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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi selalu digunakan dan mempunyai peran yang penting 

dalam segala aspek kehidupan manusia. Komunikasi adalah hubungan 

kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok. Setiap 

saat manusia berpikir, bertindak dan belajar menggunakan komunikasi. 

Kegiatan komunikasi dilakukan dalam berbagai macam situasi, yaitu intra 

pribadi, antarpribadi, kelompok dan massa. Hal ini dapat diartikan bahwa 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak disadari 

adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. 

Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan 

lingkungannya. Diawali dengan komunikasi yang intensif dengan ibu pada 

masa bayi, lingkaran komunikasi itu menjadi semakin luas dengan 

bertambahnya usia individu. Seiring dengan proses 

tersebut,perkembangan intelektual dan sosial individu sangat ditentukan 

oleh kualitas komunikasi dengan orang lain tersebut.   

Selain itu komunikasi diartikan pula sebagai hubungan atau 

kegiatan-kegiatan yng ada kaitannya dengan masalah hubungan. Atau 

dapat diartikan bahwa komunikasi adalah saling menukar pikiran atau 

pendapat. Manusia tidak akan dapat berkembang secara optimal jika tidak 



berhubungan dan berkomunikasi dengan sesamanya. Begitu pentingnya 

kontak dan hubungan tersebut, jika individu tidak berhubungan dengan 

orang lain dalam waktu yang relatif lama, rasa tertekan akan muncul, rasa 

ragu terhadap diri sendiri meningkat, bahkan dapat terkena patologi 

sosial. 

Secara sadar maupun tidak sadar individu memperhatikan dan 

mengingat-ingat semua tanggapan dari orang lain terhadap diri individu. 

Dengan komunikasi dengan orang lain individu dapat menemukan diri 

yang sebenarnya. Komunikasi antarpribadi mengembangkan individu dari 

dimensi kesosialan. Bersosialisasi dengan orang lain secara tidak 

langsung menunjukkan kekhasan diri sendiri, sehingga lebih mudah 

menemukan jatidiri. Kondisi mental yang sehat dan tidak sehat ternyata 

dipengaruhi juga oleh kualitas komunikasi antarpribadi dengan orang lain. 

Oleh sebab itu komunikasi antarpribadi sangat penting bagi kehidupan 

individu yang hidup di tengah-tengah lingkungan sosial. 

Secara teoritis, komunikasi antarpribadi oleh Joseph A. Devito 

diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara 

dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa 

efek dan beberapa umpan balik seketika. sedang bercakap-cakap. 

Komunikasi antarpribadi mempunyai banyak manfaat. Melalui komunikasi 

antarpribadi seorang individu dapat mengenal diri sendiri dan orang lain, 

menjalin hubungan yang lebih bermakna atau menjalin persahabatan dan 

mendapatkan jodohnya, membantu menyelesaikan persoalan yang 



dialami oleh individu yang lain seperti menyelesaikan studi dalam 

pembuatan karya ilmiah dan dapat mengubah nilai-nilai dan sikap hidup 

orang lain. 

Begitu juga dalam perguruan tinggi, dimana di Perguruan tinggi 

terdapat berbagai masyarakat seperti dosen, mahasiswa dan para 

pelaksana lingkungan perguran tinggi yang bertugas memajukan martabat 

manusia dan warisan budaya melalui penelitian, pengajaran dan 

pelayanan, yang dapat diberikan kepada lingkungan setempat, nasional, 

regional dan internasional. Sehingga memerlukan suatu hubungan yang 

baik di antara kelompok social tersebut. Dan yang menjadi topi utama 

dalam perguruan tinggi adalah prestasi belajar.  

Asumsi tersebut berkembang dengan pertimbangan bahwa prestasi 

belajar merupakan indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai oleh mahasiswa. Prestasi merupakan suatu penilaian dari 

hasil pendidikan. Dengan belajar setiap individu akan memperoleh 

pemahaman ilmu pengetahuan, yang diharapkan dapat membentuk 

kecakapan, keterampilan, sifat, pengertian, harga diri, minat, watak dan 

penyesuaian diri bagi setiap individu tersebut. Secara tidak langsung 

prestasi yang dicapai dapat menjadi prediksi bagi keberhasilan individu 

dimasa depan sehingga terbentuklah sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Hasil belajar yang optimal banyak dipengaruhi oleh berbagai 

komponen belajar mengajar, diantaranya adalah hubungan antara dosen 



dan mahasiswa.1 Hubungan dosen dengan mahasiswa di dalam proses 

belajar mengajar merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga mahasiswa 

ingin belajar dan dosen nyaman dalam mengajar. Menurut Muhibbin Syah 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah faktor internal 

dan faktor eksternal.2  

Faktor internal yaitu aspek fisiologi (yang bersifat jasmaniah) dan 

aspek psikologi (yang bersifat rohaniah), sedangkan faktor eksternal 

adalah lingkungan dan pertemanan. Hal ini dapat menentukan tinggi 

rendahnya prestasi belajar seorang siswa. Mengamati masalah 

komunikasi yang terjadi di perguruan tinggi terutama dalam 

menyelesaikan studi, terlihat masih adanya dosen dan mahasiswa yang 

belum dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Dalam hal ini 

komunikasi yang efektif seperti adanya kenyamanan ketika berbicara 

antara dosen dengan mahasiswa. Komunikasi yang tidak efektif antara 

dosen dan mahasiswa tentunya akan berpengaruh pada proses belajar 

mengajar dan prestasi belajar mahasiswa. Pengaruh ini dapat dilihat dari 

adanya perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara mahasiswa yang 

