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Pendahuluan 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditandai dengan pertumbuhan 

industri perbankan yang ada dalam negara tersebut. Semakin berkembang industri 

perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Salah 

satu usaha jasa yang menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat adalah jasa 

pelayanan keuangan. Usaha jasa perbankan selain mengedepankan 

profesionalisme dalam pelayanan, juga harus mengedepankan kepercayaan kepada 

masyarakat sebagai nasabahnya. 

Frontliner atau front office bagi sebuah bank merupakan bagian organisasi 

dimana para karyawan secara langsung melayani nasabah, pelayanan pada 

frontliner merupakan pintu gerbang atau garis depan bank yang sering dinilai 

sebagai standar profesional bagi sebuah pelayanan bank yang mana karyawan 

frontliner merupakan ujung tombak sistem penyampaian layanan. State Bank Of 

India Indonesia (SBII) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

perbankan yang berlokasi di pusat Kota Jakarta. Perusahaan ini merupakan 

subsidiary dari State Bank Of India (SBI) yang berpusat di Mumbai, India. Berawal 

mula dari Bank Pasar Tampomas yang akhirnya menjadi Bank Indomonex kemudian 

pada tahun 2006 diakuisisi oleh SBI dengan kepemilikan saham 1% PT. Ravindo 

Jaya dan 99% dari State Bank Of India (Executive Summary, 2016). 

Sebagai pemain baru di dunia perbankan Indonesia, Bank SBI Indonesia mulai 

mempelajari trend market yang ada di Indonesia dengan menawarkan beberapa 

produk seperti pinjaman/kredit, tabungan, giro, dan deposito. Meskipun diakuisisi 

oleh Bank besar di India, namun pengaturan manajemennya dipercayakan kepada 

pengurus masing-masing negara dan belum tersentralisasi. Bank SBI Indonesia saat 

ini memiliki cabang di beberapa daerah ibukota serta propinsi lain yaitu Medan, 

Bandung dan Surabaya. 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang tidak dapat dipungkiri 

lagi sebagai penentu suksesnya sebuah organisasi dalam mencapai sasarannya 
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(Gaspersz, 2007). Perubahan organisasi yang dialami Bank SBI Indonesia, dengan 

visi misi perusahaan baru yaitu “Menjadi bank terdepan yang memenuhi seluruh 

kebutuhan nasabah secara keseluruhan dengan standar internasional serta menjadi 

jembatan hubungan bilateral dalam perdagangan dan investasi antara India dan 

Indonesia”, menjadikan tuntutan perusahaan akan karyawannya berbeda dan 

semakin meningkat. Diharapkan semua karyawan Bank SBI Indonesia memiliki 

motivasi yang tinggi. 

Bank SBI Indonesia memiliki perhatian atas pengembangan kualitas sumber 

daya manusia yang handal untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah. 

Pelayanan prima hanya dapat diberikan apabila karyawan memiliki motivasi yang 

tinggi (Usmara, 2008). Selaras dengan hal tersebut, manajemen Bank SBI Indonesia 

juga menyadari akan pentingnya menjaga dan mengembangkan kualitas Sumber 

Daya Manusia, maka dari itu peningkatan motivasi karyawan merupakan poin 

penting dan telah menjadi komitmen Bank SBI Indonesia.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) orang karyawan Bank SBI 

Indonesia pada Divisi Operasional, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan 

motivasi karyawan. 3 (tiga) orang karyawan mengemukakan bahwa terdapat 

permasalahan yang berhubungan dengan kebutuhan akan eksistensi. Karyawan 

tidak berkeinginan untuk dipindah kerja dari wilayah tempatnya bekerja walaupun 

ditujukan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari rekan kerjanya. Terdapat juga 

permasalahan tentang kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, seperti 

karyawan sulit untuk bekerjasama dengan rekan kerjanya. 2 (dua) orang karyawan 

lainnya mengemukakan terdapat kebutuhan akan pertumbuhan yang ditunjukkan 

dengan karyawan kurang tertarik untuk berprestasi misalnya enggan untuk diminta 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Diperkuat dengan rekap presensi bulanan yang ditunjukkan oleh Divisi Sumber 

Daya Manusia (SDM) tahun 2017 memperlihatkan 70% karyawan frontliner Bank 

SBI Indonesia rata-rata lebih dari 7 (tujuh) kali datang terlambat yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan karyawan. Fakta lain yang ditemukan 
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peneliti, dari 10 (sepuluh) karyawan yang diwawancara pada bagian frontliner, 8 

(delapan) karyawan diantaranya beranggapan bahwa mendapat komplain dari 

nasabah merupakan hal yang sudah biasa sehingga mereka enggan untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan terhadap nasabah. Hal ini berdampak pada standar 

pelayanan kepada nasabah yang tidak sama sehingga menimbulkan komplain dari 

nasabah dan mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja pada bagian frontliner. 

Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas, 

mulai dari dorongan dalam diri (drive) dan diakhiri dengan perilaku penyesuaian diri 

(Sperling dalam Usmara, 2008). Dorongan dari dalam yang dimiliki oleh karyawan 

menyebabkan karyawan tersebut melakukan suatu kegiatan. Karyawan itu 

selanjutnya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kegiatan tersebut dan 

melaksanakan kegiatan hingga akhir.  

