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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan hasil temuan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi kecemasan di depan umum yaitu Degree of Evaluation sebagai 

variabel independen, Subordinate Status sebagai variabel independen, Lack of 

Communication Skill & Experience sebagai variabel independen dan kecemasan 

komunikasi sebagai varibel dependen, dalam bentuk tabel beserta interpretasi 

dan analisisnya. 

Pembahasan yang disampaikan meliputi uraian dari masing-masing 

variabel, kategori dari masing-masing variabel yaitu faktor-faktor yang 

memengaruhi kecemasan komunikasi di depan umum.  

3.1.  Cemas Berkomunikasi di Depan Umum 

3.1.1.  Rasa sedang dievaluasi 

Variabel Degree of Evaluation diukur dengan menggunakan 5 buah 

indikator dengan 10 item pertanyaan. Hal ini sesuai dengan deskripsi 

melalui grafik di bawah. 
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Grafik 3.1 

Berkeringat Dingin Ketika Berbicara di Depan Umum 
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Berdasarkan grafik di atas memperlihatkan lebih dari separuh dari 

responden berkeringat dingin ketika berbicara di depan umum. Bahkan 

terdapat sejumlah 17,76 persen responden lainnya yang mengakui dirinya 

sering mengeluarkan keringat dingin ketika berbicara di depan umum. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki 

kecenderungan untuk mengeluarkan keringat dingin ketika dirinya 

berkomunikasi  di depan umum. Hal ini mencerminkan adanya rasa cemas 

sebelum dan atau selama   berkomunikasi di depan umum, baik karena 

alasan takut salah, malu, dan kurang pengalaman berkomunikasi di depan 

umum.  
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Grafik 3.2 

Tidak mampu Berkonsentrasi Ketika Berbicara di Depan Umum 
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Grafik di atas dapat diartikan secara jelas  bahwa separuh dari 

responden (54,21 %) mengaku dirinya tidak mampu berkonsentrasi ketika 

berbicara di depan umum. Bahkan terdapat sejumlah 16,82 persen 

responden lainnya yang mengakui bahwa dirinya tidak mampu 

berkonsentrasi dengan baik ketika berbicara di depan umum. Untuk itu 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki kecenderungan 

tidak mampu berkonsentrasi ketika berbicara di depan umum. Hal ini 

dengan alasan memperlihatkan tentang adanya tingkat kecemasan yang 

tinggi, baik karena minder, yang akhirnya menimbulkan perasan takut salah 

dalam mengemukakan pendapatnya, saat berbicara di depan umum, 

sehingga dampaknya responden menjadi tidak berkonsentrasi. Oleh karena 

sikap tidak takut melakukan salah, secara psikis, individu akan berdampak 

pada rasa tenang, sehingga mampu mempresentasi secara baik, lancar dan 

mampu untuk bekonsentrasi dalam presentasinya.  
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Grafik 3.3 

Tidak Percaya Diri Ketika Berbicara di Depan Umum 
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Grafik 3.3 memperlihatkan sebanyak 42,06 persen responden 

mengakui jika dirinya merasa tidak percaya diri ketika berbicara di depan 

umum. Bahkan terdapat sejumlah 14,95 persen responden lainnya yang 

merasa tidak percaya ketika berbicara di depan umum. Sehingga dapat 

diketahui bahwa mayoritas responden memiliki kecenderungan tidak 

percaya diri ketika harus berbicara di depan umum. Hal ini memperlihatkan 

tentang adanya tingkat kecemasan yang tinggi, sebagai akibat 

ketidakpercayaan dirinya banyak orang yang grogi, gemetar, gugup, malu 

membosankan, dan monoton ketika di  depan publik sehingga seolah 

mereka dengan diri mereka sendiri. Padahal, secara akademik mereka 

berpendidikan cukup dengan kemampuan nalar yang bagus. Problem 

semacam ini secara psikologis bukan semata merupakan indikator 

ketidakmampuan terhadap penguasaan materi saja, akan tetapi lebih 

mengarah pada problem internal (psikis) karena perasaan “rendah diri” 

responden di hadapan khalayak.  

14 



5 
 

Grafik 3.4 

Responden Kehilangan Konsentrasi Ketika di Depan Umum 
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Sebagian besar responden (51,40 persen) dirinya merasa kehilangan 

konsentrasi berkomunikasi di depan umum. Bahkan sejumlah 17,76 persen 

responden lainnya kehilangan konsentrasi ketika berbicara di depan umum. 

Kehilangan konsentrasi ketika berkomunikasi di depan umum menjadi 

sejenis gejala psikologis yang cukup merintangi keinginan dan keberanian 

untuk berkomunikasi di depan banyak orang. Untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden memiliki kecenderungan kehilangan 

konsentrasi ketika harus berbicara di depan umum. Hal ini memperlihatkan 

tentang adanya tingkat kecemasan yang tinggi, sebagai akibat 

ketidakpercayaan dirinya yang menghantui responden ketika berbicara di 

depan umum. Kondisi psikologis yang melatarbelakangi perasaan takut 

salah, grogi, merasa kurang mampu apabila dibandingkan khalayak, akan 

mengganggu persiapan berkomunikasi menjadi kurang maksimal, hal ini 

menyebabkan responden kehilangan konsentrasi.  
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Grafik 3.5 

Responden Merasa Percaya Diri Ketika di Depan Umum 
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Berdasarkan grafik sebanyak 40,19 persen responden percaya diri 

ketika berbicara di depan umum. Bahkan terdapat 10,28 persen responden 

lainnya yang merasa percaya diri ketika berbicara di depan umum. Hal ini 

memberikan arahan bahwa mayoritas responden memiliki kepercayaan diri 

yang cukup ketika harus berbicara di depan umum. Sehingga dapat 

dipastikan responden menguasai materi yang yang disampaikan di depan 

umum, di samping juga adanya perasaan yang tenang karena khalayak yang 

dihadapi sudah dikenalnya terlebih dahulu, sehingga presentasi bukanlah 

sesuatu yang mencekam.  

