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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 
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Definisi Operasional 

1. Kualitas kerjasama team 

Kualitas kerjasama adalah proses kerjasama dari beberapa orang 

yang berinteraksi secara intensif, berkoordinasi, dan berkolaborasi secara 

efektif untuk mencapai tujuan bersama. Pengukuran kualitas kerjasama 

dalam penelitian ini menggunakan skala Teamwork Quality dari Hoegl yang 

terdiri dari enam aspek antara lain : komunikasi, koordinasi, keseimbangan 

kontribusi anggota, dukungan, usaha dan kohesivitas. Pengukuran dilakukan 

sebanyak dua kali yakni sebelum dan sesudah pelatihan. Semakin tinggi 

skor maka semakin tinggi kualitas kerjasama pada karyawan divisi sales dan 

sebaliknya semakin rendah skor maka semakin rendah kualitas kerjasama. 

2. Pelatihan teamwork 

Pelatihan teamwork adalah pelatihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan peserta untuk membangun kelompok kerja yang 

efektif. Pelatihan ini efektif dilakukan satu hari di dalam ruangan dengan 

durasi waktu 8 jam menggunakan metode ceramah, diskusi, audiovisual, dan 

game. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini mengacu pada aspek-aspek 

kualitas kerjasama dari Hoegl yaitu komunikasi, koordinasi, keseimbangan 

kontribusi anggota, dukungan, usaha dan kohesivitas. Pasca pelatihan juga 

diberikan sesi follow up terhadap kualitas kerjasama karyawan divisi sales 

oleh supervisor sales melalui metode diskusi. Follow up dilakukan selama 

dua kali, dalam waktu dua minggu.     

 

Intervensi 

Intervensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelatihan 

teamwork. 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 efektivitas team. 

Penyusunan materi dalam intervensi ini mengacu pada teori kualitas kerjasama 

dari Hoegl dan Gemeunden yang terdiri dari aspek komunikasi, koordinasi, 

keseimbangan kontribusi anggota, dukungan, usaha, dan kohesivitas. 

Pelatihan dilakukan oleh trainer yang berkompeten di bidangnya dan 

memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan terutama pelatihan teamwork. 
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Pelatihan dilaksanakan di ruang pertemuan dengan tujuan agar para peserta 

dapat konsentrasi dan mengikuti pembelajaran. Pelatihan teamwork 

dilaksanakan selama satu hari dengan durasi 8 jam. Pada tahap intervensi juga 

akan dilakukan follow up tentang pelatihan yang diberikan. Follow up dilakukan 

oleh supervisor sales dan dilakukan sebanyak 2 kali dengan membahas masalah 

yang terjadi dilapangan dan penerapan materi pelatihan teamwork  dalam 

menjalankan tugas sehari-hari. 

 

Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Metode dokumentasi berupa data hasil penjualan serta hasil questionnaire 

sebagai data awal yang digunakan menganalisa kebutuhan pelatihan.  

2. Lembar evaluasi pelatihan digunakan sebagai dasar pengumpulan data 

untuk evaluasi level reaction. Bertujuan untuk mengetahui feedback dan 

reaksi peserta selama mengikuti pelatihan teamwork. Lembar evaluasi 

pelatihan diberikan kepada peserta pada akhir pelatihan. Lembar ini berisi 

evaluasi tentang materi pelatihan, metode pelatihan, sikap dan kecakapan 

pemberi pelatihan, manfaat pelatihan, sarana dan prasarana, serta usul dan 

saran 

3. Tes pengetahuan teamwork 

Tes pengetahuan dilakukan untuk digunakan sebagai dasar pengumpulan 

data pada evaluasi level learning. Tes ini diberikan untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan subyek terhadap teamwork sebelum dan sesudah 

pelatihan. Pemberian tes pengetahuan dilaksanakan dua kali yaitu sebelum 

dan sesudah pelatihan 

4. Skala Kualitas kerjasama team (Teamwork Quality) digunakan sebagai 

dasar pengumpulan data pada evaluasi tahap behavior. Skala teamwork 

quality diadaptasi berdasarkan aspek Teamwork Quality (TWQ) dari Hoegl 

dan Gemuenden. Peneliti membagikan skala ini kepada peserta pelatihan 

sebanyak dua kali untuk melihat kualitas kerjasama sebelum dan sesudah 

pelatihan. 
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Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi populasi karena seluruh anggota 

