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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aktifitas komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari khususnya lagi dalam dunia pendidikan. Walaupun 

demikian sebagian orang ada yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 

yaitu dikarenakan adanya kecemasan dalam mengemukakan pendapat, 

mengungkapkan apa yang ada dipikirannya kepada orang lain, seperti halnya 

dalam situasi-situasi tertentu misalnya pada saat diskusi dikelas, berbicara santai 

dengan teman dan lain sebagainya. 

Kecemasan mengemuakakan pendapat dimuka umum adalah suatu 

keadaan yang wajar saja terjadi, bahkan dikatakan sebagai bagian dari 

pengalaman berbicara didepan publik. Sebagian orang ada yang bisa melewati/ 

mengatasi hal tersebut namun sebagian orang juga ada yang tidak bisa 

mengatasinya. Bagi individu yang tidak bisa melewatinya, kecemasan tersebut 

kemudian akan menghilangkan keberanian seseorang untuk mengemukakan 

pendapat maka akan mengakibatkan kerugian bagi individu tersebut. Disamping 

individu itu tidak dapat mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya, dari 

segi akademis individu tersebut juga tidak akan mengalami peningkatan.  

Dari hasil pengamatan peneliti, masalah kecemasan dalam 

mengemukakan pendapat ini masih banyak dialami oleh para mahasiswa. 

Mahasiswa masih sering mengalami kecemasan ketika akan mengemukakan 

pendapatnya baik itu didalam proses belajar dikelas maupun suasana informal 

diluar kelas. Pada saat berdiskusi didalam kelas mahasiswa cenderung diam saja 

ketika dimintai pendapatnya oleh dosen maupun temannya, begitupun juga 

dalam situasi-situasi lainnya, mahasiswa ketika sedang ngobrol santai dengan 

teman, ketika sedang bimbingan dengan dosen pembimbingnya mahasiswa 

cenderung cemas ketika dimintai untuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini 

tentunya dikarenakan adanya perasaan takut menerima kritikan dari orang lain, 

takut bahwa yang disampaikannya itu salah dan takut orang lain mengejeknya 

sehingga mengakibatkan timbulnya kecemasan untuk mengemukakan 
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pendapatnya. Selain dari pada itu, kecemasan ketika mengemukakan pendapat 

juga berakibat pada perasaan tidak nyaman yang dialami individu tersebut 

seperti perasaan gugup, gemetar, tangan dan kaki menjadi dingin, perasaan takut 

salah dan sebagainya. Ketakutann untuk melakukan komunikasi disebut 

communication apprehention. Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa 

10-20% mahasiswa Amerika mengalami hambatan dalam komunikasi. Ketika 

seseorang mengalami hambatan dalam komunikasi seperti merasa cemas ketika 

mengemukakan pendapat dimuka umum maka ia akan cenderung menarik diri 

dari pergaulan, berusaha sekecil mungkin berkomunikasi dan hanya akan 

berbicara apabila terdesak saja (Rakhmat, 2007). 

 Dari beberapa contoh yang dikemukakan sebelumnya, kemampuan 

mengemukakan pendapat merupakan salah satu hal terpenting yang harus 

dimiliki oleh setiap mahasiswa demi menunjang proses belajar baik di dalam 

maupun di luar kelas. Kemampuan mahasiswa mengemukakan pendapat bisa 

dilihat pada saat mereka ditanya oleh dosen, keaktifan bertanya, saat presentasi 

dan sebagainya. Lebih lanjut beberapa dosen bahkan menjadikan keaktifan 

mahasiswa dalam bertanya maupun berpendapat dan performa saat presentasi 

sebagai dasar untuk memberi nilai selain bentuk evaluasi lain misalnya. 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa bagi mahasiswa yang 

mampu mengemukakan pendapat, baik saat ditanya oleh dosen, keberanian 

bertanya (keaktifan) di dalam dan luar kelas, dan saat presentasi, dengan 

ditunjang adanya dasar untuk memberi nilai oleh para dosen, akan memberikan 

keuntungan bagi mahasiswa secara akademik. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang 

tidak mampu mengemukakan pendapatnya akan memberikan kerugian bagi 

mereka secara akademik.  

Selain itu kemampuan mengemukakan pendapat juga sangat diperlukan 

saat mahasiswa berada di dunia kerja nantinya. Salah satu faktor kegagalan 

mahasiswa melamar pekerjaan disebabkan ketidak mampuan mereka 

mengemukakan pendapatnya baik saat wawancara ataupun proses lainnya. Dan 

dalam dunia kerja tidak jarang mereka diminta untuk mengemukakan pendapat 

terhadap suatu hal oleh atasan mereka, dan bilamana mereka tidak mampu 
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mengemukakan pendapat maka bisa berdampak kepada karir yang mereka 

jalani. 

Dengan peran sebagai mahasiswa yang menuntut mereka untuk mampu 

mengemukakan pendapat tentunya kecemasan mengemukakan pendapat menjadi 

salah satu hal yang perlu menjadi perhatian penting. Hal ini juga dijelaskan 

sebelumnya bahwa ada beberapa diantara mereka yang memang mengalami 

kecemasan mengemukakan pendapat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari data dan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu : 

1.  Pengertian kecemasan mengemukakan pendapat pada mahasiswa 

2. Mengapa mahasiswa mengalami kecemasan dalam mengemukakan    

pendapat 

3. Ciri-ciri kecemasan mengemukakan pendapat 

4. Dampak dari kecemasan mengemukakan pendapat 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengertian dari kecemasan mengemukakan pendapat 

2. Mengapa mahasiswa mengalami  kecemasan dalam mengemukakan 

pendapat. 

3. Ciri-ciri kecemasan mengemukakan pendapat 

4. Dampak dari kecemasan mengemukakan pendapat 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis  

Diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu psikologi pendidikan dan 

sosial. 

2. Manfaat praktis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

masyarakat umum dan khususnya dalam dunia pendidikan, apa yang menjadi 
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faktor penyebab adanya kecemasan mengemukakan pendapat pada 

mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