Sedangkan pada kelompok responden lain menyatakan merasa tidak 

ada kepercayaan diri ketika ketika berkomunikasi di depan umum, yaitu 

masing-masing sebanyak 38,25 persen dan 7,48 persen, hal ini disebabkan 

karena kurang persiapan terhadap materi yang akan disampaikan, oleh sebab 

itu responden merasa cemas dalam berkomunikasi di depan umum. 

Kurangnya persiapan materi tersebut dikarenakan lemahnya dukungan 
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literatur, jurnal maupun sumber bacaan lainnya yang relevan dengan materi 

yang akan disampaikan, sehingga timbul kekhawatiran terhadap adanya 

kemungkinan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya sulit bagi 

dirinya untuk bisa menjawabnya. Kondisi psikologis semacam ini akhirnya 

akan mengganggu persiapan presentasinya menjadi tidak maksimal, dan 

sebagai dampaknya adalah responden menjadi kurang percaya diri.  

Grafik 3.6 

Responden Berkonsentrasi Ketika Menyampaikan Materi  

Berbicara di Depan Umum 
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Berdasarkan grafik memperlihatkan sebanyak 63,39 persen responden 

merasa dirinya bisa berkonsentrasi ketika menyampaikan materi di depan 

umum. Bahkan terdapat sejumlah 11,21 persen responden lainnya yang 

berpendapat dirinya bisa berkonsentrasi ketika menyampaikan materi di 

depan umum. Fenomena seperti ini memberikan arahan bahwa mayoritas 

responden merasa mampu berkonsentrasi ketika menyampaikan materi di 

depan umum. Kondisi ini disebabkan mayoritas responden tersebut 

memiliki cukup waktu untuk menyiapkan materi sebelumnya, sehingga 

dirinya merasa yakin akan berhasil menyatakan maksudnya di depan umum, 
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dan terlebih lagi di antara sebagian kelompok responden ini memiliki 

anggapan bahwa khalayak sebenarnya memiliki kemampuan yang tidak jauh 

berbeda dengan dirinya, sehingga timbullah keyakinan pada responden 

bahwa dirinya mampu menyampaikan materi tersebut di depan umum. 

Dengan demikian rasa optimistik ini akan mendorong timbulnya rasa 

percaya diri yang tinggi sehingga memberikan dukungan untuk dapat 

berkonsentrasi ketika menyampaikan materi di depan umum.  

Sedangkan pada kelompok responden yang mengakui tidak bisa 

berkonsentrasi menyampaikan materi di depan umum, yaitu masing-masing 

sebanyak 19,63 persen dan 4,67 persen, disebabkan mereka ini mengaku 

kurang persiapan terhadap materi yang akan dibawakannya, sehingga 

mempengaruhi tingkat keyakinan dirinya bahwa dirinya akan mengalami 

kegagalan dalam membawakan materi di depan umum nantinya. Rasa tidak 

yakin yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi. Konsentrasi 

merupakan suatu elemen pokok yang harus dimiliki oleh setiap individu 

agar memperoleh kesuksesan ketika berkomunikasi di depan umum.  

Grafik 3.7 

Responden Merasa Takut untuk Berbicara di Depan Umum 
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Grafik di atas memperlihatkan 43,93 persen responden merasa takut 

ketika berbicara di depan umum. Bahkan terdapat 14,02 persen responden 

lainnya merasakan hal yang sama. Hal ini sudah begitu bahwa mayoritas 

responden memiliki perasaan takut ketika berbicara di depan umum, artinya 

cenderung mengalami kekhawatiran, berupa persaan negatif yang dirasakan 

responden dalam melakukan komunikasi. 

Sedangkan sebagian kecil responden memiliki keberanian berbicara di 

depan umum, ini disebabkan dirinya memiliki kompetensi terhadap materi 

yang akan disampaikan. 

Grafik 3.8 

Responden Merasa Menguasai Materi ketika Berbicara di Depan Umum 
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Separuh dari responden (53,93) persen responden merasa menguasai 

materi ketika berbicara di depan umum. Bahkan terdapat sejumlah 13,08 

persen responden lainnya mengakui dirinya merasa menguasai materi ketika 

berbicara di depan umum. Hal ini kemudian menjadi dasar bahwa secara 

umum responden memiliki perasaan cukup positif ketika berbicara di depan 

umum, menyangkut kemampuannya ketika dituntut untuk berbicara di 

depan umum. Fenomena ini menyatakan mayoritas responden tersebut 
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memiliki waktu untuk menyiapkan materi, sehingga dirinya tidak khawatir 

ataupun cemas ketika dituntut berbicara di depan umum.  

