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PENDAHULUAN
Tantangan pasar global yang semakin penuh dengan persaingan

menuntut lingkungan kerja yang bisa mendorong inisiatif pribadi dan

memungkinkan karyawan menyumbangkan potensinya secara maksimal, karena

faktor penting keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia yang

memiliki kapabilitas tinggi, dimana setiap individu mampu merampungkan

tugasnya dengan sempurna. Karyawan telah dipandang sebagai sumber daya

yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan

salah satu unsur pokok yang menentukan tercapainya tujuan organisasi. Hal

tersebut membuat organisasi perlu untuk lebih membuat karyawan nyaman

dalam melaksakanan pekerjaannya.

PT. IP merupakan salah satu perusahaan ritel nasional yang bergerak

dalam bidang perdagangan umum dan jasa eceran yang menyediakan

kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari (basic necessities) dengan

menggunakan nama IDM. IDM yang berdiri sejak tahun 1988, hingga Desember

2013 telah berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai mencapai lebih 8.814

gerai di wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatra dan Sulawesi, terdiri dari 40% gerai

milik terwaralaba dan 60% gerai milik perusahaan. IDM yang saat ini telah

membuka 20 kantor cabang dan Distribution Center (DC) di berbagai wilayah

Indonesia, termasuk di Cirebon Jawa Barat.

IDM Area Cirebon memiliki kurang lebih 700 gerai toko, setiap gerai toko

dijalankan oleh 8-9 karyawan dengan pengawasan kepala toko. Kepala toko

akan memberikan laporan kepada supervisor dan supervisor kepada manager.

Produk yang dipasarkan adalah kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dan

kepala toko memiliki peranan utama dalam proses pencapaian target penjualan.

Tingkat keberhasilan toko salah satunya dapat dilihat dari hasil penjualan. Pada

tahun 2017 IDM Area Cirebon mengalami penurunan penjualan, data tersebut

dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 1.
Data Penurunan Penjualan
No Nama September Oktober November Desember
1 IDM BK 381.840.798 365.874.212 337.659.757 247.880.456
2 IDM KM 359.371.247 337.911.435 284.189.191 192.400.828
3 IDM P 360.500.141 258.838.594 254.452.304 214.186.273
4 IDM BK 457.998.418 385.419.749 244.639.396 217.318.285
5 IDM KS 556.102.783 403.420.984 363.367.919 295.360.377
6 IDM GD 522.066.105 504.983.690 449.259.049 363.367.919

Penurunan penjualan diikuti dengan kenaikan jumlah barang hilang (NKL)

dalam toko, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.
Data NKL IDM Area Cirebon 2017
No Nama September Oktober November Desember
1 IDM BK 1.043.524 1.272.508 1.631.349 1.965.215
2 IDM KM 963.627 987.180 1.450.995 1.427.656
3 IDM P 1.096.794 1.666.585 1.920.386 2.056.838
4 IDM BK 1.450.995 1.427.656 2.551.237 2.209.174
5 IDM KS 1.141.191 1.352.669 1.423.686 2.979.469
6 IDM GD 1.071.177 1.088.558 1.598.068 1.696.702

Guna memahami penyebab penurunan penjualan dan kenaikan barang

hilang, wawancara dilakukan kepada manager toko, dan diperoleh keterangan

bahwa Supervisor toko sering mengeluhkan tentang kinerja kepala toko dimana

menurutnya kepala toko tidak dapat bekerja sesuai uraian pekerjaan (job

description) yang telah ditetapkan dan cara berkomunikasi yang kurang

baik/tepat. Misalnya tidak mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh

supervisor atau stock out (SO) barang yang tidak sesuai, namun supervisor tidak

pernah mendapat laporan tentang apa yang dialami di lapangan.

Wawancara dilakukan kepada kepala toko, ditemukan beberapa alasan

tidak dapat bekerja maksimal dan tidak nyaman bekerja adalah adanya persepsi

negatif tentang supervisor, ketakutan untuk berbicara terbuka dengan supervisor

ketika sedang menghadapi masalah berkaitan toko, merasa tidak mendapat

dukungan supervisor saat kepala toko melakukan upaya meningkatkan

penjualan dan pengawasan barang, dan merasa supervisor memiliki jabatan

yang tinggi sehingga takut untuk menolak target yang diberikan.

Beberapa alasan di atas menyebakan beberapa kepala toko dari 700

gerai toko memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Didukung dengan data:

Pada bulan Juli 2017 jumlah kepala toko 700 orang, keluar 27 orang (3,85%) ;
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Agustus 2017 jumlah karyawan 700 orang, keluar 40 orang (5,71%); September

2017 jumlah karyawan 700, keluar 46 orang (6,57%).

Guna memahami lebih jauh tentang alasan turnover-nya, maka peneliti

meminta data wawancara karyawan keluar pada pihak Human Resources

Development (HRD), maka diketahui bahwa alasan kepala toko keluar sepanjang

Juli hingga Agustus 2017 adalah : komunikasi dengan atasan sebanyak 47

orang, hubungan dengan rekan kerja yang kurang mendukung sebanyak 24

orang, kepuasan kerja yang kurang sebanyak 19 orang, ikut pindah keluarga

sebanyak 8 orang, larangan keluarga untuk bekerja sebanyak 8 orang, serta

sakit yang berkelanjutan sebanyak 7 orang. Nampak bahwa permasalahan yang

utama adalah adanya komunikasi dengan atasan.

