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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Kuliah Kerja Nyata 

 

 Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) Universitas Subang bertitik tolak 

pada landasan pemikiran bahwa Universitas Subang mengemban tugas 

mengembangkan sumber daya manusia,  dan memiliki tanggung jawab dalam 

meningkatkan daya saing bangsa, serta universitas subang merupakan bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari masyarakat dan sesuai dengan visi misi Universitas 

Subang serta kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas KKNM 

sebagai salah satu bentuk kegiatan pengembangan SDM, kegiatan KKNM 

diselenggarakan dan diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh dosen, sehingga programnya menjadi KKNM 

integratif  Universitas Subang. KKNM Universitas Subang dilaksanakan mulai dari 

tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 (Buku panduan 

KKNM 2018) 

Berdasarkan  beberapa  definisi  diatas,  maka  disimpulkan  bahwa dalam 

penelitian ini  yang dimaksud program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) 

adalah  merupakan satu bentuk program pendidikan dengan cara memberikan 

pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah tengah masyarakat di 

luar kampus yang dilaksanakan  oleh  perguruan  tinggi  dalam  upaya meningkatkan  

isi  dan  bobot  pendidikan  bagi  mahasiswa,  dan  untuk mendapatkan nilai tambah 
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yang lebih besar pada pendidikan tinggi.  Program  KKNM  ini  menjadi  media  

pengaplikasian  ilmu mahasiswa  yang  telah  didapatkan  di  kampus  sesuai  dengan  

kompetensi yang  dimiliki  kepada  masyarakat  sesuai  kebutuhan  dalam  upaya 

pembangunan guna menuju masyarakat gemar belajar dan membangun. 

4.1.2 Hubungan interpersonal 

 

 Menurut Pearson yang dikutip oleh dalam buku psikologi komuikasi  

menjelaskan bahwa hubungan interpersonal merupakan hubungan yang terdiri dari 

dua orang atau lebih yang saling ketergantungan satu sama lain dan menggunakan 

pola interaksi yang konsisten (Murtiadi, 2015:69). Sedangkan menurut Devito 

menjelaskan bahwa hubungan interpersonal merupakan komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan yang jelas (Devito, 2011 

: 254). Hubungan interpersonal adalah dimana ketika kita berkomunikasi bukan 

sekedar menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan 

interpersonalnya. Jadi ketika kita berkomunikasi kita tidak hanya menentukan 

content melainkan juga menentukan relationship ( Rakhmat, 2018). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, peneliti bisa mendefiniskan bahwa 

hubungan interpersonal adalah hubungan yang dilakukan dua orang  atau lebih yang 

saling ketergantungan satu sama lain serta mempunyai hubungan yang jelas yang 

ditandai dengan adanya sikap menghargai, loyal dan toleran antara satu dengan 

yang lainnya, sikap terbuka dan adanya keakraban. 
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Dalam penelitian ini hubungan interpersonal yang dijadikan fokus penelitian 

ialah hubungan interpersonal mahasiswa fakultas ilmu komunikasi dalam kuliah 

kerja nyata universitas subang tahun 2018. 

4.1.3 Gambaran Umum Fakultas Ilmu Komunikasi 

 

Fakultas Ilmu Komunikasi merupakan Fakultas dalam bidang ilmu 

komunikasi pertama di kota Subang. Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki satu prodi 

yaitu prodi Ilmu Komunikasi. Sebagai bagian dari Universitas Subang 

mengembangkan prodi Ilmu Komunikasi yang disusun dan diarahkan untuk 

mewujudkan visi Universitas Subang, yaitu menjadi perguruan tinggi berkembang 

dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023.  

Agar dapat mencapai tujuan yang telah dirancang, Fakultas Ilmu 

Komunikasi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas di berbagai bidang. 

Kurikulum disusun dengan begitu rupa, sehingga program pendidikannya memiliki 

warna dan kekhasan yang terpisah dari program yang serupa dengan pendidikan 

tinggi komunikasi lainnya. 

Hasil dari lembaga yang memiliki otoritas menunjukan kualitas Fakultas 

Ilmu Komunikasi tidak sedang meningkatkan pembangunan dan peningkatan yang 

diperoleh dari masyarakat, yang pantas dibanggakan. Pada tahun 2019 prodi Ilmu 

Komunikasi Universitas Subang telah menyetujui Terakreditasi dengan kategori 

“B” melalui surat keputusan BAN-PT Nomor 180/SK/BAN-PT/Ak-XVI/2013, 

tanggal 30 Agustus 2013 (fikom.unsub.ac.id).  
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4.2 Deskripsi Data Responden 

 

Deskripsi data adalah upaya menampilkan data yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam menginterpretasikan data tersebut. Deskripsi data responden 

pada penelitian ini melingkupi data responden dengan sampel 105 responden yang 

dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, dan asal fakultas. 

 Tabel 4.1 

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 37 35,23% 

2 Perempuan 68 64,77% 

Total 105  

 Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2019  

Gambar 4.1 

Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2019 

35%

65%

Laki-Laki

Perempuan



47 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa anggota kelompok 

kuliah kerja nyata tahun 2018 didominasi oleh perempuan, yakni sebanyak 68 

responden dengan Persentase  64,77% Sedangkan laki-laki sebanyak 37 responden 

dengan Persentase 35,23%.  

