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Tabel 7. Aspek-aspek yang Diobservasi

Aspek Indikator

Openness a. Terbuka dalam mengemukakan ide
b. Mengatakan informasi secara apa

adanya

Emphaty a. Mampu menahan godaan untuk
mengevaluasi yang menjatuhkan

b. Mampu merasakan hal-hal yang
dirasakan orang lain

Supportiveness a. Mampu berkomunikasi dengan
siapapun

b. Cara pandang komunikasi ke depan

Positiveness a. Mampu mengemukakan gagasan yang
berorientasi ke depan

b. Menghargai pendapat orang lain

Equality a. Tidak meremehkan keberadaan orang
lain

b. Mampu menciptakan suasana akrab

Analisa Data
Metode yang digunakan dalam melakukan analisa data skala Komunikasi

Interpersonal menggunakan pengujian statistika nonparametik Wilcoxon Signed

Ranks Test melalui program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) var

23. Wilcoxon Signed Ranks Test digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis

diantara dua mean sample yang diambil secara acak dari populasi yang sama

dan menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya.

(Harinaldi 2005). Pengujian dengan analisa data uji statistika nonparametik

Wilcoxon Signed Ranks Test akan memberikan petunjuk terkait ada tidaknya

peningkatan kemampuan komunikasi terhadap atasan setelah diberikan

pelatihan kemunikasi pada atasan.

HASIL PENELITIAN
Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan Kemunikasi interpersonal

mengacu pada tahapan evaluasi yang dikemukakan oleh Kirkpatrick (2007) yaitu
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evaluasi pada level reaksi (reaction), belajar (learning), dan perilaku (behavior).

Adapun hasil dari masing-masing tahapan tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Tahap Reaksi
Evaluasi reaksi dilakukan terhadap efektivitas pelatihan. Hal ini

dilakukan dengan melihat aspek trainer, metode, materi, fasilitas, metode

pelatihan, dan sarana pendukung. Menurut hasil kuesioner peserta

pelatihan, didapatkan hasil data sebagai berikut:

Bagan 1. Evaluasi Reaksi

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Trainer Metode Materi Fasilitas Manfaat

Pada tabel di atas, dengan kategori berdasar ukuran lokasi

(pemusatan) secara kuartil yaitu membagi bentangan menjadi empat bagian

sama panjang dengan data tunggal, diperoleh kategori :

Kurang : 1 - 2.3

Sedang : 2.4 - 3.7

Tinggi : 3.8 - 5

Berdasarkan hasil evaluasi reaksi, diperoleh data bahwa:

1. Trainer memperoleh skor 4.67

Peserta pelatihan menilai bahwa pembicara (trainer) pelatihan

memuaskan dalam memberikan materi. Penguasaan terhadap materi,

cara menyampaikan, kejelasan dan interaksi dengan peserta pelatihan

dianggap memuaskan.

2. Metode mempunyai skor 4.59

Metode yang digunakan dianggap sesuai oleh peserta. Metode

tersebut mampu membuat peserta memahami materi dengan baik.

3. Materi mendapatkan skor 4.61
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Materi yang diberikan dianggap baik. Hal ini karena materi

tersebut dianggap mampu meningkatkan pengetahuan yang ada.

4. Fasilitas memperoleh skor 3.70

Peserta pelatihan beranggapan bahwa kenyamanan ruangan,

fasilitas pendukung, lama waktu pelaksanaan, seminar kit, dinilai oleh

peserta cukup.

5. Manfaat skornya 4.82

Manfaat yang diperoleh menurut peserta pelatihan termasuk

dalam kategori memuaskan. Peserta merasa manfaatnya yang utama

yaitu lebih mampu mengungkapkan sesuatu secara apa adanya dan

berempati pada orang lain.

Peserta pelatihan menilai bahwa pelaksanaan pelatihan

komunikasi interpersonal yang telah dilakukan, memuaskan. Tema

pelatihan, trainer, materi, serta manfaat dari pelatihan dapat diaplikasikan

dianggap memuaskan. Hal tersebut dapat terlihat pada skor dan kategori

yang diperoleh dari masing-masing aspek.

