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Selisih aspek eksistensi antara pretest dan posttest adalah 28.57. Selisih 

aspek interaksi antara pretest dan posttest adalah 39.36. Selisih aspek pertumbuhan 

antara pretest dan posttest adalah 20.14. Nampak dari ketiga aspek tersebut aspek 

interaksi yang paling dominan mengalami perubahan dengan adanya pelatihan 

employee engagement. Perubahan aspek interaksi lebih tinggi dibandingkan dengan 

aspek eksistensi maupun aspek pertumbuhan, merupakan hal yang wajar karena 

interaksi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan 

dengan orang lain. Ini lebih mudah berubah dibandingkan dengan eksistensi yaitu 

hal yang berhubungan dengan keinginan untuk diterima kehadirannya maupun 

pertumbuhan yaitu kebutuhan untuk memaksimalkan diri.  

 

Diskusi 

Hipotesis dalam penelitian ini diterima karena terbukti menunjukkan ada 

perbedaan motivasi sebelum dan sesudah diadakan pelatihan employee 

engagement. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data dengan menggunakan 

Wilcoxon Signed Rank menunjukkan nilai Z sebesar -3,301 dengan signifikansi 

0,001 (p<0,05) yang berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat motivasi subjek 

sebelum dilakukan pelatihan employee engagement dengan setelah dilaksanakan 

pelatihan tersebut. Tingkat motivasi pada subjek penelitian setelah pelatihan lebih 

tinggi (mean = 133.43) dibandingkan dengan sebelum pelatihan (mean = 45.36). 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Pelatihan 

employee engagement dapat meningkatkan motivasi karyawan. 

Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris pemberian pelatihan 

employee engagement mampu meningkatkan motivasi karyawan frontliner Bank SBI 

Indonesia Cabang Jakarta. Hasil ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Mohanan (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 
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engagement dengan motivasi. Hasilnya menunjukkan pelatihan employee 

engagement mampu membuat karyawan lebih menyadari dirinya dan akhirnya 

termotivasi untuk melakukan upaya yang terbaik. Hasil analisis data dengan 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank menunjukkan nilai Z sebesar -2,812 dengan 

signifikansi 0,005 (p<0,05) yang berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat 

motivasi subjek sebelum dilakukan pelatihan employee engagement dengan setelah 

dilaksanakan pelatihan tersebut. 

Peningkatan motivasi ini dapat disebabkan adanya dukungan yang diterima 

karyawan dari perusahaan berupa kesempatan pengembangan bagi karyawan 

melalui pelatihan employee engagement yang dilaksanakan. Berdasarkan analisa 

data dari evaluasi hasil reaksi menunjukkan bahwa subjek pelatihan menilai bahwa 

pelaksanaan pelatihan memuaskan. Trainer, metode, materi, fasilitas dan 

kemanfaatan yang diberikan dianggap peserta memuaskan. Subjek pelatihan 

menilai bahwa pembicara (trainer) pelatihan memuaskan dalam memberikan materi. 

Hal ini nampak dari penilaian terhadap penguasaan materi, cara menyampaikan, 

kejelasan dan interaksi dengan peserta pelatihan dianggap memuaskan. Sedangkan 

dari wawancara yang dilakukan, subyek merasa mendapatkan pelatihan employee 

engagement merupakan sarana pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan 

karyawan. Hal ini menyebabkan karyawan merasa antusias, menjadi lebih 

bersemangat dan terdorong untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Penelitian Rich 

dkk (2010) menemukan bahwa ketika karyawan merasa mendapatkan dukungan 

dari perusahaan ia akan memberikan imbal balik yang tinggi pula dalam bekerja.  

Berdasarkan analisa data dari hasil learning didapatkan hasil bahwa peserta 

pelatihan mampu menyerap informasi dan menambah pengetahuan mereka yang 

berhubungan dengan employee engagement. Hasil perhitungan analisa data dengan 

Wilcoxon Signed Rank Test untuk perbedaan sebelum pelatihan dan sesudah 

pelatihan dilihat dari tahap pengetahuan tentang employee engagement melalui nilai 

Z = -3.301 dengan asymp sig (2-tailed) = 0,001 (p<0,050). Hasil wawancara peneliti 

dengan subyek tentang perasaan mereka serta manfaat dari pelaksanaan pelatihan 
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employee engagement ini untuk karyawan, unit kerja maupun perusahaan. 