                                                             
1 A.M. Sardiman., Interaksi dan motivasi belajar menggajar, (Jakarta: Rajawali 

pres, 2001), h.  35 

 
2 Syah, M., Psikologi belajar. Cetakan kedua. (Jakarta: Raja grafindo Persada, 

2003)  

 



aktif dengan mahasiswa yang pasif dalam membuka hubungan dengan 

dosennya. 

Berbicara masalah proses belajar mengajar di perguruan tinggi, 

hubungan antara dosen dengan mahasiswa dalam berkomunikasi sangat 

perlu. Apabila hubungan antara dosen dengan mahasiswa tidak harmonis, 

dapat menciptakan komunikasi yang tidak baik. Komunikasi turut 

menentukan untuk membuat manusia menjadi tahu dan mendapatkan 

pengetahuan sebagai sumber ilmu. Pengetahuan pada mahasiswa dapat 

dicerminkan oleh prestasi akademik dengan nilai indeks prestasi yang 

didapat. Prestasi belajar akademik dapat optimal jika dibangun dengan 

komunikasi yang baik. Menciptakan komunikasi yang baik diperlukan 

kemampuan komunikasi seperti menulis, membaca, berbicara, 

mendengarkan, dan berpikir (kemampuan bernalar). 

Menciptakan hubungan yang harmonis yang bersifat komunikasi 

dua arah sangat diperlukan terutama oleh mahasiswa-mahasiwa yang 

berada pada tingkat akhir dimana mahasiswa-mahasiswa ini memiliki 

kewajiban untuk segera menyelesaikan masa studi mereka dengan 

membuat suatu karya ilmiah yang di sebut dengan skripsi. Komunikasi 

tersebut dapat menyebabkan hubungan timbal balik antara dosen dan 

mahasiswa, seperti dosen dapat menanyakan keadaan mahasiswa dan 

mahasiswa juga dapat mengajukan berbagai persoalan dan hambatan 

yang dihadapinya. Menurut Belson dan Steiner dalam Mulyana, 

komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan 



sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, 

figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang 

biasanya disebut komunikasi.3  

Havland dalam Mulyana, juga mengatakan bahwa komunikasi 

adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) 

menyampaikan rangsangan (biasanya lambing lambing verbal) untuk 

mengubah perilaku orang lain (Communicate).4 Menurut Mulyana (2001) 

komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara 

tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi 

orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal.5 De 

Vito (1995) mengemukakan komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

yang mengambil tempat antara dua orang yang memiliki hubungan yang 

tidak bisa dipungkiri.6  

Hal inilah yang terjadi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan 

Olahraga Prestasi Universitas Negeri Jakarta. Begitu banyak mahasiswa 

yang dapat dengan baik menyelesaikan semua perkuliahannya, akan 

tetapi selalu mengalami berbagai permasalahan dan keterlambatan ketika 

selangkah lagi menuju penyelesaian studi untuk mendapatkan gelar 

sarjana. Padahal dari pihak Fakultas dan Jurusan telah melakukan 

                                                             
3 Mulyana, D., Ilmu komunikasi suatu pengantar. Cetakan ke tiga.                 

(Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2001) 
4 Ibid.  
 
5 Ibid.   
 
6 De Vito, J., The interpersonal communication book. Seventh  edition. 
(New York: Harper collins college publishers.1995) 



berbagai upaya untuk dapat meningkatkan jumlah mahasiswa yang akan 

lulus pada setiap semester, namun usaha itu nampaknya masih belum 

bisa maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh pihak Fakultas dan 

Jurusan. 

Banyak factor yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya 

keterlambatan para mahasiswa tingkat akhir untuk segera menyelesaikan 

studinya. Mulai dari kesulitannya para mahasiswa mencari berbagai pokok 

permasalahan yang akan dijadikan menjadi karya ilmiah sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana, kurangnya referensi atas permasalahan 

yang mereka miliki hingga pada kurang efektifnya komunikasi yang terjadi 

antara dosen pembimbing baik dosen pembimbing satu dan dua dengan 

mahasiswa yang dibimbing. Kurang efektifnya komunikasi ini terjadi 

karena disebabkan oleh berbagai hal yang bisa datangnya dari dosen 

pembimbing itu sendiri atau dari mahasiswa itu sendiri.  

Oleh karena permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang seberapa besar efektivitas komunikasi antarpribadi 

terhadap penyelesaian skripsi pada mahasiswa tingkat akhir jurusan 

olahraga prestasi fakultas ilmu keolahragaan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Mengapa komunikasi antarpribadi penting dalam manusia 

bersosialisasi? 



2. Faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi? 

3. Apa saja yang bisa membuat komunikasi antar pribadi itu menjadi 

efektif? 

