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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.1.1 Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item pernyataan 

dalam mengukur variabelnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing pernyataan item yang 

ditujukan ke pada responden dengan total skor untuk seluruh item. Teknik 

korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam 

penelitian ini adalah korelasi Rank Spearman. Apabila nilai koefisien korelasi 

butir item pernyataan yang sedang diuji lebih besar dari r-kritis 0.3. maka dapat 

disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut merupa.kan konstruksi (construct) 

yang valid. Adapun hasil uji validitas kuesioner untuk variabel yang diteliti 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 
Hasil Uji Validitas Variabel Kredibilitas (X) 

 

Item Pertanyaan 
Koefesien 
Validitas 

r-kritis  Keterangan 

Item Pernyataan 5 0.326 0.300 Valid 
Item Pernyataan 6 0.660 0.300 Valid 
Item Pernyataan 7 0.706 0.300 Valid 
Item Pernyataan 8 0.469 0.300 Valid 
Item Pernyataan 11 0.801 0.300 Valid 
Item Pernyataan 9 0.556 0.300 Valid 
Item Pernyataan 10 0.821 0.300 Valid 
Item Pernyataan 12 0.663 0.300 Valid 
Item Pernyataan 13 0.429 0.300 Valid 
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Item Pertanyaan 
Koefesien 
Validitas 

r-kritis  Keterangan 

Item Pernyataan 14  0.382 0.300 Valid 
Item Pernyataan 15 0.446 0.300 Valid 
Item Pernyataan 16 0.819 0.300 Valid 

    Sumber : Hasil Pengolahan dengan SPSS version.17 
 
 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas Variabel Keterampilan Siswa Berkomunikasi (Y) 

 

Item Pertanyaan 
Koefesien 
Validitas 

r-kritis  Keterangan 

Item Pernyataan 17 0.604 0.300 Valid 
Item Pernyataan 18 0.639 0.300 Valid 
Item Pernyataan 19 0.665 0.300 Valid 
Item Pernyataan 20 0.396 0.300 Valid 
Item Pernyataan 21 0.402 0.300 Valid 
Item Pernyataan 22 0.423 0.300 Valid 
Item Pernyataan 23 0.556 0.300 Valid 
Item Pernyataan 24 0.571 0.300 Valid 
Item Pernyataan 25 0.429 0.300 Valid 
Item Pernyataan 26 0.658 0.300 Valid 
Item Pernyataan 27 0.658 0.300 Valid 
Item Pernyataan 28 0.581 0.300 Valid 
Item Pernyataan 29  0.471 0.300 Valid 
Item Pernyataan 30 0.532 0.300 Valid 

 Sumber : Hasil Pengolahan dengan SPSS version.17 

Pada kedua tabel di atas terlihat bahwa seluruh item pernyataan memiliki  

koefisien validitas yang lebih besar dari r-kritis 0.3, sehingga item-item tersebut 

layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. 

4.1.2   Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap butir pernyataan yang termasuk 

dalam kategori valid. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menguji coba 

instrumen sekali saja. kemudian dianalisis dengan menggunakan metode intenal 

consistemcy dengan teknik Split Half (belah dua). Kuesioner dikatakan andal 
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apabila koefisien reliabilitas bernilai positif dan lebih besar dari pada 0.7. Adapun 

hasil dari uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

 
 

Variabel 
Koefesien 

Realibilitas 
 

r-kritis  
 

Keterangan 
X 0.916 0.700 Realibel 
Y 0.785 0.700 Realibel 

Sumber : Hasil Pengolahan dengan SPSS version.17 
 

Nilai reliabilitas butir pernyataan pada kuesioner masing-masing variabel 

yang sedang diteliti lebih besar dari 0.70 hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir 

peryataan pada kuesioner andal untuk mengukur variabelnya.  

 

4.2 Data Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah  Siswa Dj Arie School sebanyak 40 

orang. kemudian dari hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui penyebaran 

kuesioner kepada responden tersebut dapat diketahui dari tabel-tabel karakteristik 

responden yang diteliti berikut ini; 

Tabel 4.4 
Jenis Kelamin Responden 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Pria 24 60.00% 
Wanita 16 40.00% 
Jumlah 40 100.00% 

                        Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 
 

Dari tabel 4.4 di atas diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis 

kelamin pria yaitu sebanyak 24 orang atau 60.00% dari 40 orang responden, 

sementara jumlah terkecil responden berjenis kelamin wanita  sebanyak 16 orang 

atau 40.00% dari 40 orang responden.  
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Banyaknya laki-laki mengikuti pelatihan public speaking di Dj Arie School 

ini dikarenan banyaknya kesempatan untuk laki-laki untuk menjadi seorang 

presenter dan penyiar radio dikota Bandung. mesikipun tidak menutup 

kemungkinan jika banyak pula kesempatan bagi wanita untuk menjadi presenter 

dan penyiar radio.  

Tabel 4.5 
Usia Responden 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

< 17 Tahun 0 0.00% 
17-25 Tahun 38 95.00% 
25 – 30 Tahun 1 2.50% 
>30 Tahun 1 2.50% 

Jumlah 40 100.00% 
                        Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 
 

Dari tabel 4.5 di atas diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

usia 17-25 Tahun sebanyak 38 orang  atau 95.00% dari 40 orang responden, 

selanjutnya  usia 25 tahun-30 tahun  dan > 30 Tahun masing-masing sebanyak 1 

orang atau 2.50% dari 40 orang responden. 

Siswa yang mengikuti pelatihan public speaking di Dj Arie School 

merupakan siswa berusia sekitar 17-25 tahun dan usia ini bisa dibilang sangat 

produktif untuk mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan dan pada 

usia tersebut biasanya kegiatan yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi 

yang baik dimungkinkan begitu banyak namun batasan usia tidak mempengaruhi 

minat seseorang belajar untuk berkomunikasi dengan baik.   
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Tabel 4.6 
Pendidikan  Responden 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

SMA 6 15.00% 
Kuliah 27 67.50% 
Tamat S1 7 17.50% 

Jumlah 40 100.00% 
                        Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 
 

Dari tabel 4.6 di atas diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

pendidikan kuliah sebanyak 27 orang  atau 67.50% dari 40 orang responden, 

selanjutnya  Tamatan S1 sebanyak 7 orang  atau 17.50% dari 40 orang responden 

dan terakhir Sma sebanyak 6 orang atau 15.00% dari 40 orang responden. 

Hasil ini dapat diasumsikan bahwa responden yang sedang menjalani 

kuliah lebih mendominasi, ini dikarenakan selain ingin menambah ilmu, mereka 

juga mempunyai kepentingan kuliah seperti presentasi dan sidang skripsi. 

