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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup tentang 

pendekatan, metode, desain penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel, 

variabel penelitian, definisi operasional variabel, pengembangan instrumen 

penelitian, prosedur analisis data, hipotesis penelitian.  

A. Pendekatan, Metode, dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif menekankan pada data berupa angka yang pengolahan 

datanya dilakukan dengan metode statistik. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk 

memperoleh signifikansi perbedaan hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam 

konteks penelitian ini pendekatan kuantitatif ditujukan untuk mengetahui 

perbedaan perubahan antara sebelum  dilakukan intervensi dan setelah diberi 

intervensi. 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan tujuan penelitian, guna 

menguji keefektifan teknik role-play untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi interpersonal remaja dengan orang tuanya, maka peneliti 

menggunakan metode quasi experiment,  yaitu rancangan penelitian yang 

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengendalikan variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian quasi experiment, 

yaitu peneliti tidak mungkin menempatkan subjek penelitian dalam situasi 

laboratorium yang murni sama sekali dari pengaruh lingkungan sosial selama 

diberikan perlakuan.  

Desain penelitian yang digunakan adalah nonequivalent pretest-posttest 

control group design, karena partisipan dalam penelitian ini tidak ditempatkan 

secara acak dalam kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kedua 

kelompok tersebut kemudian diberikan pretest kemudian diberikan perlakuan 

(treatmen) berupa teknik role-play pada kelompok eksperimen dan perlakuan 
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konvensional pada kelompok kontrol. Kemudian untuk mengetahui dampak dari 

perlakuan maka diberikan posttest pada kedua kelompok tersebut.    

Pada penelitian ini yang akan diubah peneliti adalah kemampuan 

komunikasi interpersonal remaja adapun desain penelitiannya digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.1 

Desain penelitian kuasi eksperimen 

Sumber: Heppner (2008, hlm. 183) 

Keterangan: 

O1 = pretest 

O2 = posttest 

KE = kelompok eksperimen 

KK = kelompok kontrol 

X = teknik role-play 

- = perlakuan konvensional 

Rancangan kuasi eksperimen uji keefektifan teknik role-play dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal remaja dapat 

digambarkan dalam bagan berikut ini: 
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Gambar 3.2 

Rancangan Kuasi Eksperimen 

B. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rembang. Populasi 

penelitian adalah siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1 Rembang Tahun Ajaran 

2014/2015 yang berjumlah 220 siswa. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

dalam pemilihan populasi adalah: 

1. Siswa kelas XI dengan rentang usia 15-18 tahun termasuk ke dalam rentang 

usia remaja yang merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa.   

2. Siswa kelas XI mengalami perubahan-perubahan kondisi sosio-emosional 

yang berimbas pada kemampuan remaja dalam berkomunikasi.   

3. Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Rembang mendapatkan layanan bimbingan 

dan konseling oleh guru pembimbing di sekolah.  

Strategi pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan probability 

sampling menggunakan teknik simple random sampling dimana sampel penelitian 

dipilih secara acak.. 

Adapun langkah-langkah untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, 

yaitu:  

1) Melakukan studi pendahuluan dengan menyebarkan skala kemampuan 

komunikasi interpersonal kepada siswa kelas XI MIA. 

2) Memilih kelas secara random, kemudian diperoleh 2 kelas (XI MIA 6 dan XI 

MIA 7). Kelas XI MIA 6 terpilih sebagai kelompok kontrol dan kelas XI 

MIA 7 sebagai kelompok eksprimen. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 
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perubahan pada variabel terikat. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 

teknik role-play, sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah kemampuan 

komunikasi interpersonal remaja.  

1. Teknik role-play 

Teknik role-play merupakan bagian dari terapi bermain non-direktif (non-

directive play therapy) yang dipelopori Axline (1946). Terapi ini didasarkan pada 

prinsip psikoterapi non direktif yang dikembangkan oleh Carl-Rogers. Menurut 

Romlah (2001, hlm. 57), teknik role-play adalah suatu alat belajar untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan dan pengertian-pengertian mengenai 

hubungan antar manusia dengan jalan memerankan situasi-situasi yang paralel 

dengan apa yang terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya.  