McClelland’s Acquired Needs Theory (Dubrin, 2010) menjelaskan bahwa 

motivasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk menyelesaikan tugas 

atau pekerjaan yang diberikan kepada individu tersebut. Motivasi menurut 

McClelland (Dubrin, 2010) merupakan dorongan individu untuk melakukan berbagai 

kegiatan guna memuaskan kebutuhan yang dimiliki individu. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi antara lain adalah pengharapan, sistem imbal jasa, 

kemampuan, konsep diri, tekanan dari individu lain, kegiatan individu untuk 

mencapai kepuasan, serta employee engagement. Mohana (2012) telah melakukan 

penelitian dengan judul “Employee Engagement Training and Motivation: A Case 

Study”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan 

antara pelatihan employee engagement dengan motivasi. Subjek penelitian tersebut 

adalah karyawan Delta One Software Division yang memiliki level bawah dan 

menengah, di Chennai. Pelatihan dilakukan selama tiga hari dengan durasi dua jam 

setiap harinya. Hasilnya menunjukkan pelatihan employee engagement mampu 

membuat karyawan lebih menyadari dirinya dan akhirnya termotivasi untuk 

melakukan upaya yang terbaik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 
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yang penulis lakukan adalah memiliki variabel independent berupa pelatihan 

employee engagement sedangkan variabel dependent berupa motivasi. 

Perbedaannya yaitu subjek penelitian tersebut adalah karyawan Delta One Software 

Division yang memiliki level bawah dan menengah, di Chennai, sedangkan peneliti 

mengambil subjek karyawan frontliner Bank SBI Indonesia. 

Penelitian lain yang menunjukkan bahwa pelatihan employee engagement 

mampu mempengaruhi motivasi adalah penelitian yang telah dilakukan oleh 

Sylvester & Patel (2014). Penelitiannya berjudul “Engagement Training and 

Motivation”. Penelitian tersebut mengambil subjek pegawai pemerintah. Pelatihan 

dilakukan selama dua hari dengan durasi tiga jam setiap harinya. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa adanya pelatihan employee engagement mampu 

meningkatkan motivasi karyawan.  

Hotner (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Contribution of Employee 

Engagement Training to Motivation juga menegaskan bahwa pelatihan employee 

engagement mampu memberikan kontribusi bagi motivasi kerja karyawan. Hasil 

analisis datanya dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank menunjukkan nilai Z 

sebesar -2.553 dengan signifikansi 0,023 (p<0,05) yang berarti terdapat perbedaan 

signifikan tingkat motivasi subjek sebelum dilakukan pelatihan employee 

engagement dengan setelah dilaksanakan pelatihan tersebut. 

Schaufeli dan Salanova (2007) yang mengemukakan bahwa work engagement 

adalah suatu hal yang positif, pemenuhan, state bekerja terkait pikiran yang 

dikarakteristikkan melalui vigor, dedication, dan absorption. Vigor dikarakteristikan 

oleh energi tinggi dan ketahanan mental saat bekerja, keinginan untuk berinvestasi 

pada suatu pekerjaan dan tetap bertahan walaupun mengalami kesulitan. Dedication 

dikarakteristikkan lewat rasa signifikan dari antusiasme, inspirasi, kebanggaan, dan 

tantangan. Dedication lebih mengacu pada suatu involvement yang kuat atau 

selangkah lebih di depan daripada level identifikasi. Dedication memiliki cakupan 

yang lebih luas tidak hanya mengacu pada state keyakinan atau kognitif saja tetapi  

termasuk juga terhadap affective. Absorption dikarakteristikan dengan 
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berkonsentrasi penuh dan bahagia terlibat dalam pekerjaannya. Hal tersebut 

mengakibatkan waktu terasa berlalu dengan cepat dan orang tersebut sulit untuk 

memisahkan diri dari pekerjaannya (Man & Hadi, 2013). Schaufeli dan Salanova 

(2007) menjelaskan bahwa setiap organisasi penting untuk mengembangkan 

employee engagement karyawan. Hal ini karena adanya employee engagement 

dapat membuat organisasi menjadi sehat dan akhirnya dapat berkompetisi dengan 

organisasi lainnya. Artinya, employee engagement membantu eksistensi organisasi.  

Pelatihan employee engagement secara teoritis dianggap mampu 

meningkatkan motivasi karyawan (Rakhmat, 2010). Guna meningkatkan motivasi 

karyawan frontliner Bank SBI Indonesia, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pelatihan Employee Engagement untuk Meningkatkan 

Motivasi Karyawan Frontliner Bank SBI Indonesia Cabang Jakarta”. Penelitian ini 

penting untuk dilakukan karena motivasi yang rendah akan menghambat 

perkembangan perusahaan. Padahal Bank SBI Indonesia sebagai sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dituntut untuk selalu memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Tanpa adanya motivasi yang baik tidak 

mungkin pelayanan prima dapat terwujud karena karyawan akan malas bekerja dan 

tidak menunjukkan kemampuan kerja yang maksimal.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan motivasi 

karyawan sebelum pelatihan employee engagement dan sesudah pelatihan 

employee engagement. Penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis : untuk manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah psikologi utamanya psikologi industri dan 

organisasi serta instansi yang membahas tentang pelatihan employee engagement 

untuk meningkatkan motivasi karyawan. Manfaat praktis penelitian, apabila terbukti, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi kepada perusahaan 

untuk meningkatkan motivasi karyawannya melalui pelatihan employee engagement.  
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Motivasi  

Motivasi dalam bahasa Inggris disebut motivation yang berasal dari bahasa 

Latin “movere” yang berarti dorongan atau menggerakkan (Steers & Poster, dalam 

Wijono, 2010). Passer dan Smith (2013) menjelaskan bahwa motivasi merupakan 

proses yang mempengaruhi arah, tujuan yang membentuk tingkah laku. Motivasi 

sendiri bukanlah suatu yang bersifat independent dan bersifat netral, akan tetapi 

motivasi dapat dipengaruhi oleh adanya pengalaman masa lalu, situasi lingkungan, 

cita-cita hidup dan lain-lainnya. Motivasi merupakan semangat yang dimiliki individu 

untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Semangat setiap karyawan pada dasarnya 

berbeda-beda. Adanya motivasi yang tinggi dapat membuat individu berupaya untuk 

terus bekerja dengan baik meskipun mendapatkan hambatan saat menyelesaikan 

pekerjaannya (Robbins, 2008).  

