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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi mengenai pendahuluan dari penelitian skripsi yang dilakukan. 

Dalam bab ini akan dibahas hal-hal yang terkait dengan dasar penelitian seperti 

latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan struktur organisasi penelitian.  

  

A. Latar Belakang  

Organisasi merupakan sebuah unit sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi secara 

terus-menerus guna mencapai suatu tujuan bersama (Robbins, 2008; Bakti, 

2013; Pramudyo, 2013; Susiawan dan Muhid, 2015). Dalam era globalisasi 

persaingan dalam bidang industri maupun bidang jasa di Indonesia terus 

meningkat (Purba, 2013). Karyawan merupakan aset yang berharga bagi 

sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya (Susiawan, 2015). Oleh 

karena itu, untuk memaksimalkan produktivitas organisasi maka perlu 

manajemen sumber daya manusia yang berkualitas (Susiawan, 2015; 

Derven, 2016). 

Menurut Scarnati (2001) jika suatu perusahaan ingin mendapat hasil 

yang baik, efektif dan efisien maka harus melalui proses teamwork yang 

baik. Dengan adanya teamwork maka sekumpulan orang tersebut dapat 

melakukan komunikasi yang efektif antar sesama anggota, serta 

menyelesaikan konflik dan menjaga motivasi antar anggota tim (Chang, 

2001). Teamwork merupakan kelompok yang terdiri dari individu–individu 

yang bertanggung jawab atas tercapainya suatu sasaran tujuan dan 

menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar melalui berbagi pengetahuan 

dan keterampilan (Robins, 2008; Harris dan Harris, 1996; Tarricone dan 

Luca, 2002). Dalam penelitian indigenous psychology yang dilakukan Ali 

(2019) bahwa teamwork menurut karyawan Indonesia adalah sebuah usaha 

bersama yang dilakukan atas dasar kebutuhan satu sama lain untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan dan dilakukan atas kesadaran diri sendiri 

tanpa adanya keterpaksaan. 
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Teamwork merupakan sebuah topik yang sangat popular bagi minat 

peneliti maupun praktisi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan 

teamwork pada suatu perusahaan, sehingga perhatian penelitian berfokus 

pada prediksi kinerja tim yang efektif dan variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja tim (Salas, Sims, dan Burke, 2005).  

Berbagai alat ukur mengenai teamwork telah dipublikasikan, seperti 

alat ukur T-TPQ atau TeamSTEPPS® Perception Questionnare Manual 

yang merupakan alat ukur yang mengukur persepsi individu tentang 

keterampilan dan perilaku tim. Alat ukur dikembangkan oleh Battles dkk. 

(2010) yang didasarkan pada komponen inti dari TeamSTEPPS terdiri dari 

35 item. T-TPQ ini terbukti valid dan reliable untuk mengukur persepsi 

mengenai teamwork (Keebler, 2004). Nilai reliabilitas sebesar 0,978 

menunjukkan bahwa alat ukur ini reliable. Namun penggunaan alat ukur ini 

harus mempertimbangkan pendekatan longitudinal karena memerlukan 

proses tindak lanjut untuk menangkap perubahan multidimensi yang 

tercermin dalam skor sehingga penggunaan T-TPQ ini harus diberikan 

sebelum dan sesudah pelatihan TeamSTEPPS (Battles dkk., 2010). 

Kemudian, Baker dkk. (2010) mengembangkan alat ukur T-TAQ 

atau TeamSTEPPS® Teamwork Attitudes Questionnare yang dirancang 

untuk menilai sikap individu yang terkait dengan peran kerja tim dalam 

perawatan kesehatan. Namun partisipan dalam pengembangan alat ukur ini 

hanya kepada perawat kesehatan sehingga tidak mampu mempresentasikan 

teamwork pada pekerjaan dengan setting pekerjaan berbeda.  

