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ABSTRAK 

Rahayu, Indah Setyaning. 2020.Pengaruh Efikasi Diri (Self Efficacy) 

Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Semester VI Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo Terhadap Kemampuan 

Berbicara di Depan Publik Tahun 2019/2020.Skripsi.Jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Lia Amalia, M.Si. 

Kata Kunci: Efikasi Diri, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam   

(KPI), Kemampuan Berbicara, di Depan Publik 

 Pada saat ini banyak ditemukan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran 

Islam (KPI) yang masih kesulitan dalam berbicara dengan baik di depan umum. 

Berdasarkan diatas, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa efikasi diri tinggi 

maupun efikasi diri rendah yang dimiliki mahasiswa KPI (Komunikasi dan 

Penyiaran Islam) memiliki pengaruh terhadap tingkat kemampuan berbicara di 

depan publik. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih 

mendalam tentang pengaruh efikasi diri mahasiswa KPI (Komunikasi dan 

Penyiaran Islam) semester VI terhadap kemampuan berbicara di depan publik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat efikasi diri (self efficacy) 

mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Semester VI Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan DakwahIAIN Ponorogo tahun akademik 2019/2020. (2) 

Tingkat kemampuan berbicara di depan publik mahasiswa Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI) Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

IAIN Ponorogo tahun akademik 2019/2020. (3) Pengaruh efikasi diri (self 

efficacy) mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Semester VI Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogoterhadap kemampuan berbicara di 

depanpublik tahun akademik 2019/2020. Pendekatan yang digunakan peneliti 

ialah pendekatan kuantitatif. 

 Dari analisis data ditemukan: 1) Tingkat efikasi diri (self efficacy) 

mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Semester VI Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo tahun akademik 2019/2020 

berada pada kategori sedang yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu 56 responden 

dengan prosentase sebanyak 68,29%. 2) Kemampuan berbicara di depan publik 

mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Semester VI Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo tahun akademik 2019/2020 

berada pada kategori sedang yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu 58 responden 

dengan prosentase sebanyak 70,73%. 3) Tidak adanya pengaruh yang signifikan 

antara efikasi diri mahasiswa KPI Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Ponorogotahun akademik 2019/2020 terhadap kemampuan 

berbicara di depan publik dengan hasil Fhitung = 1,58 dan dibandingkan dengan 

Ftabel dengan taraf signifikansi 5% yaitu 3,96. Maka Fhitung< Ftabel, sehingga Ha 

ditolak.yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri (self 

efficacy) terhadap kemampuan berbicara di depan publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Efikasi diri diartikan sebagai suatu keyakinan individu terhadap 

kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Efikasi diri 

berupaya untuk mamahami fungsi individu dalam pengendalian diri, 

pengaturan proses berpikir, motivasi, kondisi afektif, dan psikologis. Dalam 

perspektif ini, individu dengan efikasi diri memiliki kemampuan dalam 

menafsirkan dan menerjemahkan faktor-faktor internal dan eksternal ke 

dalam tindakan nyata melalui proses pengambilan keputusan dan perilaku 

yang ditunjukkan serta pemilihan alternatif tindakan maupun ucapan.
1
 

Efikasi terbentuk dari pengalaman keberhasilan yang dilakukan 

individu dalam melakukan suatu kegiatan komunikasi yang sifatnya terus-

menerus dan di dalamnya memungkinkan individu untuk belajar dari 

pekerjaan yang dilakukan. Efikasi juga dapat terbentuk dari mekanisme 

pemodelan, melihat keberhasilan orang lain dalam suatu pekerjaan, persuasi 

verbal dan sosial, serta kondisi fisik dan mental individu. Adapun dalam 

konteks pengembangan sumber daya manusia, efikasi diri dapat terjadi 

melalui kegiatan pendidikan, pengembangan dan pelatihan.Ini dikarenakan 

efikasi diri bukanlah suatu sifat yang melekat pada individu, tetapi lebih pada 

kecenderungan perilaku dan hal tersebut memungkinkan untuk diubah, 

diperkuat maupun ditingkatkan. 

Efikasi diri merupakan hal yang sangat penting dalam dunia 

komunikasi, dimana seseorang harus meyakini terhadap kemampuan yang 

dimilikinya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam dunia 

                                                           
1
M. Nur Ghufron & Risnawita. S, Teori-teori Psikologi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2010), 25.  
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komunikasi yang erat kaitannya dengan publik, karena dari kemampuan yang 

dimiliki itulah seseorang dapat dengan tegas menyampaikan apa yang dia 

ketahui dan dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi.
2
 

Setiap orang bisa berbicara, tetapi tidak setiap orang dapat berbicara 

dengan baik dan komunikatif di depan publik. Berbicara adalah cara 

seseorang berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan sesuatu 

yang diinginkan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan 

penerimaan lambang dan mengandung arti, baik berupa informasi, pemikiran, 

pengetahuan atau yang lainnya, dari komunikator ke komunikan. Pesan yang 

disampaikan dalam komunikasi biasanya dalam bentuk lambang yang 

mengandung arti yang sangat luas dan tidak terbatas pada ide atau gagasan 

saja, tetapi dapat juga berupa informasi dan pengetahuan. 

Individu dengan efikasi diri tinggi secara mental dan perilaku 

menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam berkomunikasi atau 

menyampaikan gagasan dibandingkan individu dengan efikasi diri 

rendah.Tekun, ulet, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak 

mudah stress ketika mengalami kegagalan, serta berupaya untuk 

meningkatkan standar kinerja merupakan indikasi adanya kematangan efikasi 

diri pada individu.
3
 

Komunikasi merupakan kunci utama dalam penyampaian informasi 

atau pengetahuan. Berbicara di depan umum merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang membutuhkan keterampilan. Sedangkan kurangnya 

keterampilan berkomunikasi mengakibatkan seseorang tidak mempunyai 

keberanian untuk berbicara di depan umum karena merasa tidak mampu dan 

takut untuk melakukan suatu kesalahan. Sosok individu yang berkuallitas 

harus mempunyai kemampuan public speaking atau kemampuan untuk 

                                                           
2
A. Bandura, Self-Efficacy. The Exercise of Control (US, New York. 1997), 17. 

3
A. Bandura, Self-Efficacy. The Exercise of Control, 21. 
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berbicara di depan umum dengan baik. Public speaking termasuk ke dalam 

rumpun keluarga ilmu komunikasi yang mencakup berdiskusi, berdebat, 

pidato, memimpin rapat, presentasi, moderator, MC dan presenter serta 

kemampuan seseorang untuk dapat berbicara di depan umum, kelompok 

maupun perseorangan yang perlu menggunakan strategi dan teknik berbicara 

yang tepat. 

Dunia kerja membutuhkan orang-orang dengan kemampuan 

komunikasi yang baik, karena ketika dalam suatu perusahaan terdapat orang-

orang yang memiliki kemampuan ini akan mendorong perusahaan semakin 

maju dan berkembang. Komunikasi ini sebenarnya dikembangkan dan dilatih, 

ketika individu terbiasa untuk melakukan komunikasi yang efektif maka 

kebiasaan itu akan terus terbawa. Ketika seseorang mempunyai keterampilan 

komunikasi yang baik, maka hal itu akan menjadikan seseorang percaya diri 

dan memungkinkan seseorang untuk mengerahkan lebiah atas kontrol hidup 

mereka.
4
 

Komunikasi dilakukan oleh tiap orang tidak terkecuali dilakukan 

mahasiswa, baik dalam bentuk komunikasi informal maupun 

formal.Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang dalam suatu 

kelompok akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan oleh struktur 

organisasi, sedangkan komunikasi formal adalah komunikasi yang bersifat 

resmi dan biasanya dilakukan dalam lembaga formal melalui garis perintah 

yang sifatnya instruktif. Komunikasi informal yang dilakukan mahasiswa 

adalah berbicara dengan teman atau orang yang ditemui, diskusi tentang 

materi perkuliahan maupun saat belajar kelompok.Komunikasi formal 

dilakukan mahasiswa dalam perkuliahan adalah saat presentasi tugas di depan 

kelas dan pada saat mahasiswa praktek sebagai news ancor.
5
 

                                                           
4
Deta Shinta Kusuma Wardani, Pengaruh Pelatihan Komunikasi Efektif Untuk 

Meningkatkan Efikasi Diri Mahasiswa (Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan: 

Universitas Airlangga Surabaya, 2012), 2. 
5
Ibid., 17. 
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Salah satu bentuk dari pengembangan kualitas sumber daya manusia 

adalah melalui perguruan tinggi, tak terkeculi pada jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI) yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo.Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) adalah jurusan yang yang 

dinaungi oleh Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD).Prospek karir 

lulusan KPI diantaranya adalah wartawan,da’i, reporter, penulis, editor, 

fotografer, publik speaker,presenter, penyiar, scripwriter, sineas dan 

cameraman.
6
 Melihat prospek karir tersebut dapat dipahami banyak peluang 

kerja yang memerlukan kemampuan berbicara di depan publik. 

Kemampuan fundamental yang harus dikuasai para mahasiswa  di 

jurusan ini adalah kemampuan berbicara di depan publik. Berbicara di depan 

publik merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki 

oleh pembicara khususnya mahasiswa komunikasi. Selain kemampuan dalam 

melakukan komunikasi, berbicara di depan publik juga perlu persiapan 

mental yang baik agar tidak grogi ataupun khawatir. 

Pada saat ini banyak ditemukan mahasiswaKomunikasi dan Penyiaran 

Islam (KPI) yang masih kesulitan dalam berbicara dengan baik di depan 

umum. Banyak alasan yang melatarbelakangi antara lain kurangnya efikasi 

diri dan kurangnya keterampilan berkomunikasi. Efikasi diri merupakan 

persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa Komunikasi 

dan Penyiaran Islam (KPI)yang sering menjadi komunikator. Mahasiswa 

sebagai seorang komunikator harus menyiapkan materi-materi yang akan 

disampaikan terlebih dahulu dan melakukan persiapan-persiapan yang 

dibutuhkan. Namun, walaupun persiapan seorang komunikator sudah baik, 

tampilan cukup mendukung, pakaian yang dikenakan sangat cocok dengan 

situasi dan kondisi yang dihadapi, tetapi tanpa didukung oleh rasa efikasi diri 

maka semua persiapan yang telah dilakukan akan sia-sia. Kurangnya tingkat 

efikasi diri pada mahasiswa dapat menjadikan mahasiswatersebut menjadi 

                                                           
6
 M. Muhsin, Brosur Pendaftaran Mahasiswa IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2017), 2. 
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gugup ketika dilihat oleh banyak orang.Seorang mahasiswa khususnya 

mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)memerlukan efikasi diri 

untuk berhasil dalam hidupnya, karena efikasi diri berperan dalam 

memberikan semangat serta memotivasi individu untuk bereaksi secara tepat 

terhadap tantangan dan kesempatan yang datang.Individu yang memiliki 

efikasi diri cenderung lebih mudah untuk mendapatkan teman, mampu 

berkomunikasi tanpa perasaan tegang ataupun perasaan tidak enak 

lainnya.Mahasiswa dapat dikatakan tidak memiliki rasa efikasi diri jika 

mahasiswa tersebut tidak berani untuk berbicara atau tampil didepan umum, 

malu mengungkapkan ide-idenya dalam diskusi dan rapat. 

Berdasarkan gambaran umum di atas, peneliti dapat 

menginterpretasikan bahwa efikasi diri tinggi maupun efikasi diri rendah 

yang dimiliki mahasiswa KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kemampuan berbicara di depan publik. Oleh 

karena itu peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih mendalam tentang 

pengaruh efikasi dirimahasiswa KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) 

semester VI terhadap kemampuan berbicara di depan publik. Mengingat 

mahasiswa KPI merupakan salah satu jurusan yang erat kaitannya dengan 

kegiatan berbicara di depan publik, baik dari segi komunikasi yang dilakukan 

maupun dari segi penyiaran Islam. Apalagi mahasiswa semester VI dirasa 

sudah cukup matang dalam pengetahuan dan kemampuan, baik dalam 

akademik maupun non akademik.Kemampuan yang nantinya 

diimplementasikan dalam praktik kerja khususnya yang berhubungan dengan 

kegiatan berbicara di depan publik dapat bejalan secara baik dan maksimal. 

Dari uraian dan berdasarkan realitas di atas, maka peneliti tertarik 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Efikasi Diri 

(Self Efficacy) Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Semester 

VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo Terhadap 

Kemampuan Berbicara di Depan Publik Tahun Akademik 2019/2020”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang 

menjadi pembahasan penelitian adalah: 

1. Bagaimana tingkat efikasi diri (self efficacy) mahasiswa KPI Semester 

VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN PonorogoTahun 

Akademik 2019/2020? 

2. Bagaimana tingkat kemampuan berbicara di depan publik mahasiswa 

KPI Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

PonorogoTahun Akademik 2019/2020? 

3. Adakah pengaruh efikasi diri (self efficacy) terhadap kemampuan 

berbicara di depanpublik pada Mahasiswa KPI Semester VI Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN PonorogoTahun Akademik 

2019/2020? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat efikasi diri (self efficacy) mahasiswa KPI 

Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

PonorogoTahun Akademik 2019/2020. 

2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan berbicara di depan publik 

mahasiswa KPI Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

IAIN PonorogoTahun Akademik 2019/2020. 

3. Untuk mengetahuipengaruh efikasi diri (self efficacy)mahasiswa KPI 

Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Ponorogoterhadap kemampuan berbicara di depanpublicTahun 

Akademik 2019/2020. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat yang terbagi atas manfaat teoritis dan 

manfaat praktis:  
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1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu membuktikan teori pengaruh 

efikasi diri (self efficacy) mahasiswa KPI Semester VI Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo terhadap kemampuan 

berbicara mereka di depan pubik. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini selain memiliki manfaat teoritis, diharapkan mampu 

bermanfaat khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah terutama jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam dalam bidang keilmuan dan mata kuliah MC dan 

Protokoler, Humas (Hubungan Masyarakat), Public Speaking dan Ilmu 

Dakwah. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari bagian-bagian 

sebagai berikut:  

Bagian awal berisi: halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, 

daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.  

Bagian inti skripsi dibagi menjadi lima bagian yaitu:  

BAB I: Pendahuluan, berisi: judul, latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.  

BAB II: Landasan Teori, Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Berfikirdan Pengajuan Hipotesis, berisi: Landasan teori terkait dengan 

pengertian efikasi diri, pengertian mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, pengertian berbicara di depan publik, telaah hasil penelitian terdahulu, 

serta kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 
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BAB III: Metode Penelitian, berisi: Rancangan penelitian, populasi 

dansampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data,uji 

validitas dan reliabilitas instrumen dan teknik analisis data. 

