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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'
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Hasil ini sesuai dengan penelitian Johlke dan Duhan (2000) dan Awad dan

Alhashemi t2012) yang mengatakan bahwa supervisor yang mendapatkan pelatihan

ketrampilan komunikasi meningkat ketrampilan komunikasinya.

Superuisor adalah posisi yang penting karena merupakan first line manager

yang sehari-hari memberikan pengarahan dan pengawasan kepada karyawan

$upaya dapat melayani konsumen dengan baik (Robbins dan Coulter, 2016).

Supervisormarketing dan superuisorlayanan konsumen di Koperasi Simpam Pinjam

Y merupakan jabatan yang penting, karena secara langsung berhubungan dengan

konsumen yang memberikan penghasilan bagi Koperasi Simpan Pinjam Y. Dalam

melayani konsumen, supervisor bagian pemasaran dan supeMsor bagian layanan

konsumen ini tidak melakukan secara langsung, tetapi melalui karyawan yang

menjadi anak buahnya.

Karyawan bekerja dengan baik apabila puas dengan superutsoryang menjadi

atasannya (Siagian, 2010i. Penelitian Down dan Hazen ((Mohammed dan Bungin,

2015) mengatakan bahwa kepuasan karyawan pada komunikasi supervisor meliputi

aspen informatif, relasional, dan relasional - informatif.

Penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui pengaruh pelatihan

ketrampilan komunikasi bagi supervisor terhadap kepuasan karyawan pada

komunikasi superuisor di Koperasi Simpan Pinjam Y. Penelitian Johlke dan Duhan

(2000) menunjukkan pengaruh ketrampilan komunikasi superuisor terhadap

kepuasan karyawan pada komunikasi supervisor. Kepuasan karyawan pada

komunikasi superursor meningkat dengan meningkatnya ketrampilan komunikasi

supervisor. Adapun ketrampilan komunikasi dapat ditingkatkan dengan pelatihan

ketrampilan komunikasi sebagaimana hasil penelitian Hotteldan Hardigan (2005).

Penelitian kepuasan karyawan pada komunikasi supervrsor berfokus pada

superurso4 namun untuk mengetahui perubahan perilaku komunikasi supervisor

setelah mendapatkan pelatihan, diperlukan umpan balik dari karyawan (Noe, 2010).

Umpan balik karyawan merupakan salah satu evaluasi pelatihan, dilakukan dengan

skala kepuasan karyawan pada komunikasi superuisor. Skala ini diberikan kepada
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karyawan sebelum supervisar mendapatkan pelatihan dan minggu kelima setelah

pelatihan.

Analisis lanjutan pada masing-masing aspek kepuasan karyawan pada

komunikasi superuisor menunjukkan bahwa semua aspek, yaitu aspek informatif,

aspek relasional, dan aspek relasional- informatif, menunjukkan adanya perubahan.

Aspek informatif, aspek relasional, dan aspek relasional - informatif semuanya

meningkat setelah superuisor mendapatkan pelatihan. Peningkatan kepuasan

karyawan pada komunikasi superuisor ini terjadi karena apa yang diharapkan

karyawan dari superuisor pada saat superuisor berkomunikasi dengan karyawan

sudah semakin terpenuhi, karena superursor mempunyai ketrampilan komunikasi

yang labih baik secara verbal maupun non verbal, juga mendengarkan secara aktif

(Wood,2013).

Supervisor yang menjadi peserta pelatihan menunjukkan antusiasme selama

pelatihan. Evaluasi pada level reaksi menunjukkan bahwa superuisor memandang

materi pelatihan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bisa dipahami dengan baik,

dan bisa diterapkan di tempat kerja untuk mendukung pekerjaan. Superuisor juga

memandang bahwa metode pelatihan yang digunakan efektif untuk membuat

peserta paham tentang isi materi, dan dapat memotivasi peserta selama mengikuti

pelatihan.Iraineryang memberikan pelatihan dinilai oleh peserta menguasai materi

yang disampaikan, rnenyampaikan materi secara sistematis, jelas dalam

memberikan materi, dan banyak melibatkan peserta selama dilakukan pelatihan.

Reaksi positif ini sejalan dengan meningkatnya pengetahuan peserta tentang

ketrampilan komunikasi. Mean posf fesf pengetahuan adalah lebih tinggi

dibandingkan mean pre fesf. Pelatihan ketrampilan komunikasi bagi superuisor ini

telah meningkatkan pengetahuan peserta tentang ketrampilan komunikasi.

Reaksi positif dan mening katnya pen getah uan supervrsor tentan g ketram pilan

komunikasi ini mendorong supervrsor untuk melakukan perubahan perilaku dalam

pekerjaan sehari-hari (Murdoko dan Hindiarto, 2011). Supervlsor melakukan

komunikasi verbal dan non verbal, serta mendengarkan secara aktif sesuai materi

yang diberikan dalam pelatihan.
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Perilaku komunikasi supervrsor yang berubah setelah mendapatkan pelatihan

ditanggapi secara positif oleh karyawan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya

kepuasan karyawan pada komunikasi supervlsor. Skor skala kepuasan karyawan

pada komunikasi superursor meningkat setelah diberikan pelatihan kepada

superuisor. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan ketrampilan komunikasi bagi

superuisor berpengaruh pada meningkatnya kepuasan karyawan pada komunikasi

superuisor.