Role-play dapat berfungsi sebagai bantuan dalam mendiagnosa ketegangan 

dan akibat dari sumber keregangan dalam kelompok; dan role-play apabila 

disusun secara terampil dapat menjadi sebuah layanan utama sebagai prosedur 

untuk membantu individu menjadi lebih nyaman dengan dirinya sendiri serta lebih 

percaya diri mempertahankan apa yang dia percaya. Role-play dapat membantu 

kelompok untuk mendapatkan konsep yang lebih jelas akan tanggung-jawabnya 

untuk mendukung tiap individu. Role-play, dengan membantu untuk 

mengendurkan ketegangan antara individu dan kelompok, dapat banyak 

membantu guru dalam membangun sebuah iklim pembelajaran yang kondusif 

(Shaftel & Shaftel, 1967, hlm. 91). 

Role-play menawarkan pada anggota kelompok beberapa kesempatan, 

pertama untuk merasakan perasaan dan mencoba untuk memahami pengalaman 

orang lain; kedua, untuk memantau apa yang terjadi di dalam diri mereka sendiri; 

dan ketiga untuk mengubah persepsi dan wawasan mereka ke dalam kemampuan 

merespon yang dapat memfasilitasi eksplorasi dan perkembangan dari para 

anggota kelompok (Tolan, 2001). Dengan beberapa kesempatan yang ditawarkan 

oleh role-play tersebut, peserta didik dapat mengeksplorasi persepsi dan 

wawasannya mengenai dirinya sendiri dan mengembangkan kemampuan untuk 

menghargai dirinya lebih baik lagi.  
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Teknik role-play dalam penelitian ini merupakan suatu teknik permainan 

peran sistematis yang diperankan oleh siswa kelas XI MIA SMA N 1 Rembang 

dengan didampingi oleh peneliti yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan orang tuanya. Tahap-tahap dalam 

melaksanakan teknik role-play adalah sebagai berikut: (a) menghangatkan suasana 

dan memotivasi siswa, (b) memilih partisipan atau peran, (c) menyusun tahap-

tahap peran, (d) menyiapkan pengamat, (e) pemeranan, (f) diskusi dan evaluasi 

tahap dua, (i) membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan.  

 

2. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

interaksi antara siswa kelas XI SMA dengan orang tua yang di dalamnya 

terjadi proses pertukaran informasi secara langsung yang kemudian kedua 

belah pihak saling memberikan reaksi secara verbal dan non-verbal. 

Komunikasi interpersonal remaja kelas XI SMA dalam penelitian meliputi 

aspek kemampuan untuk mendengarkan; mengekspresikan pikiran; kesediaan 

untuk terbuka; dan kemampuan untuk mengendalikan emosi yang dijelaskan 

sebagai berikut.   

a) Kemampuan untuk mendengarkan, aspek ini menggambarkan tentang 

kesediaan dan kemampuan remaja untuk menyimak pembicaraan dengan 

orang tua. Aspek ini dilihat dari beberapa segi yaitu: remaja memberi 

kesempatan kepada orang tua untuk berbagi pengalaman, kesediaan untuk 

mendengarkan secara aktif, tidak memotong pembicaraan serta memberikan 

respon ketika berbicara dengan orang tua. 

b) Mengekspresikan pikiran (dengan bahasa verbal maupun non verbal), dalam 

aspek ini remaja mengekspresikan pikirannya melalui pengungkapan 

gagasan dan  pendapat pribadinya kepada orang tua secara jelas yang 

dituangkan dalam memberikan pertanyaan, penjelasan, bernegosiasi, serta 

penggunaan bahasa non verbal untuk menunjang komunikasi.  
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c) Kesediaan untuk terbuka (self-disclosure), remaja bersedia untuk terbuka 

tentang kondisi dirinya kepada orang tua. Keterbuakaan remaja dalam 

penelitian ini ditandai dengan kemampuan remaja untuk mengawali 

pembicaraan dengan orang tua, berterusterang kepada orang tua tentang 

kondisi diri, memberikan kepercayaan kepada orang tua, serta bersedia 

menerima masukan dan saran yang membangun dari orang tua. 

d) Kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan ini berkaitan dengan 

kemampuan remaja untuk mengendalikan perasaannya baik berkaitan 

dengan hal-hal yang disuka maupun tidak. Kemampuan pengendalian emosi 

remaja dalam penelitian ini dilihat dari hal asertifitas (ketegasan diri), tidak 

egois dan kemampuan dalam menghargai perbedaan dengan orang tua. 