Robbins (2003) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan hal yang

penting untuk dimiliki setiap karyawan, termasuk kemampuan komunikasi kepada

atasan. Adanya kemampuan komunikasi interpersonal yang baik dapat membuat

karyawan mudah menyampaikan permasalahannya kepada atasan. Misalnya

karyawan merasa tugas yang dibebankan kepadanya terlalu berat, maka ia akan

berupaya untuk menjelaskan secara terbuka kepada atasan. Kondisi ini tentu

saja pada akhirnya mampu membuat atasan memahami apa yang dirasakan

oleh karyawan serta meminimalisir konflik.

Roberts (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Effective

Communication menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi merupakan hal

yang penting untuk dimiliki seorang karyawan. Hal tersebut karena dalam bekerja

setiap orang pasti membutuhkan proses komunikasi seperti mentransfer

informasi, meminta bantuan maupun untuk berdiskusi. Adanya ketrampilan

komunikasi yang dimiliki karyawan juga sangat diperlukan dalam memahami apa

yang menjadi keinginan atasan.

Pentingnya karyawan memiliki kemampuan komunikasi juga sesuai

dengan penelitian Dehaghani et al (2012) yang mengemukakan bahwa pelatihan

komunikasi interpersonal dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan serta

kemampuan komunikasi dengan atasan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa

terdapat dua faktor yang menyebabkan kepuasan kerja pada perawat yaitu

lingkungan kerja yang positif dan hubungan yang baik antar karyawan. Keduanya

dapat terwujud dengan adanya keterampilan komunikasi interpersonal pada

perawat. Hal tersebut menyebabkan tujuan penelitian yang Dehaghani et al
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(2012) lakukan adalah mengetahui efektivitas pelatihan komunikasi interpersonal

dalam mempengaruhi kepuasan kerja perawat yang bekerja di Rumah Sakit Al-

Zahra Hospital di Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi interpersonal mampu

mempengaruhi kepuasan kerja dan kemampuan komunikasi dengan atasan.

Sidney Marshall Jourard adalah ahli dalam bidang psikologi humanistik

dan pelopor di bidang pengungkapan diri yang teorinya dinamakan disclosure

theory. Teori tersebut menjelaskan tentang proses sharing atau berbagai

informasi dengan orang lain. Informasinya dapat berkaitan dengan pengalaman,

perasaan, rencana masa depan, impian dan sebagainya. Adanya teori tersebut

menunjukkan bahwa seorang karyawan apabila memiliki kemampuan melakukan

komunikasi interpersonal secara baik, maka kondisi dirinya akan dipahami oleh

atasan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya keterampilan komunikasi

interpersonal karyawan.

Berdasarkan uraian di atas nampak banyaknya kepala toko yang keluar

dari IDM Area Cirebon adalah karena kurang mampu melakukan komunikasi

interpersonal dengan atasan. Adanya permasalahan tersebut tidak dapat

diabaikan karena tanpa adanya kemampuan komunikasi interpersonal maka

memungkinkan terjadi kesalahpahaman (miss understanding) bahkan konflik.

Konflik yang berkepanjangan selanjutnya dapat membuat kinerja kepala toko

menjadi kurang maksimal bahkan banyak kepala toko yang memilih untuk

turnover dibandingkan bertahan di perusahaan. Kondisi yang ada di IDM Area

Cirebon menunjukkan bahwa kebutuhan akan peningkatan kemampuan

komunikasi interpersonal bawahan dengan atasan sangat penting untuk

mencapai target perusahaan dan ini secara teoritis dapat ditingkatkan dengan

pelatihan komunikasi interpersonal. Apalagi sebelumnya belum pernah ada

pelatihan komunikasi interpersonal dilakukan di IDM Area Cirebon. Hal tersebut

menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pelatihan Komunikasi Interpersonal untuk Meningkatkan Kemampuan

Komunikasi Interpersonal Kepada Kepala Toko di IDM Area Cirebon”.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui secara empirik ada tidaknya pengaruh pelatihan komunikasi

interpersonal untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal kepada

kepala Toko di IDM Area Cirebon.
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Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya khasanah psikologi

utamanya psikologi industri dan organisasi membahas tentang pengaruh

pelatihan komunikasi interpersonal untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi interpersonal kepada atasan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membantu PT. IP pada umumnya

dan IDM Area Cirebon pada khususnya untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi interpersonal kepada atasan melalui pelatihan komunikasi

interpersonal.

Komunikasi Interpersonal
Komunikasi adalah proses pemindahan (transfer) atau pertukaran

(exchange) informasi dalam bentuk verbal maupun non verbal. Proses

komunikasi terdiri dari tujuh bagian, yaitu: sumber komunikasi, pengkodean,

pesan, saluran, penerima, dan umpan balik (Rakhmat, 2011).

Umpan Balik

Gambar 1. Model Proses Komunikasi Interpersonal (Robbins, 2011)

Keterangan dari gambar tersebut sebagai berikut:

a. Sumber

Sumber mengawali suatu pesan dengan pengkodean suatu pikiran.

b. Pengkodean

Empat kondisi yang mempengaruhi pesan dalam kode adalah:

keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial-budaya. Komunikator

harus mengetahui siapa yang ingin dicapai serta tanggapan apa yang

diinginkan. Individu mempertahankan gagasan-gagasan mengenai

sejumlah topik, dan komunikasi dipengaruhi oleh sikap tersebut.

