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Pendahuluan  

        Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor strategis 

perusahaan yang memberikan nilai  tambah tolok ukur keberhasilan bisnis suatu 

perusahaan. Perusahaan perlu meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam hal 

ini atasan memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kinerja bawahan secara 

terus menerus (continuous improvement). Kinerja yang baik merupakan 

cerminan dari perilaku yang akan membuahkan tingginya produktivitas kerja. 

CV S  adalah sebuah perusahaan yang menjalani bisnis di bidang industri 

es krim. Perusahaan ini berdiri dan berkembang sejak tahun 2006. Perusahaan 

ini menggunakan “Ice HK” sebagai brand produknya. Saat ini “Ice HK” sedang 

melakukan ekspansi pemasaran ke berbagai kota setelah berhasil memasarkan 

produknya di sekitar Pati, Kudus, Jepara, Semarang hingga Tegal. Data tahun 

2017 menunjukkan saat ini “Ice HK” telah memiliki 3 outlet Mall dan sekitar 350 

toko reseller produk yang tersebar di berbagai kota. Berpusat di kota Kudus, CV 

S  berusaha memutar roda perusahaan  dengan melakukan promosi melalui 

berbagai cara seperti mengikuti berbagai event yang diselenggarakan pihak 

ketiga, serta membuka kesempatan industrial visit bagi sekolah-sekolah. Hal ini 

merupakan upaya perusahaan dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Pada dasarnya perusahaan ini memiliki sales yang sudah berpengalaman, 

namun permasalahan yang muncul adalah ketika sales masih kurang aktif dalam 

melakukan pendekatan kepada konsumen. Koordinasi yang dirasakan kurang 

juga menjadikan perusahaan kehilangan peluang untuk meningkatkan penjualan 

melalui sistem jemput bola. Adanya fakta di lapangan bahwa apabila terdapat 

sepuluh toko yang mendapatkan penawaran dari perusahaan dan hanya empat 

toko yang memberikan respon maka sales hanya akan mendatangi empat toko 

tersebut tanpa menghubungi kembali enam toko lainnya dikarenakan tidak 

adanya kesepakatan diantara sales dalam satu area dalam mengambil 

keputusan. Hal ini juga dirasakan oleh manajemen bahwa pihak managerial 

seringkali harus mengingatkan para karyawan untuk lebih aktif dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. 

Sales juga kurang asertif untuk meminta feedback dari toko, padahal 

feedback diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui masukan dari toko 
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sebagai reseller produknya. Kurangnya inisiatif yang dimiliki karyawan juga 

menunjukkan salah satu indikator rendahnya kinerja. Pihak management juga 

mengeluhkan rendahnya target yang dicapai oleh karyawan yang masih jauh dari 

80%. Adanya reward yang akan didapat apabila berhasil mencapai target 

minimal 80% nyatanya tidak membuat kinerja mereka meningkat. Berdasarkan 

data yang diperoleh, pada tahun 2017 hasil penjualan CV  S  masih jauh dari 

target yang diharapkan. Hal ini berbeda dengan pendapatan tahun lalu, bahkan 

beberapa kali data menunjukkan bahwa hasil penjualan berada di bawah 50%.  

 

 
Grafik 1. Hasil Penjualan CV S  Tahun 2017 
Sumber :  Bagian Pemasaran CV S , Kudus, 2017 

 
 

Selain itu, data ketidakhadiran karyawan juga menunjukkan adanya 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data berikut ini : 

 

Grafik 2. Absensi Karyawan Divisi Sales 2017 
Sumber : Bagian Administrasi CV S , Kudus, 2017 
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Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti juga memperlihatkan bahwa 

beberapa karyawan kurang disiplin dalam bekerja. 30% karyawan divisi sales 

datang terlambat lebih dari 15 menit jam kerja, sedangkan 16% datang siang 

dengan alasan pribadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketika waktu 

mengharuskan mereka berangkat ke lapangan, pada kenyataannya mereka 

masih belum bergerak untuk bekerja,. Meskipun telah datang terlambat tetapi 

mereka masih menyempatkan diri untuk mengobrol satu sama lain serta sibuk 

bermain dengan gadgetnya. Gejala-gejala tersebut semakin menunjukkan 

rendahnya kinerja karyawan CV S  Kudus terutama divisi sales. 

 Adanya fenomena ini apabila dibiarkan secara terus menerus akan 

berdampak buruk pada perputaran roda perusahaan. Adanya penurunan jumlah 

penjualan dan peningkatan jumlah absensi karyawan memperlihatkan adanya 

penurunan prestasi kerja pada karyawan CV S. Selain itu, Anastasia (2012) juga 

menambahkan bahwa penurunan kinerja ditandai dengan adanya penurunan 

penjualan dan besarnya jumlah absensi. Sedangkan Rachmad (2015) 

mengungkapkan gejala penurunan kualitas SDM dapat dilihat dari sikap terhadap 

pekerjaannya, seperti penyelesaian tugas yang sering terlambat, kurangnya 

tanggung jawab atas pekerjaan, hasil kerja yang diperoleh tidak maksimal karena 

tidak terpenuhinya hasil kerja sesuai target yang diharapkan. 

Setelah dilakukan cross check secara mendalam berdasarkan dengan 

Organization Blockage Questionnaire dari Woodcock yang menunjukkan hasil 

sebagai berikut :  

 
Grafik 3. Hasil Organization Blockage Questionnaire  
Sumber : data questionnaire yang telah diolah, Kudus 2017 
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Berdasarkan data dapat diketahui bahwa hambatan terbesar dalam 

organisasi adalah poor teamwork sebagai area yang paling bermasalah. Hal ini 

menunjukkan bahwa  orang-orang  di  dalam  organisasi  yang  seharusnya  

dapat  bekerja sama  tidak dapat menjalankan perannya dalam kelompok dan 

menemui banyak hambatan dalam bekerja sama. Berkaitan erat dengan 

bagaimana karyawan menjalin hubungan dengan rekan kerjanya,  apakah ada 

koordinasi satu sama lain, bagaimana kualitas hubungan tersebut.  