 

D. Pengembangan Instrumen Penelitian 

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

dikembangkan alat pengumpul data berupa skala kemampuan komunikasi 

interpersonal, yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi 

kemampuan komunikasi interpersonal siswa sebelum dan sesudah diberikan 

treatmen berupa bimbingan kelompok dengan teknik role-play. 

1. Pengembangan kisi-kisi instrumen 

Instrumen komunikasi interpersonal dikembangkan berdasarkan definisi 

operasional variabel. Instrumen ini berisi tentang pernyataan-pernyataan 

komunikasi inerpersonal merujuk kepada aspek kemampuan mendengarkan, 

kemampuan mengungkapkan pendapat dan gagasan, keterbukaan, serta 

kemampuan untuk mengendalikan emosi.  

Jenis instrumen pengungkap data penelitian ini adalah skala kemampuan 

komunikasi interpersonal yang diaplikasikan dalam format skala penilaian dengan 

alternatif respon skala 4 yaitu: tidak pernah (T), jarang (J), sering (SR), dan selalu 

(SL). Alasan peneliti memilih 4 alternatif respon tersebut adalah: 
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1) Kemampuan remaja untuk berkomunikasi dengan orang tuanya  dalam 

penelitian ini dilihat dari frekuensi remaja menunjukkan indikasi perilaku 

yang telah dijabarkan ke dalam butir item pernyataan.  

2) Kemampuan komunikasi merupakan variabel yang memerlukan kelenturan 

jawaban untuk mengukurnya, bukan sebuah variabel yang bersifat ketegasan.  
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Sebelum Uji Coba 

  

Variabel 

Penelitian 

Aspek Indikator No 

Item 

Jumlah 

Item 

 

Kemampuan 

Komunikasi 

Interpersonal 

Remaja  

Kemampuan 

mendengarkan 

memberi kesempatan orang tua 

untuk berbagi pengalaman 

1, 2, 3 3 

mendengarkan secara aktif 4,5,6 3 

tidak memotong pembicaraan 7,8,9 3 

memberikan respon terhadap 

pesan yang disampaikan orang tua 

10,11 2 

Kemampuan 

mengungkapkan 

pendapat dan  gagasan  

Mengajukan pertanyaan kepada 

orang tua tentang hal-hal yang 

tidak dimengerti, baik yang 

bersifat umum maupun pribadi  

12, 13, 

14 

3 

Memberikan penjelasan kepada 

orang tua tentang masalah-

masalah yang dihadapi  

15, 16, 

17, 18 

4 

Melakukan negosiasi (berunding) 

apabila terjadi perbedaan cara 

pandang dengan orang tua 

19, 20, 

21 

3 

Mampu menggunakan bahasa non 

verbal yang tepat untuk 

menunjang penyampaian pesan 

kepada orang tua 

22, 23, 

24, 25, 

26 

5 

Kesediaan untuk 

terbuka (self-

disclosure) 

kemampuan untuk mengawali 

pembicaraan dengan orang tua 

27, 28, 

29 

3 

kesediaan untuk berterusterang 

kepada orang tua 

30, 31, 

32 

3 

memberikan kepercayaan kepada 

orang tua untuk menjadi tempat 

bercerita  

33, 34, 

35 

3 

Kesediaan untuk menerima 

masukan/saran  

36, 37, 

38 

3 

Kemampuan 

mengendalikan emosi 

Mampu menunjukkan ketegasan 

diri (asertifitas) jika ada hal-hal 

yang tidak sesuai 

39, 40, 

41 

3 

Tidak mementingkan kepentingan 

pribadi (tidak egois) 

