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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam dunia industri dan organisasi, anggota ataupun karyawan di dalamnya memegang
peranan penting untuk keberlangsungan organisasi maupun perusahaan dan berbagai
upaya dilakukan untuk mendapatkan anggota yang berkualitas, mulai dari rekrutmen
yang diperketat, iklim kerja yang dibuat senyaman mungkin, dan berbagai hal lainnya.
Salah satu metode yang sering digunakan oleh perusahaan maupun organisasi untuk
meningkatkan produktivitas maupun loyalitas karyawan dalam bekerja adalah melalui
story telling. Bahkan, banyak sekali perusahaan yang benar-benar menjadikan metode
training sebagai satu tumpuan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang mereka punya.
Training and development didefinisikan sebagai pencapaian dalam hal pemahaman dan
keterampilan untuk menyelesaikan berbagai tugas yang ada (Fitzgerald, dalam Shafiq &
Hamzah, 2017). Definisi tersebut juga didukung oleh pernyataan Gansberghe (dalam
Shafiq & Hamzah, 2017) bahwa development adalah proses jangka panjang yang
dirancang secara khusus untuk meningkatkan potensi dan efektivitas yang dimiliki. Oleh
karena itu, training and development merupakan proses pelatihan yang mungkin
dilaksanakan daam waktu singkat, tetapi berpengaruh untuk proses jangka panjang.
Dalam kurun waktu 2017 hingga 2018, rata-rata perusahaan besar di amerika
menghabiskan dana 17 juta hingga 19.7 juta Dolar Amerika (Training Magazine, 2018)
untuk penyelenggaraan training and development karyawan. Angka tersebut dapat
dikatakan sebagai angka yang cukup besar untuk pelaksanaan training and development
karyawan yang memakan waktu cukup singkat. Ini menunjukkan bagaimana training and
development masih dianggap dan benar-benar diharapkan berdampak signifikan dalam
meningkatkan perfomansi karyawan.
Salah satu tujuan yang paling ingin dicapai oleh banyak perusahaan dalam melaksanakan
training untuk karyawan adalah peningkatan motivasi kerja dan work engagement yang
dimiliki oleh karyawan tersebut. Batman dan Snell (dalam Ghaffari, et al 2017)
menjelaskan motivasi sebagai kekuatan yang menyegarkan dan mengarahkan seseorang
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dalam pencapaian tujuan. Kekuatan tersebut yang menjadikan motivasi mutlak
diperlukan bagi setiap pekerja untuk memberikan kotribusi maksimal bagi perusahaan.
Peningkatan motivasi kerja yang signifikan melalui traning dan development yang terus
dilakukan oleh perusahaan juga diharapkan menjadi salah satu faktor yang membuat
karyawan betah dan merasa memiliki rasa keterlibatan (engagement) yang kuat. Khan
(dalam Kuok & Taormina, 2017) menjelaskan konsep work engagement atau keterlibatan
kerja adalah pemanfaatan maksimal kemampuan anggota organisasi melalui fisik,
kognitif, dan emosional. Ikatan dan rasa keterlibatan yang tinggi dianggap sebagai tolak
ukur bertahan atau tidaknya seorang karyawan dalam perusahaan ataupun organisasi.
Melalui keterlibatan tinggi tersebut, perusahaan mencoba membuat karyawan merasa
mendapatkan apresiasi dan secara tidak langsung mendorong motivasi bekerja yang lebih
kuat.
Untuk mencapai peningkatan work engagement dan peningkatan motivasi kerja tersebut,
dilakukanlah berbagai metode traning dan development dengan berbagai materi yang
berbeda, baik itu secara langsung berisi penyampaian terkait kompetensi yang ingin
dicapai, evaluasi bersama, ataupun dengan memperbandingkan budaya kerja yang ada
dengan budaya kerja yang ideal dan diharapkan. Dan salah satu yang sering digunakan
saat ini adalah metode bercerita atau story telling.
Story telling atau menceritakan suatu kisah bukan merupakan hal yang baru dan telah