4. Faktor apa saja yang menghambat mahasiswa untuk menyelesaikan 

studinya? 

5. Faktor apa saja yang membuat mahasiswa lambat dalam 

menyelesaikan skripsinya? 

6. Seberapa besarkah efektifitas komunikasi antar pribadi terhadap 

penyelesaian skripsi pada mahasiswa tingkat akhir jurusan olahraga 

prestasi fakultas ilmu keolahragaan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasikan, maka dalam 

penelitian ini perlu dibatasi agar penelitian ini tidak terlalu luas dan terjadi 

salah penafsiran. Pembatasan masalah ini yaitu : Efektifitas Komunikasi 

Antar Pribadi terhadap penyelesaian skripsi pada mahasiswa tingkat akhir 

jurusan olahraga prestasi fakultas ilmu keolahragaan? 

 

D. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa 

besarkah efektifitas komunikasi antar pribadi terhadap penyelesaian 

skripsi pada mahasiswa tingkat akhir jurusan olahraga prestasi fakultas 

ilmu keolahragaan?  



E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam 

perumusan masalah, yaitu untuk mengetahui seberapa efektif 

komunikasi antar pribadi terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa 

tingkat akhir pada jurusan olahraga prestasi fakultas ilmu 

keolahragaan.  

2. Memberikan pemahaman dan manfaat kepada para pelaku yang 

terlibat dalam penyelesaian skripsi, yaitu dosen pembimbing, dosen 

ahli, tata usaha, pejabat di lingkungan kampus tentang pentingnya 

melakukan komunikasi antar pribadi yang efektif.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku yang 

terlibat dalam penyelesaian skripsi di dalam  lingkunan Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta,  supaya lulusan 

yang dihasilkan dapat lebih berkualitas, tepat waktu dan lebih 

banyak lagi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas 

komunikasi antar pribadi antar pribadi terhadap penyelesaian skripsi pada 

mahasiswa tingkat akhir jurusan olahraga prestasi fakultas ilmu keolahragaan.  

 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian : Kampus B Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Jakarta, Jl. Pemuda No. 10 

Rawamangun, Jakarta Timur. 

2. Waktu penelitian : Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2013 

(Pengambilan data dilakukan pada 

pertengahan bulan Oktober 2013).  

 

C. Metode Penelitian 

Berdasarkan kajian permasalahan serta tujuan penelitian, maka metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

tehnik survey, Yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 

suatu system pemikiran, ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang.7

                                                             
7Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005). h. 54 



 Menurut Rachmat Kriyantono metode penelitian deskriptif bertujuan 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan 

sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penelitian ini untuk menggambarkan 

realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel.8 

Sedangkan survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik 

tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu 

daerah.9 Sehingga pada penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan 

atau dikendalikan seperti yang dapat ditemui dalam penelitian eksperimen. 

Dimana penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis. 

 

 

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono, populasi adalah : ”wilayah generalisasi 

yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.”10 Jadi populasi bukan hanya 

orang, tetapi juga benda-benda alam. Populasi juga bukan sekedar 

                                                                                                                                                                       
 
8 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi antar pribadi : Disertai 
Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi antar 
pribadi Organisasi, Komunikasi antar pribadi Pemasaran, Cetakan ke-2 (Jakarta; 
Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 69 
 
9Ibid. h. 56 
 
10 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Alfabeta, Jakarta, 2000), h.55 

 



jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek 

tersebut. 

Oleh karena itu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Kepelatihan yang mengambil 

mata kuliah Skripsi pada semester 099. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.11 Bila populasi terlalu besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi 

harus betul-betul representatif. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.12 Adapun pertimbangan 

yang digunakan adalah: mahasiswa yang sudah mengajukan surat 

penelitian pada saat data ini di ambil. Oleh karena itu, berdasarkan 

hal tersebut maka, jumlah sampel sebanyak 49 orang. 

 

                                                             
11 Ibid., h. 56 
 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2003), 78 



E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan pengukuran terhadap variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini sebagai data penelitian, yaitu: variabel komunikasi antar 

pribadi antar pribadi. Cara melakukan pengukuran untuk variabel tersebut 

adalah dengan cara pengisian angket  yang telah disiapkan oleh peneliti, 

tentang efektifitas komunikasi antar pribadi terhadap penyelesaian skripsi. 

Dengan menggunakan “ Skala Likert” dengan kategori pilihan yaitu : 

Sangat setuju  =  5 

Setuju    =  4 

Ragu–ragu   =  3 

Tidak setuju    =  2 

Sangat Tidak Setuju  =  1 

 

a. Definisi Konseptual 

Komunikasi antar pribadi adalah suatu proses tukar menukar 

informasi, ide, pengetahuan dengan menggunakan simbol-simbol 

untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam 

lingkungan mereka. berbagai simbol baik bersifat verbal maupun non 

verbal. Dimana kegiatan komunikasi antar pribadi ini sudah menjadi 

sebagian besar kegiatan manusia sehari-hari, mulai antar 

teman/pribadi, kelompok, organisasi atau massa.    

