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Peranan Komunikasi Verbal Dan Nonverbal Dalam Mempengaruhi 
Keberhasilan Pelatihan Karyawan Pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang  

Oleh 
Aida Fithriana  

Dosen Pembimbing 
Misbahuddin Azzuhri, SE.,MM  

Kata kunci : Komunikasi verbal, nonverbal, keberhasilan pelatihan, AJB 
Bumiputera 1912 Cabang Malang   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 
bebas (lisan, tulisan, kinesik, proksemik, artifactual, paralanguage) terhadap variabel 
terikat (keberhasilan pelatihan) digunakan analisis regresi dengan metode analisis uji 
t dan uji F.  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian explanatory research. Sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menjelaskan hubungan 
dan pengaruh beberapa variabel yang sudah ditetapkan.  

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 57 karyawan yang mengikuti 
pelatihan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. Sampel diambil dari jumlah 
populasi, atau disebut juga penelitian sensus yaitu penelitian yang menggunakan 
sampel yang jumlahnya sama dengan populasi surveinya. Uji yang digunakan untuk 
menguji instrumen penelitian berupa uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi 
klasik. Uji hipotesis menggunakan uji F hitung dan t hitung. Untuk menganalisa data 
digunakan uji regresi linier berganda dan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, 
uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.  

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 
menunjukkan bahwa secara simultan variabel lisan, tulisan, kinesik, proksemik, 
artifactual, dan paralanguage memiliki peranan yang signifikan terhadap 
keberhasilan pelatihan karyawan dengan signifikansi 0,000 dan Adjusted R2 sebesar 
0,899 (89,9%). Secara parsial, variabel lisan (X1) 

 

= 0,045, variabel tulisan (X2) 

 

= 
0,000, variabel kinesik (X3) 

 

= 0,026, variabel proksemik (X4) 

 

= 0,007 
menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pelatihan 
dilihat dari nilai signifikan lebih kecil daripada 

 

= 0,05, sedangkan variabel 
artifactual (X5) 

 

= 0,062 dan variabel paralanguage (X6) 

 

= 0,396  menunjukkan 
tidak adanya pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pelatihan yang dilihat 
dari nilai signifikan lebih besar daripada 

 

= 0,05. Variabel yang berpengaruh 
dominan terhadap keberhasilan pelatihan karyawan yaitu tulisan (X2) dengan 
Standardized Coefficients beta sebesar 0,722.     
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki beberapa hambatan di dalam 

pembangunan. Hambatan tersebut antara lain besarnya jumlah penduduk dan 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, distribusi penduduk yang tidak merata, 

serta kualitas penduduk yang masih rendah.  

Dari pengamatan Statistics Indonesia tahun 2010, salah satu ciri penduduk 

Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata.  Sejak tahun 

1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau 

tersebut kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun 

secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus 

menurun dari sekitar 59,1 persen pada tahun 2000 menjadi 55,4 persen pada tahun 

2025. Sebaliknya persentase  penduduk yang tinggal di pulau pulau lain meningkat 

seperti, Pulau Sumatera naik dari 20,7 persen menjadi 22,7 persen, Kalimantan naik 

dari 5,5  persen menjadi 6,5 persen pada periode yang sama.  Selain pertumbuhan 

alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, 

faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga 

menentukan distribusi penduduk.  

Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak merata tanpa 

disertai dengan adanya peningkatan jumlah lapangan kerja yang tersedia 

menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bahkan lebih besar dari 
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lapangan kerja yang tersedia. Dengan keterbatasan yang ada di Indonesia, perluasan 

lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja.  

Ada dua sektor pekerjaan yang terdapat dalam pasar tenaga kerja yang dapat 

dimasuki, yaitu sektor formal dan informal. Untuk memasuki sektor informal 

biasanya karena beberapa alasan, misalnya karena latar belakang ekonomi yang 

mereka miliki maupun kesempatan kerja di sektor formal yang terbatas.  

Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah sedikitnya lowongan 

pekerjaan dan jumlah penduduk yang sangat besar, tidak semua angkatan kerja dapat 

tertampung di pasar kerja. Selain itu, keterbatasan masing-masing individu dalam hal 

pendidikan, pengalaman dan keterampilan kerja, kesempatan kerja dan faktor 

ideologis menyebabkan tenaga kerja yang memasuki lapangan kerja mempunyai 

posisi tawar yang rendah, sehingga seringkali mereka mempunyai status sebagai 

pekerjaan berupah rendah.  

Di Indonesia, saat ini menunjukan bahwa kualitas kompetensi tenaga kerja 

belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Tingkat produktivitas kerja masyarakat, 

saat ini masih tergolong sangat rendah. Kualitas tenaga kerja Indonesia semakin 

dipertanyakan setelah hingga akhir 2009, angka pengangguran masih sebesar 8,14 

persen atau sekitar 9,26 juta jiwa dari 113,74 juta jiwa yang tergolong ke dalam 

angkatan kerja. Dari segi persaingan internasional hasil survei "World Economic 

Forum 2010" menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 54 dari 133 negara yang 

disurvei kualitas tenaga kerjanya.  

Dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura yang menempati 

peringkat ketiga, Malaysia ke-24, Brunei Darussalam ke-32 dan Thailand ke-36, 
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sehingga kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sangat parah. Kesempatan kerja yang 

sangat terbatas dan belum mampu dimanfatkan sepenuhnya oleh pencari kerja, karena 

keterampilan dan kompetensi yang dianggap belum sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja, saat ini dianggap sebagai tantangan terberat.   

Melihat dari kondisi ini, perusahaan harus memiliki nilai yang tinggi bagi 

masyarakat, sehingga  sangat  penting  untuk  dipertahankan  keberlanjutannya.  

Untuk  tetap  bertahan dalam era ini, perusahaan dituntut untuk mengembangkan 

usahanya secara cepat. Satu hal  yang  sangat  mempengaruhi  pengembangan  dari  

perusahaan  adalah  sumber daya manusia.  

Pembinaan terhadap tenaga kerja ini dapat dilaksanakan dengan cara selalu 

mengusahakan peningkatan kualitas dan produktivitas kerja melalui program 

pendidikan dan pelatihan yang terarah dan terpadu dan pemberian latihan-latihan 

kepada tenaga kerja.  

Pelatihan pada dasarnya adalah proses memberikan bantuan bagi para pekerja 

untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki 

kekurangannya dalam melaksanakan pekerjaan. Fokus kegiatannya adalah untuk 

meningkatkan kemampuan kerja dalam memenuhi kebutuhan tuntutan cara bekerja 

yang paling efektif pada masa sekarang. Dalam pelatihan pada prinsipnya ada 

kegiatan proses pembelajaran baik teori maupun praktek, bertujuan meningkatkan 

dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di 

bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta bermanfaat bagi karyawan (peserta 

pelatihan) dalam meningkatkan kinerja pada tugas atau pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Dalam meningkatkan kemampuan dari peserta pelatihan, 
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berbagai macam metode pelatihan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan dari peserta pelatihan. Metode yang sering dipakai dalam perusahaan yang 

adalah on the job training. Menurut Handoko (2001:112), on the job training 

merupakan metode yang banyak digunakan di dalam perusahaan. Karyawan dilatih 

tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang 

berpengalaman. Metode ini memiliki keunggulan memotivasi peserta secara kuat 

karena pelatihan tidak dilaksanakan dalam situasi di dalam ruang kelas.  

Secara umum, di dalam pelatihan mutlak terdapat proses komunikasi yang 

terjadi dalam proses hubungan antar manusia. Dalam konteks tersebut, kemampuan 

pelatih (komunikator) dalam mentransfer ilmu yang dimiliki merupakan hal yang 

penting dalam pelatihan. Komunikasi yang dilakukan harus disesuaikan dengan 

kemampuan komunikasi dalam menerima pesan sehingga informasi yang diberikan 

dapat dipahami oleh komunikan serta tujuan dari pelatihan dapat tercapai dengan 

baik.  

Bentuk komunikasi berdasarkan sifat atau medium perantara yaitu (1) Verbal 

communication, terdiri dari written dan oral, (2) Nonverbal communication, terdiri 

dari ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak tubuh. Oleh karena itu perlu diperhatikan 

apakah sifat-sifat komunikasi yang terdapat dalam pelatihan mempunyai peranan 

yang signifikan secara positif sehingga keberhasilan pelatihan dapat terwujud.  

Agar pelatihan berjalan dengan sukses dan bermanfaat bagi calon tenaga 

kerja, maka komunikasi antara pelatih dan trainee yang berlangsung dalam pelatihan 

harus terjalin dengan baik, dimana terjadi pengaruh yang positif antara peranan 

komunikasi dengan keberhasilan pelatihan tenaga kerja. 
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Di dalam makalah ilmiah yang ditulis oleh Setianti (2007) tentang bahasa 

tubuh sebagai komunikasi nonverbal. Dalam faktanya penelitian telah menunjukkan 

bahwa 80% komunikasi manusia dilakukan secara nonverbal. Banyak interaksi dan 

komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat yang berwujud nonverbal. Salah satu 

komunikasi nonverbal adalah gerakan tubuh atau perilaku kinesik, kelompok ini 

meliputi isyarat dan gerakan serta mimik. Hasil Penelitian membuktikan bahwa 

bahasa tubuh tersebut dapat diyakini sebagai sebuah bahasa. Dapat dibayangkan kata-

kata dan kalimat-kalimat yang terdiri dari gerak isyarat tubuh disengaja dan tanda-

tanda dari alam bawah sadar yang tidak disadari. Semua gerakan tubuh tersebut 

menjadi sangat penting dalam komunikasi yang disampaikan. Gerakan tubuh 

(kinesik) yang tepat akan membuat penyampaian suatu informasi diterima lebih 

mudah selain menggunakan bahasa verbal yang dilakukan setiap hari.   

Penelitian ini menunjukkan sangat pentingnya sebuah komunikasi dalam 

penyampaian informasi dalam kegiatan sehari-hari. Penyampaian informasi yang 

tepat membuat sebuah komunikasi yang baik diharapkan dapat memberikan nilai 

positif bagi pencapaian pelatihan yang diinginkan yaitu sebuah keberhasilan dalam 

pelatihan sehingga pelatihan yang dilaksanakan dapat diterapkan di dalam 

perusahaan.  

Dalam hal ini, penyusun mencoba menganalisis salah satu jasa lembaga 

asuransi di Indonesia yang tidak lepas akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi 

karyawannya adalah perusahaan asuransi Bumiputera 1912. Dengan pertimbangan, 

perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jiwa dan 

merupakan salah satu lembaga asuransi besar yang memiliki agen. Seorang agen 
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merupakan pihak yang mewakili perusahaan asuransi guna mencari pihak-pihak yang 

mempertanggungkan jiwanya. Perkembangan karyawan pada AJB Bumiputera 1912 

Cabang Malang beberapa tahun terakhir ini masih jauh dari baik, kondisi karyawan 

masih harus terus belajar sehingga mampu mencapai tujuan dari perusahaan yaitu 

selalu berusaha menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi yang berkualitas 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Oleh karena itu dalam 

menjalankan tugasnya diperlukan pendidikan dan pelatihan agar kemampuan dari 

agen tersebut dalam mempromosikan produk-produk yang ditawarkan kepada calon 

tertanggung dapat dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan.      

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini diambil judul 

Peranan Komunikasi Verbal dan Nonverbal dalam Mempengaruhi 

Keberhasilan Pelatihan Karyawan (Studi Pada Bumiputra 1912 Cabang 

Malang)

  

1.2. Identifikasi Masalah  

Dalam bagian ini, fenomena yang sering terjadi dalam penyampaian suatu 

informasi dengan komunikasi antara bahasa lisan (oral) atau tertulis (written) maupun 

dengan bahasa tubuh. Di dalam pelatihan mutlak terdapat suatu proses komunikasi 

yang terjadi dalam proses hubungan antar manusia. Suatu pelatihan akan berjalan 

dengan sukses bagi karyawan, jika komunikasi tersebut harus terjalin dengan baik. 

Dimana suatu kombinasi komunikasi tersebut baik secara verbal maupun nonverbal 

akan menentukan suatu keberhasilan dalam pelatihan karyawan.  
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1.3. Rumusan Masalah  

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan secara luas, karena itu maka permasalahan 

pokok yang menjadi kajian orientasi yang mendalam dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah komunikasi verbal dan nonverbal dalam pelatihan berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap keberhasilan pelatihan karyawan? 

2. Apakah komunikasi verbal dan nonverbal dalam pelatihan berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap keberhasilan pelatihan karyawan ? 

3. Apakah komunikasi nonverbal kinesik berpengaruh secara dominan terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan ?  

1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh komunikasi verbal dan nonverbal dalam pelatihan secara 

simultan terhadap keberhasilan pelatihan karyawan. 

2. Mengetahui pengaruh komunikasi verbal dan nonverbal dalam pelatihan secara 

parsial terhadap keberhasilan pelatihan karyawan. 

3. Mengetahui pengaruh komunikasi nonverbal kinesik secara dominan terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan.    
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1.5. Batasan Masalah  

Untuk meneliti seluruh identifikasi masalah diatas diperlukan suatu usaha. 

Dalam penelitian ini, pembahasan dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan 

komunikasi verbal dan nonverbal dalam pengaruhnya terhadap keberhasilan pelatihan 

karyawan. Komunikasi verbal yang digunakan dalam pelatihan terdiri atas 

komunikasi lisan dan tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal yang digunakan 

dalam pelatihan terdiri atas kinesik, proksemik, artifactual dan paralanguage.   

1.6. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan   

Dalam memberikan tambahan informasi dan masukan sebagai bahan 

pertimbangan mengenai komunikasi yang digunakan dalam pelatihan agar 

keberhasilan pelatihan dapat tercapai. 

2. Bagi peneliti  

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi 

di perguruan tinggi dengan pengalaman nyata di dunia kerja serta memperkaya 

ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia. 

3. Bagi pihak lain  

Dapat digunakan dalam menambah pengetahuan sebagai bahan perbandingan 

dan pertimbangan dalam memecahkan masalah serupa.  
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1.7. Sistematika Pembahasan  

Dalam penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang melatarbelakangi penulisan dan alasan 

pemilihan judul, rumusan, tujuan, dan manfaat serta sistematika penulisan 

proposal. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung penyusunan 

penelitian ini antara lain pengertian pelatihan, komunikasi, serta perumusan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi rancangan penelitian, ruang lingkup, lokasi penelitian, 

populasi, macam  sumber data, teknik pengumpulan data, operasionalisasi 

variabel penelitian, dan teknis analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meliputi gambaran umum perusahaan, gambaran umum 

responden, hasil distribusi frekuensi,  hasil uji instrumen penelitian, 

pembahasan dan implikasi penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini meliputi kesimpulan dari sebuah penelitian dan saran-saran yang 

membangun.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Avina (2005) dengan judul 

Pengaruh Komunikasi Verbal dan Nonverbal dalam Pelatihan terhadap Keberhasilan 

Pelatihan Tenaga Kerja Wanita pada PJTKI Pandu Abdi Pertiwi Cabang Malang . 

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 33 orang dengan pengamatan 

mengikuti pelatihan tahun 2005, metode analisis pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi berganda dengan variabel terdiri dari komunikasi verbal (X1), 

komuniksi nonverbal (X2) serta keberhasilan pelatihan (Y). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa faktor komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal secara 

simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap perubahan variabel dependen, yaitu 

keberhasilan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal 

yang lebih berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pelatihan TKW, 

sedangkan komunikasi verbal dalam pelatihan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keberhasilan pelatihan TKW, hal ini memberikan gambaran bahwa 

Indonesia mempunyai kecenderungan sebagai negara yang memiliki budaya konteks 

tinggi (high context culture), yang kebanyakan terdapat di negara-negara Asia 

Sweeney dan McFarlin (2002) dalam penelitian Avina (2005:124).    
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Tabel 2.1. Identifikasi Penelitian Saat Ini 
Judul 

Lokasi Variabel Indikator 
Alat 

Analisis 

Peranan 
Komunikasi 
Verbal dan 
Nonverbal 

dalam 
mempengaruhi 
Keberhasilan 

Pelatihan 
Karyawan 

AJB 
Bumiputera 

1912 
Cabang 
Malang 

X1: Lisan 
X2: Tulisan 
X3: Kinesik 
X4: Proksemik 
X5: Artifactual 
X6: Paralanguage 
Y : Keberhasilan 
Pelatihan  

1. Variabel Lisan (X1): 
Pilihan kata, tata bahasa, 
pengucapan bahasa. 

2. Variabel Tulisan (X2): 
Ukuran huruf, konsistensi 
penggunaan warna pada 
huruf, kejelasan tulisan 

3. Variabel Kinesik (X3): 
Isyarat ditunjukkan oleh 
gerakan tubuh, ekspresi 
wajah, gerakan mata dan 
kepala 

4. Variabel Proksemik (X4): 
Ruang dan jarak waktu 
berkomunikasi, posisi 
tubuh. 

5. Variabel Artifactual (X5): 
Penampilan, atribut yang 
digunakan, cara 
berpakaian. 

6. Variabel Paralanguage 
(X6): Tekanan pada suara, 
artikulasi kata, intonasi 
pengucapan bahasa 

7. Variabel Keberhasilan 
Pelatihan (Y): Reaksi 
peserta, Perubahan dalam 
pengetahuan dan  
keterampilan para peserta 
dan Perubahan dalam 
sikap peserta 

Regresi, 
Uji Asumsi 
Klasik, Uji 

F, Uji t 

Sumber : Proposal Penelitian Fithriana, (2010)  

2.2  Komunikasi  

2.2.1  Pengertian Komunikasi  

Komunikasi adalah perpindahan informasi dari seseorang kepada orang yang 

lain. Sebagian besar manusia menggunakan sekitar 75 persen dari waktu tidak tidur 
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mereka untuk berkomunikasi mengenai pengetahuan pemikiran, dan gagasan kepada 

yang lain. Bagaimanapun, kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa  banyak 

komunikasi yang  dilakukan berupa suatu format tidak lisan (nonverbal) sebagai 

lawan yang lisan dan bentuk tulis (verbal).  

Menurut Flippo (1995:227) komunikasi adalah tindakan membujuk orang lain 

untuk menafsirkan suatu gagasan dengan cara yang dimaksudkan oleh si pembicara 

atau penulis. Istilah ini berasal dari kata Latin communis, yang berarti bersama atau 

common kata lain Inggris. Jika kita mengadakan suatu komunikasi atau gagasan-

gagasan, maka kita telah membentuk suatu tempat pertemuan bersama yang 

mendasari pemahaman.  

Menurut Himstreet dan Bety seperti yang ditulis dalam Purwanto (2006:3) 

mengatakan bahwa pengertian komunikasi ini paling tidak melibatkan dua orang atau 

lebih, dan proses pemindahan pesannya dapat dilakukan dengan menggunakan cara-

cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang melalui lisan, tulisan, 

maupun sinyal-sinyal nonverbal. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber berita kepada penerima 

melalui saluran  tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima.  

Di dalam komunikasi tatap muka (face to face), pesan disampaikan dalam dua 

tingkatan yang terjadi secara serempak. Bagamaimanapun juga, selain isyarat verbal, 

penerima dari komunikasi juga cenderung untuk mendasarkan niat dari pengirim 

berdasarkkan isyarat nonverbal yang diterima.   
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2.2.2. Fungsi Komunikasi  

Komunikan tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan tetapi 

kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar-menukar data, fakta dan ide. 

Menurut Cangara (2010:59) fungsi-fungsi komunikasi juga ditelurusi dari tipe 

komunikasi itu sendiri. Komunikasi dibagi atas empat macam tipe, meliputi : 

1. Komunikasi dengan diri sendiri (intrapersonal communication) 

Berfungsi untuk mengembangkan kreatifitas imajinasi, memahami dan 

mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum 

mengambil keputusan. 

2. Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) 

Dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan diantara pihak-pihak yang 

berkomuniksi, melalui komunikasi antarpribadi juga dapat berusaha membina 

hubungan baik, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik. 

3. Komunikasi publik 

Berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan (solidaritas), 

mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik, dan menghibur. 

4. Komunikasi massa 

Berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, sosialisasi, 

motivasi, bahan diskusi, memajukan kebudayaan, hiburan dan integrasi. 

2.2.3. Faktor atau Unsur Komunikasi 

Komunikasi terdiri dari berbagai  unsur/elemen. Menurut Cangara (2010:22) 

unsur komunikasi terdiri dari :  
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1. Sumber/sender/encoder 

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau 

pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri dari 

satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi 

atau lembaga. 

2. Pesan/message/information. 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan 

pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka 

atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, 

informasi, nasihat atau propaganda. 

3. Media 

Media yang dimaksud di sini ialah alat yang digunakan untuk memindahkan 

pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai 

saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam 

bentuknya, misanya dalam komunikasi antarpribadi pancaindra dianggap sebagai 

media komunikasi. 

4. Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. 

Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai 

atau negara. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti 

khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut audience atau 

receiver. Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi karena 

dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima 
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oleh penerima, akan menimbulkan berbagai macam masalah yang sering kali 

menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau saluran. 

5. Pengaruh 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini 

bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, 

pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada 

pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. 

6. Tanggapan Balik 

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk 

daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan 

balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan 

belum sampai pada penerima. Misalnya sebuah konsep surat yang memerlukan 

perubahan sebelum dikirim, atau alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan itu mengalami gangguan sebelum sampai ke tujuan. Hal-hal seperti itu 

menjadi tanggapan balik yang diterima oleh sumber. 

7. Lingkungan 

Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi 

jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni 

lingkungan fisik, lingkugan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi 

waktu.   
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2.2.4. Penggolongan Komunikasi 

Komunikasi dapat diklarifikasikan berdasarkan kajian dari berbagai sisi, 

antara lain : 

1. Berdasarkan Tipe Komunikasi 

Cangara (2010:29) berpendapatan bahwa tatanan atau bentuk komunikasi terdiri 

dari : 

1) Komunikasi dengan Diri sendiri (Intrapersonal Communication) 

Komunikasi dengan diri sendiri adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri 

individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. 

2) Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) 

Komunikasi antarpribadi yang dimaksud di sini ialah proses komunikasi 

yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka.  

Menurut sifatnya, komunikasi antarpribadi dapat dibedakan atas dua macam 

yaitu : 

a. Komunikasi Diadik (Dyadic Communiaction) 

Adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam siatuasi 

tatap muka yang dilakukan dalam bentuk percakapan, dialog, dan 

wawancara. 

b. Komunikasi Kelompok Kecil (Small Group Communication) 

Proses komunikasi yang berlangsung antara tiga orang atau lebih secara 

tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama 

lainnya.  



17  

3) Komunikasi Publik (Public Communication) 

Proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam 

situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. 

4) Komunikasi Massa (Mass Communication) 

Dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana 

pesannya di kirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang 

sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, 

surat kabar dan film. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi 

sebelumnya, komunikasi massa memiliki ciri tersendiri. Sifat pesannya 

terbuka dengan khalayak yang variatif, bagi dari segi usia, agama, suku, 

pekerjaan, maupun dari segi kebutuhan. 

2. Komunikasi Berdasarkan Media Perantara 

Menurut McFarlin (2002) bentuk komunikasi berdasarkan media perantara: 

 

Verbal communication 

 

Nonverbal communication 

3. Berdasarkan Sifat-Sifat Komunikasi 

Menurut Effendy (2003:53) terdapat empat sifat komunikasi yaitu : 

 

Tatap muka ( face to face ) 

 

Bermedia ( mediated ) 

 

Verbal 

 

Nonverbal   
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2.3. Komunikasi Verbal dan Komunikasi Nonverbal 

2.3.1 Pengertian Komunikasi Verbal  

Menurut Mulyana (2005:237) bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang 

digunakan dan dipahami suatu komunitas. Bahasa dan kata-kata yang kita gunakan 

merupakan faktor kunci yang menentukan kemampuan komunikasi. Bahasa verbal 

adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa 

verbal menggunakan kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek realitas 

individuala kita. Konsekuensinya, kata-kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak 

mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep yang 

diwakili kata-kata itu.  

Menurut Himstreet dan Bety seperti yang dikutip dalam Purwanto (2006:5) 

komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan 

dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain baik 

secara tertulis (written) maupun lisan (oral). Bentuk komunikasi verbal ini memiliki 

struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian 

pesan-pesan dapat tercapai dengan baik.    

Melalui komunikasi secara lisan atau tertulis diharapkan orang dapat 

memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik. Penyampaian 

suatu pesan secara lisan maupun tertulis memiliki suatu harapan bahwa seseorang 

akan dapat membaca atau mendengar apa yang dikatakan dengan baik dan benar.  

Komunikasi yang efektif sangat bergantung pada keterampilan seseorang 

dalam mengirim maupun menerima pesan. Secara umum, untuk menyampaikan 
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pesan-pesan, seseorang dapat menggunakan pendengaran dan bacaan. Fungsi bahasa 

yang mendasar adalah untuk memahami atau menjuluki orang, objek, dan peristiwa.  

Bahasa yang baik dan tepat dapat membantu memperjelas dan meningkatkan 

kualitas presentasi atau pembicaraan. Oleh karena itu perlu sekali bagi komunikator 

untuk memperhatikan kata-kata dan bahasa yang dipilih.  

