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MOTTO 

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, 

menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan” 

 

“Tetap menatap kedepan dan menjalani segala pilihan yang telah kita tentukan, 

menoleh kebelakang dan menyesali pilihan bukanlah jalan yang menuntun kita 

dalam kesuksesan” 

 

“Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karenanya jika kamu telah 

selesai (dari satu pekerjaan). Kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan yang lain). 

Dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap.” (Q.S. Al-Insyirah: 

11) 
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ABSTRAK 

 

Nasir Mustajab, 1721100006. Skripsi. Program Studi Manajemen. Pengaruh 

Pelatihan Kerja, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai di Kantor Kelurahan Desa Glagah dan di Kantor Kelurahan Desa 

Cawan  Kabupaten Klaten.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelatihan kerja, lingkungan 

kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Desa Glagah 

Kabupaten Klaten secara parsial maupun simultan. Sampel dalam penelitian ini 

adalah pegawai di Kantor Desa Cawan Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 30 

pegawai. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada 

responden. Dan data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat 

bantu SPSS versi 20. Analisis ini meliputi Analisis deskriptif, uji validitas, uji 

reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan kerja 

,lingkungan kerja dan motivasi kerja secara parsial maupun simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Desa Kabupaten Klaten. 

Variabel kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel pelatihan kerja, lingkungan 

kerja, dan motivasi kerja sebesar 49,4 sedangkan sisanya sebesar 56,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  

 

Kata Kunci: Pelatihan, KerjaLingkungan KerjaMotivasi Kerja, dan Kinerja 

Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

SDM merupakan peranan penting bagi suatu organisasi yang 

mengalami kegagalan dalam mencapai tujuanya. Oleh karena itu SDM 

perlu mendapatkan pelatihan dan motivasi untuk dapat bekerja dengan 

lebih baik sehingga tercapai kinerja yang baik pula. 

Pengetahuan,ketrampilan dan motivasi ini merupakan nilai-nilai yang 

harus diberitahukan kepada seluruh karyawan agar karyawan 

menyadari bahwa mereka adalah tenaga-tenaga kerja terampil yang 

dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan.Pelatihan merupakan proses 

untuk menyediakan bagi seorang karyawan informasi,keahlian, dan 

pemahaman atas organisasi dan tujuan (Henry 2004:274). 

Menurut Simamora (2004:344) pelatihan pegawai atau 

training adalah upaya sistematik perusahaan untuk meningkatkan 

segenap pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap-sikap 

kerja (attitudes) para pegawai melalui proses belajar agar optimal 

dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugas jabatanya. Dalam pelatihan 

karyawan diberikan pengetahuan-pengetahuan (knowledge) yaitu 

segenap pemahaman karyawan akan berbagai macam prosedur,proses-

proses, peraturan-peraturan ,ilmu-ilmu mengenai pekerjaan, dan lain 

sebagainya
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Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan asset yang 

harus di tingkatkan secara efektif dan efisien sehingga akan terwujud 

kinerja yang optimal, untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini 

perusahan harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang 

mendorong dan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan 

kemampuan dan ketrampilan secara optimal, khususnya dalam hal 

kerja. 

Motivasi kerja merupakan motor penggerak bagi kinerja 

karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam 

organisasi perusahaan.Menurut George & Jones bahwa unsure 

motivasi kerja terbagi menjadi tiga bagian yaitu : arah perilaku 

(direction of behavior), tingkat usaha (level of effort), tingkat 

kegigihan (level of persistence). (George & Jones, 2008, p 182-183). 

Dalam meningkatkan kinerja pegawainya, faktor lingkungan  

kerja sangat mempengaruhinya. Menurut Nitisemito (2006) dalam 

Mohammad Hairul Imam (2016 : 124), mengatakan bahwa lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan kewajibannya sebagai 

karyawan. Dalam lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa 

aman dan memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja secara optimal. 

Jika pegawai menyenagi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka 

pegawai tersebut akan betah ditempat kerjanya, melakukan 

aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. 
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Dengan demikian lingkungan kerja sangat mempengaruhi kinerja 

pegawai dalam bekerja. 

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. 

Setiap perusahaan selalu menginginkan produktivitas dari 

setiap karyawanya meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, 

perusahaan harus memberikan motivasi yang baik kepada seluruh 

karyawanya agar dapat mencapai prestasi kerja dan meningkatkan 

produktivitas.Dengan adanya sebuah pelatihan kerja yang dimiliki 

oleh setiap karyawanya, 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,LINGKUNGAN KERJA 

DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

DI KANTOR KELURAHAN DESA GLAGAH DAN DI 

KANTOR KELURAHAN DESA CAWAN”. 
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1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan 

alasan objektif dan subyektif adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif  

Lokasi penelitian yang tidak jauh dari tempat tinggal 

sehingga dapat menghemat biaya dan biaya yang dikeluarkan lebih 

sedikit 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. 

1.3 Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian: 

1. Pelatihan kerja  

Setiap usaha untuk memperbaiki prestasi kerja pada suatu 

pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. 