Komunikator dapat mengkomunikasikan apa yang tidak diketahuinya.

Sumber SaluranPengkodean Penerima
a
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Seandainya pengetahuannya terlalu meluas, mungkin penerima atau

komunikan tidak akan memahami pesan tersebut.

c. Pesan

Pesan merupakan suatu produk fisik yang sebenarnya dari pengkodean

sumber. Apabila individu berbicara, pembicaraan itulah pesan, bila menulis,

tulisan itulah pesan. Apabila kita melakukan gerakan isyarat (gesture),

gerakan lengan, ungkapan pada wajah hal itu adalah pesan. Hal yang

mempengaruhi pesan adalah kode atau kelompok simbol yang digunakan

untuk mentransfer makna, isi dari pesan, dan keputusan yang di ambil

dalam memilih dan menata baik kode maupun isi.

d. Saluran

Saluran adalah medium pesan tersebut berjalan. Medium dipilih oleh

sumber,  secara formal maupun non formal. Saluran formal ditetapkan oleh

organisasi. Saluran tersebut yang meneruskan pesan mengenai kegiatan

anggota yang bertalian dengan pekerjaan. Bentuk pesan lain, seperti

pesan sosial atau pribadi mengikuti saluran informal dalam organisasi

tersebut.

e. Penerima

Penerima merupakan sasaran dari pesan yang disampaikan. Sebelum

pesan dapat diterima, simbol-simbol harus diterjemahkan ke dalam suatu

ragam yang dapat dipahami oleh komunikan. Hal tersebut disebut dengan

pengkodean pesan. Pengetahuan, sikap, dan latar belakang budaya

seseorang tidak hanya mempengaruhi kemampuan seseorang untuk

menerima melainkan juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk

mengirim pesan.

f. Umpan balik

Umpan balik merupakan pengecekan sukses atau tidaknya komunikator

dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan. Komunikasi dikatakan

memiliki umpan balik positif apabila komunikan mengikuti apa yang

diinginkan oleh komunikator.

Tubbs dan Moss (2001) menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal

merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih.

Pandangan transaksional menekankan bahwa komunikasi interpersonal
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umumnya berupaya untuk menciptakan suatu hubungan dan setiap manusia

membutuhkan komunikasi untuk dapat melakukan perubahan dalam hidupnya.

Komunikasi interpersonal menurut Rakhmat (2011) merupakan “suatu

proses penyampaian pesan, informasi, pikiran, sikap tertentu antara individu satu

kepada individu lainnya dan umumnya dalam komunikasi interpersonal terjadi

pergantian peran sebagai komunikan atau komunikator”. Apabila seseorang

berlaku sebagai komunikator, maka individu yang lain akan menjadi komunikan.

Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian informasi dari

individu kepada individu lainnya dengan tujuan tertentu. Komunikasi

interpersonal dapat membuat individu berinteraksi dengan individu lain,

mengenal orang lain dan dirinya sendiri, dan menjadi sarana untuk

mengungkapkan ide atau pendapat. Tanpa adanya komunikasi interpersonal

akan sulit bagi individu untuk dapat memahami individu lain (DeVito, 2011).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi

interpersonal merupakan proses penyampaian pesan, informasi, pikiran, sikap

tertentu dari individu kepada individu lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Komunikasi Interpersonal
Menurut Yulia S. Gunarsa (2008), untuk menumbuhkan dan meningkatkan

hubungan interpersonal, kita perlu meningkatkan kualitas komunikasi. Beberapa

faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah:

1. Percaya/trust. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan

dirugikan, tidak akan dikhianati, maka orang itu pasti akan lebih mudah

membuka dirinya.

2. Perilaku suportif akan meningkatkan komunikasi.

3. Sikap terbuka, kemampuan menilai secara objektif, kemampuan

membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa, orientasi ke isi,

pencarian informasi dari berbagai sumber, kesediaan mengubah

keyakinannya, profesional dan lain sebagainya.

Aspek-aspek Komunikasi Interpersonal
Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat terelakkan dalam kehidupan

sehari-hari. Menurut DeVito (2011) agar komunikasi interpersonal berlangsung
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dengan efektif, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh para

pelaku komunikasi interpersonal. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterbukaan (openness)

Keterbukaan dapat dipahami sebagai keinginan untuk membuka diri

dalam rangka berinteraksi dengan orang lain. Kualitas keterbukaan mengacu

pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi interpersonal, yaitu: komunikator

harus terbuka pada komunikan demikian juga sebaliknya, kesediaan

komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus    yang datang,

serta mengakui perasaan, pikiran serta mempertanggungjawabkannya

(DeVito, 2011).

Bolino et al (2005) menjelaskan bahwa keterbukaan yang dimiliki oleh

individu dapat membuat individu tersebut merasa nyaman saat berinteraksi

dengan individu lain. Hal ini karena saat keterbukaan dilakukan, maka

individu tersebut dapat menjadi dirinya sendiri dengan memberikan respon

secara apa adanya sesuai dengan apa yang dirasakan. Lebih lanjut

dijelaskan bahwa keterbukaan memiliki indikator yaitu bercerita apa adanya

tanpa ada yang ditutupi, secara jujur memberikan respon terhadap stimulus

yang ada.