Pelaksanaan pelatihan employee engagement ini membuat para karyawan merasa 

diberi kesempatan untuk dikembangkan secara individual. Dengan adanya pelatihan 

ini, karyawan ditambah pengetahuannya akan pentingkan aspek vigor, dedication 

dan absorption untuk meningkatkan motivasi kerja dalam rangka memberikan kinerja 

maksimal untuk perusahaan. 

Hasil analisa data dari hasil behaviour diketahui adanya pengaruh pelatihan 

employee engagement terhadap motivasi yang dimiliki antara sebelum dan sesudah 

pelatihan serta dibuktikan dengan perubahan perilaku yang ditunjukan oleh seluruh 

subjek. Hasil analisa data untuk perbedaan pretest dan posttest data observasi 

employee engagement dapat diketahui melalui nilai Z = -3.317 dengan p = 0,001 (p 

< 0,01). Pengetahuan mengenai employee engagement pada akhirnya berdampak 

pada behavior subjek. Subjek menjadi memiliki vigor, dedication dan absorption 

yang lebih baik dari sebelum memperoleh pelatihan. Hal ini ditunjang dengan hasil 

wawancara kepada karyawan. Karyawan menjadi lebih antusias dan memiliki 

semangat dalam bekerja. Karyawan juga memiliki keinginan untuk mengikuti standar 

pelayanan kepada nasabah sesuai dengan prosedur pelayanan yang sudah ada 

diperusahaan sehingga hal ini dapat meminimalisir adanya komplain dari nasabah. 

Selain itu, karyawan juga merasa ingin lebih fokus pada target kerja dan mau 

mengobarkan waktu lebih untuk lembur apabila terdapat tugas yang belum selesai. 

Sama halnya dengan penelitian Ahmed (2015) yang berjudul “Diving Deep in 

Employee Training to Understand Employee Engagement”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pelatihan employee engagement dapat dilakukan untuk 

meningkatkan aspek-aspek employee engagement. Pelatihan employee 

engagement yang dilakukan selanjutnya dapat meningkatkan motivasi, komitmen 

serta performansi kerja karyawan. 

Employee engagement pada kenyataannya mempengaruhi motivasi karyawan 

sehingga tentu saja sangat penting untuk dikembangkan oleh perusahaan. 

Employee engagement bukan hanya mempengaruhi motivasi namun juga pada 
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akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan sebagaimana penelitian yang 

dilakukan Mariza (2016) berjudul The Impact of Employees Motivation and 

Engagement on Employees’ Performance of Manufacturing Companies in Jakarta 

Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya employee engagement 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Hasil uji t-test eksistensi menunjukan nilai t = -9.803 dengan p = 0.001 

(p<0.050). Hasil tersebut menunjukkan ada perbedaan aspek eksistensi dalam 

motivasi sebelum dan setelah pelatihan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa 

subyek merasa senang apabila mendapat pengakuan dari orang lain hal ini dampak 

dari aktivitas selama pelatihan seperti pada saat kegiatan Focus Group Discussion 

(FDG), disamping itu terdapat beberapa aktivitas lain pada pelatihan yang mampu 

menstimulasi keinginan peserta untuk menunjukkan eksistensinya. Dari aspek 

eksistensi yang mengalami peningkatan, hal ini berpengaruh juga ke aspek yang lain 

yaitu aspek berhubungan dengan orang lain aspek pertumbuhan. 

 Peningkatan pada aspek berhubungan dengan orang lain dari subyek 

penelitian juga mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari analisa data aspek 

interaksi menunjukkan skor pretest 16.21 sedangkan ketika posttest menunjukkan 

peningkatan menjadi 55.57. Hasil uji t-test interaksi menunjukan nilai t = -15.240 

dengan p = 0.006 (p<0.050). Hasil tersebut menunjukkan ada perbedaan aspek 

interaksi dalam motivasi sebelum dan setelah pelatihan. Didukung dengan hasil 

wawancara yang menyatakan bahwa mereka lebih memiliki keinginan dan terdorong 

untuk menjalin kerjasama dengan orang lain, dikarenakan pada saat proses 

pelatihan subyek diberikan banyak penugasan-penugasan atau games yang 

mengharuskan bekerjasama dengan subyek yang lain. Hal ini memunculkan 

kebutuhan subyek untuk menjalin relasi dengan orang lain.  