diteliti di dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda, antara lain antropologi, psikologi,
ataupun ilmu saraf. Bahkan, dalam perspektif psikologi, terutama psikoanalisis, sebuah
kisah atau cerita dapat dilihat sebagai ruang eksperimental dan simulasi bagi mental
seseorang yang dapat membantu seseorang untuk dapat menguraikan dan memahami
suatu tindakan tertentu. Para ahli psikologi kognitif juga menyimpulkan bahwa manusia
dapat mengingat sebuah cerita sebanyak 22 kali lebih baik dibandingkan fakta secara
langsung (Sammer, dalam Mucundorfeanu 2018).
Berdasarkan keuntungan yang dimiliki oleh metode story telling tersebut, maka berbagai
bidang lain mulai dikombinasikan dengan story telling. Entah itu yang berbau marketing,
branding, hingga people development yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia tersebut.
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Dikutip dari laman Tech Republic (2000), bercerita dapat meningkatkan retensi melalui
4 cara berbeda, yaitu :
1. Melalui cerita sebagai metode pelatihan, trainer dapat dengan membagi setiap
konten-konten pembelajaran ke ukuran materi yang lebih mudah dikelola dan
dipahami oleh peserta.
2. Dengan menyematkan konteks tertentu melalui sebuah cerita, peserta secara
kognitif dapat menangkap informasi secara lebih lengkap dan efisien.
3. Bercerita adalah sebuah proses dinamis yang melibatkan peserta dengan porsi
yang sama pentingnya dengan seorang pembicara. Oleh karena itu, peserta dapat
menjadi lebih aktif dibandingkan dengan langsung dihadapkan pada fakta
konkret.
4. Cerita mengemas suatu hal dengan lebih menarik dan sarat makna yang lebih
banyak dibandingkan dengan sekadar daftar data berupa angka atau statistik. Dan
sebagai manusia, kita cenderung lebih peduli dan memberi perhatian pada cerita
yang orang lain miliki.
Tidak hanya mampu meningkatkan retensi dengan beberapa cara di atas, storytelling juga
memberikan beragam keuntungan sebagai sarana pembelajaran yang antara lain adalah
cerita merupakan jembatan emosional yang dapat menghubungkan antara peserta dengan
pesan yang disampaikan, sebuah cerita dapat menyampaikan sebuah informasi penting
dalam bentuk yang lebih menarik, dapat menjadi sumber motivasi bagi pendengar, dan
dapat dengan mudah disebarkan ke lebih banyak orang sebagai sumber inspirasi.
Dari keuntungan-keuntungan yang telah banyak dirasakan oleh banyak orang tersebut,
maka penerapan storytelling pun mulai dilakukan untuk bidang people development oleh
para trainer. Namun, masih belum banyak penelitian apakah keberadaan storytelling
dalam training benar-benar membantu untuk peningkatan work engagement dan motivasi
karyawan atau hanya sebagai faktor pendukung yang sebenarnya kurang berarti. Maka
dari itu, saya harap penelitian ini nantinya akan dapat membantu publik agar dapat
menciptakan model dan bentuk training dan development yang benar-benar berdampak
untuk tujuan jangka panjang perusahaan.
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B. Rumusan Masalah
1. Apakah terdapat pengaruh signifikan pada metode story telling terhadap work
engagement?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan pada metode story telling terhadap motivasi
kerja?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan pada metode story telling terhadap work
engagement dan motivasi kerja sekaligus?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara metode story telling terhadap
work engagement
2. Mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara metode story telling terhadap
motivasi kerja
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan pada metode story telling terhadap work
engagement dan motivasi kerja secara bersamaan

