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Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa aspek yang memiliki 

nilai tertinggi pada hasil posttest adalah aspek dukungan (4,97) dan nilai 

terendah berada pada aspek keseimbangan kontribusi anggota (4,06). 

 

Diskusi 

Sales adalah ujung tombak perusahaan terutama dalam perusahaan 

industri, roda perusahaan akan terus berputar apabila sales mampu 

menunjukkan usaha dan upayanya secara optimal. Kinerja sales pada 

perusahaan CV S ditunjukkan dengan berhasil tidaknya sales dalam satu team 

mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Keberhasilan divisi sales 

tergantung dari keberhasilan seluruh anggota team. Ketika hendak mencapai 

kinerja yang diinginkan dari sebuah pekerjaan berbasis team, maka kerjasama 

yang baik adalah jalan keluar untuk membuka pintu kesuksesan (Xu & He, 2008). 

Dalam penelitian ini, peneliti   ingin mengetahui pengaruh pelatihan teamwork 

terhadap meningkatnya kualitas kerjasama karyawan divisi sales. pelatihan 

dipilih karena proses perkembangan team dapat dipercepat melalui intervensi 

salah satunya adalah pelatihan dan harapan dari pelatihan tentunya adalah 

perubahan perilaku. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Ada pengaruh pelatihan 

teamwork terhadap kualitas kerjasama karyawan divisi sales.  Kualitas kerjasama 

karyawan divisi sales mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan 

teamwork. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ellis, Bell, Ployhart 

Hollenbeck, Ilgen (2005) bahwa teamwork skill training akan memiliki dampak 

pada performa karyawan dalam team, kemampuan karyawan dalam 

bekerjasama akan meningkat karena potensi yang dimiliki lebih terasah. 

Apabila hasil penelitian dilihat lebih mendalam maka dapat diketahui 

bahwa peningkatan juga terjadi pada setiap aspeknya. Terdapat enam aspek 

yang digunakan dalam mengukur kualitas kerjasama (teamwork quality) yaitu 

komunikasi, koordinasi, keseimbangan kontribusi anggota, dukungan, usaha, dan 

kohesivitas. Masing-masing aspek menunjukkan adanya peningkatan setelah 

mengikuti pelatihan teamwork, aspek dukungan memiliki nilai tertinggi pada hasil 

posttest sedangkan nilai terendah berada pada aspek keseimbangan kontribusi 

anggota, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas kerjasama karyawan divisi 
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sales mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan teamwork, baik secara 

keseluruhan maupun pada masing-masing aspeknya. Sesuai dengan penelitian 

Hoegl & Parboteah (2007) bahwa pada team dengan kualitas kerjasama yang 

tinggi, anggota team dapat berkomunikasi secara terbuka, mengkoordinasikan 

kegiatan mereka, memastikan bahwa semua anggota team dapat memberikan 

kontribusi pengetahuannya, saling mendukung satu sama lain dalam diskusi 

team serta tugas individual, menetapkan dan mempertahankan norma kerja 

dengan usaha yang maksimal, serta mendorong tingkat kohesi team yang 

memadai sehingga anggota dapat bertahan dalam team tersebut.  

Pada aspek keseimbangan kontribusi anggota menunjukkan nilai 

terendah, dapat disebabkan karena subyek penelitian masih belum maksimal 

dalam memberikan kontribusi terhadap tugas. Hal ini disebabkan karena masih 

minimnya forum diskusi yang diselenggarakan bagi divisi sales sehingga mereka 

kurang mendapat kesempatan untuk dapat mengungkapkan pengalaman dan 

melakukan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi 

oleh rekan kerjanya.  

Hasil tersebut merupakan evaluasi pelatihan pada level behavior sesuai 

dengan pendapat dari Kirkpattrick (2007) yang mengatakan bahwa level behavior 

adalah tahap yang penting untuk dilakukan karena pada pada tahap tersebut 

dapat diketahui adanya perubahan perilaku peserta pelatihan yang disebabkan 

adanya program pelatihan sehingga akan memberi dampak positif.  