Wexley & Yukl (dalam As’ad, 2010) memberikan batasan mengenai motivasi 

sebagai “proses dimana tingkah laku diperkuat dan diarahkan”. Alderfer (Robbins, 

2008) menyatakan bahwa motivasi adalah pendorong utama perilaku seseorang 

sehingga individu tersebut mampu bertahan dan berjuang terus menerus sampai 

mencapai tujuannya. Sedangkan Gray (dalam Gibson dkk, 2007) mendefinisikan 

bahwa motivasi  merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau 

eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme 

dalam persistensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Hasibuan (2009) 

menyatakan bahwa motivasi adalah daya penggerak yang menciptakan kegairahan 

kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi 

dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. 

Motivasi merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seseorang 

karyawan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau 

keterampilan, tenaga dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai hal yang biasanya terkandung 

dalam definisi tentang motivasi, antara lain keinginan, harapan kebutuhan, tujuan, 
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sasaran, dorongan dan insentif. Tiga komponen utamanya yaitu, kebutuhan, 

dorongan, dan tujuan (Siagian, 2015). 

Walgito (2010) mengungkapkan bahwa kalau orang ingin mengetahui 

mengapa orang berbuat atau berperilaku ke arah sesuatu seperti yang dikerjakan, 

maka orang tersebut akan terkait dengan motivasi atau perilaku yang termotivasi 

(motivated behavior). Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau 

organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa motivasi itu mempunyai tiga aspek, yaitu (1) keadaan terdorong 

dalam diri organisme (a driving state), yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan 

misalnya kebutuhan jasmani, karena keadaan lingkungan, atau karena keadaan 

mental; (2) perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini; (3) goal atau tujuan 

yang ditinjau oleh perilaku tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa motivasi 

adalah semangat atau suatu kondisi yang mendorong seseorang melakukan suatu 

perbuatan. Artinya, motivasi merupakan suatu daya pendorong (driving force) yang 

menyebabkan orang berbuat sesuatu.  

 

Aspek- Aspek Motivasi 

  McCleland (Munandar, 2010) mengemukakan bahwa aspek-aspek motivasi 

meliputi tiga kebutuhan: 

a. Kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement-n’Ach) 

Yaitu seseorang yang memiliki dorongan kuat untuk berhasil. Bergairah 

untuk melakukan sesuatu lebih baik dan lebih efisien dibandingkan hasil 

sebelumnya dan memiliki kebutuhan untuk berprestasi  yang tinggi dan lebih 

menyukai pekerjaan-pekerjaan dimana mereka memiliki tanggung jawab pribadi, 

mau menerima feedback dan tugas pekerjaan yang memiliki resiko yang sedang. 

Menurut McClelland (Robbins, 2008), beberapa individu mempunyai 

dorongan yang kuat sekali untuk berhasil. Ada individu yang lebih mengejar 

prestasi pribadi dibandingkan dengan adanya imbalan terhadap keberhasilan. 
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Individu tersebut mempunyai dorongan untuk melakukan sesuatu dengan lebih 

baik atau lebih efisien daripada yang telah dilakukan sebelumnya. Dorongan ini 

yang disebut dengan dorongan akan prestasi (need for achievement-n’Ach). 

Penelitian yang dilakukan McClelland (Robbins, 2008) berkaitan dengan 

kebutuhan akan motivasi, menemukan bahwa individu-individu yang mempunyai 

dorongan prestasi tinggi, mempunyai tanggung jawab pribadi untuk 

memecahkan permasalahan, dapat menerima umpan balik atas kinerjanya 

sehingga dapat mengambil manfaat dari kritikan yang diutarakan individu lain, 

berusaha untuk maju, serta tidak mengandalkan individu lain.  

b. Kebutuhan untuk Berkuasa (Need for Power) 

Yaitu adanya keinginan yang kuat untuk mengendalikan orang lain, untuk 

memengaruhi orang lain, dan untuk memiliki dampak terhadap orang lain. 

Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berkuasa menyukai pekerjaan-

pekerjaan dimana mereka menjadi pimpinan, dan mereka berupaya untuk 

memengaruhi orang lain. 

c. Kebutuhan untuk Berafiliasi (Need for Affiliation) 

Yaitu seseorang yang berusaha mendapatkan persahabatan, ingin disukai 

dan diterima oleh orang lain. Menyukai situasi-situasi kooperatif, dan 

menginginkan hubungan yang melibatkan saling pengertian dalam derajat yang 

tinggi dan berusaha untuk menghindari konflik. 

Alderfer berpendapat bahwa terdapat tiga macam kebutuhan dalam diri 

manusia yang merupakan kebutuhan inti (core need) dan dikenal dengan teori ERG 

(Robbins, 2008). Teori Existence, Relatedness and Growth (ERG) Alderfer tersebut 

merupakan modifikasi dari teori kebutuhan Maslow.   

a. Kebutuhan-kebutuhan akan eksistensi (Existence Needs=E) 

Individu bekerja agar eksistensi atau kehadirannya diakui oleh individu 

lain. Individu akan merasa senang apabila mendapat pengakuan dari individu 

lain. Pengakuan tersebut dapat berupa penghargaan ataupun pujian. 
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Kebutuhan-kebutuhan akan eksistensi berkaitan dengan kebutuhan yang 

dimiliki oleh individu agar kehadirannya diakui oleh individu lain.  

b. Kebutuhan-kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain (Relatedness 

Needs=R) 

Individu memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain. 

Artinya, setiap individu tidak dapat hidup seorang diri. Adanya kebutuhan untuk 

berhubungan dengan pihak lain membuat individu memiliki motivasi untuk 

bekerja. Adanya pekerjaan menjadi sarana bagi individu untuk berinteraksi 

dengan individu lain serta menjalin suatu relationship yang lebih luas. 