BAB IV: Hasil Penelitian, berisi: Gambaran umum lokasi 

penelitian,deskripsi data, analisis data,pembahasandan interpretasi. 

BAB V: Penutup, berisi: kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Efikasi Diri (Self Efficacy) 

a. Pengertian Efikasi Diri 

Efikasi diri menurut Albert Bandura merupakan suatu 

keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan diri yang 

ada pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Efikasi diri juga 

merupakan sebuah bentuk kepercayaan diri seseorang dalam 

melakukan berbagai hal salah satunya yaitu ketika seorang 

mahasiswa hendak tampil di depan publik, maka mahasiswa 

tersebut harus memiliki keyakinan dan kepercayaan diri agar dapat 

tampil dengan baik dan maksimal.
1
 

Menurut Alwilso, efikasi adalah presepsi diri sendiri 

mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi 

tertentu. Efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri 

memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. 

Menurut bandura, self efficacy ini merupakan keyakinan diri (sikap 

percaya diri) terhadap kemampuan sendiri untukmenampilkan 

tingkah laku yang akan mengarahkan kepada hasil yang 

diharapkan.
2
 

Menurut Bandura dari semua pemikiran yang mempengarui 

fungsi manusia, dan merupakan bagian paling inti dari teori 

kognitif sosial adalah efikasi diri (selfefficacy). Effikasi diri adalah 

                                                           
1
A. Bandura, Self-Efficacy. The Exercise of Control (US, New York. 1997), 34. 

2
Syamsul Yusuf & Achmad Juantika Nurikhsan, Teori Kepribadian (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 133. 
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penilaian diri terhadap kemampuan diri untuk mengatur dan 

melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kinerja 

yang ditetapkan.Efikasi memberikan dasar bagi motivasi manusia, 

kesejahteraan dan prestasi pribadi. Hal ini terjadi karena mereka 

percaya bahwa tindakan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang 

diinginkan.
3
 

Kepercayaan diri pada individu akan membantu mencapai 

keberhasilan. Orang yang percaya diri terhadap kemampuan 

akademiknya akan mengharapkan nilai tinggi pada ujian dan 

mengharapkan mendapat pekerjaan yang baik, sehingga mencapai 

kesejahteraan secara pribadi maupun profesional. Sebaliknya, 

orang yang kurang percaya diri terhadap kemampuan akademiknya 

akan membayangkan mendapatkan, nilai rendah sebelum mereka 

mulai ujian.
4
Persepsi self efficacy pembelajaran secara positif 

berhubungan dengan hasil belajar sebagai ketekunan tugas, pilihan 

tugas, aktivitas studi yang efektif studi yang efektif, dan prestasi 

akademik.
5
 

Seseorang dengan efikasi diri yang tinggi percaya bahwa 

mereka mampu melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian- 

kejadian di sekitarnya, sedangkan seseorang dengan efikasi diri 

yang rendah menganggap dirinya pada dasarmya tidak mampu 

mengerjakan segala sesuatu yang ada disekitarnya. Dalam situasi 

yang sulit, orang dengan efikasi diri yang rendah cenderung mudah 

menyerah. Sementara orang dengan efikasi diri yang tinggi akan 

berusaha lebih keras untuk mengatasi tantangan yangada.
6
 

                                                           
3
Ibid., 135. 

4
Ibid., 156. 

5
Esti Yulia Widayanti, Mengukur Self Efficacy Belief  Mahasiswa Calon Guru, 13. 

6
Nur Ghufron & Rini Risnawati, Teori-Teori Psikologi (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 

75-76. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, efikasi diri memimpin kita 

untuk menentukan cita-cita yang menantang dan tetap bertahan 

cita-cita yang menantang tetatp bertahan dalam menghadapi 

kesulitan-kesulitan. Efikasi diri merupakan salah satu aspek 

pengetahuan tentang diri atau self-knowledge yang paling 

berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari karena efikasi 

diri yang dimiliki ikut mempengarui individu dalam menentukan 

tindakan yang akandilakukan untuk mencapai suatu tujuan, 

termasuk di dalamnya perkiraan terhadap tantangan yang akan 

dihadapi.
7
 

Murid dengan selfefficacy yang tinggi memiliki strategi 

pengaturan diri yang berbeda pada tiap level kemampuan dan 

selfefficacy mempertinggi kemampuan memori murid dengan 

mempertinggi ketekunannya. Dalam suatu penelitian pada para 

mahasiswa disuatu universitas yang mengikuti kelas Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Teknik, menuntut bahwa efikasi diri yang 

tinggibiasanya dapat mempengarui ketekunan untuk menjaga hasil 

prestasi akademik yangtinggi. 

b. Klasifikasi Efikasi Diri 

Secara garis besar, efikasi diri terbagi atas dua bentuk yaitu 

efikasi diri yang tinggi dan efikasi diri yang rendah. Dalam 

mengerjakan suatu tugas, individu yang memiliki efikasi diri yang 

tinggi akan cenderung memilih terlibat langsung, sementara 

individu yang memiliki efikasi diri yang rendah cenderung 

menghindari tugas tersebut. 

Individu yang memiliki efikasi yang tinggi cenderung 

mengerjakan suatu tugas tertentu, sekalipun tugas-tugas tersebut 

merupakan tugas yang sulit.mereka tidak memandang tugas sebagai 

                                                           
7
Ibid., 76-77. 
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suatu ancaman yang harus mereka hindari. selain itu, mereka 

mengembangkan minat intrinsik dan ketertarikan yang mendalam 

terhadap suatu aktivitas, mengembangkan tujuan, dan berkomitmen 

dalam mencapai tujuan tersebut. Mereka juga meningkatkan usaha 

mereka dalam mencegah kegagalan yang mungkin timbul.mereka 

yang gagal dalam melaksanakan sesuatu, biasanya cepat 

mendapatkan efikasi diri mereka setelah mengalami kegagalan 

tersebut.
8
 

Individu yang memiliki efikasi diri tinggi menganggap 

kegagalan sebagai akibat dari kurangnya usaha yang keras, 

pengetahuan, dan keterampilan. Individu yang ragu akan 

kemampuan mereka (efikasi diri yang rendah) akan menjauhi tugas 

yang sulit karena tugas tersebut dipandang sebagai ancaman bagi 

mereka. 

Individu seperti ini memiliki aspirasi yang rendah serta 

komitmen yang rendah dalam mencapai tujuan yang mereka pilih 

atau merea terapkan.Ketika menghadapi tugas-tugas yang sulit, 

mereka sibuk memikirkan kekurangan diri mereka, gangguan-

gangguan yang mereka hadapi, dan semua hasil yang dapat erugikan 

mereka. Individu yang memiliki efikasi diri rendah tidak berpikir 

terntang bagaimana cara yang baik dalam menghadapi tugas-tugas 

yang sulit. Saat menghadapi tugas yang sulit, mereka mengurangi 

usaha-usaha mereka dan cepat menyerah.Mereka juga lamban 

dalam membenahi atau mengembalikan efikasi diri mereka ketika 

menghadapi kegagalan.
9
 

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa individu yang memiliki efikasi tinggi memiliki ciri-ciri: 

1) Dapat menangani secara efektif situasi yang mereka hadapi. 

2) Yakin terhadap kesuksesan dalam mengatasi rintangan. 

                                                           
8
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3) Ancaman dipandang sebagai suatu tantangan yang tidak perlu 

dihindari. 

4) Gigih dalam usaha. 

5) Percaya pada kemampuan diri yang dimiliki. 

6) Hanya sedikit yang menampakkan keraguan. 

7) Suka mencari situasi baru. 

  Individu yang memiliki efikasi rendah memiliki ciri-ciri: 

1) Lamban dalam membenahi atau mengembalikan efikasi diri 

ketika menghadapi kegagalan. 

2) Tidak yakin dapat menghadapi rintangan. 

3) Ancaman dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. 

4) Mengurangi usaha dan cepat menyerah. 

5) Ragu pada kemampuan diri yang dimiliki. 

6) Tidak suka mencari situasi baru. 

7) Aspirasi dan komitmen pada tugas lemah. 

c. Tahap Perkembangan Efikasi Diri 

Bandura menyatakan bahwa efikasi diri berkembang secara 

teratur.Bayi mulai mengembangkan efikasi diri sebagai suatu usaha 

untuk melatih pengaruh lingkungan fisik dan sosial.Mereka mulai 

mengerti dan belajar mengenai kemampuan dirinya, kecakapan 

fisik, kemampuan sosial, dan kecakapan berbahasa yang hampir 

secara konstan digunakan dan ditujukan pada lingkungan.
10

 

Awal dari pertumbuhan efikasi diri dipusatkan pada orang 

tua kemudian dipengaruhi oleh saudara kandung, teman sebaya, dan 

orang dewasa lainya.Efikasi diri pada masa dewasa meliputi 

penyesuaian pada masalah perkawinan dan peningkatan karir. 

Sedangkan efikasi diri pada masa lanjut usia, sulit terbentuk karena 

pada masa ini terjadi penurunan mental dan fisik, pensiun kerja, dan 

penarikan diri dari lingkungan sosial. 
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Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tahap perkembangan efikasi diri dimulai dari masa bayi, kemudian 

berkembang hingga masa dewasa sampai pada masa lanjut usia. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efikasi diri pada 

individu antara lain: 

1) Budaya 

Budaya memengaruhi efikasi diri melalui nilai (values), 

kepercayaan (beliefs), dan proses pengaturan diri (self-regulatory 

process) yang berfungsi sebagai sumber penilaian efikasi diri dan 

juga sebagai konsekuensi dari keyakinan akan efikasi diri. 

2) Gender 

Perbedaan gender juga berpengaruh terhadap efikasi diri. 

Hal ini dapat dilihat dari penelitian Bandura yang menyatakan 

bahwa wanita lebih efikasinya yang tinggi dalam mengolah 

perannya. Wanita yang memiliki peran selain ibu rumah tangga, 

juga sebagai wanita karir akan memiliki efikasi diri yang tinggi 

dibandingkan dengan pria yang bekerja. 

3) Sifat dari tugas yang dihadapi 

Derajat kompleksitas dari kesulitan tugas yang dihadapi 

oleh individu akan memengaruhi penilaian individu tersebut 

terhadap kemampuan dirinya sendiri. Semakin kompleks suatu 

tugas yang dihadapi oleh individu itu maka semakin rendah 

individu itu menilai kemampuannya. Sebaliknya, jika individu 

dihadapkan pada tugas yang mudah dan sederhana maka akan 

semakin tinggi individu tersebut menilai kemampuannya. 

4) Insentif eksternal 

Faktor lain yang dapat memengaruhi efikasi diri adalah 

insentif yang diperolehnya. Bandura menyatakan bahwa salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan efikasi diri adalah competent 
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contingens incentive, yaitu insentif yang diberikan oleh orang lain 

yang merefleksikan keberhasilan seseorang. 

5) Status atau peran individu dalam lingkungan 

Individu yang memiliki status yang lebih tinggi akan 

memeroleh derajat kontrol yang lebih besar sehingga efikasi diri 

yang dimiliikinya juga tinggi. Sedangkan individu yang memiliki 

status yang lebih rendah akan memiliki kontrol yang lebih kecil 

sehingga efikasi diri yang dimilikinya juga rendah. 

6) Informasi tentang kemampuan diri 

Individu akan memiliki efikasi diri tinggi, jika ia 

memeroleh informasi positif mengenai dirinya, sementara individu 

akan memiliki efikasi diri yang rendah jika ia memeroleh informasi 

negatif yang berhubungan dengan dirinya.
11

 

e. Sumber Efikasi Diri 

Efikasi diri atau keyakinan kebisaaan diri dapat diperoleh, 

diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah satu kombinasi 

empat sumber sebagai berikut: 

1) Pengalaman penguasaan 

Pengalaman penguasaan yaitu penampilan masa 

lalu.Pengalaman penguasaan juga merupakan pengalaman 

performasi yang berarti prestasi yang pernah dicapai pada masa 

yang telah lalu.Sebagai sumber, performasi masa lalu menjadi 

pengubah kepercayaan diri yang paling kuat pengaruhnya. 

Untuk mencapai keberhasilan akan memberi dampak efikasi 

yang berbeda-beda. Prestasi masa lalu yang bagus akan 

meningkatkan efikasi, sedangkan kegagalan akan menurunkan 

efikasi.  
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2)  Pengalaman yang seolah dialami sendiri 

Pengalaman ini menurut pernyataan Feist juga bisa disebut 

pengalaman vikarius, yaitu pengalaman yang seolah dialami 

sendiri yang diberikan dengan model sosial. Efikasi diri kita 

meningkat ketika kita meneliti kesukaan orang lain, tetapi efikasi 

diri kita menurun ketika kita melihat kegagalan kemampuan yang 

sama dengan orang tersebut. 

Ketika figur yang dihadapi berbeda dengan diri si 

pengamat, pengaruh vikarius tidak besar. Sebaliknya kita 

mengamati kegagalan figur yang setara dengan dirinya, bisa jadi 

orang tidak mau mengerjakan apa yang pernah gagal dikerjakan 

figur yang diamatinya itu dalam jangka waktu yang lama. 

3) Kepercayaan atau persuasi sosial 

Efikasi diri dapat diperoleh, diperkuat atau dilemahkan 

melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi 

pada kondisi yang tepat persuasi dari orang lain dapat 

memengaruhi efikasi diri. Kondisi itu adalah rasa percaya kepada 

pemberi persuasi, dan sifat realistis dari apa yang di persuasikan.
12

 

4) Pernyataan fisiologikal emosional 

Pernyataan fisiologikal emosional yaitu emosi yang kuat 

biasanya merendahkan penampilan, ketika orang mengalami 

ketakutan yang hebat, kegelisahan yang tajam, atau tingkat stress 

yang tinggi mereka kemungkinan memiliki dugaan efikasi yang 

rendah. Perubahan tingkah laku akan terjadi jika sumber ekspetasi 

efikasinya berubah.
13
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f. Elemen Efikasi diri 

Perbedaan efikasi diri pada setiap individu terletak pada tiga 

elemen, yaitu magnitude, strength dan generality dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Tingkat kesulitan tugas (magnitude) 

  Tingkat kesulitan tugas atau magnitude merupakan masalah 

yang berkaitan dengan derajat kesulitan tugas individu. Elemen ini 

berimplikasi pada pemilihan perilaku yang akan dicoba individu 

berdasar ekspetasi efikasi pada tingkat kesulitan tugas, individu 

akan berupaya melakukan tugas tertentu yang ia persepsikan dapat 

dilaksanakannya dan ia akan menghindari situasi dan perilaku yang 

ia persiapkan. 