Pada organisasi, hubungan interpersonal memainkan peran penting

dalam sehari-hari. Setiap karyawan harus bersikap terbuka kepada rekan

kerjanya. Hubungan interpersonal mampu memberi dorongan kepada orang

tertentu, mengungkapkan perasaan, pemahaman informasi, dukungan, dan

berbagai bentuk komunikasi yang mempengaruhi citra diri orang serta

membantu orang untuk memahami harapan-harapan orang lain. Self

disclosure atau pengungkapan diri adalah kemampuan untuk mengatakan

apa yang menjadi kekhawatiran dan keinginan yang paling dalam kepada

orang lain. Hal ini dapat efektif disampaikan jika ada kesediaan dari diri

sendiri untuk menerima orang lain apa adanya, dan ada kemampuan

mendengarkan orang lain.

Keterbukaan merupakan proses pengungkapan diri yang telah lama

menjadi fokus penelitian dan teori komunikasi mengenai hubungan,

merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain dan

sebaliknya. Sehat atau tidaknya komunikasi dapat ditinjau dari keterbukaan

yang dilakukan individu (Rakhmat, 2011).
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Apabila komunikasi antara dua orang berlangsung dengan baik maka

akan terjadi disclosure yang mendorong informasi mengenai diri masing-

masing ke dalam keterbukaan. Meskipun self disclosure mendorong adanya

keterbukaan, namun keterbukaan itu sendiri ada batasnya. Pengungkapan

diri diperlukan untuk mencapai saling pengertian yang timbal balik dalam

sebuah hubungan interpersonal yang lebih efektif dan produktif.

b. Empati  (emphaty)

Berempati menurut Rakhmat (2011) berarti membayangkan diri sendiri

pada posisi individu lain. Individu yang berempati berarti berusaha melihat

seperti yang individu lain lihat serta merasakan seperti yang individu lain

rasakan. Saat berkomunikasi apabila individu memiliki empati yang tinggi

pasti mampu menentukan sikapnya dengan baik. Kondisi ini membuat

nyaman individu lain yang sedang berkomunikasi dengannya.

Empati adalah kemampuan untuk merasakan hal-hal yang dirasakan

orang lain. Hal ini termasuk salah satu cara untuk melakukan pemahaman

terhadap orang lain. Langkah pertama dalam mencapai empati adalah

menahan godaan untuk mengevaluasi, menilai, menafsirkan, dan mengkritik.

Langkah kedua dengan mencoba mengerti alasan yang membuat orang itu

memiliki perasaan tersebut. Ketiga, mencoba merasakan apa yang sedang

dirasakan orang lain dari sudut pandangnya. Empati dapat dikomunikasikan

secara verbal ataupun nonverbal.

Apabila karyawan memiliki empati yang tinggi maka dapat memahami

permasalahan dan kesulitan yanag dialami rekan kerjanya. Hal ini membuat

karyawan tidak mudah meremehkan  apa yang dilakukan orang lain. Sikap

empati yang ditunjukkan akan membuat individu lain merasa dihargai

keberadaannya. Kondisi ini pada akhirnya membuat individu lain merasa

senang untuk terus berkomunikasi.

c. Sikap mendukung  (supportiveness)

Sikap suportif adalah memberikan dukungan secara penuh kepada

individu lain. Lawan dari sikap mendukung adalah sikap yang tidak

mendukung atau defensif. Sikap suportif akan mengurangi sikap defensif

dalam komunikasi. Individu akan bersikap defensif apabila dirinya tidak

menerima dan tidak jujur. Sikap mendukung akan memberikan kenyamanan
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pada individu lain dan pada akhirnya membuat komunikasi berjalan dengan

baik.

Adanya sikap defensif komunikasi interpersonal dapat membuat

kegagalan dalam komunikasi. Individu yang defensif cenderung akan merasa

terancam dengan adanya komunikasi. Artinya individu tersebut akan lebih

banyak melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam situasi

komunikasi daripada memahami pesan yang ada. Komunikasi defensif dapat

terjadi karena faktor-faktor personal yang meliputi ketakutan, kecemasan,

harga diri yang rendah, pengalaman defensif dan sebagainya) serta faktor-

faktor situasional.

Sikap mendukung meliputi tiga hal. Pertama, descriptiveness yang

dipahami sebagai lingkungan yang tidak dievaluasi. Lingkungan ini

menjadikan orang bebas dalam mengucapkan perasaannya, tidak defensif

sehingga orang tidak malu dalam mengungkapkan perasaannya dan orang

tidak akan merasa bahwa dirinya dijadikan bahan kritikan terus menerus.

Kedua, spontanity dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk

berkomunikasi secara spontan dan mempunyai pandangan yang berorientasi

ke depan, yang mempunyai sikap terbuka dalam menyampaikan

pemikirannya. Ketiga, provesionalism dipahami sebagai kemampuan untuk

berpikir secara terbuka (open minded).

d. Sikap positif  (positiveness)

Sikap positif dalam komunikasi interpersonal adalah kemampuan

seseorang dalam memandang dirinya secara positif dan menghargai orang

lain. Sikap positif tidak dapat lepas dari upaya mendorong  menghargai

keberadaan serta pentingnya orang lain. Dorongan positif umumnya

berbentuk pujian atau penghargaan. Dorongan positif terdiri atas perilaku

yang biasanya diharapkan.