Tamatan S1 pun banyak mengikuti karena selain ingin menambah ilmu dan 

karena kebutuhan akan perkerjaannya. Sedangkan siswa di taraf SMA kebanyakan 

mengikuti pelatihan public speaking di Dj Arie School dikarenakan banyaknya 

siswa yang ingin menjadi presenter di usia muda 

 

4.3 Deskripsi Data Penelitian 
 

Setelah melihat dan menganalisa data responden, selanjutnya akan dibahas 

mengenai data penelitian. Data penelitian ini merupakan hasil jawaban responden 

dalam mengisi angket penelitian yang disebarkan. Pada analisa penelitian, peneliti 

uraikan berdasarkan  kepada operasionalisasi variabel penelitian untuk menjawab 

identifikasi masalah yang ingin diketahui oleh penulis.  
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Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan dianalisa dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis Inferensial. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan alat ukur angket yang telah dicoba uji 

reliabilitasnya. Deskripsi dan operasionalisasi konsep-konsep dalam angket ini 

dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap gejala-gejala di lapangan.  

Teknik analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan mengenai 

keseluruhan data yang dikumpulkan dengan memaparkan. mengelompokkan dan 

mengklasifikasikan ke dalam tabel distribusi frekuensi yang kemudian diberikan 

penjelasan.  

 
4.3.1 Variabel Kredibilitas (X) 

Dalam menganalisa variabel Kredibilitas, peneliti membaginya menjadi 

empat  sub variabel yang terdiri dari Expertise Komunikator, Trustworthiness 

Komunikator, Dinamisme Komunikator dan Status Komunikator, berdasarkan 

hasil tanggapan responden didapatkan hasil sebagai berikut: 

4.3.1.1 Gambaran mengenai Expertise Komunikator (X1) 

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai Expertise 

Komunikator, maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor 5 

pernyataan. kemudian dicari panjang interval setiap kelas dengan rumus sebagai 

berikut (Sudjana, 2001: 91) :  

 

Dimana; 

c     = Panjang interval kelas  
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  = Nilai terbesar  

  = Nilai terkecil  

 k    = Banyaknya kelas, dalam hal ini adalah 3 (Baik-Cukup-Kurang)  

Expertise Komunikator  terdiri dari 5 item pertanyaan. setiap pertanyaan 

terdiri atas 5 alternatif jawaban yang diberi nilai, nilai skor terbesar adalah 25 

sedangkan skor terendah adalah  16, untuk menentukan interval setiap kategori 

pada tiga kelas. maka, dilakukan perhitungan sebagai berikut; 

 

Dengan demikian. maka interval skor untuk menentukan masing-masing 

kategori kelas pada Expertise Komunikator  adalah sebagai berikut; 

Jumlah skor      16 -19  :  Kurang  

Jumlah skor    19.1-22  :  Cukup  

Jumlah skor    22.1-   25  :  Baik 

Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut; 

Tabel 4.7 
Persepsi Responden mengenai Expertise Komunikator  (X1) 

 
Sub Variabel Kategori F Perhitungan Persentase 

 
X1 

 

Baik 8 f / Σn x 100% 20.00% 
Cukup  23 f / Σn x 100% 57.50% 
Kurang  9 f / Σn x 100% 22.50% 

Total 40 f / Σn x100% 100.00% 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data.2015 
 

Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

mengenai  Expertise Komunikator  sebagian besar responden memiliki persepsi 

dalam kategori cukup sebanyak 23 orang atau 57.50% dari 40 orang responden, 
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dan jumlah terkecil responden  memiliki persepsi dalam kategori kurang sebanyak 

9 orang atau 22.50% dari 40 orang responden. 

Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian sebaran 

jawaban dari 79 orang responden untuk tiap item-item pertanyaan mengenai 

Expertise Komunikator  pada tabel-tabel di bawah ini; 

Tabel 4.8 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Menurut saya pada kegiatan pelatihan di DJ Arie School, Pengajar Dj Arie 
School mempunyai kemampuan dalam menyampaian materi yang baik” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat baik 24 60,00% 
Baik 16 40,00% 

Cukup baik 0 0,00% 
Kurang baik 0 0,00% 
Tidak baik 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Menurut saya pada kegiatan pelatihan di DJ Arie 

School, Pengajar Dj Arie School mempunyai kemampuan dalam menyampaikan 

materi yang baik”, sebagian besar responden sebanyak 24 orang atau 60,00% dari 

40 orang responden adalah yang menyatakan “Sangat Baik”, sementara jumlah 

terkecil responden adalah yang menyatakan “Baik” sebanyak 16 orang atau  

40,00% dari 40 orang responden. 

 Hal ini menunjukkan bahwa komunikator telah melakukan persiapan dan 

perencanaan yang matang sebelum ia tampil menjadi pengajar, komunikator yang 

mempunyai persiapan yang matang akan mudah dalam menyampaikan pesan nya. 

hal ini mengacu pada pengalaman, pengetahuan, intelegensia sang pengajar. 
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Tabel 4.9 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Menurut saya artikulasi para pengajar Dj Arie School sangat baik sehingga 
materi terdengar jelas dan tersampaikan dengan baik” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat baik 10 25,00% 
Baik 23 57,50% 

Cukup baik 7 17,50% 
Kurang baik 0 0,00% 
Tidak baik 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Menurut saya artikulasi para pengajar Dj Arie School 

sangat baik sehingga materi terdengar jelas dan tersampaikan dengan baik”, 

sebagian besar responden sebanyak 23 orang atau 57,50% dari 40 orang 

responden adalah yang menyatakan “Baik”, sementara jumlah terkecil responden 

adalah yang menyatakan “Cukup Baik” sebanyak 7 orang atau  17,50% dari 40 

orang responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa artikulasi adalah unsur penting dalam 

melakukan komunikasi, sehingga pesan yang akan disampaikan menjadi jelas, 

hasil di atas menunjukkan bahwa pengajar sudah terlatih dan dapat 

menyampaikan pesan dengan jelas.  
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Tabel 4.10 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Menurut saya para pengajar mengetahui banyak mengenai materi yang 
diajarkan/dibawakan” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat mengetahui banyak 7 17,50% 
Mengetahui banyak 25 62,50% 

Cukup mengetahui banyak 8 20,00% 
Kurang mengetahui banyak 0 0,00% 
Tidak mengetahui banyak 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Menurut saya para pengajar mengetahui banyak 

mengenai materi yang diajarkan/dibawakan”, sebagian besar responden sebanyak 

25 orang atau 62,50% dari 40 orang responden adalah yang menyatakan 

“Mengetahui banyak”, sementara jumlah terkecil responden adalah yang 

menyatakan “Sangat mengetahui banyak” sebanyak 7 orang atau  17,50% dari 40 

orang responden. Ini menunjukkan bahwa para pengajar Dj Arie School 

berpengalaman di bidangnya sehingga materi yang disampaikan mempunyai 

referensi yang begitu banyak. 