  Konsep ini berkaitan dengan pencapaian tujuan.Beberapa 

individu berfikir bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas yang 

sulit. Tingkat dari suatu tugas dapat dinilai dari tingkat kecerdikan, 

adanya usaha, ketelitian, produktivitas, cara menghadapi ancaman 

dan pengaturan diri yang dikehendaki. Pengaturan diri tidak hanya 

dilihat dari apakah seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan 

pada saat tertentu namun apakah seseorang dapat memiliki efikasi 

diri pada setiap saat untuk menghadapi situasi bahkan ketika 

individu diharapkan untuk pasif.
14

 

  Pada tingkat kesulitan tugas (magnitude), terdapat 3 

indikator yaitu: 

(a) Pengharapan efikasi pada tingkat kesulitan tugas 

Pengharapan ini terjadi karena mahasiswa merasa 

tingkat kesulitan tugas yang bervariasi.Pengharapan efikasi 

ini dapat memengaruhi efikasi diri mahasiswa dalam 

mengerjakan tugas tertentu. Misal, seorang mahasiswa 

menghadapi tugas dengan tingkat kesulitan sesuai dengan 
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pengharapannya, maka mahasiswa tersebut akan merasa 

yakin mampu untuk mengerjakan tugas terebut sesuai 

dengan tingkat kesulitan yang ia harapkan. 

 

(b) Analisis pilihan perilaku yang akan dicoba 

Seseorang akan menunjukkan perilaku yang positif 

jika seseorang tersebut yakin dengan tingkat kesulitan 

tugas. Sebaliknya, seseorang yang tidak yakin dengan 

tingkat kesulitan tugas maka akan menunjukkan perilaku 

yang negatif. Misal, seorang mahasiswa merasa tidak yakin 

dengan tingkat kesulitan tugas yang ia hadapi, maka 

mahasiswa tersebut akan menjunjukkan perilaku yang 

negatif karena rasa tidak percaya dirinya tersebut. 

(c) Menghindari situasi dan perilaku di luar batas kemampuan 

Pada indikator ini, seseorang memiliki sikap yang 

negatif karena mereka akan menghindari berbagai macam 

situasi dan perilaku di luar batas kemampuan mereka untuk 

menunjukkan bahwa mereka merasa sangat keberatan 

dengan tingkat kesulitan tugas. Misal, mahasiswa merasa 

bahwa tingkat kesulitan tugas yang ia hadapi melebihi 

kemampuannya, maka mahasiswa tersebut akan 

menghindari hal tersebut karena mereka sangat keberatan 

dengan tingkat kesulitan tugas yang mereka hadapi.
15

 

2) Kekuatan keyakinan (strength) 

Kekuatan keyakinan atau strenght berkaitan dengan 

kekuatan pada keyakinan individu atas kemampuannya. 

Pengharapan yang kuat dan mantap pada individu akan mendorong 

untuk gigih dalam berupaya mencapai tujuan, walaupaun mungkin 

belum memiliki pengalaman-pengalaman yang menunjang. 
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Sebaliknya pengharapan yang lemah dan ragu-ragu akan 

kemampuan diri akan mudah digoyahkan oleh pengalaman-

pengalaman yang tidak menunjang.Dimensi ini mengacu pada 

variasi situasi di mana penilaian tentang efikasi diri dapat 

diterapkan.Seseorang dapat menilai dirinya memiliki efikasi pada 

banyak aktifitas atau pada aktivitas tertentu saja.Dengan semakin 

banyak efikasi diri yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi, 

maka semakin tinggi efikasi diri seseorang.Aspek ini berkaitan 

dengan tingkat kekuatan atau kemantapan seseorang terhadap 

keyakinannya.Tingkat efikasi diri yang lebih rendah mudah 

digoyangkan oleh pengalaman-pengalaman yang 

memperlemahnya, sedangkan seseorang yang memiliki efikasi diri 

yang kuat tekun dalam meningkatkan usahanya meskipun dijumpai 

pengalaman yang memperlemahnya.
16

 

Individu dengan efikasi diri yang rendah mudah menyerah 

apabila mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, 

sementara individu dengan yang memiliki keyakinan kuat terhadap 

kemampuannya akan tekun berusaha menghadapi kesulitan dan 

rintangan. Individu yang memiliki keyakinan kuat terhadap 

kemampuannya menganggap tugas yang sulit sebagai tantangan 

yang harus dihadapi daripada sebagai ancaman atau sesuatu yang 

harus dihindari. 

3) Generalitas (generality) 

Generalitas atau generality merupakan hal yang berkaitan 

cakupan luas bidang tingkah laku ketika individu merasa yakin 

terhadap kemampuannya.Individu dapat merasa yakin terhadap 

kemampuan dirinya, bergantung pada pemahaman kemampuan 

dirinya yang terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau 
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pada serangkaian aktivitas dan situasi yang lebih luas dan 

bervariasi.
17

 

Dimensi ini terkait dengan kekuatan dari efikasi diri 

seseorang ketika berhadapan dengan tuntutan tugas atau suatu 

permasalahan.Efikasi diri yang lemah dapat dengan mudah 

ditiadakan dengan pengalaman yang menggelisahkan ketika 

menghadapi sebuah tugas. Sebaliknya orang yang memiliki 

keyakinan yang kuat akan bertekun pada usahanya meskipun pada 

tantangan dan rintangan yang tak terhingga. Dia tidak mudah 

dilanda kemalangan.Dimensi ini mencakup pada derajat 

kemantapan individu terhadap keyakinannya.Kemantapan inilah 

yang menentukan ketahanan dan keuletan.
18

 

Aspek ini berhubungan luas bidang tugas atau tingkah laku. 

Beberapa pengalaman berangsur-angsur menimbulkan penguasaan 

terhadap pengharapan pada bidang tugas atau tingkah laku yang 

khusus sedangkan pengalaman lain membangkitkan keyakinan 

yang meliputi berbagai tugas. Tingkatan harapan seseorang yang 

digeneralisasikan pada banyak situasi atau hanya terbatas pada 

tugas tertentu.Aspek ini menunjukkan apakah individu mampu 

memiliki efikasi diri pada banyak situasi atau pada situasi-situasi 

tertentu. 

g. Aspek-aspek Efikasi Diri 

Tiga aspek efikasi diri yaitu: 

1) Outcome expectancy (Hasil tindakan atau kemungkinan) 

Hasil tindakan atau kemungkinan (outcome ecpectancy) 

suatu pikiran atau kemungkinan bahwa tingkah laku atau tindakan 

tertentu akan menyebabkan akibat yang khusus. Mengandung 

keyakinan tentang sejauh mana perilaku tertentu akan mengungkap 
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konsekuensi tertentu. Hal ini juga merupakan keyakinan mengenai 

kemungkinan bahwa tindakan khusus tersebut akan memberikan 

hasil akhir atau konsekuensi tertentu (harapan mengenai 

keefektifan arti perilaku tertentu dalam memproduksi hasil-hasil 

tersebut) atau harapan akan kemungkinan hasil dari perilaku. 

2) Efficacy expectancy (Tindakan diri) 

Tindakan diri (efficacy expectancy) hal yang sangat penting 

sebagai mediator sosial kognitif dalam melakukan suatu tindakan. 

Merupakan suatu keyakinan bahwa seseorang akan berhasil dalam 

bertindak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Aspek ini 

menunjukkan pada harapan seseorang berkaitan dengan 

kesanggupan menyadari suatu perilaku yang dikehendaki. Hal ini 

lebih condong pada keputusan yang akan dilakukan seseorang 

dengan kemampuan yang dimilikinya dan berkaitan dengan 

kesanggupan untuk bertindak spesifik dalam situasi khusus.
19

 

3) Outcome value (Nilai) 

Nilai atau value memunyai arti konsekuensi-konsekuensi 

yang akan terjadi bila suatu perilaku dilakukan oleh individu. 

Dalam hal ini, nilai-nilai yang berarti dari konsekuensi perilaku 

bagi individu adalah bila mampu menyesuaikan diri, maka individu 

tersebut terhindar dari reaksi psikis. Apabila gagal menyesuaikan 

diri maka individu tersebut akan mengalami reaksi-reaksi psikis 

dalam dirinya.
20

 

h. Indikator Efikasi Diri 

Menurut Brown dkk. (dalam Widiyanto), indikator dari 

self-efficacy mengacu pada dimensi self-efficacy yaitu level, 

                                                           
19

Pervin & Jhon, Personality Theory and Research (New York: Freeman and Company, 

1997), 442. 
20

Kurniawan & Vita R., Pengaruh Pelatihan Resiliensi terhadap Perilaku Asertif pada 

Remaja (Yogyakarta: Jurnal Psikologi Islam Vol. 5 Nomor 1, 2008), 99. 



 
 

22 
 

strength, dan generality. Dengan melihat ketiga dimensi ini, maka 

terdapat beberapa indikator dari self-efficacy yaitu: 

1) Yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu 

Individu yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan 

tugas 

tertentuyangmanaindividusendirilahyangmenetapkantugas(targe

t) apa yang harusdiselesaikan. 

2) Yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan 

yangdiperlukan untuk menyelesaikan tugas 

Individu mampu menumbuhkan memotivasi dirinya untuk 

melakukanserangkaian tindakan yang diperlukan dalam dalam 

rangka menyelesaikan tugas. 

3) Yakin bahwa diri mampu berusaha dengan keras, gigih dan 

tekun 

Individu mempunyai ketekunan dalam rangka 

menyelesaikantugas dengan menggunakan segala daya yang 

dimiliki.
21

 

4) Yakin bahwa diri mampu bertahan menghadapi hambatan dan 

kesulitan 

Individu mampu bertahan saat menghadapi kesulitan dan 

hambatanyang muncul serta mampu bangkit dari kegagalan. 

5) Yakin dapat menyelesaikan permasalahan di berbagai situasi. 

Individu mempunyai keyakinan menyelesaikan 

permasalahan tidak terbatas pada kondisi atau situasi tertentu 

saja.
22
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Indikator self efficacy diri mengacu pada dimensi efikasi 

diri, yaitu level, strengt dan generelity, dengan melihat dimensi ini 

maka terdapat beberapa indikator dari efikasi diri yaitu: 

1) Yakin dapat melakukan tugas tertentu: individu yakin dapat 

melakukan tugas tertentu yang mana individu yakin dapat 

melakukan tugas tertentu yang mana individu sendirilah yang 

menetapkan tugas (target) apa yang harus diselesaikan. 

2) Yakin bahwa individu dapat berusaha keras, gigih dan tekun 

dalam rangka menyelesaikan tugas degan kemampuannya. 

3) Yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 

4) Yakin bahwa dirinya mampu bertahan (tidak tertekan) 

menghadapi hambatan dan kesulitan yang muncul bangkit dari 

kegagalan. 

5) Yakin dapat menyelesaikan permasalahan diberbagai situasi 

atau kondisi. 

6) Bertindak kreatif dan inovatif.
23

 

 

2. Kemampuan Berbicara di Depan Publik 

Berbicara adalah cara seseorang berkomunikasi dengan orang 

lain untuk menyampaikan sesuatu yang diinginkan. Komunikasi adalah 

suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang dan mengandung 

arti, baik berupa informasi, pemikiran, pengetahuan atau yang lainnya, 

dari komunikator ke komunikan. Pesan yang disampaikan dalam 

komunikasi biasanya dalam bentuk lambang yang mengandung arti 

yang sangat luas dan tidak terbatas pada ide atau gagasan saja, tetapi 

dapat juga berupa informasi dan pengetahuan.
24
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Publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok 

orang yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan 

antar manusia. Publik diartikan bukan perseorangan, meliputi orang 

banyak, berkaitan dengan suatu negara, bangsa, atau masyarakat, seperti 

digunakan dalam keuangan negara, tata usaha negara, pelayanan publik, 

angkutan umum, hubungan mansyarakat, kepentingan umum, dan lain-

lain.
25

 

Arsjad dan Mukti mengemukakan, bahwa berbicara di depan 

publik merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau 

gagasan dari pembicara kepada khalayak ramai. Menurut Evendhy 

berbicara di depan publik adalah suatu proses komunikasi atau interaksi 

sosial antara si pembicara dengan para pendengarnya (komunikan). 

Sedangkan menurut Pateda dan Pulubuhu berbicara di depan publik 

adalah bahan yang disampaikan secara lisan oleh seseorang kepada 

pendengar yang dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu 

berdasarkan alasan dan tujuan tertentu.
26

 

Pada proses berkomunikasi, seorang pembicara harus mampu 

menyampaikan gagasannya dengan baik, hal ini bertujuan agar 

pendengar atau audien dapat memahami pesan yang disampaikan oleh 

pembicara. Kemampuan berbicara di depan publik yang dimaksud 

adalah kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-

kata yang ditunjukkan kepada orang banyak, atau wacana yang 

disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Dalam berbicara di 

depan publik seorang pembicara dituntut untuk dapat melafalkan kata, 

kalimat sesuai dengan apa yang ada dalam gagasannya. Seorang 

pembicara juga dituntut untuk memiliki keberanian, ketenangan sikap 

didepan massa, sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat, 

sanggup menyampaikan gagasannya secara lancar dan teratur, serta 
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memperlihatkan suatu sikap dan gerak-gerik yang tidak kaku dan 

canggung.
27

 Dengan kemampuan tersebut, seorang pembicara dapat 

memberikan kesan baik bagi pendengar dalam arti orang-orang yang 

mendengarkan dapat memahami pesan atau maksud dengan sangat jelas 

a. Persiapan Berbicara di Depan Publik 

Ada tujuh langkah yang perlu diperhatikan dalam berbicara 

di depan publik yaitu: 

1) Menentukan Topik dan Tujuan 

Topik dan tujuan pembicaraan dalam suatu kegiatan 

berbicara di depan publik merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Pokok atau topik merupakan persoalan yang 

dikemukakan, sedangkan tujuan pembicaraan berhubungan 

dengan tanggapan yang diharapkan pendengar berkenaan dengan 

persoalan yang dikemukakan. Adapun hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam menentukan topik adalah: 

(a) Topik yang ditulis hendaknya dikuasai 

(b) Topik yang hendak disampaikan harus menarik bagi 

dirinya sendiri dan pendengar 

(c) Topik yang dibahas disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan pendengar 

(d) Topik harus disesuaikan dengan waktu yang disediakan 

2) Menganalisis Pendengar dan Situasi 

Tujuannya adalah menganalisis pendengar dan situasi. Hal-

hal yang dapat digunakan untuk menganalisis pendengar adalah: 

(a) Pengetahuan pendengar mengenai topik yang dibawakan 

(b) Minat dan keinginan pendengar 

(c) Sikap pendengar 

Sedangkan untuk situasi yang perlu diperhatikan adalah: 
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(a) Maksud penunjang mendengarkan  

(b) Adat kebisaaan kehidupan pendengar 

(c) Susunan acara 

(d) Tempat pembicaraan
28

 

3) Memilih dan Menyempitkan Topik 

Pilihlah topik yang sedang up to date (gencar 

dibicarakan). Topik yang telah dipilih harus dipersempit dengan 

cara memfokuskan hal penting apa yang akan disampaikan pada 

pendengar. Tujuan mempersempit topik adalah agar pendengar 

tidak bingung dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. 