pupolasi menjadi bagian dari subyek penelitian. Adapun karakteristik subyek 

dalam penelitian ini antara lain, merupakan karyawan tetap, masa kerja dua 

sampai lima tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, usia antara 20 – 50 

tahun. Subyek dalam penelitian ini adalah staff divisi sales CV S  Kudus 

sebanyak enam orang yang merupakan satu team. 

 

Desain Eksperimen 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen One Group 

Pretest Posttest Design, yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada satu 

kelompok saja tanpa kelompok pembanding (Seniati, 2009).  Perbedaan kedua 

hasil pengukuran tersebut dianggap sebagai efek perlakuan. Adapun desain 

eksperimen yang akan digunakan adalah : 

 

 

Gambar 1 
Desain Eksperimen  
Keterangan : 

O1 : Pengukuran dengan mengunakan pretest (test 1) 

 X : Manipulasi / perlakuan dengan memberikan pelatihan teamwork 

 O2 : Pengukuran kembali dengan posttest (test 2)  

 

Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian dalam penelitian ini antara lain : 

1. Training Need Analysis (TNA)  

Training need analysis bertujuan untuk menentukan kebutuhan 

pelatihan yang akan diberikan kepada subyek penelitian. Peneliti melakukan 

brainstorming dengan manajemen sehingga dapat menggali informasi dan 

sebab dari masalah yang terjadi. Selain itu peneliti juga melakukan TNA  

dengan  melakukan analisa terhadap data dokumentasi.  

Menurut Yuwono dkk (2005) terdapat tiga tahap dalam menentukan 

kebutuhan pelatihan, yaitu : 

 

O1   →    X   →    O2 
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a.   Analisa organisasional 

Analisa organisasional adalah pemeriksaan jenis-jenis permasalahan 

yang dialami organisasi dan dimana permasalahan itu berada di dalam 

perusahaan. Analisa organisasional mencoba menjawab pertanyaan 

dimana sebaiknya dilakukan titik berat pelatihan di dalam perusahaan 

dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pelatihan. Berdasarkan 

analisa organisasi melalui dokumentasi hasil penjualan serta diperkuat 

dengan hasil kuesioner kepuasan kerja dan Organization Blockage 

diketahui bahwa kinerja karyawan divisi sales rendah diikuti dengan 

rendahnya dimensi cowokers dan poor teamwork.  

b.   Analisa tugas 

Analisa tugas adalah proses identifikasi tugas menentukan perilaku-

perilaku yang dituntut dari pemegang jabatan dan standar-standar 

kinerja yang mesti dipenuhi. Analisa ini terpusat pada apa yang harus 

dilakukan seorang karyawan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. 

Berdasarkan analisa tugas yang telah dilakukan melalui data hasil 

penjualan maka diketahui bahwa karyawan divisi sales belum mampu 

mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan hasil 

penjualan berada jauh dibawah 80% dari target. Menurut keterangan 

dari atasan didapat informasi bahwa karyawan divisi sales masih harus 

sering diingatkan agar lebih aktif dalam melakukan kunjungan toko.  

c.   Analisa individual 

Analisa individual mengidentifikasikan kesenjangan antara kebutuhan 

kerja dan organisasi yang teridentifikasi dengan karakteristik-

karakteristik dari masing-masing karyawan. Berdasarkan hasil analisa 

individu yang dilakukan melalui interview diketahui penyebab rendahnya 

kinerja divisi sales disebabkan karena kurangnya koordinasi  dan 

kerjasama antar anggota team.  

Berdasarkan TNA yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

permasalahan yang ada adalah rendahnya kinerja karyawan divisi sales. 

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurang solidnya team kerja di divisi 

sales.  
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2. Penyusunan alat ukur.  