Bentuk komunikasi verbal menurut Purwanto (2006:6) meliputi : 

a. Berbicara dan Menulis 

Pada umumnya, untuk mengirimkan pesan-pesan, orang lebih senang berbicara 

(speaking) daripada menulis (writing) suatu pesan. Alasannya komunikasi lisan 

relatif lebih mudah, praktis (efisien), dan cepat dalam menyampaikan pesan-

pesan. Pada umumnya, penyampaian pesan-pesan secara tertulis relatif lebih 

jarang dilakukan. Meskipun demikian, bukan berari bahwa komunikasi secara 

tertulis tidak penting, mengingat tidak semua hal bisa disampaikan secara lisan. 

b. Mendengar dan Membaca 

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dua arah. Orang-orang yang terlibat 

dalam dunia bisnis cenderung lebih suka memperoleh atau mendapatkan 

informasi daripada menyampaikan informasi. Untuk melakukan hal tersebut, 

mereka memerlukan keterampilan mendengarkan (listening) dan membaca 

(reading) yang baik. 

2.3.2 Pengertian Komunikasi Nonverbal  

Mendefinisikan komunikasi nonverbal, tidaklah mudah karena hal tersebut 

menyangkut baragam sarana komunikasi yang cukup banyak dan kompleks. Menurut 
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Samovar et all yang dalam Mulyana (2005:308) secara sederhana, pesan non verbal 

adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Komunikasi nonverbal mencakup semua 

rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang 

dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai 

nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jadi definisi ini mencakup perilaku 

yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara 

keseluruhan.  

Selain definisi diatas Widjaja (2000:99) menyatakan bahwa komunikasi 

nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan mimik, pantomime, dan bahasa 

isyarat. Komunikasi nonverbal meliputi guratan ekspresi, kontak mata, nada suara, 

isyarat atau gerak tubuh dan cara manusia memposisikan diri dalam kelompok. Selain 

itu juga meliputi cara berjalan, pakaian yang digunakan, atau bahkan kesunyian yang 

terjadi dalam interaksi antar manusia.  

Secara sederhana, komunikasi nonverbal merupakan seluruh sarana 

komunikasi selain bahasa oral dan tulisan untuk menunjukkan sesuatu. Sarana 

tersebut akan bermakna bagi seseorang atau sekelompok orang yang 

menggunakannya.   

Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka 

telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh (body language) sebagai 

alat untuk berkomunikasi dengan orang lain.  

Pendek kata, dalam komunikasi nonverbal orang dapat mengambil suatu 

kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, 

rindu, maupun berbagai macam perasaan lainnya. 
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Adapun bentuk-bentuk komunikasi nonverbal menurut Cangara (2010:105) : 

1. Kinesik 

Kinesik ialah kode nonverbal yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan badan. 

Gerakan-gerakan badan bisa dibedakan atas lima macam meliputi : 

a) Emblems, merupakan sebuah isyarat yang di buat oleh suatu budaya. 

Misalnya, V bagi orang amerika merupakan Victory atau kemenangan 

b) Illustrators, merupakan sebuah gerakan badan untuk mengilustrasikan 

sesuatu. Misalnya, tinggi badannya seseorang, gemuk langsingnya seseorang 

c) Affect Display, Merupakan isyarat yang biasanya timbul karena pengaruh 

dari emosional seseorang. Misalnya wajah senang, wajah bete, wajah sedih. 

Raut Muka juga mengisyaratkan suatu pesan. 

d) Regulators, Suatu gerakan tubuh yang biasanya terjadi di daerah kepala, 

misalnya mengangguk, menggelengkan kepala. 

e) Adaptory, suatu gerakan tubuh yang menunjukan kejengkelan pada sesuatu. 

Misal menggerutu, menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinju. 

2. Gerakan Mata 

Mata adalah alat komuniksi yang paling berarti dalam memberi isyarat tanpa 

kata. Ungkapan pandangan mata mengundang atau lirikan matanya memiliki arti 

adalah isyarat yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan mata. Bahkan ada yang 

menilai bahwa gerakan mata adalah pencerminan isi hati seseorang. 

3. Sentuhan (touching) 

Ialah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan. Menurut bentuknya 

sentuhan badan dibagi atas tiga macam yaitu : 
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(a)   Kinesthetic 

Kinesthetic ialah syarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu 

sama lain, sebagai simbol keakraban atau kemesraan. 

(b)   Sociofugal 

Sociofugal ialah isyarat yang ditunjukkan dengan jabat tangan atau saling 

merangkul.  

(c)   Thermal 

Thermal ialah isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang terlalu 

emosional sebagai tanda persahabatan yang begitu intim. 

4. Paralanguage 

Paralanguage merupakan suatu isyarat yang timbul karena adanya sebuah 

tekanan pada saat berbicara. sehingga pada saat si komunikator berbicara, sang 

komunikan sudah mengerti apa yang sebenarnya ingin dibicarakan. 

5. Diam 

Berbeda dengan tekanan suara, sikap diam juga merupakan kode nonverbal yang 

mempunyai arti. Max Picard dalam Cangara (2010:110) menyatakan bahwa diam 

tidak semata-mata mengandung arti bersikap negatif, tetapi juga melambangkan 

sikap positif. 

6. Postur Tubuh 

Orang lahir ditakdirkan dengan berbagai bentuk tubuh. Well dan Siegel (1961) 

dalam Cangara (2010:110) dua orang ahli psikologi melalui studi yang mereka 

lakukan, berhasil menggambarkan bentuk-bentuk tubuh manusia dengan 

karakternya. 
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Mereka membagi bentuk tubuh atas tiga tipe, yakni ectomorphy bagi mereka 

yang memiliki bentuk tubuh kurus tinggi, mesomorphy bagi mereka yang 

memiliki tubuh tegap, tinggi dan atletis, dan endomorphy bagi mereka yang 

memiliki bentuk tubuh pendek, bulat, dan gemuk. 

7. Kedekatan dan Ruang (Proksemik) 

Kode nonverbal yang menunjukkan kedekatan dari dua objek yang mengandung 

arti. Proksemik dapat dibedakan atas territory atau zone. Edward T. Hall (1959) 

dalam Cangara (2010:111) membagi kedekatan menurut territory atas empat 

macam, yakni : 

1) Wilayah Intim (rahasia), yakni kedekatan yang berjarak antara 3 

 

18 inchi. 

2) Wilayah Pribadi, ialah kedekatan yang berjarak antara 18 inchi hingga 4 

kaki. 

3) Wilayah Sosial, ialah kedekatan yang berjarak antara 4 sampai 12 kaki. 

4) Wilayah Umum (publik), ialah kedekatan yang berjarak antara 4 sampai 12 

kaki atau suara kita terdengar dalam jarak 25 kaki. 

8. Artifactual dan Visualisasi  

Hasil seni juga banyak memberi isyarat yang mengandung arti. Para antropolog 

dan arkeolog sudah lama memberi perhatian terhadap benda-benda yang 

digunakan manusia dalam hidupnya, antara lain artifacts. 

Artifactual adalah hasil kerajinan manusia (seni), baik yang melekat pada diri 

manusia maupun ditujukan untuk kepentingan umum. Artifactual ini selain 

dimaksudkan untuk kepentingan estetika, juga untuk menunjukkan status atau 

identitas diri seseorang atau suatu bangsa. 
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9. Warna 

Warna juga memberi arti terhadap suatu objek. Hampir semua bangsa di dunia 

memiliki arti tersendiri pada warna.  

10. Waktu 

Ungkapan Time is Money

 

membuktikan bahwa waktu itu sangat penting bagi 

orang yang ingin maju. Oleh karena itu orang yang sering menepati waktu dinilai 

sebagai orang yang berpikir modern. Waktu mempunyai arti tersendiri dalam 

kehidupan manusia. 

11. Bunyi 

Kalau paralanguage dimaksudkan sebagai tekanan suara yang keluar dari mulut 

untuk menjelaskan ucapan verbal, banyak bunyi-bunyian yang dilakukan sebagai 

tanda yang tidak dapat digolongkan sebagai paralanguage. Misalnya bersiul, 

bertepuk tangan, letusan senjata, beduk, tambur, sirine, dan sebagainya. 

12. Bau 

Bau juga menjadi kode nonverbal. Selain digunakan untuk melambangkan status 

seperti kosmetik, bau juga dapat dijadikan sebagai petunjuk arah. Misalnya posisi 

bangkai, bau karet terbakar dan semacamnya.  

2.4. Pelatihan Tenaga Kerja 

2.4.1. Pengertian Pelatihan 

Salah satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi 

tenaga kerja adalah mengadakan program pelatihan atau training. Menurut 
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Notoatmodjo (2009:16), pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Pelatihan itu membantu karyawan 

dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan untuk 

menjadikan karyawan tersebut berhasil dalam pekerjaannya. Secara konkrit 

perubahan perilaku itu berbentuk peningkatan kemampuan dan sasaran atas karyawan 

yang bersangkutan. Kemampuan ini memerlukan pelatihan dan dalam proses 

pelatihan ini mancakup antara lain: kurikulum, organisasi pelatihan, peraturan-

peraturan, metode belajar mengajar, dan tenaga pengajar atau pendidik atau pelatih 

itu sendiri.  

Menurut Handoko (2001:104), pelatihan (training) dimaksudkan untuk 

memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja 

tertentu, terinci dan rutin. Pelatihan menyiapkan para karyawan untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan jangka pendek/sekarang. 

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Pelatihan  

Tujuan pelatihan (training) sebenarnya dapat kita lihat pada pengertian 

pelatihan, akan tetapi untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pendapat beberapa ahli 

manajemen.  

Menurut Notoatmodjo (2009:21) tujuan pelatihan pada hakikatnya ialah 

meningkatkan kemampuan. Karena tujuan pelatihan ini merupakan perubahan 

kemampuan yang merupakan bagian dari perilaku, maka tujuan pelatihan 

dirumusakan dalam bentuk perilaku (behavior objectives). Misalnya, setelah 

mengikuti pelatihan diharapkan peserta dapat melakukan pencatatan dan pelaporan 

secara benar. 
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Sedangkan menurut Handoko (2001: 103). Tujuan pelatihan adalah : 

a. Pertama, pelatihan dilakukan untuk menutup gap antara kecakapan atau 

kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. 

b. Kedua, program-program pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja 

yang ditetapkan . 

c. Ketiga, mengurangi perputaran tenaga kerja dan membuat karyawan menjadi 

lebih produktif. 

d. Keempat, membantu dalam menghindarkan diri dari keusangan dan 

melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik.  

Pelatihan mempunyai peranan yang besar dalam menentukan efektifitas dan 

efisiensi organisasi.  

Menurut Notoatmodjo (2009:18) beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari 

pelatihan ini antara lain : 

1. Menambah kemampuan karyawan yang diperlukan  

2. Peningkatan kemampuan yang diperlukan oleh jabatan 

3. Meningkatkan produktivitas kerja. 

4. Membantu karyawan dalam efektivitas dan efisiensi kerja  

2.4.3. Langkah Proses Pelatihan  

Menurut Dessler (2006:281) program pelatihan terdiri dari lima langkah yaitu 

meliputi : 
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1. Analisis kebutuhan, yaitu mengetahui keterampilam kerja spesifik yang 

dibutuhkan , menganalisis keterampilan dan kebutuhan calon yang akan dilatih, 

dan mengembangkan pengetahuan khusus yang terukur serta tujuan prestasi. 

2. Merencanakan instruksi, untuk memutuskan, menyusun, dan menghasilkan isi 

program pelatihan, termasuk buku kerja, latihan, dan aktivasi yang menggunakan 

teknik dengan pelatihan kerja langsung dan mempelajarinya dibantu dengan 

komputer.  

3. Validasi, dimana orang-orang yang terlibat membuat sebuah program pelatihan 

dengan menyajikannya kepada beberapa pemirsa yang dapat mewakili. 

4. Menerapkan program, yaitu melatih karyawan yang ditargetkan. 

5. Evaluasi, yaitu tindak lanjut dimana manajemen menilai keberhasilan dan 

kegagalan program ini. 

2.4.4. Jenis-jenis Pelatihan  

Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Menurut Simamora (1999:349), 

jenis-jenis pelatihan yang dapat digunakan di dalam organisasi antara lain : 

1. Pelatihan keahlian-keahlian 

Pelatihan keahlian-keahlian (skills training) merupakan pelatihan yang seringkali 

dijumpai dalam organisasi-organisasi. 

2. Pelatihan ulang 

Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada karyawan keahlian-keahlian yang 

mereka butuhkan untuk mengejar tuntutan-tuntutan yang berubah dari pekerjaan 

mereka.  
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3. Pelatihan fungsional silang 

Pelatihan fungsional silang (cross functional training) melibatkan palatihan 

karyawan-karyawan untuk melakukan operasi dalam bidang-bidang lainnya 

selain dari pekerjaan yang ditugaskan.  

4. Pelatihan tim 

Dewasa ini terdapat tekanan dari kinerja tim (team performace). Oleh sebab itu, 

pelatihan tim ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dari tim tersebut. 

5. Pelatihan kreativitas  

Pelatihan kreativitas didasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. 

Terdapat beberapa cara untuk mengajarkan kreativitas, yang semuanya berusaha 

membantu orang-orang memecahkan masalah dengan kiat-kiat yang baru. Salah 

satu caranya adalah dengan brainstorming, dimana para partisipan diberikan 

peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin. 

2.4.5. Teknik-teknik pelatihan  

Menurut Handoko (2001:112), secara garis besar terdapat dua jenis pelatihan 

yaitu : 

1. On-The-Job Training 

       On-the-job training merupakan metode pelatihan yang paling banyak digunakan. 

Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih 

yang berpengalaman. Metode ini memiliki keunggulan memotivasi peserta secara 

kuat karena pelatihan tidak dilaksanakan dalam situasi di dalam ruang kelas.   
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       Penggunaan on-the-job training memiliki manfaat antara lain : 

 
Karyawan melakukan pekerjaan sesungguhnya, bukan tugas-tugas yang 

disimulasikan. 

 

Karyawan mendapat instruksi-instruksi dari karyawan senior atau penyelia 

yang berpengalaman yang telah melaksanakan tugas dengan baik. 

 

Pelatihan dilaksanakan dalam lingkungan kerja sesungguhnya, dibawah 

kondisi normal dan tidak membutuhkan fasilitas peralatan khusus. 

 

Pelatihannya informal relatif tidak mahal dan mudah dijadwalkan. 

 

Pelatihan dapat menciptakan hubungan kerjasama antara karyawan dan 

pelatih. 

 

Program ini sangat relevan dengan pekerjaan, menyita biaya yang relatif 

rendah dan membantu memotivasi kinerja yang kuat. 

Meskipun demikian, terdapat pula kelemahan-kelemahan pada program on-the-

job training ini, antara lain : 

 

Pelatih mungkin tidak termotivasi untuk melatih atau memikul tanggung 

jawab untuk pelatihan sehingga pelatihan dapat menjadi tidak karuan. 

 

Pelatih mungkin melaksanakan pekerjaan dengan baik, namun kurang 

memiliki kemampuan melatih orang lain agar dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan baik. 

 

Pelatih mungkin tidak memiliki waktu untuk melatih dan menghapuskan 

elemen yang penting dari proses pelatihan. 
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Karyawan yang tidak terlatih mungkin memliki dampak negatif pada 

pekerjaan dan kinerja organisasioanal. 

Teknik on the job training  antara lain berupa : 

a. Magang 

Program magang dirancang untuk tingkat keahlian yang lebih tinggi. 

Program magang cenderung lebih mengarah kepada pendidikan daripada 

pelatihan dalam hal pengetahuan dalam melakukan suatu keahlian atau 

suatu rangkaian pekerjaan yang saling berhubungan.  

b. Latihan Instruksi Pekerjaan 

Petunjuk-petunjuk pengerjaan diberikan secara langsung pada pekerjaan 

dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan tentang cara 

pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. 

c. Coaching 

Penyelia atau atasan memberikan bimbingan atau pengarahan kepada 

karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Hubungan penyelia atau 

dan karyawan sebagai bawahan serupa dengan hubungan tutor 

 

mahasiswa. 

d. Penugasan Sementara 

Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia 

tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Karyawan terlibat dalam 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah organisasional 

nyata.  
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e. Rotasi Pekerjaan 

Memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian-bagian 

organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam keterampilan 

manajerial. Tujuan rotasi pekerjaan adalah memperluas latar belakang 

trainee dalam bisnis. Individu-individu berpindah melalui serangkaian 

pekerjaan sepanjang periode enam sampai dua tahun.  

Manfaat rotasi pekerjaan yang terencana antara lain : 

1. Menggalakkan kerjasama antar departemen karena manajer telah 

melihat berbagai sisi persoalan. 

2. Meningkatkan fleksibilitas organisasional melalui pembentukan sumber 

daya manusia yang luas.  

2. Off The Job Training 

Program ini memberikan individu-individu dengan keahlian dan pengetahuan 

yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu yang terpisah dari 

waktu kerja regular mereka.  

       Beberapa keunggulan dari off the job training antara lain : 

 

Biaya pelatihan yang efisien karena yang biasanya dilatih adalah kelompok 

dan bukan individu 

 

Pelatih baiasanya instruktur purnawaktu atau staf pelatih , kemungkinan lebih 

merupakan pelatih yang kompeten dibandingkan on the job trainer yang 

biasanya hanya mengorbankan sebagian kecil waktu mereka untuk melatih. 
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Kursus- kursus dan seminar off-site memungkinkan perusahaan-perusahaan 

kecil dengan sumber daya terbatas untuk melatih karyawan tanpa adanya 

biaya yang berat dari staf pelatih dan fasilitas pelatihan. 

Meskipun demikian terdapat pula kelemahan-kelemahan dari program ini, antara 

lain : 

 

Para karyawan yang mungkin mengikuti off the job training tidaklah 

melakukan pekerjaan mereka. 

 

Barangkali kekurangan terbesar dari program ini adalah masalah transfer 

belajar . Kadang-kadang off the job training bersifat teoritis dan mempunyai 

nilai yang terbatas bagi peserta, khususnya pada saat pelatihan diadakan jauh 

dari organisasi. Program off the job training  biasanya berisi aplikasi-aplikasi 

yang terbatas pada masalah-masalah dan situasi khusus dari trainee. 

Teknik off the job training  antara lain berupa : 

a. Kuliah 

Kuliah ini merupakan suatu metode tradisional dengan kemampuan 

penyampaian informasi, banyak peserta dan biaya relatif murah. Para 

peserta diasumsikan sebagai pihak yang pasif. Kelemahannya adalah tidak 

atau kurang adanya partisipasi dan umpan balik. Hal ini dapat diatasi bila 

diskusi atau pembahasan kelas diadakan selama proses kuliah. Teknik 

kuliah cenderung lebih tergantung pada komunikasi bukan modeling.   
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b. Studi kasus 

Deskripsi tertulis suatu situasi pengambilan keputusan nyata disediakan. 

Aspek-aspek organisasi terpilih diuraikan pada lembaga kasus. Karyawan 

yang terlibat dalam tipe latihan ini diminta untuk mengidentifikasikan 

masalah-masalah, penganalisa situasi dan merumuskan penyelesaian-

penyelesaian alternatif. Dengan metode kasus, karyawan dapat 

mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan. 

c. Role Playing 

Teknik ini merupakan suatu peralatan yang memungkinkan para karyawan 

(peserta pelatihan) untuk memainkan berbagai peran yang berbeda. Peserta 

ditugaskan untuk memerankan individu tertentu yang digambarkan dalam satu 

episode dan diminta untuk menanggapi para peserta lain yang berbeda 

perannya. Dalam hal ini tidak ada naskah yang mengatur pembicaraan dan 

perilaku. Efektifitas metode ini sangat bergantung pada kemampuan peserta 

untuk memainkan peranan (sedapat mungkin sesuai dengan realitas) yang 

ditugaskan kepadanya.  Teknik role playing dapat mengubah sikap peserta, 

seperti misal menjadi lebih toleransi terhadap perbedaan individual, dan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan antar pribadi (interpersonal 

skills). 

d. Business Games 

Business (management) game adalah suatu simulasi pengambilan keputusan 

skala kecil yang dibuat sesuai situasi kehidupan bisnis nyata. Permainan bisnis 

yang kompleks biasanya dilakukan dengan bantuan komputer untuk 
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mengerjakan dengan perhitungan-perhitungan yang diperlukan. Permainan 

disusun dengan aturan-aturan tertentu yang diperoleh dari teori ekonomi atau 

studi operasi-operasi bisnis atau industri secara terinci. Para peserta 

memainkan game dengan memutuskan harga produk yang akan dipasarkan, 

berapa besar anggaran periklanan, siapa yang akan ditarik, dan sebagainya. 

Tujuannya adalah untuk melatih para karyawan (atau manajer) dalam 

pengambilan keputusan dan cara mengelola operasi-operasi perusahaan. 

e. Vestibule Training 

Agar program latihan tidak mengganggu operasi-operasi normal, organisasi 

menggunakan vestibule training. Bentuk latihan ini dilaksanakan bukan oleh 

atasan (penyelia), tetapi oleh pelatihan-pelatihan khusus. Area-area terpisah 

dibangun dengan berbagai jenis peralatan sama seperti yang akan digunakan 

pada pekerjaan sebenarnya. 

f. Latihan Laboratorium (Laboratorium Training)  

Teknik ini adalah suatu bentuk latihan kelompok yang terutama untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan antar pribadi. Salah satu bentuk 

latihan laboratorium terkenal adalah latihan sensitivitas, dimana peserta 

belajar untuk menjadi lebih sensitive (peka) terhadap perasaan orang lain dan 

lingkungan. Latihan ini juga berguna untuk mengembangkan berbagai 

perilaku bagi tanggung jawab pekerjaan diwaktu yang akan datang. 

g. Program-program Pengembangan Eksekutif 

Program-program ini biasanya diselenggarakan di univesitas atau lembaga-

lembaga pendidikan lainnya. Organisasi bisa mengirimkan para karyawannya 
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untuk mengikuti paket-paket khusus yang ditawarkan atau bekerja sama 

dengan suatu lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan secara khusus 

suatu bentuk penataran, pendidikan atau latihan sesuai dengan kebutuhan 

organiasasi  

2.5. Pelatih atau Instruktur  

Menurut Hasibuan (2008:73), pelatih atau instruktur yaitu seseorang atau tim 

yang memberikan latihan/pendidikan kepada para karyawan. Pelatih (trainer) 

memberikan peranan penting terhadap kemajuan kemampuan para karyawan yang 

akan dikembangakan. 

2.5.1. Syarat-Syarat Pelatih  

Menurut Hasibuan (2008:74), pelatih atau instruktur yang baik hendaknya 

memiliki syarat sebagai berikut : 

a. Teaching Skills 

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk mendidik atau mengajarkan, 

membimbing, memberikan petunjuk, dan menstranfer pengetahuannya kepada 

peserta pelatihan. Ia harus dapat memberikan semangat, membina, dan melatih 

agar peserta mampu untuk bekerja mandiri serta dapat menumbuhkan 

kepercayaan pada dirinya. 

b. Communication Skills 

Seorang peltih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi, baik lisan maupun 

tulisan secara efektif. Jadi suara jelas, tulisannya baik, dan kata-katanya mudah 

dipahami peserta pelatihan. 
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c. Personality Authority 

Seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta pelatihan. Ia harus 

berperilaku baik, sifat dan kepribadiannya disenangi, kemampuan dan 

kecakapannya diakui. 

d. Social Skills 

Seorang pelatih harus mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar terjamin 

kepercayaan dan kesetiaan dari para peserta pelatihan.  

e. Technical Skills 

Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoritis, dan tangkas 

dalam mengambil suatu keputusan. 

f. Stabilitas Emosi 

Seorang pelatih tidak boleh berperasangka jelek terhadap anak didiknya, tidak 

boleh cepat marah, mempunyai sifat kebapakan, keterbukaan, tidak pendendam, 

serta memberikan nilai yang objektif.  

2.6. Hubungan Komunikasi Dengan Keberhasilan Pelatihan  

Komunikasi merupakan hal yang amat penting diperhatikan untuk mencapai 

keberhasilan dalam suatu pelatihan. Komunikasi dalam pelatihan adalah penyampaian 

bahan/materi pelajaran dari seorang pelatih kepada peserta pelatihan. Proses 

komunikasi ini akan berjalan baik dalam mencapai tujuan pelatihan, banyak 

tergantung kepada kemampuan seorang pelatih dalam melakukan proses komunikasi 

pelatihan, disamping penguasaan materi pelajaran yang akan disampaikannya. 

Pembinaan terhadap karyawan dilaksanakan dengan cara selalu mengusahakan 
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peningkatan kualitas dan produktivitas kerja melalui program pendidikan dan 

pelatihan yang terarah dan terpadu .  

Secara umum, didalam pelatihan terdapat proses komunikasi yang terjadi 

dalam proses hubungan antar manusia. Hal tersebut dikarenakan salah satu fungsi 

komunikasi adalah pendidikan, yaitu pengalihan ilmu pengetahuan dapat mendorong 

perkembangan intelektual, pembentukan watak, serta membentuk keterampilan dan 

kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan. Di dalam pelatihan, 

komunikasi merupakan unsure yang mutlak dilakukan  agar transfer pengetahuan 

antara komunikator dan komunikan dapat terjadi. Informasi yaitu upaya 

pengumpulan, penyampaian, pemprosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, 

pesan, opini, dan komentar agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap 

kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.  

Dalam konteks tersebut, kemampuan pelatih (komunikator) dalam 

mentransfer ilmu yang dimiliki merupakan hal yang penting dalam pelatihan.  

Audiens akan kebingungan ketika bahasa tubuh komunikator berbeda dengan 

bahasa verbal yang diucapakan. Bahasa tubuh sebagai pembicara atau pengirim pesan 

dan bahasa tubuh pendengan atau audiens dapat membantu atau menghalangi proses 

komunikasi.  

