daftar pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada
responden. berdasarkan bentuk pernyataannya, kuesioner dikategorikan
dalam dua jenis yakni, kuesioner terbuka dan tertutup. Peneliti menggunakan
jenis kuesioner tertutup.
Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert merupakan
instrument penelitian yang dapat mengukur sikap, perilaku dan cara
penyesuaian diri individu. Selain itu, peneliti melakukan adaptasi dari skala
PRPSA (personal report of public speaking anxiety) milik McCroskey.
Proses adaptasi dilakukan dengan cara expert judgement. Pertama, sebanyak
34 aitem berbahasa inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lalu,
dilakukan pemeriksaan hasil terjemahan tersebut aitem per aitemnya.
Terakhir, mengkonversi item berbahasa Indonesia ke bahasa inggris.
Skala PRPSA (personal report of public speaking anxiety) tersendiri
terdiri dari 34 aitem yang dibentuk berdasarkan empat aspek. Aspek tersebut
yaitu,

gangguan

komunikasi,

penghindaran

komunikasi,

penarikan

komunikasi, dan komunikasi berlebihan. Pada skala likert terdapat aitem
favorable dan unfavorable.
Tabel 3.1
Skor skala kecemasan komunikasi
Pernyataan
Jawaban

Favourable

Unvafourable

SS

5

1

S

4

2

N

3

3

TS

2

4

STS

1

5
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Metode pemberian skor, respon positif yang diberikan oleh subjek
penelitian pada pernyataan favourable akan mendapat skor yang lebih tinggi
daripada respon negatif.
Sedangkan

untuk

pernyataan

unfavourable,

respon

negatif

akan

mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada respon positif. Berikut ini adalah
blueprint penelitian :
Tabel 3.2
Blueprint sebelum skala kecemasan komunikasi

No

1.

Aspek

Gangguan

Aitem

Aitem

Total

Persentase

Favorable

Unfavorable

6

6

12

35,3%

4

4

8

23,5%

4

4

8

23,5%

3

3

6

17,7%

komunikasi
2.

Penghindaran
komunikasi

3.

Penarikan diri
komunikasi

4.

Komunikasi
berlebihan

Total aitem

34

100%

G. Kredibilitas Alat Pengumpulan Data
1. Validitas
Pada penelitian sebelumnya, metode untuk mengetahui tingkat validitas
skala PRPSA dilakukan dengan cara validitas konstruk (McCroskey, 1978).
McCroskey juga mengungkapkan validitas konstruk dilakukan dengan cara
mengkorelasikan dua skala yaitu skala Anxiety Inventory Test dan PRPCACollege. Nilai korelasi aitem total antara skala PRPSA dengan Test Anxiety
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Inventory sebesar 0,36. Sedangkan, hasil perbandingan antara skala PRPSA
dengan PRPCA- College sebesar 0,41.
Peneliti melakukan hitung ulang untuk tingkat validitas dari instrumen
penelitian tersebut. Hasil yang diperoleh dari perhitungan didapatkan satu
aitem dinyatakan tidak valid yaitu aitem no.26.
2. Reliabilitas
Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil
pengukuran dapat dipercaya (Riduwan, 2014). Koefisien reliabilitas (alpha
cronbach) berada dalam rentang 0 sampai dengan 1,00. Pengujian reliabilitas
skala PRPSA menggunakan metode koefisien Alpha Cronbach (α) dan testretest. Nilai α dari skala PRPSA sebesar 0,847 (tabel 3.4) dan 0,851 (tabel
3.5). Besaran nilai α pada tabel 3.5 merupakan hasil perhitungan reliabilitas
tanpa aitem no.26. Hal tersebut dikarenakan aitem tidak valid, skor α yang
diperoleh setelah uji coba skala sebesar 0,851 yang dikatakan reliabel.
Tabel 3.3
Sebelum uji coba skala
Cronbach’s Alpha

