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ABSTRAK

Firmanu Jendra, Arya. 2019. Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kecemasan
Presentasi Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.
Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Sugiyo, M.Si.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena kecemasan presentasi dalam proses
pembelajaran di kelas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
efikasi diri terhadap kecemasan presentasi siswa kelas XI di SMA Negeri 1
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
kuantitatif korelasional. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas XI
berjumlah 286 siswa dengan sampel 160 siswa. Pemilihan sampel dilakukan
dengan teknik proportional random sampling. Alat pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah skala efikasi diri dengan reliabilitas 0,917
dan skala kecemasan presentasi dengan reliabilitas 0,854. Hasil analisis deskriptif
menunjukkan : (1) tingkat efikasi diri siswa kelas XI SMA Negeri 1 Wuryantoro
berada pada kategori tinggi; (2) tingkat kecemasan presentasi siswa kelas XI SMA
Negeri 1 Wuryantoro berada pada kategori rendah; dan (3) hasil analisis statistik
menunjukkan (r = -636; p = 0,000) berarti terdapat hubungan negatif variabel
efikasi diri dengan kecemasan presentasi dan (R Square =.091), artinya bahwa
variabel efikasi diri berpengaruh terhadap variabel kecemasan presentasi sebesar
9,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa efikasi diri tidak berpengaruh signifikan
terhadap munculnya kecemasan presentasi pada peserta didik. Dengan penelitian
ini harapannya guru bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan
konseling kelompok dengan pendekatan kognitif yang bertujuan agar kondisi
emosi peserta didik lebih stabil sehingga tidak mengganggu dalam kegiatan
presentasi di kelas.

Kata Kunci: Efikasi Diri, Kecemasan Presentasi, Siswa.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan

berinteraksi dengan orang lain karena dengan adanya interaksi akan memudahkan

manusia untuk berbagi informasi dengan orang lain. Komunikasi memiliki

peranan yang sangat besar dalam proses belajar mengajar baik yang dilakukan

oleh guru kepada peserta didik ataupun yang dilakukan antar peserta didik.

Dalam proses belajar-mengajar tersebut, peserta didik dan guru akan saling

memberi dan menerima informasi melalui komunikasi. Tidak ada pendidikan

yang tidak membutuhan proses komunikasi di dalamnya, baik komunikasi  dalam

bentuk verbal maupun non verbal.

Apollo (dalam Deviyanthi, 2016) mengatakan bahwa sebagai kelompok

belajar idealnya peserta didik berani mengungkapkan pendapat dalam forum

seperti diskusi belajar-mengajar atau dalam situasi informal. Bertanya kepada

guru, mempresentasikan tugas di depan kelas, melakukan diskusi kelompok

merupakan beberapa bentuk nyata dari komunikasi yang dilakukan oleh peserta

didik di dalam kelas, dimana tidak hanya guru saja yang melakukan komunikasi

ketika mengisi pembelajaran, namun peserta didik juga dituntut untuk berbicara,

mengeluarkan pendapat dan ide-ide yang dimiliki secara lisan di depan orang

banyak.



De Vito (2011) menjelaskan komunikasi di depan umum yaitu suatu

bentuk komunikasi individu menghadapi pendengar yang jumlahnya lebih dari

satu orang yang dilakukan secara langsung, artinya bahwa komunikasi ini

dilakukan secara langsung di depan khalayak yang cukup banyak. Hal ini dapat

dikaitkan dengan presentasi di depan kelas karena dalam mempresentasikan tugas

di depan kelas pendengarnya berjumlah beberapa orang. Dalam ilmu komunikasi,

bahwa proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan bertujuan

untuk memberi pemahaman, ide, gagasan dan konsep, bahkan beberapa guru

menggunakan metode ini dengan tujuan memberikan ruang kebebasan dalam

proses berfikir untuk menjadikan peserta didik lebih aktif dalam proses belajar di

kelas.

Trihastuti (dalam Deviyanthi, 2016) berpendapat bahwa berbagai

permasalahan mengenai komunikasi dalam pembelajaran mungkin saja terjadi,

seperti bagaimana teknik dalam menyampaikan ide atau pendapat agar pendengar

yang lain mengerti dan lebih mudah dalam menerima dan menyiapkan diri agar

tidak mengalami kecemasan sehingga peserta didik dapat menyampaikan

pendapat dengan jelas. Adapun fenomena yang terjadi bahwa peserta didik sering

mengalami kecemasan atau gugup ketika menyampaikan materi pembelajaran di

depan kelas. Ada banyak kemungkinan peserta didik tidak dapat

mempresentasikan tugasnya. Dalam presentasi di depan kelas, kerap kali peserta

didik mengalami kecemasan akan gagal dalam menyampaikan pesannya, sehingga

kecemasan yang timbul dapat mempengaruhi proses berlangsungnya komunikasi.

Pada proses belajar, dalam hal ini presentasi, peserta didik tidak hanya perlu
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memahami apa yang akan disampaikannya, namun perlu juga menguasai

pendengar dengan baik sehingga mereka tertarik untuk mendengarkan.

Menurut Kreitner & Kinicki (dalam Rozali dan Riani, 2014) kecemasan

komunikasi terjadi karena adanya kekhawatiran selama kegiatan komunikasi dan

pemikiran negatif terhadap lingkungannya. Monarth & Kase (dalam Rachmawati,

2016) kecemasan ini muncul karena mengamati lingkungannya, berinteraksi

dengan  lingkungan, merespon  rasa takut,  kecemasan  verbal, dan kekhawatiran

atas penilaian orang lain terhadap dirinya.

Matindas (dalam Rahmatika, 2015) menjelaskan reaksi psikologis

individu yang mengalami kecemasan berkomunikasi ditunjukkan dengan perasaan

takut salah dalam bertindak, ketidaktenangan dalam bersikap dan berperilaku, dan

sulit berkonsentrasi dengan baik. Pendapat diatas diperkuat oleh fenomena yang

ditemukan dalam penelitian Muclisah (2016) bahwa ketika individu mengalami

kecemasan presentasi ditunjukkan dengan munculnya gejala jantung berdebar

kencang, anggota tubuh bergetar, sulit untuk komunikasi sehingga ketika

komunikasi menjadi terbata-bata, sulit untuk fokus sehingga menjadi lupa apa

yang harus disampaikan, mengulang kalimat yang sama, dan merasa takut untuk

komunikasi.
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Dalam pembelajaran presentasi, beberapa peserta didik terlihat masih

terlihat tampak gugup dalam menyampaikan materi. Peserta didik lebih fokus

pada teks bacaan, pengucapan kalimat masih terbata-bata sehingga kalimatnya

seringkali sulit dipahami, dan kontak mata dengan pendengar sangat kurang.

Gejala lainnya ditunjukkan dengan gerakan yang tidak disadari yang

menunjukkan ketidaktenangan dalam menyampaikan materi. Dilihat dari kondisi

fisik, beberapa peserta didik juga terlihat berkeringat dan suara bergetar. Gejala

lainnya juga terlihat ketika guru meminta peserta didik untuk menjelaskan materi

didepan kelas, hanya sedikit peserta didik yang antusias. Selain itu peserta didik

menyelesaikan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan, dan ketidakjelasan dalam

menyimpulkan hasil presentasi.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka dalam pembelajaran di kelas

tidak akan dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Hal ini diperkuat oleh

pendapat Brown (dalam Dharmayanti, 2016) bahwa kecemasan dalam kegiatan

belajar yang dialami peserta didik akan mempengaruhi keberhasilan

pembelajaran. Hal ini dikarenakan esensi dalam pembelajaran di kelas yaitu

peserta didik juga harus mampu mengembangkan keterampilan bertanya,

berkomunikasi, menafsirkan dan menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran

sehingga peserta didik mendapatkan pengetahuan baru.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

kecemasan presentasi merupakan suatu keadaan pada individu yang

mempersepsikan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada berbagai setting

komunikasi disertai munculnya berbagai gejala yang ditunjukkan. Ketika peserta
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didik melakukan presentasi di depan kelas secara otomatis peserta didik akan

menjadi pusat perhatian di depan kelas, sehingga hal itu dapat membuat perasaan

peserta didik menjadi tidak fokus kemudian muncul persepsi yang tidak tepat

terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya.