Penelusuran lebih mendalam pada area poor teamwork dapat diketahui 

bahwa permasalahan yang menonjol pada karyawan divisi sales CV S Kudus 

adalah karyawan divisi sales CV S Kudus merasa teamnya masih kurang dapat 

bekerjasama dalam mengatasi masalah yang terjadi di dalam team, seringkali 

masalah dihadapi sendiri-sendiri terutama ketika berada dalam tekanan. Para 

karyawan juga tidak terbiasa untuk dapat mengungkapkan pendapatnya pada 

rekan kerjanya. Adanya pertemuan antar karyawan divisi sales dirasakan sangat 

berguna karena menghasilkan sesuatu yang bermanfaat namun pada 

kenyataannya pertemuan itu sangat jarang diselenggarakan.  

Adanya hambatan dalam poor teamwork  ini juga diperkuat dengan hasil 

survey kepuasan kerja karyawan melalui Minnesota Satisfaction Questionnaire 

yang hasilnya menunjukkan sebagai berikut : 

 

Grafik 4. Hasil Minnesota Satisfaction Questionnaire  
Sumber : Data questionnaire yang diolah, Kudus 2017 
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Pada hasil tersebut terlihat bahwa yang terendah berada pada dimensi 

cowokers. Hal ini berarti karyawan merasa bahwa rekan sekerjanya kurang 

mampu untuk menjalin kerja sama. Karyawan merasa belum dapat bertukar 

pikiran serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi dengan rekan kerja 

dalam teamnya. Salah satu bentuk nyata dari hubungan antar rekan kerja dapat 

dilihat dari teamwork atau kerjasama dari sebuah team. Dengan adanya 

teamwork yang berkualitas maka sebuah tim dapat memberikan keseimbangan 

di antara para anggota. 

Melalui wawancara yang dilakukan pada dua orang sales diketahui bahwa 

karyawan divisi sales sempat mengeluhkan adanya perasaan kurang solid 

dengan rekan kerjanya. Seringkali kendala yang dihadapi di lapangan kurang 

mendapatkan perhatian dari rekannya, sehingga diri sendiri yang harus mencari 

jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karyawan lain juga mengeluhkan 

kurang adanya kerjasama yang terjalin dalam team kerjanya. Karyawan tersebut 

harus bekerja sendiri dalam menyelesaikan tugas tanpa adanya bantuan.  Rekan 

kerjanya dirasakan kurang memiliki insiatif dan  cenderung menunggu perintah 

atau ajakan terlebih dahulu. Pihak atasan juga mengungkapkan bahwa pada 

divisi sales dirasakan kurang adanya koordinasi antara satu anggota dengan 

anggota yang lain. 

Karyawan pada divisi sales CV S Kudus bukanlah orang baru yang bekerja 

di perusahaan tersebut. Rata-rata karyawan memiliki masa kerja antara dua 

hingga lima tahun dengan tingkat pendidikan setara SMA dan masih berada 

dalam usia produktif, sehingga dapat dikatakan memiliki pengalaman yang cukup 

memadai serta masih sanggup dan energik untuk bekerja. Kemampuan 

karyawan dalam melakukan pemasaran produk juga tidak perlu diragukan, 

dibuktikan dengan keberhasilan ketika mengikuti event dan banyaknya reseller 

toko yang telah berhasil dicapai. Pola kerja divisi sales pada perusahaan ini 

menuntut karyawan untuk bekerja bersama dalam mencapai target. Setiap 

harinya sales bekerja dalam team dan dibagi beberapa area. Rotasi area dan 

rekan kerja ditentukan oleh perusahaan, sehingga karyawan harus siap dengan 

siapa bekerja dan ke area mana akan melakukan kunjungan. Dengan adanya 

kondisi tersebut, teamwork sebenarnya adalah hal yang urgent untuk dilatihkan 

agar target dari perusahaan dapat tercapai. Hanya saja dari pihak perusahaan 
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sendiri memang belum pernah mengadakan intervensi yang berkaitan dengan 

kerjasama dalam tim.    

Colquit (dalam Wibowo, 2016) menjelaskan bahwa sebuah team terdiri dari 

dua orang atau lebih yang bekerja saling bergantung atau interdepenly selama 

beberapa waktu untuk menyelesaikan tujuan bersama yang berkaitan dengan 

beberapa tujuan yang berorientasi pada tugas. Antar anggota team terjadi 

interaksi secara mendalam hingga ada ketergantungan satu sama lain dalam 

memberikan informasi serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tujuan. Suatu kelompok akan menjadi team apabila 

kepemimpinan menjadi aktivitas bersama, akuntabilitas bergeser dari individual 

menjadi kolektif, problem solving menjadi tujuan jangka panjang, serta efektifitas 

diukur oleh hasil secara kolektif. Robbins & Jugde (2008) juga menambahkan 

bahwa suatu team memiliki sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi 

sehingga  hasil usaha dalam kinerja lebih besar. Kinerja yang dihasilkan satu 

tingkat lebih tinggi dibandingkan jumlah masukan secara individual.  

Berbeda dengan group yang hanya berinteraksi tanpa mempunyai sinergi 

positif sehingga hasil kinerjanya hanya berupa gabungan kontribusi individual 

tanpa memiliki ketergantungan satu sama lain. Group berinteraksi hanya untuk 

berbagi informasi dan membuat keputusan bagi anggotanya.  