Peningkatan yang terjadi diatas dapat dipengaruhi oleh kesempatan untuk 

mengaplikasikan materi yang didapatkan dalam kinerja nyata. Noe (2010) 

menyatakan bahwa aplikasi perlu diberikan dalam kondisi nyata secara efektif 

dan konsisten. Peranan atasan disini sangat diperlukan untuk mengkontrol 

peserta pelatihan dalam mengaplikasikan keterampilan baru, oleh karena itu 

dilakukan follow up untuk memastikan materi yang diberikan saat pelatihan 

diaplikasikan dalam pekerjaan. Follow up dilakukan oleh atasan melalui diskusi 

dengan peserta pelatihan untuk membahas target kerja yang dicapai dan 

kendala apa yang terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui aspek 

apa yang sekiranya masih perlu ditingkatkan oleh peserta serta membantu 

peserta untuk tetap menerapkan materi yang sudah diberikan selama pelatihan. 

Hasil follow up pertama menunjukkan bahwa karyawan divisi sales masih 

belum maksimal dalam mengaplikasikan materi yang didapat selama pelatihan. 
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Hal ini ditunjukkan dengan kurang adanya kerjasama dan tidak saling 

mengingatkan antar sesama anggota akibatnya terkadang masih ada kendala di 

lapangan, seperti kendaraan yang bermasalah ketika berada di jalan, sehingga 

atasan masih perlu mengingatkan untuk meningkatkan kerjasama.  

 Pencapaian pada minggu kedua menunjukkan hasil yang lebih baik 

karena peserta pelatihan sudah aktif untuk menerapkan materi pelatihan dalam 

lingkungan kerja, dengan saling mengingatkan untuk bekerja lebih awal, 

mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraan untuk menghindari adanya masalah 

ketika berada di jalan, bekerja sama dalam mencapai target penjualan salah 

satunya dengan bersama-sama mencari informasi tentang event dan serta 

melakukan promosi produk melalui sosial media .  

Masalah-masalah kecil yang terjadi di lapangan juga sudah mampu 

dikoordinasikan dengan baik antar anggota team. Maintenance properti pada 

toko dilakukan bersama-sama rekan kerja sehingga waktu yang diperlukan lebih 

singkat dan efisien. Rute kunjungan juga didiskusikan di awal dengan tujuan agar 

terjadi kesepakatan bersama dalam pencapaian target hari itu. 

Berdasarkan keterangan dari atasan juga diketahui adanya peningkatan 

kualitas kerjasama karyawan divisi sales CV S Kudus. Aspek komunikasi 

mengalami peningkatan ditunjukkan dengan mulai aktifnya para karyawan divisi 

sales dalam menyuarakan pendapatnya ketika meeting. Koordinasi yang terjalin 

juga semakin baik terutama dalam mengkoordinasikan permintaan properti dan 

produk dari toko kepada perusahaan. Laporan akan situasi yang terjadi 

dilapangan dilakukan dengan segera sehingga pihak perusahaan dapat segera 

memproses. Karyawan divisi sales juga mulai mau berbagi pengalaman 

meskipun masih perlu diminta terlebih dahulu.  

 Adanya target penjualan yang menjadi tanggung jawab seluruh anggota 

team menjadikan dukungan satu sama lain sangat berarti. Apabila ada hal-hal 

kecil yang terlewatkan, maka rekan kerja saling mengingatkan satu sama lain. 

Begitu pula ketika ada anggota yang kurang bersemangat, rekan kerjanya 

memberi support dan mengajak untuk lebih giat dalam mencapai target.  

Berbagai upaya dilakukan agar dapat mencapai tujuan bersama. Antar 

anggota team saling membagi tugas terutama dalam melakukan promosi produk 

agar produk semakin dikenal masyarakat. Ada yang bertugas melakukan 

pendekatan personal ke toko, ada juga yang mengupayakan promosi melalui 
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media sosial, adanya pembagian tugas dan memprioritaskan kepentingan team 

ini menjadi indikator dari aspek usaha dalam kualitas kerjasama. Dengan adanya 

komitmen yang dimiliki anggota team untuk tetap berada di dalam team serta 

mengupayakan untuk menyelesaikan tugas team maka siapapun partner tiap 

anggota yang sudah ditentukan oleh atasan tidak lagi menjadi masalah. 

