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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pelatihan 

2.1.1 Pengertian Pelatihan 

Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) 

yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada 

tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan 

waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam 

bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam 

suatu organisasi. Ada dua tujuan diadakannya program pelatihan. Pertama, 

pelatihan dilakukan untuk menutupi “gap” antara kecapakan atau kemampuan 

pegawai dengan permintaan jabatan. Untuk memperoleh gambaran tentang 

pelatihan yang lebih jelas berikut ini disampaikan definisi dari beberapa ahli: 

Menurut Dessler dalam Agusta dan Sutanto (2013:1), mendefinisikan 

pelatihan sebagai berikut: 

“Pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada 

sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan mereka”. 

Sedangkan menurut Menurut Rae dalam Sofyandi (2008:113), 

mendefinisikan pelatihan sebagai berikut: 

“Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan 

efisien. Program pelatihan adalah serangkaian program yang dirancang 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam 

hubungannya dengan pekerjaannya. Efektifitas program pelatihan adalah 
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suatu istilah untuk memastikan apakah program pelatihan dijalankan 

dengan efektif dalam mencapai sasaran yang ditentukan”. 

Adapun menurut Mangkuprawira (2004:135), mendefinisikan pelatihan 

sebagai berikut: 

“Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan 

keahlian serta sikap agar karyawan semakin termpil dan mampu 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan 

standar.” 

Dari definisi-definisi tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pelatihan  secara 

tegas dapat dipisahkan, yaitu usaha meningkatkan keterampilan maupun 

pengetahuan secara teknis bagi karyawan. 

2.1.2 Tujuan Pelatihan 

Suatu organisasi perlu menyelenggerakan kegiatan pelatihan agar pegawai 

dapat mempelajari perilaku kerja baru tertentu. Serangkaian pelatihan yang 

dirancang untuk maksud tersebut dapat ditempuh melalui prosedur yang efektif 

dan efisien. Dalam hal ini Wungu dan Brotoharsojo (2003:135), menyatakan 

tujuan pelatihan adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan pegawai dalam penguasaan tertentu. 

2. Meningkatkan kinerja atau performasi dan produktivitas para pegawai 

pemegang jabatan-jabatan perusahaan.  

3. Memberikan kaesempatan belajar sebagai bagian dari program 

pengembangan diri dan karir pegawai.  

4. Menyiapkan para pegawai agar dapat menangani atau mengerjakan 

material atau produk baru, metode baru, peralatan dan teknologi baru.  
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5. Menyiapkan para lulusan dari berbagai tingkatan sekolah atau pendidikan 

umum agar dapat melampaui masa transisi untuk memasuki situasi kerja 

yang nyata dari suatu perusahaan atau organisasi.  

6. Memungkinkan diselenggarakannya perencanaan sumber daya manusia 

yang lebih intregative dan komprehensif dengan kebijakan personalia 

lainnya sehingga kinerja dan produktivitas kerja pegawai yang tinggi dapat 

berpengaruh langsung pada peningkatan kinerja perusahaan  secara 

keseluruhan 

 

2.1.3 Manfaat Pelatihan 

Menurut Mangkuprawira (2004:136), manfaat pelatihan dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk Pelatihan 

a. Memperbaiki pengetahuan dan keterampilan. 

b. Memperbaiki moral pekerja. 

c. Memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan. 

d. Membantu pengembangan perusahaan. 

e. Membantu dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, 

motivasi, loyalitas, sikap yang lebih baik dan aspek-aspek lainnya 

yang menampilkan pekerja dan manajer yang sukses. 

2. Manfaat untuk Individual 

a. Membantu meningkatkan motivasi, prestasi, pertumbuhan, dan 

tanggung jawab. 
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b. Membantu dalam mendorong dan mencapai pengembangan dan 

kepercayaan diri. 

c. Membantu dalam menghadapi stress dan konflik dalam pekerjaan. 

d. Menyediakan informasi untuk memperbaiki pengetahuan 

kepemimpinan, keterampilan berkomunikasi dan sikap. 

e. Meningkatkan pemberian pengakuan dan perasaan kepuasan 

pekerjaan. 