Sikap positif berkaitan dengan kemampuan individu menerima

keberadaan individu lain. Menerima menurut Rakhmat (2011) adalah

kemampuan yang berhubungan dengan individu lain yang tanpa menilai dan

tanpa berusaha mengendalikan. Menerima berarti menunjukkan sikap yang

melihat individu lain sebagai manusia yang patut dihargai. Menerima bukan

berarti menyetujui semua perilaku individu lain atau rela menanggung akibat-

akibat dari individu lain tersebut. Menerima berarti betapapun jeleknya
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perilaku individu lain menurut persepsi yang dimiliki namun tetap mau

berkomunikasi dengan baik.

Sikap positif yang ditunjukkan dengan menerima keberadaan individu

lain secara apa adanya merupakan hal yang sulit. Apabila individu tidak

menunjukkan sikap positif maka dirinya akan mengkritik, mengecam, atau

selalu menilai individu lain. Kondisi ini pada akhirnya memberikan

ketidaknyamanan dalam komunikasi interpersonal. Individu yang memiliki

sikap positif, tidak akan segan-segan untuk memberikan pujian atau

penghargaan kepada orang lain.

e. Kesetaraan (equality)

Komunikasi interpersonal akan efektif apabila suasananya setara,

artinya, harus komunikator harus menganggap komunikannya sebagai

individu yang sederajat dengannya sehingga menghargai keberadaan

komunikan. Kesetaraan dalam suatu komunikasi akan menjadikan suasana

komunikasi yang akrab, sebab dengan tercapainya kesamaan dapat

berinteraksi dengan nyaman. Apabila didalam suatu hubungan interpersonal

terdapat kesetaraan, maka meskipun dalam proses komunikasi terdapat

ketidaksepakatan atau perbedaan pandangan maka hal itu dipandang

sebagai upaya untuk lebih memahami perbedaan. Kondisi tersebut tidak

untuk menjatuhkan pihak lain. Kesetaraan tidak berarti menerima semua

perilaku verbal dan nonverbal pihak lain melainkan memberikan

“penghargaan positif tak bersyarat”.

Morissan (2010) menjelaskan bahwa dalam suatu hubungan, individu

yang lebih banyak memberikan informasi akan memperoleh status dan

kekuasaan yang lebih tinggi dari pada individu lain yang lebih banyak

menerima. Thibaut dan Kelley (dalam Morissan, 2010) lebih lanjut

mengungkapkan bahwa apabila individu satu merasa lebih tinggi

kemampuannya dari individu lain maka individu tersebut akan berusaha

menguasai proses komunikasi yang sedang berlangsung. Hal ini

menunjukkan pentingnya kesetaraan dalam komunikasi interpersonal.

Adanya kemampuan komunikasi interpersonal yang tinggi pada

individu memiliki manfaat yaitu akan membuatnya mudah dalam mentransfer

informasi kepada individu lain. Kondisi ini akan menciptakan suasana

hubungan yang lebih intens antar individu. Manfaat lainnya adalah mampu
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mempengaruhi atau mempersuasif individu lain sehingga komunikan dapat

berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan

bahwa aspek-aspek yang ada dalam komunikasi interpersonal antara lain

didasari oleh sikap terbuka yaitu keinginan individu untuk mengungkapkan

secara apa adanya, empati yaitu kemampuan individu untuk merasakan apa

yang individu lain rasakan, saling mendukung yaitu keinginan untuk

membantu, sikap positif yaitu upaya untuk memberi semangat kepada

individu lain, dan kesamaan yaitu menghargai keberadaan individu lain.

Aspek-aspek komunikasi interpersonal yang digunakan dalam penelitian ini

sesuai dengan aspek DeVito (2011) yang meliputi keterbukaan, empati, sikap

mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Dipilihnya aspek ini karena

dianggap mampu mengungkapkan komunikasi interpersonal secara rinci dan

menjadi dasar materi pelatihan komunikasi interpersonal.

Pelatihan
Pelatihan merupakan metode yang digunakan untuk meningkatkan

performa seseorang (Siberman, 2006). Mathis & Jackson (2007) menjelaskan

pelatihan sebagai proses dimana orang-orang memperoleh kemampuan yang

dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Ketika kemampuan

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan terbatas, karena kurangnya

pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki, pelatihan dimungkinkan sebagai

cara untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Siberman (2006) mengemukakan bahwa kata pelatihan digunakan karena

pada individu akan diajarkan suatu perilaku baru yang bersifat praktis, yaitu

keterampilan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dipelajari dalam

waktu singkat. Prinsip belajar yang dipakai dalam pelatihan adalah prinsip belajar

orang dewasa. Pada kegiatan pelatihan, tanggung jawab akan proses belajar

sepenuhnya berada ditangan peserta. Hal ini sebagaimana proses belajar, aspek

yang dituju bukan hanya aspek kognitif, namun juga aspek afektif dan

psikomotor. Perubahan yang meliputi ketiga aspek tersebut akan tercapai

apabila peserta pelatihan dilibatkan dalam proses, melalui bermain peran, dan

bukan hanya dengan mendemontrasikan beberapa keterampilan saja. Disamping

itu, demontrasi atas contoh-contoh yang diberikan akan lebih efektif apabila
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contoh itu berupa persoalan-persoalan yang nyata serta berhubungan dengan

peserta dan langsung dalam diri peserta. Hal tersebut menyebabkan dalam

pelatihan, peserta tidak sekedar diajari tetapi diberi motivasi untuk mencari

pengetahuan, keterampilan, perilaku yang lebih baru dengan menggali sumber

daya dalam dirinya (Larasati, 2012).