Sarafino (dalam Rahmatika, 2015) bahwa kecemasan dapat dikaitkan

dengan efikasi diri. Myers (dalam Rozali, 2014) memperkuat pendapat diatas

bahwa salah satu sebab yang memberikan pengaruh terhadap munculnya

kecemasan pada individu yaitu tingkat efikasi diri. Menurut Bandura (dalam

Rahmatika, 2015) bahwa efikasi diri berfungsi sebagai kontrol terhadap stressor

yang memiliki kontribusi terhadap munculnya kecemasan. Individu yang dapat

melatih kontrol terhadap ancaman memiliki kecemasan yang rendah, sedangkan

yang tidak dapat melatih kontrol terhadap ancaman memiliki kecemasan yang

tinggi. Ketika individu memiliki efikasi diri yang tinggi, maka ia akan mampu

bertahan dalam situasi atau rintangan yang dihadapi, sedangkan seseorang yang

memiliki efikasi diri yang rendah, cenderung tidak mampu bertahan dalam situasi

yang dihadapi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa efikasi diri adalah keyakinan individu

terhadap kemampuannya untuk bertindak dalam mengambil keputusan sehingga

tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Efikasi diri dapat memberikan pengaruh

positif untuk meyakinkan diri individu untuk melakukan tugasnya, sehingga hal

ini dapat dikaitkan dalam pembelajaran presentasi di kelas. Penelitian Chang
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(2015) menjelaskan bahwa efikasi diri berpengaruh terhadap keterlibatan peserta

didik dalam proses pembelajaran di kelas.

Dalam pembelajaran presentasi setiap peserta didik dihadapkan dengan

situasi yang memerlukan keyakinan pada dirinya bahwa dirinya bisa menguasai

situasi tersebut. Keyakinan ini dapat memberikan pengaruh positif bahwa individu

merasa hal itu bukanlah sesuatu hal yang harus dihindari, namun menjadi sesuatu

hal yang harus dilakukan untuk dapat menjadi peserta didik yang berkembang dan

terampil, selain itu peserta didik juga dapat melakukan presentasi dengan baik

tanpa harus mengalami kecamasan.

Adapun ciri peserta didik yang memiliki efikasi diri yang tinggi maka

akan lebih tertarik untuk terlibat langsung dalam melakukan tugas yang sulit.

Peserta didik tidak menganggap tugas sebagai sesuatu hal yang menakutkan yang

harus dihindari, justru menjadi suatu hal yang menantang diri untuk diselesaikan.

Efikasi diri yang tinggi juga ditunjukkan dengan mampunya menangani masalah

yang dialami secara efektif, menganggap masalah sebagai tantangan yang harus

diselesaikan, pantang menyerah dalam usaha mencapai tujuan, mempercayai

kemampuan yang dimiliki, tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan,

serta tertarik untuk mencari tantangan baru.

Selain itu peserta didik dengan efikasi diri yang rendah ditinjukkan

dengan kurangnya motivasi dalam merencanakan tindakan untuk menyelesaikan

tugas yang sedang dihadapi. Selain itu peserta didik juga ragu akan kemampuan

dirinya sehingga akan menjauhi tugas yang dianggapnya sulit. Ciri efikasi diri
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yang rendah lainnya yaitu kurangnya usaha dan mudah menyerah ketika

mengalami masalah, keraguan pada kemampuan yang dimilikinya, dan lemahnya

komitmen yang dimiliki.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Anwar (2010) menghasilkan bahwa

efikasi diri dengan kecemasan komunikasi di depan umum memiliki hubungan

negatif yang signifikan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Handayani

(2017) bahwa efikasi diri berhubungan negatif signifikan dengan kecemasan ujian

nasional. Efikasi diri memberikan sumbangan pengaruh terhadap kecemasan ujian

nasional sebesar 32,8 persen, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.  Penelitian

tersebut dapat diartikan bahwa efikasi diri berpengaruh terhadap munculnya

kecemasan presentasi.

Adapun hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Cubukcu (2008) yang

menunjukkan tidak ada hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan. Selain itu

penelitian Seri (2016) menghasilkan efikasi diri tidak berhubungan signifikan

dengan kecemasan ketika memberikan penyuluhan kesehatan di masyarakat. Dari

beberapa hasil penelitian diatas menunjukkan hasil yang berbeda. Maka dalam

penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah efikasi diri memiliki pengaruh

terhadap munculnya kecemasan komunikasi atau sebaliknya.

Implikasi dalam bimbingan konseling terkait penelitian ini yaitu setelah

melihat fenomena yang ada, bahwa masih terdapat hambatan dalam proses

pembelajaran khususnya pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran

presentasi. Disinilah layanan bimbingan dan konseling harus memerankan
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fungsinya, sebagai seseorang yang berprofesi dalam bidang bimbingan dan

konseling maka harus dapat memahami peserta didik dengan baik, yaitu

memahami secara khusus pribadi peserta didik. Dengan sistem pendampingan,

pengarahan dan melaksanakan program yang telah direncanakan, maka guru BK

di sekolah diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan permasalahan yang

terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian diharapkan guru

Bimbingan dan Konseling di sekolah memberikan layanan kepada peserta didik

guna meningkatkan efikasi diri agar hal tersebut dapat memberikan dorongan

kepada peserta didik agar lebih yakin dengan kemampuannya khususnya dalam

proses pembelajaran di kelas. Secara khusus hasil penelitian ini bermanfaat bagi

layanan bimbingan dan konseling yaitu dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam pembuatan program bimbingan pribadi peserta didik oleh

guru pembimbing sekolah dan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan

efikasi diri peserta didik sehingga diharapkan dapat mengurangi kecemasan ketika

presentasi dalam proses pembelajaran di kelas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan menggunakan sampel penelitian pada peserta didik SMA kelas

XI. Adapun judul penelitian yaitu “Pengaruh Efikasi diri Terhadap Kecemasan

Saat Presentasi Pada Peserta didik Kelas XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro

Kabupaten Wonogiri”, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi

bagi pihak pendidikan maupun keluarga serta pihak-pihak yang terkait dengan

peserta didik untuk dapat membantu peserta didik agar tidak perlu memgalami

kecemasan ketika mempresentasikan tugas di depan kelas.
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1.2 Rumusan Masalah

1) Seberapa besar tingkat efikasi diri peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1

Wuryantoro Kabupaten Wonogiri?

2) Seberapa besar tingkat kecemasan presentasi peserta didik kelas XI di SMA

Negeri 1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri?

3) Apakah efikasi diri berpengaruh terhadap kecemasan presentasi peserta didik

kelas XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri?

1.3 Tujuan

1) Untuk mengetahui tingkat efikasi diri pada peserta didik kelas XI di SMA

Negeri 1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

2) Untuk mengetahui tingkat kecemasan presentasi pada peserta didik kelas XI

di SMA negeri 1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

3) Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap kecemasan presentasi pada

peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

1.4 Manfaat

1.4.1 Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

bagi peneliti sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam

bidang pendidikan mengenai pengaruh efikasi diri terhadap kecemasan presentasi.

1.4.2 Praktis

Kepentingan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini bisa

bermanfaat bagi :
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1) Bagi guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat memberikan tambahan

informasi mengenai upaya atau strategi untuk menurunkan kecemasan

presentasi pada peserta didik melalui layanan bimbingan dan konseling.

2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberi sumbangan bagi

ilmuwan dalam bidang Bimbingan dan Konseling khususnya mengenai

efikasi diri dan kecemasan presentasi.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sebelumnya yang telah

dilakukan oleh peneliti lain dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian tertentu.

Beberapa jurnal hasil penelitian yang terkait dengan efikasi diri dan kecemasan

adalah sebagai berikut :

Penelitian Rahmatika (2015) menunjukkan bahwa adanya hubungan

negatif yang signifikan antara efikasi diri dengan kecemasan komunikasi di depan

umum pada mahasiswi. Alasan penelitian ini dilakukan karena perempuan

cenderung sulit mengatasi kecemasan dibandingkan laki-laki. Selain itu

perempuan juga lebih sensitif dan rentan terhadap perasaan negatif akan sesuatu

yang dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan komunikasi di depan umum pada

mahasiswi.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala efikasi diri

dan skala kecemasan komunikasi di depan umum yang diberikan kepada 270

mahasiswi dengan karakteristik yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.

Definisi operasional dari masing-masing variabel yaitu, skala yang digunakan

untuk mengungkap efikasi diri adalah skala efikasi diri yang menggunakan aspek

11
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tingkat, kekuatan, dan generalitas. Adapun skala kecemasan komunikasi di depan

umum mengacu pada pada aspek reaksi fisik dan reaksi psikologis.