Untuk meningkatkan percepatan masa studi mahasiswa 

terutama mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Olahraga 



Prestasi Program Studi Pendidikan Kepelatihan membutuhkan suatu 

komunikasi antar pribadi yang efektif yang dilakukan oleh para 

pembimbing skripsi dengan mahasiswa yang sedang mengambil 

skripsi dan menjadi bimbingannya. Komunikasi antar pribadi yang 

efektif adalah Komunikasi antar pribadi yang mampu menghasilkan 

perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi antar 

pribadi dengan tujuan memberi kemudahan dalam memahami pesan 

yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa 

lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang. 

 

b. Definisi Operasional 

Definisi operasional komunikasi antar pribadi dalam penelitian 

ini adalah  pengukuran komunikasi antar pribadi antar pribadi yang 

efektif. Dimana pengukuran ini menggunakan nilai (score) yang 

diperoleh dari jawaban kuesioner yang mempunyai 5 (lima) pilihan 

(option) jawaban, baik pernyataan positif maupun negatif. Adapun 

pendekatan yang digunakan adalah model skala Likert. Pemberian 

nilai (score) untuk jawaban yang positif adalah Sangat Setuju (SS) 

diberi skor = 5, Setuju (S) diberi skor = 4, Ragu-ragu (R) diberi skor = 

3, Tidak Setuju diberi skor = 2, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 

= 1. Sedangkan untuk jawaban yang negatif adalah Sangat Setuju 

(SS) diberi skor = 1, Setuju (S) diberi skor = 2, Ragu-ragu (R) diberi 

skor = 3, Tidak Setuju diberi skor = 4, Sangat Tidak Setuju (STS) 

diberi skor = 5.  



Pemberian nilai (score) positif dan negatif berlaku umum untuk 

semua indikator dan sub-indikator variabel komunikasi antar pribadi. 

Adapun indikatornya adalah: keterbukaan (openness), empati 

(emphaty), dukungan (supportiveness), kepositifan (positiviness), 

dan kesamaan (equality). Keterbukaan (openness) diuraikan ke 

dalam sub-sub indikator yaitu: (i). kesediaan meluangkan waktu 

untuk berbicara, (ii). bereaksi jujur dan spontan. Empati (emphaty) 

diuraikan ke dalam sub-sub indikator yaitu: (i) mengerti apa yang 

dirasakan orang lain, (ii) memahami permasalahan dari sudut 

pandang orang lain. Sedangkan dukungan (supportiveness) 

diuraikan ke dalam sub-sub indikator, yaitu: (i) evaluatif dan (ii) 

deskriptif. Selanjutnya sikap positif (positiviness) diuraikan ke dalam 

sub-sub indikator, yaitu: (i) mengangkat dan mendorong orang lain, 

(ii) memberikan perhatian. Indikator yang terakhir yaitu persamaan 

(equality) diuraikan ke dalam sub-sub indikator, yaitu: (i) mengakui 

dan menghargai orang lain, (ii) tidak merasa berada di atas orang 

lain. 

 

 

i. Kisi-kisi Variabel Komunikasi antar pribadi Antar Pribadi 

Sebelum Uji Coba 

 Kisi-kisi instrumen Komunikasi antar pribadi Antar Pribadi dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. berikut: 

 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Komunikasi antar pribadi  



Variabel No Dimensi Indikator 
Nomor Pertanyaan 

Positif Negatif 

Komunikasi 

antar pribadi 

Komunikasi 

antar pribadi  

1 
Opennes 

(keterbukaan) 

a. Kesediaan 

meluangkan 

waktu untuk 

berbicara 

1, 21, 31 11 

b. Bereaksi jujur 

dan Spontan 
12, 32 2, 22 

2 
Empathy 

(Empati) 

a. Mengerti apa 

yang dirasakan 

orang lain 

3, 23 13,33 

b. Memahami 

permasalahan 

dari sudut 

pandang orang 

lain 

4, 14, 34 24 

3 
Supportiveness 

(Dukungan) 

a. Evaluatif 
15, 25, 

35 
5 

b. Deskriptif 6, 36 16, 26 

4 
Positiviness 

(Sikap Positif) 

a. Mengangkat 

dan mendorong 

orang lain 

7, 27 17, 37 

b. Memberikan 

perhatian  

18, 28, 

38 
8 

5 
Equality 

(persamaan) 

a. Mengakui 

dan menghargai 

orang lain 

9, 19 29, 39 

b. Tidak merasa 

berada di atas 

orang lain 

10, 30, 

40 
20 

 

 



 

ii. Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Komunikasi antar 

pribadi 

Hasil analisis validitas dan reliabilitas data dari instrumen variabel 

komunikasi antar pribadi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2: Hasil Analisis Butir Variabel Komunikasi antar 