As’ad (2010) menjelaskan bahwa dengan bekerja, individu dapat 

memperluas jaringannya seperti untuk berkenalan, berinteraksi, bertukar pikiran 

atau diskusi serta bekerjasama dengan individu lain. Hal ini merupakan 

kebutuhan bagi individu sehingga individu termotivasi untuk melakukan 

pekerjaan.  

c. Kebutuhan-kebutuhan akan pertumbuhan (Growth Needs=G) 

Pada masa dewasa terdapat kebutuhan yang besar dalam diri individu 

untuk mengaktualisasikan dirinya (Hurlock, 2010). Kebutuhan ini oleh Maslow 

sebagai kebutuhan aktualisasi diri sedangkan oleh Alderfer (Robbins, 2008) 

disebut dengan kebutuhan akan pertumbuhan. Kebutuhan untuk terus 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki individu membentuk motivasi 

bekerja pada individu.  

Aspek yang digunakan oleh peneliti untuk memahami motivasi adalah aspek 

motivasi menurut Alderfer (Robbins, 2008) yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan 

untuk berhubungan dengan pihak lain serta kebutuhan akan pertumbuhan. 

Dipilihnya aspek tersebut karena sesuai dengan pendapat Usmara (2008) yaitu 

aspek yang dimiliki Alderfer mampu mengungkap motivasi secara detail dan sesuai 

untuk subjek yang karakteristiknya karyawan. 
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Amstrong (dalam Anoraga, 2010) menyatakan bahwa faktor- faktor yang 

mempengaruhi motivasi antara lain: 

a. Konsep diri 

Konsep diri merupakan pemahaman individu terhadap kelebihan serta 

kekurangan yang dimilikinya. Adanya pemahaman tersebut dapat mendorong 

individu untuk melakukan usaha yang terbaik terhadap pekerjaannya. 

b. Tekanan dari individu lain 

Adanya tekanan yang diberikan individu lain, utamanya di lingkungan kerja dapat 

mempengaruhi motivasi individu. 

c. Kegiatan individu 

Sampai sejauh mana kegiatan yang dilakukan individu memberikan peluang 

untuk pencapaian, tanggung jawab dan kepuasan. 

d. Pengharapan 

Individu akan termotivasi jika mereka berpikir mereka akan memperoleh apa 

yang mereka inginkan, atau menghindari apa yang tidak mereka inginkan. 

e. Sistem imbal jasa 

Sejauh mana imbal jasa memenuhi atau memuaskan kebutuhan akan 

keamanan, penghargaan sosial, dan pemenuhan diri. 

f. Kemampuan 

Kecerdasan, keterampilan, dan pengetahuan individu yang bersangkutan. 

g. Employee engagement 

Schaufeli dan Bakker (2006) menjelaskan bahwa employee engagement adalah 

suatu hal yang positif, pemenuhan, state  bekerja terkait pikiran yang 

dikarakteristikkan melalui vigor, dedication, dan absorption. 

 

Siagan (2006) menambahkan bahwa motivasi juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hal yang termasuk faktor 

internal adalah:  
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a. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri 

Setiap individu memiliki persepsi tentang dirinya sendiri. Apabila persepsi 

tentang kemampuannya positif maka ia akan semakin bersemangat dalam 

bekerja.  

b. Harga diri  

Stuart & Sundeen (2012), mengatakan bahwa harga diri (self esteem) adalah 

penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa 

jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. 

c. Kepuasan kerja  

Robbins (2011) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima 

seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 

d. Employee engagement  

Employee engagement merupakan attitute positif yang dimiliki oleh karyawan 

terhadap organisasi dan nilai-nilainya. 

Fakor eksternal yang mempengaruhi motivasi seseorang antara lain jenis dan 

sifat pekerjaan, rekan kerja, kepemimpinan dalam organisasi, serta situasi 

lingkungan kerja. Jenis dan sifat setiap pekerjaan berbeda-beda. Demikian juga 

kepemimpinan dalam organisasi serta situasi lingkungan kerja. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

antara lain konsep diri (persepsi seseorang mengenai diri sendiri), harga diri (self 

esteem), kepuasan kerja, employee engagement. Faktor eksternal antara lain 

tekanan dari individu lain, kegiatan individu, pengharapan, sistem imbal jasa. Faktor 

employee engagement berkaitan dengan individu itu sendiri sehingga dapat dibentuk 

melalui pelatihan. Hal tersebut membuat peneliti memilih pelatihan employee 

engagement dalam penelitian ini. 

 

 



12 

 

 

 

Pelatihan Employee Engagement 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan intervensi pelatihan employee 

engagement untuk meningkatkan motivasi karyawan. Sedikit penjelasan terkait 

dengan definisi pelatihan. Anastasi (2012) mendefinisikan latihan dalam arti sempit 

merupakan keterampilan atau informasi tertentu, sedangkan dalam arti luas latihan 

merupakan upaya pengembangan seperti usaha yang dilakukan dalam dunia 

pendidikan. Latihan harus dikembangkan melalui tiga langkah yaitu: 1) analisa 

tugas, yaitu menetapkan materi yang harus dipelajari; 2) penyusunan tahapan 

latihan, yaitu pemilihan teknik dan media instruksi; 3) evaluasi latihan, yaitu untuk 

mengetahui pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pelatihan merupakan kumpulan 

rencana yang teratur dari pengalaman pendidikan untuk melakukan modifikasi. 

Setiap pelatihan terdapat beberapa komponen yang perlu dipenuhi yaitu sasaran 

pelatihan, pelatih, bahan pelatihan, metode pelatihan, media pelatihan, dan peserta 

yang masing-masing saling mempengaruhi dan menunjang keberhasilan pelatihan.  