N
of Items

0,847

34

Tabel 3.4
Sesudah uji coba skala
Cronbach's

N

Alpha

of Items

0,851

33

H. Metode dan Analisis Data
Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara
mengkategorisasikan subjek ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Luas
interval tiap aspek diperoleh melalui perhitungan skor mean empirik, skor
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maksimum, skor minimum dan standard deviasi yang dihitung menggunakan
aplikasi SPSS 20,00 for windows. Norma kategorisasi tingkat kecemasan
mahasiswa semester satu saat

presentasi disusun berdasarkan model

distribusi normal (Riduwan, 2014). Kontinum jenjang pada penelitian ini
adalah dari rendah sampai tinggi. Norma kategorisasi dikelompokkan dalam
tiga kategorisasi, yaitu :
Tabel 3.5
Tabel kategorisasi

Rentang Kategori

Keterangan
kategori

Keterangan
(µ + 1,0σ) ≤ X

kategori tinggi

µ : mean teoritis
σ : standart deviasi

( µ - 1,0 σ) ≤ X <

kategori sedang

(µ + 1,0σ)

X < (µ - 1,0σ)

kategori rendah
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Tabel 3.6
Blueprint setelah uji coba skala
kecemasan komunikasi

No Aspek

Aitem

Aitem

Total

Persentase

favorable unfavorable
1.

Gangguan

6

6

12

35,3%

4

4

8

24,2%

3

4

7

21,2%

3

3

6

19,3%

33

100%

komunikasi
2.

Penghindaran
komunikasi

3.

Penarikan diri
komunikasi

4.

Komunikasi
berlebihan

Total aitem

Berdasarkan kategorisasi tersebut, peneliti akan melihat banyaknya mahasiswa
yang masuk dari setiap kategori kemudian menghitung persentasenya. Besarnya
persentase tersebut akan di interpretasi sebagai keadaan tingkat kecemasan
komunikasi pada mahasiswa baru saat presentasi.
Skala kecemasan komunikasi ini diadapatasi dari penelitian McCroskey 1982
sesuai dengan aspek yang ada. Skala ini berisi dua pernyataan, yaitu favorable dan
unfavorable. Aspek dalam kecemasan komunikasi antara lain ketidaknyamanan
internal, penghindaran komunikasi, penarikan diri, dan komunikasi berlebihan.
Alternatif jawaban terdiri dari empat pilihan jawaban yaitu “sangat setuju” (SS),
“setuju” (S), “tidak setuju” (TS), dan “sangat tidak setuju” (STS). Jumlah aitem
dalam skala ini sebanyak 34 aitem dengan rincian 23 aitem favorable dan 11
aitem unfavorable.
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Hasil penelitian ditentukan dengan membandingkan antara Mean Teoritik dan
Mean Empirik. Untuk mengetahui data teoritik maka dilakukan perhitungan
sebagai berikut :
a. Skor maksimum

: 33 x 5 = 165

b. Skor minimum

: 33 x 1 = 33

c. Range

: 165 - 33 = 132

d. SD

: 132 / 6= 22

e. Mean teoritik

: 165 + 33 / 2 = 99

Penjelasan data teoritik :
a. Skor maksimum

: Skor paling tinggi yang diperoleh subjek pada

skala yaitu 5
b. Skor minimum

: Skor paling rendah yang diperoleh subjek pada

skala yaitu 1
c. Range

: Luas jarak sebaran antara skor maksimum dan

skor minimum
d. Standar Deviasi (σ)

: Luas jarak sebaran yang dibagi dalam 6

e. Mean teoritik (μ)