pribadi 

Nomor 

Soal 
r-hitung r-tabel 

Keteran

gan 

Nomor 

Soal 
r-hitung r-tabel 

Keteran

gan 

1 0.614 0.468 Valid 21 -0.12 0.468 Drop 

2 0.673 0.468 Valid 22 0.656 0.468 Valid 

3 0.687 0.468 Valid 23 0.638 0.468 Valid 

4 0.662 0.468 Valid 24 -0.03 0.468 Drop 

5 0.511 0.468 Valid 25 0.687 0.468 Valid 

6 0.68 0.468 Valid 26 0.507 0.468 Valid 

7 0.768 0.468 Valid 27 -0.02 0.468 Drop 

8 0.549 0.468 Valid 28 0.519 0.468 Valid 

9 0.683 0.468 Valid 29 0.077 0.468 Drop 

10 0.526 0.468 Valid 30 0.762 0.468 Valid 

11 0.56 0.468 Valid 31 0.607 0.468 Valid 

12 0.667 0.468 Valid 32 0.071 0.468 Drop 

13 0.754 0.468 Valid 33 -0.29 0.468 Drop 

14 0.478 0.468 Valid 34 0.684 0.468 Valid 

15 -0.16 0.468 Drop 35 0.54 0.468 Valid 

16 0.933 0.468 Valid 36 0.796 0.468 Valid 



17 0.547 0.468 Valid 37 -0.544 0.468 Drop 

18 0.57 0.468 Valid 38 0.777 0.468 Valid 

19 0.517 0.468 Valid 39 0.586 0.468 Valid 

20 0.454 0.468 Drop 40 0.263 0.468 Drop 

Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2013 

Dari tabel 3.2 di atas diperoleh rtabel (N=20) pada taraf  0,05 

adalah 0.468. Dengan demikian sesuai kriteria bahwa butir yang 

memiliki nilai r hitung (rxy) > r tabel dinyatakan valid dan jika  r hitung (rxy) 

< r tabel dinyatakan tidak valid sehingga dieleminir (drop). Dari tabel 

di atas terlihat ada 10 butir pernyataan yang dinyatakan tidak valid 

sehingga tidak dapat dipakai dalam menjaring data penelitian. Ke 

10 butir itu adalah butir 15, 20, 21, 24, 27, 29, 32, 33, 37 dan 40. 

Sedangkan butir yang dinyatakan valid sehingga digunakan 

sebagai instrumen penelitian sebanyak 30 butir, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19,  20,22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 

34, 35, 36, 38, 39. 

Berdasarkan rumus Alpha Cronbach, perhitungan reliabilitas 

instrumen komunikasi antar pribadi diperoleh koefisien reliabilitas 

sebesar 0,949 dan koefisien reliabilitas ini berdasarkan Guilford 

dapat dipercaya dan ajeg sebagai alat dalam menjaring data 

penelitian. Dari hasil uji coba maka telah terjadi perubahan jumlah 

item komunikasi antar pribadi, yaitu jumlah item sebelum uji coba 

sebanyak 40 butir, setelah di uji coba yang valid hanya 30 butir. 

Secara lengkap kisi-kisi dan instrumen komunikasi antar pribadi 



yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan 

di bawah ini. 

 

 

iii. Kisi-kisi Instrumen Komunikasi antar pribadi Setelah Uji 

Coba 

Tabel 3.3: Kisi-kisi Instrumen Komunikasi antar pribadi 

Setelah Uji Coba 

Variabel No Dimensi Indikator Positif  Negatif 

Komunikasi 

antar pribadi  

1 
Opennes 

(keterbukaan) 

a. Kesediaan 

meluangkan waktu untuk 

berbicara 

1, 25 11 

b. Bereaksi jujur dan 

Spontan 
12 2, 19 

2 
Empathy 

(Empati) 

a. Mengerti apa yang 

dirasakan orang lain 
3, 20 13 

b. Memahami 

permasalahan dari sudut 

pandang orang lain 

4, 14, 26  - 

3 
Supportiveness 

(Dukungan) 

a. Evaluatif 21, 27 5 

b. Deskriptif 6, 28 15, 22 

4 
Positiviness 

(Sikap Positif) 

a. Mengangkat dan 

mendorong orang lain 
7 16 

b. Memberikan perhatian  
17, 23, 

29 
8 

5 
Equality 

(persamaan) 

a. Mengakui dan 

menghargai orang lain 
9, 18 30 

b. Tidak merasa berada 

di atas orang lain 
10, 24 - 



 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Nasir teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur 

yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan 

dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi 

lisan dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitain yang 

diteliti.13  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik 

survey, sehingga untuk mengumpulkan data tentang komunikasi antar 

pribadi antar pribadi, menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner 

dengan lima (5) pilihan jawaban berdasarkan prinsip skala Likert. 

Penyusunan kuesionaer berdasarkan konseptual variabel yang akan 

diukur, berdasarkan landasan teoritik variabel, yang diurai lebih rinci ke 

dalam kerangka definisi operasional, dijabarkan dalam kisi-kisi, 

selanjutnya dioperasionalisasikan pada item pertanyaan yang diuraikan 

secara mendalam pada kuesioner.  