Karyawan divisi sales nyaman dengan team  kerjanya, sehingga tidak ada lagi 

keluhan yang muncul tentang rekan kerja. Karyawan divisi sales menyadari 

bahwa tujuan team dapat tercapai dengan adanya kekompakan dan kerjasama 

yang terjalin antar anggota anggota team.   

Suatu pelatihan dianggap efektif apabila terdapat keuntungan yang 

didapat oleh peserta dan/atau perusahaan setelah diselenggarakannya suatu 

kegiatan pelatihan (Noe, 2010). Keuntungan  bagi peserta dapat meliputi 

pembelajaran ketrampilan atau perilaku yang baru, sedangkan keuntungan bagi 

perusahaan dapat berupa peningkatan pendapat atau kepuasan konsumen.  

Alvarez, Salas & Garofano (2004) menyatakan bahwa evaluasi pelatihan 

adalah teknik pengukuran untuk mengetahui sejauh mana program pelatihan 

memenuhi tujuan yang diinginkan. Evaluasi pelatihan tidak hanya dilihat dari 

level behavior saja, tetapi juga dilihat dari reaksi positif yang diberikan peserta 

serta kesan yang muncul setelah peserta mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil 

evaluasi tahap reaksi diketahui bahwa materi yang diberikan dapat dipahami 

dengan jelas oleh para peserta. Fasilitator (trainer) dinilai memiliki penguasaan 

yang baik terhadap materi serta mampu mengungkapkan dengan cara yang 

menarik sehingga peserta merasa puas dan dapat mengaplikasikannya. Selain 

itu, materi yang diberikan juga relevan dan bermanfaat bagi bidang pekerjaan 

peserta. Apabila dilihat dari aspek fasilitas, peserta menilai secara keseluruhan 

pelatihan berjalan dengan nyaman dan merasa puas dengan fasilitas yang 

disediakan. Dengan adanya lingkungan belajar yang kondusif akan memudahkan 

peserta dalam menerima pengetahuan dan ketrampilan yang disampaikan pada 

saat pelatihan (Kirkpattrick, 2013) 

Evaluasi level pengetahuan (learning) dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

pada saat sebelum pemberian materi pelatihan serta sesudah pelatihan selesai 

diselenggarakan. Evaluasi ini dilakukan dengan metode paper and pencil test, 

dan bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan peserta pelatihan 

mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil yang 
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telah diolah mengunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test diperoleh hasil 

pengetahuan peserta meningkat secara signifikan setelah mengikuti pelatihan 

bila dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa trainer 

mampu menyampaikan materi dengan menarik dan sistematis dan peserta dapat 

menyerap dengan baik materi yang disampaikan selama pelatihan sehingga 

setelah mengikuti pelatihan peserta mendapatkan tambahan pengetahuan 

berkaitan dengan kerjasama dalam team. Evaluasi ini penting dilakukan karena 

adanya pengetahuan tentang sikap atau perilaku tertentu diperlukan untuk 

mengubah perilaku seseorang sesuai yang diharapkan. 

Penelitian ini tidak lepas dari adanya kelemahan-kelemahan. Adapun 

kelemahan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan desain quasi 

esperiment one group pretest-postest design menjadikan adanya faktor lain yang 

tidak dapat peneliti kontrol seperti kemampuan intelegensi, kondisi fisik serta 

kepribadian peserta pelatihan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Selain itu, karena adanya keterbatasan waktu maka  evaluasi yang 

dilakukan hanya sampai pada tahap behavior dan dilakukan dalam waktu yang 

cukup singkat. 

 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil evaluasi pelatihan pada tahap reaction, learning dan 

behavior maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan teamwork efektif untuk 

meningkatkan kualitas kerjasama karyawan divisi sales. Ada perbedaan yang 

signifikan pada kualitas kerjasama yang dimiliki oleh karyawan divisi sales pada 

sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan teamwork. Setelah mengikuti 

pelatihan teamwork,  kualitas kerjasama karyawan divisi sales mengalami 

peningkatan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini diterima.   

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Menyelenggarakan morning briefing secara rutin setiap hari sebelum 

aktivitas dimulai sebagai salah satu sarana agar karyawan dapat berbagi 


