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MOTTO 

 

Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu 

(untuk mencapai cita-cita). Karena sabar dan sholat dapat menenangkan jiwa, 

menetapkan hati, menjadi benteng dari perbuatan yang salah (mungkar) dan 

selalu mendorong untuk berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah bersama orang-

orang yang sabar. 

(Q.S. Al-baqarah : 153) 

Barang siapa yang bersungguh-sungguh mendekati Allah (bertaqwa), niscaya 

akan diberi jalan keluar bagi setiap urusanya. Dan barang siapa bertawakal 

hanya kepada Allah, niscaya akan dicukupi segala kebutuhanya. 

(Q.S. Ath-Thalaaq : 2-3) 

Sesungguhnya setelah ada kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 

urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap. 

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
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ABSTRAK 
 
 

TRIYONO, NIM. 1121103352, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, 
Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH PELATIHAN 
TERHADAP KREATIVITAS KERJA KARYAWAN DI CV ADI PERKASA” 

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan 
perusahaan, bidang pelatihan merupakan salah satu faktor penting dalam 
mengembangkan sumber daya manusia. Pelatihan tidak hanya menambah 
pengetahuan, akan tetapi meningkatkan keterampilan kerja dan menekan tingkat 
kerusakan produk. Di samping itu dengan lebih terampilnya seseorang akan 
berakibat meningkatnya kreativitas bekerja. Dengan semakin kreatifnya karyawan 
maka dapat meningkatkan produktifitas sehingga output yang dihasilkan oleh 
perusahaan bertambah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 
positif dan signifikan pelatihan terhadap kreativitas kerja karyawan di CV Adi 
Perkasa Klaten. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, 
penelitian kepustakaan, penelitian dokumen, angket. Sampel dalam penelitian ini 
sejumlah 50 karayawan. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel 
bebas yaitu pelatihan (X) serta variabel terikat (Y) yaitu kreativitas kerja. Teknik 
analisis data dengan analisis korelasi Product Moment.  

Berdasarkan analisis data dengan rumus korelasi product moment dapat 
diketahui pengaruh antara pelatihan terhadap kreativitas kerja karyawan adalah 
terdapat pengaruh yang signifikan dengan diperoleh r hitung sebesar 0,369. 
Apabila dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N = 50 – 
2 = 48 sebesar 0,297 sehingga r hitung lebih besar dari r tabel (0,369 > 0,312).  

 
 
 

Keywords : pelatihan, kreativitas kerja, analisis korelasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu perusahaan ditunjang oleh beberapa faktor, diantaranya 

peranan sumber daya  manusia, oleh karenanya perusahaan harus memahami 

perilaku dari karyawannya. Hal ini disebabkan karyawan merupakan penggerak 

utama dalam organisasi, sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih serius 

(Zainun, 2001: 51). 

Dalam kondisi demikian setiap unsur manajemen berperan penting guna 

mengorganisasikan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga 

mampu menahan tekanan dan ancaman dari lingkungan yang setiap saat berubah 

sampai serendah mungkin sehingga dapat memperlancar proses pencapaian 

tujuan suatu organisasi atau perusahan.  

Mengingat bahwa sumber daya yang tersedia adalah terbatas, maka salah 

satu aspek penting di dalam meningkatkan kemampuan serta pemanfaatan 

sumber-sumber yang relatif terbatas adalah menggunakan sumber-sumber 

tersebut seefisien mungkin. Penggunaan-pengunaan secara lebih efektif akan 

cenderung ke arah peningkatan kreativitas (Ravianto, 1996). Sebetulnya banyak 

masalah yang harus diatasi untuk mencapai peningkatan produksi, karena itu 

proses peningkatan produksi tidak dapat dipandang ringan. Faktor manusia tidak 

dapat diabaikan begitu saja karena faktor manusia dalam proses produksi 

memegang peranan penting. Meskipun alat-alat produksi itu sangat modern, 

faktor manusia tetap menentukan kinerja perusahaan. 
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Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan 

perusahaan, bidang pelatihan merupakan salah satu faktor penting dalam 

mengembangkan sumber daya manusia. Pelatihan tidak hanya menambah 

pengetahuan, akan tetapi meningkatkan keterampilan kerja dan menekan tingkat 

kerusakan produk. Di samping itu dengan lebih terampilnya seseorang akan 

berakibat meningkatnya kreativitas bekerja. Dengan semakin kreatifnya 

karyawan maka dapat meningkatkan produktifitas sehingga output yang 

dihasilkan oleh perusahaan bertambah. 

Kreativitas merupakan suatu kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, 

mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, 

kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan 

Setiap indifidu memiliki potensi kreatif dalam bertingkah laku, yang secara luas 

dapat diartikan bahwa setiap orang mempunyai potensi kreatif dalam hal 

berpikir, bertindak serta berasa. Potensi kreatif ini berbeda dengan aktualisasi, 

kualitas, maupun kuantitasnya pada masing-masing orang, tergantung pada 

faktor-faktor tertentu (Semiawan, 1993). Salah satu faktor tersebut adalah tingkat 

profesionalisme karyawan. Profesionalisme ini dapat diasah dengan pengalaman 

dan pelatihan yang memadai.    