Instrumen tersebut dikembangkan sendiri oleh peneliti melalui 

langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan kaidah pembuatan 

instrumen penelitian. Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk 

pengambilan data, maka instrumen ini diuji cobakan terlebih dahulu. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui kesahihan dan keterandalan dari 

                                                             

13Moh,Nazir,. op.cit.h. 328 . 



instrumen tersebut. Setelah instrumen diuji cobakan, maka dilakukan 

kalibrasi, yakni menguji validitas dan menghitung reliabilitas. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Data dianalisis hanya secara deskriptif. Analisis deskriptif terdiri atas penyajian 

data dengan histogram, perhitungan mean, median, modus, simpangan baku,dan 

rentang teoretik masing–masing variabel. Yang kemudian dilakukan suatu 

analisis data dengan menggunakan langkah–langkah sebagai berikut : 

a. Menghitung skor jawaban masing–masing responden dari setiap butir 

pernyataan. 

b. Menghitung rata–rata jawaban tiap butir pernyataan yaitu dengan cara 

menghitung jumlah skor tiap butir pernyataan dibagi jumlah responden, 

kemudian dikalikan 100% dengan rumus. 

     ∑X  x 100% 

 n 

c. Mengintreprestasikan setiap jawaban dari setiap butir pernyataan 

Menginterprestasikan setiap jawaban dari dimensi atau indikator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Deskripsi data dari hasil penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai penyebaran distribusi data 

berupa ukuran letak distribusi frekuensi yaitu rata-rata, nilai maksimum, 

nilai minimum, simpangan aku, modus, median serta distribusi frekuensi. 

Dimana pada kajian penelitian ini bersumber pada variable penelitian yaitu 

variable komunikasi antar pribadi. Adapun deskripsi data dari hasil 

penelitian disajikan pada deskripsi data di bawah ini. 

Variabel komunikasi antar pribadi diukur melalui 30 butir 

pernyataan dalam kuesioner dengan 49 orang mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Kepelatihan yang mengambil mata kuliah Skripsi 099. Secara 

empiris variabel ini mempunyai rentang skor sebesar 33, yaitu dengan 

skor terendah 103 dan skor tertinggi 136.  Berdasarkan hasil analisis data 

dapat dikemukakan bahwa skor rata-rata sebesar 121,18, dengan 

simpangan baku sebesar 7,35, median 124, modus 121 dengan jumlah 

kelas 7, dan panjang kelas 5. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, peneliti 

menyusun rentangan komunikasi dengan prosentase kecenderungan 

distribusi sebagaimana tergambar pada tabel 4.1 di bawah ini.  

Tabel 4.1: Distribusi Kecenderungan Komunikasi Antar 
Pribadi 



 

No Kelas Interval Frekuensi 
Frekuensi 
Relatif (%) 

1 103 - 107 2 4.08 

2 108 - 112 3 6.12 

3 113 – 117 10 20.41 

4 118 – 122 14 28.57 

5 123 – 127 10 20.41 

6 128 – 132 6 12.25 

7 133 – 137 4 8.16 

Jumlah 49 100 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2013 

Selanjutnya digambarkan kecenderungan distribusi komunikasi 

antar pribadi pada diagram histogram dalam gambar 4.1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1: Histogram Kecenderungan Komunikasi Antar Pribadi 

B. PEMBAHASAN 
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Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa dalam 

angket komunikasi antar pribadi memiliki beberapa indikator. Adapun 

indikator dari komunikasi antar pribadi adalah: Adapun indikatornya 

adalah: keterbukaan (openness), empati (emphaty), dukungan 

(supportiveness), kepositifan (positiviness), dan kesamaan (equality). 

Berikut ini adalah pembahasan penelitian berdasarkan indikator dari 

komunikasi antar pribadi. 

1. Dimensi Keterbukaan (Openness) 

Pada dimensi keterbukaan ini terdapat dua sub indikator yaitu:          

a). kesediaan meluangkan waktu untuk berbicara, b). bereaksi jujur dan 

spontan. Dimensi ini memiliki jumlah pertanyaan sebanyak enam (6) 

pertanyaan. Untuk sub indikator kesediaan meluangkan waktu untuk 

berbicara terdiri dari dua (2) pertanyaan positif dan satu (1) pertanyaan 

negatif. Sedangkan untuk sub indikator bereaksi jujur dan spontan terdiri 

dari satu (1) pertanyaan positif dan dua (2) pertanyaan negatif.  

Hasil yang diperoleh dari dimensi keterbukaan ini memperlihatkan 

bahwa sub indikator kesediaan meluangkan waktu untuk berbicara 

memperoleh  23,81% yang menjawab sangat setuju, 64,63% yang 

menjawab setuju, 10,20% yang menjawab ragu-ragu dan 1,36% yang 

menjawab tidak setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa sebanyak 88,44% 

mahasiswa yang menyatakan banyak dosen pembimbing yang bersedia 

untuk meluangkan waktu berbicara dengan mahasiswa yang 

dibimbingnya.  



Sedangkan hasil yang diperoleh dari dimensi keterbukaan untuk 

sub indikator bereaksi jujur dan spontan adalah: 17,01% yang menjawab 

sangat setuju, 57,82% yang menjawab setuju, 2,72% yang menjawab 

ragu-ragu, 13,61% yang menjawab tidak setuju, dan 8,84% yang 

menjawab sangat tidak setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa sebanyak 

74,83% mahasiswa mengatakan bahwa dosen pembimbing bereaksi jujur 

dan spontan terhadap mahasiswa yang dibimbingnya berkaitan dengan 

masalah skripsi baik penulisan maupun teori.  