4) Mengumpulkan Bahan 

Setelah menentukan topik, yang harus dilakukan pembicara 

adalah mengumpulkan bahan. Pengumpulan bahan ini bisa 

dilakukan dengan cara mendengarkan radio, menonton televisi 

ataupun mencari informasi dari media yang lain. 

5) Membuat Kerangka Pikir 

Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan disusun menjadi 

kerangka pikiran. Kerangka pikiran harus disusun secara terinci 

agar memudahkan pembicara dalam kegiatan berbicara di depan 

publik. 

6) Menguraikan Secara Mendetail 

Uraian naskah harus disusun berdasarkan kerangka yang 

telah dibuat sebelumnya.Dengan kerangka yang terinci dan 

tersusun baik, penyusun naskah diharapkan tidak mengalami 

kesulitan dalam menyampaikan materinya. 

7) Melatih dengan Suara Nyaring 

Sebelum menyampaikan sesuatu di hadapan umum 

hendaknya pembicara terlebih dahulu melakukan latihan 

membaca agar pada waktunya nanti dapat berbicara dengan 
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lancar. Dengan demikian seseorang pembaca akan membisakan 

diri dan menemukan cara yang tepat.
29

 

 

b. Jenis-jenis Berbicara di Depan Publik  

Jenis-jenis berbicara di depan publik sebagai berikut: 

1) Impromtu 

Seorang pembicara hendak mengungkapkan perasaan 

yang sebenarnya, gagasan dan pendapatnya disampaiakan secara 

spontan sehingga terkesan hidup. 

2) Manuskrip 

Kegiatan berbicara di depan publik dengan menggunakan 

naskah. 

Pelaksanaannya tidaklah sulit, seorang pembicara hanya 

membacakan naskah dari awal sampai akhir. Berbicara di depan 

publik jenis manuskrip telihat lebih mudah karena pembicara 

dapat menyiapkan kata-kata sebelumnya, jadi seorang pembicara 

memiliki waktu luang untuk menyusun kata-kata yang menarik. 

Manuskrip biasanya dibawakan oleh tokoh nasional dan ilmuan. 

3) Memortier 

Pesan ditulis kemudian kata-katanya diingat, atau kegiatan 

berbicara di depan publik dengan menghafal teks yang sudah 

ditulis. Seperti manuskrip, memortier memungkinkan ungkapan 

yang tepat, organisai yang berencana, pemilihan bahasa yang 

teliti, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. 

4) Ekstemporer 

Jenis ini paling sering dilakukan oleh pembicara yang 

mahir. Berbicara di depan publik sudah dipersiapkan sebelumnya 

berupa out-line (garis besar) dan pokok-pokok penunjang 
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pembahasan (supporting points). Dalam kegiatan ini seorang 

pembicara tidak perlu mengingat kata demi kata.
30

 

 

c. Faktor-faktor Penunjang Keefektifan Berbicara di Depan Publik 

Faktor penunjang keefektifan berbicara yang harus dimiliki 

oleh pembicara adalah faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan. 

1) Faktor kebahasaan 

(a) Ketepatan ucapan 

(b) Penempatan tekanan nada, sendi dan durasi 

(c) Pilihan kata 

(d) Ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya 

(e) Ketepatan sasaran pembicaraan 

2) Faktor nonkebahasaan 

(a) Sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku 

(b) Pandangan harus diarahkan pada lawan bicara 

(c) Kesediaan menghargai pendapat orang lain 

(d) Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

(e) Penyaringan 

(f) Kelancaran 

(g) Relevansi/penalaran
31

 

d. Indikator Kemampuan Berbicara 

Berbicara pada dasarnya merupakan keterampilan 

berbahasa yang bersifat produktif yang melibatkan aspek–aspek 

kebahasaan maupun non kebahasaan.Menurut Sabarti Akhadiah 

yang termasuk aspek kebahasaan adalah lafal, intonasi serta 

penggunaan kosa kata atau kalimat.Sedangkan yang termasuk non 

kebahasaan adalah ekspresi atau mimik. 

Aspek–aspek tersebut dalam kegiatan berbicara merupakan 
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indikator yang dijadikan penilaian dalam evaluasi berbicara.Yaitu 

lafal, intonasi, kosakata atau kalimat, kelancaran serta mimik atau 

ekspresi.
32

 

1) Lafal 

Pengucapan yang baku dalam bahasa Indonesia yang 

bebas dari ciri–ciri lafal daerah. Pelafalan bunyi dalan kegiatan 

bercerita perlu ditekankan mengingat latar belakang kebahasaan 

sebagian besar siswa.karena pada umumya siswa dibesarkan di 

lingkungan dengan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. 

Aspek dalam lafal adalah berikut: 

(a) Kejelasan vokal atau konsonan 

(b) Ketepatan pengucapan 

(c) Tidak bercampur lafal daerah 

2) Intonasi 

Penempatan intonasi yang tepat merupakan daya tarik 

tersendiri dalam kegiatan bercerita, bahkan merupakan salah 

satu faktor penentu dalam keefektifan bercerita. Suatu cerita 

akan menjadi kurang menarik apabila penyampaiannya kurang 

menarik pula. Aspek dalam intonasi adalah berikut : 

(a) Tinggi rendah suara 

(b) Tekanan suku kata 

(c) Nada atau panjang pendek tempo33 

3) Kosakata atau kalimat 

Untuk mengawali sebuah cerita dibuka dengan kalimat 

pembuka kemudian harus ada isi dari cerita tersebut dan dibuat 

suatu kesimpulan serta diakhiri dengan penutup. Aspek dalam 

kosakata ini adalah berikut: 
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(a) Jumlah kosakata 

(b) Terdapa kalimat pembuka, isi, kesimpulan dan penutup 

(c) Saling koherensi 

(d)  

4) Hafalan 

Kelancaran seseorang dalam berbicara akan memudahkan 

pendengar menangkap isi pembicarannya. Aspek dalam hafalan 

adalah berikut: 

(a) Kelancaran 

(b) Teratur atau urut 

(c) Kesesuaian hal yang diceritakan 

5) Mimik atau ekspresi 

Mimik muka dapat menunjang dalam keefektifan 

bercerita karena dapat berfungsi membentu memperjelas atau 

menghidupkan bercerita.Gerak gerik dan mimik yang tepat 

dapat menunjang keefektifan bercerita. Yang termasuk dalam 

aspek mimik adalah: 

(a) Gesture atau gerak tubuh 

(b) Ekspresi wajah 

(c) Penjiwaan 

Berdasarkan teori yang telah dipaparakan dapat 

disimpulkan tentang kemampuan berbicara di depan publik dilihat 

dari aktifitas mahasiswa meliputi:  

1) Kemampuan melakukan presentasi dan berbicara di depan 

publik 

2) Penggunaan gesture (gerak tubuh) 

3) Kemampuan berkonsentrasi 

4) Mampu mengatasi kegugupan dan demam panggung 

5) Memiliki pengalaman dalam public speaking serta berlatih 

6) Memiliki perbendaharaan kata yang banyak 

7) Mampu untuk mengendalikan emosi (rasa cemas, panik dan 
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rasa takut)
34

 

 

3. Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah mahasiswa 

dalam jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), salah satunya 

ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI) adalah jurusan yang yang dinaungi oleh Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD).Prospek karir lulusan KPI 

diantaranya adalah wartawan, da’i, reporter, penulis, editor, fotografer, 

publik speaker,presenter, penyiar, scripwriter, sineas dan cameraman.35 

Mahasiswa KPI belajar atau mendalami dua hal yaitu Islam dan 

komunikasi.Artinya mendalami ilmu agama Islam dan keterampilan 

menyebarluaskan informasi melalui media yang didukung dengan 

keterampilan komunikasi jurnalistik maupun penyiaran (broadcasting). 

 

4. Pengaruh Efikasi Diri (Self Efficacy) Terhadap Kemampuan 

Berbicara di Depan Publik 

Efikasi diri sangat erat kaitannya dengan kemampuan berbicara 

di depan publik, seseorang pasti akan mengalami suatu kekhawatiran 

akibat belum adanya kesiapan dari dirinya untuk dapat berbicara di 

depan publik. Keadaan tersebut merupakan hal yang sangat wajar 

karena dengan adanya kekhawatiran maka seseorang dapat mengontrol 

diri mereka agar tidak terlalu sombong terhadap apa yang telah mereka 

miliki, tapi kekhawatiran ini menjadi tidak wajar ketika seseorang 

menjadi khawatir yang berlebihan seperti mengeluarkan keringat dingin 

atau tiba-tiba merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Dalam 

keadaan tersebut efikasi diri sangat berpengaruh dalam mengatasi 

                                                           
34

Ibid., 79. 
35

M. Muhsin, Brosur Pendaftaran Mahasiswa IAIN Ponorogo, 2. 



 
 

32 
 

kekhawatiran dalam berbicara, dimana seseorang yang yakin dengan 

kemampuan yang dia miliki maka seseorang tersebut akan kecil 

kemungkinan untuk mengalami kekhawatiran berbicara di depan 

publik, begitu pun sebaliknya, apabila seseorang tersebut memiliki 

efikasi diri yang rendah maka akan besar kemungkinan seseorang 

tersebut mengalami kekhawatiranan berbicara di depan publik.
36

 

Individu dengan efikasi diri tinggi secara mental dan perilaku 

menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam berkomunikasi atau 

menyampaikan gagasan dibandingkan individu dengan efikasi diri 

rendah.Tekun, ulet, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, 

tidak mudah stress ketika mengalami kegagalan, serta berupaya untuk 

meningkatkan standar kinerja merupakan indikasi adanya kematangan 

efikasi diri pada individu.
37

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Pertama, skripsi karya Fida Laila Rahmayanti dengan judul 

“Pengaruh Self Efficacy dan Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PAI Siswa Kelas X SMK PGRI 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016” Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.Penelitian ini bertujuan: 

1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar 

mata pelajaran PAI siswa kelas X SMK PGRI 2 Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017, 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh disiplin belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017, 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efikasi diri 

dan disiplin belajar terhadap hasil belajar mata pelajran PAI siswa kelas X 
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di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017.Dalam penelitian ini, 

peneliti mengunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi dan sempel tertentu. Teknik 

pengambilan sempel dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan intrumen penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hasil analisis 

deskriptif menggunakan kategori skor menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa kelas X SMK PGRI 2 Ponorogo mempunyai tingkat efikasi diri dan 

disiplin belajar dalam kategori sedang. Hasil analisis data diperoleh 

koefisien korelasi sebesar 0,839 dan Fhitung= 260,69> Ftabel= 2,94 dengan sig. 

F= 0,000 yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara efikasi 

diri dan disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X SMK PGRI 2 

Ponorogo pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
38

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fida 

Laila Rahmayanti adalah sama-sama melakukan penelitian tentang efikasi 

diri.Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah 

terdapat pada variabel terikat, objek penelitian serta tempat dan waktu 

penelitian. 

Kedua, skripsi karya Muhammad Untung Manara dengan judul 

“Pengaruh self-efficacy terhadap resiliensi pada mahasisiwa Fakultas 

Psikologi UIN Malang” Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) 

Malang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat self-efficacy dan 

resiliensi pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang, mengetahui 

adakah pengaruh self-efficacy terhadap resiliensi dan seberapa besar 

pengaruh self- efficacy terhadap resiliensi.Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif korelasi sebab akibat dimana untuk mengetahui 

pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan self-efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap resiliensi 

yang ditunjukkan oleh Fhitung > Ftabel (83,635 > 3,92) dengan Sig F < 5% 

(0,000 < 0,05). Persamaan regresi yang didapatkan yaitu Y = 29,075 + 

0,317 X menunjukkan perubahan sebesar satu pada skor skala self-efficacy  

dapat memprediksikan perubahan sebesar 0,317  pada resiliensi.  Adjusted  r 

square sebesar 0,40 yang berarti bahwa 40% resiliensi ditentukan oleh self- 

efficacy dan 60% ditentukan oleh variabel lain.
39

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Untung Manara adalah sama-sama melakukan penelitian 

tentang efikasi diri dalam variabel bebasnya.Adapun perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian tersebut adalah terdapat pada variabel terikat, 

hubungan variabel, objek penelitian serta waktu dan tempat penelitian. 

Ketiga, skripsi karya Ditha dengan judul “Pengaruh Efikasi Diri dan 

Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI Siswa 

Kelas XI di SMKN Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015” Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo.Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar mata 

pelajaran PAI Siswa Kelas XI di SMKN Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015, 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI Siswa Kelas XI di SMKN Slahung 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015, 3) Untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh efikasi diri dan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar mata 

pelajran PAI Siswa Kelas XI di SMKN Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan jenis penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi 

dan sempel tertentu. Teknik pengambilan sempel dilakukan secara random, 
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pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis dan bersifat 

kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.Hasil Analisis penelitiannya adalah 1) Tingkat efikasi diri siswa 

kelas XI SMKN Slahung Ponorogo Tahun pelajaran 2014/2015 dalam 

katagori cukup, 2) Tingkat hasil belajar mata pelajaran PAI XI SMKN 

Slahung Ponorogo Tahun pelajaran 2014/2015 dalam katagori cukup, 3) 

Variabel efikasi diri dan lingkungan sekolah secara signifikan terhadap hasil 

belajar mata pelajaran PAI diri siswa kelas XI SMKN Slahung Ponorogo 

Tahun pelajaran 2014/2015.
40

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ditha 

adalah pada variabel efikasi diri yang sama-sama merupakan 

variabel independent.Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

tersebut adalah terdapat pada variabel terikat, objek penelitian serta waktu 

dan tempat penelitian. 