Penelitian diatas memberikan gambaran terkait variabel yang akan diteliti

dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti tidak

hanya sekedar mencari korelasi antar variabel, namun peneliti akan melihat

seberapa besar pengaruh variabel efikasi diri terhadap kecemasan presentasi.

Selain itu subjek dalam penelitian ini ditujukan kepada semua peserta didik baik

laki-laki maupun perempuan. Penelitian diatas menggunakan dua aspek indikator,

namun dalam penelitian ini akan menggunakan empat aspek yang dinyatakan oleh

Padesky dan Greenberger empat aspek yaitu aspek fisik, kognitif, emosi, dan

perilaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani,dkk (2017) bahwa efikasi diri

berhubungan negatif dengan kecemasan ujian nasional. Efikasi diri memberikan

sumbangan pengaruh terhadap kecemasan ujian nasional sebesar 32,8 persen,

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.  Dalam penelitian ini memberikan gambaran

bahwa ketika individu memiliki efikasi diri yang tinggi, maka kecemasan individu

ketika menghadapi ujian nasional cenderung rendah.  Hal tersebut disebabkan

oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dipengaruhi oleh lingkungan

yang berkaitan kondisi lingkungan sosial dan lingkungan sekolah, serta faktor

pribadi yang berkaitan dengan usia individu, kehidupan pribadi individu,

kematangan psikologis, dan status individu.
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Definisi operasional populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta

didik di MTs Negeri 2 Kediri yang terdiri 393 peserta didik. Teknik yang

digunakan yaitu random sampling dengan memberikan hak yang sama untuk

semua sampel. Jumlah sampel yang terpilih sebanyak 186 peserta didik. Selain itu

untuk mengukur variabel menggunakan skala efikasi diri  dan skala kecemasan

ujian nasional. Adapun skala efikasi diri menggunkan aspek magnitude, strenght,

dan generality. Sedangkan skala kecemasan ujian nasional menggunakan aspek

kognitif, afektif, motorik, dan somatik.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu

memberikan gambaran bahwa efikasi diri memiliki pengaruh dengan kecemasan

ujian nasional, sehingga hal tersebut diasumsikan efikasi diri juga memiliki

pengaruh terhadap kegiatan presentasi di depan kelas. Adapun perbedaan dengan

penelitian yang akan dilakukan adalah fokus variabel yaitu kecemasan

komunikasi dalam kegiatan presentasi dan tahap perkembangan subjek penelitian

yang dilakukan pada peserta didik SMA.

Penelitian terdahulu menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat

keterkaitan antar teori dan juga menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

Penelitian “Pengaruh Efikasi diri Terhadap Kecemasan Presentasi Peserta Didik

Kelas XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri” ini akan meneliti

persepsi peserta didik mengenai keyakinan dirinya untuk menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan oleh guru termasuk di dalamnya ketika mendapatkan tugas

presentasi di kelas. Selain itu dalam penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa
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besar pengaruh dari keyakinan diri (efikasi diri) terhadap tingkat kecemasan

peserta didik saat presentasi di depan kelas. Penelitian ini berbeda dengan

penelitian yang yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas karena penelitian ini

bukan hanya sebatas mencari hubungan, melainkan untuk mengetahui seberapa

besar pengaruh variabel efikasi diri terhadap kecemasan. Selain itu pembahasan

dalam penelitian ini berbeda dengan objek kajian, teori, subjek, tempat, serta

variabel dalam penelitan diatas.

2.2 Kecemasan Komunikasi

2.2.1 Pengertian Kecemasan Komunikasi

Dalam konteks pendidikan, komunikasi di depan umum merupakan suatu

tuntutan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik mulai dibiasakan

untuk mempresentasikan tugas di depan kelas agar lebih aktif dan kreatif dalam

proses pembelajaran. Kegiatan presentasi biasanya dapat dilakukan di auditorium,

kelas, mimbar masjid, dan tempat lainnya. Menururt De Vito (2011) format dalam

presentasi ini dapat berbentuk klasikal yang artinya seorang pembicara

menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dengan pembicaraan yang

relatif kontinu dan dilakukan secara langsung. Presentasi dapat dikatakan berjalan

dengan baik dan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Survey Mc.Croskey (dalam De Vito, 2011) menunjukkan bahwa sekitar

20 persen dari populasi umum mengalami kecemasan komunikasi. McCroskey

(dalam Munir, 2014) kecemasan adalah seuatu level kecemasan baik nyata

ataupun hanya prasangka yang berkaitan dengan orang lain ataupun banyak orang.
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Menurut Hoolbrook (dalam Afif, 2015) kecemasan komunikasi didefenisikan

sebagai kecemasan atau ketakutan yang di derita oleh peserta didik secara nyata

atau antisipasi komunikasi, baik dalam suatu kelompok atau individu dengan

individu. Sedangkan menurut Kartono (2014) bahwa kecemasan dalam

berkomunikasi merupakan semacam perilaku yang menunjukkan kegelisahan,

kekhawatiran, dan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau yang dianggap

tidak menyenangkan ketika berkomunikasi. Sehingga kecemasan komunikasi

akan sangat mempengaruhi komunikasi verbal mereka. Kecemasaan ini biasanya

juga direfleksikan melalui kata-kata berupa keluhan yang menunjukkan sikap

pesimis maupun sikap atau perilaku yang menunjukkan penolakan.

Kecemasan komunikasi ini dipicu ketika individu memiliki persepsi

negatif pada sesuatu yang belum diketahui hasilnya dan menganggap bahwa

dirinya tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, kecemasan juga

terjadi karena manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang

terjadi ketika individu sedang mengalami berbagai tekanan atau ketegangan

seperti perasaan dan konflik batin, Prasetyono (2011).  Ketika individu memiliki

kondisi emosi yang tidak stabil maka individu lebih mudah mengalami

kecemasan. Individu yang mengalami kecemasan akan mengembangkan

perasaan-perasaan negatif dan memprediksikan hal-hal negatif saat terlibat dalam

interaksi komunikasi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa

kecemasan komunikasi merupakan suatu keadaan emosional dalam diri seseorang

yang merasa tidak aman terhadap situasi komunikasi baik secara personal maupun
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interpersonal yang sedang terjadi yang berdampak pada respon-respon dalam

bentuk fisiologis maupun psikologis. Individu akan mengalami kecemasan apabila

mendapat tekanan dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan yang dianggap

tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kecemasan yang timbul akan berdampak

menyiksa karena adanya rasa khawatir atas sesuatu yang belum jelas. Perasaan

khawatir yang dirasakan pada setiap individu dapat memicu munculnya perasaan

yang tidak menyenangkan dan dapat berujung pada tindakan yang merugikan.

2.2.2 Macam-Macam Kecemasan Komunikasi

Freud (dalam Suryabrata, 2011) membedakan kecemasan menjadi tiga

macam, yaitu :

1) Kecemasan realistis merupakan kecemasan atau ketakutan realitas

berdasarkan kenyataan yang dihadapi seseorang akan bahaya-bahaya di dunia

luar. Bahaya merupakan sikap keadaan dalam keadaan dalam lingkungan

yang mengancam maupun membahayakan. Individu cenderung menjadi

khawatir ketika berada didalam situasi tertentu dalam lingkungannya.

2) Kecemasan neurotis merupakan kecemasan apabila terjadi adanya ancaman

bahwa ide-ide pembangkit kecemasan yang tidak dapat diterima akan muncul

ke alam sadar. Dengan kata lain kecemasan ini timbul karena pengamatan

terkait bahaya yang bersifat naluriah.

3) Kecemasan moral merupakan orang yang das Ueber Ich-nya berkembang

baik akan cenderung merasa berdosa apabila melakukan atau bahkan baru

berpikir untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma
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moral yang berlaku. Dengan kata lain kecemasan ini berkaitan dengan pribadi

individu.

Dari uraian diatas macam-macam kecemasan telah diungkapkan bahwa

macam-macam kecemasan terbagi menjadi tiga yaitu realistis, neurotis, dan

moral. Setiap kecemasan tergolong pada macam yang berbeda sesuai dengan

stimulus yang disebabkan. Dalam hal berkomunikasi di depan umum khususnya

ketika presentasi maka kecemasan ini tergolong pada kecemasan realistis karena

peserta didik merasa takut akan adanya suatu kekhwatiran bahwa dirinya tidak

mampu untuk menyampaikan hasil diskusi dengan baik dan mereka harus

melewatinya dengan ancaman ketika mereka tidak bisa melakukan presentasi

dengan baik. Ancaman tersebut berupa persepsi bahwa peserta didik akan di nilai

negatif oleh guru maupun pendengar.

