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HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menguji perbedaan kepuasan karyawan pada komunikasi

superuisor pada waktu sebelum dan sesudah supenrisor mengikuti pelatihan

ketrampilan komunikasi. Hipotesis yang diajukan adalah ada perbedaan kepuasan

karyawan pada komunikasi superuisor pada waktu sebelum dan sesudah supervfsor

mengikuti pelatihan ketrampilan komunikasi. Kepuasan karyawan pada komunikasi

superuisor setelah superursormengikuti pelatihanketrampilan komunikasi lebih tinggi

dibandingkan kepuasan karyawan pada komunikasi supervisor sebelum supervisor

mengikuti pelatihan ketrampilan komunikasi.

Pelatihan ketrampilan komunikasi dievaluasi dengan model evaluasi di bawah

ini.

Evaluasi Level Reaksi

Evaluasi level reaksi dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi peserta

terhadap pelaksanaan pelatihan. Aspek yang dianalisis adalah isi pelatihan, metode

pelatihan, dan trainer.

Data yang didapat menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap isi

pelatihan mencapai tingkat 76,97o/a. Kepuasan peserta terhadap metode pelatihan

mencapai tingkat 73,64a/o. Adapun kepuasan peseda terhadap trainer mencapai

tingkat 73,64o/ojuga. Gambar 4 di bawah ini menunjukkan rangkuman dari evaluasi

pada level reksi peserta.
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Gambar 4, Grafik Evaluasi Reaksi Peserta Pelatihan Ketrampilan Komunikasi

Evaluasi Level Pembelajaran

Peneliti melakukan evaluasi pada level pembelajaran untuk mengetahui

peningkatan pengetahuan para superuisor yang mengikuti pelatihan tentang

ketrampilan komunikasi. Pengukuran peningkatan pengetahuan dilakukan dengan

menggunakan tes pengetahuan yang diberikan kepada peserta pelatihan sebelum

pelatihan dimulai dan sesudah pelatihan selesai.

Peneliti melakukan analisis statistika dengan teknik Wilcoxon Srgned Rank

Iesf. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai z hitung adalah - 2,754 dengan p =

0,006 (p < 0,01). Ada perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pengetahuan

su pe ruiso r sebel u m dan sesudah superuisor meng ikuti pelatihan.

Grafik tingkat pengetahuan supelisor sebelum dan sesudah supervisor

mengikuti pelatihan dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini.
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Gambar 5. Grafik Tingkat Pengetahuan Supervisor Sebelum dan
Sesudah Mengikuti Pelatihan Ketrampilan Komunikasi

Evaluasi Level Perilaku

Perubahan perilaku komunikasi peserta pelatihan $etelah selesai mengikuti

pelatihan ketrampilan komunikasi dievaluasi dengan evaluasi perilaku. Peneliti

mengungkap tentang perubahan perilaku komunikasi para supevisor yang tampak

dalam pekerjaan sehari-hari dengan cata membagikan skala. Rata-rata skor

ketrampilan komunikasi sebelum mengikuti pelatihan adalah 1,4352, sedangkan

rata-rata skor ketrampilan komunikasi pada minggu kelima setelah mengikuti

pelatihan adalah 2,5029.

Peneliti melakukan analisis statistika dengan teknik Wilcoxon Signed Rank

Iesf. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai z hitung adalah - 2,936 dengan p =

0,003 (p < 0,01). Ada perbedaan yang sangat signifikan dalam hal cammunication

skil/ supervrsor sebelu m dan sesudah superuisor men gi kuti pelatihan.

Gafik perubahan perilaku superyisor dalam ketrampilan komunikasi sebelum

pelatihan dan pada minggu kelima sesudah pelatihan dapat dilihat pada gambar 6 di

bawah ini.
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Gambar 6. Grafik Ketrampilan Komunikasi Supervisor Sebelum dan

Sesudah Mengikuti Pelatihan Ketrampilan Komunikasi

Peningkatan Kepuasan Karyawan pada Komunikasi Superuisor

Pengukuran peningkatan kepuasan karyawan pada komunikasi supervlsor

dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pelatihan ketrampilan komunikasi yang

diberikan kepada supevisor terhadap kepuasan karyawan pada komunikasi

supervisor. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan skala kepuasan

karyawan pada komunikasi supervisor yang terdiri dari aspek informatif, aspek

relasional, dan aspek relasional - informatif. Skala ini diberikan satu minggu

sebelum pelatihan dilakukan sebagai dala pre fesl dan pada minggu kelima setelah

pelatihan sebagai data posf fesf.

Data yang diperoleh dari pre - posf fesf ini diolah dengan perhitungan analisis

statistik dengan menggunakan teknik Wilcoxon Signed Rank lesf. Hasil analisis

data statistik menunjukkan bahwa nilai z = - 2,934 dengan p = 0,003 ( p < 0,01).