2. Tahap Learning
Peserta pelatihan dapat menyerap suatu informasi atau pengetahuan

berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Artinya, Subjek penelitian

merasakan adanya suatu manfaat dari pelatihan, trainner dianggap

komunikatif serta pelatihan tersebut menurut peserta didukung dengan

peralatan dan fasilitas yang memadai. Hasil data yang diperoleh sebagai

berikut :

a. Hasil perhitungan analisa data untuk perbedaan sebelum pelatihan dan

sesudah pelatihan dilihat dari tahap pengetahuan diketahui nilai Z = -

2.889 (p< 0.050). Hal ini menunjukan pada tahap pengetahuan adanya

perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pelatihan komunikasi

interpersonal karyawan IDM Area Cirebon.

b. Subjek penelitian sebagian besar mendapatkan pengetahuan dan mampu

menyerap materi tentang komunikasi interpersonal dengan baik.
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3. Tahap Behaviour
Evaluasi pelatihan pada tahap perilaku diukur dengan menggunakan

rating skala observasi. Observasi untuk satu orang dilakukan dengan

frekuensi dua kali pengamatan oleh masing-masing observer. Selanjutnya

dari data tersebut dilakukan rekapitulasi. Data rekapitulasi didiskusikan

bersama dengan observer lainnya agar dapat menjadi data utama. Hasil

rerata data utama inilah yang akan menunjukan perubahan komunikasi

interpersonal antara sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Berikut hasil

rerata:

Bagan 2.
Skor Rata-rata antara Sebelum dan Sesudah Pelatihan

(Pre-test – Post-test) pada Komunikasi Interpersonal

Hasil perhitungan analisa data dengan teknik Wilcoxon Signed Rank Test

untuk perbedaan pre-test dan post-tes dari data observasi komunikasi

interpersonal diketahui bahwa nilai Z = -2.823 (p < 0.050) dengan mean pretest

(39,90) lebih kecil daripada mean post test (99,40). Hasil ini menunjukan ada

perbedaan komunikasi interpersonal yang signifikan antara sebelum dan

sesudah pelatihan komunikasi interpersonal pada karyawan IDM Area Cirebon.

Perbandingan antara observasi awal dengan hasil observasi sebulan

setelah pelatihan adalah sebagai berikut:
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Tabel 8.

Perbandingan Mean Hasil Observasi

No Subjek Nama Mean
Awal Akhir

1 Subjek 1 4 13

2 Subjek 2 3 12

3 Subjek 3 3 13

4 Subjek 4 5 17

5 Subjek 5 2 12

6 Subjek 6 6 13

7 Subjek 7 5 16

8 Subjek 8 5 15

9 Subjek 9 4 18

10 Subjek 10 4 14

Perbedaan mean pada setiap aspek komunikasi interpersonal saat pretest

dengan posttest :

Tabel 9.
Perbedaan Mean Aspek Komunikasi Interpersonal Pretest dengan posttest

No Aspek Pretest Posttest Perubahan (%)

1 Keterbukaan 7.6 18.1 10.5

2 Empati 7.3 17 9.7

3 Sikap mendukung 8,3 17.9 9.6

4 Sikap positif 10 27.5 17.5

5 Aspek kesetaraan

pekerjaan dengan

kepribadian

6.7 18.9 11.8
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Gambar 3.
Perbedaan Mean Setiap Aspek Kemampuan Komunikasi Interpersonal

Terdapat perbedaan mean pada setiap aspek komunikasi interpersonal

saat pretest dengan posttest. Aspek keterbukaan menunjukkan bahwa mean

pretest sebesar 7.6 dan posttest sebesar 18.1. Artinya terdapat peningkatan

aspek keterbukaan pada variabel komunikasi interpersonal. Aspek empati

menunjukkan bahwa mean pretest sebesar 7.3 dan posttest sebesar 17. Artinya

terdapat peningkatan aspek empati pada variabel komunikasi interpersonal.

Aspek sikap mendukung menunjukkan bahwa mean pretest sebesar 8.3 dan

posttest sebesar 17.9. Artinya terdapat peningkatan aspek kondisi kerja pada

variabel sikap mendukung. Aspek sikap positif menunjukkan bahwa mean pretest

sebesar 10 dan posttest sebesar 27.5. Artinya terdapat peningkatan aspek sikap

positif pada variabel komunikasi interpersonal. Aspek kesetaraan pekerjaan

dengan kepribadian menunjukkan bahwa mean pretest sebesar 6.7 dan posttest

sebesar 18.9. Artinya terdapat peningkatan aspek kesetaraan pada variabel

komunikasi interpersonal.