3. Manfaat untuk Personal, Hubungan Manusia dan Pelaksanaan 

Kebijakan 

a. Memperbaiki komunikasi antara kelompok dan individual. 

b. Memperbaiki hubungan lintas personal. 

c. Memperbaiki moral. 

d. Menyediakan lingkungan yang baik untuk belajar, berkembang dan 

koordinasi. 

e. Membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk 

bekerja dan hidup. 

 

2.1.4 Metode Pelatihan 

Menurut Handoko (2001:111), ada dua kategori pokok program pelatihan 

yaitu : 

1. Metode on the job training  

Metode pelatihan yang pelaksanaannya dilakukan ditempat kerja. 

Dalam metode on the job training ada berbagai macam teknik yang 

bisa digunakan dalam pelatihan sebagai berikut: 
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a. Rotasi Jabatan 

Memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian-bagian 

organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam keterampilan 

manajerial. 

b. Pelatihan  Instruksi Pekerjaan 

Petunjuk-petunjuk pekerjaan diberikan secara langsung pada 

pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan 

tentang cara pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. 

c. Magang 

Merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang 

berpengalaman, Asistensi dan Intership adalah bentuk lain program 

magang. 

d. Coaching 

Penyelia atau atasan memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka.  

e. Penugasan Sementara 

Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota 

panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan, karyawan 

terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-

masalah organisasional nyata. 

2. Metode off the job training yaitu metode yang pelaksanaannya 

dilakukan diluar tempat kerja. Metode ini terbagi dua, yaitu simulasi 

dan presentasi informasi. 
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A. Metode Simulasi 

Karyawan peserta pelatihan menerima representasi tujuan suatu 

aspek organisasi dan diminta menanggapinya seperti dalam 

keadaan sebenarnya. Diantara metode-metode simulasi yang paling 

umum digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Metode Studi Kerja 

Karyawan yang terlibat dalam metode pelatihan ini diminta 

untuk mengidentifikasikan masalah-masalah, menganalisa 

situasi dan merumuskan penjelasan-penjelasan alternative. 

Dengan metode kasus, karyawan dapat mengembangkan 

keterampilan pengambilan keputusan. 

b. Role Playing  

Teknik ini merupakan suatu peralatan yang memungkinkan 

para karyawan (peserta pelatihan) untuk memainkan peran 

yang berbeda. 

c. Business Games 

Suatu simulasi pengambilan keputusan skala kecil yang dibuat 

sesuai dengan situasi kehidupan bisnis nyata. 

d. Vestibule Training 

Bentuk pelatihan ini dilaksanakan oleh bukan atasan (penyelia), 

tetapi oleh pelatih-pelatih khusus.  

 

 



15 
 

e. Pelatihan Laboratorium 

Suatu bentuk pelatihan kelompok yang terutama digunakan 

untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan antar 

pribadi. Salah satu bentuk pelatihannya adalah pelatihan 

sensitivitas. 

f. Program pengembangan eksekutif 

Program ini biasanya dilaksanakan dilembaga pendidikan. 

Organisasi bisa mengirimkan para karyawannya untuk 

mengikuti paket-paket khusus yang ditawarkan atau 

bekerjasama dengan suatu lembaga pendidikan untuk 

mengembangkan secara khusus suatu bentuk penataran, 

pendidikan atau pelatihan sesuai kebutuhan organisasi. 

B. Teknik-teknik Presentasi Informasi 

Tujuan utama teknik presentasi informasi adalah untuk menyajikan 

berbagai sikap, konsep atau keterampilan kepada para peserta. 

Metode-metode yang digunakan adalah : 

a. Kuliah  

Para peserta diasumsikan sebagai pihak yang pasif, 

kelemahannya adalah kurang adanya partisipasi dan umpan 

balik. Teknik kuliah cenderung lebih tergantung pada 

komunikasi bukan modeling. 
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b. Presentasi video 

Presentasi TV, film, slides dan sejenisnya adalah serupa dengan 

bentuk kuliah, biasanya digunakan sebagai bahan atau 

pelengkap bentuk-bentuk pelatihan lainnya. 

c. Metode konferensi 

Metode ini sama dengan bentuk kelas seminar di perguruan 

tinggi, sebagai pengganti kuliah. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan kecakapan dalam pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan dan untuk mengubah sikap karyawan. 