Adanya pendekatan behavioristik juga menjelaskan individu dapat belajar 

melalui pelatihan. Belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan 

dinilai secara konkret. Bandura dikenal dalam teori behaviour kognitif. Bandura 

menjelaskan faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi adalah 

1) Perhatian, mencakup peristiwa peniruan dan karakteristik pengamat; 2) 

Penyimpanan atau proses mengingat, mencakup kode pengkodean simbolik; 3) 

Reproduksi motorik, mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan 

umpan balik; 4) Motivasi, mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap 

diri sendiri (Suryabrata, 2003). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah 

mengajarkan suatu perilaku baru yang bersifat praktis, yaitu keterampilan yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dipelajari dalam waktu singkat 

sedangkan untuk pelatihan employee engagement menurut Schaufeli dan Bakker 

(2006) adalah suatu hal yang positif, pemenuhan, state bekerja terkait pikiran yang 

dikarakteristikkan melalui vigor, dedication, dan absorption. 
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Pelatihan employee engagement dapat membentuk suatu engagement positif 

karena sesuai dengan pendapat Vokic dan Hernaus (2015) yang menjelaskan 

bahwa sumber pelatihan employee engagement informasi akan mengajarkan 

individu tentang pentingnya vigor, dedication, dan absorption serta cara 

meningkatkannya. Vigor dikarakteristikan oleh energi tinggi dan ketahanan mental 

saat bekerja, keinginan untuk berinvestasi pada suatu pekerjaan dan tetap bertahan 

walaupun mengalami kesulitan. Dedication dikarakteristikkan lewat rasa signifikan 

dari antusiasme, inspirasi, kebanggaan, dan tantangan. Dedication lebih mengacu 

pada suatu involvement yang kuat atau selangkah lebih di depan daripada level 

identifikasi. Dedication memiliki cakupan yang lebih luas tidak hanya mengacu pada 

state keyakinan atau kognitif saja tetapi  termasuk juga terhadap affective. 

Absorption dikarakteristikan dengan berkonsentrasi penuh dan bahagia terlibat 

dalam pekerjaannya. Hal tersebut mengakibatkan waktu terasa berlalu dengan cepat 

dan orang tersebut sulit untuk memisahkan diri dari pekerjaannya (Man & Hadi, 

2013). Schaufeli dan Salanova (2007) menjelaskan bahwa setiap organisasi penting 

untuk mengembangkan employee engagement karyawan. Hal ini karena adanya 

employee engagement dapat membuat organisasi menjadi sehat dan akhirnya dapat 

berkompetisi dengan organisasi lainnya. Artinya, employee engagement membantu 

eksistensi organisasi.  

Pelatihan employee engagement merupakan upaya untuk mengajarkan 

keterampilan secara singkat guna membentuk cara pandang dan pemahaman 

tentang engagement terhadap dirinya sendiri. Pelatihan yang diberikan diharapkan 

dapat membuat karyawan lebih memahami apa pentingnya employee engagement 

dan mau mengembangkan engagement yang dimilikinya. 

Materi pelatihan employee engagement disusun berdasarkan aspek-aspek 

milik Vokic & Hernaus (2015) yaitu vigor, dedication, dan absorption. Pelatihan 

employee engagement terbagi menjadi enam sesi yaitu pembukaan dan perkenalan, 

pemahaman employee engagement, mengenali aspek vigor, mengenali aspek 

dedication, mengenali aspek absorption, serta Penutup. Alasan disusunnya 
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pelatihan ini menjadi enam sesi mengikuti pendapat Larasati (2012) yang 

menjelaskan bahwa pada penyusunan pelatihan sebaiknya dilakukan secara 

bertahap mulai dari mengenal para peserta, membuat peserta merasa santai, 

memberikan materi pelatihan kepada peserta, serta membuat peserta mau 

melakukan perubahan diri. 

 

Tahap-tahap Membuat Pelatihan 

Mathis dan Jackson (2003) menjelaskan tahapan dalam proses pelatihan 

sebagai berikut:  

1. Assessment (Penilaian) yaitu tahap melakukan analisis terhadap kebutuhan 

pelatihan dan mengidentifikasi tujuan dan kriteria pelatihan.  

2. Design (Desain) yaitu tahap melakukan tes awal untuk peserta pelatihan, 

memilih metode pelatihan, dan merencanakan pelatihan. 

3. Delivery (Penyampaian) yaitu tahap membuat jadwal pelatihan, pelaksanaan 

pelatihan dan memonitor pelatihan. 

4. Evaluation (Evaluasi) yaitu tahap melakukan pengukuran hasil pelatihan dan 

membandingkan hasil dengan tujuan atau kriteria pelatihan. 

Tahapan dalam proses pelatihan tersebut digambarkan sebagai berikut: 
 
 

 

     

  

 

 
 

Gambar 1. Tahapan dalam Pelatihan (Mathis & Jackson, 2003) 
 

Kegiatan pertama pelatihan dengan melakukan analisa kebutuhan mencakup 

analisis analisis individu, analisis tugas dan analisis organisasi. Tahap kedua adalah 

memastikan kesiapan karyawan mengikuti pelatihan, dengan melihat sikap, motivasi 

Assessment 
- Analysis training needs  
- Identify training 

objective and criteria 

Design 
- Pretest trainees  
- Select training methods  
- Plan training  

Evaluation 
- Measure training outcomes 
- Compare outcomes to 

objectives/criteria 

Delivery 
- Schedule training  
- Conduct training 
- Monitor training 
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dan keahlian dasar. Tahap ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar. Tahap ini 

perlu dirumuskan tentang tujuan pembelajaran, materi, praktek, umpan balik, 

komunitas belajar, modeling, dan program administrasi. Tahap keempat adalah 

melakukan transfer of training, berisi manajemen diri, dukungan rekan sejawat dan 

pimpinan perusahaan. Tahap kelima adalah membangun rencana evaluasi, berisi 

membuat hasil pembelajaran, memilih rancangan evaluasi dan analisis rencana 

biaya dan keuntungan. Tahap keenam adalah memilih metode pelatihan. Metode 

yang dalam penelitian ini adalah dengan presentasi, hands-on dengan teknik 

simulasi, game, role play dan diskusi, serta metode group building. Tahap yang 

terakhir adalah memonitor dan mengevaluasi program pelatihan, yaitu berisi 

melakukan evaluasi dan membuat perubahan untuk meningkatkan program. 