Keempat, jurnal psikologi pendidikan dan perkembangan karya Dita 

Shinta Kusuma Wardani dengan judul “Pengaruh Pelatihan Komunikasi 

Efektif Untuk Meningkatkan Efikasi Diri Mahasiswa” Departemen 

Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Universitas Airlangga Surabaya. 

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

pemeberian pelatihan komunikasi efektif untuk meningkatkan efikasi diri 

dalam hal keterampilan berkomunikasi mahasiswa fakultas psikologi 

Universitas Airlangga angkatan 2011. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengunakan jenis metode penelitian quasi eksperimen atau eksperimen 

semu yang dilakukan tanpa randomisasi Pengumpulan data menggunakan 

instrumen kuesioner efikasi diri kemampuan berkomunikasi, data yang 

terkumpul kemudian diuji normalitas dengan menggunakan statistik 

parametrik. Hasil Analisis penelitiannya adalah: 1) 12 subjek (80%) 
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Ditha, Pengaruh Efikasi Diri dan Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PAI Siswa Kelas XI di SMKN Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

(Skripsi: STAIN Ponorogo, Jurusan Tarbiyah, 2014), 3. 
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mengalami peningkatan efikasi diri dalam hal kemampuan komunikasi 

efektif, sedangkan 3 subjek (20%) mengalami penurunan efikasi diri dalam 

hal komunikasi setelah diberikan treatment. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita 

Shinta Kusuma Wardani adalah pada sama-sama terdapat variabel efikasi 

diri.Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah 

terdapat pada metode penelitian, objek penelitian serta waktu dan tempat 

penelitian. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian teoritis yang telah dipaparkan, maka kerangka 

berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika tingkat efikasi diri (self efficacy) mahasiswa Komunikasi 

Penyiaran Islam (KPI) semester IV Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Ponorogotinggi, maka kemampuan berbicara mereka 

di depan publik baik. 

2. Jika tingkat efikasi diri (self efficacy) mahasiswa Komunikasi 

Penyiaran Islam (KPI) semester IV Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Ponorogo rendah, maka maka kemampuan berbicara 

mereka di depan publik kurang. 

 

D. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis Nihil (Ho): 

Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara efikasi 

dirimahasiswa KPI Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Ponorogo terhadap kemampuanberbicara di depan 

publik tahun akademik 2019/2020. 
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2. Hipotesis Alternatif (Ha): 

Adanya pengaruh yang signifikan antara efikasi diri 

mahasiswa KPI Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Ponorogoterhadap kemampuanberbicara di depan 

publik tahun akademik 2019/2020. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kuantitatif karena data yang akan dikumpulkan berbentuk 

angka-angka yang nantinya akan dianalisis dengan rumus-rumus statistik. 

Penelitian diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian dan analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
1
 

Penelitian ini adalah penelitian survey yang mana data atau 

informasi diperoleh langsung dari responden. Penelitian ini juga 

merupakan penelitian expost facto karena peneliti tidak memberikan 

perlakuan khusus tetapi hanya mengungkapkan fakta berdasarkan pada apa 

yang telah ada pada responden dan data yang diperoleh adalah hasil 

peristiwa yang sudah berlangsung. Penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan berbicara di depan publik. 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen (variabel bebas): variabel ini sering disebut 

sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent.Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
2
 Dalam 

penelitian ini, variabel independen adalah efikasi diri (self efficacy) 

                                                           
1
Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), 11. 

2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2016), 39. 
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mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Semester VI Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo(X). 

2. Variabel dependen (variabel terikat): sering disebut sebagai variabel 

output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.
3
Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kemampuan 

berbicara di depan publik mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam 

(KPI) Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Ponorogo (Y). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
4
 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

semester VI jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Ponorogo yangberjumlah 82 

orang. 

Tabel 3.1 

Data Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah 

KPI. A 28 Mahsiswa 

KPI. B 28 Mahasiswa 

KPI. C 26 Mahasiswa 

                                                           
3
Ibid., 39. 

4
Nazir.Metode Penelitian,18.  
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Jumlah Populasi 82 Mahasiswa 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki pada populasi. Pengambilan sampel atau jumlah sampel 

bertitik tolak pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menjelaskan, 

bahwa: “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar diambil antara 

10-15% atau 20-25% atau lebih”.5 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dari jumlah populasi yang 

ada diambil atau dipakai semuanya yaitu berjumlah 82 

mahasiswa.Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian 

populasi. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang efikasi diri (self efficacy) mahasiswa KPI IAIN Ponorogo 

semester VI Tahun Akademik 2019/2020 

2. Data tentang kemampuan berbicara di depan publik mahasiswa KPI 

IAIN Ponorogo semester VITahun Akademik 2019/2020 

Untuk pengumpulan data tentang efikasi diri (self efficacy)(X) 

menggunakan angket yang terdiri dari 40 butir pertanyaan. Sedangkan 

untuk kemampuan berbicara di depan publik (Y) menggunakan angket 

yang terdiri dari 28 butir pertanyaan. 

 

 

 

                                                           
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta,1998), 120. 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Efikasi Diri (Self Efficacy) 

No Indikator 
Butir Item 

Jumlah Favorabel Unfavorabel 

1 

Yakin dapat 

menyelesaikan tugas 

tertentu 

1, 11, 21, 31 6, 16, 26, 36 8 

2 

Yakin dapat memotivasi 

diri untuk melakukan 

tindakan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan 

tugas 

 

2, 12, 22, 32, 

 

7, 17, 27, 37 

 

8 

3 

Yakin bahwa diri mampu 

berusaha dengan keras, 

gigih dan tekun dalam 

menghadapi tugas 

 

3, 13, 23, 33 

 

8, 18, 28, 38 

 

8 

4 

Yakin bahwa diri mampu 

bertahanmenghadapi 

hambatan dankesulitan 

 

4, 14, 24, 34, 

 

9, 19, 29, 39 

 

8 

5 

Yakin dapat 

menyelesaikan 

permasalahan di berbagai 

situasi 

 

5, 15, 25, 35, 

 

10, 20, 30, 40 

 

8 

Total 20 20 40 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Berbicra di Depan Publik 

No Indikator 
Butir Item 

Jumlah Favorabel Unfavorabel 

1 

Kemampuan melakukan 

presentasi dan berbicara 

di depan publik 
1, 15 8, 22 4 
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2 
Penggunaan gesture 

(gerak tubuh) 

2, 16 

 

9, 23 

 
4 

3 
Kemampuan 

berkonsentasi 
3, 17 10, 24 4 

4 

Mampu mengatasi 

kegugupan dan demam 

panggung 

 

4, 18 

 

11, 25 
4 

5 

Memiliki pengalaman 

dalam public speaking 

serta berlatih 

5, 19 

 
12, 26 4 

6 
Memiliki perbendaharaan 

kata yang banyak 
6, 20 13, 27 4 

7 

Mampu untuk 

mengendalikan emosi 

(rasa cemas, panik dan 

rasa takut) 

7, 21 14, 28 4 

Total 14 14 28 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan cara yang peniliti gunakan untuk 

mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan bagi responden. Angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meberi seperangkat 
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pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.6 Teknik ini 

digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana tingkat efikasi 

diri (self efficacy) mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 

Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Ponorogodan kemampuan berbicara di depan publik. 

Skala psikologi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

yaitu skala efikasi diri dan skala kemampuan berbicara di depan 

publik, kemudian disusun berdasarkan skala Likert yang terdiri dari 

butir-butir pernyataan yang mendukung (favorable) dan tidak 

mendukung (unfavorable). Jawaban pada setiap butir instrumen yang 

diberikan pada responden dalam tingkatan positif hingga negatif 

dengan empat pilihan jawaban: sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS).
7
 Dengan skala Likert, 

variabel yang akandiukur nantianya akan dijabarakan menjadi 

indikator-indikator dari variabel tersebut. Kemudian indikator-

indikator tadi dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.
8
 

Kemudian skala Likert dimodifikasi dengan empat alternatif 

jawaban yaitu selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KD) dan tidak 

pernah (TP). Empat alternatif jawaban dipilih karena alasan 

kecenderungan responden memberikan pilihan jawaban pada kategori 

tengah yang dapat menyebabkan tidak diperolehnya informasi 

pasti.Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti dianjurkan untuk 

membuat skala Likert dengan menggunakan kategori pilihan genap.
9
 

Alternatif jawaban yang telah ditentukan diberi bobot nilai 

untuk mengetahui skor dari jawaban responden dan mengubah data 

                                                           
6
SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 199. 
7
S. Azwar, Penyusunan Skala Psikologi Edisi 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 23. 

8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2016), 93. 
9
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2005), 116. 
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kualitatif menjadi data kuantitatif agar dapat dianalisis menggunakan 

analisis statistik. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasidari sangat positif samapai ke sangat negatif.
10

 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, jawaban itu dapat diberikan skor 

penilaian sebgai berikut: 

Untuk pernyataan positif (favorable) skornya: 

Selalu (SL) : 4 

Sering (S) : 3 

Kadang-kadang (KK) : 2 

Tidak Pernah (TP) : 1 

Untuk pernyataan negatif (unfavorable) skornya: 

Selalu (SL) : 1 

Sering (S) : 2 

Kadang-kadang (KK) : 3 

Tidak Pernah (TP) : 4 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data-data langsung 

dari tempat penelitian meliputi catatan, transkrip, buku, notulen rapat 

dan data yang relevan dengan penelitian.
11

 Peneliti menggunakan 

dokumentasi karena dokumen merupakan bukti yang konkrit dan 

dapat digunakan sebagai buktu untuk pengujian, mempunyai sifat 

alamiah dan tidak reaktif. Dokumentasi juga dapat digunakan sebagai 

data penunjang dalam penelitian ini. 

Peneliti menggunakan teknik dokumetasi ini untuk memperoleh 

informasi gambaran umum terkait IAIN Ponorogo khususnya Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) dan mahasiswa jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) semester VI, serta segala sesuatu 

                                                           
10

Ibid., 94. 
11

SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 231. 



 
 

45 
 

yang berkaitan dengannya dan menunjang peneleitian ini, baik dalam 

bentuk dokumen maupun yang lain, terutama terkait informasi hasil 

belajar dari mata kuliah Public Speaking dan MC & Protokoler. 

 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi 

ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak 

relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki 

validitas rendah.
12

 

Adapun cara menghitungnya yaitu menggunakan korelasi Product 

Moment dengan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 𝑥𝑦 −   𝑥   𝑦 

 [𝑁 𝑥2 − ( 𝑥)2][𝑁 𝑦2 − ( 𝑦)2]
 

 

Keterangan: 

rxy = Angka Indeks korelasi Productmoment 

∑x = Jumlah seluruh nilai x (total skor masing-masingitem) 

 

∑y = Jumlah seluruh nilai y (skor total seluruhresponden) 

 

∑xy = Jumlah hasil kali skorantara x dan y 

n = Jumlahdata 

Apabila rxy ≥ rtabel, maka kesimpulannya item pertanyaan tersebut 

                                                           
12

Saifudin Azwar, Reliabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997), 6. 
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valid.
13

 

Untuk pengujian validitas instrumen penelitian ini, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 30 responden. Dari hasil penghitungan uji 

validitas item instrumen terhadap 40 butir soal dari variabel efikasi diri 

(self efficacy)dan 28 soal variabel kemampuan berbicara di depan publik 

serta di konsultasikan pada tabel “r” pada taraf signifikan 5% dengan 

menentukan nilai koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n-

2.Berdasarkan tabel nilai r Product Moment untuk N 30 maka df (N-2) 

yaitu 28 dengan taraf signifikan 0,05 maka besarnya rtabel adalah 

0,361.
14

Ternyata terdapat 30 butir soal yang dinyatakan valid untuk item 

soal variabel (X), yaitu soal-soal nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 dan 

terdapat 20 butir soal ang dinyatakan valid untuk item soal variabel (Y), 

yaitu soal-soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 

25, 26, 27, 28. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket dan penghitungan 

uji validitas variabel efikasi diri (self efficacy) (X) dapat dilihat pada 

lampiran 2 dan variabel kemampuan berbicara di depan publik (Y) dalam 

penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada lampiran 3. 

Dari penghitungan validitas item instrumen diatas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi berikut ini: 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pemdidikan: Suatu Pendekatan Praktis dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 84. 
14

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 

401. 
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Tabel 3.4 

Hasil Uji Vliditas Angket Effikasi Diri 

 

No. 

Item 
rxy rtabel Keterangan 

1 0.650 0.361 Valid 

2 0.154 0.361 Tidak Valid 

3 0.768 0.361 Valid 

4 0.481 0.361 Valid 

5 0.437 0.361 Valid 

6 0.338 0.361 Tidak Valid 

7 0.651 0.361 Valid 

8 0.640 0.361 Valid 

9 0.713 0.361 Valid 

10 0.454 0.361 Valid 

11 0.732 0.361 Valid 

12 0.474 0.361 Valid 

13 0.445 0.361 Valid 

14 -0.241 0.361 Tidak Valid 

15 0.756 0.361 Valid 

16 0.316 0.361 Tidak Valid 

17 0.389 0.361 Valid 

18 0.733 0.361 Valid 

19 0.863 0.361 Valid 

20 0.470 0.361 Valid 
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21 0.736 0.361 Valid 

22 0.628 0.361 Valid 

23 0.232 0.361 Tidak Valid 

24 0.023 0.361 Tidak Valid 

25 0.622 0.361 Valid 

26 0.506 0.361 Valid 

27 -0.285 0.361 Tidak Valid 

28 0.620 0.361 Valid 

29 0.118 0.361 Tidak Valid 

30 0.695 0.361 Valid 

31 0.688 0.361 Valid 

32 0.409 0.361 Valid 

33 0.732 0.361 Valid 

34 0.026 0.361 Tidak Valid 

35 0.622 0.361 Valid 

36 0.506 0.361 Valid 

37 0.387 0.361 Valid 

38 0.539 0.361 Valid 

39 0.555 0.361 Valid 

40 0.002 0.361 Tidak Valid 
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Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Angket Kemampuan Berbicara 

 

No. 