Berdasarkan penjelasan deskripsi responden di atas, maka dapat 

dipahami deskripsi umum tentang variabel degree of evaluation (X1), secara 

akumulatif. Variabel ini diukur melalui 10 butir pertanyaan yang diberi 

skor. Berdasarkan pemberian skor dengan skala antara 1 sampai 5, maka 

nilai interval dari jawaban responden dapat diketahui dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

I = 
K
R  

 = 
3

1050−  

 = 
3

40  

 = 13,33 ~ 13 

Keterangan:  

I  :  Interval Kelas 

R  :  Selisih skor tertinggi (10 x 5 = 50) dan skor terendah (10 x 1 = 10) 

K  :  Jumlah kelas = 3 

Dengan diketahuinya interval kelas sebesar 13, maka kategorisasi 

jawaban responden secara akumulasi dapat disajikan dalam tabel di bawah 

ini. 

a. Skor antara 10 – 22 kategori degree of evaluation yang rendah 
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b. Skor antara 23 – 35 kategori degree of evaluation yang sedang 

c. Skor antara 36 – 50  kategori degree of evaluation yang tinggi  

Sesuai dengan kategorisasi tersebut serta setelah dilakukan 

inventarisir skor pada tabel induk (lampiran 1), maka diperoleh tabel 

akumulasi untuk variabel degree of evaluation (X1) sebagaimana tabel di 

bawah. 

Tabel 3.2. 

Deskripsi Degree of Evaluation Responden  

No. Degree of Evaluation  Frekuensi Persentase 
1 Rendah 5 4,67 
2 Sedang  26 24,30 
3 Tinggi  76 71,03 
 Jumlah 107 100,00 

Sumber: data primer yang diolah 2013 

Tabel 3.2 di atas memperlihatkan sebagian besar responden termasuk 

memiliki degree of evaluation yang tinggi, yaitu sebanyak 71,03 persen. 

Fenomena ini memberikan arahan bahwa secara umum mayoritas responden 

memiliki degree of evaluation yang tinggi. Indikasi mengenai tingginya 

degree of evaluation pada responden tersebut, ditandai dengan cukup 

tingginya kecenderungan untuk mengeluarkan keringat dingin ketika 

berbicara di depan umum; tingginya kehilangan konsentrasi saat berbicara 

di depan umum; dan tingginya kehilangan kepercayaan diri ketika berbicara 

di depan umum. Indikasi-indikasi di atas memcerminkan tentang tingginya 

evaluasi diri yang dilakukan responden sebelum dirinya melakukan 

komunikasi di depan umum, sehingga menimbulkan berbagai pemikiran 

negatif yang berpotensi meningkatkan kecemasannya ketika berbicara di 

depan umum. 
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3.1.2. Kompetensi Komunikasi  

Variabel Subordinate status diukur dengan menggunakan 3 buah 

indikator dengan 5 item pertanyaan. Adapun deskripsi mengenai 5 

pertanyaan tersebut dapat dirinci melalui grafik di bawah. 

Grafik 3.9 

Tidak Percaya Diri Ketika ada orang yang Cakap Berkomunikasi 
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Berdasarkan grafik  di atas terlihat bahwa sebagian besar responden 

mengaku  dirinya merasa tidak percaya diri ketika ada orang yang cakap 

dalam berkomunikasi, yaitu sebanyak 42,06 persen. Hal ini memberikan 

arahan bahwa mayoritas responden mengalami subordinasi yang tinggi saat 

dirinya melihat orang lain cakap dan mampu berbicara lancar di depan 

umum. Bagi mayoritas responden tersebut, pengalaman melihat kemampuan 

orang lain dalam hal berkomunikasi di depan publik, semakin menempatkan 

dirinya menjadi rendah diri, akhirnya berpotensi meningkatkan 

kecemasannya saat ketika harus berbicara di depan umum. 
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Grafik 3.10 

Sulit Berkonsentrasi Ketika ada orang yang Cakap Berkomunikasi 
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Grafik 3.10 memperlihatkan sebagian besar responden merasa sulit 

berkonsentrasi ketika ada orang yang cakap dalam berkomunikasi, yaitu 

sebanyak 42,06 persen. Bahkan terdapat sejumlah 12,15 persen responden 

yang mengaku dirinya merasa sulit berkonsentrasi ketika ada orang yang 

cakap dalam berkomunikasi. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas 

responden mengalami subordinasi yang tinggi saat dirinya melihat orang 

lain cakap dan mampu berbicara lancar di depan publik. Mayoritas 

responden, pengalaman melihat kemampuan orang lain dalam hal 

berkomunikasi di depan publik, semakin menempatkan dirinya menjadi 

rendah diri, akhirnya berpotensi meningkatkan kecemasannya saat ketika 

harus berbicara di depan umum. 
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Grafik 3.11 

Tetap Bisa Konsentrasi ketika Berkomunikasi di Depan Umum 
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Grafik di atas dapat diuraikan bahwa sebagian besar responden 

mengaku dirinya bisa berkonsentrasi ketika berkomunikasi di depan umum, 

yaitu sebanyak 31,78 persen. Bahkan terdapat sejumlah 15,89 persen 

responden yang mengaku sangat setuju bahwa dirinya merasa masih bisa 

berkonsentrasi ketika berkomunikasi di depan umum. Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas responden mampu berkonsentrasi walaupun dirasakan 

khalayak dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dari 

dirinya.  

