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bahagia, dan hari esok sebagai visi harapan. 
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ABSTRAK 

 

SELAWATI, 1321103538, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten.“PEBGARUH PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN TERHADAP PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA 

DIPUSKESMAS BAYAT” 

Seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja dipuskesmas 

Bayat. Variabel mana yang paling dominan berpengaruh antara pendidikan dan 

pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja dipuskesmas Bayat. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan 

(X1) dan pelatihan (X2) terhadap produktivitas karyawan (Y).Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer. Rumus yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah korelasi yang hasilnya untuk pendidikan adalah thit > ttabel 

yaitu 2,791> 2,024 dan hasil uji korelasi untuk pelatihan adalah thit>ttabel yaitu 

2,047>2,024 dengan persamaan regresi Y= ao+a1X1+a2X2 maka didapat Y= 

7,984+0,445 X1+0, 352X2 dan uji signifikasi ialah Fhit>Ftabel maka 10,492>3,25 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa diterima atau terbukti bahwa ada 

pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial yang signifikan antara 

pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja dipuskesmas Bayat. Dan 

variabel pendidikan yang paling dominan berpengaruh. 

 

 

 

Kata kunci : pendidikan, pelatihan dan produktifitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan asset penting untuk menunjang 

keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah pelaksana seluruh 

kebijakan organisasi sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadahi. 

Pentingnya sumberdaya manusia ini perlu didasari oleh semua tingkatan 

manajemen dipuskesmas. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun factor 

manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi.  

 Banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya 

manusia, diantaranya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan 

pendidikan dan pelatihan merupakan proses memberikan atau meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan serta menanamkan sikap kepada karyawan dimana 

proses tersebut akan sangat membantu karyawan dalam mengkoreksi kekurangan-

kekurangan kerjanya dimasa silam sehingga karyawan tersebut dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam bekerja.  

Pendidikan sangat penting untuk mendukung kinerja karyawan, karena 

pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan daya kreativitas dalam melakukan 

tugas. Pendidikan merupakan pengetahuan bukan secara langsung dengan tegas, 

akan tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan 

memanfaatkan semua sarana yang ada disekitar puskesmas untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. Pendidikan yang memadai diharapkan mampu mengatasi 

berbagai kesulitan dan tekanan dalam jangka panjang sehingga pekerjaan selesai 

mencapai hasil dan tepat waktu (Wursanto, 2003). 
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Pelatihan merupakan bentuk nyata yang dapat dilakukan oleh peskesmas 

untuk meningkatkan mutu karyawan. Di samping sebagai salah satu jawaban atas 

kritik masyarakat terhadap pelayanan. Karyawan dan semua bagian unit 

puskesmas termasuk pejabat struktural membutuhkan ketrampilan berkomunikasi. 

Konsumen adalah orang yang harus mendapat pelayanan yang ramah, senyum, 

dan santun agar mereka tetap senang. Jika tidak, mereka akan kecewa. 

Produktivitas kerja merupakan suatu fungsi dair motivasi dan kemampuan 

untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseornag secara tepat dan waktu 

(Rival, 2004). Produktivitas merupakan perilaku nyata yang ditampilkan 

karyawan sebagai prestasi kerja karywan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam upaya mencapai tujuannya. Hal ini tidak hanya dipenagruhi oleh 

kesediaan dan ketrampilan saja tetapi juga oleh pendidikan karyawan. Untuk 

dapat meningkatkan produktivitas kerja dari seorang karyawan sebuah puskesmas 

harus dapat memberikan sarana dan prasarana salah satunya adalah pelatihan. 

Salah satu cara untuk mengembangkan produktivitas kerja karyawan adalah 

memberikan pelatihan bagi karyawan. Sasaran yang menjadi obyek penilaian 

produktivitas adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap karyawan. Dengan 

demikian maka jelaslah bahwa pendidikan dan pelatihan kerja mempunyai 

peranan penting dalam produktivitas kerja karyawan. 

Tanpa adanya proses atau kegiatan pendidikan dan pelatihan di puskesmas 

maka karyawan tidak akan mengerti sepenuhnya tentang apa yang di lakukan di 

puskesmas,walaupun karyawan tersebut sebelumnya sudah melakukan pendidikan 

tanpa adanya penelitian mereka tidak akan mengerti. 

Penelitihan terdahulu Sri Purwanti (2014) yang berjudul  pendidikan dan 

pelatihan terhadap produktivitas pegawai pada stikes duta Gama Klaten terhadap 

produktifitas merupakan salah satu variable penting dalam keberhasilan suatu 
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organisasi khususnya dipuskesmas. Disamping itu pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan memerlukan biaya yang tidak sedikit maka diperlukan suatu 

perencanaan yang matang, sistematis dan terarah dengan baik agar dana yang 

dikeluarkan tidak sia-sia melainkan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan 

yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan 

puskesmas.  

  Kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan 

pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan akan semakin 

trampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik, sesuai dengan 

setandar kerja. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dimaksutkan untuk 

mengurangi kesenjangan antara sumber daya yang dimiliki oleh puskesmas  

dengan sumber daya manusia yang diharapkan oleh puskesmas agar puskesmas 

dapat mencapai tujuan visi dan misi. 

Penulis mengajukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul 

“PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DIPUSKESMAS BAYAT” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan subyektif 

a.  Belum ada penelitian tentang pendidikan dan pelatihan terhadap 

produktivitas tenaga kerja di puskesmas bayat. 

b.  Lokasi : Penelitian agar menghemat waktu, tenaga dan biaya serta dengan 

mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, karena 

obyek yang dijadikan penelitian dekat dengan domisili penulis. 
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2. Alasan obyektif 

a.  Ingin menganalisis : Apa tujuan pendidikan dan pelatihan terhadap  

Puskesmas bayat. 

b.  Ingin menganalisis  : Seberapa besar pengaruh pendidikan dan pelatihan 

terhadap produktivitas tenaga kerja di puskesmas bayat. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka perlu 

diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1.  Pendidikan  adalah jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh karyawan 

sejak lahir sampai dilakukan penelitihan yang di lihat dari ijazah. 

2.  Pelatihan adalah proses sistematis pengubahan perilaku para karyawan dalam 

suatu arah suna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Alam pelatihan 

diciptakan suatu lingkungan dimana para karyawan di Puskesmas Bayat dapat 

memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan 

perilaku yang spesifikb yang berkaitan dengan pekerjaan  

3.  Produktivitas adalah tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya serta kemampuan dan supaya 

tidak terjadi perluasan dan pengkaburan pokok permasalahan maka penulis 

membatasi pada masalah: 

1. Bentuk pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja di 

Puskesmas Bayat 
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2. Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja di 

Puskesmas Bayat. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pendidikan dan pelatihan secara komprehensif berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja di Puskesmas Bayat 

2. Seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap produktifitas tenaga kerja di  

Puskesmas Bayat. 

3. Variabel mana yang paling dominan berpengaruh antara pendidikan dan 

pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja di Puskemas Bayat. 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemberian pendidikan dan pelatihan pada tenaga kerja di 

Puskesmas Bayat. 

2. Untuk menguji pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap produktifitas 

tenaga kerja di Puskesmas Bayat 

3. Untuk menguji diantara dua variable yaitu pendidikan dan pelatihan Mana 

yang paling dominan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitihan ini adalah   sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dalam   
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pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya yang ada 

hubungannya dengan ilmu manajemen sumber daya manusia terutama 

yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di 

Puskesmas Bayat. 

b.  Sebagai bahan pertimbangan dalam bidang kesehatan di dalam 

menentukan kebijakan di bidang sumber daya manusia yang dapat 

mempengaruhi produktifitas tenaga kerja, trutama yang berhubungan 

dengan pendidikan dan pelatihan karyawan di Puskesmas Bayat. 

c.  Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

maksud dan tujuan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

   

 

                                      Gambar 1.1Kerangka Pemikiran 

 

I.  Hipotesis 

Notoatmodjo, 2010 menyebutkan hipotesis adalah suatu jawaban sementara 

dari  pertanyaan penelitian. Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah 

dirumuskan diatas maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai  

berikut :  

1. “Diduga ada pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial yang 

PELATIHAN PENDIDIKAN 

PRODUKTIVITAS 

KARYAWAN 
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signifikan antara pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja  

di Puskesmas Bayat.                                                                                     

2 “Diduga pendidikan yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas 

tenaga kerja di Puskesmas Bayat. 

 

J. Sistematika 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, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran,  

metode penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang manajemen sumber daya manusia, 

pendidikan, pelatihan, dan produktivitas kerja karyawan, dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini ditulis tentang metode penelitian dan 

menggambarkan sejarah berdirinya puskesmas, lokasi 

puskesmas dan proses magang, visi misi  sekolah, program 

kerja puskesmas. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang uji validitas dan rentabilitas, jawaban 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner, analisa 
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data dan uji hipotesa. 