Tabel 4.2 

Data Responden Berdasarkan Asal Fakultas 

No Fakultas Jumlah Persentase 

1 Ilmu administrasi 49 46,67% 

2 Ilmu komputer 22 20,95% 

3 Teknik  9 8,57% 

4 Fkip 9 8,57% 

5 Hukum  7 6,67% 

6 Pertanian  9 8,57% 

Total 105 100% 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2019 

Gambar 4.2 

Persentase Responden Berdasarkan Asal Fakultas 

 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2019 
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4.3 Pengujian Statistik 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas menunjuk pada sejauh mana ukuran secara akurat mereflesikan 

pokok isi konstruk yang diukur. Jika ukuran mewakili konstruk maka instrumen 

ukuran penelitian adalah valid atau sahih (Silalahi, 2015 : 472 – 473). Secara 

sederhana, uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesahihan dari 

setiap item pernyataan.  

Berikut adalah hasil uji validitas dari 17 item pernyataan pada variabel 

hubungn interpersonal :  

Tabel 4.3 

HASIL UJI VALIDITAS 

NO Item Pertanyaan R Hitung R Tabel (5%) df=n-2 Keterangan 

1 Item_Pertanyaan 1 .435** .192 Valid 

2 Item_Pertanyaan 2 .396** .192 Valid 

3 Item_Pertanyaan 3 .375** .192 Valid 

4 Item_Pertanyaan 4 .546** .192 Valid 

5 Item_Pertanyaan 5 .495** .192 Valid 

6 Item_Pertanyaan 6 .512** .192 Valid 

7 Item_Pertanyaan 7 .384** .192 Valid 

8 Item_Pertanyaan 8 .584** .192 Valid 

9 Item_Pertanyaan 9 .460** .192 Valid 

10 Item_Pertanyaan 10 .346** .192 Valid 

11 Item_Pertanyaan 11 .352** .192 Valid 
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12 Item_Pertanyaan 12 .540** .192 Valid 

13 Item_Pertanyaan 13 .464** .192 Valid 

14 Item_Pertanyaan 14 .555** .192 Valid 

15 Item_Pertanyaan 15 .254** .192 Valid 

16 Item_Pertanyaan 16 .443** .192 Valid 

17 Item_Pertanyaan 17 .596** .192 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

Adapun kriteria untuk menentukan apakah suatu item pernyataan dianggap 

valid atau tidak yaitu dengan membandingkan hasil r hitung dengan r tabel dimana 

df=n-2 dengan sig 5%. Jika r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel maka 

item pernyataan tersebut dianggap valid. 

Berdasarkan tabel 4.5, tercatat nilai r hitung dari setiap pernyataan bernilai 

lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh item pernyataan dari variabel motif penggunaan media dianggap valid. 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

  Setelah seluruh item pernyataan dinyatakan valid, uji statistik yang 

dilakukan selanjutnya adalah uji reliabilitas. Relibilitas mengandung arti bahwa alat 

ukur tersebut stabil (tidak berubah-ubah), dapat diandalkan (dependable), dan 

tetap/ajeg (consistent) (Kriyantono, 2014:145).  

Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari 17 item pernyataan variabel 

hubungan interpersonal : 
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Tabel 4.4 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.759 17 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

Adapun kriteria untuk menentukan apakah item pernyataan dianggap 

reliabel atau tidak yaitu dengan membandingkan nilai Cronbach’s Alpha dengan 

nilai 0,6. Jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dibandingkan dengan nilai 0,6, 

maka item peryataan tersebut reliabel. Sebaliknya jika nilai Cronbach’s Alpha lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai 0,6, maka item pernyataan tersebut tidak reliabel. 

Berdasarkan tabel 4.6, nilai Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai 0,759 

dimana lebih besar dari nilai 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item 

pernyataan tersebut reliabel. 

4.4 Analisis Data Penelitian 

 

Analisisis data penelitian adalah suatu proses analisis yang bertujuan untuk 

menganalisis data hasil kuisoner untuk kemudian dideskripsikan. Analisis data hasil 

kuisoner tersebut dimaksudkan untuk mengetahui hubungan interpersonal 

mahasiswa fakultas ilmu komunikasi universitas subang dalam kuliah kerja nyata. 

Analisis data penelitian meliputi analisis data terhadap setiap indikator hubungan 

interpersonal, yakni percaya, sikap suportif dan sikap terbuka 

Data akan ditampilkan ke dalam beberapa bagian yakni, Central Tendency, 

Distribusi Proporsi serta Sebaran atau Variabilitas. Selain itu untuk memudahkan 

memahami data yang telah dianalisis, data juga akan ditampilkan dalam bentuk 
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diagram. Adapun skala yang digunakan adalah skala likert dengan empat jawaban, 

yakni sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).  

4.4.1 Analisis Data hubungan interpersonal Indikator percaya 

 

Analisis data pada indikator percaya berkaitan dengan bagaimanakah 

pandangan responden terhadap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi apakah 

responden percaya terhadap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi. Indikator 

percaya terbagi dalam 5 pernyataan . Setiap pernyataan terdiri dari 4 kategori respon 

yang memiliki jenjang atau bertingkat, namun jarak antar jenjang tidak sama. 

Pemberian skor tersebut sesuai dengan urutan jenjangnya. Berikut kategori respon 

dari setiap pernyataan:  

a. Sangat Setuju : 4   c. Tidak Setuju   : 2 

b. Setuju  : 3   d. Sangat Tidak Setuju  : 1 

Hasil data pada indikator percaya meliputi hasil data yang terdiri dari 5 

pernyataan, perolehan data akan dilakukan pada seluruh jawaban responden yang 

berjumlah 105 responden. 