Di sisi lain, jumlah responden merasa tetap mampu berkonsentrasi 

ketika berkomunikasi di depan umum sebanyak 38,32 persen. Bahkan 

terdapat sebanyak 8,41 persen responden lainnya yang mengaku tidak setuju 

bila dikatakan dirinya tetap mampu berkonsentrasi ketika berkomunikasi di 

depan umum, dan sebanyak 5,61 persen responden lainnya menyatakan 

sangat tidak setuju.  

Dominasi kelompok responden yang beranggapan negatif terhadap 

aspek masih tetap bisa konsentrasi ketika berkomunikasi di depan umum 

tersebut disebabkan karena belum mampu menghilangkan adanya perasaan 
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bahwa khalayak yang dihadapinya memiliki kemampuan komunikasi yang 

lebih baik, sehingga mengakibatkan munculnya perasaan minder dalam 

dirinya, dan hal ini berpotensi mengganggu konsentrasinya saat harus 

melakukan presentasi di depan publik.  

Grafik 3.12 

Merasa Takut ketika Mulai Berbicara di Depan Umum 

45,79%

26,17%

4,67%

13,08%
10,28%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

STS TS KS S SS

 

Berdasarkan grafik di atas sebagian besar responden merasa takut 

ketika mulai berbicara di depan umum, yaitu sebanyak 45,78 persen. 

Bahkan terdapat sejumlah 13,09 persen responden yang mengaku dirinya 

merasa takut ketika mulai berbicara di depan umum, dan sejumlah 10,28 

persen responden lainnya mengaku merasa tidak takut ketika mulai 

berbicara di depan umum.  Fenomena ini memberikan arahan bahwa 

mayoritas responden masih memiliki kemampuan yang memadai ketika 

dituntut mulai berbicara di depan umum, walaupun dirasakan khalayak 

dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dari dirinya. Oleh 

karena itu pengalaman melihat kemampuan orang lain yang dinilainya lebih 

tinggi dalam hal berkomunikasi di depan umum, justru menjadi tantangan 

buatnya untuk dapat melakukan hal serupa, karena adanya kesadaran bahwa 

apabila orang lain mampu untuk melakukan, mengapa hal tersebut tidak bisa 
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dilakukannya. Adanya motif internal semacam inilah akhirnya yang 

mendorong responden untuk tidak merasa takut memulai pembicaraan di 

depan umum.  

Responden yang beranggapan positif terhadap aspek tidak munculnya 

perasaan takut ketika memulai berbicara di depan umum tersebut 

disebabkan karena secara ansich dirinya memiliki kemampuan yang 

memadai dengan disertai penguasan materi yang mendalam, sehingga tidak 

ada alasan bagi dirnya untuk merasa takut pada khalayak yang dianggapnya 

memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik.  

Grafik 3.13 

Tetap Rileks ketika Menyampaikan Materi Dihadapan Orang yang 
Kompeten 
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Grafik di atas menunjukkan sebagian besar responden mengakui 

dirinya rileks ketika menyampaikan materi di hadapan orang yang 

berkompeten, yaitu sebanyak 49,53 persen. Bahkan terdapat sejumlah 20,56 

persen responden juga mengakui rileks ketika menyampaikan materi di 

hadapan orang yang berkompeten. Akan tetapi sejumlah 2,80 persen 

responden lainnya mengaku merasa grogi dan tidak rileks ketika 

menyampaikan materi dihadapan orang yang kompeten. Hal ini menjadi 
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kajian yang menarik bahwa sebagian responden masih merasa kurang 

memiliki kapabilitas yang memadai ketika menyampaikan materi di depan 

umum, karena merasa kurang rileks, yang dikarenakan khalayak yang 

dihadapinya memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dari dirinya. 

Bagi sebagian responden tersebut, melihat kemampuan orang lain yang 

dinilainya lebih tinggi dalam hal berkomunikasi di depan umum, 

menjadikan dirinya grogi atau minder untuk dapat melakukan hal serupa, 

karena persiapan menyangkut pembawaan materi di depan umum bukan 

persoalan asal berani berkomunikasi, tetapi harus didasari persiapan yang 

matang dan tentu penguasaan materi yang disampaikan.               

Selanjutnya dapat disajikan deskripsi responden per item pertanyaan, 

maka berikut akan disajikan deskripsi umum tentang variabel subordinate 

status (X2), secara akumulatif. Variabel ini diukur melalui 5 butir 

pertanyaan yang diberi skor. Berdasarkan pemberian skor dengan skala 

antara 1 sampai 5, maka nilai interval dari jawaban responden dapat 

diketahui dengan perhitungan sebagai berikut: 

I = 
K
R  

 = 
3

525−  

 = 
3
20  

 = 6,67 ~ 7 

Keterangan:  
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I  :  Interval Kelas 

R  :  Selisih skor tertinggi (5 x 5 = 25) dan skor terendah (5 x 1 = 5) 

K  :  Jumlah kelas = 3 

Dengan diketahuinya interval kelas sebesar 7, maka kategorisasi 

jawaban responden secara akumulasi dapat disajikan dalam tabel di bawah 

ini. 

a. Skor antara 5 – 11 kategori subordinate status yang rendah 

b. Skor antara 12 – 18 kategori subordinate status yang sedang 

c. Skor antara 19 – 25  kategori subordinate status yang tinggi  

Sesuai dengan kategorisasi tersebut serta setelah dilakukan 

inventarisir skor pada tabel induk (lampiran 1), maka diperoleh tabel 

akumulasi untuk variabel subordinate status (X2) sebagaimana tabel di 

bawah. 

Tabel 3.3. 