(Gomes 1997:197) 
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2. Lingkungan Kerja 

Bagian komponen yang sangat penting dalam karyawan 

melakukan aktivitas kerja.(Nela Pima Rahmawanti 2014:2-3).   

3. Motivasi kerja  

Daya pendorong yang mengakibatkan seorang karyawan 

mau dan rela untuk menggerakan kemampuan dalam membentuk 

keahlian dan ketrampilan tenaga dan waktunya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya dan menunaikan kewajibanya dalam rangka pencapaian 

tujuan dan berbagai sasaran perusahaan yang telah ditentukan 

sebelumnya. (Sondang P. Siagian 2008:138). 

4. Kinerja 

Suatu hasil kerja yang di capai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu. (Maluyu S.P. Hasibuan, 2001:34) 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah 

untuk memudahkan analisis agar dalam penelitian memperoleh 

pengetahuan yang mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga data 

yang diteliti bisa dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bentuk pelatihan kerja dan motivasi kerja yang diberikan kepada 

pegawai di Kelurahan Desa Glagah 

2. Pengaruh pelatihan kerja dan lingkungan kerja terhadap 

peningkatan produktivitas kerja pegawai di Kelurahan Desa 

Glagah 

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 Kelurahan Desa Glagah. 

1.5 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka 

pokok masalah yang dihadapi dalam penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Kelurahan Desa Glagah dan Kelurahan Desa Cawan? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Kelurahan Desa Glagah dan Kelurahan Desa Cawan? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Kelurahan Desa Glagah dan Kelurahan Desa Cawan? 

4. Apakah pelatihan kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja 

berpengaruh secara Bersama-sama terhadap kinerja pegawai 

Kelurahan Desa Glagah dan Kelurahan Desa Cawan? 
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1.6 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Pelatihan terhadap kinerja karyawan Di Kelurahan Desa Glagah 

2. Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Di Kelurahan Desa 

Glagah 

3. Motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Di Kelurahan Desa 

Glagah 

1.7 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penulis mendapat manfaat berupa pengalaman melakukan 

sebuah penelitian ilmiah disuatu perusahaan, dan belajar 

bagaimana cara menyajikannya melalui sebuah hasil karya tulis 

ilmiah dan terpenuhinya rasa keingintahuan peneliti mengenai 

yang dilakukan. 

2. Bagi Perusahaan  

Di harapkan dapat membantu bagi perusahaan dalam 

memberikan informasi dan bahan pertimbangan dalam 

pengelolaan sumber daya manusia khususnya bagian pelatihan 

dan motivasi kerja. 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya, dengan menggunakan variabel 

yang sama atau berkaitan maupun dengan variabel yang lain 

1.8 Sistematika Penulisan 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi pengertian tentang teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, penelitian hipotesis. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang variabel penelitian, jenis data 

dan sumber data, populasi dan sampel, dan teknik 

analisa data.  
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BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian yang 

dilengakapi table memaparkan hasil pengolahan 

data, mengintreprestasikan penemuan secara logis. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian dan saran-saran yang dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan yang diteliti.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh pelatihan 

kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Di Kantor 

Kelurahan Desa Glagah dan Di Kantor Kelurahan Desa Cawan dapat 

disimpulakan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan identifikasi responden dapat disimpulakan bahwa sebagian 

besar responden penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 20 orang  

(60%) dari total responden, sebagian besar berusia >50 tahun sebanyak 5 

orang (16, 6%), dengan mayoritas pendidikan S1 sebanyak 5 orang 

(16,6%), dan mempunyai masa kerja >11 tahun sebanyak 10 orang 

(33,4%).  

2. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

dari kuesioner penelitian variabel Pelatihan Kerja (X1), Lingkungan Kerja 

(X2), Motivasi Kerja (X3) dan Kinerja Pegawai (Y) dinyatakan Valid 

karena rhitung > rtabel (0, 250). 

3. Berdasarkan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dari 

kuesioner variabel Pelatihan Kerja (X1), Lingkungan Kerja (X2), Motivasi 

Kerja (X3) dan Kinerja Pegawai (Y) menunjukkan Cronbach’s Alpha > 

0,60 yang berarti semua pernyataan dari kuesioner penelitian variabel 

tersebut dinyatakan reliabel. 
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4. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y= -10, 526 + 0, 612 X1 + 0, 736 X2 + 0, 148 

X3 + e. Menunjukkan bahwa konstanta -10, 526 berarti tanpa ada variabel 

X1 (Pelatihan Kerja), X2 (Lingkungan Kerja), X3 (Motivasi Kerja) akan 

terjadi penurunan kinerja pegawai sebesar -3, 994 satuan kinerja. 

5. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel pelatihan kerja diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,817 dan nilai signifikansi sebesar 0,009 karena nilai thitung 2,817 

> ttabel 2,056 dan nilai signifikansi 0,009  < 0, 05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel pelatihan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai, sehingga dalam penelitian ini H1 yang berbunyi ada 

pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja pegawai diterima. 

6. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel lingkungan kerja diperoleh nilai thitung 

sebesar 4,673 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai thitung 4,673 

> ttabel 2,056  dan nilai signifikansi 0,000 < 0, 05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai, sehingga dalam penelitian ini H2 yang berbunyi ada 

pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai diterima. 

7. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel motivasi kerja diperoleh nilai thitung 

sebesar 0,797  dan nilai signifikansi sebesar 0,432  karena nilai thitung 0,797  

> ttabel 2,056  dan nilai signifikansi 0,432  < 0, 05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 
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kinerja pegawai, sehingga dalam penelitian ini H3 yang berbunyi ada 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai diterima. 

8. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung sebesar 10, 433 Dengan 

signifikansi sebesar 0, 071 hal ini membuktikan bahwa fhitung = 10, 433  > 

ftabel = 2, 97  Sedangkan taraf signifikansi = 0, 071  < 0, 05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa pelatihan kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja 

secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

dan H4 yang diajukan dalam penelitian ini diterima.   

9. Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar = 0, 494 atau (49, 4%). Koefisien 

determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase 

pengaruh variabel independen Pelatihan Kerja (X1), Lingkungan Kerja 

(X2), dan Motivasi Kerja (X3) terhadap perubahan variabel dependen 

Kinerja pegawai (Y), dan besarnya pengaruh independen terhadap variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah  49, 4% sedangkan sisanya yaitu 50, 

6%  dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimaksudkan 

dalam model penelitian ini.  

5.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan peneliti kepada Kantor Kelurahan Desa Glagah dan Kantor 

Kelurahan Desa Cawan adalah: 
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5.2.1 Bagi Kantor Kelurahan Desa Glagah dan Kantor Kelurahan Desa 

Cawan 

1. Dari segi Pelatihan kerja harus bisa memberikan motivasi kepada 

pegawainya agar kinerja pegawai menjadi lebih baik, pemimpin 

harus bisa mengambil keputusan tegas bagi pegawai yang 

melakukan pelanggaran, harus jelas dalam memberikan instruksi 

kerja kepada bawahannya, harus bisa menjalin hubungan yang 

menyenangkan dengan pegawainya, dan pemimpin harus bisa 

bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah di ambil, serta 

harus bisa menghadapi dan menyelesaikan semua bentuk masalah 

atau pelanggaran yang dilakukan bawahannya. 

2. Dari segi Lingkungan Kerja, harus bisa menetapkan standar 

pengawasan yang baik, melakukan pemantauan dan menilai kinerja 

pegawai, pengukuran kinerja sesuai yang telah ditetapkan, agar 

tidak terjadi kesalahan yang fatal di dalam melakukan tugas atau 

pekerjaan. 

3. Dari segi Motivasi Kerja, harus lebih di perhatikan dari frekuensi 

kehadiran, ketaatan pegawai pada standar kerja, ketaatan pada 

peraturan kerja dan etika kerja. 

  



70 

 

 

 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya dapat memilih organisasi dengan populasi 

yang lebih besar dan memperbanyak jumlah responden. 

2. Peneliti diharapkan untuk menguji variabel lain yang diduga kuat 

dapat mempengaruhi kinerja pegawai seperti pelatihan kerja, 

lingkungan kerja, motivasi kerja, atau yang lainnya.  

3. Untuk penelitian yang akan datang, disarankan untuk menambah 

variabel independen lainnya selain Pelatihan Kerja, Lingkungan 

Kerja, dan Motivasi Kerja yang tentunya dapat mempengaruhi 

variabel dependen Kinerja Pegawai agar lebih melengkapi 

penelitian ini karena masih ada variabel-variabel independen lain 

diluar penelitian ini yang mungkin bisa mempengaruhi Kinerja 

Pegawai.  

4. Dalam proses pembuatan kuesioner, peneliti sebaiknya melalui 

proses observasi dan wawancara terlebih dahulu dengan bidang 

SDM atau personalia untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya 

terjadi di lapangan, setelah itu peneliti baru menyusun kuesioner. 

Selepas kuesioner tersusun, hendaknya kuesioner dikonsultasikan 

kembali dengan bidang SDM untuk dinilai apakah kuesioner itu 

sudah mampu untuk mengukur variabel yang diteliti. Setelah 

disetujui, baru kuesioner bisa didistribusikan kepada responden 

untuk diisi. 
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5. Dalam kuesioner tersebut, hendaknya peneliti memberikan 

penjelasan singkat mengenai variabel yang akan diteliti, sehingga 

antara peneliti dan responden akan terjadi persaman persepsi 

mengenai variabel terkait. 

6. Dalam menentukan tempat penelitian, hendaknya tidak didasarkan 

pada alasan jarak yang dekat atau sistem pengambilan data yang 

mereka tawarkan mudah dan cepat, namun penentuan tempat 

penelitian seharusnya lebih didasarkan pada alasan status dari 

organisasi itu sendiri. Pilihlah tempat penelitian yang bonafit 

dengan tata kelola organisasi yang baik. Sehingga selain dari tujuan 

utama yaitu penelitian ini selesai, akan tetapi peneliti juga bisa 

mendapat proses pembelajaran diri yang mana bisa meningkatkan 

level kompetensi. 
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