Komunikasi yang efektif adalah pengalaman bersama antara komunikator 

dengan komunikan. Menurut Mc Farlin (2002) bentuk komunikasi berdasarkan sifat 

atau medium perantara :   
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1. Verbal communication 

2. Nonverbal communication 

Oleh karena itu, perlu diperhatikan apakah komunikasi verbal dan nonverbal 

yang terdapat dalam pelatihan berperan signifikan secara positif sehingga 

keberhasilan pelatihan dapat terwujud.                   
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2.7. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir  

Sumber : Data primer (diolah), 2010 
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2.8. Kerangka Kerja Hipotesis 

Gambar 2.2. Model Hipotesis  

Sumber : Data primer (diolah), 2010 

Keterangan :   

= Berpengaruh secara simultan   

= Berpengaruh secara parsial   

= Berpengaruh secara dominan  

 

Lisan 
(X1)  

Tulisan 
(X2) 

Kinesik 
(X3) 

Proksemik 
(X4) 

Paralanguage 
(X6) 

Artifactual 
(X5) 

Keberhasilan Pelatihan 
(Y) 
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2.9. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu anggapan sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dibuat adalah seperti di bawah ini: 

H1 = Diduga komunikasi verbal (lisan, tulisan) dan nonverbal (kinesik, 

proksemik, artifactual, paralanguage) dalam penelitian berperan 

signifikan secara simultan terhadap keberhasilan pelatihan karyawan. 

H2 = H2a Diduga komunikasi verbal lisan berpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan. 

H2b Diduga komunikasi verbal tulisan berpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan. 

H2c Diduga komunikasi nonverbal kinesik berpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan. 

H2d Diduga komunikasi nonverbal proksemik berpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan. 

H2e Diduga komunikasi nonverbal artifactual berpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan. 

H2f Diduga komunikasi nonverbal paralanguage berpengaruh signifikan 

terhadap keberhasilan pelatihan karyawan. 

H3 = Diduga komunikasi nonverbal kinesik berpengaruh dominan terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan. 

Komunikasi nonverbal kinesik dikatakan dominan, pendugaan untuk 

penelitian ini didasarkan pada fakta penelitian menurut Setianti (2007) dalam 

makalah ilmiah yang ditulis telah menunjukkan bahwa 80% komunikasi antar 
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manusia dilakukan secara nonverbal. Area dari komunikasi nonverbal ialah bahasa 

tubuh atau kinesik, serta mengikuti suara dan artikulasi. Bahasa tubuh merupakan 

yang paling penting untuk seorang pembicara. Dengan mengetahui bahasa tubuh, kita 

dapat mengetahui perasaan seseorang yang sebenarnya walaupun mereka tidak ingin 

mengatakannya. Bahasa tubuh kedengarannya seperti sebuah kontradiksi. Kita 

biasanya berbicara dengan cara lisan, namun penelitian makin menemukan bahwa 

bahasa tubuh sebenarnya sebuah bahasa. Dapat dibayangkan kata-kata dan kalimat-

kalimat yang terdiri dari gerak isyarat tubuh disengaja dan tanda-tanda dari alam 

bawah sadar yang tidak disadari. Sebuah gerakan tubuh seperti menjabat seseorang 

adalah sebuah kata. Sederetan gerakan tubuh yang berkesinambungan yang sering 

disebut kelompok adalah kalimat. Ketika berkomunikasi dengan orang lain kita 

paling sering melihat wajah. Pada wajah terdapat 90-an syaraf yang dapat 

menyampaikan pesan. Sedikit perubahan dapat mengubah arti dari pesan yang ingin 

disampaikan. Alis dan kening juga menambah makna pesan dari terkejut sampai 

dengan marah. Mulut, ketika kita berbicara dapat membentuk sudut turun atau sudut 

naik yang membentuk sebuah senyuman. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1. Rancangan Penelitian   

Metode merupakan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

penelitian berarti penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang 

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-

hati serta sistematis. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh 

melalui penelitian adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu 

yang valid. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

jawaban-jawaban atas pertanyaan tertentu.  

Metode penelitian digunakan sebagai panduan bagaimana kegiatan 

penelitian dilakukan agar diperoleh jawaban sekaligus kesimpulan yang tidak 

meragukan atas suatu masalah. Data yang telah diperoleh dari penelitian dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah 

(Sugiyono,2008:4)  

Maka, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan 

dikembangkannya suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu permasalahan.    
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3.1.1. Pendekatan Penelitian  

Menurut Sugiyono (2008:12), pendekatan penelitian dibedakan menjadi 

dua meliputi : 

a) Pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

b) Pendekatan penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yang berdasarkna 

filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan 

dengan trianggulasi (peggabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian kuantitatif yang mana penelitian ini dilakukan pada 

populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat 

deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis (Sugiyono,2008:13). 

3.1.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan penelitian jenis penelitian 

survei. Penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu 

yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 
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pengumpulan data. Penelitian survei ini digunakan dengan tujuan untuk 

melakukan explanatory research (penelitian penjelasan) (Singarimbun,2008:4). 

Explanatory research (penelitian penjelasan) merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan, kedudukan variabel-variabel yang 

diteliti serta hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis 

(Sugiyono, 2008:11).  

3.1.3. Sifat Penelitian 

Sifat atau ciri penelitian itu sendiri yaitu menurut data pada 

(www.infoskripsi,com) meliputi antara lain : 

1) Pasif, hanya ingin memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau 

persoalan,  

2) Aktif, ingin memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.  

Sifat atau ciri dari penelitian ini yaitu bersifat Aktif, yaitu ingin 

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis pada peranan 

komunikasi verbal dan nonverbal terhadap keberhasilan pelatihan karyawan. 

3.1.4. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada bidang manajemen sumber daya manusia 

dalam hal peranan komunikasi verbal dan nonverbal terhadap keberhasilan 

pelatihan karyawan. 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Komunikasi Verbal dan Nonverbal 

 

Keberhasilan Pelatihan   

http://www.infoskripsi,com
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3.2. Unit Analisis 

Unit Analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai 

subjek penelitian (Arikunto 2006:143). Unit analisis pada penelitian ini adalah 

pada karyawan AJB Bumiputera 1912 kantor Operasional Cabang Malang-

Celaket bagian Askum yang sedang mengikuti pelatihan dan sumber data peneliti 

adalah peserta pelatihan pada satu periode tahun 2010 dengan mengisi kuesioner 

dan wawancara kepada beberapa peserta pelatihan.  

3.3. Populasi dan Sampel   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2008:115). Pada 

penelitian ini populasi yang diteliti adalah karyawan dibawah naungan AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang yang sedang mengikuti pelatihan periode IV 

tahun 2010. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan pada periode ini adalah 

57 orang. Karena jumlah populasi kecil yaitu hanya 57 orang, maka digunakan 

teknik sampling jenuh atau sensus yaitu keseluruhan populasi dijadikan 

sampel/responden.   

3.4. Sumber Data dan Jenis Data  

Data merupakan sumber informasi. Oleh karena itu, sumber data 

merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode 

pengumpulan sumber data. Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat 
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kualitatif dan kuantitatif. Menurut Umar (2004:100) terdapat dua sumber data 

dalam penelitian ini yaitu : 

a.   Data Primer  

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau 

sumber asli (tanpa perantara), seperti hasil wawancara atau hasil kuesioner yang 

disebarkan pada responden.  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner 

kepada tenaga kerja yang mengikuti pelatihan pada AJB Bumiputra 1912 Cabang 

Malang serta wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya 

jawab secara langsung dengan pimpinan dan karyawan AJB Bumiputra 1912 

Cabang Malang responden yang memahami objek penelitian yang dianggap dapat 

memberikan informasi serta data  yag diperlukan. 

b.   Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang pengumpulannya tidak dilakukan oleh 

peneliti sendiri, melainkan data tersebut dikumpulkan oleh pihak lain. Data 

sekunder dapat berupa catatan, laporan histories yang tersusun dalam arsip, data 

dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Sumber data ini terdiri 

dari dua kategori, yaitu data internal dan data sekunder.   

Data internal adalah data yang tersedia dalam perusahaan seperti jumlah 

nasabah, kegiatan perusahaan dan data internal lainnya yang dapat diberikan 

secara khusus tanpa mengambil data rahasia yang ada di perusahaan. Sedangkan 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan seperti dari 

majalah, internet, maupun publikasi lainnya.  
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3.5. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini metoda pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara : 

 

Kuesioner 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya ( Sugiyono, 2007:142). 

Data yang dimaksud adalah data tentang peranan komunkasi verbal dan non 

verbal yang dilakukan komunikator  terhadap keberhasilan pelatihan. 

 

Dokumentasi 

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008:422) 

 

Studi Pustaka 

Merupakan metode pengumpulan data yang bersumber pada literatur, majalah 

internet dan hasil penelitian sebelumnya yang diperoleh dari perpustakaan serta 

dengan masalah penelitian. 

 

Wawancara 

Merupakan proses mendapatkan informasi dengan bertanya jawab secara 

langsung antara pewawancara dengan responden (Singarimbun, 2008:192). 

Metode ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh informasi yang 

tidak dapat diperoleh dengan cara lain. 

Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 

pimpinan dan karyawan yang memahami obyek penelitian yang dianggap 

dapat memberikan informasi serta data yang diperlukan. 
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3.6. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dutetapkan oleh 

peneliti untuk untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:58). 

Variabel-variabel yang akan diteliti falam peneltian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas atau disebut juga independent variabel adalah variabel yang 

dipandang sebagai mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel terikat atau dependent variabel (Kerlinger, 2002:58). 

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan aialah : 

 

Komunikasi verbal lisan (X1) 

 

Komunikasi verbal tulisan (X2) 

 

Kinesik (X3) 

 

Proksemik (X4) 

 

Artifactual (X5) 

 

Paralanguage (X6) 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat atau disebut juga dependent variable yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas Kerlinger (2002). Dalam 

penelitian ini, variabel dependen / terikatnya adalah keberhasilan pelatihan.    
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3.7. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Penelitian survey terdiri dari dua tahap, yaitu proses teoritisasi dan proses 

empirisasi. Pemahaman pada proses teorisasi melalui pendefinisian konsep dan 

teori yanga akan membantu peneliti dalam merumuskan hubungan-hubungan 

teoritis secara baik. Sedangkan pada tahap empirisasi, pengetahuan tentang 

variabel dan definisi operasional diperlukan agar peneliti memiliki gambaran yang 

jelas tentang data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian (Singarimbun, 

2008: 31). Berikut adalah definisi operasional variabel dalam penelitian ini : 

a. Komunikasi lisan (X1) 

Komunikasi lisan adalah komunikasi yag menggunakan kata-kata secara lisan 

(oral). 

Indikatornya adalah : 

 

Pilihan kata 

 

Tata bahasa 

 

Pengucapan bahasa 

b. Komunikasi tulisan (X2) 

Komunikasi tulisan merupakan seluruh sarana komunikasi selain bahasa oral 

yaitu tulisan untuk menunjukkan sesuatu. 

Indikatornya adalah : 

 

Ukuran huruf 

 

Konsistensi penggunaan warna pada huruf 

 

Kejelasan tulisan 

c.  Kinesik (X3) 

Kinesik ialah kode nonverbal yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan badan.  
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Indikatornya adalah : 

 
Isyarat ditunjukkan oleh gerakan tubuh 

 
Ekspresi wajah 

 

Gerakan mata dan kepala 

d. Proksemik (X4)  

Kode nonverbal yang menunjukkan kedekatan dari dua objek yang 

mengandung arti.  

Indikatornya adalah : 

 

Ruang dan jarak waktu berkomunikasi 

 

Posisi tubuh 

e. Artifactual (X5) 

Artifactual adalah hasil kerajinan manusia (seni), baik yang melekat pada diri 

manusia maupun ditujukan untuk kepentingan umum. Artifactual ini selain 

dimaksudkan untuk kepentingan estetika, juga untuk menunjukkan status atau 

identitas diri seseorang atau suatu bangsa. 

Indikatornya adalah : 

 

Penampilan fisik 

 

Atribut yang digunakan 

 

Cara berpakaian 

f. Paralanguage (X6)  

Paralanguage merupakan suatu isyarat yang timbul karena adanya sebuah 

tekanan pada saat berbicara. sehingga pada saat si komunikator berbicara, 

sang komunikan sudah mengerti apa yang sebenarnya ingin dibicarakan.  
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Indikatornya adalah : 

 
Tekanan pada suara 

 
Artikulasi kata 

 

Intonasi pengucapan bahasa 

c. Keberhasilan Pelatihan (Y) 

Keberhasilan pelatihan  merupakan sejauh mana hasil yang dapat diperoleh 

setelah pelatihan dilakukan. 

Indikatornya adalah : 

 

Reaksi peserta 

 

Perubahan dalam pengetahuan dan  keterampilan para peserta 

 

Perubahan dalam sikap peserta 

Tabel 3.1. Konsep, Variabel, Indikator dan Item 
Konsep Variabel Indikator Item 

Komunikasi 
Verbal dan 
Nonverbal 

Komunikasi 
Lisan  
(X1) 

Pilihan kata, tata 
bahasa, 
pengucapan 
bahasa 

a) Perkataan pelatih dapat dipahami  
b) Menggunakan pilihan kata yang 

mudah dicerna 
c) Pelatih tidak hanya menggunakan 

bahasa baku tetapi campuran 
bahasa asing/daerah 

d) Pelatih mengatakan hal-hal 
penting untuk peserta 

Komunikasi 
Tulisan 

(X2)  

Ukuran huruf, 
konsistensi 
penggunaan 
warna pada huruf, 
kejelasan tulisan  

a)

 

Isi buku panduan pelatihan dapat 
dimengerti 

b)

 

Tulisan pelatih dapat dibaca 
dengan baik 

c)

 

Tulisan pelatih menambah ilmu 
yang diajarkan 

Komunikasi 
Kinesik  

(X3)  

Isyarat 
ditunjukkan oleh 
gerakan tubuh, 
ekspresi wajah, 
gerakan mata dan 
kepala 

a)

 

Wajah pelatih tampak ramah 
b)

 

Pelatih menggerakkan tangan 
memberi isyarat dalam melatih 

c)

 

Pelatih menghadap (sikap tubuh) 
ke peserta pelatihan 

d)

 

Pelatih melihat (memandang) 
peserta pelatihan 

Komunikasi 
Proksemik 

(X4)  

Ruang dan jarak 
waktu 
berkomunikasi, 
posisi tubuh, 

a)

 

Jarak pelatih dan peserta 
pelatihan ideal 

b)

 

Posisi pelatih tidak 
membelakangi peserta 

c)

 

Pelatih tidak hanya duduk diam 
di tempat 
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Lanjutan Tabel 3.1. 
Konsep Variabel Indikator Item 

 
Komunikasi 
Artifactual 

(X5)  

Penampilan, 
atribut yang 
digunakan, cara 
berpakaian 

a)

 
Pelatih menggunakan pakaian 
rapi 

b)

 
Pelatih berpenampilan menarik 

c)

 
Cara berpakaian pelatihs sesuai 
dengan tempat dan kondisi 
pelatihan 

Komunikasi 
Paralanguage 

(X6)  

Tekanan pada 
suara, artikulasi 
kata, intonasi 
pengucapan 
bahasa 

a)

 

Suara pelatih dapat didengar dan 
dipahami dengan jelas oleh 
peserta 

b)

 

Pelatih berkata sesuai intonasi 
dan nada bicara  

c)

 

Cara berbicara pelatih terarah dan 
terstruktur 

Keberhasilan 
Pelatihan  

Keberhasilan 
pelatihan 
karyawan  

Reaksi peserta  a)

 

Pelatihan yang dilakukan dapat 
bermanfaat bagi peserta pelatihan 

b)

 

Ilmu yang diperoleh dapat 
digunakan saat praktek 

c)

 

Pelatihan dapat membuat peserta 
kritis dan tanggap dalam materi 
yang disampaikan 

Perubahan dalam 
pengetahuan dan  
keterampilan para 
peserta 

a)

 

Mengerti kewajiban sebagai 
karyawan 

b)

 

Mengerti hak sebagai karyawan 
c)

 

Mengerti efisiensi dan efektivitas 
di perusahaan 

d)

 

Mengerti materi pelatihan 
e)

 

Setelah mendapatkan materi, 
dapat menerapkanny dalam 
perusahaan 

f)

 

Mengerti penyelesaian 
permasalahan pada pekerjaan 

Perubahan dalam 
sikap peserta 

a)

 

Bersedia mematuhi seluruh 
peraturan 

b)

 

Bersedia melakukan efisiensi dan 
efektivitas di dalam perusahaan 

Sumber : Data Primer (diolah), 2010  

3.8. Instrumen Penelitian   

Data penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban para responden sehingga 

data tersebut termasuk skala interval (data berjenjang). Menurut Riduwan 

(2009:24) skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data 

yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Oleh karena itu, untuk memperoleh 

data kuantitatif, konsep diukur dengan menggunakan metode pengukuran skala 
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tetap yang dikembangkan oleh Likert. Model instrumen penelitian menggunakan 

skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda 

(Sugiyono, 2008:132)  

Dalam penelitian ini, model instrumen yang dipakai sebagai alat untuk 

mengumpulkan data adalah berupa daftar pernyataan atau kuesioner jenis tertutup 

berjumlah 31 butir yang harus diisi oleh responden dengan cara memilih jawaban 

yang telah disediakan dalam bentuk pilihan ganda. Hasil jawaban memiliki 

kriteria sebagai berikut : 

1)   Apabila responden memililih jawaban Sangat Setuju maka skornya 5. 

2)   Apabila responden memililih jawaban Setuju maka skornya 4. 

3)   Apabila responden memililih jawaban Netral maka skornya 3. 

4)   Apabila responden memililih jawaban Tidak Setuju maka skornya 2. 

5)   Apabila responden memililih jawaban Sangat Tidak Setuju maka skornya 1.  

Menurut Sugiyono (2008:134) Skala Likert digunakan karena mempunyai 

berbagai pertimbangan sebagai berikut : 

a. Mempunyai banyak kemudahan, seperti dalam menyusun pernyataan 

memberi skor, serta skor yang lebih tinggi tarafnya mudah dibandingkan 

dengan skor yang lebih rendah. 

b. Mempunyai reliabilitas tinggi dalam mengurutkan berdasarkan intensitas 

sikap tertentu. 

c. Luwes dan fleksibel.    
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3.9. Uji Instrumen Penelitian  

Untuk menunjukkan sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya, 

dilakukan dua pengujian, yaitu : 

3.9.1. Validitas  

Validitas merupakan sejauh mana alat pengukur dapat mengukur apa yang 

ingin diukur (Singarimbun, 2008:124). Uji validitas merupakan prosedur 

pengujian untuk melihat apakah pernyataan kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas alat 

ukur menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran variabel yang dimaksud.  

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi 

antara masing-masing pernyataan dengan skor total yang dilakukan dengan 

menggunakan teknik kolerasi product moment co-efficient of correlation Pearson, 

dengan rumus sebagai berikut (Dajan,1996:315) : 

                   n ( xy) 

 

( x)( y) 
r = 

          [n x2 

 

( X)2][n y2 

 

( y)2]  

Keterangan :  

n = Jumlah pertanyaan  

x = skor iterm/butir pertanyaan 

y = skor total 

r = koefisen korelasi product moment x dan y   

Untuk menguji validitasnya instrumen penelitian ini digunakan 

perhitungan validitas melalui program SPSS for Windows Release versi 16.0.  

Berikut ini langkah-langkah dalam pengukuran validitas antara lain: 
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1. Buka file Kuesioner Bumiputera  

2. Dari menu utama utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih sub menu 

Correlate, dan pilih Bivariate. 

3. Setelah tampak layar kotak Variables, masukan variabel yang ingin diuji. 

4. Tekan OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis.  

Nilai koefisien korelasi (rhitung) masing-masing item pernyataan 

dibandingkan dengan nilai korelasi tabel (rtabel) pada taraf signifikansi ( )= 0,05. 

Jika rhitung > rtabel maka item pernyataan dinyatakan valid. 

3.9.2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua 

kali atau lebih untuk mengukur objek yang sama, dan hasil pengukuran yang 

diperoleh relatif konsistensi, maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata 

lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur 

objek yang sama (Singarimbun, 2008:140). 

Reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus koefisien Alpha 

Cronbach, sebagai berikut: 

r = 

 

Keterangan : 

r    = Reabilitas instrumen 

k      = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 

  

= Jumlah varians butir 

   

= Varians total 
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Instrumen dapat dikatakan reliabel jika perhitungan validitas lebih besar 

dari nilai kritisnya pada taraf signifikan 0,05 (

 
= 5%) dan dengan menggunakan 

uji Alpha Cronbach, suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,60. Kriteria indeks reliabilitas sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 
No. Interval Kriteria 
1. <0,200 Sangat rendah 
2. 0,200-0,399 Rendah 
3. 0,400-0,599 Cukup 
4. 0,600-0,799 Tinggi 
5. 0,800-1,00 Sangat tinggi 

Sumber : Arikunto, 2006   

Berikut ini langkah-langkah dalam pengukuran reliabilitas dengan 

menggunakan program SPSS for Windows Release versi 16.0. antara lain: 

1. Buka file Kuesioner Bumiputera. 

2. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih sub Menu scale, 

dan pilih Reliability Analize. 

3. Setelah tampak kotak Reliability Analize, masukkan variabel yang ingin diuji. 

Masukkan semua hasil jawaban dari masing-masing variabel ke dalam kotak 

item sebelah kanan. 

4. Pada bagian model, biarkan pilihan pada alpha, abaikan kotak pilihan List 

Item Models. 

5. Klik tombol Statistik, sehingga tampak dilayar tampilan gambar dan 

kemudian diisi dengan cara sebagai berikut: 

6. Pada bagian Descriptive for (terletak dikiri atas), pilih Item. 

7. Abaikan bagian lainnya, dan tekan tombol Continue untuk kembali ke kotak 

sebelumnya. 

8. Tekan OK untuk proses data. 
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3.10. Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode 

yang sesuai. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah : 

1. Metode Kuantitatif 

Dalam analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasikan data-data 

dalam bentuk angka, membandingkan dan menghitungkan dengan 

menggunakan teknik statistik. Adapun teknik statistik yang digunakan adalah 

korelasi dan regresi linier berganda dengan bantuan paket program SPSS. 

2. Metode Kualitatif 

Dalam analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan data-data 

yang telah didapat, dengan menyajikan dalam bentuk tabel, gambar dan 

diagram, digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan 

tuntas mengenai struktur melalui pendekatan teori yang ada. Metode ini 

berdasar pada hasil jawaban ulang yang diperoleh dari responden. Metode ini 

diharapkan dapat mendukung hasil dari analisis kuantitatif.  

Tujuan dari penggunaan metode analisis data ini adalah untuk 

menyederhanakan data-data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan 

diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.  

3.10.1  Uji Asumsi Klasik  

Teknik estimasi variabel bebas yang melandasi analisis regresi disebut 

Ordinary Least Square (pangkat kuadrat terkecil biasa). Inti metode OSL adalah 

mengestimasikan suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari 

kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali,2000:43). 
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Salah satu syarat untuk bisa menggunkan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bisa dan efisien (Best Linear Estimator/BLUE) dari satu persamaan regresi 

berganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square) perlu 

dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi 

persyaratan asumsi klasik. 

Agar diperoleh nilai yang tidak bias dan efisien pada persamaan regresi, 

ada beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam menganalisa data 

(Ghozali,2001:57), yaitu : 

Uji asumsi kalsik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Uji Normalitas Data 

      Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

kenormalan data. Uji kenormalan data dilakukan untuk mengetahui apakah 

sampel yang dianalisis mewakili populasi data atau tidak terhingga dengan 

diketahui kenormalan data maka dapat ditentukan alat uji yang tepat. Pengujian 

terhadap kenormalan data dilakukan dengan menggunakan One Sample 

Kolmogorov Smirnov Test dengan tingkat signifikasni 5%. Dasar keputusannya 

adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal, 

sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal. 

        Uji Normalitas pada penelitian ini akan dilihat dengan menjalankan program 

SPSS for Windows Realease versi 16.0. Berikut ini langkah-langkah dalam uji 

normalitas antara lain:  
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1. Buka file Kuesioner Bumiputera. 

2. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih sub Menu 

Regression kemudian Linear Regression. 

3. Masukkan variabel terikat (Y) pada kolom Dependent. 

4. Masukkan variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5, X6) pada kolom 

Independents. 

5. Tekan tombol Plots sehingga pada layar muncul kotak dialog Linear  

Regression: Plots. 

6. Aktifkan pilihan Normal Probability plots. 

7. Tekan tombol Continue. 

8. Tekan OK untuk proses data. 

        Menurut Santoso (2000:214), dasar pengambilan keputusannya adalah : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

      Multikolinieritas merupakan hubungan linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi (Gujarati, 

2004:48). Multikolineritas muncul apabila diantara variabel bebas memiliki 

hubungan yang sangat kuat. Di dalam Ghozali (2001:57), uji multikolineritas 

bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

di antara variabel bebas. Karena, jika variabel bebas saling berkorelasi, maka 
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variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas 

yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. 

      Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerante And Variante Inflation 

Factor (VIF). Jika VIF > 10, maka variable bebas tersebut mempunyai persoalan 

multikoliniertas dengan variable bebas lainnya. Sebaliknya, apabila VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

       Uji asumsi Multikolenieritas pada penelitian ini akan dihitung menggunakan 

program SPSS for Windows Realease versi 16.0. Berikut ini langkah-langkah 

dalam uji asumsi non multikolenieritas antara lain: 

1. Buka file Kuesioner Bumiputera. 

2. Dari menu Analize pilih sub menu Regression kemudian Linear 

Regression. 