Deskripsi Subordinate Status Responden  

No. Subordinate Status Frekuensi Persentase 
1 Rendah 10 9,35 
2 Sedang  65 60,75 
3 Tinggi  32 29,91 
 Jumlah 107 100,00 

Sumber: data primer yang diolah 2013 

Tabel 3.3 di atas memperlihatkan sebagian besar responden termasuk 

memiliki Subordinate Status yang sedang, yaitu sebanyak 60,75 persen, dan 

sebanyak 29,91 persen responden lainnya tergolong memiliki Subordinate 

Status yang tinggi. Fenomena ini memberikan arahan bahwa secara umum 
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responden memiliki Subordinate Status yang menengah ke atas. Indikasi 

mengenai tingginya Subordinate Status pada responden tersebut, ditandai 

dengan cukup sulitnya berkonsentrasi saat berbicara di depan umum; cukup 

tingginya rasa takut yang menyelimuti saat berbicara di depan umum; dan 

kurang rileksnya saat berbicara di depan umum. Indikasi-indikasi di atas 

memcerminkan tentang tingginya anggapan responden mengenai 

kemampuan yang dimiliki oleh orang lain (khalayak), sehingga dirinya 

merasa kurang mampu saat berhadapan dengan orang-orang berkompeten. 

3.1.3. Kurang Kemampuan dan Pengalaman 

Variabel Lack of Communication Skills and Experience diukur dengan 

menggunakan 4 buah indikator dengan 14 item pertanyaan. Adapun 

deskripsi mengenai 14 pertanyaan tersebut dapat dirinci melalui grafik di 

bawah. 

Grafik 3.14 

Merasa pitc (nada) terlalu cepat sehingga apa yang disampaikan  

tidak bisa dipahami 
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Berdasarkan grafik 3.14 di atas memperlihatkan sebanyak 53,27 

persen responden mengakui  tetap bisa memahami apa yang disampaikan 
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walau dengan nada bicara cepat ketika berkomunikasi di depan umum. 

Fenomena ini memberikan arahan bahwa mayoritas merasa masih berbicara 

dalam tataran normal dengan nada yang sedang sehingga isi pembicaraan 

masih dapat dipahami oleh khalayak. Mayoritas responden ini beralasan 

bilamana pembicaraannya tidak bisa dipahami oleh khalayak, seharusnya 

khalayak juga akan tidak menanyakan sesuatu materi pada dirinya, ini 

dengan alasan bahwa pasca presentasi di depan umum ia masih memperoleh 

beberapa pertanyaan dari khalayak mengenai sesuatu hal yang kurang jelas, 

maka hal itu sama saja bahwa khalayak mampu menerima isi yang 

sampaikan tadi. Ketidakjelasan yang ada hanyalah menyangkut persoalan 

kekurangjelasan khalayak mengenai konsep, teori serta metode yang 

digunakan dalam presentasi penelitian, bukan dikarenakan pembawaan 

dalam pict atau nada yang terlalu cepat. 

Grafik 3.15 

Menggerakkan Tangan saat Berbicara di Depan Umum 
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Grafik 3.15 di atas memperlihatkan sebanyak 40,19 persen responden 

mengaku selalu menggerakkan tangannya ketika berkomunikasi di depan 

umum. Bahkan terdapat sejumlah 11,21 persen responden lainnya yang 
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mengaku sering menggerakan tangannya ketika berbicara di depan umum. 

Fenomena ini memberikan arahan bahwa mayoritas responden merasa 

bahwa gerakan gesture berupa tangan ketika berbicara di depan umum 

sudah merupakan suatu yang integral, karena dilakukan dalam upaya untuk 

lebih memberikan penekanan pada intonasi dan pokok pemikiran yang 

disampaikannya agar lebih jelas. Menurut anggapan mayoritas responden 

ini, gerakan tangan di saat melakukan komunikasi di depan umum, di sis 

lain juga untuk mengurangi unsur minder dan kecemasan yang suatu saat 

muncul bila dirinya tidak melakukan gerakan-gerakan tangan yang memiliki 

simbol dan maksud tertentu.   

Grafik 3.16 

Banyak menggunakan kata “anu” atau “eem” sehingga kalimat terputus 
Ketika Berbicara di Depan Umum 
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Grafik 3.16 di atas memperlihatkan sebanyak 48,60 persen responden 

mengaku kurang setuju apabila ketika berbicara di depan dirinya selalu 

menggunakan kata “anu” dan “eem”. Bahkan terdapat sebanyak 19,63 

persen responden lainnya yang mengaku tidak setuju bila dirinya selalu 

menggunakan kata “anu” dan “eem” ketika berbicara di depan umum, dan 
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sejumlah 2,80 persen responden lainnya mengatakan sangat tidak setuju 

apabila dirinya selalu menggunakan kata “anu” dan “eem” ketika berbicara 

di depan umum. Fenomena ini memberikan arahan bahwa mayoritas 

responden merasa kurang setuju, karena menurut anggapan mereka 

penggunaan kata “anu” dan “eem” akan bisa mengganggu kelancaran dalam 

persentasi dan berpotensi memutuskan kalimat yang hendak 

disampaikannya sehingga menggangu pemahaman khalayak secara utuh.  