BAB V :  SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan hasil penelitian dan saran-saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh pendidikan 

dan pelatihan terhadap produktifitas tenaga kerja dipuskesmas bayat dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 20 tahun s/d 30 tahun sebanyak 20 orang atau 

51%, jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 30 orang atau 

76%. Dan pendidikan terahkir didominasi oleh lulusan D3 sebanyak 29 orang 

atau 74%. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = 7,984 + 0,445X1 + 0,352 X2 

Menunjukkan bahwa Konstanta 7,984 berarti tanpa ada variabel X1 

(pendidikan), X2 (pelatihan) akan terjadi peningkatan produktivitas karyawan 

sebesar 7,984 satuan produktivitas. 

3. Variabel yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara 

signifikan. Pada variable pendidikan sebesar = 0,445 satuan dan  pelatihan 

sebesar 0,352 satuan dengan asumsi variabel bebasnya sama dengan nol, 

sehingga jika dinaikkan satu satuan maka produktivitas karyawan  akan 

meningkat sebesar 0,445 satuan untuk pendidikan dan 0,352 satuan untuk 

pelatihan. Sehingga semakin besar pendiikan karyawan dan semakin besar 

nilai pelatihan yang diberikan akan membuat tingkat produktivitas karyawan 
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akan meningkat. Karena karyawan merasakan mempunyai pendidikan yang 

lebih dan memdapatkan pelatihan yang sesuai maka mereka akan terpacu akan 

bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga secara langsung maupun tidak 

langsung akan meningkatkan tingkat produktivitas kerja karyawan. Sebaliknya 

apabila tingkat pendidikan karyawan dan nilai pelatihan tidak sesuai yang 

diinginkan maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja karyawan 

yang menurun karena karyawan merasa apa yang diinginkannya tidak dapat 

dipenuhi sehingga karyawan bekerja tidak dengan sepenuh hati yang dapat 

berakibat pada tingkat produktivitas kerja karyawan tidak sesuai dengan yang 

diinginkan puskesmas. 

4. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan di 

puskesmas bayat. secara komprehensif, karena F hitung = 10,492 > F tabel = 

3,025 

5. Dari dua hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pendidkan dan pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja karyawan 

dipuskesmas bayat., karena  t hitung  pendidikan = 2,791 dan pelatihan = 2,047 

lebih besar dari t tabel = 2,024 Sehingga Ha diterima maka, secara parsial 

terdapat pengaruh dari pendidikan dan pelatihan terhadap produktifitas tenaga 

kerja dipuskesmas bayat. 

6. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa peatihan lebih dominan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan dan  karyawan lebih suka 

diberi pelatihan daripada diberikan pendidikan dalam pengaruhnya terhadap 

produktivitas tenaga kerja dipuskesmas Bayat  ini ditunjukkan dari tingkat 

signifikasi pada uji t bahwa pada pendidikan lebih besar dari pada pelatihan.  
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B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa yang akan 

datang sebagai pertimbangan puskesmas  untuk memperhatikan hal apa yang 

dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan yaitu :  

1. Variabel pendidikan secara signifikan meningkatkan produktivitas karyawan. 

Terbukti dengan tidak adanya pemogokan kerja yang terjadi pada puskesmas 

dan karyawan merasa senang dengan pekerjaan yang mereka hadapi sekarang. 

Akan tetapi perlu ditingkatkan dalam membuat karyawan untuk merasa bahwa 

keberhasilan dalam pekerjaan yang mereka lakukan merupakan hal yang 

utama, sehingga mereka merasa harus dengan sungguh-sungguh melakukan 

apapun pekerjaan yang diberikan puskesmas kepada mereka. 

2. Pelatihan yang diterima karyawan sudah sesuai dan secara signifikan dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan, akan tetapi perlu diperhatikan lagi 

mengenai tunjangan-tunjangan dan bonus yang diberikan kepada karyawan 

harus diberitahukan secara terbuka agar karyawan lebih termotivasi dalam 

menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. 

3. Dari hasil analisis tersebut pendidikan mempunyai nilai pengaruh lebih 

dominan dibandingkan pelatihan sehingga apabila puskesmas ingin 

meningkatkan produktivitas karyawan maka puskesmas harus meperhatikan 

pemberian pelatihan kerja yang diberikan kepada karyawan baru sesuai 

dengan standar dipuskesmas. kebutuhan karyawan, pemberian lembur yang 

rutin kepada karyawan yang sesuai harapan  karyawan sehingga dapat 
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meningkatkan produktivitas karyawan. Sebab bila karyawan merasa 

kebutuhannya telah terpenuhi akan mempengaruhi produktivitas karyawan. 

4. Meskipun pendidikan mempunyai pengaruh yang lebih dominan, puskesmas 

juga harus memberikan pelatihan kepada karyawan bila ingin meningkatkan 

produktivitas karyawan, karena pelatihan tersebut juga berpengaruh terhadap 

produktivitas karyawan. 
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