3. Masukkan variabel terikat (Y) pada kolom Dependent. 

4. Masukkan variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5, X6) pada kolom 

Independents 

5. Tekan tombol Statistic sehingga pada layar muncul kotak dialog Linear 

Regression: Statistic. 

6. Non Aktifkan pilihan Estimates dan Model Fit. 

7. Aktifkan pilihan covariance matrix dan Colinearity diagnosis. 

8. Tekan tombol Continue. 

9. Tekan OK.   
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c. Uji Heteroskedastisitas 

      Heteroskedastisitas merupakan gangguan yang muncul dalam fungsi regresi 

dimana semua gangguan tadi mempunyai varians yang sama (Gujarati,2004:177). 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Umumnya heteroskedastisitas terdapat pada data cross section, karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). 

      Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya 

pola tertentu yang jelas pada grafik scatter plot, dimana sumbu X adalah nilai 

prediksi dari regresi, dan sumbu Y adalah nilai residual dari regresi (nilai prediksi 

 

nilai regresi sesungguhnya, dengan dasar pengambilan keputusan (Santoso 

2002:210). Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka 

digunakan dasar analisis sebagai berikut : 

 

Jika terdapat pola tertentu , seperti titik-titik yang membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

telah terjadi Heteroskedastisitas. 

 

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

Heteroskedastisitas.  

Uji heterokedastisitas dari data akan dihitung dengan menggunakan SPSS for 

Windows Release versi 16.0 langkah-langkah untuk mengukur heterokedastisitas 

adalah sebagi berikut: 
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1. Buka file Kuesioner Bumiputera. 

2. Dari menu Analyze pilih sub menu Regression kemudian Linear 

Regression. 

3. Masukan variabel terikat (Y) pada kolom Dependent. 

4. Masukan variabel bebas (X1,X2,X3,X4,X5,X6) pada kolom 

Independents. 

5. Tekan tombol Plots sehingga pada layar muncul kotak dialog Linear 

Regression: Plots. 

6. Masukan variabel SRESID pada sumbu Y. 

7. Masukan variabel ZPRED pada sumbu X.  

8. Tekan tombol Continue. 

9. Tekan tombol OK. 

3.10.2. Analisis Regresi Linier Berganda  

Gujarati (2004:12) menyatakan bahwa analisis regresi merupakan studi 

mengenai ketergantungan variabel terikat dengan satu atau variabel bebas, dengan 

maksud untuk mengestimasi atau meramalkan rata-rata hitung (mean) atau rata-

rata (populsi) variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui.  

Dalam penelitian ini, digunakan model Analisis Regresi Linier Berganda 

untuk menguji hipotesis yang diduga adanya pengaruh yang berarti antara variabel 

bebas, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal terhadap variabel 

terikat, yaitu keberhasilan pelatihan tenaga kerja, baik simultan maupun parsial. 

Bentuk rumusan persamaan menurut (Umar, 2004:188) analisis regresi linier 

berganda adalah:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + e      
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Sesuai dengan skala pengukuran, data yang dikumpulkan merupakan data 

yang nonmetrik. Oleh karena itu, bentuk persamaan regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

Y =  1X1 +   2X2 +  

 

3X3 + 4X4 +  5X5 +  6X6  + e 

Keterangan : 

Y   : Keberhasilan pelatihan 

b1, b2,b3,b4,b5,b6 : Koefisien persamaan regresi 

X1   : Komunikasi verbal lisan 

X2   : Komunikasi verbal tulisan 

X3   : Komunikasi nonverbal kinesik 

X4   : Komunikasi nonverbal proksemik 

X5   : Komunikasi nonverbal artifactual 

X6   : Komunikasi nonverbal paralanguage  

e   : Standar Error   

Dengan menggunakan analisis regresi berganda ini dapat diketahui apakah 

Y dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh X1,X2,X3,X4,X5,X6 secara parsial dan 

simultan. Uji Regresi Linear Berganda pada penelitian ini akan dihitung 

menggunakan program SPSS for Windows Realease versi 16.0. Berikut ini 

langkah-langkah dalam Uji Regresi Linear Berganda antara lain : 

1. Buka file Kuesioner Bumiputera. 

2. Dari menu Analize pilih sub menu Regression kemudian Linear Regression. 

3. Masukkan variabel terikat (Y) pada kolom Dependent. 

4. Masukkan variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5, X6) pada kolom Independents 

5. Tekan tombol Statistics: centang Colinearity Diagnostics. 



65  

6. Klik Plots.: Masukkan variabel SRESID pada sumbu Y, dan masukkan 

variabel ZPRED pada sumbu X. 

7. Tekan tombol Continue. 

8. Tekan OK. 

3.11 Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam mengestimasi nilai aktual dapat 

diukur dari goodness of fit nya. Secara statistik, hal ini dapat diukur dari nilai 

statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasinya (Ghozali,2001 :43). 

Perhitungan statistik ini disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistikanya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya 

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistikanya berada dalam daerah dimana H0 

diterima. 

1. Uji Statistik Simultan (F-test)  

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan ke dalam model regresi memiliki pengaruh secara simultan 

(bersama-sama) terhadap variabel terikat (Ghozali,2001:44). Hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif yang akan diuji pada uji statistik F adalah : 

H0  =  variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Ha = variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat.  

Hipotesis diterima atau ditolak dengan cara membandingkan nilai Fhitung 

dengan nilai Ftabel. Nilai Fhitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut 

(Gujarati, 2004:120): 
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                  R2 / k 
Fhitung =      

   (1 R2)/(n 

 
k 

 
1)  

Dimana :  

F = pendekatan distribusi probabilitas Fischer 

k = banyaknya varabel bebas 

R2 = koefisien determinasi ganda  

n    = jumlah sampel  

Nilai Ftabel dapat dilihat dengan mengetahui tingkat signifikan ( ), derajat 

bebas pembilang (k) dan derajat bebas penyebut (n-k-1). Adapun ketentuan untuk 

menerima atau menolak adalah sebagai berikut : 

Apabila hasil perhitungan menunjukkan: 

1) Fhit > Ftabel, ( = 0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima 

artinya variabel bebas (independent variable) secara bersama-sama 

berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel tergantung/terikat 

(dependent variable) (Y) pada tingkat kesalahan 5% ( = 0,05 ) 

 

2) Fhit  Ftabel ( = 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak 

artinya model regresi tidak berhasil menerangkan variabel bebas secara 

keseluruhan pada tingkat kesalahan 5% ( = 0,05)

  

  Uji F ini untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara 

simultan/serentak terhadap hipotesis satu (minor H1). 

H01 = tidak terdapat pengaruh secara serentak yang signifikan antara 

komunikasi  verbal dan non terhadap keberhasilan pelatihan 

karyawan. 
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Ha1 = terdapat pengaruh secara serentak yang signifikan antara 

komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan. 

Untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas (X) dapat menjelaskan  

perubahan variabel terikat (Y) digunakan nilai adjusted R square. 

2. Uji Statistik Parsial (t test)  

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas (bebas) secara parsial dalam menerangkan variasi variabel 

dependennya (Ghozali, 2001:44). Hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang akan 

diuji pada uji statistik t adalah : 

Ho =  tidak terdapat pengaruh variabel bebas secara parsial (masing-masing 

X1,X2,X3,X4,X5,X6 ) terhadap variabel terikat (Y). 

Ha = terdapat pengaruh variabel bebas secara parsial (masing-masing 

X1,X2,X3,X4,X5,X6) terhadap variabel terikat (Y). 

Hipotesis diterima atau ditolak dengan cara membandingkan nilai thitung 

dengan nilai ttabel. Nilai thitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut 

(Dajan,1996;321): 

     r n 

 

2  
thitung =  

     1 

 

r2  

Dimana :  

t  =   tes hipotesis 

r  =   koefisen korelasi 

n  =   jumlah data 
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Nilai ttabel diperoleh dengan mengetahui tingkat signifikan ( ), serta derajat 

bebas sebesar n-1. Sedangkan penolakan hipotesis atau signifikan pada taraf 5% 

(taraf kepercayaan 95%). 

Untuk mempermudah perhitungan pengujian hipotesis diatas digunakan 

program computer SPSS for Windows Realease versi 16.0. 

Uji t menguji keberartian koefisien regresi secara parsial dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Cooper:1999) : 

  bi 
Thit  = 
               S (bi)   

Keterangan : 

Thit = nilai thitung 

bi = koefisien regresi 

S(bi)  = standarisasi dari bi (standar eror koefien regresi) 

Hipotesis statistikanya dinyatakan dengan : 

1) Ho : b1 = 0 

2) Ha : b1  0 

Dimana, b1 adalah koefisien variabel independen ke-I, sedangkan b  adalah nilai 

parameter hipotesis. Biasanya b  dianggap sama dengan nol atau tidak ada 

pengaruh antara variabel indpenden terhadap variabel dependen. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesis Ho  adalah sebagai berikut : 

1) -thit < ttabel atau thit > ttabel 

Ho ditolak, Ha diterima artinya variabel bebas secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung pada tingkat kesalahan 

5% ( = 0,05)(tingkat kepercayaan 95%). 
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2) ttabel thitung ttabel 

Ho diterima, Ha ditolak artinya variabel bebas secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung pada tingkat kesalahan 

5% ( = 0,05) (tingkat kepercayaan 95%). 

3. Uji Dominasi dengan Beta ( )  

Untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap variabel tergantung dalam suatu model regresi linier, maka digunakan 

koefisien bebas (koefisien beta). Menurut Arief (1993) untuk menentukan variabel 

bebas yang paling menentukan dalam mempengaruhi nilai varibel dependen 

dalam satu model regresi linier maka digunakan koefisien beta. Untuk 

menentukan nilai koefisien beta maka harus melakukan regresi linier maka setiap 

variabel bebas mengalami proses normalized, yaitu ditransformasikan sehingga 

dapat dibandingkan. Argumentasi yang kemudian adalah bahwa nilai koefisien 

regresi variabel-variabel bebas tergantung pada satuan ukur yang dicapai untuk 

variabel-varibel ini.  

4. Koefisien Determinasi (R2) dan Koefisien Korelasi Berganda (Multiple R) 

Untuk mengukur makna variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan digunakan koefisien korelasi berganda (Mulitiple R), sedangkan untuk 

menunjukkan besarnya kemampuan suatu model dalam menjelaskan keragaman 

variabel terikat, maka digunakan koefisien determinasi ( R2 ). 

Di dalam Ghozali (2001:45) dinyatakan bahwa koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model regresi dalam 

menerangkan  variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol 

dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan-kemampuan variabel-variabel 
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bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat amat terbatas. Nilai R2 yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi  variabel terikat. 

Sedangkan Multiple R digunakan untuk mengukur kebermaknaan variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Oleh karena itu, untuk 

membandingkan R2 dari dua model, harus memperhitungkan banyaknya variabel 

bebas yang ada dalam model. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan adjusted 

R square . Istilah penyesuaian berarti nilai R2 sudah disesuaikan dengan 

banyaknya variabel (derajat bebas) dalam model. R2 yang disesuaikan ini juga 

akan meningkat bersamaan meningkatnya jumlah variabel, tetapi peningkatannya 

relatif kecil. Dengan demikian, karena jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 

lebih dari dua maka penelitian ini menggunakan adjusted R square dalam 

menganalisis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1. Gambaran Umum AJB Bumiputera 1912 

4.1.1. Sejarah Singkat AJB Bumiputera 1912  

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, 

yang didirikan di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 12 Februari 1912 dan pada 

awalnya didirikan sebagai wadah persatuan Guru-Guru Hindia Belanda untuk 

mengayomi nasib guru-guru bumiputera (pribumi).  

Onderlinge Levensverzekering Maatsehappij Perserikatan Guru Hindia 

Belanda (OLMij PGHB) didirikan oleh Mas Ngabehi Dwijosewojo, seorang guru 

sederhana yang juga sekretaris pengurus besar Budi Utomo. Beliau dibantu pula oleh 

Mas K. H. Soebroto sebagai direktur dan Mas Adimidjojo sebagai bendahara. Pada 

perkembangan selanjutnya, OLMij PGHB berubah nama menjadi Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 dengan lima orang pemegang polis, yaitu tiga orang 

pendiri dan dua orang guru PGHB.  

OLMij PGHB yang didirikan dengan akta notaries DE HOUNDT yang 

berkedudukan di Yogyakarta, sah menurut hukum sejak berdiri sebagai suatu bentuk 

usaha untuk melakukan perbuatan hukum perdata sebagaimana hak dan kewajiban. 

Perseroan Terbatas yang sah sebagai hukum berdasarkan pasal 10 keputusan 

Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1879 No. 2 stb. 64 sesuai surat Sekretaris 

Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 6 April 1915.  
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Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau kepada 

pemegang polisnya, maka organisasi perusahaan dibuat lebih fokus dengan 

membentuk tiga divisi yang memiliki tiga segmen pasar yang berbeda, yaitu: 

1. Divisi Asuransi Perorangan (segmen pasar adalah masyarakat berpenghasilan 

menengah ke atas). 

2. Divisi Asuransi Kumpulan (segmen pasarnya adalah instansi, organisasi ataupun 

perkumpulan). 

3. Divisi Asuransi Syariah (segmen pasar syariah).  

Salah satu keunggulan AJB Bumiputera 1912 terletak pada sisi kepemilikan 

dan kepenguasaan yang unik karena bentuk badan usahanya adalah mutual atau 

usaha bersama . Sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk 

usaha bersama , maka seluruh pemegang polis asuransi dapat dianggap sebagai 

pemilik AJB Bumiputera 1912. Premi asuransi yang dibayarkan kepada AJB 

Bumiputera 1912 sekaligus dianggap sebagai modal usaha. Jalan sebuah perusahaan 

ditentukan oleh Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang terdiri dari Wakil Pemegang 

Polis. Tanggung jawab operasional perusahaan berada di tangan Direksi, yang 

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam mendukung kemajuan 

perusahaan. Bidang usaha jasa perasuransian adalah bidang usaha yang berupaya 

menanggulangi resiko kerugian finansial yang mungkin akan dihadapi oleh anggota 

masyarakat, sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, sehingga 

berpotensi menjadi sarana penunjang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur. 
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Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa serta lahir pada masa 

pergerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, maka 

AJB Bumiputera 1912 senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan kinerja serta 

pelayanan secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam industri asuransi. 

4.1.2. Lokasi Perusahaan  

Lokasi AJB Bumiputera 1912 kantor Operasional Cabang Malang-Celaket 

terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 83. Lokasi kantor Cabang Malang-Celaket 

dapat dibilang sangat strategis karena terletak di pusat kota dan berada di tepi jalan 

utama, yang memungkinkan untuk dijangkau oleh setiap nasabah di kota Malang. 

Selain itu, kantor Cabang Malang-Celaket menempati gedung yang sama dengan 

Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 Malang, sehingga memiliki kontrol yang 

efektif dan efisien dalam hal operasional perusahaan maupun pelayanan terhadap 

nasabah. 

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan AJB Bumiputera 1912  

Bidang usaha yang dijalankan oleh AJB Bummiputera 1912 adalah 

menawarkan berbagai jenis proteksi dan pertanggungan yang dapat meminimalkan 

resiko. Dalam hal ini pihak nasabah dapat membagi atau mengalihkan resiko yang 

mungkin akan dihadapi. Namun resiko yang dapat dialihkan kepada AJB Bumiputera 

1912 bukanlah resiko hilangnya jiwa seseorang melainkan kerugian keuangan yang 

mungkin ditanggung oleh pihak keluarga yang diakibatkan oleh hilangnya jiwa salah 

satu anggota keluarga tertanggung. 
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Bentuk usaha AJB Bumiputera 1912 adalah mutual company yang artinya 

adalah seluruh pemegang polis turut menjadi pemilik perusahaan. Dalam 

pelaksanaannya, pemegang polis ini diwakili oleh sebuah lembaga yang disebut BPA 

(Badan Perwakilan Anggota), yang merupakan lembaga tertinggi di dalam 

perusahaan. Saat ini anggota BPA terdiri dari 11 orang yang berasal dari 11 wilayah 

pemilihan di seluruh Indonesia, yang dipilih berdasarkan suara terbanyak. BPA itu 

sendiri memiliki banyak tugas, antara lain menentukan pokok-pokok kebijakan 

perusahaan dan mengadakan pengawasan umum.  

Setiap pemegang polis asuransi pada AJB Bumiputera 1912 memiliki hak 

untuk memilih dan dipilih menjadi anggota BPA. Syarat untuk menjadi anggota BPA 

adalah pemegang polis yang masih aktif, dan kontrak asuransinya belum akan 

berakhir dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.  

AJB Bumiputera 1912 juga menerbitkan jenis polis dengan hak pembagian 

laba (participating policy) dimana pemegang polis akan memperoleh bagian dari 

kelebihan pendapatan (laba) perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan akan 

dialokasikan untuk dibagikan kepada pemegang polis, untuk tambahan modal 

perusahaan dan untuk dana cadangan dengan proporsi sebagai berikut: 

1. 60% untuk pemegang polis dengan hak pembagian laba. 

2. 20% untuk tambahan modal, dalam rangka pengembangan perusahaan. 

3. 20% untuk digunakan sebagai dana cadangan.    
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4.1.4. Visi dan Misi   

Ada beberapa visi dan misi dari AJB Bumiputera 1912, pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1. Visi dan Misi AJB Bumiputera 1912  
Visi AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi jiwa 

nasional yang kuat, modern dan menguntungkan, didukung 
oleh Sumber Daya Manusia profesional yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai Idealisme dan Mutualisme 

Misi    a. Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa 
yang berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam 
pembangunan nasional melalui peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

b. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan 
untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, 
peningkatan produktivitas dan peningkatan 
kesejahteraan, dalam rangka peningkatan kualitas 
pelayanan perusahaan kepada pemegang polis. 

c. Mendorong terciptanya iklim kerja yang inovatif untuk 
mendukung bisnis internal perusahaan yang efektif dan 
efisien.  

Sumber : Data Internal AJB Bumiputera 1912, 2010 

4.1.5. Falsafah dan Budaya Perusahaan  

Falsafah AJB Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut: 

1. Idealisme  

Senantiasa memelihara nilai-nilai perjuangan dalam mengangkat kemartabatan 

anak bangsa sesuai dengan sejarah pendirian AJB Bumiputera 1912 sebagai 

badan usaha penjualan.    



76  

2. Mutualisme  

Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan 

memberdayakan potensi komunitas AJB Bumiputera 1912 dari, oleh dan untuk 

komunitas AJB Bumiputera 1912 sebagai manifestasi perusahaan rakyat. 

3. Profesionalisme  

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata 

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan senantiasa 

berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.  

Asuransi jiwa memiliki tujuan penting dalam suatu kehidupan. Tujuan itu 

mengarah pada pembangunan nasional dan investasi. Tujuan AJB Bumiputera 1912 

dibagi menjadi dua: 

1. Asuransi jiwa dalam pembangunan nasional: 

a. Untuk investasi, yaitu investasi di sektor keuangan dan sektor riil. 

b. Untuk pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. 

c. Untuk pajak pemerintah. 

d. Pembangunan sarana dan prasarana. 

e. Kesejahteraan ekonomi. 

f. Pembangunan nasional itu sendiri. 

2. Asuransi jiwa sebagai sarana proteksi dan investasi: 

a. Memberikan rasa aman dan menghilangkan kekhawatiran terhadap resiko 

keuangan. 

b. Tersedianya dan pada saat dibutuhkan. 

c. Tersedianya dana untuk masa depan pendidikan anak. 
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d. Tersedianya dana untuk kesejahteraan hari tua (pensiun). 

e. Pembagian laba (reversionary bonus). 

f.      Sebagai warisan.  

Penjabaran budaya perusahaan tertuang dalam akronim kata BUMIPUTERA 

sebagai berikut : 

1. Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan. 

2. Utamakan Proses Kerja yang Benar. 

3. Menjadi Teladan dan Panutan. 

4. Ikut Menjaga Tradisi Kebersamaan dilandasi Rasa Memiliki Perusahaan. 

5. Profitabilitas menjadi Sasaran. 

6. Ulet dalam Melakukan Pekerjaan. 

7. Taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Peraturan Perusahaan. 

8. Efektif dan Efisien dalam Segala Kegiatan. 

9. Ramah dan Tulus Ikhlas terhadap Rekan Kerja. 

10. Amanah dalam mengemban Tugas Perusahaan         
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4.1.6. Struktur Organisasi Perusahaan  

Berikut ini adalah struktur organisasi AJB Bumiputera: 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Bagian Operasional AJB Bumiputera 1912                       

Sumber : Kantor Operasional AJB BUMIPUTERA Malang Celaket, 2010       

Supervisor 

KEPALA UNIT 
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KEUANGAN 
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Pegawai Administrasi 

KEPALA UNIT 
OPERASIONAL 

KEPALA CABANG 
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Adapun rincian kegiatan dari masing-masing pemangku jabatan adalah 

sebagai berikut: 

4.1.7. Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab  

Masing masing jabatan mempunyai uraian tugas, wewenang maupun 

tanggung jawab. 

1)   Pimpinan Operasional 

Pimpinan operasional memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. Melaksanakan program kerja kantor wilayah ke dalam kegiatan kantor 

operasional. 

b. Memutuskan penerimaan agen dan pemutusan hubungan kemitraan. 

c. Menyeleksi surat permintaan (SP) asuransi dari calon pemegang polis. 

d. Memutuskan permohonan pinjaman polis sesuai ketentuan. 

e. Memberikan peringatan, teguran, dan penghargaan kepada agen, pegawai, 

dan  pejabat operasional. 

f. Memberikan rekomendasi, promosi, mutasi, dan degradasi pegawai/pejabat 

operasional. 

g. Memutuskan dan mengesahkan pengeluaran sesuai kewenangan yang 

diberikan. 

h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem secara konsisten. 

i. Melakukan pengecekan ulang (rechek) produksi sesuai ketentuan.    
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2)   Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) 

Seorang petugas KUAK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. Membantu menyusun rencana kerja, anggaran, penerimaan dan pengeluaran 

kantor operasional. 

b. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan blok sistem kantor operasional 

secara tertib. 

c. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan kantor 

operasional. Misalnya melakukan perhitungan laporan arus dana untuk SPV 

dan seluruh agen. 

d. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia di dalam kantor 

operasional. 

e. Mengamankan aset kantor operasional. 

f. Melakukan kegiatan pelayanan kepada pemegang polis. 

g. Menyajikan data dan informasi bisnis secara berkala kepada pemimpin 

operasional. 

h. Melakukan pengecekan ulang (recheck) terhadap posisi kas harian. 

i. Memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai administrasi. 

j. Merekomendasikan dan mengusulkan cuti pegawai administrasi.      
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3)   Kasir 

Seorang kasir memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut : 

a. Membantu administrasi bagian keuangan perusahaan. 

b. Menerima pelunasan pinjaman dan semua penerimaan dalam bentuk uang 

tunai. 

c. Melakukan pembayaran kepada pemegang polis yang habis masa kontrak 

ataupun yang melakukan pengajuan klaim. 

d. Menandatangani bukti setoran pertama. 

e. Membubuhi tanggal, nomer bukti kas, dan paraf pada kuitansi. 

f. Menyusun laporan keuangan bersama dengan KUAK. 

g. Melakukan evaluasi pengeluaran biaya dengan anggaran per bulan. 

h. Mengeluarkan kas untuk melaksanakan pembayaran yang berhubungan 

dengan aktivitas kantor operasional. 

i. Menerima pembayaran premi. 

4)   Pegawai Administrasi 

Tugas dan tanggung jawab pegawai administrasi adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja kantor operasional. 

b. Melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan. 

c. Melakukan pemrosesan input dan output administrasi Kantor Rayon atau 

Operasional. 

d. Membantu pembuatan saleskit. 

e. Menyusun evaluasi Kantor Operasional. 

f. Memeriksa kebenaran pengisian surat permintaan polis. 
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g. Memperbaiki kesalahan sesuai dengan data yang tercantum pada dokumen 

pendukung surat permintaan polis. 

h. Melakukan pencatatan dalam buku produksi. 

i. Menyiapkan data hasil kegiatan pada Pemimpin Operasional. 

j. Melakukan penyimpanan dan pengarsipan berkas transaksi. 

5)   Servis Pemegang Polis 

Tugas dan tanggung jawab servis pemegang polis adalah sebagai berikut : 

a. Melayani keluhan dari pemegang polis. 

b. Menangani polis yang hilang. 

c. Menangani perubahan cara pembayaran premi. 

d. Menangani perpanjangan jangka waktu polis asuransi. 

e. Menangani perubahan produksi polis. 

f. Berhubungan dengan pemegang polis lama. 

6)   Supervisor 

Seorang supervisor memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut : 

a. Melakukan perekrutan agen. 

b. Memandu dan mengawasi agen dalam melaksanakan tugas. 

c. Melakukan pengujian bagi agen dalam persiapan penjualan produksi. 

d. Mengawasi dan memonitor agen dalam penyampaian produk ke 

konsumen/calon konsumen. 

e. Memberikan pengarahan langsung kepada agen. 

f. Melakukan evaluasi terhadap kepuasan kualitas mengenai produk dan 

pelayanan. 
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g. Mengecek data yang diperoleh agen dari nasabah untuk kemudian 

dimasukkan dalam surat permohonan asuransi. 

h. Meneliti ulang penghitungan uang pertanggungan atau premi yang harus 

dibayar oleh pemegang polis. 

i. Menghitung provisi agen. 