Menurut Jewel dan Siegall (Martin, 2007), pelatihan merupakan

pengalaman belajar yang terstruktur dengan tujuan untuk mengembangkan

kemampuan, keterampilan khusus, pengetahuan dan sikap tertentu. Martin

(2007) selanjutnya menjelaskan definisi pelatihan sebagai proses pendidikan

jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir.

Pelatihan merupakan proses teaching-learning untuk memperoleh keterampilan

khusus.

Pelatihan berkaitan erat dengan masalah belajar, artinya belajar adalah

suatu proses atau adanya usaha dimana suatu organisme berubah perilakunya

sebagai akibat dari pengalaman karena adanya interaksi dengan lingkungan.

Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman merupakan hasil belajar.

Penggunaan pelatihan sebagai salah satu bentuk kegiatan belajar diharapkan

dapat merubah perilaku, yang disebabkan adanya penghayatan pengalaman

dalam mengikuti pelatihan (Larasati, 2012).

Anastasi (2012) mendefinisikan latihan dalam arti sempit merupakan

keterampilan atau informasi tertentu, sedangkan dalam arti luas latihan

merupakan upaya pengembangan seperti usaha yang dilakukan dalam dunia

pendidikan. Latihan harus dikembangkan melalui tiga langkah yaitu: 1) analisa

tugas, yaitu menetapkan materi yang harus dipelajari; 2) penyusunan tahapan

latihan, yaitu pemilihan teknik dan media instruksi; 3) evaluasi latihan, yaitu untuk

mengetahui pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah

mengajarkan suatu perilaku baru yang bersifat praktis, yaitu keterampilan yang

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dipelajari dalam waktu singkat.

Model Sistem Pelatihan
Mathis & Jackson (2007) menyatakan bahwa kesuksesan suatu pelatihan

dapat diukur dari seberapa banyak pembelajaran yang diterima dalam pelatihan

dapat diterapkan dalam pekerjaannya. Pelatihan yang kurang terencana, kurang
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terkoordinasi, dan terkesan asal-asalan akan mengurangi proses pembelajaran

yang mungkin terjadi.

a. Fase Asesmen (Training Need Analysis)

Fase ini merupakan fase di mana kebutuhan pelatihan dan tujuan spesifik

dari program pelatihan yang akan dilakukan. Menurut Mathis & Jackson

(2007) menentukan kebutuhan pelatihan organisasi merupakan fase

diagnosis dari penentuan tujuan pelatihan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan

pelatihan, dapat dipertimbangkan dari tiga sumber, yaitu organisasi, analisis

tugas-tugas, dan individu.

1) Organizational Analysis

Cara pertama untuk mendiagnosa kebutuhan pelatihan adalah melalui

analisis organisasi, yaitu dengan mengidentifikasi pengetahuan,

keterampilan yang dibutuhkan oleh organisasi kedepannya baik untuk

menghadapi perubahan pekerjaan maupun perubahan organisasi.

Sumber-sumber data yang dapat digunakan sebagai bahan analisis

antara lain adalah data turnover dengan nilai prosentasi diatas 4% untuk

akumulasi 3 bulan, observasi, exit interview, observasi pelatihan, dan

equipment use (Mathis & Jackson, 2007).

2) Task Analysis

Cara kedua untuk mendiagnosa kebutuhan pelatihan adalah dengan

menganalisis tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi. Identifikasi

kebutuhan pelatihan melalui cara ini dilakukan dengan membandingkan

persyaratan suatu jabatan dengan pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan karyawan (Mathis & Jackson, 2007).

3) Individual Analysis

Diagnosis kebutuhan pelatihan pada level ini berfokus pada individu dan

bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Pendekatan yang sering

digunakan dalam menganalisis kebutuhan pelatihan individu adalah

dengan menggunakan data penilaian kinerja. Pendekatan lain yang dapat

digunakan adalah dengan menanyakan secara langsung kepada

karyawan yang bersangkutan atau atasannya tentang pelatihan apa yang

mereka butuhkan. Sumber yang dapat digunakan untuk melakukan

individual analysis antara lain kuesioner, job knowledge tools, skill test,
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data hasil assessment center, dan hasil role play (Mathis & Jackson,

2007).

4) Fase Implementasi

Menurut Mathis & Jackson (2007), fase implementasi mencakup proses

desain dan pelaksanaan pelatihan. Desain pelatihan disusun berdasarkan

hasil training need analysis. Menurut Kirkpatrick & Kirkpatrick (2007)

dalam desain pelatihan mencakup beberapa hal berikut:

a) Tujuan pelatihan

Kebutuhan pelatihan harus dikonversikan menjadi tujuan yang sesuai

dengan harapan partisipan terkait dengan kegiatan belajar dalam

program tersebut. Hal ini dapat membantu untuk menghindari

kecenderungan partisipan untuk berpikir bahwa tugasnya berhenti

ketika mereka meninggalkan ruangan kelas tempat pelatihan

berlangsung (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007).

b) Jadwal pelaksanaan

Program pelatihan dijadwalkan agar sesuai dengan kenyamanan dan

kebutuhan dari partisipan dan atasannya, bukan menyesuaikan

instruktur/ fasilitator. Jika partisipan menghadiri program tersebut

pada waktu yang tidak tepat, mereka mungkin dapat bersikap negatif

terhadap program tersebut (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007). Dalam

prosesnya : tryout skala kemampuan komunikasi disebarkan pada

tanggal 20-24 November 2017 ; Pelaksanaan Pelatihan 14-16

Desember 2017; Post test Pelatihan 27-29 Desember 2017.