Team kerja memiliki tujuan untuk menghasilkan barang atau memberikan 

pelayanan. Kegiatan dalam team lebih mengutamakan pentingnya kerjasama 

(teamwork). Pengutamaan dalam kegiatan team adalah mendorong pencapaian 

hasil kerja melalui teamwork. Berdasarkan tipe team yang digambarkan oleh 

Colquitt, LePine & Wesson (dalam Wibowo 2016) team kerja dirancang dengan 

tujuan jangka waktu yang relatif panjang dan permanen sehingga team ini 

memerlukan komitmen penuh dari anggota. Keterlibatan anggota dalam team 

cenderung tinggi, dan salah satu bentuk spesifik dari team kerja adalah sales 

team.  

Ada kalanya seorang tenaga penjualan (sales people) dapat bekerja sendiri 

untuk memperoleh hasil yang memuaskan, namun pada dasarnya kinerja sales 

akan lebih optimal apabila seluruh sales people dapat bekerjasama dalam team. 

Sesuai dengan prinsip sinergi dalam team dengan saling memotivasi satu sama 

lain maka keluaran atau output yang dilakukan secara individual akan lebih 
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rendah bila dibandingkan dengan hasil kerja yang dilakukan secara bersama-

sama. 

Pada beberapa perusahaan, tenaga penjualan atau sales memiliki target 

yang ditetapkan oleh perusahaan secara individual, sehingga setiap tenaga 

penjualan memiliki pencapaian yang berbeda satu sama lain. Hal ini berbeda bila 

di bandingkan dengan sales pada CV S. Sales CV S yang terdiri dari enam 

personil yang terbentuk menjadi satu sales team. Kinerja dari sales team ini 

diukur secara keseluruhan dan bukan secara individu. Tujuan dari divisi sales ini 

sendiri adalah bekerja dan berkolaborasi untuk mencapai target penjualan yang 

ditetapkan perusahaan. 

Target Penjualan yang ditetapkan oleh management CV S  merupakan 

target penjualan yang harus dicapai oleh divisi sales secara kelompok (team). 

Tercapai atau tidaknya target penjualan tergantung dari kinerja team divisi sales. 

Apabila divisi sales berhasil memperoleh target maka bonus yang didapatpun 

akan terbagi rata ke seluruh anggota team divisi sales. Oleh karena itu teamwork 

(kerjasama team) adalah hal yang penting dalam upaya meningkatkan kinerja 

sales. Gilley &Gilley (dalam Zipi, 2014) menyatakan bahwa sangat sulit untuk 

menghasilkan kinerja yang diinginkan oleh tim tanpa anggota tim yang 

membangun hubungan kerja yang positif. Sejalan dengan itu Kalani & Kamrani 

(2017) juga menyatakan bahwa dukungan antar anggota memiliki dampak positif 

terhadap peningkatan penjualan. Dukungan tersebut dapat menjadi faktor 

penting untuk mengukur kerjasama dan hubungan dalam organisasi. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja adalah dengan membuat team 

building yang bekerjasama untuk mencapai target (Rachmad, 2015). Sedangkan 

menurut Amirullah (dalam Annisa dkk, 2016) manfaat teamwork bagi individu 

maupun organisasi adalah salah satunya untuk meningkatkan produktivitas.   

Training merupakan serangkaian kegiatan yang pada intinya memberikan 

kesadaran pada individu untuk mengetahui potensi yang dimilikinya serta 

menyuntikkan semangat yang bersangkutan untuk berprestasi semaksimal 

mungkin. Elnaga & Imran (2013) menyebutkan bahwa keuntungan dari training 

adalah meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan motivasi, meningkatkan 

efisiensi dan proses, meningkatkan inovasi.  

Hubungan antar karyawan dalam sebuah tim atau teamwork dapat 

ditingkatkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui metode team 
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building. Rachmad (2015) mengungkapkan team building adalah suatu upaya 

yang dibuat secara sadar untuk mengembangkan kerja kelompok dalam 

organisasi. Aktivitas kelompok yang memiliki interaksi tinggi untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan dalam menuntaskan tugas terutama yang memiliki 

interdependensi dengan orang lain untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Hasil penelitian dari Rachmad (2015) menunjukkan bahwa team building 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai. Demikian pula Omuya 

dkk (2011) menyatakan bahwa team building berpengaruh terhadap kinerja 

sebesar 78,1%. Annisa dkk (2016) meneliti bahwa ada pengaruh persepsi 

karyawan tentang teamwork terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 

47,6%. Kadafi (2010) menyatakan bahwa kerjasama tim dan orientasi hasil 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 63%. Sejalan  dengan hal 

tersebut Lawasi (2017) juga melakukan penelitian dan memperoleh hasil bahwa 

kerjasama tim memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. 

Terlebih dengan hasil penelitian Lakoy (2015) menyimpulkan kerjasama 

kelompok merupakan salah satu faktor atau variabel yang bisa mempengaruhi 

dan meningkatkan kinerja karyawan dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

kerjasama kelompok berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan.  