Tabel 4.5 

Central Tendency Idikator Percaya 

NO PERNYATAAN SS S TS STS MEAN MODUS MEDIAN 

  4 3 2 1    

1 Pernyataan 1 28 55 21 1 3.05 3.00 3.00 

2 Pernyataan 2 38 62 4 1 3.30 3.00 3.00 

3 Pernyataan 3 26 70 9 0 3.16 3.00 3.00 

4 Pernyataan 4 30 56 19 0 3.10 3.00 3.00 
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5 Pernyataan 5 21 64 20 0 3.01 3.00 3.00 

Total 143 307 73 2 3.124 3.00 3.00 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.5 untuk item pernyataan 

pertama, rata-rata jawaban responden adalah  3.05 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 28 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 55 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 21 responden. Jumlah  responden yang memilih sangat tidak 

setuju sebanyak 1 responden.    

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.5 untuk item pernyataan ke 

dua, rata-rata jawaban responden adalah  3,30 dengan median dan modusnya 

adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak  38 

responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah sebanyak 62 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 4 

responden. Jumlah responden yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 1 

responden.    

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.5 untuk item pernyataan ke 

tiga, rata-rata jawaban responden adalah  3,16 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 26 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 70 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju 9 

responden. Tidak ada yang memilih sangat tidak setuju. 
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Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.5 untuk item pernyataan ke 

empat, rata-rata jawaban responden adalah  3,10 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 30 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 56 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 19 responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak 

setuju. 

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.5 untuk item pernyataan ke 

lima, rata-rata jawaban responden adalah  3,01 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 21 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 64 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 20 responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak 

setuju.  

Tabel 4.6 

Distribusi proporsi indikator percaya 

No Pernyataan SS  S  TS  STS  

  JML % JML % JML % JML % 

1 Pernyataan 1 28 26.7 55 52.4 21 20.0 1 1.0 

2 Pernyataan 2 38 36.2 62 59.0 4 3.8 1 1.0 

3 Pernyataan 3 26 24.8 70 66.7 9 8.6 0 0 

4 Pernyataan 4 30 28.6 56 53.3 19 18.1 0 0 

5 Pernyataan 5 21 20.0 64 61.0 20 19.0 0 0 

 Total 143 27.24% 307 58.48% 73 13.90% 2 0.38% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 
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Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.6 untuk item pernyataan 

pertama, Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 28 

responden atau 26,7% dari total responden. Jumlah responden yang memilih 

setuju adalah sebanyak 55 responden atau 52,4% dari total responden. 

Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 21 responden 

atau 20,0% dari total responden. Jumlah responden yang memilih sangat 

tidak setuju adalah sebanyak 1 responden atau 1,%.    

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.6 untuk item pernyataan 

ke dua, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 38 

responden atau 36,2% dari total responden. Jumlah responden yang memilih 

setuju adalah sebanyak 62 responden atau 59,0% dari total responden. 

Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 4 responden 

atau 3,8% dari total responden.  Jumlah responden yang memilih sangat 

tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1% dari total responden.    

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.6 untuk item pernyataan 

ke tiga, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 26 

responden atau 24,8% dari total responden. Jumlah responden yang memilih 

setuju adalah sebanyak 70 responden atau 66,7% dari total responden. 

Jumlah responden yang memilih tidak setuju 9 responden atau 8,6% dari 

total responden. Tidak ada yang memilih sangat tidak setuju. 

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.6 untuk item pernyataan 

ke empat, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 
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30 responden atau 28,6% dari total responden. Jumlah responden yang 

memilih setuju adalah sebanyak 56 responden atau 53,3% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 

19 responden atau 18,1% dari total responden. Tidak ada responden yang 

memilih sangat tidak setuju. 

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.6 untuk item pernyataan 

ke lima, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 21 

responden atau 20% dari total responden. Jumlah responden yang memilih  

setuju adalah sebanyak 64 responden atau 61% dari total responden. 

Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 20 responden 

atau 19% dari total responden. Tidak ada responden yang memilih sangat 

tidak setuju. 

Tabel 4.7 

Pengukuran Variasi Kelompok 

NO ITEM MAX MIN RANGE STD. DEV VAR 

1 Pernyataan 1 4.00 1.00 3.00 .71227 .507 

2 Pernyataan 2 4.00 1.00 3.00 .59037 .349 

3 Pernyataan 3 4.00 2.00 2.00 .55684 .310 

4 Pernyataan 4 4.00 2.00 2.00 .67829 .460 

5 Pernyataan 5 4.00 2.00 2.00 .62781 .394 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 
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Dari hasil sebaran atau variabilitas pada tabel 4.7 untuk item 

pernyataan pertama, standar deviasinya 0.712 variannya 0.507, rentang 

datanya 3, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 1. Untuk item 

pernyataan ke dua, standar deviasinya 0.590, variannya 0.349, rentang 

datanya 3, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 1. Untuk item 

pernyataan ke tiga, standar deviasinya 0.556, variannya 0.310, rentang 

datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk item 

pernyataan ke empat, standar deviasinya 0.678, variannya 0.460, rentang 

datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk item 

pernyataan ke lima, standar deviasinya 0.627, variannya 0.394, rentang 

datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2.  

Pada data tersebut item pernyataan ketiga terlihat lebih normal/ 

homogen, karena terdapat nilai standar deviasinya paling kecil diantara item 

pernyataan yang lain. 

Gambar 4.3 

Hasil Persentasi Indikator Percaya 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

SS
27%

S
59%

TS
14%

STS
0%



57 
 

 
 

4.4.2 Analisis Data hubungan interpersonal Indikator sikap suportif 

 

Analisis data pada indikator sikap suportif  berkaitan dengan bagaimanakah 

pandangan responden terhadap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi apakah 

responden beranggapan bahwa mahasiswa fakultas ilmu komunikasi itumemiliki 

sikap suportif terhadapnya. Indikator sikap suportif terbagi dalam 6 pernyataan . 

