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MOTTO 

 

• Janganlah kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutlah 

dirimu sendiri karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah. (Syeikh Ibnu 

Athaillah As-Sakandar)  

• Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. 

Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. 

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah) 

• Tujuan hidup setiap orang pasti berbeda, namun jangan sampai Kamu 

menyamakan tujuan hidupmu dengan orang lain. 

• Tersenyumlah, siapa tahu esok sudah tidak ada. 
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PENGARUH PELATIHAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN JATINOM 

ABSTRAK 

 

Oleh: Catur Pramono Bayu Adjie 

NIM: 1621100087 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh variabel sebelum 

pelatihan kerja terhadap kinerja pegawai Kecamatan Jatinom, (2) Pengaruh 

variabel setelah pelatihan kerja terhadap kinerja pegawai Kecamatan Jatinom, (3) 

Pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kecamatan Jatinom, 

(4) Pengaruh variabel sebelum pelatihan kerja, setelah pelatihan kerja dan 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kecamatan Jatinom. Penelitian ini 

dikategorikan sebagai penelitian survey, di mana instrumen penelitian ini berupa 

kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kecamatan Jatinom 

sebanyak 40 pegawai. Kuesioner diuji validitas dan realibilitas setelah melakukan 

pengumpulan data penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  Hasil penelitian pada taraf 

signifikansi 5% menemukan bahwa: (1) Sebelum pelatihan kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan taraf signifikan 

sebesar 0,405 > 0,05 dan nilai t hitung 0,843 < t tabel 2,026. (2) Setelah pelatihan 

kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan tafat 

signifikan sebesar 0,324 > 0,05 dan nilai t hitung 0,999 < t tabel 2,026, (3) 

Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan 

taraf signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan t hitung sebesar 3,891 > t tabel sebesar 

2.026. (4) Pelatihan kerja dan motivasi kerja berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan nilai F hitung sebesar 25,151 > F tabel 

3,24 dengan taraf signifikasi 0,000 < 0,05. 

  

 

Kata kunci : pelatihan kerja, motivasi kerja, dan kinerja pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu 

atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga 

kerja) yang dimiliki oleh individu  secara efisien dan efektif serta dapat 

digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama 

perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari 

pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia- bukan mesin - dan 

bukan semata menjadi sumber daya bisnis. 

SDM merupakan  asset perusahaan yang paling mahal dibanding dengan 

aset-aset lain karena merupakan penggerak utama organisasi perusahaan. 

SDM harus dikelola secara optimal, continue, dan diberi ekstra perhatian serta 

memenuhi hak-haknya. Selain itu SDM adalah patner pengusaha untuk 

mencapai tujuan organisasi. SDM juga harus senantiasa meningkatkan 

kompetensinya seiring dengan perkembangan era gobalisasi (Ambarita, 

2012:5-8). 

Agar dapat bersaing dengan bisnis, perusahaan dituntut untuk 

memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang berkualitas. 

SDM sebagai penggerak organisasi banyak dipengaruhi oleh pelaku 

pesertanya serta fungsinya sangat mendukung keberhasilan organisasi. Hal ini 

dapat diwujudkan melalui adanya peyesuain. Seperti peningkatan pelatihan 

kerja dan motivasi kerja yang baik. 
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Pelatihan kerja dan  motivasi merupakan  hal yang berperan penting 

dalam  meningkatkan suatu efektivitas kerja. Karena dengan  pelatihan kerja 

dapat mengembangkan dan meningkatkan wawasan serta skill individu 

maupun kelompok pegawai. Dengan ditambah motivasi kerja yang tinggi 

maka setiap pegawai akan berusaha sekuat tenaga supaya pekerjaanya dapat 

berhasil dengan  sebaik-baiknya dan akan memberikan suatu hubungan yang 

besar dalam upaya mencapai tingkat produktivitas. 