Ketika hendak melihat kerjasama anggota team yang cukup kompleks, 

seorang ahli Hoegl (2001) menyarankan untuk menggunakan konsep kualitas 

kerjasama yang terdiri dari enam aspek antara lain : komunikasi, koordinasi, 

keseimbangan kontribusi anggota, dukungan, usaha, dan kohesivitas. Team 

yang sangat kolaboratif akan menampilkan perilaku terkait dengan enam aspek 

kualitas kerjasama tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

karyawan divisi sales CV S  Kudus menunjukkan kinerja yang belum optimal 

disebabkan kurang solidnya team kerja di divisi sales. Dalam upaya 

meningkatkan kinerja yang dimiliki divisi sales perlu diadakan pelatihan yang 

sesuai untuk mengatasi masalah tersebut yaitu diadakan program pelatihan 

teamwork. Pertanyaan yang hendak diajukan dalam penelitian ini adalah Apakah 

ada pengaruh pelatihan teamwork terhadap kualitas kerjasama karyawan divisi 

sales pada CV S  Kudus? 
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Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 

pelatihan teamwork untuk meningkatkan kualitas kerjasama karyawan divisi 

sales CV S  Kudus.    

 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah  informasi 

dan memperkaya ilmu psikologi khususnya psikologi industri dan organisasi 

terutama berkaitan dengan pelatihan teamwork. 

2. Manfaat Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

data informasi dalam perencanaan pembuatan kebijakan CV S terkait 

dengan peningkatan kualitas kerjasama karyawan. 

 

Kualitas Kerjasama  

 Hoegl & Geumenden (2001) merumuskan bahwa kualitas kerjasama 

merupakan proses kerjasama yang dilakukan dalam sebuah team yang 

merupakan bentuk dasar perilaku sosial anggota team berupa aktivitas, interaksi 

dan perasaan yang dapat diukur. Interaksi berkaitan dengan hubungan antar 

anggota team dalam beraktifitas, sedangkan perasaan berupa emosi dan 

motivasi yang tidak dapat secara langsung diamati namun dipengaruhi oleh 

aktivitas yang dilakukan. 

 Sebuah team memiliki kerjasama yang berkualitas jika mereka memiliki 

tujuan bersama serta sesama anggota team mengembangkan hubungan yang 

efektif dan bermutu untuk mencapai tujuan. Kerjasama yang berkualitas dapat 

terwujud dalam individu yang bekerja bersama dalam lingkungan yang kooperatif 

untuk mencapai tujuan bersama melalui berbagi pengetahuan dan keterampilan. 

Elemen penting dari kualitas kerjasama adalah adanya interaksi antara anggota 

team yang berkualitas dan adanya tujuan yang ingin dicapai bersama. 

 Sejalan dengan pendapat tersebut, Parker (2007) juga menyebutkan 

bahwa kerjasama merupakan proses dari anggota team dalam berkolaborasi 

satu dengan yang lain dalam melaksanakan tugas dan upaya untuk mencapai 



 

10 

 

tujuan bersama, sedangkan kualitas kerjasama dapat didefinisikan sebagai 

proses kerjasama yang memberikan kesempatan bagi orang biasa untuk 

mencapai tujuan yang luar biasa. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas kerjasama 

adalah proses kerjasama dari beberapa orang yang berinteraksi secara intensif, 

berkoordinasi, dan berkolaborasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.  

 

Aspek-aspek Kualitas Kerjasama  

 Hoegl dan Gemuenden (2001) membuat sebuah konsep tentang kualitas 

kerjasama yang efektif dengan istilah teamwork quality (TWQ) yang didasarkan 

pada kualitas interaksi di dalam team yaitu dengan melihat seberapa baik 

kolaborasi dan interaksi yang terjadi diantara anggota team. TWQ menggunakan 

enam aspek proses kolaborasi team yaitu : 

1. Komunikasi  

Komponen dasar dari TWQ adalah komunikasi diantara anggota team. 

Komunikasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi diantara anggota 

team. Kualitas komunikasi diantara anggota team dapat dilihat dari frekuensi, 

formalisasi struktur dan keterbukaan dari pertukaran informasi. Frekuensi 

mengacu kepada seberapa intensif anggota team dalam berkomunikasi. 

Formalisasi berkaitan dengan seberapa spontan anggota team dalam 

menyampaikan pendapatnya. Struktur berkaitan dengan cara komunikasi 

diantara para anggota (langsung atau terdapat mediator) dan keterbukaan 

dari pertukaran informasi berkaitan dengan seberapa banyak pihak-pihak 

yang dapat mengakses informasi. 

2. Koordinasi 

Koordinasi berarti bahwa team harus membuat jenjang tanggung jawab dari 

pekerjaan secara jelas diantara anggota team sehingga tidak terdapat jarak 

dan tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab terhadap pekerjaan 

3. Keseimbangan kontribusi anggota 

Hal penting bagi sebuah team yang berkualitas adalah semua anggota team 

dapat memberikan kontribusi terhadap tugas yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan pengalaman terhadap team. Selain itu terdapat juga 
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penghargaan terhadap pengetahuan dan pengalaman spesifik dari masing-

masing anggota team. 

4. Dukungan 

Dukungan diantara anggota team merupakan komponen yang penting dalam 

TWQ. Kolaborasi anggota team dan bekerja sama lebih diutamakan 

daripada kompetisi dalam sebuah teamwork yang berkualitas. Kebiasaan 

berkompetisi dalam anggota team memunculkan adanya ketidak percayaan 

dan frustasi sementara dukungan mempercepat integrasi keahlian dari 

masing-masing anggota team. 

5. Usaha  

Usaha diperlukan oleh anggota team untuk mencapai harapan bersama. 

Pembagian beban kerja diantara anggota team dan memprioritaskan tugas 

team untuk diselesaikan merupakan indikator adanya usaha dari anggota 

team. 

6. Kohesivitas 

Kohesitivitas team mengacu kepada tingkat dimana anggota team berusaha 

untuk tetap berada dalam team. Terdapat tiga kekuatan yang mendorong 

terjadinya kohesivitas : daya tarik pribadi anggota team, komitmen pada 

tugas team, dan kebanggaan semangat kelompok. 

