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ABSTRAK 

PERBEDAAN KECEMASAN BERBICARA DI DEPAN KELAS 

DITINJAU DARI JENIS KELAMIN 

PADA SISW A SMA SW ASTA IRA MEDAN 

Oleh: 

M. Potra Rasoky Siregar 

06 860 0167 

Penelitian ini bertujuan melihat perbedaan kecemasan berbicara di depan kelas 

pada siswa SMA di tinjau dari jenis kelamin. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa SMA kelas X,XI, dan XII dengan sampel sebanyak 60 siswa yang 

menggunakan total sampling dalam pengambilan sampel. Kecemasan berbicara di 

depan kelas pada siswa SMA dengan metode skala. 

Perbedaan kecemasan berbicara di depan kelas pada siswa SMA di tinjau dari 
jenis kelamin teknik korelasi Product Moment. Terdapat perbedaan yang tidak 

signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hasil ini dibuktikan 

dengan koefisien perbedaan Anava F = 1,723 dengan koefisien signifikansi 0,195. 

Selanjutnya dengan melihat nilai rata - rata diketahui bahwa siswa perempuan 

memiliki tingkat kecemmasan lebih rendah dengan nilai rata - rata 116,920 

dibandingkan dengan siswa laki-laki yang memiliki nilai rata-rata 1 2 1,4857. 

Kata kunci : Kecemasan Berbicara di depan Kelas 
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A. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1 

Pendidikan merupakan tempat unruk meningkatkan mutu sumber daya 

manusia (SDM). Peningkatan mutu SDM akan tercapai jika ada arahan maupun 

tujuan yang jelas terkait dengan pelaksanaan pendidikan. 

salah satu jenis emosi yang sering dialami oleh siswa adalah cemas, realitas di 

lapangan menunjukkan bahwa tiap tahun jumlah siswa SMA yang mengalami 

kecemasan semakin meningkat, kecemasan yang berlebihan pada siswa akan 

mengakibatkan dirinya bisa mengalami kegagalan yang menyebabkan ia menjadi 

pesimis, mempunyai harga diri kurang, putus asa, frustasi, tidak dapat bertindak 

efektif dan tidak dapat mencapai prestasi yang optimal. 

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Tidak ada perilaku 

pendidikan yang tidak dilahirkan oleh proses komunikasi, baik komunikasi verbal, 

upun komunikasi melalui media pembelajaran. Bidang pendidikan tidak akan 

� berjalan tanpa dukungan komunikasi (Jourdan dalam Yusuf, 1990) . 

. munikasi menggambarkan bagaimana seseorang memahami, melihat, 

:c5ndengar dan merasakan tentang dirinya (sense of selj) serta bagaimana cara 

1 • "du tersebut berinteraksi dengan lingkungan, dari mengumpulkan dan 

� presentasikan informasi, hingga menyelesaikan konflik. Berbicara, 

�::".'! l'engar, dan kemampuan memahami media merupakan tiga elemen dari 

�lmikasi. ( dalam Astrid, 2009) 
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Siswa yang mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi akan merasakan 

bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan suatu kegiatan yang 

mengancam dirinya. Hal ini menyebabkan konsentrasi belajamya terganggu itu 

justru akan membuat dampak psikologi pada seluruh komponen di sekolah yang 

bersangkutan. 

Komunikasi merupakan salah satu wujud konkrit dari sebuah interaksi 

ang tujuannya untuk menyampaikan maksud dari pesan yang di transformasikan 

.dalam bentuk komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Kegiatan komunikasi 

pada prinsipnya merupakan aktivitas pertukaran ide atau gagasan yang biasa 

dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari pihak 

Ike pihak lain. Ujaran sebagai suatu cara berkomunikasi sangat mempengaruhi 

k,ehidupan-kehidupan individual. Pada sistem inilah kita saling bertukar pendapat, 

gagasan, perasaan, keinginan, dengan bantuan lambang-lambang yang disebut 

bta-kata. Setiap individu berkomunikasi secara interpersonal setiap saat 

manakala tengah berinteraksi dengan orang lain melalui penyampaian informasi 

aitau sebatas percakapan ringan, artinya ketika akitivitas komunikasi tengah 

rlangsung terjadi timbal balik (feedback) langsung sebagai efek dari 

nyampaian pesan terse but.( dalam Astrid, 2009). 

