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ABSTRAK 

Asnawita, F. 2018 :“Perbedaan Prestasi Belajar Siswa Berdasarkan 

Komunikasi Menurut Analisis Transaksional Kelas XI di 

SMA N 11 Kota Jambi” 

Pembimbing I : Dr. Akmal Sutja, M.Pd 

Pembimbing II : Drs. Nelyahardi, M.Pd 

Prestasi belajar adalah perubahan atau bentuk kemampuan siswa dari proses 

belajar yang dijalani yang membuktikan terjadinya perubahan dari tidak tahu 

menjadi tahu serta dapat memahami, memecahkan, menalar dan lebih terampil 

dalam proses belajar mengajar sehingga menuju perubahan yang positif. Dalam 

pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar yang maksimal, tidak hanya di dukung 

oleh kemampuan intelegensi saja, namun kemampuan berinteraksi sosial atau 

berkomunikasi juga dapat menunjang pencapaian prestasi yang di inginkan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perbedaan prestasi 

belajar siswa dengan judul : “Perbedaan Prestasi Belajar Siswa Berdasarkan 

Komunikasi Menurut Analisis Transaksional kelas XI di SMA N 11 Kota Jambi”. 

 Mengingat banyaknya jenis komunikasi menurut analisis transaksional, 

pada penelitian ini terbatas pada ego state yang digunakan dalam komunikasi yaitu 

: 1) ego state orang tua (parent), 2) ego state dewasa (adult), dan 3) ego state anak-

anak (child). Hal tersebut sesuai dengan yang di sebutkan Sutja (2016: 89-90) 

bahwa “...manusia memiliki berbagai bentuk kondisi ego, status ego atau 

disebutnya ego state yang terdiri dari tiga macam yaitu : orang tua (parent), dewasa 

(adult), dan anak-anak (child). 

 Sampel pada penelitian ini yaitu siswa kelas XI di SMA N 11 Kota Jambi 

yang berjumlah 87 siswa. Jenis penelitian ini adalam penelitian komparatif dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Hasil pengolahan 

data melalui uji t-test dan uji Bartlett dan di dapat hasil  𝑋2hitung sebesar 39,61 dan 

𝑋2tabel (86:0,05) sebesar 108,648. Data dikatakan homogen apabila 𝑋2hitung lebih 
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kecil dari 𝑋2tabel, maka dari penjabaran di atas, maka dapat di tafsirkan kedua data 

adalah homogen. 

Hasil penelitian ini memberi saran kepada tenaga pendidik agar dapat 

memiliki gambaran luas tentang bentuk komunikasi yang di gunakan siswa 

sehingga lebih memahami yang dimaksud oleh siswa sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan, dan guru pembimbing dapat memberikan 

layanan BK sesuai dengan teknik-teknik yang dikuasai sehingga siswa dapat 

mengatasi permasalahannya. Sehingga prestasi belajar tidak hanya di anggap di 

tunjang oleh kemampuan akademik saja, namun kemampuan berkomunikasi juga 

menunjang pencapaian prestasi belajar yang maksimal. 

Kata Kunci : Komunikasi, Analisis Transaksional  

 

I. PENDAHULUAN  

Bimbingan dan konseling merupakan proses membantu siswa untuk 

mendapatkan arahan dan pemahaman diri yang dibutuhkan agar bisa membuat 

pilihan dan bertindak menuju cita-cita yang di harapkan. Arahan dan bantuan 

bimbingan tersebut sangat penting dilakukan di sekolah agar masing-masing 

siswa dapat memilah dan memilih mana tindakan yang tepat dan bertanggung 

jawab terhadap keputusan dan tindakan yang dipilihnya. Oleh karena itu gaya 

dan metode bimbingan dan konseling yang dilakukan pun harus disesuaikan 

dengan kepribadian siswa. 

Guru bimbingan dan konseling mengambil andil yang cukup besar 

dalam perkembangan siswanya. Dalam menangani berbagai macam 

permasalahan siswa, seorang konselor atau guru BK menggunakan beberapa 

teknik-teknik pendekatan. Kegiatan konseling sebagai suatu layanan 

profesional dan ilmiah, dalam pelaksanaanya dilandasi oleh teori-teori yang 

erat kaitanya dengan proses terapi. Salah satu teori tersebut adalah teori analisis 

transaksional (AT) yang dikembangkan oleh Eric Berne.  