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan,
terutama dalam bidang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia.
Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk selanjutnya
dievaluasi, diteliti lebih lanjut, ataupun diperbandingkan dengan penelitianpenelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi para
praktisi yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya manusia dalam
pengembangan metode pengembangan karyawan yang mereka miliki.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam beberapa penelitian, telah sempat membahas bagaimana unsur narasi atau metode
story telling dipergunakan sebagai sarana pemasaran produk dan jasa, serta
pengimplementasiannya pada bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Praktisi
melakukan intervensi melalui cerita-cerita yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi
perusahaan tersebut. Cerita-cerita ini umumnya disampaikan dalam sesi diskusi berupa
training ataupun obrolan sehari-hari antar karyawan. Training yang dilakukan merupakan
upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dalam hal ini terkait
dengan work engagement dan juga motivasi kerja karyawan. Training ini sendiri tidak
hanya mencakup terkait hal-hal teknis pekerjaan, melainkan juga terkait sikap dan pola
pikir yang mereka bangun selama bekerja.

A. Story Telling
Terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Falola, Osibanjo, & Ojo pada 2014
menjelaskan bahwa dalam lingkungan bisnis modern dan kompleks, pelatihan dan
pengembangan karyawan adalah salah satu sumber keunggulan kompetitif yang dapat
diandalkan untuk bersaing dengan bisnis yang terus berubah dan kompetitif. Pelatihan
dan pengembangan bermanfaat bagi karyawan khususnya dan organisasi pada
umumnya. Di atas semua itu, menjadi penting untuk menyatakan bahwa tanpa
pelatihan, tidak akan ada perkembangan. Oleh karena itu, agar setiap organisasi dapat
bertahan, pelatihan harus dilihat oleh manajemen sebagai "sarana untuk mencapai
tujuan". Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan yang benar-benar mengeluarkan dana
yang tinggi demi pelatihan dan pengembangan karyawan yang benar-benar maksimal.
Menurut Ramya (dalam Shafiq, 2018). Sebagian besar penelitian sebelumnya
memberikan bukti bahwa ada hubungan positif yang kuat antara praktik manajemen
sumber daya manusia dan kinerja organisasi. Selanjutnya, Menurut Falola et.al, (dalam
Shafiq, 2017). Pelatihan dan pengembangan adalah alat strategis yang sangat
diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi terus meningkatkan
anggaran pelatihan setiap tahun dengan percaya bahwa itu akan memberi mereka
keunggulan kompetitif dan hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat
antara pelatihan dan pengembangan dengan kinerja karyawan. Kinerja karyawan itu
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terus menerus dijaga dan ditingkatkan dan salah satu metode yang saat ini sering sekali
dipergunakan adalah story telling.
Survei Keterlibatan Karyawan oleh Mendonca (2016) membandingkan dua jenis
organisasi, hasilnya jelas mendukung penggunaan penceritaan atau story telling dalam
meningkatkan keterlibatan karyawan sebagai salah satu metode strategi perubahaan.
Secara terorganisir dan sistematis, story telling terbukti mampu untuk mengubah
pengalaman negatif karyawan menjadi ke arah yang lebih positif. Story telling juga
ditemukan mempengaruhi keterlibatan karyawan yang positif dan kemudian
mengurangi retensi

yang dialami karyawan (Mendonca, 2016). Gill (dalam

Mendonca, 2016) menunjukkan bukti dari literatur terkait penggunaan metode story
telling, khususnya selama periode perubahan besar-besaran dalam perusahaan. Studi
ini memberikan contoh dua organisasi; yang menggunakan metode story telling dan
yang tidak. Bukti dari 'Survei Keterlibatan Karyawan' jelas mendukung penggunaan
metode bercerita dalam melibatkan karyawan secara berhasil dalam strategi
perubahan. Dalam jurnal yang sama, Silverman (dalam Mendonca, 2016)
mengidentifikasi perusahaan di mana teknik bercerita telah menghasilkan hasil nyata
yang dapat diukur dalam hal retensi karyawan, keterlibatan karyawan, pengembangan
karyawan, pengembangan tim, pendampingan, dan nilai-nilai pribadi.
Sejarah narasi dalam penelitian organisasi relatif singkat, dan beragam pemahaman
dan penyebaran narasi dalam teori organisasi dicatat di atas kejadian yang sangat baru
(Rhodes, & Brown, 2015) sehingga masih sangat mungkin untuk terus berkembang guna
memenui tuntutan dalam pengembangan organisasi ke depan . Story telling dalam konteks