Penyampaian informasi merupakan salah satu bentuk aktivitas dari 

· srkomunikasi interpersonal manakala interaksi tengah terjadi. Keakuratan dan 

·!ieal.'tualisasian penyampaian sebuah informasi secara lisan sangat mempengaruhi 

plbk positif dari proses interaksi dua individu atau lebih sehingga kedua belah 

' · � mendapatkan sebuah bahan pembicaraan yang aktual serta dapat 
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DATA IDENTITAS DIRI 

Isilah data-data berikut ini sesuai dengan keadaan sdra/i sekalian. Dan 

dapat kami informasikan jika data ini terjamin kerahasiaannya. 

1. Nama 

2. Kelas 

3.Jenis Kelamin 

II. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

Berikut ini kami sajikan beberapa pemyataan ke dalam bentuk angket. 

Saudara/i diminta untuk memberikan pendapatnya terhadap pemyataan

pemyataan yag terdapat dalam angket tersebut dengan cara memilih : 

SS Bila merasa SANGAT SETUJU dengan pemyataan tersebut 

S = Bila merasa SETUJU dengan pernyataan tersebut 

TS Bila merasa TIDAK SETUJU dengan pernyataan tersebut 

STS = Bila merasa SANGAT TIDAK SETUJU dengan pernyataan tersebut 

Saudara/i sekalian hanya diperbolehkan memilih satu alternatif pilihan 

jawaban pada setiap pernyataan, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada 

Lembar Jawaban yang tersedia sesuai dengan pilihan masing-masing. 

Contoh: 

1. . Saya tidak dapat mengeluarkan suara saat berbicara di depan kelas. 

SS S TS STS 

Tanda silang (X) menunjukkan seseorang, itu SANGAT SETUJU dengan 

pernyataan yang diajukan,sesuai dengan alternatif pilihan. 

SeJamat Bekerja 
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No Pernyataan SS s TS STS 

1 Saya tidak dapat mengeluarkan suara saat berbicara di 

depan kelas 

2 Saya selalu mengajukan diri untuk jadi yang pertama 

berbicara di depan kelas. 

3 Saya merasa baik-baik saja saat saya berdiri di depan kelas. 

4 Saya tetap berkonsentrasi walaupun saya diminta untuk jadi 

yang pertama. 

5 Saya takut salah berbicara saat di depan kelas. 

6 Saya berbicara dengan lancar dalam mempresentasikan 

tugas saya di depan kelas. 

7 Saat di depan kelas saya selalu menundukkan kepala ketika 

berbicara. 

8 Saya tidak merasa malu jika harus berbicara di depan kelas. 

9 Saya malu untuk berbicara di depan kelas. 

10 Saya tidak takut akan salah bicara saat di depan kelas. 

1 1  Saya berbicara terlalu cepat saat mempresentasikan tugas 

saya di depan kelas. 

12 Saya merasakan panas dingin pada tubuh saya saat berdiri 

di depan kelas. 

13 Ketika berbicara di depan kelas,saya selalu menegakkan 

kepala saya. 

14 Saya merasa sangat percaya diri untuk tampil berbicara di 

depan kelas. 

15 Jantung saya berdegup kencang saat nama saya dipanggil 

untuk berbicara di depan kelas. 

16 Saat nama saya dipanggil untuk yang pertama maju ke 

depan kelas,konsentrasi saya langsung terpecah. 

17 Saya tidak perlu ke kamar kecil terlebih dahulu sebelum 

maju ke depan kelas. 
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18 Saat nama saya dipanggil untuk berbicara di depan kelas 

jantung saya berdegup dengan normal. 

19 Sekejur tubuh saya berkeringat ketika guru memanggil saya 

untuk ke depan kelas. 

20 Saat mempresentasikan tugas saya di depan kelas,saya dapat 

berbicara dengan normal. 