Selain T-TPQ dan T-TAQ ada pula alat ukur lain yang menilai 

tingkat praktik kolaboratif dalam tim, yaitu Collaborative Practive 

Assesment Tool (CPAT). Menurut Canadian Health Service Research 

Foundations, 2006; Lemieux Charles dan McGuire, 2006 bahwa praktik 

kolaboratif sangat diperlukan dalam dunia kesehatan untuk meningkatkan 

perawatan pasien serta memenuhi aturan pada system kesehatan. Selain itu, 

mampu mengurangi kesalahan dalam perawatan pasien dan mengurangi 

beban kerja karyawan serta meningkatkan kepuasan kerja (Boult dkk., 

2001; Langhorne dan Duncan, 2001; Rogowski dkk., 2001; Buist dkk., 
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2002; Morey dkk., 2002; Saltvedt dkk., 2002; Litaker dkk., 2003; Charles 

dkk., 2006). Item CPAT terdiri dari 56 item dengan nilai reliabilitas setiap 

dimensinya berada di atas 0,70. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap berbagai artikel jurnal, dapat 

disimpulkan bahwa beberapa pengembangan alat ukur teamwork yang 

sudah ada di dunia barat, masih berfokus pada setting perawat kesehatan. 

Dengan demikian, alat ukur tersebut tidak bisa digeneralisasikan menjadi 

alat ukur utama untuk mengukur teamwork karyawan di suatu perusahaan. 

Maka dari itu, perlu adanya alat ukur teamwork yang bisa mengukur sikap 

individu dalam kerjasama tim, yang dapat digunakan untuk karyawan 

dengan setting pekerjaan berbeda, terutama di Indonesia.  

Dari beberapa penelitian teamwork di Indonesia, belum ada 

penelitian mengenai alat ukur teamwork di Indonesia. Namun demikian, 

salah satu contoh dari penelitian teamwork di Indonesia yaitu menggunakan 

pendekatan indigenous psychology dalam penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Purba (2013) dan Ali (2019). Mereka menggunakan kuesioner open-

ended untuk menemukan kekhasan teamwork masyarakat Indonesia.  

Dalam studi indigenous Teamwork yang dilakukan Purba (2013) 

menunjukkan hasil bahwa dari 700 karyawan bersuku Jawa memaknai 

teamwork sebagai sekumpulan orang yang saling bekerjasama dalam suatu 

perusahaan, saling berinteraksi, mencapai tujuan serta berusaha untuk 

menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab.  

Begitupun dalam studi indigenous yang dilakukan oleh Ali (2019) 

terhadap karyawan Indonesia di 8 provinsi yang berbeda dengan jumlah 

subjek sebanyak 430 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa menurut 

karyawan Indonesia, teamwork merupakan usaha bersama yang dilakukan 

atas dasar kebutuhan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

dan dilakukan atas kesadaran diri tanpa ada rasa keterpaksaan.  

Dalam penyusunan alat ukur, tentu kita harus memperhatikan 

validitas dan reliabilitas alat ukur yang dibuat. Validitas bertujuan untuk 

menentukan sejauh mana kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh 
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mana item dalam alat ukur saling bervariasi dan juga sejauh mana prosedur 

pengukuran menghasilkan hasil yang sama pada uji coba berulang (Azwar, 

2012). Walaupun pengembangan alat ukur teamwork yang dikembangkan 

oleh peneliti di barat telah dinyatakan valid dan reliable namun, untuk 

mengetahui teamwork di Indonesia perlu dilakukan penyusunan alat ukur 

yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia.  

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penyusunan alat ukur teamwork. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk 

menganalisis indikator yang telah ditemukan dalam studi indigenous Ali 

(2019) untuk kemudian dibuat menjadi item alat ukur Teamwork Indonesia. 

Hasil dari temuan Ali (2019) dipilih sebagai dasar untuk pengembangan alat 

ukur Teamwork Indonesia karena dalam penelitiannya lebih terbaru dan 

juga lebih memfokuskan konsep teamwork yang dipengaruhi oleh 

kebersamaan yaitu budaya gotong royong pada masyarakat Indonesia, 

selain itu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya perbedaan aspek 

konsep Teamwork di barat dengan konsep teamwork di Indonesia  (Ali, 

2019).  