c) Tempat dan fasilitas

Beberapa organisasi/ perusahaan memiliki fasilitas yang mereka

butuhkan untuk menyelenggarakan suatu pelatihan, tetapi mungkin

untuk beberapa program pelatihan lainnya mereka harus

melaksankannya di lokasi yang lain. Hal ini merupakan sesuatu yang

sangat penting karena waktu dan sikap peserta harus

dipertimbangkan (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007).

d) Partisipan pelatihan

Jumlah partisipan juga harus dipertimbangkan, dengan berdasarkan

pada ukuran organisasi, jumlah fasilitas, tipe program (presentasi atau
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workshop), biaya, dan keterampilan pemimpin sebagai seorang

trainer atau fasilitator (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007).

e) Instruktur/ fasilitator

Kualifikasi yang harus dipenuhi antara lain adalah pengetahuan,

kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, keinginan untuk

mengajar, pengetahuan tentang kelompok, keterampilan dalam

memfasilitasi diskusi, dan kemampuan untuk membangun raport

dengan kelompok (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007).

f) Teknik/ metode dan alat bantu

Setiap trainer atau fasilitator memiliki pendekatan dan ilustrasi

masing-masing. Teknik dan alat mantu yang digunakan meliputi

handout, slide Power Point (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007).

g) Fase Evaluasi

Kirkpatrick & Kirkpatrick (2007) mengidentifikasi empat tingkat

evaluasi dalam pelatihan, yaitu reaksi (reaction), pembelajaran

(learning), perilaku (behavior), dan hasil (result).

1. Reaksi (reaction)

Organisasi mengevaluasi tingkat reaksi trainee dengan melakukan

wawancara atau dengan memberikan kuesioner kepada para

peserta. Ukuran level reaksi dapat diperoleh dengan cara meminta

partisipan untuk menilai proses pelatihan yang berlangsung, gaya

instruktur, dan manfaat pelatihan yang mereka peroleh.

2. Pembelajaran (learning)

Level pembelajaran dapat dievaluasi dengan mengukur seberapa

baik peserta pelatihan telah mempelajari fakta-fakta, ide, konsep,

teori, dan sikap. Pengujian materi pelatihan paling umum

digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran dan dapat diberikan

baik sebelum maupun sesudah pelatihan untuk membandingkan

kedua nilai yang diperoleh.

3. Perilaku (behavior)

Evaluasi training pada level perilaku melibatkan (1) pengukuran

efek training pada kinerja melalui wawancara terhadap karyawan

yang bersangkutan dan rekan kerjanya, (2) observasi performa
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kerjanya. Level perilaku lebih sulit untuk diukur daripada level

reaksi dan level pembelajaran.

4. Hasil (result)

Evaluasi level ini dilakukan dengan cara mengkur efek pelatihan

pada pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena hasil seperti

produktivitas, omset, kualitas, waktu, penjualan, dan biaya relatif

kongkrit, jenis evaluasi ini dapat dilakukan dengan

membandingkan antara catatan sebelum dan sesudah proses

training.

Pelatihan Komunikasi Interpersonal
Pelatihan komunikasi interpersonal menurut DeVito (2011) merupakan

upaya untuk mengajarkan keterampilan secara singkat guna membentuk

komunikasi interpersonal pada diri individu. Pelatihan yang diberikan diharapkan

dapat membuat individu lebih memahami aspek-aspek dalam keterampilan

komunikasi yaitu openness, emphaty, supportiveness, positiveness, dan equality.

Pelatihan komunikasi interpersonal dapat membentuk suatu keterampilan

komunikasi interpersonal karena sesuai dengan pendapat Cooley (Usmara,

2008) yang menjelaskan bahwa keterampilan komunikasi interpersonal dapat

dilatihkan dengan meningkatkan aspek yang ada dalam komunikasi interpersonal

tersebut. Hal ini akan membuat individu lebih berani dalam menyampaikan

informasi serta berinteraksi dengan orang lain.

Pelatihan komunikasi interpersonal dilakukan untuk membuat keterampilan

komunikasi interpersonal yang dimiliki para karyawan lebih ke baik. Pelatihan

komunikasi interpersonal akan membuat individu lebih mampu menyampaikan

informasi secara apa adanya atau jujur, memahami perasaan orang lain dan

menanggapi kritikan secara positif. Individu juga dilatih untuk menganggap

individu lain setara sehingga tidak ragu-ragu dalam menyampaikan sesuatu. Hal

ini tentu saja pada akhirnya akan semakin membuat individu mampu

meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonalnya, menyampaikan sesuatu

kepada rekan kerja maupun atasan menjadi lebih baik dan pada akhirnya

merasakan kepuasan kerja.

Materi Pelatihan Komunikasi Interpersonal disusun berdasarkan aspek-

aspek komunikasi interpersonal milik DeVito (2011) yang meliputi lima aspek
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yaitu openness, emphaty, supportiveness, positiveness, dan equality. Kelima

aspek tersebut akan dikemas dalam pelatihan komunikasi interpersonal yang

terbagi menjadi delapan sesi yaitu Pembukaan dan Perkenalan, Pemahaman

Komunikasi Interpersonal, Memahami Aspek Openness, Memahami Aspek

Emphaty, Memahami Aspek Supportiveness, Memahami Aspek Positiveness,

dan Memahami Aspek Equality, serta Penutup. Alasan disusunnya pelatihan ini

menjadi delapan sesi mengikuti pendapat Larasati (2012) yang menjelaskan

bahwa pada penyusunan pelatihan sebaiknya dilakukan secara bertahap mulai

dari mengenal para peserta, membuat peserta merasa santai, memberikan

materi pelatihan kepada peserta, serta membuat peserta mau melakukan

perubahan dengan suka cita sesuai dengan tujuan pelatihan.