Grafik 3.17 

Tidak dapat Mengontrol Intonasi Suara Berbicara di Depan Umum 
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Berdasarkan grafik di atas memperlihatkan sebanyak 46,73 persen 

responden mengaku setuju apabila ketika dirinya tidak dapat mengontrol 

intonasi suara ketika berbicara di depan umum. Bahkan terdapat sebanyak 

16,82 persen responden lainnya yang mengaku sangat setuju bila dirinya 

tidak dapat intonasi suara ketika berbicara di depan umum. Fenomena ini 

memberikan arahan bahwa mayoritas responden merasa setuju bilamana 

dirinya seringkali tidak dapat mengontrol intonasi suara ketika berbicara di 

depan umum. Hal ini dikarenakan karena adanya perasaan minder, sehingga 

merasa renbdah dirinya, yang mana pada saat seperti itu intonasi suara yang 
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dibawakannya ikut terpengaruh karena muatan emosional yang kurang 

terkontrol.  

Setelah di atas disajikan deskripsi responden per item pertanyaan, 

maka berikut akan disajikan deskripsi umum tentang variabel Lack of 

Communication Skills and Experience (X3), secara akumulatif. Variabel ini 

diukur melalui 14 butir pertanyaan yang diberi skor. Berdasarkan pemberian 

skor dengan skala antara 1 sampai 5, maka nilai interval dari jawaban 

responden dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut: 

I = 
K
R  

 = 
3

1470−  

 = 
3

56  

 = 18,67 ~ 19 

Keterangan:  

I  :  Interval Kelas 

R  :  Selisih skor tertinggi (14 x 5 = 70) dan skor terendah (14 x 1 = 14) 

K  :  Jumlah kelas = 3 

Dengan diketahuinya interval kelas sebesar 19, maka kategorisasi 

jawaban responden secara akumulasi dapat disajikan dalam tabel di bawah 

ini. 
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a. Skor antara 14 – 32 kategori Lack of Communication Skills and 

Experience yang rendah 

b. Skor antara 33 – 51 kategori Lack of Communication Skills and 

Experience yang sedang 

c. Skor antara 52 – 70  kategori Lack of Communication Skills and 

Experience yang tinggi  

Sesuai dengan kategorisasi tersebut serta setelah dilakukan 

inventarisir skor pada tabel induk (lampiran 1), maka diperoleh tabel 

akumulasi untuk variabel Lack of Communication Skills and Experience 

(X3) sebagaimana tabel di bawah. 

Tabel 3.4. 

Deskripsi Lack of Communication Skills and Experience Responden  

 
No. Lack of Communication Skills and 

Experience 
Frekuensi Persentase 

1 Rendah 6 5,61 
2 Sedang  67 62,62 
3 Tinggi  34 31,78 
 Jumlah 107 100,00 

Sumber: data primer yang diolah 2013 

Tabel 3.4 di atas memperlihatkan sebagian besar responden termasuk 

memiliki Lack of Communication Skills and Experience yang sedang, yaitu 

sebanyak 62,62 persen, dan sebanyak 31,78 persen responden lainnya 

tergolong memiliki Lack of Communication Skills and Experience yang 

tinggi. Fenomena ini memberikan arahan bahwa secara umum responden 

memiliki Lack of Communication Skills and Experience yang menengah ke 

atas. Indikasi mengenai tingginya Lack of Communication Skills and 

Experience pada responden tersebut, ditandai dengan cukup tingginya 
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perasaan minder sehingga kesulitan mengatur intonasi suara ketika berbicara 

di depan umum; cukup tingginya responden menggerakkan tangan ketika 

berbicara di depan umum; dan cukup tingginya menggunakan kata “anu” 

dan “eem” ketika berbicara di depan umum. Indikasi-indikasi tersebut 

merupakan cerminan psikologis dari individu yang merasa kurang memiliki 

pengalaman dan kurang menguasai publik, sehingga dalam rangka untuk 

mereduksi atau mengeliminasi kecemasan, maka yang dilakukannya adalah 

seperti bentuk-bentuk penggunaan di atas.  

3.1.4. Mengapa Cemas Berkomunikasi di Depan Umum (Y) 

Variabel kecemasan berkomunikasi di depan umum diukur dengan 

menggunakan 4 buah indikator dengan 14 item pertanyaan. Adapun 

deskripsi mengenai 14 pertanyaan tersebut dapat dirinci melalui grafik di 

bawah. 

Grafik 3.18 

Sering Berbicara di Depan Umum Kurang Sistematis 
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Berdasarkan grafik 3.18 di atas memperlihatkan sebanyak 59,81 

persen responden mengaku dirinya sering berbicara kurang sistematis ketika 
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berbicara di depan umum. Bahkan terdapat sebanyak 17,76 persen 

responden lainnya yang mengakui hal yang sama bahwa dirinya sering 

berbicara kurang sistematis ketika berbicara di depan umum. Fenomena 

semacam ini memperlihatkan bahwaa mayoritas responden merasa kurang 

mampu sehingga grogi sehingga menggangu konsentrasi pemikiran yang 

sudah dipersiapkan sebelumnya, dan akhirnya berpotensi merusak 

sistematika alur pikir yang telah dipelajarinya terlebih dahulu. Faktor 

kecemasan berbicara di depan publik dalam hal ini tidak cukup hanya 

mempersiapkan materi dan ketegaran semata, akan tetapi menuntut setiap 

individu untuk tetap rileks dan santai sehingga tidak mengganggu alur 

sistematika pemikiran yang sudah dipersiapkan sebelumnya. 