Tabel 4.2. Jam Kerja AJB Bumiputera 1912 Malang Celaket  

Keterangan Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 

 

Kamis 
07.30 

 

12.00 
13.00 

 

16.00 
12.00 

 

13.00 

Jum at 
07.30 

 

11.30 
13.00 

 

16.00 
11.30

 

13.00 

Sumber : AJB Bumiputera 1912 Malang Celaket, 2010 

Tabel 4.3. Jumlah Karyawan di AJB Bumiputera Bumiputera 1912 Kantor 
Operasional Celaket-Malang 

Sumber: Portal AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Celaket-Malang, 2010 

4.1.8. Produk Asuransi yang Ditawarkan  

AJB Bumiputera 1912 memiliki 12 produk asuransi yang terdiri dari 2 varian 

produk berdasarkan jenis mata uang yang digunakan, yaitu asuransi rupiah dan 

asuransi dollar, yang kemudian nantinya akan dibagi kembali ke dalam jenis produk 

NO JABATAN JUMLAH 
1 Pemimpin Operasional Cabang 1 orang 

2 KUAK 1 orang 

3 Pegawai Administrasi 5 orang 

4 Kasir 1 orang 

6 SPV 9 orang 

7 Agen : 57 orang 

8 Pesuruh 2 orang 

  

Jumlah 76 orang 
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menurut bentuk dan tujuan asuransinya, asuransi standard dan asuransi berbasis 

investasi (semi unit link). 

1) Asuransi Rupiah 

Asuransi Rupiah terdiri dari dua jenis yaitu : 

a. Asuransi standar 

 

Mitra Beasiswa Berencana 

Program asuransi yang menjamin biaya pendidikan untuk anak, mulai dari 

Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Disamping itu jaminan 

perolehan santunan meninggal dunia sebesar uang pertanggungan. 

 

Mitra Pelangi 

Program asuransi yang memberikan proteksi terhadap resiko yang 

diakibatkan kehilangan nyawa (meninggal dunia) selama masa asuransi. 

Untuk pembayaran premi tunggal, jumlah santunan akan ditambah 

pembayaran premium deposit. 

 

Eka Waktu Ideal 

Eka Waktu Ideal dirancang untuk membantu persiapan dana untuk hari tua 

sekaligus memberikan proteksi meninggal dunia selama masa asuransi. Jika 

tertanggung masih hidup sampai masa habis kontrak, akan dibayarkan 

akumulasi dana kepada pemegang polis, yaitu seluruh premi dasar yang telah 

dibayarkan ditambah dengan reversionary bonus. Jika tertanggung 

meninggal dunia pada masa asuransi, maka ahli waris akan menerima 

santunan sebesar uang pertanggungan yang telah disepakati sebelumnya. 
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b. Asuransi investasi (semi unit link) 

 
Mitra Cerdas 

Merupakan program asuransi pendidikan yang menggabungkan proteksi 

meninggal dunia, tabungan dan perolehan hasil investasi yang kompetitif 

dari pengembangan dana premi asuransi yang telah dibayarkan. Dana 

Kelangsungan Belajar (DKB) akan dibayarkan secara bertahap sesuai 

dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh tertanggung, baik ketika 

tertanggung masih hidup maupun telah meninggal. 

 

Mitra Sehat 

Program asuransi yang menggabungkan 3 unsur, yaitu jaminan santunan 

meninggal dunia, jaminan perawatan di rumah sakit, sekaligus perolehan 

hasil investasi yang kompetitif dari pengembangan dana premi asuransi yang 

telah dibayarkan. 

 

Mitra Permata 

Program asuransi ini dirancang untuk memberikan perlindungan manfaat 

tabungan yang juga memiliki nilai investasi. Meskipun merupakan program 

asuransi, Mitra Permata menawarkan fleksibilitas, baik dalam hal 

keleluasaan pembayaran premi, menentukan besarnya uang pertanggungan 

dan pengambilan nilai tabungan. Jika dana investasi yang diperoleh 

Bumiputera melebihi hasil investasi yang dijamin yaitu 4,5% pertahun, maka 

tambahan hasil investasi bersih akan dibagikan dengan perbandingan 70 : 30 

(70% untuk pemegang polis dan 30% untuk Bumiputera). 
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Mitra Melati 

Mitra Melati dirancang khusus bagi masyarakat yang membutuhkan program 

asuransi dengan manfaat yang pasti. Program asuransi ini merupakan 

perpaduan antara kebutuhan proteksi dengan tabungan/investasi. Tidak 

hanya memberikan jaminan meninggal dunia dengan tingkat suku bunga 

tetap, Mitra Melati juga memberikan kesempatan nasabah untuk 

mendapatkan return (hasil investasi) maksimal dari dana yang telah disetor 

(premi yang dibayarkan). 

 

Mitra Guru 

Program asuransi ini dirancang khusus bagi masyarakat yang ingin 

mempersiapkan dana pensiun untuk hari tua ketika telah melewati usia 

produktif nantinya. Dengan menyetorkan premi minimal Rp. 100.000,- 

(seratus ribu rupiah) per bulan, nasabah akan mendapatkan proteksi 

meninggal dunia, perolehan hasil investasi, serta bonus perlindungan ketika 

telah mencapai usia pensiun. 

2) Asuransi Dollar 

 

Mitra Abadi  

Mitra Abadi merupakan program asuransi yang dirancang untuk memberikan 

proteksi kepada nasabah seumur hidup hanya dengan membayar premi selama 

periode tertentu. Program asuransi ini dipasarkan dengan menggunakan mata 

uang US Dollar ($), dengan masa pembayaran premi antara 3 tahun sampai 20 

tahun. Selain itu, pembayaran premi Mitra Abadi dapat dibayarkan dengan 
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metode tunggal untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi 

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar. 

 

Mitra Prima  

Program asuransi ini memberikan jaminan proteksi meninggal dunia selama 

masa asuransi atau menjanjikan uang pertanggungan yang jumlahnya dapat 

ditentukan sendiri oleh nasabah ketika masa kontrak asuransi berakhir. 

Apabila tertanggung meninggal dunia pada masa kontrak asuransi, maka ahli 

waris yang telah ditunjuk akan menerima santunan yang nilainya sebesar uang 

pertanggungan yang tercantum dalam polis asuransi. 

 

Mitra Oetama  

Program asuransi dengan metode pembayaran premi secara tunggal yang 

fleksibel, dimana menggabungkan 3 manfaat, yaitu santunan meninggal dunia 

sebesar uang pertanggungan (2 kali uang pertanggungan apabila meninggal 

dunia akibat kecelakaan), memberikan biaya rawat inap di rumah sakit, serta 

perolehan tabungan pada akhir masa kontrak asuransi. Kelebihan program 

asuransi ini adalah nasabah dapat meningkatkan nilai proteksi dengan jalan 

penambahan jumlah premi yang disetor.  

 

Mitra Poesaka  

Program asuransi Mitra Poesaka menawarkan metode pembayaran premi 

secara tunggal, yang menggabungkan unsur tabungan dan proteksi meninggal 

dunia. Nasabah juga memiliki keleluasaan dalam meningkatkan nilai proteksi 

dengan jalan penambahan premi. Keunggulan program asuransi ini adalah 
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fleksibilitas yang ditawarkan baik dalam hal pembayaran premi, penarikan 

nilai nominal tabungan, maupun penambahan nilai uang pertanggungan. 

4.1.9. Kelompok Usaha AJB Bumiputera 1912  

Dalam mengembangkan usahanya demi meraih keuntungan untuk pemegang 

polis atau nasabah dan kelangsungan hidup perusahaan, AJB Bumiputera 1912 

memiliki sejumlah kelompok usaha berupa anak perusahaan, yayasan, dan beberapa 

perusahaan penyertaan. Kelompok usaha AJB Bumiputera 1912 terdiri dari: 

1. Anak Perusahaan/Yayasan: 

a. PT Bumiputera Muda 1967 / Bumida 1967 (asuransi kerugian). 

b. PT Bank Bumiputera Indonesia (Perbankan). 

c. PT Wisma Bumiputera (penerbitan dan percetakan). 

d. PT Eurasia Wisata (tour & travel). 

e. PT Informatics OASE (teknologi informasi). 

f. PT Bumiputera Wiyata Hospitality Management Center (perhotelan: Bumi   

Wiyata Hotel 

 

Depok, Hyaat Regency - Surabaya). 

g. PT Bumiputera Mitrasarana (jasa konstruksi). 

h. PT Bumiputera Capital Indonesia (sekuritas). 

i. Yayasan Darma Bumiputera (pendidikan: STIE Dharma Bumiputera). 

j. Yayasan Bumiputera Sejahtera (pengelola kesejahteraan karyawan). 

k. Dana Pensiun Bumiputera (pengelola dana pensiun karyawan). 

2. Asosiasi/Penyertaan: 

a. PT Bumiputera BOT Finance (leasing & financing). 

b. PT Damai Indah Padang Golf (pengelola padang golf). 
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c. PT Sukapraja Padang Golf (pengelola padang golf). 

d. PT Preton Nusantara (pengelola padang golf). 

e. PT Kyoei Medical Center (medical check up). 

f. PT Langen Kridha Pratyangga (pengelola padang golf). 

g. PT Bangunan Jaya (kontraktor). 

h. PT Dago Indah (pengelola padang golf). 

i. PT Pondok Indah Padang Golf (pengelola padang golf). 

j. Asean Re, Ltd (pengelola padang golf). 

k. PT Merapi Padang Golf (pengelola padang golf). 

l. PT Martabe Sejahtera (pengelola padang golf). 

4.1.10. Penjamin Kelangsungan Perusahaan  

Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan pasti akan mengalami  

berbagai macam kendala dan hambatan dalam mempertahankan kelangsungan 

perusahaannya. Hambatan yang mucul dapat diakibatkan oleh ancaman dari pesaing, 

bencana alam ataupun situasi ekonomi yang memburuk akibat kebijakan ekonomi 

pemerintah.  

AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan yang bersifat mutual company 

yang tidak memiliki pemegang otoritas perusahaan, oleh pemerintah diwajibkan 

menjaminkan 20% asetnya kepada pemerintah setiap tahunnya untuk menghindari 

situasi dimana perusahaan tidak mampu lagi membayar ganti rugi kepada nasabah 

akibat mengalami kebangkrutan.  

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, AJB Bumiputera 1912 juga 

mengasuransikan kembali (reasuadur) polis asuransi nasabahnya kepada perusahaan 
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reasuransi nasional dan internasional, serta menanamkan sejumlah keuntungan 

perusahaan di bank yang telah terpercaya. Perusahaan reasuadur dan bank yang 

memiliki jalinan kerjasama dengan AJB Buiputera 1912 adalah: 

1. Perusahaan Reasuadur 

a. Perusahaan Reasuadur Nasional: 

 

PT Maskapai Reasuransi Indonesia. 

 

PT Reasuransi Internasional Indonesia. 

b. Perusahaan Reasuadur Internasional: 

 

Dai-ichi M.L.I.C. 

 

Jepang. 

 

Swiss Re 

 

Swiss. 

 

Universal Reinsurance 

 

Philipina. 

 

ERC Frankona Reinsurance, Ltd 

 

Singapura. 

 

Hannover Ruckversichreugs 

 

Malaysia. 

 

Munich Re 

 

Jerman. 

2. Bank 

a. Bank pemerintah: 

 

Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946). 

 

Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

 

Bank Mandiri. 

b. Bank Swasta: 

 

Citibank.  
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c. Bank Swasta Nasional: 

 
Bank Bumiputera.  

 

Bank Niaga. 

 

Bank Bukopin. 

 

Bank BTPN. 

 

Bank Mayapada. 

 

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. 

 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. 

 

Bank Pembangunan Daerah Maluku. 

4.1.11. Pinjaman Polis   

Pinjaman polis merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan 

asuransi kepada nasabahnya ketika mereka membutuhkan uang tunai untuk jangka 

waktu sementara. Dengan menjaminkan polis asuransi, pemegang polis dapat 

menarik sebagian premi yang telah dibayarkan (nilai tunai) dengan menyertakan 

kesanggupan untuk membayarnya disertai dengan beban bunga sesuai kebijakan 

perusahaan.  

1. Mekanisme Pinjaman Polis  

 

Asuransi Perorangan 

1.   Syarat Fisik  

a. Polis masih berlaku, telah mempunyai Nilai Tunai polis dapat dijadikan 

jaminan   pinjaman.  

b. Pemegang polis menyerahkan :  
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1. Polis asli atau duplikatnya  

2. Fotocopy KTP/SIM (2 lembar) dan memperlihatkan aslinya  

3. Fotocopy kuitansi premi terakhir (2 lembar) dan membawa aslinya  

4. Mengisi / menandatangani surat permintaan peminjaman polis  

2.   Syarat-Syarat Perjanjian  

a. Mata uang pinjaman polis sama dengan mata uang polis jaminan.  

b. Besarnya pinjaman 80% dari Nilai Tunai.  

1. Nilai Tunai dihitung berdasar umur polis.  

2. Umur polis dihitung berdasar banyaknya jumlah pembayaran     

premi,  maksimum sampai dengan saat perhitungan Nilai Tunai.  

c. Suku bunga ditentukan oleh perusahaan Pembayaran/pemungutan 

bunga pinjaman.  

d. Didahulukan daripada angsurannya  

e. Tidak dapat dikurangi atau dibebaskan jika karena suatu hal Agen 

berhalangan melayani penagihan atau pembayaran angsuran 

pinjaman polis dan bunga.  

f. Jika pada saat terjadi pembayaran santunan atau Nilai Tunai masih 

terdapat sisa pinjaman polis, maka sisa pinjaman beserta bunganya 

akan dikurangkan dari pembayaran tersebut.  

g. Jika karena pemegang polis gagal membayar angsuran dan atau 

bunga pinjaman menyebabkan pinjaman plus bunga terutang menjadi 

sama atau lebih besar dibanding Nilai Tunai maka polis jaminan 
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menjadi batal. Jika polis batal, Bumiputera berhak melakukan 

kompensasi atas pinjaman polis dan bunga.  

h. Jika polis jaminan telah habis kontrak lewat 3 (tiga) bulan belum 

diurus oleh pemegang polis atau pihak yang berhak, Bumiputera 

dapat melakukan penyelesaian polis jaminan habis kontrak. 

 

Asuransi Kumpulan  

Pada dasarnya asuransi jiwa Kumpulan tidak ada pinjaman polis, namun 

apabila Pemegang Polis menghendakinya akan diatur secara tersendiri. 

4.1.12. Besarnya Pinjaman Polis, Jangka Waktu Angsuran, Suku Bunga dan 

Denda Tungggakan Angsuran Pinjaman Polis.  

Adapun ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut : 

a. Besarnya Pinjaman Polis maksimum sebesar 80% (delapanpuluh per seratus) 

dari Nilai Tunai polis jaminan pada saat diajukan Pinjaman Polis. 

b. Jangka waktu angsuran pinjaman ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan dan tidak melebihi sisa masa kontrak polis yang dijadikan jaminan. 

c. Suku bunga Pinjaman Polis dengan angsuran flat yang besarnya diatur sebagai   

berikut : 

(1) Bunga Pinjaman Polis untuk polis dengan mata uang rupiah ditetapkan 

sebesar 15 % per tahun. 

(2) Bunga Pinjaman Polis untuk polis dengan mata uang Rupiah Indeks 

ditetapkan sebesar 12 % per tahun. 

(3)  Bunga Pinjaman Polis untuk polis dengan mata uang Standard US Dollar dan 

Indeks US Dollar ditetapkan sebesar 8 % per tahun. 
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(4)  Jika dalam syarat-syarat Umum Polis telah mencantumkan besarnya tingkat 

suku bunga, maka tingkat suku bunga yang berlaku adalah sesuai dengan 

syarat-syarat Umum Polis tersebut. 

d. Angsuran pinjaman dan bunga yang tidak tertagih pada saat jatuh tempo 

dikenakan denda sebagai berikut : 

(1) Untuk Polis mata uang Rupiah sebesar 1,25% per bulan dari akumulasi 

tunggakan angsuran pinjaman dan bunga ditambah denda yang tidak 

tertagih. 

(2) Untuk polis mata uang Rupiah Indeks sebesar 1% per bulan dari akumulasi 

tunggakan angsuran pinjaman dan bunga ditambah denda yang tidak 

tertagih. 

(3) Untuk polis mata uang standard US Dollar dan Indeks US Dollar adalah 0,70 

% per bulan dari akumulasi tunggakan angsuran pinjaman dan bunga 

ditambah denda yang tidak tertagih. 

e. Angsuran Pertama Dipungut di Muka Pada Saat Pinjaman Diterimakan. 

Pada saat Pinjaman Polis diterimakan, sekaligus dipungut angsuran 1 (satu) 

bulan untuk pembayaran pertama. 

f. Biaya Administrasi.  

Setiap pengeluaran Pinjaman Polis dikenakan biaya administrasi yang besarnya 

ditentukan oleh Perusahaan.    
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g. Polis Batal Otomatis. 

1) Jika sisa Pinjaman Polis ditambah bunga dan denda sama dengan atau lebih 

besar dari Nilai Tunai polis jaminan, perusahaan berhak melakukan 

kompensasi, selanjutnya polis secara otomatis menjadi batal. 

2)  Pada saat dilakukan kompensasi yang dihitung dan dipungut lebih dahulu 

adalah bunga berikut denda, baru kemudian angsurannya. Jumlah bunga 

berikut denda yang diperhitungkan adalah sebesar selisih nilai tunai polis 

jaminan dikurangi sisa Pinjaman Polis ditambah bunga berikut denda  

4.2. Gambaran Umum Responden 

Setelah dilakukan pengambilan data, didapatkan hasil dari responden yang 

mengisi kuesioner mengenai Peranan Komunikasi Verbal dan Nonverbal dalam 

Mempengaruhi Keberhasilan Pelatihan Karyawan AJB Bumiputra 1912 

Cabang Malang

 

adalah sebagai berikut : 

4.2.1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.4. Karakateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Banyaknya Responden Prosentase (%) 

1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan 

31 
26 

54% 
46% 

Jumlah

  

57 100% 

Sumber : Data primer (diolah), 2011  

Berdasarkan pada Tabel 4.4. dapat diketahui bahwa dari 57 responden yang 

mengisi kuesioner, dapat dijelaskan bahwa dari keseluruhan responden 31 orang laki-

laki (54%) dan 26 orang perempuan (46%). Data ini memperlihatkan bahwa 

responden antara laki-laki dan perempuan, walaupun laki-laki lebih besar namun 
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hampir dikatakan seimbang. Hal ini disebabkan pelatihan yang dilaksanakan dapat 

diikuti oleh setiap orang tanpa melihat mayoritas dari jenis kelamin yang ada. 

4.2.2. Berdasarkan Usia 

Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
No. Usia Banyaknya Responden Prosentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

< 20 Tahun 
20 

 

30 Tahun 
31 

 

40 Tahun 
41 

 

50 Tahun 
> 50 Tahun 

1 
23 
15 
10 
8 

1,75% 
40,35% 
26,32% 
17,54% 
14,04% 

Jumlah

  

57 100% 
Sumber : Data primer (diolah), 2011   

Berdasarkan pada Tabel 4.5. dapat diketahui bahwa dari 57 responden yang 

mengisi kuesioner, jumlah persentase tertinggi adalah sebesar 40,35% adalah 

responden yang memiliki kelompok usia 20-30 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia 

20 sampai 30 tahun adalah usia masa produktif. Pelatihan yang dilaksanakan  pada 

AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia yang profesional, serta mampu meningkatkan 

pertumbuhan kompetensi karyawan, produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, 

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis 

sehingga usia yang produktif dapat lebih berperan dalam tujuan tersebut.  

Persentase terkecil didapatkan dari rentang usia kurang dari 20 tahun 

dikarenakan pada rentang usia tersebut kriteria dalam bekerja pada perusahaan tidak 

terlalu dibebankan dan rentang usia kurang dari 20 tahun masih dikatakan muda dan 

belia dalam permasalahan dan pengalaman bekerja.   
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4.2.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Banyaknya Responden Prosentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

SD / MI 
SLTP / MTS 

SMA / SMK / MAN 
Diploma 

S1 
Lainnya 

0 
1 
10 
13 
32 
1 

0% 
1,75% 

17,54% 
22,81% 
56,14% 
1,75% 

Jumlah

  

57 100% 
Sumber : Data primer (diolah), 2011  

Berdasarkan pada Tabel 4.6. dapat diketahui bahwa dari 57 responden yang 

mengisi kuesioner, jumlah persentase tertinggi adalah sebesar 56,14% adalah 

responden yang memiliki tingkat pendidikan S1. Dapat dilihat bahwa karyawan yang 

berpendidikan S1 terdapat paling banyak pada jumlah responden. Pada jenjang 

tingkat pendidikan S1 bisa dikatakan jenjang usia dengan memenuhi kriteria awal 

dalam melamar salah satu pekerjaan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang, dan 

pendidikan S1 bisa dikatakan mayoritas dalam standar masuk perusahaan.   

Persentase terkecil didapatkan pada tingkat pendidikan SD/MI, dari tingkat 

pendidikan tersebut dikatakan rendah dan pelatihan yang dilaksanakan merupakan 

pelatihan yang dikatakan penting bagi perusahaan sehingga tingkat pendidikan 

menjadi salah satu hal penting dalam mengembangkan dan jalan untuk meningkatkan 

tujuan bersama diperusahaan.       



98  

4.2.4. Berdasarkan  Masa Kerja 

Tabel 4.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 
No. Masa Kerja Banyaknya Responden Prosentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 

< 5 Tahun 
5 

 

10 Tahun 
11 

 

15 Tahun 
> 15 Tahun 

17 
29 
7 
4 

29,82% 
50,88% 
12,28% 
7,02% 

Jumlah

  

57 100% 
Sumber : Data primer (diolah), 2011  

Berdasarkan pada Tabel 4.7. dapat diketahui bahwa dari 57 responden yang 

mengisi kuesioner, dapat diketahui bahwa masa kerja paling lama yaitu pada masa 

kerja 5 sampai 10 tahun sebanyak 29 orang (50,88%), disusul masa kerja < 5 tahun 

yaitu sebanyak 17 orang (29,82%), kemudian masa kerja 11 sampai 15 tahun 

sebanyak 7 orang (12,28%, dan > 5 tahun sebanyak 4 orang (7,02%).  

Pada Tabel 4.7. jumlah responden yang mendominasi adalah pada masa kerja 

5 sampai 10 tahun. Pada masa kerja tersebut dikatakan tingkat motivasi dan kinerja 

dalam bekerja masih tertantang dalam melakukan pekerjaan di perusahaan yang 

menitikberatkan pada prestasi yang ingin dicapai sehingga masa jenuh dalam bekerja 

belum begitu mempengaruhi.  

4.2.5. Berdasarkan Bagian Pekerjaan 

Tabel 4.8. Karakteristik Responden Berdasarkan Bagian Pekerjaan 
No. Bidang Pekerjaan Banyaknya Responden Prosentase (%) 
1. 
2. 

Agen 
Administrasi 

49 
8 

85,96% 
14,04% 

Jumlah

  

57 100% 
Sumber : Data primer (diolah), 2011 

Berdasarkan pada Tabel 4.8. dapat diketahui bahwa dari 57 responden yang 

mengisi kuesioner, terdapat paling banyak berprofesi sebagai Agen sebanyak 49 

orang (85,96%) dan Administrasi sebanyak 8 orang (15,38%). 
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Pada Tabel 4.8. jumlah responden yang mendominasi adalah dari profesi 

Agen dikarenakan bahwa Agen merupakan pihak yang mewakili perusahaan asuransi 

guna mencari pihak-pihak yang mempertanggungkan jiwanya. Oleh karena itu dalam 

menjalankan tugasnya diperlukan pendidikan dan pelatihan agar kemampuan dari 

agen tersebut dalam mempromosikan produk-produk yang ditawarkan kepada calon 

tertanggung dapat dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan.  

4.3. Hasil Distribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden  

Dalam menilai kemampuan masing-masing variabel penelitian yang 

ditunjukkan pada hasil distribusi frekuensi dengan skor mean dapat diukur dalam 

penilaian yang telah ditetapkan. Interpretasi nilai skor mean untuk variabel penelitan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Interpretasi Nilai Skor Mean dari Variabel Penelitian 
No.

 

Skor Keterangan Interpretasi Nilai 
1. 1 

 

1,8 Jelek / Tidak Penting 
2. > 1,8 

 

2,6 Kurang 
3. > 2,6 

 

3,4 Cukup 
4. > 3,4 

 

4,2 Penting / Baik 
5. > 4,2 

 

5 Sangat Penting / Sangat Baik 
Sumber : Noermijati, 2010 

4.3.1. Variabel Independen  

Dalam penelitian ini ditentukan enam variabel independen dengan berbagai 

item yang digunakan. Bagian berikut ini akan menyajikan keenam variabel tersebut 

dan menampilkan hasil jawaban responden.    
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1.   Pernyataan Untuk Variabel Lisan (X1) 

Tabel 4.10.Hasil Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Variabel Lisan   

Item 

 

Skala Jawaban   

Mean  
5 4 3 2 1 

Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 

Setuju 
f % f % f % f % f % 

X1.1

 

12 21,1 35 61,4 10 17,5 0 0 0 0 4,04 
X1.2

 

15 26,3 31 54,4 11 19,3 0 0 0 0 4,07 
X1.3

 

15 26,3 28 49,1   14 24,6 0 0 0 0 4,02 
X1.4

 

12 21,1 33 57,9 12 21,1 0 0 0 0 4,00 
Mean Lisan 4,03 

Sumber : Data primer (diolah), 2011 

Dari empat item diperoleh hasil jawaban responden yang ditampilkan pada Tabel 

4.10. diatas. Dalam variabel ini memiliki empat item pernyataan yang telah terlampir 

dalam kuesioner.  