Adapun menurut Mc.Croskey (dalam Kurniawati, 2008) bahwa

kecemasan komunikasi dibedakan menjadi 4 jenis yaitu :

1) Traitlike, merupakan kecenderungan kecemasan komunikasi yang relatif

stabil dan panjang waktunya ketika seseorang dihadapkan pada berbagai

konteks komunikasi.

2) Context-based, yaitu kecemasan komunikasi yang muncul ketika individu

harus berbicara di depan umum (public speaking), tetapi dia tidak mengalami

kecemasan pada tipe-tipe komunikasi yang lain. Atau dalam istilah lain,

kecemasan komunikasi yang dialami oleh tipe ini akan berubah konteksnya.
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3) Audience-based, merupakan kecemasan komunikasi yang dialami oleh

seseorang ketika ia berkomunikasi dengan tipe-tipe orang tertentu tanpa

memandang waktu atau konteks.

4) Situational, merupakan kecemasan komunikasi yang berhubungan dengan

situasi ketika seseorang mendapatkan perhatian yang tidak biasa (unusual)

dari orang lain.

Dari beberapa jenis kecemasan komunikasi diatas maka kecemasan

presentasi dapat digolongkan pada jenis kecemasan contect based. Kecemasan

dapat diartikan sebagai kecemasan yang terjadi pada satu situasi saja yaitu

kecemasan ketika mempresentasikan tugas di depan kelas.

2.2.3 Faktor-faktor Kecemasan Komunikasi

Kecemasan muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

membuat individu menjadi seseorang yang sangat cemas maupun tidak cemas

sama sekali ketika menghadapi situasi tertentu. Kecemasan komunikasi disebut

juga dengan “speech tension” yaitu suatu keadaan takut yang dialami oleh

seseorang yang sedang mengahadapi situasi komunikasi di depan umum yang

disadarinya bahwa perfomansi itu sangat penting, sedangkan hasil yang

didapatkan belum diketahui.

Menurut Ayres (dalam De Vito, 2011) menunjukkan bahwa kecemasan

berkomunikasi akan meningkat apabila individu merasa bahwa harapan para

pendengar sangat tinggi dan akan menurun apabila pembicara menganggap bahwa

harapan pendengar tidak terlalu tinggi. Ketika individu mempersepsikan bahwa
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pendnegar menuntut hal yang lebih dalam perfomnya, maka hal ini menjadi

tekanan bagi individu itu sendiri bahwa individu harus tampil sempurna sesuai

dengan harapan pendengar.

Adapun menurut Freud (dalam Nevid 2005) menyebutkan faktor

penyebab munculnya kecemasan ada tiga, yaitu :

1) Faktor kognitif, dalam faktor ini berkaitan dengan bagiamana individu dalam

mengelola pemikirannya. Macam-macam pemikiran yang tergolong dalam

faktor ini yaitu Prediksi berlebihan terhadap rasa takut, keyakinan self-

defeating atau irasional, sensitifitas berlebihan terhadap ancaman, sensitifitas

kecemasan, efikasi diri yang rendah.

2) Didalam faktor ini diantaranya yaitu genetik, neurotrasmiter, sejumlah

neurotransmiter berpengaruh terhadap reaksi kecemasan, salah atribusi dari

sinyal-sinyal tubuh. Aspek biokimia pada gangguan panik, kerusakan pada

sistem alarm respiratori otak menyebabimbingan dan konselingan individu

mudah panik.

3) Faktor ini merupakan faktor yang saling berkaitan dengan berbagai faktor

lainnya, diantaranya yaitu faktor biologis, faktor sosial, pemaparan terhadap

suatu peristiwa yang mengancam atau traumatis. Selain itu, hal lain yang juga

dapat berkaitan dalam faktor ini, yaitu individu mengamati respon takut

terhadap orang lain, kurangnya dukungan sosial, faktor behavioral, faktor

kognitif, dan emosional, serta konflik psikologis yang tidak terselesaikan.
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Ketiga faktor diatas merupakan komponen penting yang saling

mempengaruhi terhadap munculnya kecemasan. Kecemasan dapat terjadi

disebabkan karena individu memiliki persepsi negatif terkait dirinya dan

lingkungan, pengaruh biologis, dan kombinasi dari faktor kognitif dan biologis.

Lebih lanjut Muslimin (2013) menyatakan beberapa faktor kecemasan

komunikasi yaitu:

1) Evaluasi, hal ini merupakan keadaan cemas yang disebabkan bahwa individu

merasa dievaluasi oleh orang lain. Kemudian selain itu hal ini juga berkaitan

dengan suatu kondisi individu dalam mempersepsikan dirinya sendiri.

Individu merasa tidak mampu untuk melakukan komunikasi.

2) Perbedaan status, hal ini mengenai individu yang mengalami gejala tersebut

yaitu ditandai dengan cukup sulit dalam berkonsentrasi saat komunikasi

didepan umum. Individu merasa takut dalam melakukan komunikasi didepan

umum dan kurang rileks ketika komunikasi. Individu merasa kurang mampu

berkomunikasi dihadapan orang berkompeten.

3) Pengalaman, individu yang kurang memiliki kemampuan berkomunikasi dan

pengalaman berkomunikasi, mendorong mereka kesulitan untuk

berkomunikasi, tidak mampu mengungkapkan dengan jelas informasi yang

disampaikan, dan berusaha mengakhiri pembicaraan dalam aktivitas

pembicaraan dengan audien. Pengalaman ini berkaitan dengan kecemasan

karena ketika individu memiliki pengalaman, maka individu cenderung

menganggap bahwa komunikasi didepan umum merupakan kegiatan yang
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biasa dilakukan sehingga individu mempelajari berbagai situasi terkait apa

yang harus dilakukan untuk menekan hal-hal yang tidak diinginkan ketika

komunikasi di depan umum.

4) Evaluasi, kecemasan komunikasi yang dialami individu muncul disebabkan

karena individu merasa akan dievaluasi oleh pendengar bahwa porformansi

individu akan dinilai buruk. Selain itu kecemasan juga dapat terjadi ketika

individu mempersepsikan bahwa pendengar lebih berkompeten daripada

individu yang komunikasi, kemudian faktor jam terbang atau pengalaman

individu dalam berkomunikasi juga memiliki pengaruh terhadap munculnya

kecemasan.

Sedangkan menurut McCroskey (dalam Musyafa, 2017) faktor

kecemasan komunikasi ada 6, yaitu :

1) Keturunan, hal ini dapat terjadi karena sikap individu karena belajar dari

orang tua, artinya individu akan mengdaposi nilai-nilai dari keluarganya.

2) Lingkungan, peserta didik yang berinteraksi dengan lingkungan keluarga,

sebaya, dan masyarakat akan cenderung lebih mudah mengalami kecemasan

komunikasi.

3) Reinforcement, peserta didik yang menerima reinforcement dari

lingkungannya dapat mengurangi kecemasan komunikasi yang sedang

dialami. Sebaliknya apabila lingkungan tidak memberikan kesempatan

maupun kepercayaan bagi perserta didik untuk berkomunikasi maka peserta

didik berpotensi untuk mengalami kecemasan komunikasi. Reinforcement
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disini artinya keinginan untuk belajar sehingga dapat mengasah keterampilan

dalam berkomunikasi.

4) Situasi, peserta didik yang mampu berkomunikasi dengan baik ketika situasi

informal atau dengan teman, belum tentu ia mampu berkomunikasi baik

ketika dihadapkan pada banyak orang.

5) Penilaian, peserta didik yang mempersepsikan akan dievaluasi berlebihan

oleh lingkungan cenderung akan mudah mengalami kecemasan komunikasi.