Setiap pernyataan terdiri dari 4 kategori respon yang memiliki jenjang atau 

bertingkat, namun jarak antar jenjang tidak sama. Pemberian skor tersebut sesuai 

dengan urutan jenjangnya. Berikut kategori respon dari setiap pernyataan:  

a. Sangat Setuju : 4   c. Tidak Setuju   : 2 

b. Setuju  : 3   d. Sangat Tidak Setuju  : 1 

Hasil data pada indikator sikap suportif meliputi hasil data yang terdiri dari 

5 pernyataan, perolehan data akan dilakukan pada seluruh jawaban responden yang 

berjumlah 105 responden. 

Tabel 4.8 

Central Tendency Indikator Sikap Suportif 

NO PERNYATAAN SS S TS STS MEAN MODUS MEDIAN 

  4 3 2 1    

1 Pernyataan 6 23 64 18 0 3.05 3.00 3.00 

2 Pernyataan 7 29 67 7 2 3.17 3.00 3.00 

3 Pernyataan 8 17 77 11 0 3.06 3.00 3.00 

4 Pernyataan 9 22 77 6 0 3.15 3.00 3.00 

5 Pernyataan 10 22 76 7 0 3.14 3.00 3.00 

6 Pernyataan 11 10 92 3 0 3.07 3.00 3.00 
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Total 123 453 52 2 3.11 3.00 3.00 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.8 untuk item pernyataan ke 

enam, rata-rata jawaban responden adalah 3,05 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 23 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 64 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 18 responden. Tidak responden yang memilih sangat tidak setuju.    

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.8 untuk item pernyataan ke 

tujuh, rata-rata jawaban responden adalah  3,17 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 29 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 67 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 7 responden. Jumlah  responden yang memilih sangat tidak setuju 

sebanyak 2 responden.    

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.8 untuk item pernyataan ke 

delapan, rata-rata jawaban responden adalah  3,06 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 17 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 77 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju 11 

responden. Tidak ada yang memilih sangat tidak setuju. 

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.8 untuk item pernyataan ke 

sembilan, rata-rata jawaban responden adalah  3,15 dengan median dan 
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modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 22 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 77 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 6 responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak 

setuju. 

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.8 untuk item pernyataan ke 

sepuluh, rata-rata jawaban responden adalah  3,14 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 22 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 76 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 7 responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak 

setuju.  

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.8 untuk item pernyataan ke 

sebelas, rata-rata jawaban responden adalah 3,07 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 10 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 92 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 3 responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak 

setuju. 
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Tabel 4.9 

Distribusi Proporsi Indikator Sikap Suportif 

No Pernyataan SS  S  TS  STS  

  JML % JML % JML % JML % 

1 Pernyataan 6 23 21.9 64 61.0 18 17.1 0 0 

2 Pernyataan 7 29 27.6 67 63.8 7 6.7 2 1.9 

3 Pernyataan 8 17 16.2 77 73.3 11 10.5 0 0 

4 Pernyataan 9 22 21.0 77 73.3 6 5.7 0 0 

5 Pernyataan 10 22 21.0 76 72.4 7 6.7 0 0 

6 Pernyataan 11 10 9.5 92 87.6 3 2.9 0 0 

 Total 123 19,53% 453 71,9% 52 8,27% 2 0,32% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

 

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.9 untuk item pernyataan 

ke enam, Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 23 

responden atau 21,9% dari total responden. Jumlah responden yang memilih 

setuju adalah sebanyak 64 responden atau 61,0% dari total responden. 

Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 18 responden 

atau 17,1% dari total responden. Tidak ada responden yang memilih sangat 

tidak setuju. 

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.9 untuk item pernyataan 

ke tujuh, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 29 

responden atau 27,6% dari total responden. Jumlah responden yang memilih 

setuju adalah sebanyak 67 responden atau 63,8% dari total responden. 
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Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 7 responden 

atau 6,7% dari total responden.  Jumlah responden yang memilih sangat 

tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,9% dari total responden.    

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.9 untuk item pernyataan 

ke delapan, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 

17 responden atau 16,2% dari total responden. Jumlah responden yang 

memilih setuju adalah sebanyak 77 responden atau 73,3% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju 11 responden atau 

10,5% dari total responden. Tidak ada yang memilih sangat tidak setuju.  

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.9 untuk item pernyataan 

ke sembilan, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 

22 responden atau 21,0% dari total responden. Jumlah responden yang 

memilih setuju adalah sebanyak 6 responden atau 73,3% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 7 

responden atau 6,7% dari total responden. Tidak ada responden yang 

memilih sangat tidak setuju. 

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.9 untuk item pernyataan 

ke sepuluh, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 

22 responden atau 21,0% dari total responden. Jumlah responden yang 

memilih setuju adalah sebanyak 76 responden atau 72,4% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 
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20 responden atau 19% dari total responden. Tidak ada responden yang 

memilih sangat tidak setuju. 

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.9 untuk item pernyataan 

ke sebelas, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 

10 responden atau 9,5% dari total responden. Jumlah responden yang 

memilih setuju adalah sebanyak 92 responden atau 87,6% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 3 

responden atau 2,9% dari total responden. Tidak ada responden yang 

memilih sangat tidak setuju. 