Berdasarkan Tabel 4.10. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan kedua (X1.2), yakni pelatih menggunakan pilihan kata 

yang mudah dicerna. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 15 orang 

(26,3%) menjawab sangat setuju, 31 orang (54,4%) menjawab setuju, 11 orang 

(19,3%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X1.2) sebesar 

4,07. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa pelatih menggunakan pilihan kata yang mudah dicerna oleh peserta pada 

pelatihan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang.  

Pernyataan pertama (X1.1), yakni perkataan pelatih dapat dipahami oleh peserta 

pelatihan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 12 orang (21,1%) 

menjawab sangat setuju, 35 orang (61,4%) menjawab setuju, 10 orang (17,5%) 
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menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X1.1) sebesar 4,04. 

Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa perkataan pelatih dapat dipahami oleh peserta pada pelatihan di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang . 

Pernyataan ketiga (X1.3), yakni pelatih tidak hanya menggunakan bahasa baku 

tetapi campuran bahasa asing/daerah. Dari keseluruhan responden (57 responden), 

sebanyak 15 orang (26,3%) menjawab sangat setuju, 28 orang (49,1%) menjawab 

setuju, 14 orang (24,6%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk 

item (X1.3) sebesar 4,02. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden 

berpendapat penting/baik bahwa pelatih tidak hanya menggunakan bahasa baku tetapi 

campuran bahasa asing/daerah pada pelatihan di AJB Bumiputera 1912 Cabang 

Malang, dan hal ini dapat berperan dalam keberhasilan pelatihan (Y) terhadap 

karyawan. 

Pernyataan keempat (X1.4), yakni pelatih mengatakan hal-hal penting yang harus 

diketahui peserta pelatihan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 12 

orang (21,1%) menjawab sangat setuju, 33 orang (57,9%) menjawab setuju, 12 orang 

(21,1%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X1.4) sebesar 

4,00. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa pelatih mengatakan hal-hal penting yang harus diketahui peserta pada 

pelatihan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang.    
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2.   Pernyataan Untuk Variabel Tulisan (X2) 

Dalam variabel ini memiliki tiga item pernyataan yang telah terlampir dalam 

kuesioner. Dari tiga item diperoleh hasil jawaban responden yang ditampilkan pada 

Tabel 4.11. berikut : 

Tabel 4.11. Hasil Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Variabel 
Tulisan   

Item 

 

Skala Jawaban   

Mean  
5 4 3 2 1 

Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 

Setuju 
f % f % f % f % f % 

X2.1

 

8 14,0 38 66,7 11 19,3 0 0 0 0 3,95 
X2.2

 

6 10,5 40 70,2 11 19,3 0 0 0 0 3,91 
X2.3

 

7 12,3 37 64,9 13 22,8 0 0 0 0 3,89 
Mean Tulisan 3,92 

Sumber : Data primer (diolah), 2011 

Berdasarkan Tabel 4.11. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan pertama (X2.1), yakni isi buku panduan materi yang 

digunakan dalam pelatihan dapat dimengerti oleh peserta pelatihan. Dari keseluruhan 

responden (57 responden), sebanyak 8 orang (14%) menjawab sangat setuju, 38 orang 

(66,7%) menjawab setuju, 11 orang (19,3%) menjawab netral, dan didapat rata-rata 

jumlah skor untuk item (X2.1) sebesar 3,95. Hasil tersebut menunjukkan sebagian 

besar responden berpendapat penting/baik bahwa isi buku panduan materi yang 

digunakan dalam pelatihan dapat dimengerti oleh peserta pada pelatihan di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Pernyataan kedua (X2.2), yakni tulisan pelatih di papan tulis dapat dibaca dengan 

baik. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 6 orang (10,5%) 
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menjawab sangat setuju, 40 orang (70,2%) menjawab setuju, 11 orang (19,3%) 

menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X2.2) sebesar 3,91. 

Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa tulisan pelatih di papan tulis dapat dibaca dengan baik oleh peserta pada 

pelatihan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang . 

Pernyataan ketiga (X2.3), yakni tulisan pelatih di papan tulis menambah ilmu 

yang diajarkan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 7 orang 

(12,3%) menjawab sangat setuju, 37 orang (64,9%) menjawab setuju, 13 orang 

(22,8%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X2.3) sebesar 

3,89. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa tulisan pelatih di papan tulis menambah ilmu yang diajarkan pada pelatihan di 

AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang, dan hal ini dapat berperan dalam 

keberhasilan pelatihan (Y) terhadap karyawan. 

3.   Pernyataan Untuk Variabel Kinesik (X3) 

Tabel 4.12. Hasil Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Variabel 
Kinesik   

Item 

 

Skala Jawaban   

Mean  
5 4 3 2 1 

Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 

Setuju 
f % f % f % f % f % 

X3.1

 

15 26,3 32 56,1 10 17,5 0 0 0 0 4,09 
X3.2

 

11 19,3 37 64,9 8 14,0 1 1,8 0 0 4,02 
X3.3

 

9 15,8 34 59,6 13 22,8 1 1,8 0 0 3,89 
X3.4

 

11 19,3 32 56,1 14 24,6 0 0 0 0 3,95 
Mean Kinesik 3,99 

Sumber : Data primer (diolah), 2011 
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Dari empat item diperoleh hasil jawaban responden yang ditampilkan pada Tabel 

4.12. di atas. Dalam variabel ini memiliki empat item pernyataan yang telah terlampir 

dalam kuesioner. 

Berdasarkan Tabel 4.12. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan pertama (X3.1), yakni saat mengajar, wajah pelatih tampak 

ramah. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 15 orang (26,3%) 

menjawab sangat setuju, 32 orang (56,1%) menjawab setuju, 10 orang (17,5%) 

menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X3.1) sebesar 4,09. 

Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa pada saat mengajar, wajah pelatih tampak ramah pada pelatihan di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang.  

Pernyataan kedua (X3.2), yakni pelatih menggerakkan tangan untuk memberi 

isyarat/tanda dalam melatih. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 

11 orang (19,3%) menjawab sangat setuju, 37 orang (64,9%) menjawab setuju, 8 

orang (14%) menjawab netral, 1 orang (1,8%)  menjawab tidak setuju dan didapat 

rata-rata jumlah skor untuk item (X3.2) sebesar 4,02. Hasil tersebut menunjukkan 

sebagian besar responden berpendapat penting/baik bahwa pelatih menggerakkan 

tangan untuk memberi isyarat/tanda dalam melatih pada pelatihan di AJB Bumiputera 

1912 Cabang Malang, dan hal ini dapat berperan dalam keberhasilan pelatihan (Y) 

pada karyawan.  

Pernyataan ketiga (X3.3), yakni saat mengajar, pelatih melihat (memandang) 

kearah peserta pelatihan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 9 

orang (15,8%) menjawab sangat setuju, 34 orang (59,6%) menjawab setuju, 13 orang 
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(22,8%) menjawab netral , 1 orang (1,8%) menjawab tidak setuju dan didapat rata-

rata jumlah skor untuk item (X3.3) sebesar 3,89. Hasil tersebut menunjukkan sebagian 

besar responden berpendapat penting/baik bahwa saat mengajar, pelatih melihat 

(memandang) kearah peserta pelatihan pada pelatihan di AJB Bumiputera 1912 

Cabang Malang.  

Pernyataan keempat (X3.4), yakni saat mengajar, pelatih menghadap (sikap tubuh) 

ke peserta pelatihan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 11 orang 

(19,3%) menjawab sangat setuju, 32 orang (56,1%) menjawab setuju, 14 orang 

(24,6%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X3.4) sebesar 

3,95. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa pada saat mengajar, pelatih menghadap (sikap tubuh) ke peserta pelatihan di 

AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

4.   Pernyataan Untuk Variabel Proksemik  (X4) 

Tabel 4.13. Hasil Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Variabel 
Prokemsik   

Item 

 

Skala Jawaban   

Mean  
5 4 3 2 1 

Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 

Setuju 
f % f % f % f % f % 

X4.1

 

10 17,5 36 63,2 11 19,3 0 0 0 0 3,98 
X4.2

 

7 12,3 32 56,1 18 31,6 0 0 0 0 3,81 
X4.3

 

13 22,8 36 63,2 8 14,0 0 0 0 0 4,09 
Mean Proksemik 3,96 

Sumber : Data primer (diolah), 2011 
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Dari tiga item diperoleh hasil jawaban responden yang ditampilkan pada Tabel 

4.13. di atas. Dalam variabel ini memiliki tiga item pernyataan yang telah terlampir 

dalam kuesioner. 

Berdasarkan Tabel 4.13. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan ketiga (X4.3), yakni saat mengajar, pelatih tidak hanya 

duduk diam di tempat. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 13 

orang (22,8%) menjawab sangat setuju, 36 orang (63,2%) menjawab setuju, 8 orang 

(14%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X4.3) sebesar 

4,09. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa saat mengajar, pelatih tidak hanya duduk diam di tempat pada pelatihan di 

AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Pernyataan pertama (X4.1), yakni jarak antara pelatih dan peserta pelatihan 

dikatakan ideal. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 10 orang 

(17,5%) menjawab sangat setuju, 36 orang (63,2%) menjawab setuju, 11 orang 

(19,3%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X4.1) sebesar 

3,98. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa jarak antara pelatih dan peserta dikatakan ideal pada pelatihan di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Pernyataan kedua (X4.2), yakni posisi pelatih tidak membelakangi peserta 

pelatihan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 7 orang (12,3%) 

menjawab sangat setuju, 32 orang (56,1%) menjawab setuju, 18 orang (31,6%) 

menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X4.2) sebesar 3,81. 

Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 



107  

bahwa saat mengajar, posisi pelatih tidak membelakangi peserta pada pelatihan di 

AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang, dan hal ini dapat berperan dalam 

keberhasilan pelatihan (Y) terhadap karyawan. 

5.   Pernyataan Untuk Variabel Artifactual (X5) 

Dalam variabel ini memiliki tiga item pernyataan yang telah terlampir dalam 

kuesioner. Dari tiga item diperoleh hasil jawaban responden yang ditampilkan pada 

Tabel 4.14. berikut: 

Tabel 4.14. Hasil Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Variabel 
Artifactual   

Item 

 

Skala Jawaban   

Mean  
5 4 3 2 1 

Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 

Setuju 
f % f % f % f % f % 

X5.1

 

13 22,8 33 57,9 11 19,3 0 0 0 0 4,04 
X5.2

 

9 15,8 34 59,6 14 24,6 0 0 0 0 3,91 
X5.3

 

11 19,3 31 54,4 15 26,3 0 0 0 0 3,93 
Mean Artifactual 3,96 

Sumber : Data primer (diolah), 2011 

Berdasarkan Tabel 4.14. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan pertama (X5.1), yakni pelatih menggunakan pakaian rapi. 

Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 13 orang (22,8%) menjawab 

sangat setuju, 33 orang (57,9%) menjawab setuju, 11 orang (19,3%) menjawab netral, 

dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X5.1) sebesar 4,04. Hasil tersebut 

menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik bahwa pelatih 

menggunakan pakaian rapi  pada pelatihan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. 
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Pernyataan kedua (X5.2), yakni pelatih berpenampilan menarik. Dari keseluruhan 

responden (57 responden), sebanyak 9 orang (15,8%) menjawab sangat setuju, 34 

orang (59,6%) menjawab setuju, 14 orang (24,6%) menjawab netral, dan didapat rata-

rata jumlah skor untuk item (X5.2) sebesar 3,91. Hasil tersebut menunjukkan sebagian 

besar responden berpendapat penting/baik bahwa pelatih berpenampilan menarik 

pada pelatihan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang . 

Pernyataan ketiga (X5.3), yakni cara berpakaian pelatih sesuai dengan tempat dan 

kondisi pelatihan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 11 orang 

(19,3%) menjawab sangat setuju, 31 orang (54,4%) menjawab setuju, 15 orang 

(26,3%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X5.3) sebesar 

3,93. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa cara berpakaian pelatih sesuai dengan tempat dan kondisi pelatihan di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang, dan hal ini dapat berperan dalam keberhasilan 

pelatihan (Y) terhadap karyawan. 

6.   Pernyataan Untuk Variabel Paralanguage (X6) 

Dalam variabel ini memiliki tiga item pernyataan yang telah terlampir dalam 

kuesioner. Dari tiga item diperoleh hasil jawaban responden yang ditampilkan pada 

Tabel 4.15. berikut :     
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Tabel 4.15. Hasil Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Variabel 
Paralanguage   

Item 

 
Skala Jawaban   

Mean  
5 4 3 2 1 

Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 

Setuju 
f % f % f % f % f % 

X6.1

 

6 10,5 38 66,7 13 22,8 0 0 0 0 3,88 
X6.2

 

10 17,5 39 68,4 8 14,0 0 0 0 0 4,04 
X6.3

 

10 17,5 40 70,2 7 12,3 0 0 0 0 4,05 
Mean Paralanguage 3,99 

Sumber : Data primer (diolah), 2011 

Berdasarkan Tabel 4.15. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan ketiga (X6.3), yakni cara berbicara pelatih sangat terarah 

dan terstruktur. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 10 orang 

(17,5%) menjawab sangat setuju, 40 orang (70,2%) menjawab setuju, 7 orang 

(12,3%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X6.3) sebesar 

4,05. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa cara berbicara pelatih sangat terarah dan terstruktur pada pelatihan di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang, dan hal ini dapat berperan dalam keberhasilan 

pelatihan (Y) terhadap karyawan. 

Pernyataan pertama (X6.1), yakni suara pelatih dapat didengar dan dipahami 

dengan jelas oleh peserta pelatihan. Dari keseluruhan responden (57 responden), 

sebanyak 6 orang (10,5%) menjawab sangat setuju, 38 orang (66,7%) menjawab 

setuju, 13 orang (22,8%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk 

item (X6.1) sebesar 3,88. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden 
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berpendapat penting/baik bahwa suara pelatih dapat didengar dan dipahami dengan 

jelas oleh peserta pada pelatihan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Pernyataan kedua (X6.2), yakni pelatih berkata sesuai intonasi dan nada bicara. 

Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 10 orang (17,5%) menjawab 

sangat setuju, 39 orang (68,4%) menjawab setuju, 8 orang (14%) menjawab netral, 

dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (X6.2) sebesar 4,04. Hasil tersebut 

menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik bahwa saat 

mengajar, pelatih berkata sesuai intonasi dan nada bicara pada pelatihan di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Dari keseluruhan item-item pernyataan mengenai masing-masing variabel yaitu 

lisan (X1), tulisan (X2), kinesik (X3), proksemik (X4), Artifactual (X5), dan 

Paralanguge (X6) dapat disimpulkan dengan jumlah mean skor jawaban respoden 

secara keseluruhan pada variabel penelitian adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.16. Interpretasi Keterangan Jumlah Skor Mean Variabel Penelitian 
Independen 

No

 

Variabel Penelitian Skor Mean Keterangan 
1. Lisan (X1) 4,03 Penting / Baik 
2. Tulisan (X2) 3,92 Penting / Baik 
3. Kinesik (X3) 3,99 Penting / Baik 
4. Proksemik (X4) 3,96 Penting / Baik 
5. Artifactual (X5) 3,96 Penting / Baik 
6. Paralanguage (X6) 3,99 Penting / Baik 
Sumber : Data diolah (primer), 2011 

Dapat dikatakan bahwa pelatih sudah menggunakan komunikasi verbal (lisan, 

tulisan) dan komunikasi nonverbal (kinesik, proksemik, artifactual, paralanguage) 

dengan baik dilihat dari semua item-item pernyataan variabel penelitian pada hasil 

distribusi frekuensi. 
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4.3.2. Variabel Dependen 

 

Pernyataan Untuk Variabel Keberhasilan Pelatihan (Y) 

Dalam variabel ini memiliki sebelas item pernyataan yang telah terlampir dalam 

kuesioner. Dari sebelas item diperoleh hasil jawaban responden yang ditampilkan 

pada Tabel 4.15. berikut : 

Tabel 4.17. Hasil Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Variabel 
Keberhasilan Pelatihan   

Item 

 

Skala Jawaban   

Mean  
5 4 3 2 1 

Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 

Setuju 
f % f % f % f % f % 

Y1

 

8 14,0 41 71,9 8 14,0 0 0 0 0 4,00 
Y2

 

7 12,3 37 64,9 13 22,8 0 0 0 0 3,89 
Y3

 

6 10,5 35 61,4 16 28,1 0 0 0 0 3,82 
Y4

 

12 21,1 40 70,2 5 8,8 0 0 0 0 4,12 
Y5

 

12 21,1 39 68,4 6 10,5 0 0 0 0 4,11 
Y6

 

11 19,3 42 73,7 4 7 0 0 0 0 4,12 
Y7

 

3 5,3 41 71,9 13 22,8 0 0 0 0 3,82 
Y8

 

3 5,3 47 82,5 7 12,3 0 0 0 0 3,93 
Y9

 

5 8,8 43 75,4 9 15,8 0 0 0 0 3,93 
Y10

 

9 15,8 41 71,9 7 12,3 0 0 0 0 4,04 
Y11

 

10 17,5 41 71,9 6 10,5 0 0 0 0 4,07 

 

Mean Keberhasilan Pelatihan  3,99 
Sumber : Data primer (diolah), 2011 

Berdasarkan Tabel 4.17. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan keempat (Y4) dan keenam (Y6). 

Pada pernyataan keempat (Y4) peserta pelatihan mengerti kewajiban sebagai 

karyawan AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang, sebanyak 12 orang (21,1%) 

menjawab sangat setuju, 40 orang (70,2%) menjawab setuju, 5 orang (8,8%) 
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menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (Y4) sebesar 4,12. 

Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa peserta pelatihan mengerti kewajiban sebagai seorang karyawan AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Pada pernyataan keenam (Y6), yakni peserta mengerti efisiensi dan efektivitas 

kerja pada perusahaan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. Dari keseluruhan 

responden (57 responden), sebanyak 11 orang (19,3%) menjawab sangat setuju, 42 

orang (73,7%) menjawab setuju, 4 orang (7%) menjawab netral, dan didapat rata-rata 

jumlah skor untuk item (Y6) sebesar 4,12. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar 

responden berpendapat penting/baik bahwa peserta mengerti terhadap efisiensi dan 

efektivitas kerja pada perusahaan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Pernyataan pertama (Y1), yakni pelatihan yang dilakukan sangat bermanfaat 

bagi peserta pelatihan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 8 orang 

(14%) menjawab sangat setuju, 41 orang (71,9%) menjawab setuju, 8 orang (14%) 

menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (Y1) sebesar 4,00. 

Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa pelatihan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi peserta pada pelatihan di 

AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang . 

Pernyataan kedua (Y2), yakni ilmu yang diperoleh dari pelatihan, dapat 

digunakan saat bekerja secara praktek di perusahaan. Dari keseluruhan responden (57 

responden), sebanyak 7 orang (12,3%) menjawab sangat setuju, 37 orang (64,9%) 

menjawab setuju, 13 orang (22,8%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah 

skor untuk item (Y2) sebesar 3,89. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar 
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responden berpendapat penting/baik bahwa ilmu yang diperoleh dari pelatihan, dapat 

digunakan saat bekerja secara praktek pada perusahaan di AJB Bumiputera 1912 

Cabang Malang . 

Pernyataan ketiga (Y3), yakni pelatihan yang dberikan membuat peserta 

menjadi kritis dan tanggap dalam materi yang disampaikan. Dari keseluruhan 

responden (57 responden), sebanyak 6 orang (10,5%) menjawab sangat setuju, 35 

orang (61,4%) menjawab setuju, 16 orang (28,1%) menjawab netral, dan didapat rata-

rata jumlah skor untuk item (Y3) sebesar 3,82. Hasil tersebut menunjukkan sebagian 

besar responden berpendapat penting/baik bahwa pelatihan yang dberikan membuat 

peserta menjadi kritis dan tanggap dalam materi yang disampaikan pada pelatihan di 

AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Pernyataan kelima (Y5), yakni peserta pelatihan mengerti hak sebagai 

karyawan AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. Dari keseluruhan responden (57 

responden), sebanyak 12 orang (21,1%) menjawab sangat setuju, 39 orang (68,4%) 

menjawab setuju, 6 orang (10,5%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor 

untuk item (Y5) sebesar 4,11. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden 

berpendapat penting/baik bahwa peserta pelatihan mengerti hak sebagai seorang 

karyawan AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Pernyataan ketujuh (Y7), yakni peserta dapat mengerti terhadap materi 

pelatihan yang disampaikan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 3 

orang (5,3%) menjawab sangat setuju, 41 orang (71,9%) menjawab setuju, 13 orang 

(22,8%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (Y7) sebesar 

3,82. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 
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bahwa peserta dapat mengerti terhadap materi pelatihan yang disampaikan pada 

pelatihan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang . 

Pernyataan kedelapan (Y8), yakni setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat 

menerapkannya dalam pekerjaan. Dari keseluruhan responden (57 responden), 

sebanyak 3 orang (5,3%) menjawab sangat setuju, 47 orang (82,5%) menjawab 

setuju, 7 orang (12,3%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk 

item (Y8) sebesar 3,93. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden 

berpendapat penting/baik bahwa setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat 

menerapkannya dalam pekerjaan pada perusahaan di AJB Bumiputera 1912 Cabang 

Malang. 

Pernyataan sembilan (Y9), yakni peserta mengerti penyelesaian permasalahan 

pada pekerjaan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 5 orang 

(8,8%) menjawab sangat setuju, 43 orang (75,4%) menjawab setuju, 9 orang (15,8%) 

menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (Y9) sebesar 3,93. 

Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 

bahwa peserta pelatihan mengerti penyelesaian permasalahan pada pekerjaan pada 

perusahaan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang . 

Pernyataan kesepuluh (Y10), yakni peserta bersedia mematuhi seluruh 

peraturan. Dari keseluruhan responden (57 responden), sebanyak 9 orang (15,8%) 

menjawab sangat setuju, 41 orang (71,9%) menjawab setuju, 7 orang (12,3%) 

menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk item (Y10) sebesar 4,04. 

Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden berpendapat penting/baik 
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bahwa peserta bersedia mematuhi seluruh peraturan pada perusahaan di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang . 

Pernyataan kesebelas (Y11), yakni peserta bersedia melakukan efisiensi dan 

efektivitas di dalam perusahaan. Dari keseluruhan responden (57 responden), 

sebanyak 10 orang (17,5%) menjawab sangat setuju, 41 orang (71,9%) menjawab 

setuju, 6 orang (10,5%) menjawab netral, dan didapat rata-rata jumlah skor untuk 

item (Y11) sebesar 4,07. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden 

berpendapat penting/baik bahwa peserta bersedia melakukan efisiensi dan efektivitas 

di dalam perusahaan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Dari keseluruhan item-item pernyataan mengenai keberhasilan pelatihan 

terhadap karyawan (Y1-Y11) yang tersaji pada Tabel 4.17, rata-rata skor jawaban 

respoden adalah sebesar 3,99. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar responden 

penting/baik pada item-item pernyataan keberhasilan pelatihan terhadap karyawan 

(Y1-Y11).  

4.4. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1. Hasil Uji Validitas  

Uji validitas merupakan prosedur pengujian untuk melihat apakah pertanyaan 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.   

Dalam penelitian ini, valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product momen Pearson dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,05% (5%). Secara statistika, angka korelasi yang diperoleh harus 
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dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r (Singarimbun, 1995:139). 

Cara melihat angka kritik (r tabel) adalah dengan melihat langsung pada lembar 

angka kritik nilai r yaitu dengan melihat derajat keabsahan kemudian dengan taraf 

signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05(5%) maka r tabel adalah 0,273. Bila 

signifikansi hasil korelasi kurang dari 0,05 (5%) maka butir-butir pernyataan tersebut 

dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. Pengujian validitas yang 

dihasilkan melalui program SPSS versi 16.0 Windows, untuk lebih jelasnya disajikan 

pada Tabel 4.18. berikut ini : 

Tabel 4.18. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item Koefisien 
Validitas  
(r hasil) 

Signifikansi Nilai r 
tabel 

Keterangan

 

Lisan 
(X1) 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4 

0,669 
0,822 
0,754 
0,790 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,273 
0,273 
0,273 
0,273 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tulisan 
(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 

0,693 
0,803 
0,783 

0,000 
0,000 
0,000 

0,273 
0,273 
0,273 

Valid 
Valid 
Valid 

Kinesik 
(X3) 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 

0,825 
0,863 
0,817 
0,827 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,273 
0,273 
0,273 
0,273 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Proksemik 
(X4) 

X4.1 
X4.2 
X4.3 

0,801 
0,763 
0,721 

0,000 
0,000 
0,000 

0,273 
0,273 
0,273 

Valid 
Valid 
Valid 

Artifactual 
(X5) 

X5.1 
X5.2 
X5.3 

0,793 
0,801 
0,835 

0,000 
0,000 
0,000 

0,273 
0,273 
0,273 

Valid 
Valid 
Valid 

Paralanguage

 

(X6) 
X6.1 
X6.2 
X6.3 

0,707 
0,749 
0,739 

0,000 
0,000 
0,000 

0,273 
0,273 
0,273 

Valid 
Valid 
Valid 
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Lanjutan Tabel 4.18.  

Keberhasilan 
Pelatihan 

(Y)  

Y.1 
Y.2 
Y.3 
Y.4 
Y.5 
Y.6 
Y.7 
Y.8 
Y.9 
Y.10 
Y.11  

0,674 
0,771 
0,642 
0,619 
0,513 
0,744 
0,647 
0,604 
0,620 
0,747 
0,737  

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,003 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000  

0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273  

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data primer (diolah), 2011   

Dari Tabel 4.18. tersebut dapat diketahui signifikansi hasil korelasi ternyata 

kurang dari 0,05(5%) dan nilai r hasil lebih besar dari nilai r tabel sehingga dapat 

dikatakan butir-butir pernyataan dinyatakan valid. Dengan demikian pernyataan yang 

terdapat pada variabel X1,X2,X3,X4,X5,X6 dan Y dapat dikatakan valid. 