Konsep engagement pertama sekali diperkenalkan oleh Kahn pada tahun 

1990. Engagement didefinisikan sebagai penguasaan karyawan sendiri terhadap 

perannya dalam pekerjaan, dimana akan mengikat diri dengan pekerjaannya, 

kemudian akan bekerja dan mengekspresikan diri secara fisik, kognitif dan 

emosional selama memerankan performanya. Level engagement yang tinggi 

membawa kepada hasil yang positif bagi individu (kualitas dari pekerjaan orang-

orang dan pengalamannya dalam melakukan pekerjaan) dan juga level organisasi 

(pertumbuhan dan produktivitas organisasi). Employee engagement memungkinkan 

individu untuk menanamkan diri sepenuhnya terhadap pekerjaan dengan 

meningkatkan self-efficacy dan berdampak positif pada kesehatan karyawan yang 

akan meningkatkan dukungan karyawan terhadap organisasi. Man & Hadi (2013) 

menjelaskan bahwa engagement merupakan salah satu konsep yang membahas 

sisi positif psikologis manusia, terutama dalam kaitannya terhadap pekerjaan.  

Pendekatan kedua mengenai konsep engagement berasal dari literatur 

mengenai burnout (Maslach dkk, 2001). Employee engagement didefinisikan 

sebagai lawan dari burnout, dimana engagement sebagai keadaan emosional yang 

menetap (persisten), dikarakteristikkan dengan adanya level yang tinggi dalam 

aktivasi dan kesenangan. Maslach dkk (2001) juga berasumsi bahwa engagement 
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dan burnout membentuk kutub-kutub yang berlawanan dalam suatu kontinum kerja 

yang berkaitan dengan kesejahteraan, dimana burnout sebagai kutub negatif dan 

engagement sebagai kutub positif. Namun demikian, meskipun penelitian burnout 

memberikan perkembangan terhadap operasionalisasi definisi engagement, asumsi 

mengenai burnout dan engagement merupakan kutub-kutub yang saling berlawanan 

belum begitu diterima dan penggunaan instrument tunggal, yaitu Maslach Burnout 

Index (MBI) untuk membuktikan konsep tersebut masih dipertanyakan dalam 

penelitian lain (Lee, 2012).   

Schaufeli dan Bakker (2006) menjelaskan bahwa employee engagement 

adalah suatu hal yang positif, pemenuhan, state bekerja terkait pikiran yang 

dikarakteristikkan melalui vigor, dedication, dan absorption. Chughtai dan Buckley 

(2008) menjelaskan bahwa employee engagement merupakan suatu konsep yang 

mampu meminimalisir pindahnya karyawan dari tempat kerja. Employee 

engagement karakter yang ditimbulkan oleh energi, keinginan untuk terlibat dan 

efikasi diri individu. Hal ini membuat setiap organisasi menghendaki tingginya tingkat 

work engagement para karyawan. 

Schaufeli dan Bakker (2006) membedakan engagement dari konstruk-konstruk 

peran pekerjaan lainnya, dimana daripada keadaan sesaat dan spesifik, 

engagement mengacu pada keadaan afektif-kognitif yang lebih menetap (persisten) 

dan menyeluruh, yang tidak hanya fokus pada objek, kejadian, individu atau perilaku 

tertentu. Definisi employee engagement oleh Schaufeli dan Bakker (2006) ini, 

merupakan definisi yang lebih luas dan lebih sering digunakan dalam studi penelitian 

(Lee, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas, mengacu pada pendapat Schaufeli dan Bakker 

(2006), definisi employee engagement dalam penelitian ini adalah keadaan yang 

positif sehingga mampu menimbulkan motivasi dan adanya pemenuhan diri dalam 

pekerjaan yang dikarakteristikkan dengan adanya vigor (kekuatan), dedication 

(dedikasi), dan absorption (absorpsi).  
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Aspek-aspek Employee Engagement 

Schaufeli dan Bakker (2006) mengkonseptualisasikan aspek-aspek employee 

engagement, sebagai berikut :  

a. Vigor (kekuatan)  

Vigor mengacu pada level energi yang tinggi dan resiliensi, serta tidak 

mudah lelah dan gigih dalam menghadapi kesulitan. Artinya vigor berkaitan 

dengan rasa tidak mudah berputusasa. Biasanya orang-orang yang memiliki skor 

vigor yang tinggi tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan serta dapat 

mudah bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Skor yang rendah pada 

vigor menunjukkan adanya rasa mudah putusasa pada individu.  

b.  Dedication (dedikasi)  

Dedication mengacu pada kesediaan individu untuk memberikan 

pengorbanan, pikiran dan waktu deni keberhasilannya menyelesaikan pekerjaan. 

Dedikasi yang tinggi dapat ditunjukkan dengan melakukan hal-hal yang 

bermakna, antusias dan bangga dalam pekerjaan, dan merasa terinspirasi dan 

tertantang oleh pekerjaannya. Orang-orang yang memiliki skor dedication yang 

tinggi secara kuat mengidentifikasi pekerjaan karena menjadikannya pengalaman  

berharga, menginspirasi dan menantang. Disamping itu, biasanya merasa 

antusias dan bangga terhadap pekerjaannya. Skor rendah pada dedication berarti 

tidak mengidentifikasi diri dengan pekerjaan karena tidak memiliki pengalaman 

bermakna, menginspirasi atau menantang, terlebih lagi merasa tidak antusias dan 

bangga terhadap pekerjaannya. 

c.  Absorption (absorpsi)  

Absorption mengacu pada berkonsentrasi secara penuh dan mendalam, 

tenggelam dalam pekerjaan dimana waktu berlalu terasa cepat dan kesulitan 

memisahkan diri dari pekerjaan, sehingga melupakan segala sesuatu 

disekitarnya. Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada absorption biasanya 

merasa senang perhatiannya tersita oleh pekerjaan, merasa tenggelam dalam 

pekerjaan dan memiliki kesulitan untuk memisahkan diri dari pekerjaan. 
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Akibatnya, apapun disekelilingnya terlupakan dan waktu terasa berlalu cepat. 