42, 43, 

44 

3 

mampu menghargai perbedaan 

yang terjadi dengan orang tua 

45, 46, 

47 

3 

Jumlah 47 
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Kriteria penskoran untuk skala kemampuan komunikasi interpersonal 

remaja dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 

Skor Skala Kemampuan Komunikasi Interpersonal 

 

Pernyataan  Skor 

T JR SR SL 

Positif 1 2 3 4 

Negatif 4 3 2 1 

 

2. Uji Instrumen 

Instrumen yang dikembangkan oleh peneliti sebelum digunakan untuk 

penelitian perlu diuji terlebih dahulu. Pengujian instrumen ini melalui beberapa 

tahap yaitu: 

a) Penimbangan Instrumen (expert judgement) 

Penimbangan instrumen dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

instrumen dari segi konstruk, isi dan redaksi kalimat. Penimbang instrumen 

ini terdiri dari 2 pakar bimbingan dan konseling yaitu Dr. Mubiar Agustin, 

M.Pd dan Dr. Ipah Saripah, M.Pd,  serta 1 praktisi bimbingan dan konseling  

yaitu Aliyah, S.Pd, Kons (guru BK SMAN 1 Rembang). Instrumen yang telah 

memperoleh penilaian kemudian direvisi sesuai dengan saran dari ketiga 

penimbang tersebut.  

b) Uji keterbacaan 

Instrumen yang telah direvisi berdasarkan hasil penimbangan ahli 

kemudian diuji keterbacaan kepada sampel setara. Uji keterbacaan ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah redaksi bahasa yang digunakan dalam 

instrumen ini dapat dipahami oleh sampel penelitian. Sebanyak 5 sampel 

setara diberikan instrumen ini, hasil yang diperoleh adalah bahasa yang 

digunakan dalam instrumen ini dapat dipahami oleh sampel setara sehingga 

tidak diperlukan adanya perbaikan instrumen.   

c) Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
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Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keshahihan 

instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat memberikan 

gambaran data secara benar sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Untuk 

megetahui tingkat kevalidan instrumen ini peneliti mengujinya pada 110 

responden yang memiliki karakteristik sama dengan sampel penelitian. 

Pengujian validitas instrumen dengan mengkorelasikan skor tiap butir soal dengan 

skor total, dengan menggunakan rumus product moment diperoleh r hitung dan 

kemudian dibandingkan dengan r tabel. Apabila r hitung > r tabel, maka data 

tersebut dikatakan valid. Adapun rumus product moment yang dikemukakan 

oleh Karl Pearson sebagai berikut: 

 
    

  ∑    ∑    ∑  
[      ∑    ] [    ]

 

Keterangan:  

   = koefisien korelasi antara X dan Y. 

N = jumlah responden. 

∑  = jumlah skor item. 

∑  = jumlah skor total. 

∑    = jumlah kuadrat dari skor item. 

∑    = jumlah kuadrat dari skor total. 

∑   = jumlah perkalian skor total dengan skor item. 

 

Hasil pengujian skala kemampuan komunikasi interpersonal remaja 

dengan taraf signifikasi 5% dan N=110, dari 47 item butir pernyataan terdapat 7 

butir pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor: 5, 9, 20, 26, 27, 40,44 

(keterangan terlampir). Ketujuh pernyataan yang tidak valid tersebut dibuang 

karena setiap indikator telah terwakili.  
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Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen Setelah Uji Coba 

Variabel 

Penelitian 

Aspek Indikator No 

Item 

Jumlah 

Item 

 

Kemampuan 

Komunikasi 

Interpersonal 

Remaja  

Kemampuan 

mendengarkan 

memberi kesempatan orang tua 

untuk berbagi pengalaman 

1, 2, 3 3 

mendengarkan secara aktif 4,5 2 

tidak memotong pembicaraan 6, 7 2 

memberikan respon terhadap 

pesan yang disampaikan orang tua 

8, 9 2 

Kemampuan 

mengungkapkan 

pendapat dan  gagasan  

Mengajukan pertanyaan kepada 

orang tua tentang hal-hal yang 

tidak dimengerti, baik yang 

bersifat umum maupun pribadi  

10, 11, 

12 

3 

Memberikan penjelasan kepada 

orang tua tentang masalah-

masalah yang dihadapi  

13, 14, 

15, 16 

4 

Melakukan negosiasi (berunding) 