Proses pelatihan hamir selalu berorientasi pada diskusi tentang 

masalah atau bidang baru yang telah ditetapkan sebelumnya. 

d. Programmed instruction 

Metode ini menggunakan mesin penyaji atau computer untuk 

memperkenalkan kepada peserta topic yang harus dipelajari 

dan merinci serangkaian langkah dengan umpan balik langsung 

pada penyelesaian setiap langkah. Sebelum pelajaran dimulai, 

perlu dilakukan tes penempatan untuk menentukan tingkat awal 

setiap peserta. Instruksi dipersiapkan oleh para ahli dari 

berbagai disiplin ilmu. 

e. Self study 

Teknik ini biasanya menggunakan manual atau modul tertulis 

dan kaset atau video tape. Self study berguna bila para 
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karyawan tersebar secara geografis atau bila proses belajar 

hanya memerlukan sedikit interaksi. 

 

2.1.5 Evaluasi Pelatihan 

Kriteria efektif yang digunakan untuk mengevaluasi pelatihan berfokus 

pada proses dan outcome. Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:153), peran 

manajer departemen sumber daya manusia dan pelatih khususnya memperhatikan 

beberapa hal penting berikut : 

1. Reaksi para peserta terhadap muatan isi dan proses pembelajaran.  

2. Pengetahuan dari pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman 

pelatihan. 

3. Perubahan dalam perilaku yang dihasilkan dari pelatihan. 

4. Hasil atau perbaikan terukur pada individual dan organisasi, seperti 

menurunya perputaran karyawan, keselamatan kerja dan 

ketidakhadiran bekerja. 

 

2.1.6 Indikator Pelatihan 

Indikator-indikator pelatihan menurut Triton (2005:87), sebagai berikut : 

1. Tujuan  

Pelatihan merupakan tujuan yang ditetapkan, khususnya terkait dengan 

penyusunan rencana aksi (action play) dan penetapan sasaran, serta 

hasil yang diharapkan dari pelatihan yang akan diselenggarakan 
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2. Sasaran   

Sasaran pelatihan harus ditentukan dengan kriteria yang terinci dan 

terukur (mesurable). 

3. Pelatih 

Mengingat pelatihan umumnya berorientasi pada peningkatan skill, 

maka para pelatih yang dipilih untuk memberikan materi pelatihan 

harus benar-benar memilih kualifikasi yang memadai sesuai 

bidangnya, perfessonal, dan kompeten. 

4. Materi  

Pelatihan sumber daya manusia memerlukan materi atau kurikulum 

yang sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang 

hendak dicapai oleh organisasi. 

5. Metode 

Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan 

pelatihan sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan 

jenis materi dan kemampuan peserta pelatihan. 

6. Peserta pelatihan  

Peserta  pelatihan  tentunya  harus  diseleksi  berdasarkan  persyaratan  

tertentu dan kualifikasi yang sesuai. 
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2.2 Motivasi 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah suatu sugesti atau dorongan yang muncul karena 

diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari diri sendiri, dorongan 

tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari yang 

sebelumnya. Motivasi juga bisa diartikan sebagai sebuah alasan yang mendasari 

sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk memperoleh gambaran 

tentang motivasi yang lebih jelas berikut ini disampaikan definisi dari beberapa 

ahli: 

Menurut Uno (2012:71), mendefinisikan motivasi sebagai berikut :  

“Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

kinerja seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja 

seseorang tergantung pada seberapa banyak intensitasmotivasi yang 

diberikan.” 

Sedangkan menurut Sofyandi dan Garniwa (2007:99), mendefinisikan 

motivasi sebagai berikut: 

“Motivasi  sebagai  suatu  dorongan  untuk  meningkatkan  usaha  dalam 

mencapai  tujuan-tujuan  organisasi, dalam  batasan-batasan  kemampuan  

untuk memberikan kepuasan atas kebutuhan seseorang”. 