Di Kecamatan Jatinom sendiri jumlah SDM yang ada sebagian belum 

mampu mengikuti perkembangan saat ini, karena hanya mengetahui dasar-

dasarnya saja dan kurangnya pengetahuan serta pelatihan terkait pekerjaan 

yang diberikan kepadanya. Motivasi yang diberikan berupa, fasilitas seperti 

komputer/laptop belum meluas ke semua pegawai sehingga menurut saya 

perlu di evaluasi lagi terkait materi dan pelatihan yang diberikan kepada 

pegawai serta fasilitas seperti teknologi kepada pegawai agar dapat menunjang 

perkejaannya sehingga produktivitas meningkat. 

Pelatihan kerja dan motivasi merupakan  hal yang berperan penting 

dalam meningkatkan suatu efektivitas kerja. Karena orang mempunyai 

motivasi kerja yang tinggi akan berusaha sekuat tenaga supaya pekerjaanya 

dapat berhasil dengan  sebaik-baiknya, akan membentuk suatu peningkatan 

produktivitas kerja. 
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Setiap perusahaan selalu menginginkan produktivitas dari setiap 

karyawannya meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus 

memberikan motivasi yang baik kepada seluruh karyawannya agar dapat 

mencapai prestasi kerjadan meningkatkan produktivitas. Dengan ditambah 

suatu pelatihan kerja yang dimiliki oleh setiap para karyawanny, akan 

memberikan suatu hubungan yang besar dalam upaya mencapai tingkat 

produktivitas. 

Dengan latar belakang diatas maka penulis mengajukan penelitian 

terhadap permasalahan tersebut dengan judul “PENGARUH PELATIHAN 

KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHDAP KINERJA PEGAWAI DI 

KANTOR KECAMATAN JATINOM” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif 

dan subyektif dalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Lokasi penelitian yang tidak jauh dari tempat tinggal sehingga dapat 

menghemat biaya yang dikeluarkan serta tempat yang menjadi objek 

penelitian memberikan respon yang baik. 

2. Alasan Subyektif 

Menambah pengetahuan penulis tentang sumber daya manusia dan 

seberapa pengaruhnya pelatihan kerja serta motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai. 
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C. Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian: 

1. Pelatihan Kerja 

Serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan 

pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang 

profesional di bidangnya. Pelatihan Kerja adalah proses pembelajaran 

yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang 

sesuai dengan standar. (Widodo, 2015:82) 

2. Motivasi Kerja 

Suatu usaha yang dapat menimbulkan suatu perilaku, mengarahkan 

perilaku dan memelihara atau mempertahan perilaku yang sesuai 

dengan lingkungan kerja dalam organisasi. (Streers dan Porter, 2010) 

3. Kinerja 

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur 

selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan 

yang telah ditetapkan sebelumnya (Edison (2016) 
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D. Batasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan yang 

mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga data yang diteliti bias 

dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Jenis pelatihan kerja dan motivasi kerja yang diberikan kepada 

pegawai di Kecamatan Jatinom 

2. Pengaruh pelatihan kerja dan motivasi kerja terhadap peningkatan 

produktivitas kerja pegawai di Kecamatan Jatinom 

3. Penulis dalam hal ini membatasi masalah yang berhubungan dengan 

pelatihan dan motivasi kerja. Sehingga masalah yang diteliti hanya 

sekitar pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai yang 

berada di Kecamatan Jatinom. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka pokok masalah 

yang dihadapi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh sebelum pelatihan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kecamatan Jatinom. 

2. Bagaimanakah pengaruh setelah pelatihan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kecamatan jatinom. 
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3. Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di 

Kecamatan jatinom. 

4. Bagaimanakah pengaruh pelatihan kerja dan motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai di Kecamatan jatinom. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh sebelum pelatihan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kecamatan Jatinom. 