Grafik 3.19 

Jantung berdetak lebih cepat sebelum atau pada saat berbicara di depan 
umum 
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Grafik 3.19 di atas dapat diartikan bahwa sebanyak 53,27 persen 

responden mengaku jantungnya berdetak lebih cepat sebelum atau pada saat 

berbicara di depan umum. Bahkan terdapat sebanyak 18,66 persen 

responden lainnya yang mengakui juga jantungnya berdetak lebih cepat 
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sebelum atau pada saat berbicara di depan umum. Fakta tersebut 

memperlihatkan adanya kecemasan yang tinggi pada mayoritas responden 

sebagai akibat kurangnya pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, ketika 

harus dituntut berbicara di depan umum, yang secara ansich memiliki 

pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan responden.  

Grafik 3.20 

Berkomunikasi di depan umum dengan santai. 
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Berdasarkan grafik 3.20 di atas memperlihatkan sebanyak 43,93 

persen responden mengakui dirinya dikatakan mampu berkomunikasi di 

depan umum dengan santai. Bahkan terdapat sebanyak 15,06 persen 

responden merasa dirinya dikatakan mampu berkomunikasi di depan umum 

dengan santai. Fenomena semacam ini memperlihatkan tingginya 

ketenangan yang dimiliki oleh sebagian besar responden, sehingga dirinya 

tidak mengalami kecemasan yang tinggi pada berbicara di depan umum, 

padahal secara ansich khalayak dinilainya memiliki pengalaman dan 

kemampuan yang lebih baik dibandingkan responden, baik dalam 

penguasaan materi maupun kemampuannya dalam berkomunikasi di depan 

umum. 
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Kondisi ini dinilai sebagai kontribusi positif bagi responden, karena 

dengan didukung ketenangan yang tinggi, penyajian materi akan dapat 

berjalan secara lancar, sistematik, dan didukung oleh penjelasan yang 

sistematis dan intonasi yang kondusif, yang pada akhirnya akan 

mempermudah khalayak untuk memahami presentasi yang dibawakan oleh 

responden. 

Selanjutkan dapat dijelaskan bahwa deskripsi responden per item 

pertanyaan, kemudian akan disajikan deskripsi umum tentang variabel 

kecemasan berkomunikasi di depan umum (Y), secara akumulatif. Variabel 

ini diukur melalui 14 butir pertanyaan yang diberi skor. Berdasarkan 

pemberian skor dengan skala antara 1 sampai 5, maka nilai interval dari 

jawaban responden dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut: 

I = 
K
R  

 = 
3

1470−  

 = 
3

56  

 = 18,67 ~ 19 

Keterangan:  

I  :  Interval Kelas 

R  :  Selisih skor tertinggi (14 x 5 = 70) dan skor terendah (14 x 1 = 14) 

K  :  Jumlah kelas = 3 
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Dengan diketahuinya interval kelas sebesar 19, maka kategorisasi 

jawaban responden secara akumulasi dapat disajikan dalam tabel di bawah 

ini. 

a. Skor antara 14 – 32 kategori tingkat kecemasan yang tinggi  

b. Skor antara 33 – 51 kategori tingkat kecemasan yang sedang 

c. Skor antara 52 – 70  kategori tingkat kecemasan yang rendah 

Sesuai dengan kategorisasi tersebut serta setelah dilakukan 

inventarisir skor pada tabel induk (lampiran 1), maka diperoleh tabel 

akumulasi untuk variabel tingkat kecemasan berkomunikasi sebagaimana 

tabel di bawah. 

Tabel 3.5. 

Deskripsi Tingkat Kecemasan Responden Berkomunikasi di Depan Umum  

 

No. Tingkat Kecemasan Responden 
Berkomunikasi di Depan Umum Frekuensi Persentase 

1 Tinggi  5 4,67 
2 Sedang  44 41,12 
3 Rendah  58 54,21 
 Jumlah 107 100,00 

Sumber: data primer yang diolah 2013 
 

Tabel 3.5 di atas memperlihatkan sebagian besar responden tergolong 

memiliki tingkat kecemasan berkomunikasi di depan umum yang rendah, 

yaitu sebanyak 54,21 persen, dan sebanyak 41,12 persen responden lainnya 

tergolong memiliki tingkat kecemasan berkomunikasi di depan umum yang 

sedang. Fenomena ini memberikan arahan bahwa secara umum responden 

memiliki tingkat kecemasan berkomunikasi di depan umum yang menengah 

ke bawah. Indikasi mengenai rendahnya tingkat kecemasan responden 
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ketika berbicara di depan umum ditandai dengan; mampu berkomunikasi 

dengan santai, tidak grogi ketika memulai berkomunikasi di depan umum, 

penyampaian materi secara lancar; dan artikulasi penyampaian yang jelas. 