Mean pre test adalah 2,2610 sedangkan mean posf fesf adalah 2,8705. Ada

perbedaan yang sangat signifikan antara kepuasan karyawan pada komunikasi
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superuisor sebelum superyisor menEikuti pelatihan dengan kepuasan karyawan

pada komunikasi supervisor setelah superuisar mengikuti pelatihan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penelitian

diterima. Kepuasan karyawan pada komunikasi superulsor setelah superuisor

mengikuti pelatihan adalah lebih tinggi dibandingkan kepuasan karyawan pada

komunikasi supervrsor sebelum superuisor mengikuti pelatihan. Grafik rata-rata

kepuasan karyawan pada komunikasi supervisor sebelum dan sesudah superuisor

mengikuti pelatihan dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini.
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Gambar 7. Grafik Rata-Rata Kepuasan Karyawan pada Komunikasi Superuisor

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pelatihan Ketrampilan Komunikasi

Skala total kepuasan karyawan kepada superuisor terdiri dari tiga aspek.

Peneliti melakukan analisis pada tiap aspek untuk mengetahui perubahan yang

terjadi karena pelatihan ketrampilan komunikasi yang diberikan kepada superuisor

sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Aspek lnformatif

Peneliti melakukan analisis pada aspek informatif dengan teknik Wtlcoxon

signed Rank resf dan memperoleh hasil z hitung = - 2,946 dengan p = 0,003 (p <

0,01). Ada perbedaan yang sangat signifikan ditinjau dari aspek informatif
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superuisor. Mean pre fesf adalah 2,4943, sedangkan mean posf fesf adalah

3,0571.

Grafik rata-rata kepuasan karyawan pada komunikasi supervisor sebelum

dan sesudah supervrsor mengikuti pelatihan ditinjau dari aspek informatif dapat

dilihat pada gambar I di bawah ini.
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Gambar 8. Grafik Rata-Rata Kepuasan Karyawan pada Komunikasi
Supervisor Ditinjau dari Aspek lnformatif

2. Aspek Relasional

Peneliti juga melakukan analisis pada aspek relasional dengan teknik

Wcoxon Sr'gned Rank Iesf dan memperoleh hasil z hitung = - 2,950 dengan p =

0,003 (p < 0,01). Ada perbedaan yang sangat signifikan ditinjau dari aspek

relasional superyrsor. Mean prc test adalah 1,9743, sedangkan mean posf fesf

adalah 2,7800"

Grafik rata-rata kepuasan karyawan pada komunikasi supervisor sebelum

dan sesudah superuisor mengikuti pelatihan ditinjau dari aspek relasional dapat

dilihat pada gambar I di bawah ini.
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Gambar 9. Grafik Rata-Rata Kepuasan Karyawan pada Komunikasi
Superuisor Ditiniau dari Aspek Relasional

3. Aspek Relasional- lnformatif

Analisis yang dilakukan peneliti pada aspek relasional - informatif dengan

teknik Wcoxan Signed Rank Iesf dan memperoleh hasil z hitung = - 2,950

dengan p = 0,003 (p < 0,01). Ada perbedaan yang sangat signifikan ditinjau dari

aspek relasional - informatif supervisor. Mean pre test adalah 2,3143, sedangkan

meanposf fesf adalah 2,7743.

Grafik rata-rata kepuasan karyawan pada komunikasi superursor sebelum

dan sesudah supervisor mengikuti pelatihan ditinjau dari aspek relasional -

informatif dapat dilihat pada gambar 10 di bawah ini.
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Gambar 10. Grafik Rata-Rata Kepuasan Karyawan pada Komunikasi

Superuisor Ditinjau dari Aspek Relasional ' lnformatif

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan

dalam kepuasan karyawan pada komunikasi supervrsor sebelum dan sesudah

superuisormendapatkan pelatihan. Kepuasan karyawan pada komunikasi superuisor

meningkat sangat signifikan setelah supervisor mendapatkan pelatihan ketrampilan

komunikasi. Pengolahan data menggunakan metode statistika dengan teknik

Wilcoxon Srgned Ranks lesf dengan alat bantu SPSS 16.0 menunjukkan bahwa

nilai z hitung adalah - 2,934 dengan p = 0'03 (p < 0'01)' Mean pre test adalah

2,261A, sedangkan mean posf fesf pada minggu kelima setelah pelatihan adalah

2,87A5. Hal ini sesuai dengan Mohammed dan Bungin QAlq yang mengatakan

bahwa meningkatnya communication skil/ supervisor akan meningkatkan kepuasan

karyawan kepada suPeruisor.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketrampilan komunikasi superuisor

setelah mengikuti pelatihan meningkat secara sangat signifikan dibandingkan

dengan sebelum mengikuti pelatihan. Pengolahan data menggunakan metode

statistika dengan teknik Wilcoxon Signed Rank Iesf dengan alat bantu SPSS 16.0

menunjukkan bahwa nilai z hitung adalah -2,936 dengan p = 0,003 (p < 0,01)' Mean

pre test adalah 1,4g52, sedangkan mean posf fesf minggu kelima adalah 2,5A29'