Superursor ke-11 adalah superursor yang mendapatkan skor tertinggi dalam

peningkatan kepuasan karyawan, dengan data pre fesf sebesar 2,3500 dan data

posf fesf sebesar 3,2333, atau terdapat kenaikan sebesar 0,8833. Skor ketrampilan

komunikasi meningkat dari 1,5917 menjadi 3,0250, yaitu sebesar 1,4333. Superuisor

ke-11 adalah orang yang aktif bertanya yang menunjukkan semangat belajar yang

tinggi. Superuisor ke-11 juga terlihat tidak malu mengakui kekurangan dalam bidang

ketrampilan komunikasi yang ada padanya, sehingga lebih mudah untuk belajar dan

mendapatkan hasil yang signifikan. Keinginannya untuk melakukan dengan sebaik

mungkin sangat tinggi, demikian pula keinginannya untuk menerapkan pengetahuan

yang baru diperolehnya. Selama monitoring, terlihat bahwa superuisor ke-11 adalah

seorang pekerja keras.

Superur'sor ke-6 adalah supervrsor yang memiliki skor pre fesl kepuasan

karyawan terendah yaitu 2,1417. Setelah mendapatkan pelatihan, skorposf fesf juga

terendah yaitu 2,6083. Ada peningkatan skor sebesar 0,4666. Peningkatan ini relatif

kecil dibandingkan peserta lainnya. Skor ketrampilan komunikasi meningkat dari

1,1167 menjadi 2,0583, yaitu sebesar 0,9416. Supervisor ke-6 terlihat sebagai

peserta yang paling pasif dalam pelatihan, dibandingkan dengan peserta lainnya.

Meskipun tekun menyimak penjelasan trainer, terlihat bahwa supervtsor ke-6

kesulitan menangkap materi yang disampaikan, sehingga bertanya kepada peserta

lainnya. Supervrsor ke-6 juga terlihat kurang percaya diri, sehingga tidak berani

bertanya langsung kepada trainer di hapadan peserta lainnya.

Superuisor ke-7 mendapatkan skor pre fesf kepuasan karyawan 2,333,

sedangkan skor posf fesf adalah 2,7167. Ada peningkatan skor sebesar 0,3884.
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Peningkatan ini relatif kecil dibandingkan peserta lainnya. Skor ketrampilan

komunikasi meningkat dari 1,3500 menjadi 2,A917 , yaitu sebesar 0,7417. Superuisor

ke-7 adalah peserta yang terlihat terlalu percaya diri sehingga dalam mengikuti

pelatihan kurang sungguh-sungguh dibandingkan peserta lainnya. Superuisor ke-7

mengajak bicara peserta lainnya pada saat peserta lain itu menyimak penjelasan

trainer, sehingga peserta lain mengingatkan supervisor ke-7 untuk diam. Humor

yang dilontarkan supervisor ke-7 terlihat berlebihan, sehingga peserta lain

mengingatkan untuk kembaliserius pada materi yang diajarkan.

Para supervrsor yang menjadi peserta pelatihan ketrampilan komunikasi

mendapatkan keuntungan berupa pengetahuan dan ketrampilan baru dalam bidang

komunikasi secara verbal, non verbal, maupun mendengarkan secara aktif. Hal ini

berarti meningkatkan kualitas superuisor sehingga kepuasan karyawan pada

komunikasi superuisor meningkat, kinerja karyawan juga meningkat, dan

penghasilan KoperasiSimpan Pinjam Y juga meningkat.

Penelitian initidak terlepas dari berbagai kelemahan, antara lain :

1. Tidak melakukan kontrol terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi

eksperimen, yaitu usia, jenis kelamin, dan pengalaman kerja peserla pelatihan.

2. Alat ukur yaitu skala kepuasan karyawan pada komunikasi superuisor dan skala

ketrampilan komunikasi superursor tidak menggunakan alternatif jawaban TP

(tidak pernah), KD (kadang-kadang), SR (sering), SL (selalu) yang digunakan

untuk mengukur perilaku. Kedua skala ini juga tidak diuji consfruct vatidity dan

reliabilitasnya (Azwar, 201 0).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan, ditarik kesimpulan

bahwa pelatihan ketrampilan komunikasi bagi superuisor berpengaruh terhadap

kepuasan karyawan pada kepuasan komunikasi supervrsor. Kepuasan karyawan

pada kepuasan supervisor sesudah superuisor mengikuti pelatihan ketrampilan

komunikasi adalah lebih tinggi dibandingkan kepuasan karyawan pada komunikasi