Tabel 4.11 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Menurut saya para pengajar Dj Arie School paham mengenai  
materi yang sedang disampaikan” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat paham 18 45,00% 
Paham 21 52,50% 

Cukup paham 1 2,50% 
Kurang paham 0 0,00% 
Tidak Paham 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 
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Pada tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Menurut saya para pengajar Dj Arie School paham 

mengenai materi yang sedang disampaikan”, sebagian besar responden sebanyak 

21 orang atau 52,50% dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Paham”, 

sementara jumlah  terkecil  responden adalah yang menyatakan “Cukup Paham” 

sebanyak 1 orang atau  2,50% dari 40 orang responden. Kepahaman yang 

ditunjukan oleh para pengajar menunjukkan bahwa para pengajar memang ahli di 

bidangnya sehingga pertanyaan para siswa dapat dijawab dengan baik 

Tabel 4.12 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Menurut saya ucapan komunikator ketika menyampaikan materi 
menunjukkan banwa ia berpengalaman dalam bidangnya” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Berpengalaman 9 22,50% 
Berpengalaman 24 60,00% 

Cukup berpengalaman 7 17,50% 
Kurang berpengalaman 0 0,00% 
Tidak berpengalaman 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Menurut saya ucapan komunikator ketika 

menyampaikan materi menunjukkan banwa ia berpengalaman dalam bidangnya”, 

sebagian besar responden sebanyak 24 orang atau 60,00% dari 40 orang 

responden adalah yang menyatakan “Berpengalaman”, sementara jumlah terkecil 

responden adalah yang menyatakan “Cukup berpengalaman” sebanyak 7 orang 

atau  17,50% dari 40 orang responden.  
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Hal ini dikarenakan komunikator tampil dengan memancarkan kepastian, 

dapat menguasai diri dan situasi secara sempurna sehingga komunikator tenang 

dalam menyampaikan  informasi. Ketenangan yang ditujukan komunikator akan 

menimbulkan kesan kepada komunikan bahwa komunikator memang yang sudah 

berpengalaman di bidangnya. 

 
4.3.1.2 Gambaran mengenai Trustworthiness Komunikator (X2) 

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai 

Trustworthiness Komunikator, maka dilakukan pengkategorian dengan cara 

menjumlahkan skor 2 pernyataan. kemudian dicari panjang interval setiap kelas 

dengan rumus sebagai berikut (Sudjana 2001: 91) :  

 

Dimana; 

c     = Panjang interval kelas  

  = Nilai terbesar  

  = Nilai terkecil  

 k    = Banyaknya kelas, dalam hal ini adalah 3 (Baik-Cukup-Kurang)  

Trustworthiness Komunikator  terdiri dari 2 item pertanyaan, setiap 

pertanyaan terdiri atas 5 alternatif jawaban yang diberi nilai, nilai skor terbesar 

adalah 10 sedangkan skor terendah adalah  6, untuk menentukan interval setiap 

kategori pada tiga kelas. maka, dilakukan perhitungan sebagai berikut; 
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Dengan demikian. maka interval skor untuk menentukan masing-masing 

kategori kelas pada Trustworthiness Komunikator  adalah sebagai berikut; 

Jumlah skor      6 -7,33    :  Kurang  

Jumlah skor    7,34-8,67  :  Cukup  

Jumlah skor    8,68-   10     :  Baik 

Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut; 

Tabel 4.13 
Persepsi Responden mengenai Trustworthiness Komunikator (X2) 

 
Sub Variabel Kategori f Perhitungan Persentase 

 
X2 

 

Baik 14 f / Σn x 100% 35.00% 
Cukup  10 f / Σn x 100% 25.00% 
Kurang  16 f / Σn x 100% 40.00% 

Total 40 f / Σn x100% 100.00% 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data.2015 
 

Dari tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

mengenai  Trustworthiness Komunikator  sebagian besar responden memiliki 

persepsi dalam kategori kurang sebanyak 16 orang atau 40.00% dari 40 orang 

responden, dan jumlah terkecil responden  memiliki persepsi dalam kategori 

cukup sebanyak 10  orang atau 25.00% dari 40 orang responden. 

Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian sebaran 

jawaban dari 40 orang responden untuk tiap item-item pertanyaan menganai 

Trustworthiness Komunikator  pada tabel-tabel di bawah ini; 
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Tabel 4.14 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Ketika mengikuti kelas Dj Arie School, saya percaya terhadap  
pemberian informasi pengajar” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat percaya 10 25,00% 
Percaya 17 42,50% 

Cukup percaya 11 27,50% 
Kurang Percaya 2 5,00% 
Tidak percaya 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Ketika mengikuti kelas Dj Arie School, saya percaya 

terhadap pemberian informasi pengajar”, sebagian besar responden sebanyak 17  

orang atau 42,50% dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Percaya”, 

sementara jumlah terkecil responden adalah yang menyatakan “Kurang Percaya” 

sebanyak 2 orang atau  5,00%dari 40 orang responden. 

 Hal ini dikarenakan informasi atau pesan yang diterima komunikan 

dianggap benar dan sesuai keyataan yang empiris, selain itu komunikator juga 

dalam berbicara menunjukkan kesungguhan. Seorang komunikator yang berbicara 

dan membahas suatu topik dengan menunjukkan kesungguhan akan menimbulkan 

kepercayaan pada pihak komunikannya. 

Tabel 4.15 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Saya mempercayai saran-saran yan diberikan oleh pengajar” 

Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat percaya 10 25,00% 

Percaya 24 60,00% 
Cukup percaya 6 15,00% 
Kurang percaya 0 0,00% 
Tidak percaya 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 
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Pada tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Saya mempercayai saran-saran yan diberikan oleh 

pengajar”, sebagian besar responden sebanyak 24 orang atau 60,00% dari 40 

orang responden adalah yang menyatakan “Percaya”, sementara jumlah terkecil 

responden adalah yang menyatakan “Cukup Percaya” sebanyak 6 orang atau  

15,00% dari 40 orang responden. 

 Hal ini menunjukkan bahwa saran yang diberikan komunikator dianggap 

benar dan sesuai dengan realita yang ada, saran yang diberikan pun diberikan 

beberapa cara untuk mendapatkan kebutuhan dengan argumen dan referensi yang 

terpilih sehingga baik dan jelas bagi komunikan. 