Tabel 4.10 

Pengukuran Variasi Kelompok Indikator Sikap Suportif 

NO ITEM MAX MIN RANGE STD. DEV VAR 

1 Pernyataan 6 4.00 2.00 2.00 .62605 .392 

2 Pernyataan 7 4.00 1.00 3.00 .62722 .393 

3 Pernyataan 8 4.00 2.00 2.00 .51569 .266 

4 Pernyataan 9 4.00 2.00 2.00 .49577 .246 

5 Pernyataan 10 4.00 2.00 2.00 .50817 .258 

6 Pertanyaan 11 4.00 2.00 2.00 .34715 .121 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

Dari hasil sebaran atau variabilitas pada tabel 4.10 untuk item 

pernyataan ke enam, standar deviasinya 0.626 variannya 0.392, rentang 

datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk item 

pernyataan ke tujuh, standar deviasinya 0.627, variannya 0.393, rentang 
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datanya 3, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 1. Untuk item 

pernyataan ke delapan, standar deviasinya 0.515, variannya 0.266, rentang 

datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk item 

pernyataan ke sembilan, standar deviasinya 0.495, variannya 0.246, rentang 

datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk item 

pernyataan ke sepuluh, standar deviasinya 0.508, variannya 0.258, rentang 

datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk item 

pernyataan ke sebelas, standar deviasinya 0.347, variannya 0.121, rentang 

datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2.  

Pada data tersebut item pernyataan ke sebelas terlihat lebih normal/ 

homogen, karena terdapat nilai standar deviasinya paling kecil diantara item 

pernyataan yang lain. 

Gambar 4.4 

Persentasi Indikator Sikap Suportif 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

SS, 19.53%

S, 71.90%

TS, 8.27% STS, 0.32%
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4.4.3 Analisis Data hubungan interpersonal Indikator sikap terbuka 

 

Analisis data pada indikator sikap terbuka  berkaitan dengan bagaimanakah 

pandangan responden terhadap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi apakah 

responden beranggapan bahwa mahasiswa fakultas ilmu komunikasi itu memiliki 

sikap terbuka menurutnya. Indikator sikap terbuka terbagi dalam 6 pernyataan . 

Setiap pernyataan terdiri dari 4 kategori respon yang memiliki jenjang atau 

bertingkat, namun jarak antar jenjang tidak sama. Pemberian skor tersebut sesuai 

dengan urutan jenjangnya. Berikut kategori respon dari setiap pernyataan:  

a. Sangat Setuju : 4   c. Tidak Setuju : 2 

b. Setuju  : 3   d. Sangat Tidak Setuju: 1 

Hasil data pada indikator sikap terbuka meliputi hasil data yang terdiri dari 

6  pernyataan, perolehan data akan dilakukan pada seluruh jawaban responden yang 

berjumlah 105 responden. 

Tabel 4.11 

Central Tendency Indikator Sikap Terbuka 

NO PERNYATAAN SS S TS STS MEAN MODUS MEDIAN 

  4 3 2 1    

1 Pernyataan 12 17 74 14 0 3.03 3.00 3.00 

2 Pernyataan 13 11 80 14 0 2.97 3.00 3.00 

3 Pernyataan 14 20 75 10 0 3.09 3.00 3.00 

4 Pernyataan 15 22 80 3 0 3.18 3.00 3.00 

5 Pernyataan 16 18 82 5 0 3.12 3.00 3.00 

6 Pernyataan 17 15 74 16 0 2.99 3.00 3.00 
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Total 103 465 62 0 3.06 3.00 3.00 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

 Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.11 untuk item pernyataan 

ke duabelas, rata-rata jawaban responden adalah 3,03 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 17 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 74 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 14 responden. Tidak responden yang memilih sangat tidak setuju.    

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.11 untuk item pernyataan 

ke tigabelas, rata-rata jawaban responden adalah  2,97 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 11 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 80 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 14 responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak 

setuju.    

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.11 untuk item pernyataan 

ke empatbelas, rata-rata jawaban responden adalah  3,09 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 20 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 75 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju 10 

responden. Tidak ada yang memilih sangat tidak setuju. 

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.11 untuk item pernyataan 

ke limabelas, rata-rata jawaban responden adalah  3,18 dengan median dan 
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modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 22 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 80 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 3 responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak 

setuju. 

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.11 untuk item pernyataan 

ke enambelas, rata-rata jawaban responden adalah  3,12 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 18 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 82 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 7 responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak 

setuju.  

Dari hasil Central Tendency pada tabel 4.11 untuk item pernyataan 

tujuhbelas, rata-rata jawaban responden adalah 2,99 dengan median dan 

modusnya adalah 3. Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 15 responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah 

sebanyak 74 responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah 

sebanyak 16 responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak 

setuju. 
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Tabel 4.12 

Distribusi Proporsi Indikator Sikap Terbuka 

No Pernyataan SS  S  TS  STS  

  JML % JML % JML % JML % 

1 Pernyataan 12 17 16.2 74 70.5 14 13.3 0 0 

2 Pernyataan 13 11 10.5 80 76.2 14 13.3 0 0 

3 Pernyataan 14 20 19.0 75 71.4 10 9.5 0 0 

4 Pernyataan 15 22 21.0 80 76.2 3 2.9 0 0 

5 Pernyataan 16 18 17.1 82 78.1 5 4.8 0 0 

6 Pernyataan 17 15 14.3 74 70.5 16 15.2 0 0 

 Total 103 16,35% 465 73.82% 62 9.83% 0 0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.12 untuk item pernyataan 

ke duabelas, Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 

17 responden atau 16,2% dari total responden. Jumlah responden yang 

memilih setuju adalah sebanyak 74 responden atau 70,5% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 

14 responden atau 13,3% dari total responden. Tidak ada responden yang 

memilih sangat tidak setuju. 