2. Untuk menguji pengaruh setelah pelatihan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kecamatan Jatinom. 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di 

Kecamatan Jatinom 

4. Untuk menguji pengaruh pelatihan kerja dan motivasi kerja terhadap 

kierja pegawai di Kecamatan Jatinom. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini sebagai pengembangan ilmu yang teah diperoleh 

selama perkuliahan dan hasil penelitian diharapkan dapat memberi 

kesempatan untuk menembah wawasan dan pengetahuan lebih 

mendalam. 
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2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

evaluasi bagi perusahaan dalam menentukan langkah yang diambil yang 

berkaitan dengan motivasi dan pelatihan kerja dengan kinerja karyawan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pihak-pihak lain sebagai 

acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Hubungan yang terjadi antara variabel independen dan dependen dalam 

penelitian ini adalah hubungan antara variabel: 

 

         H1 

 

 

H2 

 

H3 

 

 

 

 

 

Pelatihan Kerja (X1) 

Motivasi Kerja (X1) 

Kinerja Pegawai (Y) 
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I. Hipotesis 

Hipotesis identik dengan dugaan awal atau belum pasti maka berdasarkan 

uraian kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. H1 = Di duga ada pengaruh pelatihan kerja terdahap kinerja pegawai 

di Kecamatan Jatinom. 

2. H2 = Di duga ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di 

Kecamatan Jatinom. 

3. H3 = Di duga ada pengaruh pelatihan kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Jatinom. 
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J. Sistematis Penulisan Skripsi 

Untuk memahami isi dan uraian dari aktivitas penulisan dengan judul yang 

penulis maksud, maka perlu adanya sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan 

judul, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang manajemen sumber daya manusia, pelatihan kerja, 

motivasi kerja, kinerja pegawai, penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode 

pengumpulan data, metode operasional, jenis data, populasi dan sampel, 

uji instrument penelitian, teknik analisis data, uji hipotesis dan 

gambaran umum objek pebelitian.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang uji validitas dan reliabilitas, korelasi dan regresi 

berganda, jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan 

kuesioner, analisa data dan uji hipotesa. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan hasil penelitian dan saran-saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Dari data primer yang diperoleh dari penyelesaian maka dilakukan 

pengujian validitas dan  reliabilitas yaitu untuk mengetahui bahwa 

jawaban responden terhadap kuesioner dari waktu ke waktu. Hasil dari uji 

validitas dan realibitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dari 

kuesioner dalam setiap variabel yaitu valid dan reliabel. 

2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hasil uji korelasi berdasarkan nilai 

significant (2-tailed) dari tabel output diatas diketahui nilai Sig. (2-tailed) 

antara Sebelum Pelatihan Kerja (X1) dan Kinerja Pegawai (Y) adalah 

sebesar 0,000 < 0,05 dan r hitung 0,664 > r tabel 0,312 yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara sebelum Pelatihan Kerja dengan 

Kinerja Pegawai, begitu juga setelah Pelatihan Kerja (X1) dan Kinerja 

Pegawai (Y) adalah sebesar 0,00 < 0,05 dan r hitung 0,716 > r table 0,312 

yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara setelah Pelatihan 

Kerja dan Kinerja Pegawai. Selanjutnya hubungan antara Motivasi Kerja 

(X2) dengan Kinerja Pegawai (Y) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar 

0,000 < 0,05 dan r hitung 0,802 > r tabel 0,312 yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan. 
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3. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pelatihan kerja dan motivasi 

kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Jatinom dapat 

ditarik kesimpulan : Y = 5.009 + 0,126X1 + 0,155X2 + 0,521X3 

Hasil analisis tersebut diinterprestasikan sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar 5.009 berarti apabila pelatihan kerja dan motivasi 

kerja nilainya 0, kinerja pegawai mempunyai nilai sebesar 5.009. 