Secara keseluruhan hasil dari dimensi keterbukaan adalah: 20,41% 

yang menjawab sangat setuju, 61,22% yang menjawab setuju, 6,46% 

yang menjawab ragu-ragu, 7,48% yang menjawab tidak setuju dan 4,42% 

yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 

81,63% mahasiswa merasa dosen pembimbing sangat terbuka dalam 

proses pembimbingan skripsi yang dilakukan.  

 
2. Dimensi Empati (Emphaty) 

Pada dimensi empati ini terdapat dua sub indikator yaitu: a). 

mengerti apa yang dirasakan orang lain, b). memahami permasalahan dari 

sudut pandang orang lain. Dimensi ini memiliki jumlah pertanyaan 

sebanyak enam (6) pertanyaan. Untuk sub indikator mengerti apa yang 

dirasakan orang lain terdiri dari dua (2) pertanyaan positif dan satu (1) 

pertanyaan negatif. Sedangkan untuk sub indikator memahami 

permasalahan dari sudut pandang orang lain terdiri dari tiga (3) 

pertanyaan positif.  



Hasil yang diperoleh untuk sub indikator mengerti apa yang 

dirasakan orang lain memperoleh  20,41% yang menjawab sangat setuju, 

72,79% yang menjawab setuju, 4,08% yang menjawab ragu-ragu dan 

2,72% yang menjawab tidak setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa 

sebanyak 93,2% mahasiswa mengatakan bahwa dosen pembimbing yang 

mengerti apa yang dirasakan oleh mahasiswa yang dibimbingnya.  

Sedangkan hasil yang diperoleh dari dimensi empati untuk sub 

indikator memahami permasalahan dari sudut pandang orang lain adalah: 

21,09% yang menjawab sangat setuju, 68,03% yang menjawab setuju, 

5,44% yang menjawab ragu-ragu, 5,44% yang menjawab tidak setuju. Hal 

ini memperlihatkan bahwa dosen pembimbing memahami permasalahan 

dalam membuat skripsi dari sudut pandang mahasiswa yang 

dibimbingnya.  

Secara keseluruhan hasil dari dimensi empati adalah: 20,75% yang 

menjawab sangat setuju, 70,41% yang menjawab setuju, 4,76% yang 

menjawab ragu-ragu, 4,08% yang menjawab tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebanyak 91,16% mahasiswa merasa bahwa dosen 

pembimbingnya mempunyai empati pada permasalahan yang mereka 

hadapi ketika membuat skripsi dan dalam proses pembimbingan skripsi 

yang dilakukan. 

 
3. Dimensi dukungan (supportiveness) 

Pada dimensi dukungan ini terdapat dua sub indikator yaitu:              

a). evaluatif, b). deskriptif. Dimensi ini memiliki jumlah pertanyaan 



sebanyak tujuh (7) pertanyaan. Untuk sub indikator evaluatif terdiri dari 

dua (2) pertanyaan positif dan satu (1) pertanyaan negatif. Sedangkan 

untuk sub indikator deskriptif terdiri dari dua (2) pertanyaan positif dan dua 

(2) pertanyaan negatif.  

Hasil yang diperoleh untuk sub indikator evaluatif memperoleh  

31,97% yang menjawab sangat setuju, 65,99% yang menjawab setuju, 

dan 2,04% yang menjawab tidak setuju. Hal ini memperlihatkan 

bahwasebanyak 97,96% mahasiswa mengatakan bahwa dosen 

pembimbing melakukan dukungan secara evaluative terhadap skripsi 

yang dibuat oleh mahasiswa bimbingannya.  

Sedangkan hasil yang diperoleh dari dimensi dukungan untuk sub 

indikator deskriptif adalah: 16,84% yang menjawab sangat setuju, 67,86% 

yang menjawab setuju, 3,06% yang menjawab ragu-ragu, 8,16% yang 

menjawab tidak setuju dan 4,08% yang menjawab sangat tidak setuju. Hal 

ini memperlihatkan bahwa sebanyak 84,7% mahasiswa menyatakan 

bahwa dosen pembimbing memahami permasalahan dalam membuat 

skripsi dari sudut pandang mahasiswa yang dibimbingnya.  

Secara keseluruhan hasil dari dimensi dukungan adalah: 23,32% 

yang menjawab sangat setuju, 67,06% yang menjawab setuju, 1,75% 

yang menjawab ragu-ragu, 5,54% yang menjawab tidak setuju dan 2,33% 

yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 

90,38% mahasiswa merasa bahwa dosen pembimbingnya memberikan 

dukungan baik berupa evaluative maupun deskriptif yang diucapkan atau 



hanya melalui bahasa tubuh terhadap mahasiswa yang dibimbingnya 

dalam proses pembimbingan skripsi yang dilakukan. 

 
4. Dimensi positif (positiviness) 

Pada dimensi positif ini terdapat dua sub indikator yaitu:                     

a). Mengangkat dan mendorong orang lain, b). Memberikan perhatian. 

Dimensi ini memiliki jumlah pertanyaan sebanyak enam (6) pertanyaan. 

Untuk sub indikator mengangkat dan mendorong orang lain terdiri dari 

satu (1) pertanyaan positif dan satu (1) pertanyaan negatif. Sedangkan 

untuk sub indikator memberikan perhatian terdiri dari tiga (3) pertanyaan 

positif dan satu (1) pertanyaan negatif.  