apabila terjadi perbedaan cara 

pandang dengan orang tua 

17, 18 2 

Mampu menggunakan bahasa non 

verbal yang tepat untuk 

menunjang penyampaian pesan 

kepada orang tua 

19, 20, 

21, 22  

4 

Kesediaan untuk 

terbuka (self-

disclosure) 

kemampuan untuk mengawali 

pembicaraan dengan orang tua 

23, 24 2 

kesediaan untuk berterusterang 

kepada orang tua 

25, 26, 

27 

3 

memberikan kepercayaan kepada 

orang tua untuk menjadi tempat 

bercerita  

28, 29, 

30 

3 

Kesediaan untuk menerima 

masukan/saran  

31, 32, 

33 

3 

Kemampuan 

mengendalikan emosi 

Mampu menunjukkan ketegasan 

diri (asertifitas) jika ada hal-hal 

yang tidak sesuai 

34, 35 2 

Tidak mementingkan kepentingan 

pribadi (tidak egois) 

36, 37 2 

mampu menghargai perbedaan 

yang terjadi dengan orang tua 

38, 39, 

40 

3 

Jumlah 40 
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Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kepercayaan instrumen sebagai alat pengumpul data. Suatu instrumen memiliki 

tingkat reliabilitas yang memadai jika instrumen tersebut digunakan untuk 

mengukur aspek yang diukur beberapa kali hasilnya sama atau relatif sama. 

Reliabilitas instrumen ini diuji dengan melakukan pengujian konsistensi internal 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Secara statistik sebuah instrumen 

dikatakan reliabel apabila r11 > r tabel.  

Sugiyono (1999: 149) menjelaskan bahwa kualifikasi normatif nilai 

koefisien reliabilitas ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Kriteria Nilai Koefisien Reliabilitas 

 

Koefisien- Korelasi Kualifikasi 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

0,20 – 0, 39 Rendah  

0,40 – 0, 59 Sedang  

0,60 – 0,79 Tinggi  

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh nilai r11= 0,754, dengan jumlah 

N=110 dan α = 5% diketahui nilai r tabel = 0,176. Maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen skala kemampuan komunikasi ini reliabel (karena r 11 > r tabel) dengan 

kualifikasi tinggi.  

 

E. Prosedur Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan hipotesis 

yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 

mengetahui kondisi kemampuan komunikasi interpersonal remaja sebelum dan 

sesudah diberi treatmen (role-play), serta untuk mengetahui apakah teknik role-

play efektif untuk mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal remaja 
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dengan orang tua. Prosedur analisis data dalam penelitian ini terdiri dari pengujian 

persyaratan analisis dan metode analisis data.  

 

 

1) Pengujian persyaratan analisis  

Sebelum melakukan uji analisis data penelitian dilakukan dulu uji 

persyaratan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui teknik statistik yang 

akan digunakan untuk uji hipotesis. Uji persyaratan analisis data dalam penelitian 

ini terdiri dari dua hal yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas data. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari 

distribusi normal atau tidak. Jika distribusi (sebaran) data normal, maka rumus uji 

hipotesis yang digunakan adalah jenis uji yang termasuk ke dalam statistik 

parametrik. Tetapi jika sebaran data tidak berdistribusi normal maka uji hipotesis 

menggunakan statistik non parametrik. Pengujian normalitas sebaran data 

dilakukan dengan membandingkan nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan 

probablititas dengan nilai α adalah 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan: 

 Apabila P dari koefisien K-S > 0,05 maka data berdistribusi normal 

 Apabila P dari koefisien K-S < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

memiliki varians homogen atau tidak. Uji homogenitas varian digunakan untuk 

mengetahui apakah data penelitian berasal dari kelompok yang memiliki varian 

yang sama. Pada penelitian ini uji homogenitas varian menggunakan teknik 

Levene Test. Data homogen jika diperoleh nilai p > 0.05 dan data tidak homogen 

jika nilai p < 0.05. 