21 Saya lupa apa yang akan saya ucapkan saat di depan kelas. 

22 Saya tidak cemas jika nama saya dipanggil untuk maju ke 

depan kelas. 

23 Saya merasa perut saya baik-baik saja saat berbicara di 

depan kelas. 

24 Saya bersuara lantang saat berbicara di depan kelas. 

25 Saya tidak merasa percaya diri dalam berbicara di depan 

kelas. 

26 Saya mengingat dengan tepat hal-hal yang akan saya 

presentasikan di depan kelas. 

27 Saya merasa cemas jika nama saya dipanggil untuk maju ke 

depan kelas. 

28 Saya merasa tenang saat tiba giliran saya untuk maju ke 

depan kelas. 

29 Saya merasa kejang perut saat berbicara di depan kelas. 

30 Ketika diharuskan maju ke depan kelas,tanpa mengulur 

waktu saya langsung maju. 

31 Saya berdiri dengan tegak saat berbicara di depan kelas. 

32 Tubuh saya menjadi gatal saat tiba giliran saya maju ke 

depan kelas. 

33 Saya merasa gelisah saat tiba giliran saya maju ke depan 

kelas semakin dekat. 
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34 Saya selalu ingin menjadi yang pertama untuk tampil di 

depan kelas. 

35 Saat nama saya dipanggil untuk berbicara di depan kelas 

saya merasa ingin lari dari kelas. 

36 Saya terbata-bata saat mempresentasikan tugas saya di 

depan kelas. 

37 Saat nama saya disebut untuk maju ke depan kelas,saya 

tidak merasakan mual. 

38 Saya tidak merasakan gatal pada tubuh,saat giliran saya 

untuk maju. 

39 Saya izin terlebih dahulu untuk buang air kecil sebelum . 

berbicara di depan kelas. 

40 Wajah saya langsung memerah saat nama saya dipanggil. 

41 Saya mengulur waktu ketika saya diharuskan maju ke depan 

kelas. 

42 Seketika saya merasa mual saat nama saya disebut untuk 

maju ke depan kelas. 

43 Saya tidak mau menjadi yang pertama untuk maju ke depan 

kelas. 

44 Saat di depan kelas saya merasa berkeringat dingin. 

45 Saya selalu mengajukan diri sebagai yang terakhir untuk 

berbicara di depan kelas. 

46 Sulit untuk bemafas saat di depan kelas. 

47 Saya merasa wajah saya berseri,saat dipanggil ke depan 

kelas. 

48 Saya merasa ingin buang air kecil saat berbicara di depan 

kelas. 

49 Saya merasa tubuh saya bersemangat saat nama saya 

dipanggil untuk berbicara di depan kelas. 

50 Kaki saya gemetar saat sedang berbicara di depan kelas. 
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H a 1 : Pengambilan Data 

Yth. Ka. SMA Swasta YP. IRA 
Jalan Pertiwi Ni. 111 Medan 

Dengan hormat, 

(j. Agustus 2011 

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/lbu untuk memberikan 1zm dan 

kesernpatan kepada mahasiswa kami: 

Naroa. 
NPM 
Program Studi 
Fakult:as 

: M. Putra Rasok.)' Sireg,ar 
: 06.860.0167 
: Ilmu Psikologi 
: Psikalogi 

untuk melaksanakan pengambilan data pada SMA Swasta YP. IRA Medan, guna 
penyusunan skripsi yang beijudu1: ""Perbedaan Kecemasan Berblcara cli Depan 

Kelas ditinjau dari Jenis Kelamin pada Siswa SMA Swasta." 
• 

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan 
ilmiah dan penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa 
tersebut untulc mengikuti uiian Satjana Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas 
Medan Area. 

Sehubungan dengan haJ tersebut kami mohon kiranya Bapak!Ibu dapat memberikan 
kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan Surat Keterangan yang 
menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data 
pac.\a Lembaga )'Mlg Bapaklfuu pimpin. 

Demikian ka�i sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima 
kasih. 

Tembusan: 
1. Mahasiswa Ybs. 
2. Pertinggaf UNIVERSITAS MEDAN AREA