Demikian pula Parker (2007) menjelaskan tentang adanya karakteristik 

team yang memiliki kualitas kerjasama yang tinggi adalah sebagai berikut : 

1. Kejelasan Tujuan  

Kualitas kerjasama yang efektif membutuhkan tujuan yang jelas dan realistis, 

karena tujuan juga merupakan motivator psikologis bagi anggota team. Jika 

team memiliki tujuan dan menyadari hal yang perlu dilakukan maka team 

akan tertantang untuk mencapainya. 

2. Suasana yang Informal 

Salah satu ciri kualitas kerjasama dalam sebuah team yang efektif adalah 

anggota team merasa nyaman satu sama lain, bersemangat ketika 

mengadakan pertemuan. 

3. Partisipasi 

Tujuan dari konsep partisipasi adalah mendorong semua anggota team  aktif 

dalam upaya mencapai tujuan, sedangkan kontribusi anggota team berbeda-

beda sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. 
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4. Mendengarkan 

Adanya kemampuan anggota team untuk mendengarkan satu sama lain 

secara aktif berfungsi memastikan ketepatan pemahaman pendengar serta 

membuat pembicara merasa apa yang dibicarakan dipahami dengan baik. 

5. Menghargai Perbedaan 

Kualitas kerjasama yang efektif dimiliki oleh team yang memberikan 

kebebasan bagi anggota untuk mengemukakan perbedaan pendapat. 

Perbedaan dapat menjadi konstruktif atau destruktif tergantung pada 

kemampuan komunikasi.  

6. Keputusan berdasarkan Konsensus 

Konsensus dapat diambil ketika semua anggota team setuju dengan 

keputusan yang diambil dan bersedia berkomitmen untuk mendukung 

pelaksanaan keputusan. 

7. Komunikasi Terbuka dan Kepercayaan 

Komunikasi terbuka diperlukan untuk membangun kepercayaan antar 

anggota. Keterbukaan menjadikan anggota team merasa nyaman untuk 

berdiskusi serta saling memberikan umpan balik. 

8. Kejelasan Peran dan Penugasan 

Konsep peran berkaitan dengan ekspektasi anggota team terhadap suatu 

tugas yang harus dikerjakan 

9. Pembagian Kepemimpinan 

Dalam kerjasama yang berkualitas setiap anggota harus siap berperan 

sebagai pemimpin apabila diperlukan. Setiap anggota harus belajar 

bertanggungjawab akan tugas dan kebutuhan team 

10. Hubungan dengan pihak luar 

Kualitas kerjasama yang efektif dapat terwujud dengan menjalin relasi dan 

mempertimbangkan masukan dari pihak luar baik berupa team lain maupun 

konsumen dan klien. 

11. Keberagaman Kemampuan 

Team akan sukses apabila menaruh perhatian pada penyelesaian tugas, 

mendorong pencapaian target serta bersedia bekerja keras meskipun 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda 
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12. Self Assessment 

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui seberapa baik team telah berfungsi 

dan kendala apa yang menghambat efektifitas kerjasama team. Hal ini juga 

diperlukan agar team tetap berjalan pada jalur yang benar dalam pencapaian 

tujuan. 

Konsep tentang kualitas kerjasama yang efektif dalam teori ini didasarkan 

pada kualitas interaksi di dalam team yaitu dengan melihat seberapa baik 

persepsi anggota team terhadap kolaborasi dan interaksi yang terjadi diantara 

anggota dan untuk menggambarkan seberapa alami anggota team bekerjasama. 

Jika anggota team mempersepsikan secara positif kolaborasi dan interaksi yang 

terjadi diantara anggota team maka hal ini menunjukkan bahwa teamwork yang 

telah mereka lakukan sudah berkualitas. 

Penelitian ini menggunakan aspek-aspek teamwork quality dari Hoegl dan 

Gemuenden sebagai dasar untuk mengukur kualitas teamwork melalui 

pemberian skala. 

 

Teamwork 

Teamwork adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya 

menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual (Robbins & 

Judge, 2008). Hal ini mengandung pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh 

sebuah team akan lebih baik daripada kinerja per individu dalam organisasi. 

Teamwork dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama tim dengan ketrampilan 

yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Buchholz (2000) juga menjelaskan teamwork merupakan 

sebuah proses untuk bekerja dalam sebuah tim dengan kepemimpinan yang 

partisipatif, terdapat pembagian tanggung jawab, keselarasan tujuan, komunikasi 

yang intensif, fokus pada masa tujuan ke depan, serta tanggap dalam usaha 

mencapai tujuan.  

Teamwork juga digambarkan oleh Parker (2007) sebagai suatu proses 

psikologis, perilaku dan  mental dari anggota team dalam berkolaborasi satu 

dengan yang lain dalam melaksanakan tugas dan upaya mencapai tujuan. 

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Hoegl dan Gemuenden (2001) yang 

menjelaskan bahwa sebuah team memiliki teamwork berkualitas dapat terwujud 
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dalam individu-individu yang bekerjasama dalam lingkungan yang kooperatif 

untuk mencapai tujuan bersama melalui berbagi pengetahuan dan keterampilan.  

Ahli lain bernama West (2002) juga menyebutkan teamwork sebagai 

bentuk kerjasama yang dijalin oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu 

tujuan dan diharapkan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan 

melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Banyak riset telah 

dilakukan untuk membuktikan bahwa kerjasama secara berkelompok mengarah 

pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda bila 

dibandingkan dengan kerja yang dilaksanakan secara perorangan. 

Demikian juga dengan beberapa penelitian (Tracy dalam Lawasi, 2017., 

Lindsjorn et all, 2016) yang menyatakan teamwork merupakan kegiatan yang 

dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. 