 
4.3.1.3 Gambaran mengenai Dinamisme Komunikator (X3) 

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai Dinamisme 

Komunikator, maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor 3 

pernyataan. kemudian dicari panjang interval setiap kelas dengan rumus sebagai 

berikut (Sudjana 2001: 91) :  

 

Dimana; 

c     = Panjang interval kelas  

  = Nilai terbesar  

  = Nilai terkecil  

 k    = Banyaknya kelas, dalam hal ini adalah 3 (Baik-Cukup-Kurang)  
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Dinamisme Komunikator terdiri dari 3 item pertanyaan, setiap pertanyaan 

terdiri atas 5 alternatif jawaban yang diberi nilai, nilai skor terbesar adalah 15  

sedangkan skor terendah adalah  10, untuk menentukan interval setiap kategori 

pada tiga kelas. maka, dilakukan perhitungan sebagai berikut; 

 

Dengan demikian. maka interval skor untuk menentukan masing-masing 

kategori kelas pada Dinamisme Komunikator adalah sebagai berikut; 

Jumlah skor         10-11.67 :  Kurang  

Jumlah skor    11,68-13,35 :  Cukup  

Jumlah skor    13,36-15      :  Baik 

Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut; 

Tabel 4.16 
Persepsi Responden mengenai Dinamisme Komunikator (X3) 

 
Sub Variabel Kategori F Perhitungan Persentase 

 
X3 

 

Baik 9 f / Σn x 100% 22.50% 
Cukup  23 f / Σn x 100% 57.50% 
Kurang  8 f / Σn x 100% 20.00% 

Total 40 f / Σn x100% 100.00% 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data.2015 
 

Dari tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

mengenai  Dinamisme Komunikator  sebagian besar responden memiliki persepsi 

dalam kategori cukup sebanyak 23  orang atau 57.50% dari 40 orang responden, 

dan jumlah terkecil responden  memiliki persepsi dalam kategori kurang sebanyak 

8  orang atau 20.00% dari 40 orang responden. 
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Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian sebaran 

jawaban dari 40 orang responden untuk tiap item-item pertanyaan mengenai 

Dinamisme Komunikator  pada tabel-tabel di bawah ini; 

Tabel 4.17 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Komunikator tegas ketika menyampaikan materi ” 
 

Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat tegas 11 27,50% 

Tegas 23 57,50% 
Cukup tegas 6 15,00% 
Kurang tegas 0 0,00% 
Tidak tegas 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Komunikator tegas ketika menyampaikan materi”, 

sebagian besar responden sebanyak 23 orang atau 57,50% dari 40 orang 

responden adalah yang menyatakan “Tegas”, sementara jumlah terkecil responden 

adalah yang menyatakan “Cukup Tegas” sebanyak 6 orang atau  15,00% dari 40 

orang responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa komunikator sudah melakukan persiapan dan 

merancang pesan yang akan disampaikan sebelum tampil dan berbicara dihadapan 

peserta, seorang komunikator dengan persiapan yang matang akan tampak pada 

gaya komunikasinya yang meyakinkan. 
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Tabel 4.18 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Menurut saya para pengajar atraktif ketika menyampaiakan materi ” 
 

Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat atraktif 15 37,50% 

Atraktif 22 55,00% 
Cukup atraktif 3 7,50% 
Kurang atraktif 0 0,00% 
Tidak atraktif 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.19 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Menurut saya para pengajar atraktif ketika 

menyampaiakan materi”, sebagian besar responden sebanyak 22 orang atau 

55,00% dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Atraktif”, sementara 

jumlah terkecil responden adalah yang menyatakan “Cukup Atraktif” sebanyak 3 

orang atau  7,50% dari 40 orang responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa cara berkomunkasi atau cara menyampaikan 

topik yang dibicarakan komunikator bersemangat, mempunyai daya tarik, bersifat 

menyenangkan dan sesuai dengan kewajaran. 

Tabel 4.19 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Menurut saya para pengajar atraktif dalam menjawab pertanyaan yang 
disampaikan” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat atraktif 13 32,50% 
Atraktif 22 55,00% 

Cukup atraktif 5 12,50% 
Kurang atraktif 0 0,00% 
Tidak atraktif 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.20 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Menurut saya para pengajar atraktif dalam menjawab 
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pertanyaan yang disampaikan”, sebagian besar responden sebanyak 22 orang atau 

55,00% dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Atraktif”, sementara 

jumlah terkecil responden adalah yang menyatakan “Cukup Atraktif” sebanyak 5 

orang atau  12,50% dari 40 orang responden.  

Hal ini dikarenakan komunikator mengekspresikan sikap yang etis dan 

memperlihatkan kesederhanaan serta gerak gerik yang sederhana. Dewasa ini 

orang lebih menyukai gerak gerik dan tingkah laku yang santai. 

 
4.3.1.4 Gambaran mengenai Status Komunikator (X4) 

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai Status 

Komunikator, maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor 2 

pernyataan. kemudian dicari panjang interval setiap kelas dengan rumus sebagai 

berikut (Sudjana 2001: 91) :  

 

Dimana; 

c     = Panjang interval kelas  

  = Nilai terbesar  

  = Nilai terkecil  

 k    = Banyaknya kelas, dalam hal ini adalah 3 (Baik-Cukup-Kurang)  

Status Komunikator  terdiri dari 2 item pertanyaan, setiap pertanyaan 

terdiri atas 5 alternatif jawaban yang diberi nilai, nilai skor terbesar adalah 10  

sedangkan skor terendah adalah  6, untuk menentukan interval setiap kategori 

pada tiga kelas. maka, dilakukan perhitungan sebagai berikut; 
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Dengan demikian. maka interval skor untuk menentukan masing-masing 

kategori kelas pada Status Komunikator  adalah sebagai berikut; 

Jumlah skor         6-7.3 :  Kurang  

Jumlah skor      7.4-8.7 :  Cukup  

Jumlah skor       8.8 - 10  :  Baik 

Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut; 

Tabel 4.20 
Persepsi Responden mengenai Status Komunikator  (X4) 

 
Sub Variabel Kategori F Perhitungan Persentase 

 
X4 

 

Baik 11 f / Σn x 100% 27.50% 
Cukup  11 f / Σn x 100% 27.50% 
Kurang  18 f / Σn x 100% 45.00% 

Total 40 f / Σn x100% 100.00% 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data.2015 
 

Dari tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

mengenai  Status Komunikator  sebagian besar responden memiliki persepsi 

dalam kategori kurang sebanyak 18  orang atau 45.00% dari 40 orang responden, 

dan jumlah terkecil responden  memiliki persepsi dalam kategori baik dan cukup 

masing-masing sebanyak 11 orang atau 27.50% dari 40 orang responden. 

Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian sebaran 

jawaban dari 40 orang responden untuk tiap item-item pertanyaan mengenai 

Status Komunikator  pada tabel-tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.21 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Saya hadir pada kelas Dj Arie School karena dipengaruhi karena pengajar 
adalah seseorang yang terkenal?” 

 

Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat dipengaruhi 6 15,00% 

Dipengaruhi 18 45,00% 
Cukup dipengaruhi 14 35,00% 
Kurang dipengaruhi 2 5,00% 
Tidak dipengaruhi 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.22 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Saya hadir pada kelas Dj Arie School karena 

dipengaruhi karena pengajar adalah seseorang yang terkenal?”, sebagian besar 

responden sebanyak 18 orang atau 45,00% dari 40 orang responden adalah yang 

menyatakan “Dipengaruhi”, sementara jumlah terkecil responden adalah yang 

menyatakan “Kurang dipengaruhi” sebanyak 2 orang atau  5,00% dari 40 orang 

responden.  

Hal ini menunjukan bahwa responden mengikuti kegiatan belajar mengajar 

umumnya dipengaruhi oleh status pengajar yang sudah terkenal, karena kita 

cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki status dan kemampuan lebih 

tinggi daripada kita. 

Tabel 4.22 
Tanggapan Responde mengenai item pertanyaan 

“Saya hadir pada kelas Dj Arie School karena dipengaruhi oleh status sosial 
(misal radio,/tv favorit) pengajar” 

 

Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat dipengaruhi 11 27,50% 

Dipengaruhi 23 57,50% 
Cukup dipengaruhi 6 15,00% 
Kurang dipengaruhi 0 0,00% 
Tidak dipengaruhi 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 
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Pada tabel 4.23 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Saya hadir pada kelas Dj Arie School karena 

dipengaruhi oleh status sosial (misal radio,/tv favorit) pengajar”, sebagian besar 

responden sebanyak 23 orang atau 57,50% dari 40 orang responden adalah yang 

menyatakan “Dipengaruhi”, sementara jumlah terkecil responden adalah yang 

menyatakan “Cukup dipengaruhi” sebanyak 6 orang atau  15,00% dari 40 orang 

responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang sudah terkenal dianggap  

mempunyai kredibilitas yang baik secara umum. Robert Baron dan Dnn Byrne 

dalam Azwar (2011:64)  mengemukakan bahwa Komunikator yang populer dan 

menarik akan lebih efektif dari pada komunikator yang kurang populer dan tidak 

menarik (Kiesler & Kiesler, 1969) 

 
4.3.2 Variabel Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y) 

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai 

Kemampuan Siswa Berkomunikasi maka dilakukan pengkategorian dengan cara 

menjumlahkan skor 14, kemudian dicari panjang interval setiap kelas dengan 

rumus sebagai berikut (Sudjana, 2001 : 91) : 

 

Dimana; 

c     = Panjang interval kelas  

  = Nilai terbesar  

  = Nilai terkecil  

repository.unisba.ac.id



71 

 k    = Banyaknya kelas. dalam hal ini adalah 3 (Baik-Cukup-Kurang)  

Kemampuan Siswa Berkomunikasi dari 14 item pertanyaan, setiap pertanyaan 

terdiri atas 5 alternatif jawaban yang diberi nilai, nilai skor terbesar adalah 66 

sedangkan  skor terendah adalah 44 , untuk menentukan interval setiap kategori 

pada tiga kelas maka, dilakukan perhitungan sebagai berikut; 

Dengan demikian. maka interval skor untuk menentukan masing-masing 

kategori kelas pada Kemampuan Siswa Berkomunikasi adalah sebagai berikut; 

Jumlah skor    44-51.33      :  Kurang  

Jumlah skor    51.34-58.67 :  Cukup  

Jumlah skor    58.68 -66      :  Baik 

Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut; 

Tabel 4.23 
Persepsi Responden mengenai Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y) 

 
Variabel Kategori F Perhitungan Persentase 

 
Y 
 

Baik 9 f / Σn x 100% 22.50% 
Cukup  27 f / Σn x 100% 67.50% 
Kurang  4 f / Σn x 100% 10.00% 

Total 40 f / Σn x100% 100.00% 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data.2015 

Dari tabel 4.24 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

mengenai  Kemampuan Siswa Berkomunikasi sebagian besar responden memiliki 

persepsi dalam kategori cukup sebanyak 27  orang atau 67.50% dari 40 orang 

responden, dan jumlah terkecil responden  memiliki persepsi dalam kategori  

kurang sebanyak 4 orang atau 10.00% dari 40 orang responden. 

Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian sebaran 

jawaban dari 40 orang responden untuk tiap item-item pertanyaan mengenai 

Kemampuan Siswa Berkomunikasi pada tabel-tabel di bawah ini; 

repository.unisba.ac.id



72 

Tabel 4.24 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School apakah anda  
menjadi lebih percaya diri ketika berkomunikasi” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat percaya diri 9 22,50% 
Percaya diri 28 70,00% 

Cukup percaya diri 3 7,50% 
Kurang percaya diri 0 0,00% 
Tidak percaya diri 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.25 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School 

apakah anda menjadi lebih percaya diri ketika berkomunikasi”, sebagian besar 

responden sebanyak  28 orang atau 70,00% dari 40 orang responden adalah yang 

menyatakan “Percaya diri”, sementara jumlah terkecil responden adalah yang 

menyatakan “Cukup percaya diri” sebanyak 3 orang atau  7,50% dari 40 orang 

responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar dalam kelompok 

kecil akan lebih mudah untuk komunikator melatih dan menyampaikan pesan 

pada komunikan sehingga komunikator dapat memberikan stimulus yang baik 

untuk merubah sikap komunikan. 
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Tabel 4.25 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School saya lebih  
berani ketika berkomunikasi” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat berani 7 17,50% 
Berani 25 62,50% 

Cukup berani 8 20,00% 
Kurang berani 0 0,00% 
Tidak berani 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.26 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School 

saya lebih berani ketika berkomunikasi”, sebagian besar responden sebanyak  25 

orang atau 62,50% dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Berani”, 

sementara jumlah terkecil responden adalah yang menyatakan “Sangat Berani” 

sebanyak 7 orang atau  17,50% dari 40 orang responden. 

 Hal ini menunjukkan bahwa komunikator berhasil menyampaikan pesan 

yang disampaikan melalui latihan dan praktek sehingga para pengajar dapat 

merubah sikap siswa dari yang tidak berani menjadi berani ketika berkomunikasi. 