: rerata dari skor maksimum dan minimum
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BAB IV
Hasil Penelitian
A. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama satu bulan penuh, yaitu pada bulan
November 2018. Pada minggu pertama, peneliti datang ke masing-masing
kelas angkatan 2018 untuk membagikan kuesioner penelitian dalam bentuk
hardcopy. Tiga minggu selanjutnya kuesioner penelitian diganti dengan
menggunakan model online.
Teknis penyebaran kuesioner tidak jauh berbeda dengan minggu pertama.
Pertama, peneliti melakukan pendekatan pada mahasiswa atau mahasiswi
untuk mengisi kuesioner. Kedua, peneliti memberikan link kuesioner online.
Skala penelitian yang disebarkan sebanyak 175 eksemplar, sedangkan yang
mengisi skala dengan tuntas sebanyak 150 eksemplar.
B. Deskripsi Hasil Penelitian
Subjek penelitian ini terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi semester satu
yang masuk dalam kriteria subjek penelitian. subjek penelitian yaitu
diharuskan mahasiswa atau mahasiswi yang berusia 17-21 tahun, dari
berbagai program studi. Karakteristik utama subjek penelitian mahasiswa
semester satu. Analisis distribusi dari tiap variabel di penelitian ini
digambarkan melalui tabel distribusi, sebagai berikut :

26
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Tabel 4.1
Uji t Mean Empirik dan Mean Teoritik
One-Sample Statistics

TingkatCA

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

150

119,70

15,949

1,302

One-Sample Test
Test Value = 0
T

Df

Sig. (2-tailed)

Mean

95% Confidence

Difference

Interval of the
Difference

CA

91,919

149

0,000

119,700

Lower

Upper

117,13

122,27

Tabel 4.2
Tabel mean dan sentral tendesi

Statistics of Tingkat CA
N

Valid
Mean empirik
Std. Error Mean
Median
Mode
Std. Deviasi
Variansi
Range
Empirik maksimum
Empirik minimum
Mean teoritik
Teoritik minimum

150
119,70
1,302
123,00
138
15,949
254,372
71
33
132
99
33

Teoritik maximum

165
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Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai t sebesar 91, 919
dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (p = 0,000 < 0,01)
yang berarti secara signifikan ada perbedaan antara mean empirik dan mean
teoritis. Hal ini membuktikan bahwa secara signifikan mean empirik lebih
kecil dari mean teoritik sehingga bisa dinyatakan bahwa kecemasan yang
dialami mahasiswa baru saat presentasi adalah rendah atau terbukti secara
signifikan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data diperoleh bahwa nilai
mean empirik (119, 70) lebih kecil daripada nilai mean teoritik (99). Hal ini
menunjukkan bahwa nilai rata-rata subyek penelitian kelompok data lebih
rendah dari nilai rata-rata teoritik, yang berarti bahwa subyek penelitian
secara umum memiliki kecemasan yang tergolong rendah. Berdasarkan dua
analisis tersebut disimpulkan bahwa tingkat kecemasan komunikasi
mahasiswa semester satu tergolong rendah.
Tabel 4.3
Deskripsi usia subjek penelitian
Usia

Frekuensi

Persentase

18 tahun

67

44,67 %

19 tahun

55

36, 67 %

20 tahun

28

18, 67 %

Tabel 4.4
Deskripsi jenis kelamin subjek penelitian
Jenis kelamin

Frekuensi

Persentase

Laki – laki

79

52, 67%

Perempuan

71

47, 33%
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Berdasarkan dua tabel tersebut, didapatkan bahwa jumlah subyek
penelitian ini adalah 150 mahasiswa semester satu Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta yang terdiri dari sepuluh fakultas. Selain itu, di diperoleh rentang
usia subjek berkisar antara 18 tahun sampai 20 tahun. Subjek penelitian lakilaki adalah 52,67%, sedangkan perempuan 47,33%. Subjek penelitian terdiri
dari tiga kategori usia yaitu 18 tahun, 19 tahun dan 20 tahun. Jumlah subjek
penelitian dengan usia 18 tahun sebanyak 44, 67% atau 67 mahasiswa.
Sedangkan pada kelompok usia 19 tahun sebanyak 36,67% atau 55
mahasiswa.
Tabel 4.5
Norma Kategorisasi Skor
Rentang Kategori

Keterangan Kategori

X < (µ - 1,0σ)

Rendah

( µ - 1,0 σ) ≤ X < (µ + 1,0σ)

Sedang

X > (µ + 1,0σ)

Tinggi

Keterangan:
μ : mean teoritis
σ : satuan deviasi standar
Skala kecemasan komunikasi terhadap saat presentasi dalam penelitian ini
terdiri dari 34 aitem, dengan penghitungan sebagai berikut:
X minimum