Adapun menurut Mangkunegara (2004:93), mendefinisikan  motivasi 

sebagai berikut : 

“Motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri karyawan yang 

perlu dipenuhi agar karyawan tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya, sedangkan Motivasi adalah kondisi yang menggerakan 

karyawan agar mampu mencapai tujuan dan motifnya ”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa motivasi 

merupakan suatu dorongan dari dalam diri seseorang atau karyawan untuk bekerja 
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seoptimal mungkin demi terciptanya tujuan organisasi sekaligus terpenuhinya 

kebutuhan karyawan. 

2.2.2 Teori Motivasi 

Pada dasarnya proses motivasi dapat digambarkan jika seseorang tidak 

puas mengakibatkan ketegangan, yang pada akhirnya akan mencari kepuasan 

yang menurut ukuranny sendiri sudah sesuai dan harus terpenuhi. Beberapa teori 

motivasi menurut Hasibuan (2008:153-165), yaitu: 

1. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Dalam teori hierarki ini, maslow berpendapat yang diinginkan 

seseorang itu berjenjang artinya bila kebutuhan pertama telah 

terpenuhi maka kebutuhan kedua akan muncul dan seterusnya sampai 

tingkat kebutuhan yang kelima. 

Kebutuhan yang tersusun dalam suatu jenjang adalah sebagai berikut: 

a. Physiological Needs (Kebutuhan Fisik dan Biologis) 

Yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup, yang termasuk ke 

dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan makan, minum, tempat 

tinggal, berpakaian baik, dan lainnya. Keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan ini merangsang seseorang berperilaku atau bekerja giat. 

b. Safety and Security Needs (Kebutuhan Keselamatan dan 

Keamanan) 

Kebutuhan akan rasa aman, terbebas dari ancaman yakni dari 

ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam menjalankan 
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pekerjaannya. Yang termasuk dalam kebutuhan ini adalah 

keamanan harta dan jiwa ditempat kerja 

c. Affiliation or Acceptance Needs (Kebutuhan Sosial) 

Kebutuhan bersosialisasi atau bergaul, tempat interaksi, merasa 

dicintai, dan diterima dalam pergaulan kelompok kerja dan 

masyarakat di lingkungannya, karena pada dasarnya manusia tidak 

bisa hidup sendiri, maka ia hidup berkelompok 

d. Esteem or status Needs (Kebutuhan akan Penghargaan) 

Kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan dan penghargaan 

dari  karyawan lain, atasan dan masyarakat. Semakin tinggi 

kedudukan seseorang maka semakin tinggi pula penghargaannya. 

e. Self Actualization (Aktualisasi Diri) 

Kebutuhan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, 

keterampilan, dan potensi untuk mencapai prestasi kerjayang 

memuaskan. 

2. Teori Dua Faktor Herzberg 

Teori Herzberg ini berhubungan dengan kepuasan kerja, yang 

mempengaruhi  seseorang dalam bekerja, ada dua kondisi yang 

mempengaruhi seseorang dalam pekerjaannya: 

a. Maintenance Factors (Faktor Pemeliharaan atau Higienis) 

Adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan 

hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. 

Kebutuhan kesehatan ini menurut Herzberg merupakan kebutuhan 
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yang berlangsung terus menerus, karena kebutuhan ini akan 

kembali pada titik nol setelah terpenuhi. Faktor-faktor 

pemeliharaan ini meliputi balas jasa, kondisi kerja fisik, kepastian 

pekerjaan, mobil dinas, rumah dinas, kesetabilan kerja, hubungan 

antar pribadi (atasan dan bawahan), dan macam-macam tunjangan 

lainnya. Faktor-faktor pemeliharaan ini perlu mendapat perhatian 

yang wajar dari pimpinan agar kepuasan dan kegairahan bekerja 

bawahan dapat ditingkatkan. 

b. Motivation Factors (Faktor Motivasi) 

Adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis 

seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. 

Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap 

pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan. 

Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik, kepuasan 

kerja yang diperoleh dalam pekerjaan akan mendorong motivasi 

yang kuat, yang dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. 