organisasi adalah proses mengembangkan pesan yang menciptakan sudut pandang
baru atau memperkuat pendapat atau perilaku dengan menggunakan narasi tentang
orang, organisasi, masa lalu, visi untuk masa depan, ikatan sosial dan pekerjaan itu
sendiri. Cerita menawarkan cara untuk memotivasi orang dan membuat pesan yang
cukup berkesan bagi orang untuk mengambil tindakan. Cerita-cerita organisasi
memiliki tujuan di luar selain hanya sekadar hiburan, termasuk mengubah atau
memperkuat perilaku dan pendapat (Prusak dalam Gill, 2009). Melalui pengalamanpengalaman nyata yang telah ada sebelumnya, karyawan akan menyerap setiap nilainilai historis dari perusahaan. Nilai-nilai historis ini yang akan berguna untuk membuat
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karyawan merasa perlu melakukan hal-hal terbaik untuk pengembangan dan juga
evaluasi di masa yang akan datang.
Penggunaan cerita organisasi sebagai instrumen komunikasi internal dapat
mengakibatkan karyawan menjadi juara reputasi untuk organisasi mereka. Narasi yang
secara positif mewakili organisasi dapat diadopsi oleh staf dan disesuaikan untuk
menjadi lebih relevan dengan pemangku kepentingan tertentu yang mereka temui
melalui pekerjaan mereka. Staf yang lebih terlibat dan memiliki tingkat kedalaman
percaya yang tinggi terhadap pemimpin mereka cenderung merasa lebih bersemangat
tentang pekerjaan mereka dan melakukan pengembangan diri secara konstruktif. Hal
ini sering menghasilkan peningkatan produktivitas, citra perusahaan yang lebih positif,
dan penurunan risiko kehilangan staf (Gill, 2009).
Hasil-hasil positif dari story telling tersebut terus menerus dijadikan bukti terkait
efektivitas story telling yang kemudian diasosiasikan dengan work engagement dan
juga work motivation. Keterlibatan kerja dan motivasi kerja oleh karyawan ini
diharapkan dapat dibangun melalui metode story telling secara berkelanjutan. Namun,
meskipun telah cukup banyak terbukti, penelitian-penelitian yang ada masih belum
cukup membawa konteks yang pas ke arah yang benar-benar sesuai dengan budaya
organisasi dan budaya kerja yang berkembang di Indonesia. Mengingat begitu banyak
kisah menarik dan menginspirasi dari budaya-budaya dan sejarah yang berbeda di
setiap daerah, maka eksplorasi terkait kisah-kisah tersebut untuk menginspirasi
karyawan masih perlu untuk dikembangkan.
B. Work Engagement
Dalam kehidupan sehari-hari, keterlibatan atau engagement mengacu pada komitmen,
gairah, antusiasme, penyerapan, upaya terfokus, dan energi. Misalnya, kamus
Merriam-Webster menggambarkan keterlibatan sebagai "keterlibatan atau komitmen
emosional" dan sebagai "keadaan berada di dalam suatu kondisi” (Schaufeli &
Wilmar, 2014). Pada definisi yang lain, keterlibatan didefinisikan dalam dua dimensi
yaitu kontribusi individu terhadap keberhasilan perusahaan dan kepuasan pribadi
dalam peran tersebut (Ahuja & Modi, 2016). Unsur keterlibatan ini yang ingin
dimunculkan oleh berbagai perusahaan untuk membuat setiap karyawan bisa bertahan
dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, beragam upaya dilakukan untuk
meningkatkan work engagement atau unsur keterlibatan kerja oleh karyawan.
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Meskipun definisi yang digunakan oleh perusahaan mungkin berbeda, keterlibatan
karyawan pada dasarnya dipahami dalam hal (Schaufeli & Wilmar 2014) : (1)
komitmen organisasi, lebih khusus komitmen afektif (yaitu, ikatan emosional dengan
organisasi) dan komitmen kelanjutan (mis., keinginan untuk tetap bersama organisasi),
dan (2) perilaku peran ekstra (mis., perilaku diskresi yang mendorong berfungsinya
organisasi secara efektif). Dikonseptualisasikan dengan cara ini, keterlibatan
karyawan merupakan perpaduan dari dua konsep psikologis tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa work engagement memang tidak dapat dijadikan satu variable
tunggal tanpa memperhitungkan berbagai konsep lain.
Dalam salah satu penelitian terkait work engagement oleh Kaliannan & Adjovu (2015)
menunjukkan bahwa inisiatif pelibatan karyawan yang strategis mendukung branding
organisasi dan reputasi di antara karyawan. Meskipun penelitian akademis tentang
keterlibatan kerja sedang ramai diperbincangkan, ini tidak menjamin bahwa
pengetahuan pengetahuan terkait tema ini menjadi semakin meningkat. Berikut ini
adalah agenda penelitian tentang keterlibatan kerja yang dirancang untuk difokuskan
ke dalam tujuh tema utama (Schaufeli & Wilmar 2014) : (1) konseptualisasi dan
pengukuran; (2) pemahaman teoritis; (3) anteseden dan konsekuensi; (4) epidemiologi;
(5) validitas lintas budaya; (6) waxing dan berkurangnya waktu; dan (7) sifat kolektif
dari keterlibatan kerja. Fokus-fokus tersebut tidak berarti telah membuat pemahaman
terkait keterlibatan kerja menjadi lengkap, melainkan masih perlunya untuk
memahami keterlibatan kerja lebih mendalam, termasuk bagaimana kemudian
keterlibatan kerja tersebut terbentuk dan bagaimana dinamikanya.
Tidak seperti workaholic atau mereka yang kecanduan untuk bekerja, mereka
menikmati melakukan hal-hal di luar pekerjaan, tidak tertekan karena tidak bekerja,
dan tidak bekerja keras karena dorongan batin yang kuat dan tak tertahankan.
Sebaliknya, karyawan yang mengalami work engagement memang bekerja karena
mereka senang melakukannya. Karakteristik perilaku pekerja memiliki rasa
keterlibatan tinggi dalam pekerjaan menunjukkan berbagai aspek secara bersamaan,
seperti perilaku kewarganegaraan organisasi yang kuat, ekspansi peran yang ada,
perilaku proaktif, dan menunjukkan inisiatif pribadi, serta semua yang ia lakukan
berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Pegawai yang terlibat sangat bersemangat
dan selalu berusaha lebih keras dalam melakukan pekerjaan mereka. Jika dilihat dari
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sudut perilaku, keterlibatan kerja merupakan kebalikan dari kelelahan; keterlibatan
ditandai oleh energi, keterlibatan, dan kemanjuran profesional - lawan langsung dari
tiga dimensi inti kelelahan yaitu. pengusiran, sinisme dan ketidakefisienan
professional (Ahuja & Modi, 2016).
Fokus utama dari keterlibatan karyawan adalah keselarasan karyawan dengan tujuan
organisasi dan melampaui apa yang diharapkan (Menguc, Auh, Fisher, & Haddad,
dalam Osborne, & Hammoud, 2017). Anitha mengemukakan (2014 dalam Osborne, &
Hammoud, 2017) keterlibatan karyawan yang disarankan mencerminkan dua elemen