Teamwork adalah suatu pembelajaran yang penting dalam mengembangkan 

team melalui kolaborasi, koordinasi dan komunikasi.  Teamwork juga dapat 

membangun kekompakan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan 

uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa teamwork adalah sekelompok 

orang yang berkolaborasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja. 

 

Pelatihan Teamwork 

Program pelatihan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas karyawan dalam bekerja. Noe (dalam 

Yuwono, 2005) menyatakan training adalah suatu kegiatan yang direncanakan 

oleh perusahaan/institusi untuk memfasilitasi proses belajar karyawan untuk 

mencapai kompetensi dalam pekerjaannya, kompetensi ini meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang dianggap penting untuk mencapai kinerja yang 

tinggi. Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan 

pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil 

dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya, dengan semakin baik sesuai 

dengan standar. Training atau pelatihan juga disebutkan sebagai sistem untuk 

menggabungkan pengetahuan, skill dan kemampuan yang bertujuan dalam 

mengembangkan kinerja. Melalui pelatihan informasi dapat dibagi dan 

pengetahuan dapat disampaikan, baik dilakukan secara internal, external 

maupun on the job training. Pelatihan dapat dijadikan sebagai alat yang dapat 
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mempengaruhi penyampaian pengetahuan dalam proses belajar (Bradford, S., 

Rutherford, B., & Friend, 2017).  

Tujuan pelatihan (training) adalah agar karyawan dapat menguasai 

pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang dilatihkan dalam program pelatihan 

sehingga bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Yuwono (2005) 

menjelaskan bahwa suatu proses pengembangan skill untuk tugas tertentu, 

menekankan pada pencapaian tingkat ketrampilan tertentu. Harapan dari 

pelatihan tentunya adalah perubahan perilaku. Dalam proses pelatihan terdapat 

transfer pelatihan yang dapat didefiniskan sebagai penerapan pengetahuan, skill, 

dan perilaku yang dipelajari dalam pelatihan pada situasi kerja dan selanjutnya 

memeliharanya selama periode waktu tertentu. Perubahan perilaku dan 

peningkatan pengetahuan serta skill tidak akan berarti banyak apabila penerapan 

dalam situasi kerja tidak memberikan dampak peningkatan kinerja. 

Dally & Nicolle (dalam Bachroni 2011) menyatakan proses perkembangan 

team dapat dipercepat melalui intervensi yang tepat, salah satunya adalah 

pelatihan. Pelatihan teamwork bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

peserta untuk membangun kelompok kerja yang efektif. Pelatihan teamwork 

dapat dilakukan melalui metode membangun kelompok (team building) sehingga 

anggota kelompok dapat berinteraksi dan meningkatkan efektifitas team. Team 

building tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja tetapi 

juga membawa hubungan yang harmonis antar karyawan dan menghasilkan 

talenta kreatif anggota team serta meningkatkan kekompakan dan kerjasama 

team (Bachroni, 2011; Omuya dkk, 2011) 

Demikian pula dengan Kreitner dan Kinicki (2008) yang menyebutkan 

bahwa team building training adalah salah satu proses dengan pendekatan 

eksperiental yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi internal kelompok seperti 

kerjasama di antara sesama anggota team, meningkatkan kualitas komunikasi, 

dan mengurangi konflik disfungsional. Para ahli di bidang team building lebih 

memilih menggunakan metode yang bersifat aktif yaitu pembelajaran 

eksperiental (experiental learning). Teknik ini cocok diterapkan pada training 

yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perilaku individu. Experiental learning 

merupakan proses belajar dan proses perubahan yang menggunakan 

pengalaman sebagai media belajar. Pembelajaran ini dilakukan melalui refleksi 

dan melalui proses pembelajaran masing-masing individu.  
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Experiental learning merupakan metode yang sangat sesuai dengan 

prinsip belajar orang dewasa, dikarenakan pada dasarnya orang dewasa telah 

memiliki pengalaman yang banyak dalam kehidupannya (Murdoko dan Hindiarto, 

2011). Dengan pengalamannya itu peserta difasilitasi untuk melakukan aktivitas 

tertentu dan menarik kesimpulan dari materi training yang diberikan. Adapun 

empat tahap experiental learning yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Mengalami 

Dalam tahap ini, peserta difasilitasi untuk melakukan aktivitas tertentu. 

Tujuannya agar peserta mendapatkan pengalaman tertentu dari aktivitas 

yang dilakukannya. Setiap peserta akan mampu menemukan asosiasi antara 

pengalaman yang dimilikinya dengan aktivitas yang  dilakukannya.  

2. Mengungkapkan 

Dalam tahap ini, peserta didorong untuk bersedia mengungkapkan 

pengalaman-pengalaman yang diperolehnya dari aktivitas tahap satu. Trainer 

harus mampu menciptakan suasana nyaman sehingga membuat para 

peserta termotivasi untuk mengungkapkan pengalamannya. 

3. Menyimpulkan 

Pada tahap ini, peserta difasilitasi untuk menarik suatu kesimpulan, dari 

sharing yang diungkapkannya maupun sharing dari peserta lainnya. Trainer 

perlu melakukan afirmasi kepada setiap peserta tentang kesimpulan apa 

yang telah diperolehnya. 

4. Menerapkan  

Pada tahap ini, peserta difasilitasi untuk menemukan contoh-contoh 

penerapan dari kesimpulan yang telah diperolehnya. Contoh-contoh tersebut 

harus dalam konteks bekerja. 