Item 
rxy rtabel Keterangan 

1 0.560 0.361 Valid 

2 0.587 0.361 Valid 

3 0.177 0.361 Tidak Valid 

4 0.608 0.361 Valid 

5 0.479 0.361 Valid 

6 0.445 0.361 Valid 

7 0.332 0.361 Tidak Valid 

8 0.558 0.361 Valid 

9 0.370 0.361 Valid 

10 0.415 0.361 Valid 

11 0.410 0.361 Valid 

12 0.211 0.361 Tidak Valid 

13 0.374 0.361 Valid 

14 0.128 0.361 Tidak Valid 

15 0.314 0.361 Tidak Valid 

16 0.512 0.361 Valid 

17 0.702 0.361 Valid 

18 0.238 0.361 Tidak Valid 

19 0.342 0.361 Tidak Valid 

20 0.513 0.361 Valid 

21 0.373 0.361 Valid 
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22 0.477 0.361 Valid 

23 0.390 0.361 Valid 

24 0.145 0.361 Tidak Valid 

25 0.394 0.361 Valid 

26 0.404 0.361 Valid 

27 0.657 0.361 Valid 

28 0.453 0.361 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini, sedangkan nomor-nomor soal yang 

tidak validtidak akan dipakai dan dipergunakan kembali untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini. Berikut tabel instrumen 

pengumpulan data yang sudah valid: 

Tabel 3.6 

Butir Valid Angket Efikasi Diri (Self Efficacy) 

No Indikator 
Butir Item 

Jumlah Favorabel Unfavorabel 

1 

Yakin dapat 

menyelesaikan tugas 

tertentu 

1, 11, 21, 31 26, 36 6 

2 

Yakin dapat memotivasi 

diri untuk melakukan 

tindakan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan 

tugas 

 

12, 22, 32, 

 

7, 17, 37 

 

6 

3 

Yakin bahwa diri mampu 

berusaha dengan keras, 

gigih dan tekun dalam 

menghadapi tugas 

 

3, 13, 33 

 

8, 18, 28, 38 

 

7 

4 

Yakin bahwa diri mampu 

bertahanmenghadapi 

hambatan dankesulitan 

 

4 

 

9, 19, 39 

 

4 

5 

Yakin dapat 

menyelesaikan 

permasalahan di berbagai 

 

5, 15, 25, 35, 

 

10, 20, 30 

 

7 
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situasi 

Total 15 15 30 

 

Tabel 3.7 

Butir Valid AngketKemampuan Berbicara di Depan Publik 

No Indikator 
Butir Item 

Jumlah Favorabel Unfavorabel 

1 

Kemampuan melakukan 

presentasi dan berbicara 

di depan publik 
1 8, 22 3 

2 
Penggunaan gesture 

(gerak tubuh) 

2, 16 

 

9, 23 

 
4 

3 
Kemampuan 

berkonsentasi 
17 10 2 

4 

Mampu mengatasi 

kegugupan dan demam 

panggung 

 

4 

 

11, 25 
3 

5 

Memiliki pengalaman 

dalam public speaking 

serta berlatih 

5 

 
26 2 

6 
Memiliki perbendaharaan 

kata yang banyak 
6, 20 13, 27 4 

7 

Mampu untuk 

mengendalikan emosi 

(rasa cemas, panik dan 

rasa takut) 

21 28 2 

Total 9 11 20 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata realibity yang 

mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). 

Walaupun realibitas mempunyai berbagai nama lain seperti 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan 

sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep realibitas 

adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.
15

 

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal 

maupun internal.Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-

retest (stability, equivalent.Sedangkan secara internal reliabilitas instrumen 

dapat diuji dengan cara menganalisis butir-butir yang ada pada instrumen 

dengan teknik tertentu.
16

 

Rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Spearman Brown. Adapun rumusnya 

sebagai berikut: 

𝑟𝑖 =  
2𝑟𝑏

1 +  𝑟𝑏
 

Keterangan: 

ri : reliabilitas internal seluruh instrumen 

 

rb : korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua
17

 

 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal 

                                                           
15

Saifudin Azwar, Reliabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997), 5. 
16

Sugiyono, Metodologi Peneitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitafi, Kualitatif dan 

R&D) (Bandung: Alfabeta, 2006), 183. 
17

Ibid., 185-186. 
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consistency dengan teknik belah dua (split half) yang dianalisis dengan 

rumus Spearman Brown. Untuk keperluan itu, maka butir–butir instrumen 

dibelah menjadi dua kelompok, yatu kelompok instrumen ganjil dan 

kelompok genap. Selanjutnya, skor data tiap kelompok itu disusun sendiri 

dan skor butirnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. 

Selanjutnya, skor total antara kelompok ganjil dan genap dicari 

korelasinya. Setelah didapatkan, lalu dimasukkan ke dalam rumus 

Spearman Brown.
18

 

Setelah itu untuk mendapatkan informasi reliabilitasnya, nilai 

koefisien atau r hitung dibandingkan dengan nilai r tabel .Apabila nilai r 

hitung ≥ r tabel, maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel. 

Dengan menggunakan uji validitas dan realibitas, peneliti akan tahu 

ketepatan dan keterpercayaan alat ukurnya dalam penelitian. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk menguji pengujian 

reliabilitas instrumen menggunakan rumus Spearman Brown. 

Dari hasil penghitungan uji reliabilitas diatas diketahui nilai 

reliabilitas instrumen variabel efikasi diri (self efficacy) sebesar 0,904 

kemudian dikonsultasikan “r” tabel pada taraf signifikan 5% adalah 

sebesar 0,361. Karena “r” hitung > “r” tabel, yaitu 0,904> 0,361 maka 

instrumen tersebut dikatakan reliabel.Lihat lampiran 4. 

Reliabilitas instrumen variabel kemampuan berbicara di depan 

publik sebesar 0,861 kemudian dikonsultasikan “r” tabel pada taraf 

signifikan 5% adalah  sebesar 0,361. Karena “r” hitung > “r” tabel, yaitu 

0,861> 0,361 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. 

Lihat lampiran 5. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab 

masing-masing rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuannya 

                                                           
18
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adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam 

penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
19

Teknik analisis ini menggunakan statistika. 

Teknik analisis data untuk rumusan masalah nomor 1 dan 2 yaitu 

untuk mengetahui tingkat efikasi diri (self efficacy) mahasiswa 

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Semester VI Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah IAIN Ponorogodan tingkat kemampuan berbicara di 

depan publik, maka digunakan kategorisasi berdasarkan model distribusi 

normal.
20

Adapun kategori penilaian dari setiap variabel adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.8 

Kategori Penilaian
21

 

Klasifikasi Skor 

Tinggi X ≥ (M + 1,0 SD) 

Sedang 
(M – 1,0 SD)  X < (M + 

1,0 SD) 

Rendah X < (M – 1,0 SD) 

 

Sebelum masuk pada perhitungan klasifikasi, terlebih dahulu dicari 

perhitungan rata-rata skor kelompok (M) dan deviasi standar kelompok 

(SD) dengan rumusan: 

Rumus mencari standar deviasi: 

𝑆𝐷 =  
  𝑓𝑥2 − ( 𝑓𝑥)2

𝑁− 1
 

                                                           
19

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), 231. 
20

Azwar S, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 106. 
21

Eko Putro Widyoko S, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2014), 238. 
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Keterangan: 

SD : Standar Deviasi 

X : Skor X 

N : Jumlah Responden 

 

Rumus mencari Mean: 

𝑀 =
 𝑥

𝑁
 

Keterangan: 

M : Mean 

N : Jumlah total 

X : Banyaknya nominal pada variable X 

 

Rumus prosentase yang digunakan untuk menghitung jumlah prosentase 

subyek dalam kategori tinggi, sedang dan kategori rendah. 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒:    𝑃 =  
𝑓

𝑁
𝑥 100% 

 

Keterangan:  

P : Prosentase 

f : Frekuensi 

N : Jumlah frekuensi 

Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri (self-efficacy)pada 

kemampuan berbicara di depan publik, peneliti menggunakan analisis 

regresi (anareg) linier sederhana. Anareg sederhana digunakan untuk 

menentukan dasar ramalan dari suatu distribusi data yang terdiri dari 

variable kriterium (Y) dan satu variable Prediktor (X) yang mempunyai 

hubungan yang linier. Adapun rumus persamaan sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y = Nilai dari variable terikat, (dependen) 
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X = Nilai dari variable bebas (independen) 

a = Nilai Konstanta  

b = Koofisien Regresi 

Untuk menghitung signifikansi persamaan regresi adalah dengan 

membandingkan harga F empirik dengan F teoritik yang terdapat pada 

table nilai-nilai F. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel X 

terhadap variabel Y, maka hasil perhitungannya dibandingkan dengan taraf 

signifinkan 5%. Jika F hitung >F Tabel: Ha diterima yaitu terdapat 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika F Hitung < F Tabel: Ha 

ditolak yaitu tidak terdapat pengaruh variable X terhadap Y. Adapun 

rumus untuk mencari F empirik atau F hitung menggunakan rumus: 

𝐹𝑟𝑒𝑔=
𝑅𝑘𝑟𝑒𝑔

𝑅𝑘𝑟𝑒𝑠
 

Keterangan: 

𝐹𝑟𝑒𝑔 = Harga F garis regresi 

𝑅𝑘𝑟𝑒𝑔 = Rerata kuadrat garis regresi 

𝑅𝑘𝑟𝑒𝑠 = Rerata kuadrat residu 

Untuk melakukan perhitungan dengan rumus-rumus di atas, peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS (statistical product and service 

solution) 11.0 for windows.
22

 

 

                                                           
22

Winarsunu, T. Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan (Malang: UM Press, 

2006), 185. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

1. Sejarah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri sejak 

tahun 2012 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam  No. 1191 Th. 2012. Pada tahun 2014berdasarkan Keputusan 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 13/SK/BAN-

PT/Ak-PNB/S/I/2018 berhasil mendapatkan Akreditasi dari BAN-PT 

dengan Peringkat Nilai B, yang berlaku sejak 2018 sampai 15 Agustus 

2019. 

2. Lulusan Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 

Sesuai dengan PMA 38 Tahun 2017, Lulusan Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam mendapatkan gelar akademik 

Sarjana Sosial (S.Sos).Lulusan Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam diproyeksikan sebagai praktisi media cetakdan 

elektronik yang islami, unggul dan kompetitif.Selain itu, juga bisa 

menjadi Penyuluh agama Islam. 

3. Visi dan Misi Jurusan Komunikasi Penyiaran Agama Islam (KPI) 

Visi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah 

“Islami, unggul, dan kompetitif dalam bidang komunikasi dan 

penyiaran Islam di Jawa Timur pada tahun 2018”.  

Adapun misinya adalah: 1) Melaksanakan pendidikan dan 

pembelajaran yang islami, unggul dan kompetitif bidang komunikasi 

dan penyiaran Islam; 2) Melaksanakan penelitian yang islami, unggul 

dan kompetitif bidang komunikasi dan penyiaran Islam; 3) 

Melaksanakan pengabdian masyarakat bidang komunikasi dan 

penyiaran Islam yang islami, unggul dan kompetitif; 4) Melaksanakan 

kerja sama yang islami, unggul dan kompetitif bidang komunikasi dan 
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penyiaran Islam; 5) Melaksanakan kerja sama di bidang komunikasi 

dan penyiaran Islam.
1
 

 

B. Deskripsi Data 

 Data penelitian dikumpulkan dengan angket dan dokumentasi. 

Data tersebut meliputi data efikasi diridan kemampuan berbicara di depan 

publik. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

sampel dari mahasiswa semester VI Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

(KPI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah IAIN Ponorogo tahun 

akademik 2019/2020 dengan keseluruhan populasi sebanyak 82 

mahasiswa, karena penelitian ini adalah penelitian populasi sebagaiamana 

yang telah dijelaskan diatas, maka jumlah keseluruhan tersebut dijadikan 

sebagai responden 

 Data variabel efikasi diridan kemampuan berbicara di depan publik 

didapatkan dari penyebaran angket. Peneliti menggunakan angket 

langsung, dimana responden akan menjawab langsung pertanyaan yang 

diberikan. Skor jawaban angket dari responden diberi nilai berupa angka-

angka agar memudahkan dalam penghitungankuantitatif. 

 Pengambilan data angket menggunakan sistem penskoran skala 

Likert, yaitu untuk mengukur pendapat dan jawaban dari responden. Nilai 

untuk penskoran adalah sebagai berikut: 

Untuk pernyataan positif (favorable) skornya: 

Selalu (SL) : 4 

Sering (S) : 3 

Kadang-kadang (KK) : 2 

Tidak Pernah (TP) : 1 

Untuk pernyataan negatif (unfavorable) skornya: 

Selalu (SL) : 1 

Sering (S) : 2 

                                                           
1
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik 2017, IAIN Ponorogo. 
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Kadang-kadang (KK) : 3 

Tidak Pernah (TP) : 4 

 Deskripsi data tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Data variabel efikasi diri (self efficacy) 

 Data variabel efikasi diri (self efficacy) mahasiswa jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Semester VI Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo tahun akademik 2019/2020 dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.1 

Data Efikasi Diri (Self Efficacy) 

No. Responden Skor 

1 A A AM A 74 

2 A P R 71 

3 A A S 65 

4 A A P 82 

5 A N F 82 

6 A T R  52 

7 A A S 84 

8 D A R P 80 

9 F O F 69 

10 H K LA 74 

11 I K 76 

12 I P 73 

13 I D M 63 

14 I Z 75 

15 M R N 59 

16 M A T 65 

17 N A 69 

18 N F B 57 

19 N I I 76 

20 N R P 70 

21 A H S 60 

22 A S 70 

23 A M A EMN 57 

24 A 62 

25 D H M 70 

26 D A N 67 

27 D A A A 68 

28 E O M 75 
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29 E I D S 78 

30 F F 61 

31 F C N 68 

32 H V A 86 

33 H C 76 

34 K N A 68 

35 K 80 

36 L N L 73 

37 L R R 56 

38 L W 75 

39 L A 56 

40 L H 80 

41 A F 65 

42 A P 62 

43 A F F 68 

44 A A R P F 56 

45 A K 69 

46 A H 62 

47 A S N 60 

48 D T 54 

49 E A D 71 

50 E N 74 

51 F 71 

52 I A 71 

53 I W 74 

54 L M 68 

55 L S 68 

56 M M E P N R 63 

57 M S 83 

58 M A 67 

59 M W 78 

60 M M 76 

61 M I A Y 66 

62 M M A 80 

63 M 66 

64 N S A 65 

65 R W 75 

66 R A P P 68 

67 R F 68 

68 S D N 65 

69 S P A P 74 

70 T D N 65 

71 R A 71 

72 N F L K  65 



 
 

61 
 

73 Q Y 81 

74 S R S 59 

75 S U N 74 

76 W K 60 

77 W R 70 

78 Y H S 70 

79 Z R P A 82 

80 S W 64 

81 S  66 

82 T L  65 

 Tabel di atas menjelaskan hasil penjumlahan skor jawaban dari 

masing-masing responden terhadap setiap item pertanyaan.Jumlah 

item pertanyaan untuk variabel efikasi diri (self efficacy)mahasiswa 

yaitu 30 item. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan hasil skor 

jawaban angket, sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Skor Jawaban Efikasi Diri (Self Efficacy) 

No Nilai Angket Frekuensi (F) 

1 86 1 

2 84 1 

3 83 1 

4 82 3 

5 81 1 

6 80 4 

7 78 2 

8 76 4 

9 75 4 

10 74 6 

11 73 2 
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12 71 5 

13 70 5 

14 69 3 

15 68 8 

16 67 2 

17 66 3 

18 65 8 

19 64 1 

20 63 2 

21 62 3 

22 61 1 

23 60 3 

24 59 2 

25 57 2 

26 56 3 

27 54 1 

28 52 1 

 Dari tabel di atas dapat diperoleh data tentang efikasi diri (self 

efficacy), nilai tertinggi yang didapat adalah 86 poin dengan frekuensi 

1 orang dan nilai terendah adalah 52 poin dengan frekuensi 1 orang. 