 

2) Metode analisis data 

a. Analisis deskriptif persentase 

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

analisis deskriptif persentase untuk mengetahui profil kemampuan komunikasi 

interpersonal siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Cara yang digunakan 
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adalah dengan menggunakan persentase jawaban responden tentang kemampuan 

komunikasi interpersonalnya kemudian mengkonversi skor mentah menjadi skor 

matang dengan menggunakan batas lulus ideal. Jawaban responden dijumlahkan 

kemudian dicari nilai rata-rata (μ) dan standar deviasi (σ) untuk memberikan 

makna diagnostik terhadap skor. Langkah ini dilakukan untuk memberikan 

kategori tinggi, sedang dan rendah dengan rumus yang tersaji pada tabel berikut 

 

 

Tabel 3.6 

Konversi Skor Mentah Menjadi Matang dengan Batas Lulus Ideal 

 

Kategori Rentang Skor 

Tinggi  X > (μ + 1*σ) 

Sedang (μ – 1*σ) ≤ X < (μ + 1*σ) 

Rendah  X < (μ – 1*σ) 

Jumlah 

Keterangan: 

X  = skor subjek 

μ  = rata-rata baku 

σ= deviasi standar baku 

Rumus yang digunakan untuk menghitung deskriptif presentasenya adalah : 

 

Keterangan : 

N = Nilai dalam persen 

R = Skor nyata yang dicapai 

SM = Skor ideal  ( Ngalim Purwanto, 2001, hlm. 102) 

Setelah diuraikan tentang kriteria kemampuan komunikasi interpersonal 

berdasarkan hasil konversi skor mentah, selanjutnya adalah interpretasi dari setiap 

kriteria tersebut. Adapun interpretasi yang dimaksud tersaji dalam tabel berikut. 

Tabel 3.7 

Interpretasi Kategori 

Kemampuan Komunikasi Interpersonal Siswa 

Kategori Kualifikasi 

Tinggi Siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

N = R / SM x 100% 
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orang tuanya ditunjukkan melalui penguasaan sebagian 

besar aspek dalam komunikasi interpersonal, yaitu meliputi 

kemampuan mendengarkan, kemampuan mengungkapkan 

pendapat dan gagasan, kesediaan untuk terbuka, 

dan kemampuan mengendalikan emosi. 

Sedang Siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

orang tuanya ditunjukkan melalui penguasaan pada 

beberapa bagian aspek dalam komunikasi interpersonal, 

yaitu meliputi kemampuan mendengarkan, kemampuan 

mengungkapkan pendapat dan gagasan, kesediaan untuk 

terbuka, dan kemampuan mengendalikan emosi. 

Rendah Siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

orang tuanya ditunjukkan melalui penguasaan pada sebagian 

kecil aspek yang ada dalam kemampuan komunikasi 

interpersonal, yaitu meliputi kemampuan mendengarkan, 

kemampuan mengungkapkan pendapat dan gagasan, 

kesediaan untuk terbuka, dan kemampuan mengendalikan 

emosi 

 

 

b. Uji Hipotesis 

Selain menggunakan teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini 

digunakan juga uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji t-test.  Uji t-test dipilih karena penelitian ini merupakan 

statistik parametris dengan jumlah sampel > 30 orang. Selain itu dalam penelitian 

ini ingin diketahui efektivitas teknik role-play untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi interpersonal remaja dengan cara membandingkan data 

dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun rumus yang digunakan 

sebagai berikut : 

 

   
     

√
  
    

 

              

 

Keterangan:  

   = rata-rata skor kelompok eksperimen. 
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   = rata-rata skor kelompok kontrol. 

  
 
 = Variansi kelompok eksperimen. 

  
 
 = Variansi kelompok kontrol. 

   = jumlah subjek kelompok eksperimen. 

    = jumlah subjek kelompok kontrol. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah : 

“Teknik role-play efektif untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

interpersonal remaja” 

Secara statistik dinyatakan sebgai berikut: 

 Ho : µ1 = µ2 (teknik role-play tidak efektif untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi interpersonal remaja) 

 Ha : µ1 > µ2 (teknik role-play efektif untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi interpersonal remaja) 

Kriteria pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis 

dengan α = 5% adalah:  

1) Jika                    maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2) Jika                  maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 