6) Pengalaman, peserta didik yang memiliki pengalaman yang kurang maka

akan cenderung untuk kebingungan dalam mengembangkan topik yang akan

dibicarakan sehingga memicu munculnya kecemasan komunikasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang

mempengaruhi munculnya kecemasan presentasi yaitu situasi yang sifatnya baru

dan berbeda membuat individu merasa gelisah, merasa pendengar lebih

berkompeten, menjadi pusat perhatian sehingga merasa akan dievaluasi, apabila

pendengar hanya memiliki kesamaan dengan pembicara hal tersebut menjadikan

kegelisahan semakin meningkat, pengalaman masa lalu, kurangnya dukungan

sosial, kurangnya persiapan.
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2.2.3 Indikator Kecemasan Komunikasi

Kecemasan yang dialami seseorang akan terlihat dengan adanya

indikator tertentu yang menunjukkan bahwa individu tersebut mengalami

kecemasan. Adapun indikator kecemasan menurut Padesky dan Greenberger

(2004) bahwa aspek-aspek kecemasan meliputi:

1) Indikator pemikiran, pada indikator ini individu merasa bahwa kekhawatiran

muncul disebabkan perespsi atas pengalaman buruk yang pernah dialami.

Adapun gejala pada aspek ini ditandai dengan memikirkan bahaya yang

berlebihan, menganggap diri sendiri tidak mampu menghadapi masalah, dan

khawatir dengan berpikir hal yang buruk. Individu yang mengalami

kecemasan ketika presentasi memilik pemikiran-pemikiran yang negatif

mengenai mampu tidaknya ia melakukan presentasi.

2) Indikator fisik, pada indikator ini terjadi karena manifestasi dari stimulus

kognitif atau pikiran individu. Aspek fisiologis ini ditandai dengan jantung

berdebar, berkeringat, sulit komunikasi, warna kulit wajah berubah, dan

merasa pusing. Kondisi ini biasanya terjadi pada saat individu yang cemas

terhadap kegiatan presentasi mengamati audien yang lebih berkompeten

dibanding dirinya.

3) Indikator perilaku, pada indikator ini terjadi apabila pikiran dan kondisi fisik

merespon akan suatu stimulus yang tidak menyenangkan yang dialami

individu sehingga perilaku tertentu akan muncul. Pada aspek ini ditandai
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dengan gejala munculnya dorongan untuk menghindari hal yang memicu

munculnya kecemasan, dan meninggalkan situasi ketika kecemasan terjadi.

4) Indikator suasana hati, pada indikator ini terjadi karena manifestasi dari

ketiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek fisik, dan perilaku. Individu memiliki

perasaan akan adanya sesuatu yang tidak menyenangkan yang mengancam

yang disebabkan dari suatu sumber yang tidak diketahui. Dengan demikian

berakibat pada munculnya perasaan marah, gugup, cemas, dan panik.

Keempat indikator diatas merupakan tolok ukur ketika individu

mengalami kecemasan. Keempat aspek diatas akan muncul dan saling berkaitan

ketika individu mengalami sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan. Sehingga

dari beberapa pendapat diatas dapat dsisimpulkan bahwa aspek yang muncul

ketika individu mengalami kecemasan dapat dilihat melalui gejala fisik, perilaku,

dan kognitif.

Sedangkan menurut Zimbardo (dalam Afif, 2015) bahwa kecemasan

komunikasi mempunyai 5 indikator antara lain:

1) Indikator suasana hati. Indikator-indikator suasana hati dalam gangguan

kecemasan adalah kecemasan, tegang, panik dan kekhawatiran, individu yang

mengalami kecemasan memiliki perasaan adanya hukuman atau bencana

yang akan mengancam dari sumber tertentu yang tidak diketahui.

2) Indikator kognitif. Indikator-indikator kognitif dalam gangguan kecemasan

menunjukkan kekhawatiran dan keprihatinan mengenai bencana yang

diantisipasi oleh individu, misalnya seseorang individu yang takut berada di
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tengah khayak ramai menghabiskan banyak waktu untukkhawatir mengenai

hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi dan kemudian

merencanakan bagaimana harus menghindari hal-hal tersebut.

3) Indikator somatik. Indikator-indikator somati dari kecemasan dapat dibagi

menjadi dua kelompok yaitu pertama adalah indikator-indikator langsung

yang terdiri dari keringat, mulut kering, bernapas pendek, denyut nadi cepat,

tekanan darah meningkat, kepala terasa berdenyut-denyut, dan otot terasa

tegang. Kedua apabila kecemasan berkepanjangan, indikator-indikator

tambah seperti tekanan darah meningkat secara kronis, sakit kepala dan

gangguan usus (kesulitan dalam pencernaan, dan rasa nyeri pada perut) dapat

terjadi.

4) Indikator Afektif yaitu perasaan malu, gelisah dan bingung.

5) Perilaku motorik. Orang-orang yang cemas sering merasa tidak tenang,

gugup, kegiatan motorik menjadi tanpa arti dan tujuan misalnya jari-jari kaki

mengetuk-ngetuk, bicara terbata-bata, tidak banyak bicara, gemetaran, kepala

menunduk atau berusaha menghindari tatap mata dan sangat kaget terhadap

suara yang terjadi secara tiba-tiba. Indikator indikator motor ini merupakan

gambaran rancangan kognitif dan somatik yang tinggi pada individu dan

merupakan usah untuk melindungi diri dari apa saja yang dirasanya

mengancam.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa

kecemasan komunikasi dapat ditunjukkan dengan gejala fisik, pemikiran,

perilaku, dan psikologis. Adapun tolok ukur kecemasan komunikasi dalam
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penelitian ini yaitu empat aspek yang berdasarkan Paddesky dan Greenberger

(2004) yaitu aspek fisik, perilaku, pemikiran, dan suasana hati.

2.3 Efikasi diri

2.3.1 Pengertian Efikasi diri

Bandura (dalam Alwisol, 2009) efikasi diri merupakan penilaian terhadap

diri sendiri untuk mengetahui apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau

buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang

dipersyaratkan. Hal tersebut tentu menjadikan individu merasa berpikir dan

berperilaku terhadap keputusan yang dipilih, usaha-usaha, dan keteguhannya saat

menghadapi tantangan, serta merasa untuk mampu mengontrol kondisi

lingkungan sosial. Keyakinan tersebut meliputi kepercayaan diri, kemampuan

menyesuaikan diri, kapasitas kognitif, kecerdasan, dan kemampuan ketika

menghadapi tekanan masalah. Menurut Baron (2004) efikasi diri juga dapat

menjadi sebagai kontrol diri untuk melakukan serangkaian tindakan yang

diperlukan untuk mencapai keinginan atau tujuan serta menghasilkan sesuatu.

Efikasi diri setiap individu tidak dapat digeneralisasikan dari suatu situasi

ke situasi yang lain kecuali situais-situasi yang memiliki kesamaan.Individu

memiliki keyakinan diri yang tinggi pada situasi tertentu, namun belum memiliki

keyakinan diri yang tinggi pada situasi yang lain. Individu yang memiliki

keyakinan diri yang tinggi dapat membantu individu untuk beradaptasi dengan
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lingkungan dan perubahan situasi yang terjadi didalamnya. Dampaknya, individu

mampu mengontrol diri untuk mampu tetap fokus dalam menghadapi perubahan

tersebut.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bandura (dalam Rahmatika,

2015) bahwa efikasi diri mempunyai peran penting dalam munculnya kecemasan.

Individu yang mampu melatih kontrol terhadap ancaman cenderung memiliki

kecemasan yang rendah, sedangkan individu yang tidak mampu melatih kontrol

terhadap ancaman cenderung memiliki kecemasan yang tinggi. Ketika individu

mampu bertahan dalam situasi atau rintangan yang dihadapi menunjukkan bahwa

individu tersebut memiliki efikasi diri yang tinggi, sedangkan individu  maka ia

akan mampu, sedangkan individu yang cenderung tidak mampu bertahan dalam

situasi yang dihadapi menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki efikasi diri

yang rendah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efikasi diri

merupakan penilaian individu terhadap kemampuan dirinya dalam menghadapi

tugas-tugasnya. Efikasi diri individu dapat berubah sesuai dengan kondisi diri dan

lingkungan. Efikasi diri ini berperan dalam mengontrol kondisi diri seseorang

ketika menghadapi suatu tugas. Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi

akan cenderung memilih terlibat langsung. Individu tidak memandang tugas

sebagai suatu ancaman yang harus dihindari. Sedangkan individu yang memiliki

efikasi diri yang rendah cenderung menghindari situasi yang dianggap tidak

menguntungkannya.
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2.3.2 Dimensi Efikasi diri

Efikasi diri seseorang akan terlihat dengan adanya dimensi tertentu yang

menentukan. Bandura (dalam Kustiani, 2018) mengemukakan secara eksplisit

bahwa terdapat tiga dimensi yang dimiliki oleh efikasi diri, yaitu :

1) Dimensi Tingkat

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas. Apabila tugas-tugas

yang dibebankan pada individu disusun menurut tingkat kesulitannya, maka

perbedaan efikasi diri secara individual hanya terbatas pada tugas-tugas yang

sederhana, menengah atau tinggi. Individu akan melakukan tindakan yang

dirasakan mampu untuk dilaksanakannya dan akan menghindari tugas-tugas yang

diperkirakan di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Untuk dapat mengetahui

tingkat efikasi diri mka perlu adanya pengukuran terhadap setiap tuntutan tugas

yang harus dilakukan individu, adapan tolok ukur efikasi diri ada lima, yaitu : (1)

sama sekali tidak yakin mampu melakukan, (2) tidak yakin mampu melakukan,

(3) kadang yakin mampu melakukan, (4) yakin mampu melakukan, dan (5) sangat

yakin mampu melakukan.