4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Apabila alpha 

lebih kecil dari 0,6, maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan 

reliabel.  

Berdasarkan Tabel 4.19. di bawah ini dapat diketahui bahwa semua variabel 

tersebut memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, sehingga dapat 

dikatakan instrumen pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel 

atau dapat dihandalkan.  

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan tabel berikut 

ini :  
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Tabel 4.19. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Lisan (X1) 0,755 Reliabel 
Tulisan (X2) 0,631 Reliabel 
Kinesik (X3) 0,852 Reliabel 
Proksemik (X4) 0,638 Reliabel 
Artifactual (X5) 0,738 Reliabel 
Paralanguage (X6) 0,617 Reliabel 
Keberhasilan Pelatihan (Y)

 

0,873 Reliabel 
Sumber : Data primer (diolah), 2011  

4.5  Hasil Uji Asumsi Klasik   

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak 

bias dan efisien (Best Linear Estimator/BLUE) dari satu persamaan regresi berganda 

dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square) perlu dilakukan pengujian 

untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi 

klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji multikolineritas, uji 

heteroskedastisitas dan uji normalitas. 

4.5.1. Hasil Uji Normalitas Data 

Gambar 4.2. Hasil Uji Asumsi Normalitas     

Sumber : Data primer (diolah), 2010 
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Distribusi data haruslah normal atau mendekati normal untuk memenuhi 

asumsi normalitas. Uji normalitas di dalam penelitian ini menggunakan grafik.   

Dari Gambar 4.3. di atas menunjukkan adanya titik-titik yang menyebar 

disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal 

tersebut membuktikan bahwa model regresinya memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar 4.3. Grafik Normalitas        

                    
Sumber : Data primer (diolah), 2011 

4.5.2. Hasil Uji Multikolinieritas  

Untuk mendekteksi ada tidaknya gejalan multikolinieritas maka dilakukan 

dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi 

multikolinieritas, dan sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi atau non-multikolinieritas 

diantara variabel bebasnya (Ghozali, 2001:57). Dalam penelitian ini diperoleh VIF 

seperti pada tabel berikut ini :  



120  

Tabel 4.20. Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel Nilai VIF Keterangan 

Lisan (X1) 5.028 Non Multikolinier 
Tulisan (X2) 2.170 Non Multikolinier 
Kinesik (X3) 4.185 Non Multikolinier 
Proksemik (X4) 3.468 Non Multikolinier 
Artifactual (X5) 3.339 Non Multikolinier 
Paralanguage (X6) 4.306 Non Multikolinier 

Sumber : Data primer (diolah), 2011  

Dari Tabel 4.20. Diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah lolos 

dari uji multikolinieritas dengan ditunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10. 

4.5.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya 

pola tertentu yang jelas pada grafik scatter plot, dimana sumbu X adalah nilai 

prediksi dari regresi, dan sumbu Y adalah nilai residual dari regresi (nilai prediksi 

 

nilai regresi sesungguhnya, dengan dasar pengambilan keputusan.  

Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada grafik berikut: 

Gambar 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Sumber: Data primer (diolah),2011  

Dari grafik diatas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk 
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sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar dengan baik di atas ataupun di bawah 

angka 0 sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis.  

4.6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan metode regresi linier 

berganda. Model analisis tersebut digunakan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen.   

Perhitungan regresi berganda digunakan untuk memprediksi besarnya variabel 

terikat yaitu keberhasilan pelatihan (Y), dengan menggunakan variabel bebas; lisan 

(X1), tulisan (X2), kinesik (X3), proksemik (X4), Artifactual (X5), paralanguage (X6) 

yang sudah diketahui besarnya. Hasil uji regresi berganda ditunjukkan pada Tabel 

4.21. dibawah ini :  

Tabel 4.21. Hasil Uji Regresi Berganda 

Variabel Koefisien  

 

thitung signifikan

 

Keterangan 

X1

 

0,196 2,054 0,045 Signifikan

 

X2

 

0,243 3,873 0,000 Signifikan

 

X3

 

0,199 2,293 0,026 Signifikan

 

X4

 

0,224 2,836 0,007 Signifikan 
X5

   

0,148 1,908 0,062 Tidak Signifikan 
X6

 

0,076 0,857 0,396 Tidak Signifikan 

 

Level of Significance =  0,05 

   

R = 0,954 

   

Koefisien Determinasi (R2) = 0,910 

   

Adjusted R Square = 0,889 

   

Ftabel

 

= 2,29 

   

ttabel

  

                    = 2,008   

   

Sumber : Data primer (diolah), 2011 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka persamaan regresi yang 

digunakan adalah : 

Y = 1X1 +  

 

2X2 +  

 

3X3 + 4X4 +  5X5 +  6X6 + e  

Berdasarkan dari hasil pengolahan data menggunakan komputer, diperoleh 

koefisien regresi dari tabel diatas sebagai berikut : 

Y = 0,196 (X1) + 0,243 (X2) + 0,199 (X3) + 0,224 (X4) + 0,148 (X5) + 0,076 (X6) 

Dimana : 

Y :  Keberhasilan Pelatihan 

X1 :  Lisan 

X2 : Tulisan 

X3 : Kinesik 

X4 : Proksemik 

X5 : Artifactual 

X6 : Paralanguage 

Dari hasil persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa : 

Y =   Yaitu variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah keberhasilan pelatihan yang 

nilainya akan diprediksi oleh variabel adalah lisan (X1), tulisan (X2), kinesik 

(X3), proksemik (X4), artifactual (X5), dan paralanguage (X6). 

1. 1 = 0,196 

Tanda positif pada 1 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan X1 (lisan) 

dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama maka akan terjadi peningkatan 

pada Y (keberhasilan pelatihan). Ketika di dalam suatu pelatihan, seorang pelatih 
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mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik, mampu menggunakan pilihan 

kata yang mudah dicerna, tata bahasa yang baik serta pengucapan bahasa yang 

dapat dipahami oleh peserta pelatihan maka keberhasilan pelatihan juga akan 

meningkat ditunjukkan dengan reaksi peserta pelatihan, perubahan dalam 

pengetahuan dan keterampilan para peserta serta terdapat perubahan dalam sikap 

peserta.  

2. 2 = 0,243 

Tanda positif pada 2 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan X2 (tulisan) 

dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama maka akan terjadi peningkatan 

pada Y (keberhasilan pelatihan). Ketika di dalam suatu pelatihan, seorang pelatih 

mampu berkomunikasi secara tulisan dengan baik, kejelasan tulisan pada pelatih 

sehingga mampu menambah ilmu yang diajarkan dan buku panduan pada 

pelatihan mampu mengkombinasikan antara ukuran huruf yang dapat dibaca dan 

warna huruf maka keberhasilan pelatihan juga akan meningkat ditunjukkan 

dengan reaksi peserta pelatihan, perubahan dalam pengetahuan dan keterampilan 

para peserta serta terdapat perubahan dalam sikap peserta.  

3. 3 = 0,199 

Tanda positif pada 3 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan X3 (kinesik) 

dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama maka akan terjadi peningkatan 

pada Y (keberhasilan pelatihan). Ketika di dalam suatu pelatihan, seorang pelatih 

mampu berkomunikasi secara kinesik dengan baik, mampu memberikan isyarat 

yang tepat dengan gerakan tubuh, mampu menunjukkan ekspresi wajah yang 

tepat maka keberhasilan pelatihan juga akan meningkat ditunjukkan dengan 
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reaksi peserta pelatihan, perubahan dalam pengetahuan dan keterampilan para 

peserta serta terdapat perubahan dalam sikap peserta.  

4. 4 = 0,224 

Tanda positif pada 4 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan X4 

(proksemik) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama maka akan terjadi 

peningkatan pada Y (keberhasilan pelatihan). Ketika di dalam suatu pelatihan, 

seorang pelatih mampu berkomunikasi secara proksemik dengan baik, pelatih 

berada pada posisi yang tepat dimana pelatih dapat berkomunikasi dari arah dan 

jarak yang ideal, maka keberhasilan pelatihan juga akan meningkat ditunjukkan 

dengan reaksi peserta pelatihan, perubahan dalam pengetahuan dan keterampilan 

para peserta serta terdapat perubahan dalam sikap peserta. 

5. 5 = 0,148 

Tanda positif pada 5 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan X5 

(artifactual) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama maka akan terjadi 

peningkatan pada Y (keberhasilan pelatihan). Ketika di dalam suatu pelatihan, 

seorang pelatih mampu berkomunikasi secara artifactual dengan baik, dapat 

berpenampilan (fisik) dengan tepat dan sesuai dengan kondisi pelatihan maka 

keberhasilan pelatihan juga akan meningkat ditunjukkan dengan reaksi peserta 

pelatihan, perubahan dalam pengetahuan dan keterampilan para peserta serta 

terdapat perubahan dalam sikap peserta. 

6. 6 = 0,076 

Tanda positif pada 6 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan X6 

(paralanguage) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama maka akan 
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terjadi peningkatan pada Y (keberhasilan pelatihan). Ketika di dalam suatu 

pelatihan, seorang pelatih mampu berkomunikasi secara paralanguage dengan 

baik, menggunakan artikulasi dan intonasi suara yang jelas dan tepat sehingga 

peserta memahami apa yang diucapkan pelatih maka keberhasilan pelatihan juga 

akan meningkat ditunjukkan dengan reaksi peserta pelatihan, perubahan dalam 

pengetahuan dan keterampilan para peserta serta terdapat perubahan dalam sikap 

peserta. 

4.6.1 Koefisien Determinasi  

Tingkat ketepatan suatu garis dapat diketahui dari besar kecilnya koefisien 

determinasi atau koefisien R2 (R Square). Nilai koefisien R2 dalam analisis regresi 

dapat digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan kecocokan garis regresi yang 

diperoleh. Semakin besar nilai R2 maka semakin kuat kemampuan model regresi yang 

diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya.  

Untuk membandingkan dua R2 dari dua model, harus memperhitungkan 

banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan adjusted R square . Variabel bebas lebih dari dua, sebaiknya 

menggunakan adjusted R square sehingga penelitian ini menggunakan adjusted R 

square dalam menganalisis.  

Berdasarkan pada Tabel 4.19., model regresi tersebut memiliki Adjusted R 

Square sebesar 0,899. Harga koefisien ini berarti bahwa kontribusi variabel 

independen yang terdiri dari lisan (X1), tulisan (X2), kinesik (X3), proksemik (X4), 

artifactual (X5), dan paralanguage (X6) dapat mempengaruhi variabel dependen 

keberhasilan pelatihan (Y) sebesar 89,9% dan sisanya sebesar 10,1% dijelaskan oleh 
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faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi adalah faktor situasional peserta terhadap lainnya yaitu perspektif 

waktu pelatihan, suasana hati para peserta pada saat pelatihan yang tidak dijelaskan 

lebih terperinci dalam penelitian ini.  

4.7. Hasil Uji Hipotesis 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : Pertama, Diduga komunikasi verbal (lisan, tulisan) dan 

nonverbal (kinesik, proksemik, artifactual, paralanguage) dalam penelitian berperan 

signifikan secara simultan terhadap keberhasilan pelatihan karyawan AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang. Kedua, diduga komunikasi verbal yang meliputi 

lisan dan tulisan serta komunikasi nonverbal yang meliputi kinesik, proksemik, 

artifaktual dan paralanguage berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. Ketiga, 

diduga komunikasi nonverbal pada kinesik yang pengaruh dominan terhadap 

keberhasilan pelatihan karyawan AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. 

Pengujian model regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F 

atau ANOVA dan pengujian model regresi secara parsial dilakukan dengan uji t. 

Pengujian hipotesis secara statistik yang digunakan adalah dengan pendekatan uji 

signifikansi untuk memeriksa apakah suatu hipotesis null (H0) diterima atau ditolak. 

Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat atas dasar nilai statistik (Uji F 

dan Uji t) yang diperoleh dari hasil perhitungan, kemudian dibandingkan dengan nilai 

tabel dan pada derajat bebas tertentu.
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4.7.1. Hasil Uji F  

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan 

pada keberhasilan pelatihan karyawan. Semua variabel tersebut diuji secara serentak 

dengan menggunakan uji F atau ANOVA.  

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara 

simultan disajikan dalam Tabel 4.22. berikut: 

Tabel 4.22. Hasil Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 
Hipotesis Nilai Keputusan 
H0 : i = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
antara variabel X1, X,2 X,3 X,4 X,5 dan X6 terhadap 
variabel Y) 
Ha : i  0 (terdapat pengaruh antara variabel X1, X,2 

X,3 X,4 X,5 dan X6 terhadap variabel Y) 

 

= 0,05 

F = 83,925 
sig = 0,000 
Ftabel= 2,29  

H0 ditolak, 
Ha diterima 

Sumber : data primer (diolah), 2011 

Berdasarkan Tabel 4.22. di atas pengujian hipotesis model regresi secara 

simultan atau secara serentak menggunakan uji F. Di dalam tabel distribusi F, 

didapatkan nilai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1= 6 dan n2= 50 diperoleh nilai 

F tabel sebesar 2,29. Pengujian hipotesis model regresi secara simultan atau secara 

serentak menggunakan uji F dapat dilihat Fhitung lebih besar daripada Ftabel (83,925 > 

2,29) dan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari alpha ( ) = 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 

pengaruh secara simultan antara variabel lisan (X1), tulisan (X2), kinesik (X3), 

proksemik (X4), artifactual (X5), dan paralanguage (X6) terhadap variabel 
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keberhasilan pelatihan (Y). 

4.7.2. Hasil Uji t 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak. Untuk menguji 

hubungan tersebut adalah dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel 

independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > 

ttabel atau signifikan < 

 

= 0,05. Pengujian model regresi secara parsial pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Lisan (X1) 

Berdasarkan Tabel 4.21. pengujian hipotesis koefisien regresi variabel lisan (X1) 

dapat dituliskan dalam Tabel 4.23. sebagai berikut: 

Tabel 4.23. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial Variabel X1 

Hipotesis Nilai Keputusan

 

H0 : 1 = 0 (variabel X1 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y) 
Ha : 1  0 (variabel X1 berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y) 

 

= 0,05 

thitung= 2,054 
sig = 0,045 
ttabel = 2,008  

H0 ditolak, 
Ha diterima 

Sumber : Data primer (diolah), 2011 

Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,196 dan didapatkan statistik uji 

t sebesar 2,054 dengan nilai signifikan sebesar 0,045. Nilai statistik uji |thitung| tersebut 

lebih besar daripada ttabel (2,054 > 2,008) dan nilai signifikan lebih kecil daripada 

 

= 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima, dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel lisan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel keberhasilan pelatihan 

(Y). 
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b. Variabel Tulisan (X2) 

Berdasarkan Tabel 4.21. pengujian hipotesis koefisien regresi variabel tulisan 

(X2) dapat dituliskan dalam Tabel 4.24. sebagai berikut : 

Tabel 4.24. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial Variabel X2 

Hipotesis Nilai Keputusan

 

H0 : 2 = 0 (variabel X2 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y) 
Ha : 2  0 (variabel X2 berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y) 

 

= 0,05 

thitung= 3,873 
sig = 0,000 
ttabel = 2,008  

H0 ditolak, 
Ha diterima 

 

Sumber : Data primer (diolah), 2011 

Variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar 0,243 dan didapatkan statistik uji 

t sebesar 3,873 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik uji |thitung| tersebut 

lebih besar daripada ttabel (3,873 > 2,008) dan nilai signifikan lebih kecil daripada 

 

= 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Pengujian ini 

dapat disimpulkan bahwa variabel tulisan (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel keberhasilan pelatihan (Y). 

c. Variabel Kinesik (X3) 

Berdasarkan Tabel 4.21. pengujian hipotesis koefisien regresi variabel kinesik 

(X3) dapat dituliskan dalam Tabel 4.25. sebagai berikut : 

Tabel 4.25. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial Variabel X3 

Hipotesis Nilai Keputusan

 

H0 : 3 = 0 (variabel X3 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y) 
Ha : 3  0 (variabel X3 berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y) 

 

= 0,05 

thitung= 2,293 
sig = 0,026 
ttabel = 2,008  

H0 ditolak, 
Ha diterima 

 

Sumber : Data primer (diolah), 2011  
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Variabel X3 memiliki koefisien regresi sebesar 0,199 dan didapatkan statistik uji 

t sebesar 2,293 dengan nilai signifikan sebesar 0,026. Nilai statistik uji |thitung| tersebut 

lebih besar daripada ttabel (2,293 > 2,008) dan nilai signifikan lebih kecil daripada 

 

= 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak serta dapat 

disimpulkan bahwa variabel kinesik (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keberhasilan pelatihan (Y). 

d. Variabel Proksemik (X4) 

Berdasarkan Tabel 4.21. pengujian hipotesis koefisien regresi variabel proksemik 

(X4) dapat dituliskan dalam Tabel 4.26. sebagai berikut : 

   Tabel 4.26. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial Variabel X4 

Hipotesis Nilai Keputusan 
H0 : 4 = 0 (variabel X4 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y) 
Ha : 4  0 (variabel X4 berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y) 

 

= 0,05 

thitung= 2,836 
sig = 0,007 
ttabel = 2,008  

H0 ditolak, 
Ha diterima 

 

Sumber : Data primer (diolah), 2011 

Variabel X4 memiliki koefisien regresi sebesar 0,224 dan didapatkan statistik uji 

t sebesar 2,836 dengan nilai signifikan sebesar 0,007. Nilai statistik uji |thitung| tersebut 

lebih besar daripada ttabel (2,836 > 2,008) dan nilai signifikan lebih kecil daripada 

 

= 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima sedangkan H0 ditolak sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel proksemik (X4) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel keberhasilan pelatihan (Y). 

e. Variabel Artifactual (X5) 

Berdasarkan Tabel 4.21. pengujian hipotesis koefisien regresi variabel artifactual 

(X5) dapat dituliskan dalam Tabel 4.27. sebagai berikut : 
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Tabel 4.27. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial Variabel X5 

Hipotesis Nilai Keputusan

 

H0 : 5 = 0 (variabel X5 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y) 
Ha : 5  0 (variabel X5 berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y) 

 

= 0,05 

thitung= 1,908 
sig = 0,062 
ttabel = 2,008  

H0 diterima 
Ha ditolak 

  Sumber : Data primer (diolah), 2011  

Variabel X5 memiliki koefisien regresi sebesar 0,148 dan didapatkan statistik uji 

t sebesar 1,908 dengan nilai signifikan sebesar 0,062. Nilai statistik uji |thitung| tersebut 

lebih kecil daripada ttabel (1,908> 2,008) dan nilai signifikan lebih besar daripada 

 

= 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel artifactual (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel keberhasilan pelatihan (Y). 

f. Variabel Paralanguage (X6) 

Berdasarkan Tabel 4.21. pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

Paralanguage (X6) dapat dituliskan dalam Tabel 4.28. sebagai berikut : 

Tabel 4.28. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial Variabel X6 

Hipotesis Nilai Keputusan

 

H0 : 6 = 0 (variabel X6 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y) 
Ha : 6  0 (variabel X6 berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y) 

 

= 0,05 

thitung= 0,857 
sig = 0,396 
ttabel = 2,008  

H0 diterima 
Ha ditolak 

 

Sumber : Data primer (diolah), 2011 

Variabel X6 memiliki koefisien regresi sebesar 0,076 dan didapatkan statistik uji 

t sebesar dengan nilai signifikan sebesar 0,396. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih 

kecil daripada ttabel (0,857 > 2,008) dan nilai signifikan lebih besar daripada 

 

= 0,05. 
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Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel paralanguage (X5) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel keberhasilan pelatihan (Y). 

Dari penjelasan uji parsial ditemukan bahwa variabel lisan (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y, variabel  tulisan (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y, variabel kinesik (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, variabel 

proksemik (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, variabel artifactual (X5) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan variabel paralanguage (X6) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. 

4.7.3. Hasil Uji Dominan  

Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y 

adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar.   

Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel independen, 

disajikan tabel peringkat sebagai berikut : 

Tabel 4.29. Hasil Uji Hipotesis Dominan 
Peringkat Variabel Koefisien eta Keputusan 

1 Lisan (X1) 0,196 H0 diterima 
Ha ditolak 

2 Tulisan (X2) 0,243 

3 Kinesik (X3) 0,199 

4 Proksemik (X4) 0,224 

5 Artifactual (X5) 0,148 

6 Paralanguage (X6) 0,076 

H0 : 

 

= 0 (variabel X3 tidak berpengaruh dominan terhadap variabel Y) 
Ha : 

 

 0 (variabel X3 berpengaruh dominan terhadap variabel Y) 

Sumber : data primer (diolah), 2011 
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Berdasarkan pada Tabel 4.29. tersebut, variabel tulisan (X2)  adalah variabel 

yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, variabel Y lebih banyak 

dipengaruhi oleh variabel tulisan (X2)  daripada variabel lisan (X1), kinesik (X3), 

proksemik (X4), artifactual (X5), dan paralanguage (X6). Koefisien yang dimiliki 

oleh variabel X2 bertanda positif, hal ini menunjukkan hubungan yang searah yang 

berarti semakin baik Tulisan (X2) yang mencakup kejelasan tulisan, konsistensi 

penggunaan warna pada huruf dan ukuran huruf maka semakin meningkatkan 

keberhasilan pelatihan (Y). Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha ditolak, dan dapat 

disimpulkan bahwa variabel kinesik (X3) tidak berpengaruh dominan terhadap 

variabel keberhasilan pelatihan (Y).  

4.8.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini sudah memenuhi uji 

persyaratan analisis regresi linear berganda. Data yang dikumpulkan melalui 

kuesioner yang disebarkan kepada responden telah diuji validitas dan reliabilitasnya 

sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji asumsi heteroskesdasitas, dan uji asumsi multikolenieritas. Setelah uji 

asumsi klasik dilakukan, maka dilanjutkan dengan analisis regresi berganda yakni 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan 

dilanjutkan dengan menguji hipotesis dengan melakukan uji F dan uji t.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh verbal 

(lisan, tulisan) dan nonverbal (kinesik, proksemik, artifactual, paralanguage) secara 

simultan dan parsial terhadap keberhasilan pelatihan serta variabel manakah diantara 
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lisan, tulisan, kinesik, proksemik, artifactual dan paralanguage yang paling dominan 

berpengaruh terhadap keberhasilan pelatihan dalam konteks karyawan di AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang.  

Keenam varibel komunikasi verbal dan nonverbal tersebut mampu 

menjelaskan keberhasilan pelatihan sebesar 89,9%, sisanya sebesar 10,1% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi adalah faktor situasional peserta terhadap lainnya yaitu perspektif 

waktu pelatihan, suasana hati para peserta pada saat pelatihan yang tidak dijelaskan 

lebih terperinci dalam penelitian ini.  

4.8.1. Pengaruh Komunikasi Verbal dan Nonverbal Secara Simultan   

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh secara simultan antara 

variabel lisan (X1), tulisan (X2), kinesik (X3), proksemik (X4), artifactual (X5), dan 

paralanguage (X6)  terhadap variabel keberhasilan pelatihan (Y) pada karyawan AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Malang. Berdasarkan hasil penelitian ini, berarti hipotesis 

pertama penelitian ini yang menyatakan bahwa diduga variabel-variabel komunikasi 

verbal dan nonverbal yang meliputi lisan, tulisan, kinesik, proksemik, artifactual, dan 

paralanguage berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keberhasilan pelatihan 

pada karyawan AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang diterima. Pada dasarnya, satu-

satunya alat untuk dapat berhubungan dengan orang lain di lingkungannya adalah 

komunikasi, baik secara verbal (lisan, tulisan) maupun non verbal (kinesik, 

proksemik, artifactual, paralanguage). 

Setelah melakukan komunikasi yang bersifat verbal dengan menjelaskan 

secara lisan dan membaca serta membuat tulisan untuk mempermudah dalam 
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memahami apa yang disampaikan pelatih, biasanya seorang pelatih kemudian 

mengkomunikasikan gagasannya secara non verbal melalui body language seperti 

ekspresi wajah, gerakan mata, isyarat  menunjukkan sesuatu, gerakan tubuh, 

penampilan, volume suara, dan  sebagainya. Masing-masing item komunikasi 

tersebut baik secara verbal maupun nonverbal menjadi suatu syarat dalam 

keberhasilan pelatihan jika kombinasi dari komunikasi verbal dan nonverbal dapat 

diterapkan dengan baik.  

4.8.2. Pengaruh Komunikasi Verbal dan Nonverbal Secara Parsial  

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh dari komunikasi verbal dan nonverbal 

terhadap keberhasilan pelatihan pada karyawan AJB Bumiputera 1912 Cabang 

Malang yang terdiri atas variabel-variabel komunikasi, antara lain : 

1. Lisan (X1) terhadap Keberhasilan Pelatihan (Y) 

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi, diperoleh bukti bahwa terhadap variabel 

lisan, rata-rata seluruh responden merasa mengerti dan puas terhadap komunikasi 

pelatih yang kompeten, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor total untuk X1 

sebesar 919 (rata-rata kepuasan sebesar 4,03). Ini menunjukkan bahwa pelatih 

dapat melakukan komunikasi lisan dengan baik saat pelatihan, dimana karyawan 

umumnya merasa bahwa perkataan pelatih dapat dipahami dan mudah dicerna, 

karyawan juga pada umumnya mengerti pada tata bahasa yang digunakan pelatih. 