: 33 (untuk skor jawaban sangat tidak setuju)

X maksimum

: 165 (untuk skor jawaban sangat setuju)

Range / luas jarak sebaran

: 165 – 33 = 132

σ / satuan deviasi standar

: 132 / 6 = 22

μ / mean teoritis

: (165 + 33) : 2 = 99

Dari penghitungan tersebut maka diperoleh kategorisasi skor kecemasan
komunikasi saat presentasi sebagai berikut:
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Tabel 4.6
Kategori skor tingkat kecemasan komunikasi
Rentang Kategori

Keterangan Kategori

X < 77

Rendah

77 ≤ X < 121

Sedang

X > 121

Tinggi

Kategorisasi ini dibuat untuk mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa
semester satu saat presentasi secara lebih terperinci berdasarkan kategorisasi
jenjang. Tujuan dari kategorisasi ini menurut Riduwan (2014) adalah untuk
menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara
berjenjang menurut suatu kontinum berdasarkan atribut yang diukur.
Kontinum jenjang yang digunakan terbagi atas tiga kategori, yaitu rendah,
sedang dan tinggi. Norma kategorisasi skor yang digunakan adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.7
Tabel kategorisasi tingkat kecemasan komunikasi
Kategori

Frekuensi

Persentase

Rendah

48 mahasiswa

32,1 %

Cukup

73 mahasiswa

48,6 %

Tinggi

29 mahasiswa

19,3 %

TOTAL

150 mahasiswa

100 %

Berdasarkan tabel kategorisasi didapatkan bahwa mahasiswa yang
masuk ke dalam kategori kecemasan komunikasi tinggi sebanyak 19,3 %.
mahasiswa yang masuk ke dalam kategori cukup sebanyak 48,6 %, dan
mahasiswa yang masuk ke dalam kategori rendah sebanyak 32,1 %. Dari data
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tersebut didapatkan bahwa persentase tingkat kecemasan komunikasi
mahasiswa yang paling besar yaitu pada kategori cukup dengan nilai 48, 6%.
Sedangkan kategori rendah dan tinggi berada pada urutan kedua dan tiga
dengan besaran persentasenya masing - masing yaitu 32, 1% dan 19, 3%.
Tabel 4.8
Tabel Uji t - test
Group Statistics

Jenis
CA

N

Mean

Kelamin

Mean

t

p

Difference

Laki-laki

79

118,05

Perempuan

71

121,54

Ket
p > 0, 05
Tidak

-3, 485

-1, 340 0, 182

signifikan

Ho : tidak ada perbedaan tingkat kecemasan komunikasi yang signifikan
antara mahasiswa baru laki - laki dan perempuan.
Ha : ada perbedaan tingkat kecemasan komunikasi yang signifikan antara
mahasiswa baru laki - laki dan perempuan.
Pengujian hipotesis berdasarkan nilai probabilitas :
Jika p > 0, 05 maka Ho diterima
Jika p < 0, 05 maka Ho ditolak
Berdasarkan hasil analisis uji independent sample t - test, didapatkan bahwa
nilai t hitung -1,340 dengan probabilitas 0,182. Nilai p > 0, 05, maka Ho
diterima dan Ha ditolak. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan
tingkat kecemasan komunikasi yang signifikan antara mahasiswa laki - laki
dan perempuan.
C. Pembahasan
Berdasarkan tabel deskripsi hasil penelitian, didapatkan bahwa jumlah
subyek penelitian ini adalah 150 mahasiswa semester satu berasal dari sepuluh
fakultas. Subjek penelitian laki-laki adalah 52,67% atau 79 mahasiswa,
sedangkan perempuan 47,33% atau 71 mahasiswa. Subjek penelitian terdiri
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dari tiga kategori usia yaitu 18 tahun, 19 tahun dan 20 tahun. Jumlah subjek
penelitian dengan usia 18 tahun sebanyak 44, 67% atau 67 mahasiswa dan
kategori usia 19 tahun sebesar 36,67% atau 55 mahasiswa. Sedangkan
kelompok usia 20 tahun merupakan yang paling rendah dibandingkan dua
kelompok usia lainnya yaitu 18 tahun dan 19 tahun. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa mahasiswa semester satu berada dalam tahap remaja akhir
memiliki tingkat kecemasan komunikasi yang cukup.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif data diperoleh bahwa nilai mean
empirik lebih kecil daripada nilai mean teoritik (M.empirik > M.teoritik = 119,
7 > 99), berarti bahwa subyek penelitian secara umum memiliki kecemasan
yang tergolong rendah.