2. Data variabel kemampuan berbicara di depan publik 

 Data variabel kemampuan berbicara di depanpublik dari 

mahasiswa semester VIJurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

tahun akademik 2019/2020 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Data Kemampuan Berbicara di Depan Publik 

No. Responden Skor 

1 A A AM A 56 

2 A P R 58 

3 A A S 50 

4 A A P 63 

5 A N F 68 

6 A T R  53 

7 A A S 55 

8 D A R P 61 

9 F O F 42 

10 H K LA 58 

11 I K 56 

12 I P 49 

13 I D M 46 

14 I Z 51 

15 M R N 33 

16 M A T 50 

17 N A 47 

18 N F B 48 

19 N I I 45 

20 N R P 48 

21 A H S 56 

22 A S 47 

23 A M A EMN 52 

24 A 41 

25 D H M 59 

26 D A N 68 

27 D A A A 54 

28 E O M 55 

29 E I D S 61 

30 F F 42 

31 F C N 58 

32 H V A 56 

33 H C 49 

34 K N A 46 

35 K 51 

36 L N L 33 

37 L R R 50 

38 L W 47 

39 L A 48 

40 L H 45 
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41 A F 48 

42 A P 56 

43 A F F 47 

44 A A R P F 52 

45 A K 41 

46 A H 59 

47 A S N 41 

48 D T 48 

49 E A D 37 

50 E N 50 

51 F 44 

52 I A 37 

53 I W 54 

54 L M 41 

55 L S 60 

56 M M E P N R 42 

57 M S 44 

58 M A 52 

59 M W 30 

60 M M 50 

61 M I A Y 51 

62 M M A 54 

63 M 50 

64 N S A 54 

65 R W 44 

66 R A P P 38 

67 R F 52 

68 S D N 50 

69 S P A P 33 

70 T D N 54 

71 R A 37 

72 N F L K  56 

73 Q Y 48 

74 S R S 36 

75 S U N 49 

76 W K 35 

77 W R 54 

78 Y H S 38 

79 Z R P A 37 

80 S W 38 

81 S  50 

82 T L  54 
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 Tabel di atas menjelaskan hasil penjumlahan skor jawaban dari 

masing-masing responden terhadap setiap item pertanyaan. Jumlah 

item pertanyaan untuk variabel kemampuan berbicara di depan publik 

yaitu 28 item. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan hasil skor 

jawaban angket sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Skor Jawaban Kemampuan Berbicara Di Depan Publik 

No Nilai Angket Frekuensi (F) 

1 68 2 

2 63 1 

3 61 2 

4 60 1 

5 59 2 

6 58 3 

7 56 6 

8 55 2 

9 54 7 

10 53 1 

11 52 4 

12 51 3 

13 50 8 

14 49 3 

15 48 6 
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16 47 4 

17 46 2 

18 45 2 

19 44 3 

20 42 3 

21 41 4 

22 38 3 

23 37 4 

24 36 1 

25 35 1 

26 33 3 

27 30 1 

 

 Dari tabel di atas dapat diperoleh data tentang kemampuan 

berbicara di depan publik, nilai tertinggi yang didapat adalah 68 poin 

dengan frekuensi 1 orang dan nilai terendah adalah 30 poin dengan 

frekuensi 1 orang. 

 Setelah semua data mengenai variabel efikasi diri (self efficacy)dan 

kemampuan berbicara di depan publik mahasiswa sudah terkumpul, 

peneliti akan menghitung mean dan standard deviasi. Selanjutnya, 

akan melakukan analisis data mengenai pengaruh dengan 

menggunakan rumus analisis regresi linier sederhana. Analisis 

tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas 

terhadap satu variabel terikat. 

 

C. Analisis Data 
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1. Analisis Data Variabel Efikasi Diri (Self Efficacy) 

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efikasi diri 

(self efficacy)mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Tahun Akademik 2019.Untuk menentukan kategori efikasi diri (self 

efficacy)tersebut tinggi, sedang atau rendah, yaitu dengan menyusun 

urutan kedudukan atas tiga tingkatan. Maka dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket 

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan 

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkat dapat 

disusun menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Patokan yang digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah, dan 

bawah adalah dengan cara mencari mean dan standar deviasi, dengan 

menggunakan tabel penolong sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Data Perhitungan Rata-rata Standar Deviasi 

Efikasi Diri (Self Efficacy) 

No X F Fx x
2 

fx
2 

1 86 1 86 7396 7396 

2 84 1 84 7056 7056 

3 83 1 83 6889 6889 

4 82 3 246 6724 20172 

5 81 1 81 6561 6561 

6 80 4 320 6400 25600 

7 78 2 156 6084 12168 

8 76 4 304 5776 23104 
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9 75 4 300 5625 22500 

10 74 6 444 5476 32856 

11 73 2 146 5329 10658 

12 71 5 355 5041 25205 

13 70 5 350 4900 24500 

14 69 3 207 4761 14283 

15 68 8 544 4624 36992 

16 67 2 134 4489 8978 

17 66 3 198 4356 13068 

18 65 8 520 4225 33800 

19 64 1 64 4096 4096 

20 63 2 126 3969 7938 

21 62 3 186 3844 11532 

22 61 1 61 3721 3721 

23 60 3 180 3600 10800 

24 59 2 118 3481 6962 

25 57 2 114 3249 6498 

26 56 3 168 3136 9408 

27 54 1 54 2916 2916 

28 52 1 52 2704 2704 

 

Jumlah 82 5681 136428 398361 

Dari data diatas, kemudian dicari mean dan standar 

deviasinyadengan langkah- langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel𝑥 
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𝑀𝑥 =
 𝑓

𝑥

𝑁
 

𝑀𝑥 =
5681

82
 

𝑀𝑥 = 69,28 

 

b. Mencari standar deviasi dari variabelx 

𝑆𝐷𝑥 =   
 𝑓𝑥2

𝑁
− 

 𝑓𝑥

𝑁
 

2

 

𝑆𝐷𝑥 =   
398361

82
− 

5681

82
 

2

 

𝑆𝐷𝑥 =   4858,06 − 4799,79 

𝑆𝐷𝑥 =   58,27 

𝑆𝐷𝑥 =  7,63 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mₓ = 69,28 dan SDₓ = 7,63. 

Untuk menentukan kategori efikasi diri (self efficacy)tinggi, sedang 

dan rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. SkorlebihdariMₓ+1.SDₓadalahefikasi diri (self 

efficacy)mahasiswaJurusanKomunikasi dan Penyiaran Islam 

termasuk kategoritinggi. 

b. Skor kurang dari Mₓ - 1. SDₓ adalah efikasi diri (self 

efficacy)mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

termasuk kategori kurang.Dan skor antara Mₓ - 1. SDₓ sampai 

dengan Mₓ + 1. SDₓ adalah efikasi diri (self efficacy)mahasiswa 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam termasuk kategori 

sedang. 

Mₓ+ 1.SDx   =69,28+1(7,63) 

= 69,28+7,63 

= 76,91 
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= 77(dibulatkan) 

Mₓ- 1.SDx =69,28-1 (7,63) 

= 69,28-7,63 

= 61,65 

= 62(dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 77 

dikategorikan efikasi diri (self efficacy)mahasiswa Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam tinggi, sedangkan skor 62-77 

dikategorikan efikasi diri (self efficacy)mahasiswa Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam sedang dan skor kurang dari 62 

dikategorikan efikasi diri (self efficacy)mahasiswa Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas hasil dari kategori efikasi diri (self 

efficacy)mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Kategori Efikasi Diri (Self Efficacy) 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 77 13 15,85% Tinggi 

2 62-77 56 68,29% Sedang 

3 < 62 13 15,85% Rendah 

Jumlah 82 100%  

Dari hasil diatas dapat diketahui mengenai kategori prosentase 

efikasi diri (self efficacy)mahasiswa Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Tahun 2019. Pertama, pada kategori tinggi dapat 

diketahui untuk frekuensinya terdapat 13 responden dengan 

prosentase 15,85%, lalu pada kategori sedang dapat diketahui 

frekuensinya sebanyak 56 responden dengan prosentase 68,29%, dan 

pada kategorirendah dapat diketahui untuk frekuensinya sebanyak 13 
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responden dengan prosentase 15,85%. 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa efikasi diri (self 

efficacy)mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 

2019/2020 termasuk dalam kategori sedang yang memiliki frekuensi 

tertinggi yaitu 56 responden dengan prosentase sebanyak 68,29%. 

2. Analisis Data Variabel Kemampuan Berbicara di Depan Publik 

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efikasi diri 

(self efficacy)mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Tahun 2019. Untuk menentukan kategori kemampuan berbicara di 

depan publik tersebut tinggi, sedang atau rendah, yaitu dengan 

menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan. Maka dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket 

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan 

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkat dapat 

disusun menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Patokan yang digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah, 

dan bawah adalah dengan cara mencari mean dan standar deviasi, 

dengan menggunakan tabel penolong sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi 

Kemampuan Berbicara Di Depan Publik 

No Y F Fy y
2 

Fy
2 

1 68 2 136 4624 9248 

2 63 1 63 3969 3969 

3 61 2 122 3721 7442 

4 60 1 60 3600 3600 
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5 59 2 118 3481 6962 

6 58 3 174 3364 10092 

7 56 6 336 3136 18816 

8 55 2 110 3025 6050 

9 54 7 378 2916 20412 

10 53 1 53 2809 2809 

11 52 4 208 2704 10816 

12 51 3 153 2601 7803 

13 50 8 400 2500 20000 

14 49 3 147 2401 7203 

15 48 6 288 2304 13824 

16 47 4 188 2209 8836 

17 46 2 92 2116 4232 

18 45 2 90 2025 4050 

19 44 3 132 1936 5808 

20 42 3 126 1764 5292 

21 41 4 164 1681 6724 

22 38 3 114 1444 4332 

23 37 4 148 1369 5476 

24 36 1 36 1296 1296 

25 35 1 35 1225 1225 

26 33 3 99 1089 3267 
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27 30 1 30 900 900 

Jumlah 82 4000 66209 200484 

Dari data diatas, kemudian dicari mean dan standar 

deviasinyadengan langkah- langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabely 

𝑀𝑦 =
 𝑓

𝑦

𝑁
 

𝑀𝑦 =
4000

82
 

𝑀𝑦 = 48,78 

 

b. Mencari standar deviasi dari variabely 

𝑆𝐷𝑦 =   
 𝑓𝑦2

𝑁
− 

 𝑓𝑦

𝑁
 

2

 

𝑆𝐷𝑦 =   
200484

82
− 

4000

82
 

2

 

𝑆𝐷𝑦 =   2444,93 − 2379,54 

𝑆𝐷𝑦 =   65,39 

𝑆𝐷𝑦 =  8,09 

Dari hasil di atas dapat diketahui My = 48,78 dan SDy = 8,09. 

Untuk menentukan kategori kemampuan berbicara di depan 

publiktinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

c. SkorlebihdariMy+1.SDₓadalahkemampuan berbicara di depan 

publikmahasiswaJurusanKomunikasi dan Penyiaran Islam 

termasuk kategoritinggi. 

d. Skor kurang dari My - 1. SDy adalah kemampuan berbicara di 

depan publikmahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 
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Islam termasuk kategori kurang.Dan skor antara My - 1. SDy 

sampai dengan My + 1. SDy adalah kemampuan berbicara di 

depan publikmahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

termasuk kategori sedang. 

Mₓ+ 1.SDy=48,78+1(8,09) 

= 48,78+8,09 

= 56,87 

= 57(dibulatkan) 

Mₓ- 1.SDy = 48,78-1(8,09) 

= 48,78-8,039 

= 40,69 

= 41(dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 57 

dikategorikan kemampuan berbicara di depan publik mahasiswa 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tinggi, sedangkan skor 41-

57 dikategorikan kemampuan berbicara di depan publik  mahasiswa 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam sedang dan skor kurang dari 

41 dikategorikan kemampuan berbicara di depan publik mahasiswa 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas hasil dari kategori kemampuan 

berbicara di depan publik mahasiswa Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam dapat dilihat pada tabelberikut: 

  

Tabel 4.8 

Kategori Kemampuan Berbicara di Depan Publik
2
 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >57 11 13,42% Tinggi 

2 41-57 58 70,73% Sedang 

                                                           
2
Eko Putro Widyoko S, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2014), 238. 
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3 <41 13 15,85% Rendah 

Jumlah 82 100%  

(Sumber: Eko Putro Widyoko S, 2014, hlm. 238) 

Dari hasil diatas dapat diketahui mengenai kategori prosentase 

kemampuan berbicara di depan publik mahasiswa Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Tahun 2019/2020. Pertama, pada 

kategori tinggi dapat diketahui untuk frekuensinya terdapat 11 

responden dengan prosentase 13,42%, lalu pada kategori sedang dapat 

diketahui frekuensinya sebanyak 58 responden dengan prosentase 

70,73%, dan pada kategorirendah dapat diketahui untuk frekuensinya 

sebanyak 13 responden dengan prosentase 15,85%. 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara 

di depan publikmahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

tahun 2019/2020 termasuk dalam kategori sedang yang memiliki 

frekuensi tertinggi yaitu 58 responden dengan prosentase sebanyak 

70,73%. 