Robert Baron dan Dnn Byrne dalam Azwar (2011:64) mengemukakan bahwa 

“Para ahli yang berkompeten akan lebih persuasif dibandingkan dengn orang yang 

bukan ahli” (Hovland & Weiss, 1951) 
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Tabel 4.26 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti rangkaian kelas DJ Arie School, pesan yang saya 
sampaikan/maksudkan menjadi jelas” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat jelas 5 12,50% 
Jelas 25 62,50% 

Cukup jelas 10 25,00% 
Kurang jelas 0 0,00% 
Tidak jelas 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.27 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti rangkaian kelas DJ Arie School, 

pesan yang saya sampaikan/maksudkan menjadi jelas”, sebagian besar responden 

sebanyak  25 orang atau  62,50% dari 40 orang responden adalah yang 

menyatakan “Jelas”, sementara jumlah terkecil responden adalah yang 

menyatakan “Sangat Jelas” sebanyak 5 orang atau  12,50% dari 40 orang 

responden.  

Hal ini menunjukkan  pengajar yang berkredibilitas dapat membuat siswa 

yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik menjadi dapat berkomunikasi 

dengan baik sehingga pesan yang ingin disampaikan siswa ketika berkomunikasi 

menjadi lebih jelas, karena seseorang yang mempunyai kredibilitas dapat lebih 

diterima oleh komunikan dibandingkan dengan komunikator yang memiliki 

kredibilitas rendah. 
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Tabel 4.27 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti rangkaian kelas DJ Arie School,  
artikulasi saya menjadi lebih baik ” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat baik 2 5,00% 
Baik 30 75,00% 

Cukup baik 8 20,00% 
Kurang baik 0 0,00% 
Tidak baik 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.28 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti rangkaian kelas DJ Arie School, 

artikulasi saya menjadi lebih baik”, sebagian besar responden  sebanyak  30 orang 

atau  75,00% dari 40 orang  responden adalah yang menyatakan “Baik”, 

sementara jumlah terkecil responden adalah yang menyatakan “Sangat baik” 

sebanyak 2 orang atau  5,00% dari 40 orang responden. 

 Hal ini menunjukkan bahwa pengajar bisa melatih dan menerapkan  

artikulasi para siswa dengan baik , artkulasi yang baik harus dimiliki setiap orang 

karena tanpa artikulasi atau kejelasan vokal  yang baik maka pesan tak akan bisa 

disampaikan dengan jelas. 

Tabel 4.28 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Pada saat kelas Dj Arie School saya memperhatikan setiap materi 
 yang disampaikan oleh pengajar” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat memperhatikan 11 27,50% 
Memperhatikan 24 60,00% 

Cukup memperhatikan 5 12,50% 
Kurang memperhatikan 0 0,00% 
Tidak memperhatikan 0 0,00% 

Total 40 100,00 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 
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Pada tabel 4.29 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Pada saat kelas Dj Arie School saya memperhatikan 

setiap materi yang disampaikan oleh pengajar”, sebagian besar responden 

sebanyak  24 orang atau  60,00% dari 40 orang responden adalah yang 

menyatakan “Memperhatikan”, sementara jumlah terkecil responden adalah yang 

menyatakan “Cukup memperhatikan” sebanyak 5 orang atau  12,50% dari 40 

orang responden. 

 Hal ini menunjukkan bahwa pengajar yang memiliki kredibilitas tinggi 

akan  lebih diperhatikan daripada pengajar atau  komunikator yang berkredibiitas 

rendah. (Rakhmat, 2012 : 258) sehingga setiap materi yang disampaikan oleh 

komunikator dapat tersampaikan dengan cukup baik. 

Tabel 4.29 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Pada saat materi berlangsung saya mencatat materi 
yang disampaikan” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat mencatat 1 2,50% 
Mencatat 12 30,00% 

Cukup mencatat 17 42,50% 
Kurang mencatat 5 12,50% 
Tidak mencatat 5 12,50% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.30 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Pada saat materi berlangsung saya mencatat 

materiyang disampaikan”, sebagian besar responden sebanyak  17 orang atau  

42,50% dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Cukup mencatat”, 
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sementara jumlah terkecil responden adalah yang menyatakan “Sangat mencatat” 

sebanyak 1 orang atau  2,50% dari 40 orang responden.  

Hal ini menunjukkan keinginan para siswa untuk mencatat materi dan 

saran yang diberikan oleh pengajar, meskipun ada beberapa yang tidak memiliki 

keinginan mencatat karena sudah paham akan materi yang disampaikan. Ini juga 

dikarenakan proses belajar mengajar berada dalam kelompok kecil sehingga 

ketika pengajar memberikan arahan dan stimulus kepada siswa, akan terjadi 

proses tanya jawab sehingga para siswa dapat mengerti akan materi yang 

dijelaskan. 

Tabel 4.30 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Pada saat materi berlangsung saya sangat memahami materi  
yang disampaikan pengajar” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat memahami 7 17,50% 
Memahami 28 70,00% 

Cukup memahami 5 12,50% 
Kurang memahami 0 0,00% 
Tidak memahami 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.31 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Pada saat materi berlangsung saya sangat memahami 

materi yang disampaikan pengajar”, sebagian besar responden sebanyak  28 orang 

atau  70,00% dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Memahami ”, 

sementara jumlah terkecil responden adalah yang menyatakan “Cukup 

memahami” sebanyak 5 orang atau  12,50% dari 40 orang responden. 
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 Hal ini menunjukkan bahwa pengajar berhasil memberikan sebuah 

stimulus  dengan baik kepada siswa seingga para siswa dapat menerima dan 

memahami seluruh materi yang disampaikan pengajar. Seseorang  yang memiliki 

kredibilitas akan mampu menerapkan pesan dengan baik kepada komunikannya 

dan komunikan cenderung lebih menerima pesan tersebut. 

Tabel 4.31 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti rangkaian Dj Arie School, gesture saya  
menjadi lebih baik” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat baik 4 10,00% 
Baik 25 62,50% 

Cukup baik 11 27,50% 
Kurang baik 0 0,00% 
Tidak baik 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.32 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti rangkaian Dj Arie School, gesture 

saya menjadi lebih baik ”, sebagian besar responden sebanyak  25 orang atau  

62,50% dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Baik”, sementara 

jumlah terkecil responden adalah yang menyatakan “Sangat baik” sebanyak 4 

orang atau  10,00% dari 40 orang responden. 