Berdasarkan tingkat yang rendah tersebut dapat

diketahui bahwa mahasiswa yang masuk ke dalam kategori kecemasan
komunikasi tinggi sebanyak 19,3 %. mahasiswa yang masuk ke dalam
kategori cukup sebanyak 48,6 %, dan mahasiswa yang masuk ke dalam
kategori rendah sebanyak 32,1 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa
mahasiswa yang berada dalam tahap remaja akhir memiliki tingkat kecemasan
komunikasi yang cukup.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa banyaknya mahasiswa
yang masuk dalam kategori kecemasan komunikasi tinggi sebanyak 29
mahasiswa (19,3%). Hasil ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang
mengatakan bahwa sebanyak 10-20% remaja di Amerika mengalami
kecemasan komunikasi yang sangat tinggi, dan sebanyak 20% remaja lainnya
mengalami kecemasan komunikasi yang cukup tinggi (Hughes, 2017).
Dari hasil analisis t-test didapatkan mean untuk subjek laki-laki adalah
sebesar 118, 05 dan mean untuk subjek perempuan sebesar 121, 54, dimana
mean subjek laki-laki lebih kecil daripada mean subjek perempuan. Hal yang
menyebabkan tingginya skor kecemasan komunikasi pada mahasiswa
perempuan yaitu perasaan cemas, takut dan rendah diri.
Individu dapat mengalami hal tersebut dikarenakan mengalami proses
yang terkondisi atau internal representasi, ketiga emosi tersebut tersimpan
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dalam episodic memorynya dikarenakan memiliki ikatan yang intens. Menurut
McCroskey (1984), internal representasi memuat apa yang terekam dalam
pikiran terkait dengan cara individu merasakan sesuatu. Pada konteks
penelitian ini kecemasan komunikasi pada mahasiswa baru pengalaman yang
traumatis yang menyebabkan internal representasi menjadi kurang yang
akhirnya menyebabkan kecemasan komunikasi menjadi tinggi.
Rendahnya tingkat kecemasan yang dialami mahasiswa semester satu
ketika melakukan presentasi salah satunya dipengaruhi oleh faktor
kepribadian. Menurut Hughes (2017), menghadapi tugas presentasi di depan
kelas bagi mahasiswa baru merupakan situasi baru yang belum jelas dan
belum pasti sehingga terasa menekan dan menegangkan (stressfull). Akan
tetapi cemas atau tidaknya seseorang dalam menghadapi situasi tersebut
tergantung pada penilaian kognitifnya. Kemampuan setiap individu menilai
dan menggambarkan kejadian dan situasi sekitarnya yang menekan dan
menegangkan ini dipengaruhi oleh kepribadian (McCroskey, 1982).
Berdasarkan