PEMBAHASAN
Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan kemampuan

komunikasi interpersonal sebelum dan sesudah diadakan pelatihan komunikasi

interpersonal. Sesudah diadakan pelatihan komunikasi interpersonal,
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kemampuan komunikasi IDM Area Cirebon lebih tinggi dibandingkan dengan

sebelum dilakukan pelatihan komunikasi interpersonal. Hal ini dapat dilihat dari

hasil analisis data dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank menunjukkan

nilai Z sebesar -2,807 (p<0,05) yang berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat

komunikasi interpersonal subjek sebelum dilakukan pelatihan komunikasi

interpersonal dengan setelah dilaksanakan pelatihan tersebut. Tingkat

komunikasi interpersonal pada Subjek penelitian setelah pelatihan lebih tinggi

(mean = 99.40) dibandingkan dengan sebelum pelatihan (mean = 39.90). Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Pelatihan

komunikasi interpersonal dapat meningkatkan kemampuan pada variabel

komunikasi interpersonal.

Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris pemberian pelatihan

komunikasi interpersonal mampu meningkatkan kemampuan komunikasi

interpersonal kepala toko IDM Area Cirebon. Hasil ini mendukung penelitian yang

pernah dilakukan oleh 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.

Berdasarkan analisa data dari evaluasi hasil reaksi menunjukkan bahwa

Subjek pelatihan menilai bahwa pelaksanaan pelatihan memuaskan. Tema

pelatihan, trainer, materi, dan manfaat dari pelatihan dapat diaplikasikan dan

dinilai memuaskan, hal ini dapat terlihat pada skor dan kategori yang diperoleh

dari setiap aspek. Subjek pelatihan menilai bahwa pembicara (trainer) pelatihan

memuaskan dalam memberikan materi. Hal ini nampak dari penilaian terhadap

penguasaan materi, cara menyampaikan, kejelasan dan interaksi dengan

peserta pelatihan dianggap memuaskan. Subjek pelatihan juga beranggapan

bahwa kenyamanan ruangan, fasilitas pendukung, lama waktu pelaksanaan,

seminar kit, dinilai oleh peserta cukup.

Berdasarkan analisa data dari hasil learning didapatkan hasil bahwa

peserta pelatihan mampu menyerap informasi dan menambah pengetahuan

mereka yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal. Hasil perhitungan
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analisa data dengan Wilcoxon Signed Rank Test untuk perbedaan sebelum

pelatihan dan sesudah pelatihan dilihat dari tahap pengetahuan tentang

komunikasi interpersonal melalui nilai Z = -2.809 dengan asymp sig

(2-tailed) = 0,005 (p<0,050). Nilai tersebut menunjukan adanya perbedaan

signifikan pada tahap pengetahuan tentang komunikasi interpersonal antara

sebelum dan sesudah pelatihan.

Pengetahuan mengenai komunikasi interpersonal pada akhirnya

berdampak pada behavior subjek. Subjek menjadi lebih menyukai pekerjaan

yang menantang, merasa ganjaran yang diterimanya sesuai, kondisi kerja

nyaman, rekan kerja yang mendukung serta merasa adanya kesesuaian antara

pekerjaan dengan kepribadian yang dimiliki.

Berdasarkan analisa data dari hasil behaviour diketahui adanya pengaruh

pelatihan komunikasi interpersonal terhadap komunikasi interpersonal yang

dimiliki antara sebelum dan sesudah pelatihan serta dibuktikan dengan

perubahan perilaku yang ditunjukan oleh seluruh subjek. Hasil analisa data untuk

perbedaan pre-test dan post-test data observasi komunikasi interpersonal dapat

diketahui melalui nilai Z = -2.823 dengan p = 0,005 (p < 0,01). Hal ini

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan pada hasil observasi

pelatihan komunikasi interpersonal sebelum dan sesudah diberikan pelatihan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan komunikasi interpersonal

pada karyawan Indomaret wilayah Cirebon antara sebelum dan sesudah

dilakukannya pelatihan komunikasi interpersonal.

Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan. Kekurangan yang ada adalah

berkaitan dengan tempat penelitian cenderung agak jauh dari tempat tinggal para

peserta pelatihan. Hal ini kurang peneliti antisipasi sehingga waktu mulainya

pelaksanaan pada hari pertama mundur 10 menit karena harus menunggu 4

orang peserta. Terdapat juga kelemahan lainnya yaitu waktu pelatihan yang

singkat. Hal ini mengingat peserta memiliki kesibukan dan bekerja dalam shift

sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu yang lebih panjang.

Kebijakan dari perusahaan tidak memperkenankan waktu pelatihan yang lebih

panjang karena khawatir akan menyita waktu istirahat atau waktu kerja dari para

karyawan.
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