Komunikasi verbal pada lisan juga dapat diamati dari karakteristik peserta 

pelatihan, beberapa dari peserta pelatihan berpendapat bahwa saat pelatihan 

berlangsung, adalah saat yang tepat bagi karyawan lebih mengerti dan 

memahami pekerjaan yang dilakukan sehingga beberapa dari mereka lebih 
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banyak mendengarkan penjelasan dari pelatih sehingga mereka dapat 

menerapkan dalam perusahaan. Komunikasi lisan hampir setiap orang dapat 

menggunakannya. Tentunya karena komunikasi lisan diajarkan sejak manusia 

dilahirkan (Maulinniam:2008) sehingga dalam pengaruhnya terhadap 

keberhasilan pelatihan, komunikasi verbal pada lisan membawa dampak yang 

cukup signifikan secara individual.  

2. Tulisan (X2) terhadap Keberhasilan Pelatihan (Y) 

Ada beberapa hal yang menyatakan bahwa variabel tulisan berpengaruh 

signifikan terhadap keberhasilan pelatihan yaitu dari pengamatan di lapangan, 

karakteristik beberapa peserta pelatihan cenderung lebih mudah menangkap 

maksud dan tujuan dari pelatih dalam penyampaian informasi dengan tulisan 

yang diinterpretasikan oleh pelatih dan bahan materi yang diberikan. Namun 

sebagai salah satu cara menyampaikan pesan, komunikasi tulisan memiliki 

keunikan tersendiri. Komunikasi tulisan merupakan suatu keterampilan yang 

tentunya membutuhkan ketekunan dan latihan untuk menguasainya sehingga 

pelatih mempunyai kemampuan dalam menyampaikan informasi tersebut. Hasil 

lain juga dapat dilihat distribusi frekuensi, diperoleh bukti bahwa terhadap 

variabel tulisan, rata-rata seluruh responden merasa mengerti dan puas terhadap 

komunikasi pelatih yang kompeten, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor 

total untuk X2 sebesar 670 (rata-rata kepuasan sebesar 3,92). Ini menunjukkan 

bahwa pelatih dapat melakukan komunikasi tulisan dengan baik saat pelatihan, 

dimana karyawan umumnya merasa bahwa tulisan pelatih dapat secara jelas 

dimengerti dan dipahami sehingga mampu menambah ilmu yang diajarkan dan 
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buku panduan pada pelatihan mampu mengkombinasikan antara ukuran huruf 

yang dapat dibaca dan warna huruf maka keberhasilan pelatihan, komunikasi 

verbal pada tulisan membawa dampak yang sangat signifikan secara individual. 

3. Kinesik (X3) terhadap Keberhasilan Pelatihan (Y) 

Teori dari Cangara (2010:105) menyatakan bahwa salah satu komuniksi 

nonverbal yang paling penting adalah gerakan tubuh (kinesik). Dengan 

mengetahui apa arti dari bahasa tubuh, kita dapat melihat perasaan orang yang 

sebenarnya meskipun tidak disampaikan dengan komunikasi verbal. Bahasa 

kinesik dapat memberi tekanan atau berlawanan dengan apa yang sedang 

diucapkan sehingga dapat dikatakan bahasa kinesik memiliki kemampuan dalam 

isyarat komunikasi yang natural. Variabel kinesik dikatakan signifikan dalam 

mempengaruhi keberhasilan pelatihan juga dapat dilihat pada hasil distribusi 

frekuensi, diperoleh bukti bahwa terhadap variabel kinesik, rata-rata seluruh 

responden merasa mengerti dan puas terhadap komunikasi pelatih yang 

kompeten, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor total untuk X3 sebesar 909 

(rata-rata kepuasan sebesar 3,99). Ini menunjukkan bahwa pelatih dapat 

melakukan komunikasi kinesik dengan baik saat pelatihan, karyawan juga pada 

umumnya mengerti dimana karyawan tersebut merasa bahwa pelatih mampu 

memberikan isyarat yang tepat dengan gerakan tubuh serta mampu menunjukkan 

ekspresi wajah yang tepat. Dalam pengaruhnya terhadap keberhasilan pelatihan, 

komunikasi nonverbal pada kinesik membawa dampak yang cukup signifikan 

secara individual.   
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4. Proksemik (X4) 

Penguasaan ruang dan jarak yang ideal merupakan suatu alat dalam menentukan 

apakan informasi yang disampaikan pelatih dapat diterima dengan baik oleh 

peserta pelatihan. Jarak spesifik yang dipilih bergantung pada transaksi dan 

hubungan individu yang berinteraksi (Hall:1959) dalam Mulyana (1996:119). 

Dengan melihat bahwa proksemik adalah salah satu komunikasi yang 

berpengaruh dalam keberhasilan pelatihan maka hal tersebut juga dapat dilihat 

dari hasil distribusi frekuensi, diperoleh bukti bahwa terhadap variabel 

proksemik, rata-rata seluruh responden merasa mengerti dan puas terhadap 

komunikasi pelatih yang kompeten, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor 

total untuk X4 sebesar 677 (rata-rata kepuasan sebesar 3,96). Ini menunjukkan 

bahwa pelatih dapat melakukan komunikasi proksemik dengan baik saat 

pelatihan, karyawan juga pada umumnya mengerti dimana karyawan tersebut 

merasa bahwa pelatih berada pada posisi yang tepat yaitu pelatih dapat 

berkomunikasi dari arah dan jarak yang ideal. Dalam pengaruhnya terhadap 

keberhasilan pelatihan, komunikasi nonverbal pada proksemik membawa 

dampak yang cukup signifikan secara individual.  

5. Artifactual (X5) 

Dengan melihat pelatihan yang dilaksanakan oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang 

Malang ini didapat bahwa fakta dilapangan menunjukkan komunikasi artifactual 

bukanlah suatu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelatihan tercapai. 

Beberapa dari peserta pelatihan berpersepsi bahwa tidak begitu memperhatikan 

penampilan dari pelatih karena mereka menganggap bahwa pelatih tidak 
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membuat para peserta pelatihan memperhatikan penampilan dan pakaian yang 

dikenakan pelatih walaupun sebenarnya pelatih sudah berpenampilan (fisik) 

dengan tepat dan sesuai dengan kondisi pelatihan. Hal ini ditunjukkan dari  hasil 

distribusi frekuensi yang diperoleh bukti bahwa terhadap variabel artifactual, 

rata-rata seluruh responden merasa mengerti dan puas terhadap komunikasi 

pelatih yang kompeten, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor total untuk X5 

sebesar 677 (rata-rata kepuasan sebesar 3,96). Ini menunjukkan bahwa pelatih 

dapat melakukan komunikasi artifactual dengan baik saat pelatihan, karyawan 

juga pada umumnya mengerti dimana karyawan tersebut merasa bahwa pelatih 

dapat berpenampilan (fisik) dengan tepat dan sesuai dengan kondisi pelatihan. 

Tetapi dalam pengaruhnya terhadap keberhasilan pelatihan, tidak membawa 

dampak yang cukup signifikan dan berarti serta faktor yang tidak terlalu 

diperhatikan secara individu. 

6. Paralanguage  (X6) 

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi, diperoleh bukti bahwa terhadap variabel 

proksemik, rata-rata seluruh responden merasa mengerti dan puas terhadap 

komunikasi pelatih yang kompeten, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor 

total untuk X6 sebesar 682 (rata-rata kepuasan sebesar 3,99). Ini menunjukkan 

bahwa pelatih dapat melakukan komunikasi paralanguage dengan baik saat 

pelatihan, karyawan juga pada umumnya mengerti dimana karyawan tersebut 

merasa bahwa pelatih menggunakan artikulasi dan intonasi suara yang jelas dan 

tepat sehingga peserta memahami apa yang diucapkan pelatih. Fakta di lapangan 

mengungkapkan bahwa paralanguage ternyata tidak berpengaruh dan tidak 
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begitu penting secara parsial terhadap keberhasilan pelatihan karena dalam 

pelaksanaannya, nada bicara dan suara dari pelatih dapat dengan jelas didengar  

karena beberapa dari mereka mengganggap bahwa suara pelatih dapat dibantu 

dengan alat teknologi seperti pengeras suara (microphone) yang membuat 

variabel paralanguage bukanlah hal yang terlalu penting dalam kaitannya 

terhadap keberhasilan pelatihan. 

4.8.3 Pembahasan Hasil Uji Dominan  

Berdasarkan pada Tabel 4.29 tersebut, variabel tulisan (X2)  adalah variabel 

yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, variabel Y lebih banyak 

dipengaruhi oleh variabel tulisan (X2)  daripada variabel lisan (X1), kinesik (X3), 

proksemik (X4), artifactual (X5), dan paralanguage (X6). Koefisien yang dimiliki 

oleh variabel X2 bertanda positif, hal ini menunjukkan hubungan yang searah yang 

berarti semakin baik Tulisan (X2) yang mencakup kejelasan tulisan, konsistensi 

penggunaan warna pada huruf dan ukuran huruf maka semakin meningkatkan 

keberhasilan pelatihan (Y). Tulisan merupakan variabel yang mendominasi pada 

pelatihan yang dilaksanakan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang. Pelatih 

dengan mudah dapat menggambarkan garis besar dari isi materi yang telah dijelaskan 

di papan tulis sehingga para peserta pelatihan dapat dengan mudah memahami dan 

mengerti mengenai materi yang disampaikan karena dianggap mudah, cepat dan 

efisien sehingga dapat dikatakan bahwa pelatih mempunyai kemampuan dalam 

memberikan materi yang disampaikan lewat tulisannya dan sajian materi yang dibuat 

dalam bentuk hardcopy.   
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4.9 Implikasi Penelitian  

Keberhasilan pelatihan karyawan merupakan tujuan utama dalam memberikan 

materi/ilmu yang disampaikan kepada karyawan di AJB Bumiputera 1912 Cabang 

Malang untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas kerja. Komunikasi baik 

verbal maupun nonverbal menjadi suatu acuan dalam menyampaikan materi yang 

diberikan sehingga tercipta suatu saluran komunikasi yang dapat diserap oleh 

karyawan. AJB Bumpitera 1912 Cabang Malang merupakan sebuah perusahaan 

asuransi yang bergerak di bidang jiwa dan salah satu lembaga asuransi besar yang 

memiliki agen. Seorang agen merupakan pihak yang mewakili perusahaan asuransi 

guna mencari pihak-pihak yang mempertanggungkan jiwanya. Oleh karena itu dalam 

menjalankan tugasnya diperlukan pendidikan dan pelatihan agar kemampuan dari 

agen tersebut dalam mempromosikan produk-produk yang ditawarkan kepada calon 

tertanggung dapat dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan. Pelatih (trainer) 

sebagai pemberi materi pada pelatihan harus menyampaikan materi dengan baik agar 

materi yang disampaikan tersebut  dapat diserap oleh karyawan dan dapat diterapkan 

dalam pekerjaan sehingga pelaksanaan pelatihan tersebut dapat berhasil.   

Ketika komunikasi verbal dan nonverbal dilakukan secara serentak dan 

kombinasi komunikasi ini diterapkan dengan baik maka akan timbul reaksi dari 

peserta dalam wujud perubahan dan sikap yang akan ditunjukkan ketika mereka 

mendapatkan pelatihan. Pada dasarnya, proses komunikasi yang tepat adalah yang 

pertama membuat ide dari informasi yang disaring dan persepsi tiap orang. Kedua 

mengubah ide menjadi pesan dalam bentuk tulisan, lisan maupun ekspresi wajah. 
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Ketiga menyampaikan pesan melalui saluran yang dipilih dengan memperhatikan 

efektivitas dan jenis atau sifat pesan. Keempat menafsirkan pesan itu, memberi 

tanggapan melalui sinyal seperti komentar, senyuman, atau sikap murung. Dalam 

proses ini pemberi pesan yaitu dalam penelitian ini adalah pelatih akan mendapatkan 

umpan balik dari penerima pesan yaitu peserta pelatihan yang bisa digunakan untuk 

koreksi atau evaluasi.  

Melihat kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa di 

dalam penelitian ini, komunikasi verbal (lisan, tulisan) dan komuniksi nonverbal 

(kinesik, proksemik, artifactula, paralanguage) secara bersama-sama memang 

memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan pelatihan. Ternyata, pada 

penelitian di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang yang telah dikemukakan 

Birdwhistle seperti yang dikutip oleh Mulyana (2004:316), bahwa dari komunikasi 

yang berlangsung secara tatap muka, sekitar 65% komunikasi nonverbal dan sisanya 

tidak lebih dari 35% adalah komunikasi verbal, serta fakta penelitian menurut Setianti 

(2007) dalam makalah ilmiah yang ditulis telah menunjukkan bahwa 80% 

komunikasi antar manusia dilakukan secara nonverbal. Area dari komunikasi 

nonverbal ialah bahasa tubuh atau kinesik. Teori dan fakta yang dikemukakan 

tersebut tidak berlaku pada pelatihan yang dilakukan di AJB Bumiputera 1912 

Cabang Malang, penelitian mengungkapkan bahwa komunikasi verbal yaitu pada 

tulisan merupakan faktor yang dominan. Ini didukung pada wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa para peserta pelatihan bahwa pola pelatihan 

yang diadakan di perusahaan yaitu dengan cara pelatih lebih menjelaskan dengan 

menulis garis besar materi pelatihan di papan tulis yang disediakan sehingga 
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memudahkan para peserta untuk menangkap maksud dari materi yang diberikan. 

Selain dari kelebihan pelatih yang dapat menuliskan garis besar suatu materi 

pelatihan di papan tulis, sifat karyawan yang mengikuti pelatihan yang pada 

umumnya lebih memilih materi pelatihan yang dibagikan kepada setiap peserta dalam 

bentuk hardcopy, kemudian peserta mengkombinasikan tulisan pelatih di papan tulis 

dengan bagian penting dari materi pelatihan yang dibagikan dalam bentuk hardcopy 

tersebut sehingga peserta memahami dan mengerti materi yang sebenarnya menjadi 

kesimpulan dari materi yang dijelaskan. Komunikasi nonverbal pada pelatihan di 

perusahaan ini tidak begitu berpengaruh karena sifat dari para peserta lebih to the 

point sehingga mereka tidak begitu tertarik pada komunikasi nonverbal (kinesik, 

proksemik, artifactual,paralanguage) yang diberikan oleh pelatih. Wawancara yang 

dilakukan, rata-rata peserta mengemukakan bahwa pelatih memiliki keterbatasan 

dalam menunjukkan dan memberi isyarat dalam bahasa tubuh. Peserta lebih memilih 

memahami sendiri materi yang diberikan serta tulisan dari pelatih yang ditulis dengan 

garis besar dari isi materi yang dijelaskan. Hal ini membawa implikasi bahwa dalam 

berkomunikasi seorang pelatih berhati-hati dalam berkomunikasi, perhatikan tujuan 

dan maksud pesan, bahasa jelas dan sederhana. Cara mengatasi gangguan yang timbul 

dalam pelatihan dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan tempat yang sejuk, 

nyaman, teratur, dan rapi. Pemilihan cara penyampaian pesan dan waktu yang tepat. 

Pelatih sebaiknya memprediksikan pertanyaan yang akan diajukan para peserta 

pelatihan sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Ketika peserta pelatihan merasa 

bahwa pelatih memiliki keterbatasan dalam sikap dan pembawaaan, pelatih 

seharusnya menunjukkan kredibilitas di depan para peserta pelatihan 
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Selain itu, dalam pelaksanaan pelatihan, hendaknya pelatih seringkali 

memperhatikan indikator-indikator komunikasi nonverbal yang muncul baik pada 

dirinya sendiri maupun peserta pelatihan. Hal ini disebabkan tingkat kompleksitas di 

dalam komunikasi nonverbal, sehingga tiap bentuk komunikasi nonverbal 

dimungkinkan muncul penafsiran komunikan (karyawan) sama dengan maksud dari 

komunikator (pelatih), pelatih perlu memperhatikan indikator-indikator komunikasi 

nonverbal dengan baik karena sebenarnya sangat penting dalam keberhasilan pelatih 

yang dilaksanakan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

komunikasi verbal dan nonverbal terhadap keberhasilan pelatihan karyawan pada 

AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang.  Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan: 

1. Komunikasi verbal (lisan, tulisan) dan komunikasi nonverbal (kinesik, 

proksemik, artifactual dan paralanguage) berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel keberhasilan pelatihan karyawan di AJB Bumiputera 1912 

Cabang Malang. 

2. Variabel lisan, tulisan, kinesik, dan proksemik berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap variabel keberhasilan pelatihan karyawan di AJB Bumiputera 

1912 Cabang Malang. 

3. Variabel artifactual dan paralanguage tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap variabel keberhasilan pelatihan karyawan di AJB Bumiputera 

1912 Cabang Malang. 

4. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap keberhasilan pelatihan 

karyawan di AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang adalah variabel tulisan.    
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5.2. Saran  

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Penting bagi pihak AJB Bumiputera Cabang Malang untuk menciptakan dan 

meningkatkan komunikasi yang baik sehingga tercapai tujuan dan harapan dalam 

mengembangkan perusahaan. 

2. Alangkah lebih baik setiap peserta mampu memahami dan memperhatikan 

penjelasan pelatih dengan gerakan dan body language  yang diberikan kepada 

peserta sehingga peserta tidak hanya sekedar membaca dan mendengar 

pengucapan dari pelatih. 

3. Meningkatkan kompetisi pelatih dengan memberikan pelatihan yang baik, 

terutama pada cara pelatih berpenampilan yang memang merupakan daya tarik 

dalam membuat peserta memperhatikan hal tersebut serta artikulasi dan intonasi 

suara dari pelatih harus jelas dapat dipertimbangkan dengan cara pelatih dapat 

memakai pakaian yang casual tetapi masih terlihat formal serta sebelum melatih 

tidak ada salahnya pelatih mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan penguasaan 

materi serta penyampaian komunikasi dengan bahasa tubuh. 

4. Pelatih harus memperlihatkan keyakinan dan optimisme dibantu dengan 

penyampaian informasi yang akurat, dapat dipercaya dan tujuan yang mudah 

dipahami sehingga terdapat keharmonisan antara peserta dengan pelatih yang 

ditunjukkan dari sikap bersahabat dan kesan yang baik pada saat pelatihan 

berlangsung.  
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LAMPIRAN 2 

DISTRIBUSI FREKUENSI          

X1.1

10 17,5 17,5 17,5

35 61,4 61,4 78,9

12 21,1 21,1 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.2

11 19,3 19,3 19,3

31 54,4 54,4 73,7

15 26,3 26,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.3

14 24,6 24,6 24,6

28 49,1 49,1 73,7

15 26,3 26,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.4

12 21,1 21,1 21,1

33 57,9 57,9 78,9

12 21,1 21,1 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.1

11 19,3 19,3 19,3

38 66,7 66,7 86,0

8 14,0 14,0 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.2

11 19,3 19,3 19,3

40 70,2 70,2 89,5

6 10,5 10,5 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.3

13 22,8 22,8 22,8

37 64,9 64,9 87,7

7 12,3 12,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.1

10 17,5 17,5 17,5

32 56,1 56,1 73,7

15 26,3 26,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.2

1 1,8 1,8 1,8

8 14,0 14,0 15,8

37 64,9 64,9 80,7

11 19,3 19,3 100,0

57 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X3.3

1 1,8 1,8 1,8

13 22,8 22,8 24,6

34 59,6 59,6 84,2

9 15,8 15,8 100,0

57 100,0 100,0

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.4

14 24,6 24,6 24,6

32 56,1 56,1 80,7

11 19,3 19,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.1

11 19,3 19,3 19,3

36 63,2 63,2 82,5

10 17,5 17,5 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.2

18 31,6 31,6 31,6

32 56,1 56,1 87,7

7 12,3 12,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.3

8 14,0 14,0 14,0

36 63,2 63,2 77,2

13 22,8 22,8 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



159            

X5.1

11 19,3 19,3 19,3

33 57,9 57,9 77,2

13 22,8 22,8 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.2

14 24,6 24,6 24,6

34 59,6 59,6 84,2

9 15,8 15,8 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.3

15 26,3 26,3 26,3

31 54,4 54,4 80,7

11 19,3 19,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X.6.1

13 22,8 22,8 22,8

38 66,7 66,7 89,5

6 10,5 10,5 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X6.2

8 14,0 14,0 14,0

39 68,4 68,4 82,5

10 17,5 17,5 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X6.3

7 12,3 12,3 12,3

40 70,2 70,2 82,5

10 17,5 17,5 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1

8 14,0 14,0 14,0

41 71,9 71,9 86,0

8 14,0 14,0 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y2

13 22,8 22,8 22,8

37 64,9 64,9 87,7

7 12,3 12,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y3

16 28,1 28,1 28,1

35 61,4 61,4 89,5

6 10,5 10,5 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y4

5 8,8 8,8 8,8

40 70,2 70,2 78,9

12 21,1 21,1 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y5

6 10,5 10,5 10,5

39 68,4 68,4 78,9

12 21,1 21,1 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y6

4 7,0 7,0 7,0

42 73,7 73,7 80,7

11 19,3 19,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y7

13 22,8 22,8 22,8

41 71,9 71,9 94,7

3 5,3 5,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y8

7 12,3 12,3 12,3

47 82,5 82,5 94,7

3 5,3 5,3 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y9

9 15,8 15,8 15,8

43 75,4 75,4 91,2

5 8,8 8,8 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y10

7 12,3 12,3 12,3

41 71,9 71,9 84,2

9 15,8 15,8 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y11

6 10,5 10,5 10,5

41 71,9 71,9 82,5

10 17,5 17,5 100,0

57 100,0 100,0

3,00

4,00

5,00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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LAMPIRAN 3 

UJI VALIDITAS    

Variabel Lisan (X1)                  

Correlations

,669**

,000

57

,822**

,000

57

,754**

,000

57

,790**

,000

57

1

57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

Lisan

Lisan

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

57 100,0

0 ,0

57 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Variabel Tulisan (X2)                        

Correlations

,693**

,000

57

,803**

,000

57

,783**

,000

57

1

57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X2.1

X2.2

X2.3

Tulisan

Tulisan

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

57 100,0

0 ,0

57 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Variabel Kinesik (X3)              

Correlations

,825**

,000

57

,863**

,000

57

,817**

,000

57

,827**

,000

57

1

57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

Kinesik

Kinesik

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

57 100,0

0 ,0

57 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Variabel Proksemik (X4)             

Correlations

,801**

,000

57

,763**

,000

57

,721**

,000

57

1

57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X4.1

X4.2

X4.3

Proksemik

Proksemik

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

57 100,0

0 ,0

57 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Variabel Artifactual (X5)             

Correlations

,793**

,000

57

,801**

,000

57

,835**

,000

57

1

57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X5.1

X5.2

X5.3

Artifactual

Artifactual

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

57 100,0

0 ,0

57 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Variabel Paralanguage (X6)             

Correlations

,707**

,000

57

,749**

,000

57

,739**

,000

57

1

57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X.6.1

X6.2

X6.3

Paralanguage

Paralanguage

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Case Processing Summary

57 100,0

0 ,0

57 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 



169  

Variabel Keberhasilan Pelatihan (Y)  

                         

Correlations

,674**

,000

57

,771**

,000

57

,642**

,000

57

,619**

,000

57

,513**

,000

57

,744**

,000

57

,647**

,000

57

,604**

,000

57

,620**

,000

57

,747**

,000

57

,737**

,000

57

1

57

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

Keberhasilan Pelatihan

Keberhasilan
Pelatihan

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Case Processing Summary

57 100,0

0 ,0

57 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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LAMPIRAN 4 

UJI RELIABILITAS   

Lisan (X1)   

Variabel Tulisan    

Variabel Kinesik    

Variabel Proksemik    

Reliability Statistics

,755 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

,631 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

,852 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

,638 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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Variabel Artifactual    

Variabel Paralanguage    

Variabel Keberhasilan Pelatihan (Y)          

Reliability Statistics

,738 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

,617 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

,873 11

Cronbach's
Alpha N of Items
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LAMPIRAN 5 

UJI NORMALITAS    

                               

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

E
xp

ec
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Keberhasilan Pelatihan

Regression Standardized Residual
3210-1-2-3
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12
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0

Histogram

Dependent Variable: Keberhasilan Pelatihan

Mean =-6.93E-15

Std. Dev. =0.945


N =57
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LAMPIRAN 6 

UJI HETEROSKESDASTISITAS                

Regression Standardized Predicted Value
3210-1-2-3

R
eg
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Scatterplot

Dependent Variable: Keberhasilan Pelatihan
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LAMPIRAN 7 

UJI REGRESI LINEAR BERGANDA        

Variables Entered/Removed b

Paralangu
age,
Tulisan,
Artifactual,
Proksemi
k, Kinesik,
Lisan

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Keberhasilan Pelatihanb. 

Model Summary b

,954a ,910 ,899 1,22957
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Paralanguage, Tulisan,
Artifactual, Proksemik, Kinesik, Lisan

a. 

Dependent Variable: Keberhasilan Pelatihanb. 

ANOVAb

761,285 6 126,881 83,925 ,000a

75,592 50 1,512

836,877 56

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Paralanguage, Tulisan, Artifactual, Proksemik, Kinesik,
Lisan

a. 

Dependent Variable: Keberhasilan Pelatihanb. 

Coefficientsa

9,485 1,710 5,546 ,000

,372 ,181 ,196 2,054 ,045 ,199 5,028

,722 ,186 ,243 3,873 ,000 ,461 2,170

,350 ,153 ,199 2,293 ,026 ,239 4,185

,613 ,216 ,224 2,836 ,007 ,288 3,468

,360 ,188 ,148 1,908 ,062 ,299 3,339

,230 ,269 ,076 ,857 ,396 ,232 4,306

(Constant)

Lisan

Tulisan

Kinesik

Proksemik

Artifactual

Paralanguage

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Keberhasilan Pelatihana. 
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