Sebaliknya orang dengan skor absorption yang rendah tidak merasa tertarik dan 

tidak tenggelam dalam pekerjaan, tidak memiliki kesulitan untuk berpisah dari 

pekerjaan dan tidak lupa segala sesuatu disekelilingnya, termasuk waktu.  

Bakker & Leiter (2010) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek dalam 

employee engagement. Aspek-aspek tersebut yaitu:  

a. Affective commitment 

Aspek ini ditunjukkan dengan adanya ikatan emosional yang dimiliki 

karyawan organisasi dengan organisasi tempatnya bekerja. Terdapat perasaan 

nyaman dan senang saat bekerja serta adanya kegelisahan dalam diri apabila 

tidak mampu memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi. 

b. Continuance commitment  

Adanya aspek ini nampak dari terdapatnya keinginan dari dalam diri 

karyawan organisasi untuk terus bekerja di organisasi. 

c. Extra-role behavior 

Makna dari extra-role behavior merupakan perilaku karyawan organisasi 

yang benar-benar berusaha untuk mentaati segala peraturan yang ada di 

organisasi. Artinya, karyawan organisasi tersebut tidak merasa terpaksa untuk 

melakukan apa yang menjadi aturan. 

Vokic dan Hernaus (2015) menjelaskan bahwa terdapat dua aspek dalam 

employee engagement, yaitu: 

a. Antusias dalam melakukan pekerjaan 

Aspek ini ditunjukkan dengan adanya semangat yang tinggi pada individu 

saat menerima dan mengerjakan tugas kerja yang diberikan kepadanya. 

b. Bekerja dengan sepenuh hati 

Maksud dari bekerja dengan sepenuh hati adalah melakukan tugas yang 

ada dengan perasaan suka cita serta tidak merasa terpaksa. Hal ini dapat 

ditinjau dari ada atau tidaknya keluhan yang dikemukakan individu dengan 

adanya tugas tersebut atau perilaku pengabaian terhadap tugas. Artinya, 
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individu yang bekerja dengan sepenuh hati akan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

aspek employee engagement sebagaimana yang dikemukakan oleh yaitu vigor 

(kekuatan), dedication (dedikasi), absorption (absorpsi), affective commitment, 

continuance commitment, extra-role behavior, antusias dalam melakukan 

pekerjaan, serta bekerja dengan sepenuh hati. Aspek yang akan peneliti 

gunakan untuk memahami work engagement adalah aspek dari Schaufeli dan 

Bakker (2003) yaitu vigor (kekuatan), dedication (dedikasi), absorption 

(absorpsi). Alasan digunakannya aspek ini adalah karena dalam Bank SBI 

Indonesia memang diperlukan kekuatan, dedikasi maupun absorpsi sehingga 

aspek tersebut sesuai apabila digunakan untuk memahami employee 

engagement subjek penelitian ini.  

  

Metode dalam Pelatihan Employee Engagement 

Yuwono (2005) menjelaskan beberapa metode pelatihan atau training, yaitu:  

a. Metode Presentasi, yaitu peserta pelatihan banyak berperan sebagai penerima 

informasi yang pasif. 

b. Metode Hand-on, yaitu metode pelatihan yang menuntut peserta untuk terlibat 

aktif dalam pelatihan. 

c. Metode group building, yaitu metode membangun kelompok untuk meningkatkan 

efektivitas tim atau kelompok. 

Metode yang digunakan dalam pelatihan employee engagement 

menggunakan kombinasi yaitu presentasi, metode hands-on dengan teknik simulasi, 

game, role play dan diskusi, serta metode group building. 
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Evaluasi Pelatihan Employee Engagement 

Selaras dengan hal tersebut, Kirkpatrick  (1998) mengungkapkan untuk 

mengevaluasi program pelatihan ada empat level yang harus dilalui, yaitu:  

a. Tahap Reaksi (Reaction) 

Mengukur reaksi peserta pelatihan atau perasaan tentang program pelatihan 

yang telah dilakukan. Caranya dengan meminta komentar dari peserta palatihan 

baik secara tertulis maupun bentuk kuesioner. 

b. Tahap Pembelajaran (Learning) 

Learning merupakan hal yang penting bagi pelatihan, untuk mengetahui apakah 

pelatihan sudah efektif. Materi yang telah disampaikan dapat dimengerti oleh 

peserta atau belum. Proses learning seringkali digunakan untuk mengetahui 

tingkat knowledge pada peserta pelatihan. 

c. Tahap Perilaku (Behaviour) 

Behaviour bertujuan untuk transfer positif yaitu antara apa yang dipelajari 

dengan yang diterapkan dalam pekerjaan. Kriteria ini ditunjukan melalui 

perubahan tingkah laku dalam pekerjaannya. Evaluasi tahap ke tiga dilakukan 

dengan menggunakan metode observasi.   