3. Analisis Pengaruh Efikasi Diri (Self Efficacy) Mahasiswa Komunikasi 

dan Penyiaran Islam (KPI) Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah IAIN Ponorogo Terhadap Kemampuan Berbicara di 

Depan Publik Tahun 2019/2020. 

Setelah semua data mengenai efikasi diri (self efficacy)dan 

kemampuan berbicara di depanpublik mahasiswa Jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam Tahun Akademik 2019/2020 sudah terkumpul, 

kemudian data tersebut akan ditabulasikan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh di dalamnya. Peneliti disini menggunakan analisis 

regresi linier sederhana untuk menguji data-data tersebut. 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji atau 

mempelajari hubungan linier antara dua variabel.
3
 Analisis regresi 

                                                           
3
Ating Somantri & Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian (Bandung: 

Pustaka Setia, 2011), 243. 
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linier sederhana dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai 

berikut: 

a. Membuat tabel perhitungan 

Tabel perhitungan ini akan mempermudah dalam menghitung 

nilai yang ada dalam regresi linier sederhana. Berikut tabel 

perhitungan dari nilai yang sudah didapatkan: 

 

Tabel 4.9 

Tabel Perhitungan Efikasi Diri (Self Efficacy) dan Kemampuan Berbicara 

di Depan Publik 

No X Y Xy x
2 

y
2 

1 74 56 4144 5476 3136 

2 71 58 4118 5041 3364 

3 65 50 3250 4225 2500 

4 82 63 5166 6724 3969 

5 82 68 5576 6724 4624 

6 52 53 2756 2704 2809 

7 84 55 4620 7056 3025 

8 80 61 4880 6400 3721 

9 69 42 2898 4761 1764 

10 74 58 4292 5476 3364 

11 76 56 4256 5776 3136 

12 73 49 3577 5329 2401 

13 63 46 2898 3969 2116 
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14 75 51 3825 5625 2601 

15 59 33 1947 3481 1089 

16 65 50 3250 4225 2500 

17 69 47 3243 4761 2209 

18 57 48 2736 3249 2304 

19 76 45 3420 5776 2025 

20 70 48 3360 4900 2304 

21 60 56 3360 3600 3136 

22 70 47 3290 4900 2209 

23 57 52 2964 3249 2704 

24 62 41 2542 3844 1681 

25 70 59 4130 4900 3481 

26 67 68 4556 4489 4624 

27 68 54 3672 4624 2916 

28 75 55 4125 5625 3025 

29 78 61 4758 6084 3721 

30 61 42 2562 3721 1764 

31 68 58 3944 4624 3364 

32 86 56 4816 7396 3136 

33 76 49 3724 5776 2401 

34 68 46 3128 4624 2116 

35 80 51 4080 6400 2601 
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36 73 33 2409 5329 1089 

37 56 50 2800 3136 2500 

38 75 47 3525 5625 2209 

39 56 48 2688 3136 2304 

40 80 45 3600 6400 2025 

41 65 48 3120 4225 2304 

42 62 56 3472 3844 3136 

43 68 47 3196 4624 2209 

44 56 52 2912 3136 2704 

45 69 41 2829 4761 1681 

46 62 59 3658 3844 3481 

47 60 41 2460 3600 1681 

48 54 48 2592 2916 2304 

49 71 37 2627 5041 1369 

50 74 50 3700 5476 2500 

51 71 44 3124 5041 1936 

52 71 37 2627 5041 1369 

53 74 54 3996 5476 2916 

54 68 41 2788 4624 1681 

55 68 60 4080 4624 3600 

56 63 42 2646 3969 1764 

57 83 44 3652 6889 1936 
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58 67 52 3484 4489 2704 

59 78 30 2340 6084 900 

60 76 50 3800 5776 2500 

61 66 51 3366 4356 2601 

62 80 54 4320 6400 2916 

63 66 50 3300 4356 2500 

64 65 54 3510 4225 2916 

65 75 44 3300 5625 1936 

66 68 38 2584 4624 1444 

67 68 52 3536 4624 2704 

68 65 50 3250 4225 2500 

69 74 33 2442 5476 1089 

70 65 54 3510 4225 2916 

71 71 37 2627 5041 1369 

72 65 56 3640 4225 3136 

73 81 48 3888 6561 2304 

74 59 36 2124 3481 1296 

75 74 49 3626 5476 2401 

76 60 35 2100 3600 1225 

77 70 54 3780 4900 2916 

78 70 38 2660 4900 1444 

79 82 37 3034 6724 1369 
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80 64 38 2432 4096 1444 

81 66 50 3300 4356 2500 

82 65 54 3510 4225 2916 

Jumlah 5681 4000 277827 398361 200484 

 

b. Menghitung nilai 𝑥  

𝑥 =
 𝑥

𝑛
 

𝑥 =
5681

82
 

𝑥 = 69,28 

 

c. Menghitung nilai 𝑦  

𝑦 =
 𝑦

𝑛
 

𝑦 =
4000

82
 

𝑦 = 48,78 

 

d. Menghitung nilai b1 

𝑏1 =  
( 𝑥𝑦) − 𝑛.𝑥. 𝑦 

( 𝑥2) − 𝑛. (𝑥 2)
 

𝑏1 =  
 277827 − 82 . 69,28 . 48,78

 398361 − 82 .4799,79
 

궘1 =  
705,05

4778,55
 

𝑏1 =  0,15 

 

e. Menghitung nilai b0 

𝑏0 =  𝑦 − 𝑏1𝑥  

𝑏0 =  48,78 − 0,15 . 69,28 
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𝑏0 =  48,78 − 10,22 

𝑏0 =  38,56 

 

f. Mendapatkan model atau regresi linier sederhana 

𝑦 =  𝑏0 + 𝑏1𝑥  

𝑦 =  38,56 + 0,15 . 69,28 

𝑦 =  38,56 + 10,22 

𝑦 =  48,78 

Setelah perhitungan di atas dan telah mendapatkan persamaan 

regresi linier sederhana, kemudian selanjutnya melakukan uji 

signifikansi model. Perhitungannya sebagai berikut : 

a. Menghitung nilai SSR 

𝑆𝑆𝑅 =  𝑏0  𝑌− 𝑏1  𝑋𝑌 −  
  𝑌 2

𝑛
 

𝑆𝑆𝑅 =  38,56 . 4000 − 0,15 .  277827 −  
 4000 2

82
 

𝑆𝑆𝑅 =  154234,1 − 40.991,86 −  195122 

𝑆𝑆𝑅 = 104,03  

 

b. Menghitung nilai SSE 

𝑆𝑆𝐸 =  𝑌2 −  𝑏0  𝑌− 𝑏1  𝑋𝑌  

𝑆𝑆𝐸 = 200484 −  38,56 . 4000 − 0,15 .  277827  

𝑆𝑆𝐸 = 200484 −  154234,1 − 40.991,86  

ꮤ𝑆𝐸 = 5258,02 

 

c. Menghitung nilai SST 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝑅 +  𝑆𝑆𝐸 

𝑆𝑆𝑇 = 104,03 + 5258,02 

𝑆𝑆𝑇 = 5362,06 
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d. Menghitung nilai MSR 

𝑀𝑆𝑅 =
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

𝑀𝑆𝑅 =
104,03

1
 

𝑀𝑆𝑅 = 104,03 

 

e. Menghitung nilai MSE 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑛 − 2
 

𝑀𝑆𝐸 =
5258

82 − 2
 

𝑀ӿ𝐸 =
5258

80
 

𝑀𝑆𝐸 = 65,73 

 

f. Membuat tabel ANOVA (Analysis Of Variance) 

Setelah mendapatkan hasil perhitungan diatas, maka telah 

didapatkan hasil perhitungan tabel ANOVA. Tabel ANOVA 

digunakan untuk sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis 

penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rerata antara 

kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F test 

atau F hitung. Nilai F Hitung ini yang nantinya akan 

dibandingkan dengan nilai pada tabel f. Jika nilai f hitung lebih 

dari f tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan 

menolak H0 atau yang berarti ada perbedaan bermakna rerata pada 

semua kelompok. Adapun hasilnya sebagai berikut:  

Variation 

Source 

Degree 

Freedom(df) 

Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 
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Regression 1 SSR = 104,03 MSR = 104,03 

Error 80 SSE = 5258,02 MSE = 65,73 

Total 81 SST = 5362,05  

 

g. Mencari Fhitung 

Uji Overall Hipotesis: 

Ho :β1 = 0 

 

Hi :β1 ≠ 0 

 

 

Daerah penolakan: 

𝐹𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
=

104,03

65,73
= 1,58 

 

h. Menghitung koefisisen determinasi 

Menghitung nilai R
2
 

𝑅𝟐 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
𝑋 100% 

𝑅𝟐 =
104,03

5662,06
𝑋 100% 

𝑅𝟐 = 0,194 𝑋 100% 

𝑅𝟐 = 2% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, 

didapatkan nilai sebesar 2% artinya efikasi diri (self 

efficacy)mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

(KPI) Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Ponorogo berpengaruh 2% terhadap kemampuan berbicara di 

depan publik tahun akademik 2019/2020. 
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D. Interpretasi 

Ha: Adanya pengaruh yang signifikan antara efikasi diri (self 

efficacy)mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

(KPI) Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Ponorogo terhadap kemampuan berbicara di depan publik tahun 

akademik 2019/2020. 

Ho: Tidak adanya pengaruh yang signifikan antaraefikasi diri (self 

efficacy)mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

(KPI) Semester VI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Ponorogo terhadap kemampuan berbicara di depanpublik tahun 

akademik 2019/2020. 

Untuk menguji hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

1. Taraf signifikansi 1% Ftabel = Fα(n-2) = F0,01(80) = 6,96 dan Fhitung = 

1,58. Dengan demikian Fhitung<Ftabel. 

2. Taraf signifikansi 5% Ftabel = Fα(n-2) = F0,05(33) = 3,96 dan Fhitung = 

1,58. Dengan demikian Fhitung<Ftabel. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²), didapatkan 

efikasi diri (self efficacy)mahasiswaini berpengaruh 2% terhadap 

kemampuan berbicara di depan publik dan sisanya yaitu 98% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitianini. 

Dari hasil analisis data ditemukan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara efikasi diri (self efficacy)mahasiswa terhadap 

kemampuan berbicara di depan publik dengan hasil Fhitung = 1,58 dan 

dibandingkan dengan Ftabel dengan taraf signifikansi 5% yaitu 3,96. 

Maka Fhitung< Ftabel., sehingga Ha ditolak yang berbunyi bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara efikasi diri (self efficacy)mahasiswa 

semester VI Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo terhadap kemampuan 

berbicara di depan publik Tahun Akademik 2019/2020. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan 
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bahwa menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan 

antara efikasi diri (self efficacy)mahasiswa semester VI Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin dan 

Dakawah IAIN Ponorogo terhadap kemampuan berbicara di depan 

publik Tahun Akademik 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

BAB V 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berangkat dari permasalahan yang diajukan dalam bab 

pendahuluan pada skripsi ini serta didukung oleh data hasil penelitian 

yang telah diolah dan dianalisis dengan menggunakan rumus regresi linier 

sederhana maka skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan data efikasi diri (self efficacy) 

mahasiswa, maka tingkat efikasi diri (self efficacy) mahasiswa 

semester VI Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas 

Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ponorogo tahun akademik2019/2020 

berada pada kategori sedang yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu 

56 responden dengan prosentase sebanyak 68,29%. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan data kemampuan berbicara di depan 

publik, maka tingkat kemampuan berbicara di depan publik 

mahasiswa semester VI Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

(KPI) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ponorogo tahun 

akademik2019/2020 berada pada kategori sedang yang memiliki 

frekuensi tertinggi yaitu 58 responden dengan prosentase sebanyak 

70,73%. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan data efikasi diri (self efficacy) dan 

kemampuan berbicara di depan publik mahasiswa maka efikasi diri 

(self efficacy) mahasiswa semester VI Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN 

Ponorogo tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan 

berbicara di depan publik. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri (self efficacy) 

mahsiswa terhadap kemampuan berbicara di depan publikdengan hasil 

Fhitung = 1,58 dan dibandingkan dengan Ftabel dengan taraf signifikansi 

5% yaitu 3,96. Maka Fhitung< Ftabel, sehingga Ha ditolak  yang berarti 
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bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri (self 

efficacy)mahasiswa semester VI Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin dan DakwahIAIN Ponorogo 

terhadap kemampuan berbicara di depan publik Tahun Akademik 

2019/2020.Kemudian perhitungan koefisien determinasi (R²), 

didapatkan efikasi diri (self efficacy) mahasiswa ini berpengaruh 2% 

terhadap kemampuan berbicara di depan publik dan sisanya yaitu 98% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa 

 Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN 

Ponorogo kedepannya akan di hadapkan pada kondisi dimana  harus 

menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, masukan ataupun 

materi secara langsung di depan publik,oleh sebab itu mahasiswa 

hendaknya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan 

berkomunikasi dengan baik untuk menunjang kemampuan public 

speaking yang dimilikinya. Mahasiswa dapat meningkatkan 

kemampuan public speaking, efikasi diri(kepercayaan diri) dan 

keterampilan berkomunikasi dengan cara ikut aktif dalam diskusi 

kelas, mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapat serta mengikuti 

forum pelatihan public speaking. Selain itu mahasiswa juga dapat 

berlatih didalam organisasi seperti HIMA, BEM, atau UKM lainnya 

yang ada di dalam kampus untuk dapat meningkatkan kemampuan 

public speaking, efikasi diri(kepercayaan diri) dan 

keterampilanberkomunikasi. 

2. Bagi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

 Kemampuan public speaking yang baik dapat menjadi bekal untuk 

karir pribadi dan sosial.Namun tidak semua orang memiliki 
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kemampuan public speaking yang baik secara alamiah.Oleh sebab itu, 

pendidikan dan pelatihan public speaking diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa.Pelatihan 

public speaking dapat dilakukan melalui kegiatan di dalam 

perkuliahan atau denganmengadakan forum pelatihan public speaking 

oleh para ahli di bidangnya. 

3. Bagi peneliti yang selanjutnya 

 Penelitianselanjutnyadiharapkanmampu mengungkapkan faktor-

faktor atau variabel lain yang mempengaruhi kemampuan berbicara di 

depan publikmahasiswa, selain faktor efikasi diri seperti yang ada 

dalam penelitian ini. 
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