Menurut Gerald (Andi, 2011:150) menjelaskan “Analisis Transaksional 

dikenal sebagai ancangan konseling yang memfokus pada konflik hubungan 

antarpribadi dan perkembangan, dan penerapan konsep-konsep ‘skrip’(script), 

games, dan ‘suasana ego orang tua’ (parent), dewasa (adult), dan suasana ego 

kanak-kanak (child)”.  

Lebih lanjut menurut George (Andi, 2011:150) menjelaskan “Analisis 

transaksional adalah salah satu pendekatan yang mendukung pelaksanaan 

konseling kelompok, misalnya dalam mengoptimalkan fungsi Ego Dewasa 

untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan-pilihan hidup dan perilaku”.  

Dari beberapa pengertian tentang analisis transaksional diatas dapat 

disimpulkan bahwa analisis transaksional (AT) merupakan salah satu teknik 

yang digunakan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling disekolah 

yang menggunakan pendekatan dengan cara melihat komunikasi yang 

digunakan oleh siswa. Dalam analisis transaksional, permasalahan dapat 

dianalisa dari respon atau stimulus yang terlihat dari komunikasi yang 

digunakan seseorang dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal 

yang menunjukkan bentuk komunikasi ego state orang tua (parent), ego state 

dewasa (adult), dan ego state anak-anak (child). Dalam pelaksanaan dari 

analisis transaksional diperlukan adanya komunikasi yang baik antarindividu. 
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Komunikasi adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, 

karena komunikasi merupakan suatu cara untuk mengungkapkan pendapat, 

menyampaikan pesan dan informasi kepada pihak lain. Bentuk-bentuk 

komunikasi diantaranya adalah komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan 

komunikasi elektronik (Suprapto, 2008:5).  

Menurut Barnlund 1964 (Dani,2008:26) mengungkapkan, “komunikasi 

timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa 

ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat 

ego”. 

Dari beberapa pengertian tentang komunikasi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang 

lain yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang berfungsi untuk 

mempengaruhi atau mempertahankan tentang pendapat yang di miliki baik 

secara verbal maupun non verbal. 

Meskipun proses komunikasi kurang menjadi perhatian dalam proses 

pennyampaian pesan, namun tak dapat dipungkiri jika komunikasi yang terjadi 

kurang efektif maka akan berdampak pada makna dari pesan yang 

disampaikan. Melalui komunikasi, ide-ide cerdas dan harapan yang dimiliki 

seseorang bisa disampaikan kepada pihak-pihak lainnya, demikian pula dengan 

kekecewaan yang terpendam bisa diperbaiki.  

Berdasarkan pengalaman selama menjalankan PL-KPS di SMA N 11 

KOTA JAMBI terdapat berbagai macam model komunikasi yang digunakan 

oleh siswa, baik seperti saat berkomunikasi kepada orang tua, guru bahkan 

teman sebaya. Dalam hal seperti inilah biasanya siswa mengalami masalah baik 

dengan diri sendiri maupun dengan lingkungan yang ada disekitarnya, dengan 

cara komunikasi yang dipakainya terkadang pesan yang disampaikan tidak 

sama dengan makna yang diartikan oleh orang lain. Seperti halnya komunikasi 

yang terlihat pada kelas XI di sekolah tersebut, masih terdapat siswa yang 

kurang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi maupun yang siswa yang 

menunjukkan cara berkomunikasi seperti yang terdapat pada teori Analisis 

transaksional yang menggambarkan ketiga bentuk komunikasi dengan ego 

state tersebut yaitu ego state orang tua (parent), ego state dewasa (adult), dan 

ego state anak-anak (child).  

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Wulansari 

(2017) yang berkaitan dengan komunikasi atau interaksi dengan judul 

penelitian “Identifikasi Faktor yang mempengaruhi Interaksi sosial pada siswa 

kelas Akselerasi di SMP N 7 Kota Jambi” yang dilatar belakangi oleh pendapat 

guru bahwa siswa akselerasi yang cenderung bersikap acuh yang 

mempengaruhi interaksi sosial yang dilakukan kepada orang lain. Hasil 

penelitian ini memberi masukan kepada guru agar tidak menilai faktor interaksi 

sosial yang di gunakan oleh siswa hanya dari satu aspek saja, dan guru 

pembimbing atau guru BK dapat membantu siswa yang memiliki masalah 

dalam berkomunikasi atau interaksi sosial agar siswa tidak hanya unggul dalam 

bidang akademik saja, namun unggul juga dalam berinteraksi sosial. 