penting: (a) kesediaan untuk berkontribusi pada keberhasilan organisasi dan (b)
karyawan yang positif dan semangat yang berada pada keadaan yang memotivasi
(Eldor & Harpaz, dalam Osborne, & Hammoud, 2017). Karanges, Johnston, Beatson,
dan Lings (dalam Osborne, & Hammoud, 2017) mendefinisikan keterlibatan sebagai
sejauh mana karyawan bersedia melakukan komitmen baik secara emosional maupun
rasional dalam diri mereka. organisasi, berapa lama mereka bersedia untuk tetap
sebagai hasil dari komitmen itu, dan betapa berdedikasi mereka terhadap pekerjaan
mereka.

C. Work Motivation
Sejalan dengan work engagement, motivasi juga merupakan hal penting yang perlu
untuk ditingkatkan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu penelitian
oleh Putra, Cho, & Liu (2017) menunjukkan bahwa motivasi dalam hal ini adalah
motivasi intrinsik memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan kerja
karyawan. Studi ini juga menemukan bahwa tidak ada indikasi bahwa motivasi
intrinsik karyawan berkurang ketika motivasi ekstrinsik masuk. Juga disarankan
bahwa pimpinan perusahaan perlu memahami bahwa menciptakan lingkungan tempat
kerja yang nyaman dan membuat pekerjaan lebih menarik, serta bermakna akan
meningkatkan motivasi intrinsik karyawan yang akan membantu karyawan untuk
terlibat lebih banyak di tempat kerja. Anteseden motivasi dari keterlibatan kerja jarang
dipelajari dan tidak ada penelitian yang dilakukan untuk meneliti dampak motivator
ekstrinsik dan intrinsik pada keterlibatan kerja karyawan sehingga motivasi dapat
mempengaruhi keterlibatan karyawan ataupun sebaliknya.
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Robbins (dalam Putra, Cho, & Liu, 2017) mendefinisikan motivasi karyawan sebagai:
"kesediaan untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi ke arah tujuan organisasi,
dikondisikan oleh kemampuan dan upaya untuk memenuhi beberapa kebutuhan
individu itu sendiri", definisi lain adalah tindakan yang merangsang seorang karyawan
untuk mengambil tindakan, yang akan mengarah pada pencapaian beberapa tujuan
atau untuk memenuhi kebutuhan psikologis tertentu dari karyawan tersebut (George
& Sabapathy, dalam Putra, Cho, & Liu, 2017). Motivasi ini terus menerus mengalami
dinamika seiring kondisi lingkungan seseorang bekerja sehingga banyak faktor yang
mempengaruhinya, salah satu yang mungkin menjadi faktor berpengaruh tersebut
adalah work engagement.
Karyawan memainkan peran kunci dalam implementasi keseluruhan strategi
pengembangan bisnis. Efisiensi proses bisnis, dan oleh karena itu keberhasilan
keseluruhan perusahaan dipengaruhi oleh kinerja karyawan yang termotivasi dengan
baik (Lorincová, et al, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi karyawan tidak
hanya dipengaruhi oleh motivasi intrinsik individu, melainkan juga oleh motivasi
ekstrinsik yang terbentuk karena adanya dorongan dari luar. Hal tersebut juga
didukung oleh penelitian lainnya yakni pada penelitian di perusahaan Jamaika dan
Karibia, studi ini menemukan bahwa kualitas manajemen sangat penting dalam
meningkatkan perilaku kerja yang inovatif dan hasil kerja yang inovatif oleh karyawan
sangat penting. Laporan Daya Saing Global Bank Dunia 2018 (dalam Clarke, 2019)
mengindikasikan bahwa Jamaika mencapai peringkat keseluruhan posisi ke-79 di
antara 140 negara yang disurvei terkait dengan motivasi kerja karyawan (Schwab,
dalam Clarke, 2019). Kemudian yang ingin dilihat adalah mana di antara keterlibatan
kerja dan motivasi yang lebih mendominasi satu sama lain untuk meningkatkan
performansi karyawan. Terutama, jika dilakukan upaya pengembangan melalui
metode story telling seperti yang telah dijelaskan di awal.
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BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN
A. Kerangka Penelitian
Kerangka berfikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep
yang kemudian dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka yang telah
ditemukan. Ini dipergunakan sebagai dasar untuk penemuan jawaban dari
pertanyaaan-pertanyaan