Sebagai uji validitas konvergen akan menggunakan alat ukur Team 

trust dari Costa dan Anderson (2011) yang telah diadaptasi di Indonesia oleh 

Alzahra (2019). Alat ukur team trust dipilih karena belum adanya penelitian 

yang mengkorelasikan teamwork dengan alat ukur team trust sebagai 

validitas konvergen. Selain itu, telah dilakukan penelitian yang dilakukan 

oleh Blight dkk (2006), Powell dkk., (2006) dan Wen Sheng (2010) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara alat ukur Teamwork 

Indonesia dengan team trust.  

Alat ukur TIPI dari Gosling (2003) yang telah diadaptasi dan 

dikembangkan oleh Akhtar (2018) sebagai kriteria untuk validasi 

diskriminan. Dalam hal ini, alat ukur TIPI dipilih karena di barat, penelitian 

alat ukur teamwork melakukan uji validitas diskriminan dengan alat ukur 

TIPI yang mengatakan bahwa tipe kepribadian opennes berkorelasi rendah 

dengan variabel teamwork (Driskell dkk., 2006; Morgeson dkk., 2005).  
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Berdasarkan pemaparan diatas menjadi dasar peneliti dalam 

melakukan penyusunan alat ukur teamwork. Di Indonesia, belum adanya 

alat ukur teamwork yang dikembangkan dengan menggunakan konteks khas 

Indonesia serta alat ukur di barat yang biasanya digunakan untuk mengukur 

teamwork belum tentu dapat digeneralisasikan dalam kebudayaan 

Indonesia.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana validitas faktorial alat ukur Teamwork Indonesia dengan 

pengujian menggunakan metode Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) dan Exploratory Factor Analysis (EFA)? 

2. Bagaimana validitas konvergen antara alat ukur Teamwork 

Indonesia dengan skala Team Trust? 

3. Bagaimana validitas diskriminan antara alat ukur Teamwork 

Indonesia dengan skala TIPI? 

4. Bagaimana alat ukur Teamwork Indonesia yang  diuji dengan 

metode reliabilitas Alpha Cronbach? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, berikut ini merupakan 

tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Menguji validitas faktorial alat ukur Teamwork Indonesia yang diuji 

dengan menggunakan metode Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

dan Exploratory Factor Analysis (EFA).  

2. Menguji validitas konvergen antara alat ukur Teamwork Indonesia 

dengan skala Team Trust. 

3. Menguji validitas diskriminan antara alat ukur Teamwork Indonesia 

dengan skala TIPI. 

4. Menguji reliabilitas alat ukur Teamwork Indonesia yang diuji  

menggunakan metode reliabilitas Alpha Cronbach. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara 

praktis yang diuraikan sebagai berikut: 

a) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu 

psikologi, khususnya psikologi industri dan organisasi, psikologi sosial 

dan psikometri, khususnya yang berkaitan dengan teamwork.  

b) Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat praktis berupa: 

a. Menjadi referensi alat ukur yang dapat dipercaya bagi para 

mahasiswa, peneliti lain maupun perusahaan dalam mengukur 

teamwork yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia.  

b. Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan 

penyusunan alat ukur psikologi. 

 

E. Struktur Organisasi Penelitian 

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan. Dalam 

bab ini akan dibahas hal-hal yang terkait dengan dasar penelitian seperti 

latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian.  

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pembahasan teori yang digunakan dalam penelitian 

yang mencakup konsep teamwork, validitas, reliabilitas, alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian serta hipotesis penelitian.  

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang 

diterapkan dalam penelitian mencakup desain penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengambilan data, prosedur penelitian, instrumen 

penelitian dan teknik analisis data.  
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4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan uraian hasil penelitian berdasarkan pengolahan, 

analisis data dan pembahasan hasil penelitian.  

5. BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

Bab ini merupakan uraian dari kesimpulan penelitian yang didapatkan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan implikasi yang 

didapatkan dari penelitian, serta rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  

 