3.2. Analisis Variabel  

3.2.1. Hubungan antara Degree of Evaluation dengan Tingkat Kecemasan 

Berkomunikasi di Depan Umum 

Tabel 3.6  

Hubungan antara Degree of Evaluation dengan Tingkat Kecemasan 
Berkomunikasi di Depan Umum 

No. Degree of 
evaluation 

Tingkat Kecemasan 
Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 

1 Tinggi 1 
(20,00) 

0 
(0,00) 

4 
(6,90) 

5 
(4,67) 

2 Sedang 1 
(20,00) 

24 
(54,55) 

1 
(1,72) 

26 
(24,30) 

3 Rendah 3 
(60,00) 

20 
(45,45) 

53 
(91,38) 

76 
(71,03) 

Jumlah 5 
(100,00) 

44 
(100,00) 

58 
(100,00) 

107 
(100,00) 

 
Tabel 3.6 di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki tingkat kecemasan yang rendah saat berkomunikasi di depan 

umum. Pada kelompok ini, sebanyak 91,38 persen berasal dari kelompok 

responden yang memiliki degree of evaluation yang tinggi. Pada kelompok 

responden dengan tingkat kecemasan yang sedang, sebanyak 54,55 persen 

responden berasal dari kelompok yang memiliki degree of evaluation yang 

sedang pula. Pada kelompok responden dengan kecemasan saat 

berkomunikasi di depan umum yang tinggi, sebanyak 20 persen berasal dari 

kelompok responden dengan degree of evaluation yang tinggi.  
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Berdasarkan uraian tabel di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa 

antara degree of evaluation dengan tingkat kecemasan berkomunikasi di 

depan umum terdapat asosiasi yang positif, karena koefisien asosiasi positif 

sebesar 107
78  = 0,7289, yang masih lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan asosiasi negatif yang mencapai 107
31  = 0,2897. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa antara degree of evaluation dengan tingkat 

kecemasan berbicara di depan umum terdapat kecenderungan yang positif, 

sehingga semakin tinggi degree of evaluation, maka akan semakin tinggi 

pula tingkat kecemasan individu berbicara di depan umum.  

3.2.2. Hubungan antara Subordinate Status dengan Tingkat Kecemasan 

Berkomunikasi di Depan Umum 

Tabel 3.7  

Hubungan antara Subordinate Status dengan Tingkat Kecemasan 
Berkomunikasi di Depan Umum 

No. Degree of 
evaluation 

Tingkat Kecemasan 
Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 

1 Tinggi 3 
(60,00) 

5 
(11,36) 

2 
(3,45) 

10 
(9,35) 

2 Sedang 1 
(20,00) 

38 
(86,36) 

26 
(44,83) 

65 
(60,75) 

3 Rendah 1 
(20,00) 

1 
(2,28) 

30 
(51,72) 

76 
(29,90) 

Jumlah 5 
(100,00) 

44 
(100,00) 

58 
(100,00) 

107 
(100,00) 

 

Tabel 3.7 di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki tingkat kecemasan yang rendah saat berkomunikasi di depan 

umum. Pada kelompok ini, sebanyak 51,72 persen berasal dari kelompok 

responden yang memiliki subordinate status yang tinggi. Pada kelompok 

responden dengan tingkat kecemasan yang sedang, sebanyak 86,36 persen 
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responden berasal dari kelompok yang memiliki subordinate status yang 

sedang pula. Pada kelompok responden dengan kecemasan saat 

berkomunikasi di depan umum yang tinggi, sebanyak 60 persen berasal dari 

kelompok responden dengan subordinate status yang tinggi.  

Berdasarkan uraian tabel di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa 

antara subordinate status dengan tingkat kecemasan berkomunikasi di 

depan umum terdapat asosiasi yang positif, karena koefisien asosiasi positif 

sebesar 107
71  = 0,6636, yang masih lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan asosiasi negatif yang mencapai 107
42  = 0,3925. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa antara subordinate status dengan tingkat kecemasan 

berbicara di depan umum terdapat kecenderungan yang positif, sehingga 

semakin tinggi subordinate status, maka akan semakin tinggi pula tingkat 

kecemasan individu berbicara di depan umum. 

3.2.3. Hubungan antara Lack of Communication Skills and Experience dengan 

Tingkat Kecemasan Berkomunikasi di Depan Umum 

Tabel 3.8  

Hubungan antara Lack of Communication Skills and Experience dengan 
Tingkat Kecemasan Berkomunikasi di Depan Umum 

No. 
Degree of 
evaluation 

Tingkat Kecemasan 
Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 

1 Tinggi 0 
(0,00) 

2 
(4,55) 

4 
(6,90) 

6 
(5,61) 

2 Sedang 1 
(20,00) 

34 
(77,27) 

32 
(55,17) 

65 
(62,62) 

3 Rendah 4 
(80,00) 

8 
(18,18) 

30 
(37,93) 

76 
(31,77) 

Jumlah 5 
(100,00) 

44 
(100,00) 

58 
(100,00) 

107 
(100,00) 
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Tabel 3.8 di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki tingkat kecemasan yang rendah saat berkomunikasi di depan 

umum. Pada kelompok ini, sebanyak 37,93 persen berasal dari kelompok 

responden yang memiliki Lack of Communication Skills and Experience 

yang tinggi. Pada kelompok responden dengan tingkat kecemasan yang 

sedang, sebanyak 77,27 persen responden berasal dari kelompok yang 

memiliki Lack of Communication Skills and Experience yang sedang pula. 

Berdasarkan uraian tabel di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa 

antara Lack of Communication Skills and Experience dengan tingkat 

kecemasan berkomunikasi di depan umum terdapat asosiasi yang positif, 

karena koefisien asosiasi positif sebesar 107
56  = 0,5234, yang masih lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan asosiasi negatif yang mencapai 107
42  

= 0,3925. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa antara Lack of 

Communication Skills and Experience dengan tingkat kecemasan berbicara 

di depan umum terdapat kecenderungan yang positif, sehingga semakin 

tinggi Lack of Communication Skills and Experience, maka akan semakin 

tinggi pula tingkat kecemasan individu berbicara di depan umum 
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