Pola komunikasi seorang siswa yang digunakan dilingkungan sekolah 

juga dapat mempengaruhi prestasi belajar yang diperolehnya. Oleh sebab itu 

penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan prestasi belajar siswa 

berdasarkan komunikasi menurut Analisis Transaksional. 
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Penelitian ini menarik untuk dilaksanakan, mengingat penelitian ini 

bersifat strategis yaitu adanya kemungkinan berkembangnya temuan-temuan 

selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang tidak hanya 

berpusatkan pada kemampuan intelegensi saja, melainkan juga mampu 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Prestasi Belajar 
Menurut Hamalik (2007:30), “prestasi belajar adalah terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur 

bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 

diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan perkembangan lebih baik dari 

sebelumnya dari yang tidak tahu menjadi tahu”. 

Lebih lanjut menurut Purwanto (2010:42) Prestasi/hasil belajar 

menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah mengalami 

proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat dikatakan 

dewasa atau memiliki pengetahuan yang kurang. Jadi dengan adanya hasil 

belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat mengungkap, 

memahami, memiliki materi pelajaran tertentu. Atas dasar itu pendidik dapat 

menentukan strategi belajar mengajar yang lebih baik. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

prestasi belajar adalah perubahan atau bentuk kemampuan siswa dari proses 

belajar yang dijalani yang membuktikan terjadinya perubahan dari tidak tahu 

menjadi tahu serta dapat memahami, memecahkan, menalar dan lebih terampil 

dalam proses belajar mengajar sehingga menuju perubahan yang positif. 

 

B. Komunikasi 

Pengertian komunikasi dari bahasa latin yaitu “communication” yang 

beristilah “communis” yang berarti menciptakan kebersaman antara dua orang 

atau lebih. Dalam kehidupan kita selain menjadi makhluk individu, kita juga 

sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan interaksi dengan orang lain.  

Menurut Hovland 1948 (Wiranto, 2005:6) menyatakan “The procces by 

which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal 

symbols) to modify, the behavior of other individual” komunikasi adalah 

proses dimana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku 

individu lain. 

Lebih lanjut menurut Bernard & Gary 1964 (Wiranto, 2005:7) 

menyatakan bahwa, “Communication: the transmission of information, ideas, 

emotion, skills, etc” komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, 

keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol kata-kata, 

gambar, figure, fisik, grafik dan sebagainya, tindakan transmisi itulah yang 

disebut dengan komunikasi. 

Menurut Barelson dan Steiner 1964 (Daryanto dan Muljo, 2016:16) 

menyatakan bahwa, “komunikasi adalah proses penyampaian informasi, 

gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain, melalui penggunaan simbol-simbol 

seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain”.  



6 
 

Lebih lanjut menurut Raymond (Jalalluddin, 2011:3) mendefinisikan 

bahwa proses transaksional yang meliputi pemisahan dan pemilihan bersama 

lambing secara kognitif, begitu rupa sehingga membantu orang lain untuk 

mengeluarkan dari pengalamannya sendiri arti atau respon yang sama dengan 

yang dimaksud oleh sumber 

Dari beberapa pengertian komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pihak satu (komunikator) 

kepada pihak lainnya (komunikan) baik secara vebal maupun nonverbal 

melalui suatu media untuk mencapai suatu pengertian yang sama dengan 

adanya efek atau umpan balik. 

 

C. Analisis Transaksional 

Eric Berne (1910-1970) kelahiran Montreal, Canada adalah pelopor 

analisis transaksional. Dia mulai mengembangkan AT ini sebagai terapi, 

bermula ketika dia bertugas dalam Dinas Militer Amerika Serikat diminta 

membuka program terapi kelompok bagi para serdadu yang mendapat 

gangguan emosional sebagai akibat keterlibatan mereka dalam perang dunia 

ke II. 

Menurut Sutja (2016:85), Berne mengikuti pelatihan psikoanalisa di 

New York Psikoanalitik Institute agar memperoleh keanggotaan sebagai 

terapis psikoanalisa, Berne justru menentang konsep Freudian dalam tulisan-

tulisannya. Menurut Corey (Sutja, 2016:85), Berne tidak puas dengan 

psikoanalisa karena lamanya waktu yang harus dibutuhkan untuk 

menyembuhkan klien. Akibat tulisannya itu, keanggotaanya untuk menjadi 

terapis psikoanalis di tolak dan dianggap tidak siap.  