Melalui experiental learning memungkinkan peserta pelatihan 

mendapatkan pengetahuan, memahami bagaimana harus bekerjasama dalam 

team sehingga dapat menerapkan apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-

hari.  Simulasi yang dilakukan dalam pelatihan dimana team merasakan 

pembelajaran secara eksperiental akan mengasah skill dalam teamwork seperti 

komunikasi dan koordinasi sehingga intervensi berupa pelatihan teamwork 

dirasakan efektif bagi team dalam mereview kualitas kerjasama mereka 

(McEwan, D., Rulssen D., Eys, M., Zumbo B.,Beauchamp. 2017). 
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 Pelatihan dalam penelitian ini adalah pelatihan teamwork melalui metode 

pembentukan team. Subyek diberikan pengetahuan mengenai tahapan 

pengembangan kelompok dan penjelasan tentang kualitas kerjasama yang 

efektif didasarkan pada kualitas interaksi di dalam team sesuai dengan teori dari 

Hoegl dan Gemeunden. Subyek  diberikan pemahaman bahwa kekompakan dan 

kerjasama team tersebut dapat terbentuk ketika setiap anggota team sudah 

saling mengenal dan mengetahui bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama 

serta menyadari pentingnya sikap menghargai adanya perbedaan pendapat dan 

kepribadian masing-masing anggota team. 

  

Metode Pelatihan 

Noe (2010) menyebutkan bahwa pelatihan terbagi menjadi dua yaitu 

secara modern menggunakan teknologi terbaru dan secara tradisional. Pelatihan 

tradisional sendiri terdiri dari tiga metode antara lain : presentation methods, 

hand on methods, dan group building methods. Group building methods adalah 

metode pelatihan yang didesain untuk meningkatkan efektifitas team. Pelatihan 

dapat meningkatkan skill peserta secara langsung dalam efektifitas team. Metode 

ini juga menggunakan berbagai jenis dan cara pembelajaran termasuk audio, 

visual dan gerakan. Kombinasi dari berbagai metode, alat dan isi pelatihan 

merupakan strategi yang diperlukan untuk menghasilkan pelatihan yang efektif.   

Ahli lain, Murdoko dan Hindiarto (2011) menjelaskan tentang beberapa 

metode pelatihan  yaitu: 

1. Ceramah/ presentasi, adalah metode yang lebih banyak menitik beratkan 

pada kemampuan trainer dalam menyampaikan teori-teori tertentu. 

2. Brain stroming, yaitu metode yang pada umumnya dipakai dalam sebuah 

pelatihan dengan pendekatan orang dewasa untuk merangsang supaya 

peserta pelatihan mempunyai kemauan untuk menyampaikan ide, pendapat 

atau gagasan sebanyak mungkin. 

3. Diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk melakukan pembicaraan atau 

membahas sebuah persoalan.  

4. Permainan/ game suatu metode yang menggunakan permainan seperti role 

play, simulasi dan demonstrasi atau praktik sehingga peserta pelatihan lebih 

mudah untuk mencari pengertian dibalik materi pelatihan yang disampaikan 

oleh trainer. 
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Pelatihan ini menggunakan kombinasi dari beberapa metode antara lain : 

ceramah, diskusi, audio visual dan game.  

 

Evaluasi Pelatihan 

Sebuah evaluasi pelatihan bertujuan untuk mengukur keluaran spesifik 

atau kriteria tertentu dengan merujuk pada proses mengumpulkan hasil-hasil 

yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu pelatihan efektif atau tidak 

(Noe, 2010). Adapun evaluasi pelatihan menurut Noe (2010) terdiri dari dua hal : 

1. Formative evaluation  

Evaluasi ini membantu mengukur apakah pelatihan berjalan dengan baik, 

terorganisir, dan peserta dapat belajar dengan nyaman ketika mengikuti 

pelatihan serta puas dengan adanya program pelatihan  

2. Summative evaluation 

Evaluasi ini adalah evaluasi dimana peserta mengalami perubahan setelah 

mengikuti pelatihan. Adakah peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku pada peserta. Selain itu juga dapat mengukur monetary benefits 

yang perusahaan peroleh dari program pelatihan.  

Dalam melakukan evaluasi program pelatihan, Kirkpatrick (2007) 

menyebutkan ada beberapa level yang harus dilalui antara lain : 

1. Reaction 

Tahap reaction bertujuan untuk mengukur kesan peserta pelatihan terhadap 

program pelatihan yang telah dilakukan. Pada tahap ini peserta pelatihan 

diminta untuk memberikan komentar tentang pelatihan secara tertulis  serta 

mengisi kuesioner. 

2. Learning  

Tahap learning bertujuan untuk mengetahui apakah pelatihan telah berjalan 

secara efektif. Apakah peserta dapat memahami materi yang disampaikan. 

Pada tahap ini seringkali digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

peserta pelatihan. 

3. Behavior  

Tahap behavior bertujuan untuk transfer positif yaitu menerapkan apa yang 

telah dipelajari ketika pelatihan ke dalam pekerjaan. Kriteria ini ditunjukan 

melalui perubahan tingkah laku dalam pekerjaanya. 
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4. Result  

Tahap ini menggunakan penilaian dalam bentuk kontribusinya terhadap 

organisasi, dapat berupa indikator-indikator kerja yang nyata dan berdampak 

langsung terhadap organisasi/perusahaan. 

Evaluasi program pelatihan yang dilakukan pada penelitian ini hanya 

sampai dengan tahap ke tiga yaitu tahap behavior. Evaluasi tahap ke tiga ini 

dilakukan dengan pengukuran melalui pemberian skala. Skala Teamwork Quality 

diberikan dua kali yaitu sebelum pelatihan dilaksanakan dan sesudah pelatihan 

dilaksanakan.  