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.12 untuk item pernyataan 

ke tigabelas, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 

11 responden atau 10,5% dari total responden. Jumlah responden yang 

memilih setuju adalah sebanyak 80 responden atau 76,2% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 
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14 responden atau 13,5% dari total responden.  Tidak ada responden yang 

memilih sangat tidak setuju.    

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.12 untuk item pernyataan 

ke empatbelas, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 20 responden atau 19,0% dari total responden. Jumlah responden 

yang memilih setuju adalah sebanyak 75 responden atau 71,4% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju 10 responden atau 

9,5% dari total responden. Tidak ada yang memilih sangat tidak setuju. 

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.12 untuk item pernyataan 

ke limabelas, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 22 responden atau 21,0% dari total responden. Jumlah responden 

yang memilih setuju adalah sebanyak 80 responden atau 76,2% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 3 

responden atau 2,9% dari total responden. Tidak ada responden yang 

memilih sangat tidak setuju. 

Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.12 untuk item pernyataan 

ke enambelas, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 18 responden atau 17,1% dari total responden. Jumlah responden 

yang memilih setuju adalah sebanyak 82 responden atau 78,1% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 5 

responden atau 4,8% dari total responden. Tidak ada responden yang 

memilih sangat tidak setuju. 
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Dari hasil distribusi proporsi pada tabel 4.12 untuk item pernyataan 

ke tujuhbelas, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah 

sebanyak 15 responden atau 14,3% dari total responden. Jumlah responden 

yang memilih setuju adalah sebanyak 74 responden atau 70,5% dari total 

responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 

16 responden atau 15,2% dari total responden. Tidak ada responden yang 

memilih sangat tidak setuju. 

 

Tabel 4.13 

Pengukuran Variasi Kelompok Indikator Sikap Terbuka 

NO ITEM MAX MIN RANGE STD. DEV VAR 

1 Pernyataan 12 4.00 2.00 2.00 .54521 .297 

2 Pernyataan 13 4.00 2.00 2.00 .48945 .240 

3 Pernyataan 14 4.00 2.00 2.00 .52849 .279 

4 Pernyataan 15 4.00 2.00 2.00 .45533 .207 

5 Pernyataan 16 4.00 2.00 2.00 .45352 .206 

6 Pernyataan 17 4.00 2.00 2.00 .54588 .298 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

Dari hasil sebaran atau variabilitas pada tabel 4.13 untuk item 

pernyataan ke duabelas, standar deviasinya 0.545 variannya 0.297, rentang 

datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk item 

pernyataan ke tigabelas, standar deviasinya 0.489, variannya 0.240, rentang 

datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk item 
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pernyataan ke empatbelas, standar deviasinya 0.528, variannya 0.279, 

rentang datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk 

item pernyataan ke limabelas, standar deviasinya 0.455, variannya 0.207, 

rentang datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk 

item pernyataan ke enambelas, standar deviasinya 0.453, variannya 0.206, 

rentang datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2. Untuk 

item pernyataan ke tujuhbelas, standar deviasinya 0.545, variannya 0.298, 

rentang datanya 2, nilai maksimumnya 4, dan nilai minimumnya 2.  

Pada data tersebut item pernyataan ke enambelas terlihat lebih 

normal/ homogen, karena terdapat nilai standar deviasinya paling kecil 

diantara item pernyataan yang lain. 

Gambar 4.5 

Hasil Persentasi Indikator Sikap Terbuka 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

 

Tabel 4.14 

Central Tendency Variable Hubungan Interpersonal 

SS, 
16.35

%

S, 73.82%

TS, 9.83%
STS, 0.00%



71 
 

 
 

NO Variable  SS S TS STS MEAN MODUS MEDIAN 

  4 3 2 1    

1 Hubungan 

Interpersonal  

369 1.225 183 4 3,1 3 3 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

 Dari hasil Central Tendency secara keseluruhan pada tabel 4.14 

untuk motif hubungan interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

dalam kuliah kerja nyata Universitas Subang Tahun 2018, rata-rata jawaban 

responden adalah  3,1 dengan median dan modusnya adalah 3. Jumlah yang 

memilih sangat setuju adalah sebanyak 369 dari 105 responden. Jumlah 

yang memilih setuju adalah sebanyak 1.225 dari 105 responden. Jumlah 

yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 183 dari 105 responden. Jumlah 

yang memilih sangat tidak setuju adalah sebanyak 4 dari 105 responden.   

Tabel 4.15 

Distribusi Proporsi Variable Hubungan Interpersonal 

No Variable SS  S  TS  STS  

  JML % JML % JML % JML % 

1 Hubungan 

interpersonal 

369 20,72% 1.225 68,78% 183 10,28 4 0,22 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

Dari hasil Distribusi Proporsi secara keseluruhan pada tabel 4.15 

untuk hubungan interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Subang dalam kuliah kerja nyata Tahun 2018, jumlah yang 

memilih sangat setuju adalah sebanyak 369 atau 20,72% dari total 105 
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responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah sebanyak 1.225 

atau 68,78% dari total 105 responden. Jumlah responden yang memilih 

tidak setuju adalah sebanyak 183 atau 10,28% dari total 105 responden. 

Jumlah yang memilih sangat tidak setuju adalah sebanyak 4 atau 0,22% dari 

total 105 responden.  