Dengan penolakan tersebut, justru membuat Berne bertekad untuk 

mengembangkan pendekatan psikoterapi sendiri. Melalui publikasi makalah 

mini The Ego Image dan Ego State in Psikoteraphy, Berne mengajukan 

konsep ego state triparpit Parent, Adult, dan Child (PAC). Diikuti dengan 

artikel ketiga, berjudul Transactional Anilysis: A New and Effective Method 

of Group Therapy,” Gagasan Berne ini mendapat sambutan baik, bahkan 

diangkat sebagai salah satu tema dalam pertemuan Perhimpunan Terapi 

kelompok Amerika di Los Angeles tahun 1957.  

Menurut Sutja (2016:86) menjelaskan “Dengan memperkaya konsep 

ego state PAC, analisis struktural, dengan memasukkan konsep games dan 

skrip. Berne meluncurkan bukunya Games People Play. Sebelum Berne 

menggelar AT sebagai model terapi, sesungguhnya telah terkondisi beberapa 

hal yang mendorong lahirnya AT. Pertama, meningkatnya jumlah penderita 

stress, depresi, dan psikopatologi yang perlu mendapat bantuan sehingga 

mendorong berkembangnya klinik-klinik psikiatri. Namun kerena terbatasnya 

pendekatan yang tersedia masa itu mendorong para ahli untuk meneliti dan 

mempraktikkan berbagai cara dan pada gilirannya mendorong munculnya 

temuan atau teori baru”. 

Ketika Berne menghadapi klien, ia menemukan bahwa kliennya 

kadang-kadang berfikir, berperasaan, dan berperilaku seperti anak-anak, 

tetapi dilain kesempatan terlihat seperti orang tua atau dewasa. Berdasarkan 

pengalaman itu Berne menarik kesimpulan bahwa manusia memiliki berbagai 
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bentuk kondisi ego,status ego atau disebutnya ego state yang terdiri dari tiga 

macam : orang tua (parent), dewasa (Adult), dan anak-anak (child). 

 

D. METODE PENELITIAN 

 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengungkapkan perbedaan 

prestasi belajar siswa berdasarkan komunikasi menurut analisis transaksional 

kelas XI di SMA N 11 Kota Jambi, maka penelitian ini merupakan penelitian 

komperatif. penelitian ini dapat di golongkan kedalam jenis penelitian 

komperatif dengan membandingkan hasil belajar siswa melalui leger nilai yang 

telah di olah dan di rangkum oleh guru. 

”. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas XI SMA 

N 11 Kota Jambi. Anggota populasi adalah keseluruhan siswa kelas XI 

yang terdaftar pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. Jumlah 

anggota populasi adalah siswa yang terdiri dari 7 kelas, seperti table 

dibawah ini. 

Table 1. Populasi Penelitian siswa Kelas XI SMA N 11 Kota Jambi 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 XI MIPA 1 39 

2 XI MIPA 2 39 

3 XI MIPA 3 40 

4 XI IIS 1 37 

5 XI IIS 2 36 

6 XI IIS 3 36 

7 XI IIS 4 36 

Keseluruhan 263 

Table 2. Sampel Penelitian 

No Kelas 
Sampel 

(33,2% x populasi) 

1 XI MIPA 1 13 

2 XI MIPA 2 13 

3 XI MIPA 3 13 

4 XI IIS 1 12 

5 XI IIS 2 12 

6 XI IIS 3 12 
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7 XI IIS 4 12 

Keseluruhan 87 Siswa 

 

 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, ternyata 

dapat dinyatakan antara siswa yang berkomunikasi menggunakan ego state 

orang tua (parent) dengan siswa yang berkomunikasi menggunakan ego state 

anak-anak (child) di temukan perbedaan prestasi belajar yang berarti, 

pernyataan ini di peroleh dari hasil penghitungan t-test ditemuan hasil 8,863 

sedangkan t-tabel pada derajat kebebasan 36 (38-2) pada tingkat kepercayaan 

0,05 maupun 0,1 adalah sebesar 2,021 dan 1,684 maka berarti t-hitung lebih 

besar dari t-tabel sehingga hipotesis yang menyatakan  terdapat perbedaan 

prestasi belajar yang berkomunikasi mengguanakan ego state orang tua 

(parent) dengan  yang menggunakan ego state anak-anak (child) kelas XI di 

SMA N 11 Kota Jambi dapat diterima. 