penelitian

yang

dikemukakan.

Kerangka

berpikir

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai
faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2006).
Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu untuk dikemukakan apabila dalam
penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Berdasarkan hal
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh story telling dalam
pelatihan dan pengembangan terhadap keterlibatan dan motivasi kerja yang dimiliki
oleh karyawan.

B. Model Konsep
Singarimbun (2001) mengemukakan bahwa konsep adalah abstraksi mengenai suatu
fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik
kejadian, keaadaan, kelompok atau individu tertentu. Model konsep dalam suatu
penelitian dapat menggabarkan suatu fenomena dengan jelas dan mudah dimengerti
mengenai sesuatu yang akan diteliti.

C. Model Hipotesis

Training & Development

Motivasi
kerja

Storytelling
Keterlibatan
Kerja

Gambar 1. Model Hipotesis
Sumber: Peneliti (2019)
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Hipotesis
1. Ada pengaruh signifikan antara metode story telling terhadap work engagement
2. Ada pengaruh signifikan antara metode story telling terhadap motivasi kerja
3. Ada pengaruh signifikan pada metode story telling terhadap work engagement
dan motivasi kerja secara bersamaan
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BAB IV
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis pendekatan penelitian yang dipilih adalah penelitian eksplanatori dengan
pendekatan kualitatif

B. Lokasi Penelitian
Penelitian akan dilakukan di sekitar Kawasan Malang Raya dikarenakan memang
penelitian fokus pada pengambilan subjek di industri perhotelan di Malang Raya.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan lini manajerial
hotel di sekitar Malang Raya.
2. Sampel
Pengambilan Sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yakni
khusus untuk tim manajerial Hotel Tugu, Malang yang merupakan salah satu
hotel dengan keunikan budaya di dalamnya
D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melalui Focus Group
Discussion (FGD) untuk melihat proses intervensi berupa story telling dan proses
wawancara di akhir sesi untuk melihat hasil yang terjadi.
E. Metode Analisis Data
Pendekatan analisis data enam langkah digunakan: (1) membaca semua data, (2)
mengatur dan menyiapkan data untuk analisis, (3) memulai analisis terperinci
dengan proses pengkodean, (4) mengidentifikasi bagaimana deskripsi dan tema
akan diwakili dalam narasi kualitatif, (5) menggunakan proses pengkodean untuk
menghasilkan pengaturan deskripsi serta kategori atau tema untuk analisis, dan
(6) mengembangkan interpretasi atau makna data. Perangkat lunak NVivo 11
digunakan untuk pengkodean data dan eksplorasi tema. NVivo 11 sesuai untuk
membuat kategori dan dapat digunakan dalam perspektif kualitatif.
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