Faktor-faktor tersebut meliputi prestasi (achievement), pengakuan 

(recognition), pekerjaan itu sendiri (the work it self), tanggung 

jawab (responsibility), kemajuan (advancement), dan  

pengembangan potensi individu (possibility of growth). 
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3. Teori Kebutuhan Mc. Clelland 

Teori yang dikemukakan oleh Mc. Clelland memberi kontribusi bagi 

pemahaman motivasi dengan mengidentifikasi tiga jenis kebutuhan, 

yaitu : 

a. Kebutuhan akan kekuasaan 

Orang yang memiliki kebutuhan yang tinggi untuk berkuasa 

menaruh perhatian besar untuk dapat mempegaruhi dan 

mengendalikan orang lain. Ego manusia yang ingin lebih berkuasa 

dari manusia lainnya sehingga menimbulkan persaingan. 

Persaingan ini oleh manajer ditumbuhkan oleh manajer secara 

sehat dalam memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi 

untuk bekerja lebih giat. 

b. Kebutuhan akan afiliasi 

Orang yang memiliki kebutuhan tinggi untuk berafiliasi biasanya 

memperoleh kesenangan dari kasih saying dan cenderung 

menghindari kekecewaan, berusaha membina hubungan yang 

menyenangkan. 

c. Kebutuhan akan prestasi 

Orang yang mempunyai kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi 

akan berkeinginan besar untuk berhasil sehingga ia terdorong 

untuk mengembangkan kreativitasnya dan mengarahkan 

kemampuan demi mencapai prestasi kerja yang maksimal 
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2.2.3 Metode Motivasi 

Menurut Hasibuan (2008:149), terdapat dua metode motivasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Motivasi Langsung (Direct Motivation) 

Motivasi langsung adalah motivasi (materil dan nonmateril) yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti 

pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. 

2. Motivasi Tak Langsung (Inderect Motivation) 

Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya 

merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah 

kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan 

bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, kursi yang empuk, 

mesin-mesin yang baik, ruang kerja yang terang dan nyaman,  suasana 

pekerjaan yang serasi, serta penempatan yang tepat. Motivasi tidak 

langsung besar pengaruhnya untuk merangsang semangat bekerja 

karyawan sehingga produktif. 

2.2.4 Proses Motivasi 

Menurut Hasibuan (2008:150), ada enam tahapan dalam proses motivasi 

yaitu: 

1. Tujuan, dalam proses memotivasi perlu diterapkan terlebih dahulu 

tujuan organisasi, baru kemudian para bawahan dimotivasi kearah 

tujuan tersebut. 
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2. Mengetahui Kepentingan, dalam proses motivasi penting mengetahui 

kebutuhan atau keinginan karyawan dan tidak hanya melihatnya dari 

sudut pandang kepentingan pimpinan dan organisasi saja. 

3. Komunikasi Efektif, dalam proses motivasi harus dilakukan 

komunikasi yang baik dan efektif dengan bawahan. Bawahan harus 

mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat-syarat apa saja 

yang harus dipenuhinya supaya insentif itu diperolehnya. 

4. Integrasi Tujuan, proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan 

organisasi dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah 

needcomplex yaitu untuk memeperoleh  laba  serta  perluasan  

perusahaan,  sedangkan  tujuan individu karyawan   adalah   

pemenuhan   kebutuhan   dan   kepuasan.   Jadi,   tujuan organisasi  dan  

tujuan  karyawan  harus  disatukan  dan  untuk  itu  penting adanya 

penyesuaian motivasi 

5. Fasilitas, manajer  penting  untuk  memberikan  bantuan  fasilitas  

kepada  organisasi dan  individu  karyawan  yang  akan  mendukung  

kelancaran  pelaksanaan pekerjaan, seperti memberikan bantuan 

kendaraan kepada salesman 

6. Team Work, manajer  harus  membentuk  team  work  yang  

terkoordinasi  baik  yang  bisa mencapai  tujuan  perusahaan.  Team  

work  penting  karena  dalam  suatu perusahaan biasanya terdapat 

banyak bagian 
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2.2.5 Jenis Motivasi 

Menurut Hasibuan (2008:150), ada dua jenis motivasi, yaitu: 