Pelatihan Komunikasi Interpersonal untuk Meningkatkan Kemampuan
Komunikasi Interpersonal

Pope (2015) telah melakukan penelitian dengan judul “Strategies for

Developing Interpersonal Communication Skills for Business Students”. Tujuan

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi dari

pelatihan komunikasi interpersonal yang telah dilakukan universitas. Sebuah

universitas swasta di Ohio memiliki kebutuhan untuk mengidentifikasi

mahasiswanya yang telah mengikuti pelatihan komunikasi interpersonal.

Universitas tersebut telah mengajarkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

keterampilan komunikasi interpersonal adalah penting untuk kesuksessan dalam

pekerjaan, terutama apabila individu telah mempelajari sejak di perguruan tinggi.

Middlemas et al (2013) telah melakukan penelitian yang berjudul

Assessing Interpersonal Communications Skills: The Use of Standardized

Patients in Graduate Medical Education. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk

menilai keterampilan komunikasi interpersonal dengan menggunakan standar

pasien yang telah dinyatakan sehat. Subjeknya adalah pasien yang telah

dinyatakan sehat oleh dokter. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi interpersonal para

tenaga medis dinyatakan masih kurang bagi para pasien.

Popescu (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Interpersonal

Communication Relevance to Professional Development, in Social Systems.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan tentang komunikasi
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interpersonal merupakan hasil dari kemajuan dari sejarah individu.

Pengembangan karir adalah keputusan antara organisasi dan karyawan dan

komunikasi interpersonal adalah pemenuhan akan rasa nyaman dalam sistem

sosial. Aspek komunikasi interpersonal menurut DeVito (2011) ada lima yaitu

keterbukaan (openness), empati (emphaty), sikap mendukung  (supportiveness),

sikap positif  (positiveness), dan kesetaraan (equality). Antar aspek kedua

variabel tersebut saling berkaitan.

Karyawan yang memiliki keterbukaan ditunjukkan dengan dapat

mengemukakan informasi secara apa adanya, akan membuat dirinya

memperoleh ganjaran yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hal ini

karena apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kepuasan kerja

dirinya mampu mengemukakan secara jujur sehingga permasalahan yang ada

dapat terselesaikan segera. Adanya keterbukaan tersebut juga mampu membuat

ia memperoleh kesesuaian antara kepribadian dengan pekerjaannya (Siburian,

2013).

Apabila karyawan memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan,

kesulitan, dan pikiran orang lain, maka ia akan mudah beradaptasi dengan rekan

kerja sehingga interaksi antara dirinya dengan kerja dapat berlangsung secara

baik. Adanya sikap mendukung yang ditunjukkan oleh karyawan, umumnya akan

mendapatkan feedback positif juga dari rekannya dan kondisi pekerjaan yang

ada mampu dihadapinya dengan baik. Artinya adanya sikap mendukung dapat

menstimulus kondisi kerja yang mendukung maupun rekan kerja yang

mendukung pula (Rakhmat, 2011). Lebih lanjut DeVito (2011) mengemukakan

bahwa sikap mendukung akan memberikan kenyamanan pada individu lain dan

pada akhirnya membuat komunikasi berjalan dengan baik.

Seorang karyawan yang memiliki sikap positif akan menanggapi tugas-

tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Kerja yang secara mental

menantang dapat tercapai dan karyawan tersebut mampu menyesuaikan dirinya

dengan pekerjaan. Apabila karyawan mampu memperlakukan individu lain

secara setara, maka hubungannya dengan rekan kerja akan berjalan secara

harmonis atau terhindar dari konflik. Kesetaraan yang ada juga membuat

karyawan tersebut merasa tidak rendah diri sehingga mampu menghadapi

pekerjaan-pekerjaan yang menantang.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan komunikasi

interpersonal dapat dilakukan untuk meningkatkan keterapilan komunikasi

interpersonal.

HIPOTESIS
Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan kemampuan

komunikasi dengan atasan sebelum dan sesudah diadakan pelatihan komunikasi

interpersonal. Sesudah diadakan pelatihan komunikasi interpersonal,

kemampuan komunikasi dengan atasan kepala toko IDM Area Cirebon lebih

tinggi dibandingkan dengan sebelum dilakukan pelatihan komunikasi

interpersonal.

METODE PENELITIAN
Tesis ini menggunakan desain eksperimen kuasi. Metode yang digunakan

yaitu One Group Pretest-Posttest design. Artinya, sebelum dan sesudah

perlakuan diberikan, dilakukan pengukuran. Suryabrata (2008) menjelaskan

design sebagai berikut:

Gambar 2. One Group Pre-test Post-test Design

Keterangan:

01 : Pengukuran (Pre-test)

X : Perlakuan (Intervensi pelatihan + Follow up)

02 : Pengukuran (Post-test)

Identifikasi Variabel
Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel tergantung

(dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). Penjelasan dari

variabel tersebut sebagai berikut:

Variabel tergantung : Kemampuan Komunikasi Interpersonal

Variabel bebas : Pelatihan Komunikasi Interpersona

01   x   02
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