2) Dimensi Generalisasi

Dimensi ini berkaitan dengan keyakinan individu terhadap

kemampuannya. Maksudnya individu mungkin menilai keyakinan dirinya untuk

aktivitas-aktivitas tertentu saja. Ruang lingkup tugas-tugas tersebut dapat

bergantung pada persamaan derajat aktivitas, kemampuan yang diekspresikan
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dalam hal tingkah laku, pemikiran dan tingkah laku, kualitas dari situasi yang

ditampilkan, dan sifat individu dalam tingkah laku secara langsung dalam

menyelesaikan tugasnya.

3) Dimensi Kekuatan

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan atau kemantapan individu

terhadap kemampuannya. Tingkat efikasi yang lebih rendah mudah digoyahkan

oleh pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. Sedangkan orang yang

memiliki efikasi diri yang kuat akan meningkatkan usahanya meskipun dijumpai

pengalaman yang memperlemahnya.

Selain itu menurut Lauster (dalam Mawanti, 2011) tingkat efikasi diri

yang dimiliki individu dapat diketahui dari beberapa indikator berikut ini :

1) Keyakinan akan kemampuan diri yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya

bahwa ia mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukan.

2) Optimis yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam

menghadapi segala hal tentang diri, harapan dan kemampuannya.

3) Obyektif yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau

sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran

pribadi atau yang menurut dirinya sendiri.

4) Bertanggung jawab yaitu kesediaan orang untuk menanggung segala sesuatu

yang telah menjadi konsekuensinya.

5) Rasional dan realistis yaitu analisa terhadap suatu masalah, sesuatu hal,

sesuatu kejadian dengan menggunakan
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Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efikasi diri

memiliki tiga indikator yang terdiri dari indikator tingkat yaitu tingkat kesulitan

tugas yang akan dihadapi individu. Indikator ini berimplikasi pada pada usaha

yang akan dilakukan individu berdasarkan ekspektasi tingkat kesulitan tugas.

Individu cenderung akan melalukan tugas tertentu berdasarkan persepsi bahwa

tugas tersebut sesuai dengan kemampuannya dan akan cenderung menghindari

ketika mempersepsikan tugas tersebut diluar batas kemampuannya. Selanjutnya

indikator generalisasi yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, dan

indikator pengharapan yaitu kekuatan terhadap keyakinannya atau

kemampuannya. Pengharapan yang kuat akan mendorong individu untuk

melakukan usaha yang gigih untuk mencapai tujuan yang diharapkannya

meskipun belum memiliki pengalaman yang menunjang. Sebaliknya individu

yang memiliki pengharapan yang lemah maka akan cenderung mudah digoyahkan

oleh pengalamannya.

2.3.3 Ciri-Ciri Efikasi diri

Efikasi diri individu dapat dikenali melalui ciri-ciri yang ditunjukkan

ketika menghdapi situasi tertentu. Menurut Bandura (dalam Efendi, 2013)

individu memiliki dua tingkatan efikasi diri, yaitu efikasi diri yang tinggi, tugas

tidak dipandnag sebagai ancaman yang harus dihindari, dan efikasi diri yang

rendah, tugas berusaha dihindari karena dianggap sesuatu yang sulit dilakukan.

Ketika individu memiliki efikasi diri tinggi individu merasa yakin bahwa mereka

mampu menangani secara efektif situasi yang sedang dihadapi, tekun dalam

menyelesaikan tugas, percaya dengan kemampuan yang dimiliki, memandang
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kesulitan sebagai tantangan bukan sebagai ancaman dan suka mencari situasi

baru, mentapkan tujuan yang menantang dan meningkatkan komitmen yang kuat,

menanamkan usaha yang kuat dari apa yang dilakukannya dan meningkatkan

usaha ketika mengalami kegagalan, cepat bangkit dari kegagalan yang dialami,

dan mampu menghadapi situasi yang menekan dengan keyakinan bahwa mampu

untuk mengontrolnya.

Sebaliknya individu yang memiliki efikasi diri yang rendah adalah ketika

individu tersebut merasa tidak yakin bahwa mereka mampu menangani masalah

yang sedang dihadapi, kurang tekun dalam menyelesaikan tugas, tidak percaya

dengan kemampuan yang dimiliki, memandang kesulitan sebagai ancaman dan

cenderung untuk menghindari, kurang memiliki komitmen yang kuat, kurang

usaha yang kuat dari apa yang dilakukannya dan kurang meningkatkan usaha

ketika mengalami kegagalan, berlarut dengan kegagalan yang dialami, dan tidak

mampu mengontrol diri ketika mengalami situasi yang sulit.

Selain itu bahwa individu yang memiliki efikasi diri memiliki ciri-ciri

yaitu memiliki kemampuan diri, memiliki keyakinan diri, memiliki kemampuan

dari situasi yang berbeda, Dewi (dalam, Suroso, 2014). Individu yang memiliki

kemampuan diri memiliki persepsi yang positif bahwa tugas yang dihadapi

merupakan suatu tantangan yang harus dhadapi. Selanjutnya individu yang

memiliki keyakinan diri memiliki ekspektasi bahwa suatu tugas yang akan

dilakukan dapat dicapai sesuai tujuannya yang diharapkan. Adapun individu yang

memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi cenderung mampu

berdaptasi dengan lingkungan dan dinamika yang terjadi didalamnya.
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa individu yang

memiliki efikasi diri yang tinggi yaitu memiliki keyakinan bahwa individu dapat

menghadapai berbagai situasi yang sedang dihadapi, memilikai keyakinan bahwa

dirinya dapat mengontrol dirinya ketika menghadapi berbagai situasi dan

memiliki usaha dan komitmen yang kuat terhadap usaha dan tujuan yang hendak

dicapai. Sedangkan individu yang memiliki efikasi yang rendah cenderung

menghindar ketika mengalami situasi yang sulit, individu menganggap kesulitan

sebagai ancaman yang harus dihindari, dan individu cenderung berlarut dalam

kegagalan yang dialam.

2.3.4 Faktor-Faktor Efikasi diri

Efikasi diri tentu tidak terjadi secara instan pada diri seseorang. Efikasi

diri ini terbentuk melalui kombinasi dari berbagai sumber yang

mempengaruhinya. Pada dasarnya dari keempat sumber tersebut merupakan

kejadian yang dapat menjadi pembangkit positif untuk menyelesaikan tugas atau

siatuasi yang sedang dihadapi. Menurut Bandura (dalam Alwisol, 2009)

menjelaskan sumber-sumber tersebut, yaitu :

1) Pengalaman Keberhasilan

Merupakan suatu prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu.

Berikut dampak dari proses mencapai keberhasilan tersebut: (1) semakin sulit

tugasnya, keberhasilan akan membuat efikasi semakin tinggi; (2) bekerja sendiri

lebih meningkatkan efikasi dibanding bekerja secara kelompok; (3) kegagalan

akan menurunkan efikasi, jika seseorang merasa telah berusaha semaksimal
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mungkin; (4) kegagalan dlam suasana emosian atau stres, dampaknya tidak

seburuk kalau kondisinya optimal; (5) kegagalan setelah orang memiliki

keyakinan efikasi yang kuat, dampaknya tidak seburuk kalau kegagalan itu terjadi

pada orang yang keyakinan efikasinya belum kuat; (6) orang yang biasa berhasil,

sekali gagal tidak mempengaruhi efikasi diri.

2) Pengalaman Orang Lain

Diperoleh melalui model sosial. Pengalaman ini disebut pengalaman tak

terduga yang disebabkanoleh orang lain. Efikasi seseorang bisa meningkat dengan

melihat pencapaian orang lain yang setara dengan kompetensinya, tetapi akan

menurun jika melihat kegagalan orang lain yang setara kompetensinya dengan

dirinya.