1. Motivasi Positif (Incentif Positive) 

Manager perlu memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah 

kepada mereka yang bermotivasi dengan baik. Dengan motivasi positif 

ini semangat dan kinerja karyawa nakan meningkat, karena manusia 

pada umumnya senang menerima sesuatu yang baik 

2. Motivasi Negatif (Insentive Negative) 

Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada 

mereka yang pekerjaanya kurang baik (prestasi rendah). Dengan 

memotivasi negatif ini semangat dan kinerja karyawan dalam jangka 

waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi 

apabila dalam waktu yang panjang akan berakibat kurang baik bagi 

perusahaan 

 

2.2.6 Tujuan Motivasi 

Menurut Hasibuan (2008:146), adapun tujuan pemberian motivasi kerja 

sebagai berikut 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3. Mempertahankan kesetabilan karyawan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 
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7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan. 

8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

 

2.2.7 Indikator Motivasi 

Menurut Maslow yang dikutip Hasibuan (2008:148), menjelaskan bahwa 

motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan 

keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, 

dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut 

diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengetahui motivasi kerja 

karyawan, yaitu : 

1. Fisioligis atau kebutuhan fisik, ditunjukan dengan pemberian gaji yang 

layak kepada pegawai, pemberian bonus, uang makan, uang transportasi, 

fasilitas perumahan dan lain sebagainya.  

2. Keamanan,  ditunjukan  dengan  fasilitas  keamanan  dan  keselamatan  

kerja yang diantaranya seperti adanya jaminan sosial tenaga kerja, dana 

pension, tunjangan  kesehatan,  asuransi  kesehatan,  dan  perlengkapan  

keselamatan kerja.  

3. Sosial,  ditunjukan  dengan  melakukan  interaksi  dengan  orang  lain  

yang diantaranya  dengan  menjalin  hubungan  kerja  yang  harmonis,  

kebutuhan untuk diterima  dalam  kelompok  dan  kebutuhan  untuk  

mencintai  dan dicintai. 
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4. Penghargaan, ditunjukan dengan pengakuan dan penghargaan berdasarkan 

kemampuan, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh karyawan 

lain dan pimpinan terhadap prestasi kerjanya. 

5. Aktualisasi diri, ditunjukan dengan sifat pekerjaan yang menarik dan 

menantang, dimana karyawan tersebut akan mengerahkan kecakapannya, 

kemampuan, keterlampilan, dan potensinya. Dalam pemenuhan kebutuhan 

ini dapat dilakukan oleh organisasi dengan menyelenggarakan pendidikan 

dan pelatihan. 

 

2.3 Kinerja 

2.3.1 Pengertian Kinerja 

Keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuan 

tergantung  dari kemampuan  dan  keandalan  sumber  daya  manusia  yang  

mengoperasikan  unit-unit kerja  yang  terdapat  di  dalam  organisasi  

bersangkutan.  Untuk  itu diperlukan kinerja yang tinggi dari pelaku-pelaku 

kegiatan tersebut. Berikut ini adalah beberapa pengertian dari kinerja menurut 

para ahli, yaitu : 

Menurut Suwanto dan Priansa (2011:196), mendefinisikan kinerja 

sebagai berikut : 

“Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai seseorang 

menurut ukuran yang berlaku, dalam kurun waktu tertentu, berkenaan 

dengan pekerjaan serta perilaku dan tindakannya”. 
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Sedangkan menurut Wibowo (2007:7), mendefinisikan kinerja sebagai 

berikut : 

“Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, 

tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung” 

Adapun menurut Mangkunegara (2004:67), mendefinisikan kinerja 

sebagai berikut: 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh 

seseorang  karyawan  dalam  melaksanakan  tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

 

Dari beberapa pengertian tentang kinerja tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh 

seseorang. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas 

yang telah dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan. Pencapaian hasil kerja 

ini juga sebagai bentuk perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar yang 

telah ditetapkan. Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan 

standar kerja atau bahkan melebihi standar maka dapat dikatakan kinerja itu 

mencapai prestasi yang baik. 