Peningkatan juga terjadi pada aspek pertumbuhan, hasil analisa data 

menunjukkan skor aspek pertumbuhan saat pretest sebesar 14.79 sedangkan ketika 

posttest skornya 34.93. Hasil uji t-test pertumbuhan menunjukan nilai t = -11.119 

dengan p = 0.013 (p<0.050). Hasil tersebut menunjukkan ada perbedaan aspek 
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pertumbuhan dalam motivasi sebelum dan setelah pelatihan. Didukung dengan hasil 

wawancara dengan atasan subyek, diketahui setelah mengikuti pelatihan employee 

engagement para subyek penelitian terdorong untuk mengembangkan 

kemampuannya baik dengan kursus maupun pengembangan knowledge dengan 

melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Didukung dengan hasil wawancara 

kepada subyek yang mengatakan bahwa selama proses pelatihan penekanan 

pemberian materi aspek employee engagement yaitu vigor, dedication, absorption 

mampu mendorong subyek untuk mengembangkan diri sehingga dapat 

menunjukkan kinerja yang maksimal dan dapat berkontribusi untuk kemajuan 

perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang berjudul Contribution of 

Employee Engagement Training to Motivation juga menunjukkan 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. Penelitian tersebut 

telah dilakukan oleh Hotner (2014) dengan mengambil subjek karyawan rumah sakit 

swasta. 

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. 
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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 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. 

Selisih aspek eksistensi antara pretest dan posttest adalah 28.57. Selisih 

aspek interaksi antara pretest dan posttest adalah 39.36. Selisih aspek pertumbuhan 

antara pretest dan posttest adalah 20.14. Nampak dari ketiga aspek tersebut aspek 

interaksi yang paling dominan mengalami perubahan dengan adanya pelatihan 

employee engagement. Perubahan aspek interaksi lebih tinggi dibandingkan dengan 

aspek eksistensi maupun aspek pertumbuhan, merupakan hal yang wajar karena 

interaksi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan 

dengan orang lain. Ini lebih mudah berubah dibandingkan dengan eksistensi yaitu 

hal yang berhubungan dengan keinginan untuk diterima kehadirannya maupun 

pertumbuhan yaitu kebutuhan untuk memaksimalkan diri. Kedua hal itu lebih sulit 

berubah karena menuntut lebih banyak waktu untuk membiasakan diri. 
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Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan. Kekurangan yang ada adalah 

tempat pelatihan agak berisik karena adanya pembangunan di sekitar ruangan 

sementara ruangan tidak terlalu kedap suara. Gangguan suara tersebut terjadi pada 

hari pertama dan tidak terantisipasi oleh peneliti. Pada hari kedua dan ketiga 

suasana pelatihan berlangsung dengan tenang karena peneliti segera 

mengkondisikannya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan diskusi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis diterima. Ada perbedaan tingkat motivasi antara sebelum pelatihan 

(pretest) employee engagement dengan setelah pelatihan (posttest). Hasil analisis 

data dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank menunjukkan nilai Z sebesar -

3.301 dengan signifikansi 0,001 (p<0,05) yang berarti terdapat perbedaan signifikan 

tingkat motivasi subjek sebelum dilakukan pelatihan employee engagement dengan 

setelah dilaksanakan pelatihan tersebut sehingga pelatihan employee engagement 

dapat meningkatkan motivasi. 

 

Saran 

1. Bagi Perusahaan Bank SBI Indonesia Cabang Jakarta 

Peneliti merekomendasikan adanya pelatihan employee engagement yang 

berkesinambungan karena dari hasil penelitian menyatakan bahwa pelatihan 

employee engagement mampu meningkatkan motivasi karyawan. 

2. Bagi Pimpinan SBI Indonesia Cabang Jakarta  

a. Disarankan kepada pimpinan Bank SBI Indonesia Cabang Jakarta sebaiknya 

melakukan follow up kepada karyawannya yang telah mengikuti pelatihan 

employee engagement. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

aspek vigor seperti memberikan karyawan semangat dan segera merespon 

saat ada karyawan yang mengemukakan kesulitan kerja. Aspek dedication 
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