Hasil yang diperoleh untuk sub indikator mengangkat dan 

mendorong orang lain memperoleh  25,51% yang menjawab sangat 

setuju, 70,41% yang menjawab setuju, 3,06% yang menjawab ragu-ragu 

dan 1,02% yang menjawab tidak setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa 

sebanyak 95,92% mahasiswa mengatakan bahwa dosen pembimbing 

dapat mengangkat dan mendorong mahasiswa bimbingannya dalam 

membimbing skripsi sehingga mereka merasakan suatu sikap yang positif 

kepada mereka.  

Sedangkan hasil yang diperoleh dari dimensi positif untuk sub 

indikator memberikan perhatian adalah: 29,59% yang menjawab sangat 

setuju, 64,29% yang menjawab setuju, 1,53% yang menjawab ragu-ragu, 

3,57% yang menjawab tidak setuju dan 1,02% yang menjawab sangat 

tidak setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa sebanyak 93,88% mahasiswa 



yang mengatakan bahwa dosen pembimbing memberikan perhatian 

terhadap mahasiswa bimbingannya selama proses pembimbingan skripsi.  

Secara keseluruhan hasil dari dimensi positif adalah: 28,23% yang 

menjawab sangat setuju, 66,33% yang menjawab setuju, 2,04% yang 

menjawab ragu-ragu, 2,72% yang menjawab tidak setuju dan 0,68% yang 

menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 

94,56% mahasiswa merasakan dosen pembimbingnya memberikan 

perhatian yang positif kepada mahasiswanya dan mampu mengangkat 

mahasiswa yang dibimbingnya ketika mereka mengalami kesulitan dalam 

proses pembimbingan skripsi yang dilakukan. 

 
5. Dimensi persamaan (equality) 

Pada dimensi persamaan ini terdapat dua sub indikator yaitu:              

a). Mengakui dan menghargai orang lain, b). Tidak merasa berada di atas 

orang lain. Dimensi ini memiliki jumlah pertanyaan sebanyak lima (5) 

pertanyaan. Untuk sub indikator mengakui dan menghargai orang lain 

terdiri dari dua (2) pertanyaan positif dan satu (1) pertanyaan negatif. 

Sedangkan untuk sub indikator tidak merasa berada di atas orang lain 

terdiri dari dua (2) pertanyaan positif.  

Hasil yang diperoleh untuk sub indikator mengakui dan menghargai 

orang lain memperoleh  21,09% yang menjawab sangat setuju, 61,59% 

yang menjawab setuju, 6,12% yang menjawab ragu-ragu dan 10,20% 

yang menjawab tidak setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa sebanyak 

82,68% mahasiswa mengatakan bahwa dosen pembimbing mau 



menghargai mahasiswa yang dibimbingnya serta memahami 

permasalahan yang terjadi .  

Sedangkan hasil yang diperoleh dari dimensi persamaan untuk sub 

indikator tidak merasa berada di atas orang lain adalah: 20,41% yang 

menjawab sangat setuju, 78,57% yang menjawab setuju, dan 1,02% yang 

menjawab tidak setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa sebanyak 98,98% 

mahasiswa yang mengatakan bahwa dosen pembimbing mau berdiskusi 

mengenai segala permasalahan yang ada dalam pembuatan skripsi baik 

yang terkait masalah teori maupun penulisan.  

Secara keseluruhan hasil dari dimensi persamaan adalah: 20,82% 

yang menjawab sangat setuju, 68,98% yang menjawab setuju, 3,67% 

yang menjawab ragu-ragu, dan 6,53% yang menjawab tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebanyak 89,80% mahasiswa merasa bahwa dosen 

pembimbing mengetahui kesamaan pribadi atau saling menyadari bahwa 

kedua belah pihak yang berkomunikasi mempunyai hak yang sama 

walaupun mungkin kedudukannya berbeda. 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi 

antara dosen pembimbing dengan mahasiswa bimbingan skripsi dapat 

dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari hasil keseluruhan dari dimensi 

komunikasi antar pribadi yang efektif yang menunjukkan bahwa: sebanyak 

22,79% mahasiswa yang menyatakan sangat setuju, 66,73% yang 

mengatakan setuju, 3,67% yang mengatakan ragu-ragu, 5,24% yang 

mengatakan tidak setuju dan 1,56% yang mengatakan sangat tidak setuju.   



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan masalah yang dikemukakan yang didukung oleh 

deskripsi teori dan kerangka berpikir serta analisis data, maka dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi antara 

dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan skripsi dapat dikatakan 

telah efektif sebesar 89.52%.  

B. Saran 

Setelah menyimpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti 

menyampaikan saran yaitu : 

 Untuk mahasiswa agar bisa lebih mempercepat lagi penyelesaian 

masa studinya terutama dalam pembuatan skripsi. 

 Untuk dosen supaya terus menjaga komunikasi antar pribadi yang 

sudah efektif ini, agar dapat membantu lembaga meluluskan 

mahasiswanya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang masuk. 

 Agar dapat dilakukan penelitian serupa yang dilihat dari sisi 

mahasiswanya. 

 
 
 
 