Selain itu, data di atas juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 

prestasi belajar antara siswa yang berkomunikasi menggunakan ego state 

dewasa (adult) dan ego state anak-anak (child) dari hasil perhitungan t-test 

ditemuan hasil 34,41 sedangkan t-tabel pada derajat kebebasan 60 (62-2) pada 

tingkat kepercayaan 0,05 maupun 0,1 adalah sebesar 2,000 dan 1,671 maka 

berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel sehingga hipotesis yang menyatakan 

terdapat perbedaan prestasi belajar yang menggunakan ego state dewasa 

(adult) dengan yang menggunakan ego state anak-anak (child) kelas XI di 

SMA N 11 Kota Jambi dapat diterima. 

Begitu juga antara siswa yang berkomunikasi dengan menggunakan 

ego state dewasa (adult) dengan ego state orang tua (parent) di SMA N 11 Kota 

Jambi melalui perhitungan t-test ditemukan hasil 25,74 sedangkan t-tabel pada 

derajat kebebasan 72 (74-2) pada tingkat kepercayaan 0,05 maupun 0,1 adalah 

sebesar 1,980 dan 1,658 maka berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel sehingga 

hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yeng 

berkomunikasi menggunakan ego state dewasa (adult) dengan yang 

berkomunikasi menggunakan ego state orang tua (parent) kelas XI di SMA N 

11 Kota Jambi dapat diterima. 

Hasil dari penelitian menyatakan terdapat perbedaan prestasi belajar 

dari bentuk komunikasi menurut analisis transaksional seperti yang di 

kemukakan pada latar belakang penelitian ini, namun pada salah satu rumusan 

masalah tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang 

berkomunikasi menggunakan ego state orang tua (parent) dengan siswa yang 

berkomunikasi dengan ego state anak-anak (child). Sehingga dapat di tarik 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar siswa berdasarkan 

komunikasi menurut analisis transaksional kelas XI di SMA N 11 Kota Jambi. 

Dari hasil pembahasan diatas, menunjukkan terdapatnya perbedaan 

prestasi belajar yang ditunjukkan oleh siswa, sehingga dalam pencapaian hasil 

belajar yang diinginkan, siswa masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari 

guru pembimbing maupun guru mata pelajaran, sehingga siswa tidak hanya 

memiliki intelegensi saja, namun juga memiliki keterampilan berkomunikasi 
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dengan lingkungan sosialnya. Dengan kemampuan tersebut, siswa dapat 

menyampaikan pemikirannya kepada guru ataupun bertukar pikiran dengan 

siswa lain, sehingga meningkatkan minat belajar yang lebih tinggi sehingga 

bisa tercapat prestasi belajar yang maksimal. 

 

F. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan prestasi 

belajar siswa berdasarkan komunikasi menurut analisis transaksional kelas XI di 

SMA N 11 Kota Jambi dapat di temukan perbedaan yang berarti, yaitu : 

1. Terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang berkomunikasi 

menggunakan ego state orang tua (parent) dengan siswa yang berkomunikasi 

menggunakan ego state anak-anak (child) dengan hasil 8,863 sedangkan t-tabel 

pada derajat kebebasan 36 (38-2) pada tingkat kepercayaan 0,05 maupun 0,1 

adalah sebesar 2,021 dan 1,684 

2. Prestasi belajar antara siswa yang berkomunikasi menggunakan ego state orang 

dewasa (adult) berbeda atau lebih besar dari siswa yang berkomunikasi 

menggunakan ego state anak-anak (child) dengan hasil 34,41 sedangkan t-tabel 

pada derajat kebebasan 60 (62-2) pada tingkat kepercayaan 0,05 maupun 0,1 

adalah sebesar 2,000 dan 1,671. 

3. Prestasi belajar siswa yang berkomunikasi menggunakan ego state dewasa 

(adult) berbeda atau lebih besar dari siswa yang berkomunikasi menggunakan 

ego orang tua (parent) dengan hasil 25,74 sedangkan t-tabel pada derajat 

kebebasan 72 (74-2) pada tingkat kepercayaan 0,05 maupun 0,1 adalah sebesar 

1,980 dan 1,658. 
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