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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 
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pengalaman, memberikan saran ataupun menyampaikan keluhan 

sehubungan dengan kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan adanya 

morning briefing ini diharapkan koordinasi team, dan kemampuan dalam 

memberikan kontribusi melalui berbagi pengalaman dapat meningkat. 

b. Menyelenggarakan acara bersama pada divisi sales sebagai upaya untuk 

meningkatkan kohesivitas team sehingga hubungan antar rekan kerja 

semakin erat terutama berkaitan dengan kerjasama antar anggota team. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

a. Disarankan untuk melakukan penelitian lain seperti pengaruh 

kepemimpinan terhadap kerjasama team untuk mengetahui faktor lain 

yang dapat meningkatkan kualitas kerjasama team. 

b. Apabila hendak melakukan penelitian berkaitan dengan pelatihan maka 

disarankan untuk melakukan evaluasi sampai dengan tahap result 

sehingga dapat diketahui pengaruh langsung pelatihan terhadap 

kontribusinya pada perusahaan.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