3) Persuasi Sosial

Efikasi dapat diperoleh, diperkuat, dan dilemahkan oleh persuasi sosial.

Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat persuasi dari

orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Kondisi itu adalah rasa percaya

kepada pemberi persuasi, dan sifat realistik dari apa yang dipersuasikan.

4) Kondisi Emosi

Keadaan emosi yang mengikuti dalam kegiatan akan ikut mempengaruhi

efikasi. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres, dapat mengurangi efikasi diri namun

bisa terjadi, peningkatan emosi (yang tidak berlebihan) dapat meningkatkan

efikasi.
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Bedasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa efikasi diri dapat

diperoleh, dipelajari, dan dikembangkan dari berbagai sumber informasi, sumber

informasi ini kejadian yang dapat memberikan inspirasi dalam usaha menghadapi

berbagai situasi. Beberapa sumber efikasi diri tersebut yaitu pengalaman

langsung, pengalaman orang lain, persuasi verbal, dan kondisi psikologis. Dari

empat sumber tersebut diketahui bahwa individu memiliki kendali untuk

mengarahkan dirinya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hasil yang akan

didapat. Namun tidak semua hal diluar individu dapat dikendalikan dan diarahkan

oleh individu itu sendiri.

Selain itu menurut penelitian Efendi (2013) bahwa faktor yang

mempengaruhi efikasi diri individu ada delapan, yaitu: (1) dukungan sosial, (2)

motivasi, (3) fasilitas yang mendukung, (4) kesehatan fisik, (5) kompetensi yang

dimiliki individu, (6) niat,  (7) disiplin dan tanggung jawab, (8) rasa syukur

kepada Allah. Perbedaan yang dijelaskan diatas dengan pernyataan Bandura

adalah faktor rasa syukur kepada Allah, hal ini dikarenakan  masyarakat di

Indonesia sangat religius. Hal tersebut diperkuat oleh Mulder (dalam Efendi,

2013) bahwa manusia bergantung pada sesuatu yang lebih agung yang mengatur

alam semesta ini. Individu memandang setiap makhluk memiliki kompetensi yang

telah ditetapkan, sehingga ketika individu menggunakan konsep syar’i maka

segala tugas cukup diusahakan semaksimal mungkin dengan berbagai hasil yang

diterimanya karena kehendak Allah Subhanahu Wa Ta’Aala.
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Dari beberapa penejelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efikasi

diri dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pengalaman,

faktor internal individu, faktor eksternal, dan faktor keyakinan. Setiap individu

memiliki kendali untuk mengarahkan dirinya, sehingga hal tersebut akan

mempengaruhi hasil yang akan didapat. Namun tidak semua hal diluar individu

dapat dikendalikan dan diarahkan oleh individu itu sendir. Dari berbagai faktor

tersebut memiliki keterkaitan terhadap efikasi diri individu.

2.3.5 Indikator Efikasi diri

Bandura (dalam Musyafa, 2017) menyatakan bahwa efikasi diri memiliki

empat indikator, yaitu kognitif, motivasi, afeksi, dan seleksi. Adapun

penjelasannya sebagai berikut :

1) Kognitif

Perilaku individu yang bersifat sengaja, diatur oleh pemikiran

sebelumnya yang mewujudkan tujuan-tujuan yang bernilai. Penetapan tujuan

pribadi dipengaruhi oleh penilaian diri atas kemampuan. Semakin kuat efikasi diri

yang dirasakan, maka semakin tinggi ekspektasi yang ditetapkan dan semakin

kuat komitmen yang dimiliki.

Keyakinan individu akan keberhasilan membentuk suatu sikap untuk

memikirkan cara-cara agar keberhasilan tersebut bisa dicapai. Dengan memiliki

keyakinan tersebut memberikan dukungan untuk bisa melakukan tugasnya dengan

baik. Selain itu individu juga mampu merencanakan usaha yang harus dilakukan
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untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.Dengan kata lain indikator ini

merupakan kemampuan untuk menilai kapasitas diri dalam melakukan tugasnya.

2) Motivasi

Indikator motivasi ini berkaitan keinginan untuk melakukan tugas dalam

rangka untuk mewujudkan ekspektasi yang diharapkan.Individu memotivasi diri

mereka sendiri dan membimbing tindakan mereka dengan latihan sebelumnya.

Individu membentuk kepercayaan tentang apa yang bisa dilakukan dan

menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri kemudian merencanakan tindakan

yang dirancang untuk mewujudkan masa depan yang berharga. Keyakinan efikasi

diri berkontribusi pada motivasi dalam beberapa cara: (1) menentukan tujuan yang

ditetapkan individu untuk diri sendiri, (2) berapa banyak usaha yang mereka

keluarkan, (3) berapa lama mereka bertahan dalam menghadapi kesulitan, (4)

ketahanan mereka terhadap kegagalan. Dengan kata lain indikator motivasi

merupakan keinginan untuk melakukan tugas dalam rangka untuk mewujudkan

ekspektasi yang diharapkan.

3) Afeksi

Kemampuan individu dalam mengatasi emosi dapat mempengaruhi

tingkat stres dan depresi serta tingkat motivasi yang dialami dalam situasi sulit

yang sedang dihadapi. Persepsi tentang keyakinan diri ini berfungsi sebagai

kontrol terhadap stresor yang memainkan peran sentral dalam kegelisahan.

Individu mempercayai bahwa mereka dapat melakukan kontrol atas ancaman
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tidak memunculkan pola pikir yang mengganggu.Individu yang tidak mampu

melakukan kontrol akan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi.

Individu memikirkan kekurangan mereka dalam mengatasi masalah dan

memandang banyak indikator dari lingkungan mereka penuh dengan bahaya.

Individu memperbesar parahnya ancaman yang mungkin terjadi dan

mengkhawatirkan hal-hal yang jarang terjadi. Melalui pemikiran tidak efisien

menjadikan individu menekan diri mereka sendiri dan merusak fungsi level

mereka. Persepsi efikasi diri mengatasi mengatur perilaku penghindaran dan juga

kecemasan. Semakin kuat rasa efikasi diri individu, maka akan cenderung berani

dalam melakukan kegiatan yang mengancam. Dengan kata lain indikator afeksi

merupakan kemampuan untuk mampu mengekspresikan isyarat atau gejolak

mental, termasuk perasaan, emosi, dan suasana hati.

4) Seleksi

Individu adalah produk dari lingkungan mereka. Kepercayaan pada

kepribadian dapat mempengaruhi dalam memilih usaha dan lingkungan yang

mendukung. Individu cenderung menghindari kegiatan dan situasi yang diyakini

melebihi kapasitas dirinya. Individu dengan mudah mampu mengendalikan

kegiatan yang menantang dan memilih situasi yang dianggap sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya. Dengan pilihan yang telah ditentukan, individu

memupuk berbagai kompetensi, minat, dan jejaring sosial yang menentukan jalan

kehidupan. Faktor apa pun yang memengaruhi perilaku pilihan dapat sangat

mempengaruhi arah perkembangan pribadi. Hal ini karena pengaruh sosial yang
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beroperasi di lingkungan yang dipilih terus mempromosikan kompetensi, nilai,

dan minat tertentu lama setelah penentu keputusan efikasi telah memberikan efek

pelantikan. Dengan kata lain indikator seleksi merupakan kemampuan individu

untuk mampu memilah situasi sosial yang dihadapi dengan menyesuaikan

kemampuan diri.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator

pembentukan efikasi diri terjadi melalui empat hal yaitu kognitif, afektif,

motivasi, dan selektif. Pada indikator kognitif menuntut individu untuk

memikirkan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai keinginan. Melalui

proses ini individu akan termotivasi yang mengarah pada tindakan untuk

mencapai keinginan. Proses afeksi berkaitan dengan keyakinan individu dalam

mengatasi emosi yang timbul untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan

melalui proses seleksi berhubungn dengan keyakinan individu untuk menyeleksi

perilaku dan lingkungan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.4 Kerangka Berpikir

Pembelajaran dengan menggunakan metode presentasi menuntut peserta

didik untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Hasil diskusi dapat dipahami

oleh pendengar apabila hasil diskusi disampaikan dengan baik oleh pembicara.

Ketika mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas pembicara memiliki

harapan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami oleh pendengar.