 

2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2004:67), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja individu tenaga kerja yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+ skill). 
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Artinya, karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110 –120) 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai prestasi   yang   diharapkan.   Oleh   karena   itu, 

karyawanperlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya. 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawandalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

karyawanyang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

 

2.3.3 Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Hasibuan (2008:89), tujuan dan kegunaan penilaian 

kinerja karyawan yaitu: 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan 

untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan 

besarnya balas jasa.  

2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana 

karyawanbisa sukses dalam pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan 

didalam perusahaan 

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan 

keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, 

gaya pegawasan, kondisi kerja, dan peralatankerja.  



31 
 

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan 

bagi karyawan yang berada didalam organisasi. 

6. Sebagai alat untuk mendapatkan performance kerja yang baik. 

7. Sebagai alat pendorong atau untuk membiasakan para atasan 

untuk mengobservasikan perilaku bawahan supaya diketahui 

minat dan kebutuhan -kebutuhan bawahannya 

8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-

kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan 

karyawan selanjutnya. 

9. Sebagai kriteria didalam menentukan seleksi dan penempatan 

karyawan. 

10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan 

karyawan dan dengan demikian bisa sebagai bahan 

pertimbangan karyawan. 

11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan 

kecakapan karyawan. 

12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian 

pekerjaan. 

 

2.3.4 Indikator Kinerja 

Menurut Gomes (2005:142), menungkapkan beberapa dimensi atau 

criteria yang perlu mendapat perhatian sebagai indicator dalam pengukuran 

kinerja, antara lain : 
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1. Quantity of Work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam satu 

periode yang telah ditentukan. 

2. Quality of Work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-

syarat kesesuaian dan kesiapan. 

3. Job Knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya. 

4. Creativeness, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan 

tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

timbul. 

5. Cooperation, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain 

sesama anggota organisasi. 

6. Dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal 

kehadiran dan menyelesaikan pekerjaan. 

7. Initiative, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dalam 

memperbesar tanggung jawabnya. 

8. Personal Qualities, yaitu menyangkut kepribadian, keramah-tamahan 

dan integritas pribadi. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai 

Pelatihan, Motivasi dan Kinerja diantaranya adalah sebagaimana tercantum dalam 

tabel berikut:  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil & Kesimpulan 

1 Ismenia Boe 

(2014) 

Pengaruh Program 

Pelatihan dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja PNS 

Dikantor 

Kepresidenan 

Republik Timor Leste. 

Variabel 

Independen: 

X1: Pelatihan 

X2: Motivasi 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:Kinerja 

Karyawan 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

pelatihan dan motivasi 

kerja berpengaruh positif 

dan signifikan secara 

simultan dan parsial 

terhadap kinerja pegawai. 

2 Dedeh Sofia 

Hasanah 

(2010) 

Pengaruh Pendidikan 

Latihan (Diklat) 

Kepemimpinan Guru 

dan Iklim Kerja 

Terhadap Kinerja 

Guru SD Se-

Kecamatan 

Babakancikao 

Kabupaten 

Purwakarta. 

Variabel 

Independen: 

X1Pendidikan 

dan Latihan 

(diklat) 

X2=Iklim Kerja 

 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja Guru 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variable pendidikan dan 

pelatihan, iklim kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan secara simultan 

dan parsial terhadap kinera 

guru. 

 

 

3 Leonando 

Agusta dan 

Eddy Madiono 

Sutanto 

(2013) 

Pengaruh Pelatihan 

dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan CV. 

Hargon Surabaya 

Variabel 

Independen: 

X1: Pelatihan 

X2: Motivasi 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:Kinerja 

Karyawan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variable pelatihan dan 

motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

secara simultan dan parsial 

terhadap kinerja karyawan. 

 

 

4 Bridget 

Nakiwala 

(2012) 

Pengembangan 

Kinerja Guru: Studi 

tentangf Pengaruh 

Pelatihan Guru serta 

Hubungan Manusiawi 

terhadap Kinerja 

Mengajar Guru di 

Sekolah Menengah 

Pertama di Bandung 

Variabel 

Independen: 

X1= Pelatihan 

X2= Hubungan 

Manusiawi 

 

Variabel  

Dependen: 

Y=Kinerja 

Hasil penelitian 

menunjukan adanya 

pengaruh yang positif dan 

signifikan antara pelatihan 

guru dan hubungan 

manusiawi secara bersama-

sama terhadap kinerja  

mengajar guru.  
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5 Wenny 

Hariani, B. 