analisis

tersebut,

aspek

komunikasi

(overcommunicated) yang berperan besar mempengaruhi

berlebihan

besaran tingkat

kecemasan komunikasi pada mahasiswa semester satu. Selain itu, aspek
gangguan komunikasi juga menjadi latar belakang tingkat kecemasan
komunikasi mahasiswa semester satu saat presentasi.
McCroskey (1982) mengemukakan ketabahan sebagai karakteristik
kepribadian yang mempunyai fungsi sebagai sumber perlawanan saat individu
menemui suatu kejadian yang menekan dan menegangkan. Berdasarkan data
dari hasil analisis, mahasiswa semester satu secara umum mengalami
kecemasan yang rendah ketika menghadapi presentasi di depan kelas,
meskipun ini merupakan pengalaman yang pertama kali tetapi mereka menilai
hal tersebut sebagai suatu periode yang wajar dan memang harus dilewati.
Subjek penelitian sungguh menyadari bahwa ada suatu proses pembelajaran
yang akan mereka lewati yaitu presentasi, sehingga mereka tidak terlalu
mencemaskan permasalahan yang akan mereka hadapi nantinya. Selain itu
kecemasan berkaitan langsung dengan perasaan seseorang terhadap sesuatu
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yang belum pasti atau mengancam yang disertai dengan gejala fisiologis dan
tampak dari perilaku (McCroskey, 1982). Salah satu subjek menyampaikan
bahwa dirinya sangat tidak nyaman dengan arah pandangan mata yang tertuju
ke arahnya ketika berada di depan kelas (wawancara, 2018). Selain itu ketika
orang berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan individu cenderung
menggunakan pikirannya untuk menginterpretasikan kejadian yang mereka
alami, sehingga terjadi dialog internal (Burgoon, 1977). Dari sini muncul
berbagai macam perasaan yang menandakan terjadinya kecemasan. Perasaan
dan pikiran merupakan aspek yang termasuk dalam komponen psikologis
seseorang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kecemasan cenderung
didominasi oleh indikator Psikologis. Kondisi cemas ini tidak menetap tetapi
bersifat situasional, akan timbul bila dihadapkan pada situasi tertentu yang
dianggap mengancam (Hughes, 2017).
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BAB V
Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa 150 mahasiswa semester
baru yang menjadi subjek, terdapat 48 mahasiswa termasuk dalam kategori
rendah dengan frekuensi 32, 1 % dari total sampel. Selanjutnya, sebanyak 73
mahasiswa dengan frekuensi 48, 6 % tingkat kecemasan komunikasinya
berada pada kategori cukup. Sedangkan 29 mahasiswa lainnya berada pada
kategori tinggi dengan frekuensi 19, 3 % dari total sampel. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat kecemasan komunikasi mahasiswa baru berada
pada tingkat cukup atau sedang.
Berdasarkan hasil analisis uji independent sample t - test, didapatkan
bahwa nilai t hitung -1,340 dengan probabilitas 0,182. Nilai p > 0, 05, maka
Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan
tingkat kecemasan komunikasi yang signifikan antara mahasiswa laki - laki
dan perempuan.
B. Saran
Bagi peneliti selanjutnya peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi
dasar

gambaran

variabel

kecemasan

komunikasi

untuk

penelitian

korelasional, mix method dan eksperimen. Selanjutnya, yang ingin meneliti
variabel kecemasan komunikasi, diharapkan memperkaya sumber referensi
untuk memperkaya dasar teori dan bahasan variabel tersebut.

35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

DAFTAR PUSTAKA
Ali, M., & Asrori. (2010). Psikologi Remaja (Perkembangan peserta didik).
Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
Andieni, V. D. (2016). Penerapan konseling naratif untuk mereduksi kecemasan
komunikasi (communication apprehension) pada siswa kelas VIII di
SMPN 40 Surabaya. Jurnal mahasiswa Bimbingan dan Konseling, 6(1), 2.
Apollo. (2007). Hubungan antara konsep diri dengan kecemasan berkomunikasi
secara lisan pada remaja. Manasa. 1(1), 17-32.
Astuti, S. (2007). Perbedaan tingkat kecemasan komunikasi pada lawan jenis
antara remaja putra dan remaja putri Sleman Yogyakarta (Skripsi).
Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Diunduh dari https://library.usd.ac.id/.
Basri, H., & Zainollah. (2015). Faktor yang mempengaruhi language anxiety dan
manifestasinya terhadap keterampilan berbicara Bahasa Inggris mahasiswa
TBI Semester I STAIN Pamekasan. Kariman: Jurnal Pendidikan dan
Keislaman 3, 1(1), 35.
Burgoon, M., & Ruffner. (1978). Human Communication: A revision of
approaching speech/ communication. New York: Holt, Rinehart and
Wilson.
Dewi, N & Trikusumaadi. (2016). Bahaya kecanduan internet dan kecemasan
komunikasi terhadap karakter kerja sama pada mahasiswa. Jurnal
Psikologi UGM.
Effendy, O. U. (2003). Ilmu, teori dan filsafat komunikasi. Bandung: Rosdakarya.
Elisetiawati, O. (2014). Deskripsi kecemasan komunikasi pada remaja akhir
(Skripsi). Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma.
Diunduh dari https://library.usd.ac.id/.
Endang, W. (2015). Hubungan self-efficacy dan keterampilan komunikasi dengan
kecemasan berbicara di depan umum. Jurnal Psikologi UIN Sunan Ampel.
Fitri, D. A., & Ifdil. (2016). Konsep anxiety pada lanjut usia. Diunduh pada
tanggal 20 Juli 2019 dari http://ejournal.unp.ac.id/index.php/konselor.
Horowitz, B. (2002). Communication apprehension: Origins and management.
Newyork: Singular Thomas Learning.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