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada CV Adi Perkasa Klaten dengan judul : “PENGARUH 

PELATIHAN TERHADAP KREATIVITAS KERJA KARYAWAN DI CV ADI 

PERKASA KLATEN”. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

a. Lokasi penelitian mudah dijangkau di wilayah Kabupaten Klaten. 

b. Menghemat tenaga, waktu dan biaya terkait akses data lapangan. 

2. Alasan Objektif 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peningkatan kreativitas 

yang baik. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kreativitas kerja 

karyawan di CV Adi Perkasa Klaten. 

 
C. Penegasan Judul 

Agar diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti, maka 

perlu penulis jelaskan beberapa istilah yang harus ditegaskan, pengaruh pelatihan 

terhadap kreativitas kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan 

dari satu hal lain, dimana dalam hal ini adalah pengaruh pelatihan terhadap 

kreativitas kerja karyawan. 

2. Pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang dimaksud untuk 

memperbaiki dan memperkembangkan sikap, tingkah laku, ketrampilan dan 

pengetahuan dari para pegawainya sesuai dengan yang diinginkan 

perusahaan yang bersangkutan 

3. Kreativitas kerja adalah merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seorang 

karyawan untuk melakukan berbagai macam kegiatan berdasarkan 

kemampuan imajinasi dan tingkat kepekaan terhadap hal-hal yang baru.  
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D. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah supaya penulisan 

lebih menjadi terarah dan mudah dimengerti. Adapun ruang lingkup penelitian 

ini hanya dibatasi mengenai masalah pengaruh dari pelatihan terhadap kreativitas 

kerja karyawan di CV Adi Perkasa Klaten. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, penegasan judul dan pembatasan masalah di 

atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini yaitu : “Apakah ada pengaruh pelatihan terhadap kreativitas kerja karyawan 

di CV Adi Perkasa Klaten?” 

 

F. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan pelatihan 

terhadap kreativitas kerja karyawan di CV Adi Perkasa Klaten.  

 

G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta pengalaman 

dalam bidang peningkatan pelatihan atau pengembangan sumber daya 

manusia dalam meningkatkan kreativitas karyawan di perusahaan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang ditetapkan 

oleh perusahaan dan juga sebagai alat untuk mengetahui perkembangan yang 

telah dicapai selama ini. 

3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

Sebagai bahan rujukan atau referensi yang dapat dipakai sebagai acuan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 

H. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : “Ada pengaruh positif dan signifikan 

antara pelatihan terhadap kreativitas kerja karyawan di CV Adi Perkasa Klaten”. 

 

I. Sistematika Penulisan   

Untuk lebih mempermudah dalam mempelajari skripsi ini penulis 

membagi secara sistematis ini menjadi 5 (lima) bab dan terbagi menjadi sub-

sub bab sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesa penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka meliputi  pengertian manajemen sumber daya 

manusia, arti dan fungsi manajemen, pengertian pelatihan, pengertian 

kreativitas kerja karyawan. 

Bab III Metode Penelitian meliputi metode penelitan, gambar umum 

perusahan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan meliputi pembahasan dari keseluruhan 

materi yang telah disusun. 

Bab V Simpulan dan saran meliputi simpulan hasil penelitian dan saran 

yang diajukan kepada pihak yang berkepentingan 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dimuka dan data 

yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam 

skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui pengaruh 

antara pelatihan terhadap kreativitas kerja karyawan adalah terdapat 

pengaruh yang signifikan dengan diperoleh r hitung sebesar 0,369. 

Apabila dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N 

= 50 – 2 = 48 sebesar 0,297 sehingga r hitung lebih besar dari r tabel 

(0,369 > 0,312).  

2. Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung 2,75 yang 

lebih besar dari nilai t tabel 2,021. Dengan arah perubahan yang positif, 

artinya dengan semakin banyaknya pelatihan maka kreativitas kerja 

karyawan semakin meningkat.  

3. Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan 

regresi Y = 18,98 + 0,53X yang artinya a = 18,98 (konstanta) tanpa ada 

kenaikan pelatihan masih ada kreativitas kerja karyawan sebesar 18,98 

satuan.  b = 0,53 (slope) jika pelatihan naik 1 satuan maka kreativitas kerja 

karyawan juga naik 0,53 satuan.  
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil analisis data, saran yang dapat diberikan peneliti pada 

perusahaan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelatihan secara individu maupun bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap kreativitas kerja Karyawan CV Adi Perkasa Klaten. 

Diselenggarakannya program pelatihan oleh perusahaan disamping untuk 

menambah keterampilan karyawan juga bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan kreativitas kerja karyawannya. 

2. Dengan pelatihan yang dimiliki serta meningkatnya kemampuan dan 

ketrampilan akan memacu karyawan untuk bekerja lebih giat dan 

menghasilkan kreativitas yang lebih berkualitas, dengan demikian 

kreativitas kerja karyawan akan meningkat. Oleh karena itu   perusahaan 

sangat perlu untuk terus menyelenggarakan program latihan bagi 

karyawannyanya dimana semua karyawan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk mengikuti program latihan tersebut. 

3. Orientasi pelatihan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan seperti 

seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan lainnya. 
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