Isyandi,dan 

Machsin  

(2015) 

Pengaruh Kompetensi, 

Pelatihan dan 

Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan PT. 

Pertamina Refinery 

Unit II Dumai. 

Variabel 

Independen: 

X1= Kompetensi 

X2= Pelatihan 

X3= 

MotivasiManusia

wi 

 

Variabel  

Dependen: 

Y=Kinerja 

Hasil penelitian 

membuktikan secara 

bersama-sama variable 

bebas yang terdiri dari 

Kompetensi, Pelatihan dan 

Motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

6 Daniel Arfan 

Aruan (2013) 

Pengaruh Pelatihan 

Kerja dan Motivasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

Sucofindo (Persero) 

Surabaya. 

Variabel 

Independen: 

X1: Pelatihan 

X2: Motivasi 

 

Variabel 

Dependen: 

Y:Kinerja 

Karyawan 

Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan 

terdapat pengaruh secara 

bersama-sama,antara 

variabel pelatihan (X1) dan 

motivasi (X2) terhadap 

variabel dependen kinerja 

(Y) 

 

2.5 Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja 

Menurut Ivancevich (2008:45), pelatihan adalah proses sistematis untuk 

mengubah perilaku kerja seorang atau sekelompok pegawai dalam usaha 

meningkatkan kinerja. Sedangkan menurut Marwansyah (2010:153), Tranining 

& Development dipandang sebagai “the heart of a continuous effort designed to 

improve employee competency and organizational performance” (intisari dari 

sebuah upaya berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan 

kinerja organisasi). Pelatihan mampu meningkatkan kinerja karyawan seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Boe (2014), yang menyatakan bahwa pelatihan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas dan penelitian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara pelatihan dan kinerja memiliki keterkaitan 

dimana pelatihan yang diberikan kepada karyawan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. 

 

2.6 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Menurut Robbins dalam Aruan (2013:3), kinerja individu di tempat kerja 

tidak hanya tergantung pada kemampuannya, tetapi juga pada motivasi yang 

dimilikinya. Kinerja tidak bisa diperoleh hanya dengan memiliki kemampuan 

saja, karena hal ini tidak akan berarti apa-apa jika di dalam diri karyawan tidak 

ada keinginan atau motivasi untuk bekerja dengan baik pula. Sedangkan menurut 

Hasibuan (2008:141), motivasi adalah pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan”. 

Motivasi mampu meningkatkan kinerja karyawan seperti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Hariani, Isyandi, dan Machsin (2015), yang menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dan penelitian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara motivasi dan kinerja memiliki keterkaitan 

dimana kinerja seseorang akan meningkat jika seseorang tersebut memiliki 

motivasi untuk bekerja. 
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2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.7.1 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan  hubungan antar  variabel  serta  penelitian  sebelumnya  

maka  dibuatlah kerangka penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

2.7.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka rumusan hipotesis yang 

merupakan jawaban sementara dari penelitian ini adalah: “Terdapat Pengaruh 

yang signifikan antara pelatihan dan motivasi terhadap kinerja guru”. 

 

Pelatihan (X1) 

1. Tujuan  

2. Sasaran 

3. Pelatih 

4. Materi 

5. Metode 

6. Peserta pelatihan 

Triton (2005:88) 

Motivasi Kerja (X2) 

1. Fisiologis 

2. Keamanan 

3. Sosial 

4. Penghargaan 

5. Aktualisasi Diri 

Maslow dalam Hasibuan 

(2008:148) 

Kinerja Guru (Y) 

1. Quantity of Work 

2. Quality of Work 

3. Job Knowledge 

4. Creativeness 

5. Cooperation 

6. Dependability 

7. Initiative, 

8. Personal Qualities 

Gomes (2005:142) 