 

Pengaruh Pelatihan Teamwork terhadap Kualitas Kerjasama Karyawan 

Divisi Sales 

Sales adalah bagian penting dari suatu perusahaan terutama 

perusahaan industri, karena sales merupakan penggerak roda perusahaan.  

Kinerja sales menentukan apakah perusahan tersebut dapat terus berputar atau 

tidak. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan selama suatu 

periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.  

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja adalah dengan membentuk 

team building yang bekerjasama untuk mencapai target (Rachmad, 2015). Dally 

& Nicolle (dalam Bachroni 2011) menyatakan proses perkembangan team dapat 

dipercepat melalui intervensi yang tepat, salah satunya adalah pelatihan. Tujuan 

pelatihan (training) adalah agar karyawan dapat menguasai pengetahuan, 

ketrampilan, dan perilaku yang dilatihkan dalam program pelatihan sehingga bisa 

diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, sedangkan menurut Yuwono (2005) 

training adalah suatu proses pengembangan skill untuk tugas tertentu, 

menekankan pada pencapaian tingkat ketrampilan tertentu. Harapan dari 

pelatihan tentunya adalah perubahan perilaku. Dalam proses pelatihan terdapat 

transfer pelatihan yang dapat didefiniskan sebagai penerapan pengetahuan, skill, 

dan perilaku yang dipelajari dalam pelatihan pada situasi kerja dan selanjutnya 

memeliharanya selama periode waktu tertentu. Pelatihan teamwork bertujuan 

untuk meningkatkan keterampilan peserta untuk membangun kelompok kerja 

yang efektif. Pelatihan teamwork dapat dilakukan melalui metode membangun 
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kelompok (team building) sehingga anggota kelompok dapat berinteraksi dan 

meningkatkan efektifitas team 

Dalam group building methods, Noe (2010) menjelaskan peserta 

pelatihan dapat berbagi ide dan pengalaman, membentuk identitas team, 

memahami dinamika hubungan interpersonal dan mengetahui kelebihan dan 

kekurangan rekan kerja. Teknik ini digunakan untuk membantu peningkatan 

keterampilan peserta dalam kerjasama. 

Melalui pelatihan teamwork diharapkan peserta pelatihan mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana cara bekerjasama antar 

anggota team. Pelatihan berkaitan langsung dengan perfomansi kerja sehingga 

dengan adanya pelatihan yang lebih terarah akan meningkatkan kemampuan 

dan keahlian SDM yang berkaitan dengan tanggung jawab individu yang 

bersangkutan. Intervensi berupa pelatihan team adalah pendekatan yang baik 

untuk organisasi yang memfokuskan pada hasil kerja team. Pelatihan tersebut 

berguna untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, proses kerjasama dan 

menghasilkan kinerja (Salas et all, 2008)  

Dengan mengikuti pelatihan teamwork, peserta pelatihan akan 

mengetahui serta mendapatkan pemahaman bahwa kekompakan dan kerjasama 

team akan terbentuk ketika setiap anggota team saling mengenal dan memahami 

bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu peningkatan kinerja. Para ahli 

di bidang team building juga lebih memilih menggunakan metode yang bersifat 

aktif yaitu pembelajaran eksperiental (experiental learning). Teknik ini cocok 

diterapkan pada training yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perilaku 

individu. Experiental learning memungkinkan peserta pelatihan mendapatkan 

pengetahuan, memahami bagaimana harus bekerjasama dalam team sehingga 

dapat menerapkan apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.  

Fakta yang berkembang menunjukkan bahwa teamwork adalah simbol 

dari perilaku bekerja yang ideal dalam sebuah organisasi. Parker (2007) 

menjelaskan bahwa dengan adanya teamwork dalam organisasi dapat 

memberikan kesempatan bagi anggota untuk mencapai hasil yang luar biasa. 

Dengan adanya teamwork yang berkualitas maka sebuah team dapat 

memberikan keseimbangan di antara para anggota. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa implementasi dari kualitas kerjasama yang baik dapat 

meningkatkan partisipasi, mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas, 



 

21 

 

pelayanan konsumen, berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, 

meningkatkan produktivitas karyawan serta meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan (DeGrosky, 2005; Hoegl & Geumenden, 2001; Sheng, thian & Chen, 

2010). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Ellis, Bell, 

Ployhart, Hollenbeck, Ilgen (2005) juga menyimpulkan bahwa teamwork skill 

training memiliki dampak terhadap performa karyawan dalam team. Melalui 

adanya pelatihan maka kemampuan karyawan dalam bekerjasama akan 

meningkat karena potensi yang dimiliki karyawan dalam melakukan kerjasama 

akan lebih terasah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini dilakukan intervensi berupa pelatihan teamwork untuk 

meningkatkan kualitas kerjasama karyawan divisi sales. Melalui pelatihan 

teamwork maka kualitas kerjasama karyawan divisi sales CV S  akan meningkat 

yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja secara keseluruhan.  

 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: ada pengaruh pelatihan teamwork pada kualitas 

kerjasama karyawan divisi sales, artinya kualitas kerjasama karyawan setelah 

mengikuti pelatihan lebih tinggi dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan 

teamwork.  

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan quasi eksperimen, dimana 

dilakukan manipulasi berupa situasi atau tindakan tertentu yang diberikan kepada 

individu atau kelompok, yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi 

tersebut terhadap perilaku individu yang diamati (Seniati, 2009). Manipulasi 

dalam penelitian ini adalah pemberian pelatihan teamwork kepada karyawan 

divisi sales. 

 

Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel tergantung : Kualitas kerjasama team 

2. Variabel bebas  : Pelatihan teamwork 