Penyusunan alat ukur untuk penelitian ini dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing antara lain form evaluasi reaksi pelatihan, tes pengetahuan, 

serta skala Teamwork Quality. Sedangkan penyusunan materi pelatihan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing disesuaikan dengan hasil TNA. 

3. Pretest 

Pada tahap pretest bertujuan untuk mendapatkan data awal mengenai 

kualitas kerjasama team, dilakukan dengan cara memberikan skala 

Teamwork Quality kepada peserta pelatihan yaitu karyawan divisi sales. 

Selain itu pada tahap ini diberikan pula lembar test pengetahuan sebagai 

evaluasi level learning. 

4. Tahap intervensi 

Pada tahap intervensi dilakukan pelatihan teamwork kepada subyek. Di 

tahap ini peserta diberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai 

teamwork yang mengacu pada kualitas kerjasama dari Hoegl dan 

Gemeunden. Pelatihan dilakukan oleh trainer yang berkompeten di 

bidangnya. 

5. Follow up 

Tahap follow up bertujuan untuk melihat apakah hasil pelatihan masih 

menetap atau tidak. Follow up dilakukan dengan diskusi tentang pencapaian 

target, kendala yang ada di lapangan, serta perbaikan yang akan dilakukan.  

6. Posttest 

Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data akhir guna mengetahui 

pengaruh pelatihan teamwork terhadap peningkatan kualitas kerjasama 

team divisi sales. Pada evaluasi level behavior dilakukan melalui pengisian 

skala Teamwork Quality oleh karyawan divisi sales yang telah mengikuti 

pelatihan teamwork.  Selain itu juga dilakukan evaluasi level pengetahuan 

dengan memberikan tes pengetahuan kepada subyek penelitian.  

7. Analisis data 

Dalam metode analisis data, diperlukan penjelasan bagaimana cara 

menganalisis data yang telah diperoleh agar lebih mudah dipahami. Data 

yang diperoleh tersebut digunakan untuk analisis sejauh mana pelaksanaan 

program pelatihan yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan 
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adalah metode analisis kuantitatif, teknik non parametrik Wilcoxon Signed 

Ranks Test. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas pada skala teamwork quality dengan 

melakukan tryout kepada 30 orang sales pada perusahaan yang berbeda namun 

memiliki kriteria yang sama dengan subyek penelitian. Hasil perhitungan tryout 

menunjukkan bahwa dari 37 item, terdapat 5 item gugur sehingga tersisa 32 item 

valid. Besarnya koefisien validitas item yang valid berada antara 0.39 – 0.78 

dengan koefisien reliabilitas sebesar 0.94.  

Tabel 1. 
Item valid dan gugur 

No Aspek 
Nomor Item 

Valid Gugur 

1 Komunikasi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10  2, 6 

2 Koordinasi 11, 12, 13, 14  

3 Keseimbangan kontribusi 

anggota 

15, 16, 17  

4 

5 

Dukungan 

Usaha 

18,19, 20, 21, 22, 23 

24, 25, 26, 27 

 

6 Kohesivitas 29, 32, 33 34, 35, 36, 37 28, 30, 31 

 

Hasil 

 Penelitian ini menggunakan evaluasi pelatihan dari Kirkpattrick sebagai 

data untuk mengukur tercapainya tujuan penelitian yaitu meningkatkan kualitas 

kerjasama karyawan divisi sales. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

data evaluasi level reaksi (reaction), level pengetahuan (learning), serta level 

perilaku (behavior) yang diberikan kepada subyek penelitian sebelum dan 

sesudah penelitian dilaksanakan. Adapun hasil dari pengukuran tersebut adalah : 

1. Level reaksi 

Evaluasi pelatihan pada level ini menggunakan form evaluasi yang 

dibuat untuk mengungkap lima aspek antara lain materi, fasilitator, metode, 

manfaat, fasilitas. Berdasarkan hasil penilaian diketahui bahwa aspek materi 

berada pada posisi 4,17; aspek fasilitator 3,80; aspek metode 3,58; aspek 

manfaat 4,17; dan aspek fasilitas 4,5. Apabila dilihat secara keseluruhan 