Evaluasi program pelatihan yang dilakukan pada penelitian ini sampai dengan 

tahap ketiga yaitu tahap perilaku. Evaluasi tahap reaction diukur dengan cara 

meminta komentar dan penilaian dari peserta pelatihan baik secara tertulis maupun 

bentuk kuesioner. Evaluasi tahap learning diukur dengan pemberian lembar soal dan 

pengisian jawaban atas materi yang diberikan pada saat pelatihan. Evaluasi tahap 

behavior dilakukan dengan metode observasi. Observasi dilakukan dua kali yaitu 

satu hari sebelum pelatihan dilaksanakan dan dua bulan sesudah pelatihan 

dilaksanakan. Terakhir, peneliti membuat analisa setiap aspek motivasi yang 

dipengaruhi oleh pelatihan employee engagement. 
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Pengaruh Pelatihan Employee Engagement untuk Meningkatkan Motivasi 

Karyawan  

Walgito (2010) mengungkapkan bahwa kalau orang ingin mengetahui 

mengapa orang berbuat atau berperilaku ke arah sesuatu seperti yang dikerjakan, 

maka orang tersebut akan terkait dengan motivasi atau perilaku yang termotivasi 

(motivated behavior). Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau 

organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Hasibuan (2009) menyatakan 

bahwa motivasi adalah daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan 

segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. 

Motivasi merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seseorang 

karyawan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau 

keterampilan, tenaga dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

instansi yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2015). Motivasi dalam bahasa 

Inggris disebut motivation yang berasal dari bahasa Latin movere yang dimaksud 

“menggerakkan”. Gibson dkk (2007) menyatakan bahwa motivasi sebagai kekuatan 

yang mendorong seorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku.  

Motivasi memiliki tiga aspek yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan untuk 

berhubungan dengan pihak lain serta kebutuhan akan pertumbuhan. Kebutuhan-

kebutuhan akan eksistensi berkaitan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh karyawan 

agar kehadirannya diakui oleh karyawan lain. Kebutuhan untuk berhubungan 

dengan pihak lain merupakan keinginan karyawan untuk berinteraksi dengan 

karyawan lain serta menjalin suatu relationship yang lebih luas. Kebutuhan akan 

pertumbuhan merupakan kebutuhan karyawan untuk mengaktualisasikan dirinya 

(Alderfer dalam Robbins, 2008). 

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pelatihan employee 

engagement dapat mempengaruhi motivasi karyawan. Salah satunya adalah 

penelitian yang telah dilakukan oleh Mohanan (2012) dengan judul “Employee 
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Engagement Training and Motivation: A Case Study”. Hasilnya menunjukkan 

pelatihan employee engagement mampu membuat karyawan lebih menyadari 

dirinya dan akhirnya termotivasi untuk melakukan upaya yang terbaik.  

Aspek-aspek yang ada dalam motivasi berkaitan dengan employee 

engagement. Pelatihan employee engagement disusun berdasarkan aspek-aspek 

milik Vokic & Hernaus (2015) yaitu vigor, dedication, dan absorption. Semakin tinggi 

ketiga aspek tersebut, maka semakin tinggi employee engagement yang dimiliki 

individu. Saat pelatihan, peserta diminta untuk memahami tentang vigor yang 

dikarakteristikan oleh energi tinggi dan ketahanan mental saat bekerja, keinginan 

untuk berinvestasi pada suatu pekerjaan dan tetap bertahan walaupun mengalami 

kesulitan. Selanjutnya peserta pelatihan akan diminta untuk memahami kondisi vigor 

yang dimilikinya dan merubah menjadi lebih baik. Adanya vigor yang tinggi akan 

meningkatkan kebutuhan eksistensi, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak 

lain serta kebutuhan akan pertumbuhan. 

Pada saat pelatihan, dedication yang dimiliki peserta juga akan ditingkatkan. 

Dedication dikarakteristikkan melalui rasa signifikan dari antusiasme, inspirasi, 

kebanggaan, dan tantangan. Dedication memiliki cakupan yang lebih luas tidak 

hanya mengacu pada state keyakinan atau kognitif saja tetapi  termasuk juga 

terhadap affective. Hal ini tentu saja pada akhirnya juga dapat mempengaruhi 

kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain serta 

kebutuhan akan pertumbuhan. 

Absorption dikarakteristikan dengan berkonsentrasi penuh dan bahagia terlibat 

dalam pekerjaannya (Man & Hadi, 2013). Adanya absorption yang tinggi akan 

meningkatkan kebutuhan eksistensi serta kebutuhan akan pertumbuhan dalam diri 

karyawan. Adanya keterkaitan antara aspek employee engagement dengan aspek 

motivasi menunjukkan bahwa pelatihan employee engagement dapat meningkatkan 

motivasi karyawan.  

Paska Pelatihan Employee Engagement terdapat perubahan pada diri individu 

yaitu individu tersebut mau melakukan upaya yang terbaik karena percaya pada 
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kemampuannya, senang bekerja sama serta ingin mengembangkan diri (Sylvester & 

Patel, 2014). Kondisi serupa juga dikemukakan oleh Mohanan (2012) yang 

menegaskan bahwa pelatihan employee engagement dapat mempengaruhi motivasi 

karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan employee 

engagement dapat meningkatkan motivasi karyawan. Hal ini disebabkan terdapat 

keterkaitan antara aspek yang ada dalam employee engagement dengan aspek 

dalam motivasi. Hal ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Kerangka Dasar Berfikir Penelitian 
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Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan motivasi sebelum dan sesudah 

diadakan pelatihan employee engagement. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuasi. Metode yang digunakan 

yaitu One Group Pretest-Posttest design. Artinya, sebelum dan sesudah perlakuan 

diberikan, dilakukan pengukuran. Suryabrata (2008) menjelaskan design sebagai 

berikut: 

                               

 

Gambar 3. One Group Pre-test Post-test Design 

Keterangan: 
01     : Pengukuran (Pre-test) 
X   : Perlakuan (Intervensi pelatihan + Follow up) 
02    : Pengukuran (Post-test) 

 

Identifikasi Variabel  

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel tergantung 

(dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). Penjelasan dari 

variabel tersebut sebagai berikut: 

1. Variabel tergantung : Motivasi  

2. Variabel bebas        : Pelatihan Employee Engagement  

 

Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian ini sebagai berikut: 

1. Motivasi merupakan semangat yang dimiliki oleh karyawan untuk menyelesaikan 

01   x   02 
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