b. Koefesien regresi variabel sebelum pelatihan kerja sebesar 0,126 

berarti variabel sebelum pelatihan kerja mempengaruhi kinerja 

pegawai sebesar 0,126 satuan sebelum pelatihan kerja atau 

berpengaruh positif yang artinya jika sebelum pelatihan kerja 

ditingkatkan satu satuan, maka kinerja pegawai akan meningkat 

sebesar 0,126 satuan kinerja pegawai. dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

c. Koefesien regresi variabel setelah pelatihan kerja sebesar 0,155 berarti 

variabel setelah pelatihan kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 

0,155 satuan setelah pelatihan kerja atau berpengaruh positif yang 

artinya jika setelah pelatihan kerja ditingkatkan satu satuan, maka 

kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,155 satuan kinerja pegawai. 

dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 

d. Koefesien regresi variabel motivasi keja sebesar 0,521 berarti variabel 

motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,521 satuan 

motivasi kerja atau berpengaruh positif yang artinya jika motivasi kerja 

ditingkatkan satu satuan saja maka kinerja pegawai akan meningkat 
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0,521 satuan kinerja pegawai. Dengan asumsi variabel independen 

lainnya bernilai tetap. 

e. Berdasarkan hasil analisis dan interprestasi diatas dapat disimpulkan 

bahwa sebelum dan sesudah pelatihan kerja dan motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan 

Jatinom. 

4. Dari hasil estimasi yang dilakukan secara parsial variabel sebelum dan 

sesudah pelatihan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di 

Kecamatan Jatinom. Hal ini di buktikan dengan nilai signifikasi untuk 

pengaruh sebelum pelatihan kerja terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 

0,405 > 0,05 dan nilai t hitung 0,843 < t tabel 2,026, dan setelah pelatihan 

kerja diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,324 > 0,05 dan nilai t hitung 

0,999 < t tabel 2,026, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan 

Ho diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh sebelum pelatihan kerja 

(X1) dan setelah pelatihan kerja (X2) terhadap kinerja pegawai (Y). 

5. Dari hasil estimasi yang dilakukan secara persial variabel moivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Jatinom. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikasi untuk pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai adalah sebesar 0,000 < 0,05 nilai signifikasi tersebut di 

bawah 0,05. Dan t hitung sebesar 3,891 > t tabel sebesar 2.026. sehingga 

dapat disimpulkan H2 diterima dan Ho ditolak yang berarti terdapat 

pengaruh positif dan signifikan dari tingkat motivasi kerja (X3) terhadap 

kinerja pegawai (Y) Kantor Kecamatan Jatinom. 
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6. Variabel pelatihan kerja dan motivasi kerja secara bersama sama 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Jatinom  dengan 

diperoleh nilai F hitung 25,151 > F tabel 3,24 dengan taraf signifikasi 

0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan H3 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebelum dan setelah pelatihan kerja dan motivasi kerja 

secara bersama – sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai Kantor Kecamatan Jatinom. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai pengaruh 

pelatihan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor 

Kecamatan Jantinom, peneliti mengajukan beberapa saran dan semoga 

dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakannya. 

1. Bagi Kantor / Perusahaan 

a. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelatihan kerja yang cukup 

pada hampir semua indikator, namun peneliti menyarankan untuk 

instansi agar lebih mengefektifkan penggunaan teknologi informasi 

dan lebih sering mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar yang 

berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan dalam 

berhubungan dengan atasan masing-masing . 

b. Berdasarkan hasil penelitian mengenai motivasi maka peneliti 

mengajukan saran untuk diadakannya pendekatan yang lebih baik 

dari hubungan antar rekan kerja supaya dapat saling menghormati 

satu sama lain dalam hal pekerjaan, dimana semua pegawai dapat 

mengerjakan tugasnya baik secara individu maupun teamwork 

kepada para pegawai. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Peneliti juga mengajukan saran agar dapat dilakukan penelitian 

selanjutnya dengan variabel yang berbeda atau ditambah, agar 

didapatkan hasil yang akurat. 
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