Tabel 4.16 

Pengukuran Variabilitas Variable Hubungan Interpersonal 

NO Variable  MAX MIN RANGE STD. DEV VAR 

1 Hubungan 

interpersonal 

4 1 3 0,557782 0,31112 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

Dari hasil Sebaran atau Variabilitas secara keseluruhan pada tabel 4.16 

untuk hubungan interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Subang dalam kuliah kerja nyata Tahun 2018, standar 

deviasinya 0.558, variannya 0.31, rentang datanya 3, nilai maksimumnya 4, 

dan nilai minimumnya 1. Pada data tersebut dinyatakan homogen atau 

nilainya hampir dekat dengan rata-rata sampel yang di tentukan.  
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Gambar 4.6 

Hasil Persentasi Variable Hubungan Interpersonal 

 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019 

 

4.5 Interpretasi Data Hasil Penelitian 

 

Interpretasi data hasil penelitian yang berjudul “Hubungan Interpersonal 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang Dalam Kuliah Kerja 

Nyata Universitas Subang  Tahun 2018. bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah ditetapkan sebelumnya pada bab awal penelitian. Adapun 

rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan pada bab awal penelitian adalah 

Seberapa besar kepercayaan anggota kelompok Kuliah Kerja Nyata Universitas 

Subang, terhadap anggota dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi  dalam Kuliah 

Kerja Nyata?. Seberapa besar sikap suportif anggota kelompok Kuliah Kerja Nyata 

Universitas Subang, terhadap anggota dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi  

dalam Kuliah Kerja Nyata?. Seberapa besar sikap terbuka anggota kelompok 

Kuliah Kerja Nyata Universitas Subang, terhadap anggota dari mahasiswa Fakultas 

Ilmu Komunikasi  dalam Kuliah Kerja Nyata? 

SS, 
20.72

%

S, 
68.78

%

TS, 10.28%
STS, 0.22%
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Interpretasi data hasil penelitian meliputi interpretasi data terhadap 

hubungan interpersonal serta tiga indikator hal yang menumbuhkan hubungan 

interpersonal, yakni percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka. 

Dalam menginterpretasikan data hasil penelitian, peneliti menggunakan 

tabel Persentase dari Kriyantono (2014:140). 

Tabel 4.17 

Range Persentase Hubungan Interpersonal 

No Angka Persentase Keterangan 

1 0%-20% Sangat Lemah/Sangat Rendah 

2 21%-40% Lemah/Rendah 

3 41%-60% Cukup  

4 61%-80% Kuat/Tinggi 

5 81%-100% Sangat Kuat/Sangat Tinggi 

Sumber : Kriyantono (2014:140) 

4.5.1 Interpretasi data indikator percaya 

Jumlah jawaban sangat setuju     : 143x4x5 = 2.860 

Jumlah jawaban setuju     : 307x3x5 = 4.605 

Jumlah jawaban tidak setuju     : 73x2x5 = 730 

Jumlah jawaban sangat tidak setuju    : 2x1x5 = 10 

Jumlah        :  = 8.205 

Jumlah skor indikator percaya ialah 

Skor tertinggi (untuk jawaban sangat setuju)  : 525x4x5 = 10.500 

Skor terendah ( untuk jawaban sangat tidak setuju) : 525x1x5 = 2.625 

Maka        : 8.205/10.500x100% 
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       = 78.14% 

Berdasarkan data dari indikator percaya yang berjumlah 105, maka 

indikator percaya dapat dilihat di bawah ini : 

STS TS S SS 

0 2.625  5.250  7.875  10.500 

 

 

  

Maka dapat disimpulkan bahwa indikator percaya berada pada interval 

kuat/tinggi dengan Persentase 78,14%. 

4.5.2 Interpretasi data indikator sikap suportif 

 

Jumlah jawaban sangat setuju     : 123x4x6 = 2.952 

Jumlah jawaban setuju     : 453x3x6 = 8.154 

Jumlah jawaban tidak setuju     : 52x2x6 = 624 

Jumlah jawaban sangat tidak setuju    : 2x1x6 = 12 

Jumlah        : = 11.742 

Jumlah skor indikator sikap suportif ialah 

Skor tertinggi (untuk jawaban sangat setuju)  : 525x4x6 = 12.600 

Skor terendah ( untuk jawaban sangat tidak setuju) : 525x1x6 = 3.150 

Maka        : 11.742/12.600x100% 

       = 93,19% 

8.250 
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Berdasarkan data dari indikator sikap suportif yang berjumlah 105, 

maka indikator sikap suportif dapat dilihat di bawah ini : 

 

STS TS S SS 

0 3.150  6.300  9.450  12.600 

 

 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa indikator sikap suportif berada pada 

interval sangat kuat/sangat tinggi  dengan Persentase 93,19%. 

 

4.5.3 Interpretasi data indikator sikap terbuka 

 

Jumlah jawaban sangat setuju     : 103x4x6 = 2.472 

Jumlah jawaban setuju     : 465x3x6 = 8.630 

Jumlah jawaban tidak setuju     : 62x2x6 = 744 

Jumlah jawaban sangat tidak setuju    : 0x1x6 = 0 

Jumlah        : = 11.846  

Jumlah skor indikator sikap terbuka ialah 

Skor tertinggi (untuk jawaban sangat setuju)  : 525x4x6 = 12.600  

Skor terendah ( untuk jawaban sangat tidak setuju) : 525x1x6 = 3.150 

Maka        : 11.846/12.600x100% 

       = 94,01% 

11.742 
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Berdasarkan data dari indikator sikap terbuka yang berjumlah 105, 

maka indikator sikap terbuka dapat dilihat di bawah ini : 

 

STS TS S SS 

0 3.150  6.300  9.450  12.600 

 

 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa indikator sikap terbuka berada pada interval 

sangat kuat/sangat tinggi  dengan Persentase 94,01%. 