Hughes, S.S. (2017). Communication Apprehension: Bright ideas on public
speaking.
Diunduh
pada
tanggal
25
Juli
2018
dari
https://youtu.be/gCTRN19bors.
Jahja, Y. (2011). Psikologi Perkembangan. Jakarta : Prenada Media Group
Lukmantoro, T. (2010). Tingkat kecemasan komunikasi mahasiswa dalam lingkup
akademis. Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro.
Katz, L. (2000). Public speaking anxiety. Martin Counseling Center : University
of Tennesse.
McCroskey, J.C. (1970). Measure of communication bound anxiety. Speech
Monograph. 37(4), 269- 277.
McCroskey, J.C. (1978). Validity of the PRCA as an index of oral communication
apprehension. Communication Monographs. 45(5), 192- 203.
McCroskey, J.C. (1982). Oral communication apprehension
reconceptualization. Communication Yearbook. 6, 136-170.

:

a

Mu’arifah, A. (2005). Hubungan kecemasan dan agresifitas. Humanitas:
Indonesian Psychological Journal 2(2), 102-111.
Munir, A. (2017). Hubungan antara tingkat kecemasan berkomunikasi dengan
kemampuan beradaptasi mahasiswa asing di Univesitas Negeri Medan.
Jurnal Diversita.
Nevid, J. S., dkk. (2005). Psikologi Abnormal. (Tim Psikologi Universitas
Indonesia, Terj.). Edisi kelima. Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Rahmat, S. (2001). Pikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Riani & Rozali. (2014). Hubungan antara self-efficacy dan kecemasan saat
presentasi pada mahasiswa Universitas Esa Unggul. Jakarta: Jurnal
Psikologi Universitas Esa Unggul.
Riduwan & Sunarto. (2014). Pengantar Statistik untuk Pendidikan, Sosial,
Ekonomi, dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Rossa, V. (2018). Survei ungkap anak zaman now lebih memilih jadi kutu loncat
Diunduh pada tanggal 14 April 2018 diunduh dari www.suara.com.
Siska, S dkk. (2003). Kepercayaan diri dan kecemasan komunikasi interpersonal
pada mahasiswa. Jurnal Psikologi UGM. 2, 67 – 71.
doi:10.22146/jpsi.7025.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

Sofyan. (2015). Pengaruh kecemasan berkomunikasi terhadap prestasi akademik
mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2013 Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Alauddin. Jurnal biotek UIN Alaudin.
Sunarto, Dr. H., & Hartono. (2006). Perkembangan peserta didik. Jakarta : Rineka
Cipta.
Siregar, S. (2010). Statistika deskriptif untuk penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
Takwin, B. (2008). Menjadi mahasiswa. Diunduh pada tanggal 18 Mei 2018 dari
http://bagustakwin.multiply.com.
Trismiati, (2004). Perbedaan tingkat kecemasan antara pria dan wanita akseptor
kontrasepsi mantap di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Diunduh pada
tanggal
14
April
2018
dari
http://www.psikologi
.binadarma.ac.id/jurnal/jurnal_trismiati.pdf.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39

LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

Hasil uji validitas

No
aitem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

rhitung

rtabel

Keterangan

0,311
0,292
0,469
0,488
0,434
0,313
0,346
0,364
0,210
0,281
0,519
0,317
0,245
0,188
0,484
0,501
0,449
0,454
0,533
0,491
0,490
0,462
0,294
0,469
0,393
0,082
0,519
0,547
0,484
0,318
0,526
0,556
0,291
0,514

0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
unvalid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Hasil Uji bulir aitem
Uji validitas sebelum try out

ca1
ca2
ca3
ca4
ca5
ca6
ca7
ca8
ca9
ca10
ca11
ca12
ca13
ca14
ca15
ca16
ca17
ca18
ca19
ca20
ca21
ca22
ca23
ca24
ca25
ca26
ca27
ca28
ca29
ca30
ca31
ca32
ca33
ca34

Scale
Mean if
Item
Deleted
116,69
116,48
116,70
116,37
116,84
116,75
116,55
116,38
116,70
116,84
116,67
116,73
116,73
116,73
116,60
116,53
116,61
116,68
116,75
116,72
116,71
116,75
116,77
116,90
116,81
116,62
116,75
116,55
116,96
116,84
116,99
117,01
117,08
116,59

Scale Variance
if Item Deleted

234,049
233,713
235,040
240,042
237,904
238,908
243,628
241,355
230,543
238,809
241,753
244,032
232,793
230,721
239,994
241,768
236,115
235,197
229,418
231,541
232,786
232,646
240,028
232,308
234,735
247,548
230,370
230,718
232,398
239,311
230,345
226,924
229,008
239,954

Corrected
Cronbach's
Item-Total Alpha if Item
Correlation Deleted
,411
,434
,374
,252
,279
,309
,150
,222
,459
,248
,177
,124
,424
,437
,250
,240
,397
,398
,472
,428
,433
,398
,227
,404
,320
,018
,458
,494
,423
,253
,466
,492
,447
,223

,841
,841
,842
,845
,845
,844
,848
,846
,840
,846
,848
,849
,841
,840
,846
,846
,842
,842
,839
,841
,841
,842
,846
,841
,844
,851
,840
,839
,841
,846
,840
,839
,840
,846
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Hasil uji bulir aitem
(rekondisi skala item no.26 digugurkan)
Uji validitas sesudah try out

ca1
ca2
ca3
ca4
ca5
ca6
ca7
ca8
ca9
ca10
ca11
ca12
ca13
ca14
ca15
ca16
ca17
ca18
ca19
ca20
ca21
ca22
ca23
ca24
ca25
ca27
ca28
ca29
ca30
ca31
ca32
ca33
ca34

Scale Mean
if Item
Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

113,05
112,84
113,06
112,73
113,20
113,11
112,92
112,75
113,06
113,21
113,03
113,10
113,09
113,10
112,96
112,89
112,97
113,05
113,11
113,08
113,08
113,11
113,13
113,27
113,17
113,11
112,92
113,32
113,20
113,35
113,38
113,44
112,95

232,673
232,341
233,865
238,487
236,533
237,271
242,228
239,859
229,175
236,937
240,075
242,363
231,185
229,274
238,564
240,264
234,427
233,632
227,588
229,773
231,587
230,857
238,335
231,052
233,702
228,802
229,000
230,661
237,195
228,643
225,133
227,544
238,267

Corrected
Item-Total
Correlation

,407
,429
,363
,252
,274
,312
,145
,220
,454
,258
,181
,127
,427
,435
,246
,238
,402
,399
,480
,435
,423
,405
,231
,397
,307
,459
,499
,429
,270
,471
,499
,445
,227

Cronbach's Alpha if
Item Deleted

,846
,845
,847
,849
,849
,848
,852
,850
,844
,850
,851
,852
,845
,845
,850
,850
,846
,846
,843
,845
,845
,845
,850
,846
,848
,844
,843
,845
,849
,844
,842
,844
,850
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