Setiap peserta didik berpotensi untuk mengalami kecemasan dalam

melakukan tugasnya. Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang
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dirasakan oleh peserta didik ketika menghadapi situasi tertentu yang tidak sesuai

dengan keadaan dirinya. Kecemasan muncul ketika peserta didik mulai terancam

atau tidak nyaman dalam mengahadapi suatu situasi tertentu. Kecemasan dalam

melakukan presentasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkuri bagi peserta

didik yang mengalaminya.

Menurut Hoolbrook (dalam Afif, 2015) kecemasan komunikasi

didefenisikan sebagai kecemasan yang di derita oleh peserta didik secara nyata

atau antisipasi komunikasi, baik dalam suatu kelompok atau peserta didik dengan

peserta didik. Kecemasan timbul karena rasa khawatir atas sesuatu yang belum

jelas, meragukan, dimungkinkan buruk atau berdampak tidak sesuai dengan

tujuan yang diharapkan.

Sarafino (dalam Rahmatika, 2015) bahwa kecemasan dapat dikaitkan

dengan efikasi diri. Myers (dalam Rozali dan Riani, 2014) memperkuat pendapat

diatas bahwa salah satu sebab yang memberikan pengaruh terhadap munculnya

kecemasan pada peserta didik yaitu tingkat efikasi diri. Efikasi diri menjadi salah

satu faktor yang mempengaruhi munculnya kecemasan. Menurut Bandura (dalam

Alwisol, 2009) efikasi diri merupakan suatu penilaian diri apakah mampu

melakukan tugasnya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Efikasi diri memberikan

keyakinan terkait kemampuan yang dimiliki untuk mengontrol serangkaian

tindakan yang diperlukan untuk mencapai keinginan atau tujuan. Ketika peserta

didik memiliki keyakinan diri yang tinggi maka peserta didik berkomitmen untuk

melakukan tugasnya sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Peserta
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didik yang memiliki keyakinan yang rendah terhadap kemampuan yang

dimilikinya menganggap bahwa dirinya tidak mampu menyelesaikan tugas yang

dihadapinya, tugas dianggap sulit, dan menganggap tidak mampu memberikan

hasil terbaik dari tugas yang dilakukannya.

Adapun peserta didik yang tidak yakin akan kemampuan dirinya

berdampak terhadap perfomansi dalam mempresentasikan tugas di depan kelas

yaitu dengan ditandai munculnya persepsi negatif terhadap dirinya dan

lingkungannya sehingga memicu munculnya gejala kecemasan. Adapun gejala

kecemasan yang muncul tersebut diantaranya ditandai dengan suara pembicara

yang menjadi terbata-bata sehingga makna dari materi yang disampaikan menjadi

sulit dipahami oleh pendengar, kemudian sulit berkonsentrasi, dan muncul

perilaku menghindari tugas yang dianggap sulit dilakukan.

Dari penjelasan diatas efikasi diri diduga dapat mempengaruhi

munculnya kecemasan presentasi pada peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta

didik yang memiliki efikasi diri akan merasa yakin bahwa dirinya mampu

melakukan tugas dan menangani secara efektif situasi yang sedang dihadapi.

Peserta didik percaya dengan kemampuan yang dimilikinya dan memandang

kesulitan sebagai tantangan bukan sebagai ancaman, sehingga ketika peserta didik

mendapatkan tugas presentasi akan termotivasi dan berkomitmen bahwa tugas

yang didapatkan bisa dilakukan dengan baik. Sebaliknya peserta didik yang

memiliki efikasi diri rendah cenderung tidak yakin bahwa mereka mampu

menyelesaikan tugasnya dengan baik serta tidak mampu mengatasi situasi yang
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sedang dihadapi. Peserta didik cenderung tidak percaya dengan kemampuan yang

dimiliki dan memandang kesulitan sebagai sebagai ancaman yang harus dihindari,

kalaupun tetap melakukan tugas tersebut maka akan merasa tertekan yang

menimbulkan kecemasan.

Penjelasan diatas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh

Handayani, dkk (2017) bahwa efikasi diri memberikan sumbangan pengaruh

terhadap kecemasan ujian nasional sebesar 32,8 persen, sisanya dipengaruhi oleh

faktor lain. Adapun penelitian lainnya yang berkaitan langsung efikasi diri dengan

kecemasan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2015) menunjukkan

bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan antara efikasi diri dengan

kecemasan komunikasi di depan umum pada peserta didik perempuan. Meskipun

subjek penelitian tersebut hanya pada wanita, namun hal tersebut diduga juga

tetap memberikan hasil yang sama ketika subjek dilakukan pada pria atau secara

umum.

Dari beberapa penjelasan dan hasil penelitian terdahulu dapat ditarik

kesimpulan bahwa efikasi diri dapat berpengaruh terhadap munculnya kecemasan

yang dialami oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik yang memiliki

keyakinan terhadap kemampuan dirinya akan mampu menangani secara efektif

situasi yang sedang dihadapi, termasuk ketika peserta didik mengalami situasi

kecemasan. Kecemasan hakikatnya muncul karena persepsi peserta didik bahwa

sesuatu yang buruk akan dialami. Sehingga apabila peserta didik percaya dengan

kemampuan yang dimiliki, maka segala tugas atau kesulitan akan dijadikan

sebagai tantangan bukan sebagai ancaman. Berdasarkan penjelasan serta hasil
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telaah dari berbagai temuan maka dapat disimpulkan bahwa efikasi diri

berpengaruh terhadap kecemasan komunikasi ketika presentasi.

Gambar Kerangka Berpikir Pengaruh Efikasi diri terhadap Kecemasan

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan “jawaban sementara atau teoritis terhadap rumusan

masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan” (Sugiyono, 2014).

Berdasarkan kerangka berpikir dari deskripsi teoritik, maka dapat dirumuskan

hipotesis dalam penelitian ini yaitu efikasi diri berpengaruh terhadap kecemasan

presentasi pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro Kabupaten

Wonogiri.

Efikasi Diri (X)
Kecemasan Presentasi

(Y)



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini akan disimpulkan mengenai pengaruh efikasi diri terhadap

kecemasan presentasi pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro,

yaitu :

1) Efikasi diri pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro

Kabupaten Wonogiri pada kategori tinggi. Hasil yang tinggi ini

menunjukkan bahwa secara umum peserta didik memiliki keyakinan

terhadap kemampuan yang dimilikinya, memiliki kemampuan untuk

mengontrol emosi, mampu merencanakan usaha-usaha untuk mencapai

keberhasilan, dan mampu mengendalikan diri untuk menghadapi tugas

yang bervariasi.

2) Kecemasan presentasi pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1

Wuryantoro Kabupaten Wonogiri berada pada kategori rendah. Hasil ini

menunjukkan bahwa secara umum peserta didik tidak mengalami

kecemasan presentasi dalam proses pembelajaran di kelas. Peserta didik

dapat mengikuti presentasi sesuai kesepakatan yang telah dibuat dengan

guru yang bersangkutan.

84
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3) Efikasi diri peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro tidak

berpengaruh signifikan terhadap kecemasan presentasi peserta didik kelas

XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka berikut ini saran yang dapat peneliti

berikan sebagai upaya untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan masukan

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan :

1. Guru Bimbingan dan Konseling

Bagi guru bimbingan dan konseling di sekolah diharapkan mampu

memberikan kontribusi yang lebih optimal dengan memberikan layanan

bimbingan konseling dengan tujuan meningkatkan efikasi diri maupun

mengurangi kecemasan presentasi. Berikut saran-saran untuk guru bimbingan dan

konseling :

1) Berdasarkan skor terendah pada variabel efikasi diri diketahui bahwa

indikator motivasi mendaptakan skor paling rendah. Untuk mengatasi hal

tersebut maka guru bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan

bimbingan kelompok agar peserta didik termotivasi serta mampu menentukan

langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas dengan baik.

2) Pada variabel kecemasan presentasi diketahui indikator suasana hati

mendapatkan skor tertinggi. Untuk mengatasi hal tersebut guru bimbingan

dan konseling perlu memberikan layanan konseling kelompok. Layanan ini

bertujuan untuk menjaga kondisi emosi peserta didik yang nantinya dapat
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mengurangi kecemasan ketika mendapatkan tugas untuk mempresentasikan

tugas di depan kelas.

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian

mengenai kecemasan presentasi dengan mencari faktor lain yang dapat

mempengaruhi atau memiliki hubungan dengan kecemasan presentasi dan

melakukan penelitan di bebarapa objek sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan
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