 Hal ini menujukan bahwa peran pengajar dalam  melatih siswa sangat 

penting. Dalam hungungannya dengan teori S-O-R pengajar telah memberikan 

stimulus berupa praktek lalu diterima oleh siswa lalu siswa merespon sehingga 

yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. 
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Tabel 4.32 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School, saya mengikuti  
saran dari pengajar untuk melakukan kontak mata dengan  

audince ketika presentasi” 
 

Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat mengikuti 8 20,00% 

Mengikuti 27 67,50% 
Cukup mengikuti 5 12,50% 
Kurang mengikuti 0 0,00% 
Tidak mengikuti 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.33 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School, 

saya mengikuti saran dari pengajar untuk melakukan kontak mata dengan audince 

ketika presentasi”, sebagian besar responden sebanyak  27 orang atau  67,50% 

dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Mengikuti”, sementara jumlah 

terkecil responden adalah yang menyatakan “Cukup mengikut” sebanyak 5 orang 

atau  12,50% dari 40 orang responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa pengajar dengan kredibilitas tinggi dapat 

mempengaruhi seseorang dan komunikan cenderung lebih setuju pada 

komunikator yang berkredibilitas tinggi (Rakhmat,2012:259)  

Tabel 4.33 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti kelas Dj Arie School, saya mengikuti pengajar tentang 
gesture yang baik ketika presentasi” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat mengikuti 7 17,50% 
Mengikuti 23 57,50% 

Cukup mengikuti 10 25,00% 
Kurang mengikuti 0 0,00% 
Tidak mengikuti 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 
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Pada tabel 4.34 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti kelas Dj Arie School, saya 

mengikuti pengajar tentang gesture yang baik ketika presentasi”, sebagian besar 

responden sebanyak  23 orang atau  57,50% dari 40 orang responden adalah yang 

menyatakan “Mengikuti”, sementara jumlah terkecil responden adalah yang 

menyatakan “Sangat mengikuti” sebanyak 7 orang atau  17,50% dari 40 orang 

responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang dibimbing oleh pengajar yang 

berkredibilitas tinggi akan cenderung mengikuti saran yang diberikan oleh 

komunikator tersebut, terlebih lagi jika stimulus yang diberikan akan  lebih mudah 

diterima jika dalam kelompok kecil karena stimulus akan mudah untuk diterima 

dan diaplikasikan. 

Tabel 4.34 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School, saya mengikuti saran 
pengajar untuk menggerakan tangan saya ketika ingin menekankan  

pesan tertentu” 
 

Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat mengikuti 6 15,00% 

Mengikuti 30 75,00% 
Cukup mengikuti 4 10,00% 
Kurang mengikuti 0 0,00% 
Tidak mengikuti 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.35 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School, 

saya mengikuti saran pengajar untuk menggerakan tangan saya ketika ingin 

menekankan pesan tertentu”, sebagian besar responden sebanyak  30 orang atau  
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75,00% dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Mengikuti”, sementara 

jumlah terkecil responden adalah yang menyatakan “Cukup mengikuti ” sebanyak 

4 orang atau  10,00% dari 40 orang responden. 

 Hal ini menunjukkan bahwa saran yang baik dari pengajar yang 

mempunyai kredibilitas akan dipercayai dan diikuti oleh komunikan dan 

seseorang dengan kredibilitas biasanya akan mudah untuk mempersuasi 

komunikannya untuk merubah sikapnya. 

Tabel 4.35 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School, ekspresi saya menjadi 
lebih baik ketika berkomunikasi dengan orang lain” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat baik 9 22,50% 
Baik 29 72,50% 

Cukup baik 2 5,00% 
Kurang baik 0 0,00% 
Tidak baik 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.36 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School, 

ekspresi saya menjadi lebih baik ketika berkomunikasi dengan orang lain”, 

sebagian besar responden sebanyak  29 orang atau  72,50% dari 40 orang 

responden adalah yang menyatakan “Baik”, sementara jumlah terkecil responden 

adalah yang menyatakan “Cukup baik” sebanyak 2 orang atau  5,00% dari 40 

orang responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa pengajar telah memberikan stimulus kepada 

komunikan berupa praktek, lalu komunikaan memperhatikan menerimadan 

repository.unisba.ac.id



82 

memahami stimulus yang diberikan komunikator sehingga membuat siswa yang 

tadinya tidak baik dalam berkomunikasi dengan orang lain menjadi lebih baik 

ketika berkomunikasi. 

Tabel 4.36 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School, saya mengikuti saran 
pengajar untuk selalu tersenyum ketika berkomunikasi dengan orang lain” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat mengikuti 9 22,50% 
Mengikuti 24 60,00% 

Cukup mengikuti 6 15,00% 
Kurang mengikuti 1 2,50% 
Tidak mengikuti 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.37 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School, 

saya mengikuti saran pengajar untuk selalu tersenyum ketika berkomunikasi 

dengan orang lain”, sebagian  besar responden sebanyak  24  orang atau  60,00% 

dari 40 orang responden adalah yang menyatakan “Mengikuti”, sementara jumlah 

terkecil responden adalah yang menyatakan “Kurang mengikuti” sebanyak 1 

orang atau  2,50% dari 40 orang responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa saran yang diberikan pengajar dapat merubah 

sikap daripada siswa. Senyum gerakan nonverval yang penting karena dianggap 

ramah dan supel. 
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Tabel 4.37 
Tanggapan Responden mengenai item pertanyaan 

“Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School saya selalu berlatih untuk 
mengasah kemampuan komunikasi saya” 

 
Kategori Frekuensi Persentase 

Selalu berlatih 13 32,50% 
Berlatih 25 62,50% 

Cukup berlatih 2 5,00% 
Kurang berlatih 0 0,00% 
Tidak berlatih 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015 

Pada tabel 4.38 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan  responden 

mengenai item pertanyaan “Setelah mengikuti rangkaian kelas Dj Arie School 

saya selalu berlatih untuk mengasah kemampuan komunikasi saya”, sebagian  

besar responden sebanyak  25 orang atau  62,50% dari 40 orang responden adalah 

yang menyatakan “Berlatih”, sementara jumlah terkecil responden adalah yang 

menyatakan “Cukup Berlatih” sebanyak 2 orang atau  5,00% dari 40 orang 

responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluru responden melatih dirinya 

untuk dapat berkomunikasi dengan baik, secara tidak langsung itu berarti 

komunikator telah sukses memberikan stimulus dan merubah sikap siswa agar 

dapat berkomunikasi dengan baik.  