4.5.4 Interpretasi data variable hubungan interpersonal 

 

Jumlah jawaban sangat setuju    : 369x4x17 = 25.092 

Jumlah jawaban setuju    : 1.225x3x17 = 62.475 

Jumlah jawaban tidak setuju    : 183x2x17 = 6.222 

Jumlah jawaban sangat tidak setuju   : 4x1x17 = 68 

Jumlah        : = 93.857 

Jumlah skor variable hubungan interpersonal ialah 

Skor tertinggi (untuk jawaban sangat setuju)  : 1781x4x17 = 121.108 

Skor terendah ( untuk jawaban sangat tidak setuju) : 1781x1x17 = 30.277 

Maka        : 93.857/121.108x100% 

       = 77,50% 

11.846 
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Berdasarkan data dari keseluruhan indikator dengan responden yang 

berjumlah 105, maka data keseluruhan dapat dilihat di bawah ini : 

 

STS TS S SS 

0 30.277  60.554  90.831  121.108 

 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan interpersonal mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komunikasi dalam kuliah kerja nyata Tahun 2018 berada 

pada interval kuat/tinggi dengan Persentase 77,50%. 

4.6 Pembahasan 

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Hubungan 

Interpersonal Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang Dalam 

Kuliah Kerja Nyata Universitas Subang  Tahun 2018 

 Peneliti menggunakan konsep faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan 

interpersonal dari Jalaludin Rakhmat. Pembahasan hasil penelitian dilakukan 

terhadap masing-masing indikator faktor hubungan interpersonal. 

4.6.1 Pembahasan Hasil Penelitian Indikator Percaya 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap indikator percaya, didapatkan hasil 

bahwa hubungan interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Subang dalam kuliah kerja nyata tahun 2018 memberikan penilaian pada interval 

93.857 
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kuat/tinggi dengan Persentase 78,14%. Hasil tersebut merupakan jawaban terhadap 

rumusan masalah mengenai seberapa besar kepercayaan anggota kelompok kuliah 

kerja nyata terhadap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa percaya anggota 

kelompok kuliah kerja nyata terhadap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi 

kuat/tinggi. Hal ini ditandai dengan anggota kelompok kuliah kerja nyata merasa 

mahasiswa fikom berhubungan tanpa menilai dan mengendalikan, mahasiswa 

fikom berusaha mengertikan posisi dan perasaan anggota kelompok,mahasiswa 

fikom tidak menyimpan rahasia terhadap anggota kelompok, dan mahasiswa fikom 

berempati terhadap anggota kelompok.  

 

4.6.2 Pembahasan Hasil Penelitian Indikator Sikap Suportif 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap indikator sikap suportif, didapatkan 

hasil bahwa hubungan interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Subang dalam kelompok kuliah kerja nyata tahun 2018 memberikan 

penilaian pada interval sangat kuat/sangat tinggi  dengan Persentase 93,19%. Hasil 

tersebut merupakan jawaban terhadap rumusan masalah Seberapa besar sikap 

suportif anggota kelompok kuliah kerja nyata Universitas Subang, terhadap anggota 

dari mahasiswa fakultas ilmu komunikasi  dalam kuliah kerja nyata.  

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan interpersonal 

mahasiswa fakultas ilmu komunikasi dalam kuliah kerja sangat kuat yang ditandai 

dengan anggota kelompok kuliah kerja nyata menilai mahasiswa fakultas ilmu 

komunikasi menyampaikan gagasan tanpa mengecam gagasan dari anggota lain, 
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mahasiswa fakultas ilmu komunikasi bekerja sama dalam mecari solusi dalam 

pemecahan masalah, mahasiswa fakultas ilmu komunikasi tidak menyelimuti motif 

terpendam terhadap anggota lain, dan mahasiswa fakultas ilmu komunikasi 

menganggap anggota lain sebagai orang yang patut dihargai. 

 

4.6.3 Pembahasan Hasil Penelitian Indikator Sikap Terbuka 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap indikator sikap terbuka, didapatkan 

hasil bahwa hubungan interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Subang dalam kelompok kuliah kerja nyata  tahun 2018  memberikan 

penilaian pada interval sangat kuat/sangat tinggi  dengan Persentase 94,01%. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap terbuka mahasiswa 

fakultas ilmu komunikasi dalam kuliah kerja sangat kuat yang ditandai dengan 

anggota kelompok kuliah kerja nyata menilai mahasiswa fakultas ilmu komunikasi 

bersedia meninjau kembali pendapat pribadinya, mencari informasi dari berbagai 

sumber, dan melihat isi pesan bukan siapa yang menyampaikannya. 

4.6.4 Pembahasan Hasil Penelitian hubungan interpersonal 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hubungan interpersonal secara 

keseluruhan, didapatkan hasil bahwa hubungan interpersonal mahasiswa Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Subang dalam kelompok kuliah kerja nyata tahun 

2018  memberikan penilaian pada interval kuat/tinggi dengan Persentase 77,50%. 

Hasil tersebut merupakan jawaban terhadap rumusan masalah pada penelitian ini 

mengenai bagaimana hubungan interpersonal mahasiswa fakultas ilmu komunikasi 

dalam kelompok kuliah kerja nyata universitas subang tahun 2018. 
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Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan interpersonal 

mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi universitas subang dalam kelompok kuliah 

kerja nyata universitas subang tahun 2018 adalah  tinggi. Dilihat dari  hasil tiap-tiap 

indikator yaitu idikator percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka yang memiliki 

persentase tinggi dan sangat tinggi. 
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