 
4.3.3 Uji Korelasi antara Kredibilitas (X) dengan Kemampuan Siswa 

Berkomunikasi (Y) 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Kredibilitas (X) 

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y), maka dilakukan analisis korelasi 

Rank Spearman dengan hipotesis sebagai berikut: 
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H0 :  0  Tidak terdapat  hubungan antara kredibilitas  dengan Kemampuan 

Siswa Berkomunikasi. 

H1 :  0  Terdapat  hubungan kredibilitas  dengan Kemampuan Siswa 

Berkomunikasi. 

Berikut disajikan hasil output program SPSS 17.0 Korelasi Rank 

Spearman antara Kredibilitas  dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.38 
Korelasi Kredibilitas  dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

Correlations 

   X Y 

Spearman's rho X Correlation Coefficient 1.000 .599**  

Sig. (2-tailed) . .000 

N 40 40 

Y Correlation Coefficient .599**  1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Besarnya koefisien korelasi Rank Spearman antara Kredibilitas  (X) 

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y) adalah sebesar 0.599 berada pada 

rentang kategori cukup ,dengan signifikansi sebesar 0.000 (0.000<0.05) sehingga 

disimpulkan terdapat hubungan yang cukup serta signifikan antara Kredibilitas  

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi. 
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4.3.3.1 Uji Korelasi antara Expertise (X1) dengan Kemampuan Siswa 

Berkomunikasi (Y) 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Expertise (X1) 

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y), maka dilakukan analisis korelasi 

Rank Spearman dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 :  0  Tidak terdapat  hubungan antara Expertise Staf Pengajar Dj Arie 

School dalam  melatih dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

H1 :  0  Terdapat  hubungan antara Expertise Staf Pengajar Dj Arie 

School dalam  melatih dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

Berikut disajikan hasil output program SPSS 17.0 Korelasi Rank 

Spearman  antara Expertise dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi, yaitu 

sebagai berikut; 

Tabel 4.39 
Hubungan antara Expertise dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

Correlations 

   X1 Y 

Spearman's rho X1 Correlation Coefficient 1.000 .773**  

Sig. (2-tailed) . .000 

N 40 40 

Y Correlation Coefficient .773**  1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Besarnya koefisien korelasi Rank Spearman antara Expertise  (X1) dengan 

Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y) adalah sebesar 0.773 berada pada rentang 

kategori kuat, dengan signifikansi sebesar 0.000 (0.000<0.05) sehingga 

disimpulkan terdapat hubungan yang kuat serta signifikan antara Expertise  

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi. 
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4.3.3.2 Uji Korelasi antara Trusworthiness  (X2) dengan Kemampuan Siswa 
Berkomunikasi (Y) 

 
Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Trusworthiness (X2) 

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y), maka dilakukan analisis korelasi 

Rank Spearman dengan hipotesis sebagai berikut: 

 H0 :  0  Tidak terdapat  hubungan antara Trusworthiness  Staf Pengajar Dj 

Arie School dalam  melatih dengan Kemampuan Siswa 

Berkomunikasi 

H1 :  0  Terdapat  hubungan antara Trusworthiness  Staf Pengajar Dj Arie 

School dalam  melatih dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

Berikut disajikan hasil output program SPSS 17.0 Korelasi Rank 

Spearman  antara Trusworthiness dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi, 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.40 
Hubungan antara Trusworthiness dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

Correlations 

   X2 Y 

Spearman's rho X2 Correlation Coefficient 1.000 .384* 

Sig. (2-tailed) . .014 

N 40 40 

Y Correlation Coefficient .384* 1.000 

Sig. (2-tailed) .014 . 

N 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Besarnya koefisien korelasi Rank Spearman antara Trusworthiness  (X2) 

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y) adalah sebesar 0.384 berada pada 

rentang kategori cukup, dengan signifikansi sebesar 0.000 (0.000<0.05) sehingga 
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disimpulkan terdapat hubungan yang cukup serta signifikan antara Trusworthiness  

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi. 

 
4.3.3.3 Uji Korelasi antara Dinamisme (X3) dengan Kemampuan Siswa 

Berkomunikasi (Y) 
 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Dinamisme (X3) 

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y), maka dilakukan analisis korelasi 

Rank Spearman dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 :  0  Tidak terdapat  hubungan antara Dinamisme Staf Pengajar Dj 

Arie School dalam melatih dengan Kemampuan Siswa 

Berkomunikasi 

H1 :  0  Terdapat  hubungan antara Dinamisme Staf Pengajar Dj Arie 

School dalam  melatih dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

Berikut disajikan hasil output program SPSS 17.0 Korelasi Rank 

Spearman  antara Dinamisme dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi, yaitu 

sebagai berikut; 

Tabel 4.41 
Hubungan antara Dinamisme dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

Correlations 

   X3 Y 

Spearman's rho X3 Correlation Coefficient 1.000 .485**  

Sig. (2-tailed) . .002 

N 40 40 

Y Correlation Coefficient .485**  1.000 

Sig. (2-tailed) .002 . 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Besarnya koefisien korelasi Rank Spearman antara Dinamisme (X3) 

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y) adalah sebesar 0.485 berada pada 

rentang kategori cukup, dengan signifikansi sebesar 0.000 (0.000<0.05) sehingga 

disimpulkan terdapat hubungan yang cukup serta signifikan antara Dinamisme  

dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi. 

 
4.3.3.4 Uji Korelasi antara Status (X4) dengan Kemampuan Siswa 

Berkomunikasi (Y) 
 
Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Status (X3) dengan 

Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y), maka dilakukan analisis korelasi Rank 

Spearman dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 :  0  Tidak terdapat  hubungan antara Status Staf Pengajar Dj Arie 

School dalam  melatih dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

H1 :  0  Terdapat  hubungan antara Status Staf Pengajar Dj Arie School 

dalam  melatih dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

Berikut disajikan hasil output program SPSS 17.0 Korelasi Rank 

Spearman  antara Status dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi, yaitu sebagai 

berikut; 

Tabel 4.42 
Hubungan antara Status dengan Kemampuan Siswa Berkomunikasi 

Correlations 

   X4 Y 

Spearman's rho X4 Correlation Coefficient 1.000 .349* 

Sig. (2-tailed) . .027 

N 40 40 

Y Correlation Coefficient .349* 1.000 

Sig. (2-tailed) .027 . 

N 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Besarnya koefisien korelasi Rank Spearman antara Status (X4) dengan 

Kemampuan Siswa Berkomunikasi (Y) adalah sebesar 0.349 berada pada rentang 

kategori cukup, dengan signifikansi sebesar 0.000 (0.000<0.05) sehingga 

disimpulkan terdapat hubungan yang cukup serta signifikan antara Status  dengan 

Kemampuan Siswa Berkomunikasi. 
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