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Sub Pokok Bahasan

• Pengertian dan pentingnya motivasi

• Proses timbulnya motivasi

• Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi

• Teori-teori Motivasi
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Konsep dasar motivasi

• Movere (latin), dorongan/menggerakkan.

• Motif adalah Perangsang/keinginan dan sekaligus 
penggerak seseorang orang untuk berbuat/bekerja.

• Keinginan berbeda dengan kebutuhan (want Vs 
needs)

• Want dipengaruhi oleh selera dan needs dipengaruhi 
oleh kebutuhan dasar.
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Pengertian motivasi
• French and Raven,  “Motivation is the set of forces that cause 

people to behave in certain ways” motivasi adalah sesuatu 
yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku 
tertentu”.

• Mc Donald, Motivasi adalah perubahan energi dalam diri 
seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 
didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

• Gray, Motivasi sebagai sejumlah proses, yang bersifat internal, 
atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan 
timbulnya sikap antusiasme dan persistensi, dalam hal 
melaksanakan kegiatan- kegiatan tertentu.
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Pengertian umum

Motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang 
yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. 

Motivasi meliputi motivasi internal dan motivasi eksternal. 

Motivasi internal adalah motivasi yang bersumber dari 
dalam diri sendiri, timbulnya motivasi internal 
disebabkan karena adanya kebutuhan dan keinginan 
yang ada dalam diri seseorang. 

Motivasi eksternal?
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Proses timbulnya Motivasi

A. Internal, berasal dari diri sendiri tanpa ada faktor luar yg 
mempengaruhi. Menekankan nilai daripada 
penghargaan yang berbentuk;

a. Determinasi, melakukan bukan karena paksaan atau 
imbalan

b. Pilihan personal, melakukan sesuatu karena senang dan 
bahagia.

B. Eksternal, berasal dari dorongan diluar individu baik 
berupa reward, imbalan, hadiah, penghargaan maupun 
hukuman atau paksaan.
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Urgensi Motivasi

Kebutuhan 
Tdk 

terpenuhi

Rangsangan/
Motivasi

Keinginan 
thd sesuatu

Perilaku 
Tujuan 

individu

Kebutuhan 
terpuaskan/

terpenuhi

Evaluasi terhadap
pencapaian
Kebutuhan
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Faktor-faktor yg mempengaruhi motivasi 
(Saydam, 2000)
A. Internal, terdiru dari;

1. Individual competence
2. Job requirements
3. Management style
4. Organizational climate

B. Eksternal, terdiri dari;
1. Lingkungan kerja
2. Kompensasi 
3. Supervisi 
4. Penghargaan/prestasi
5. Status dan ntanggungjawab
6. Peraturan yg berlaku
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Dampak motivasi

• MOTIVASI POSITIF ------------------ Y

Proses Mempengaruhi Dg Tambahan Tingkat Kepuasan 
Tertentu (Promosi, Insentif, Gaji / Upah Naik, Pangkat 
Naik, Fungsi / Peran Meningkat, Kondisi Kerja Baik)

• MOTIVASI NEGATIF -------------------X

Proses Mempengaruhi Dg Menakut-nakuti (Paksa) 
contohnya; (Seolah-olah Kehilangan Jabatan, Gaji Pokok 
Diturunkan/Dipotong, Fungsi / Peran Diturunkan)
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Motivasi seperti yang telah disebutkan diatas, akan 
mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi 
dengan bawahannya, yang selanjutnya akan menentukan 
efektifitas manajer. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi 
seseorang, yaitu kemampuaan individu dan pemahaman 
tentang perilaku untuk mencapai prestasi yang maksimal 
disebut prestasi peranan. Dimana antara motivasi, 
kemampuan dan presepsi peranan merupakan satu 
kesatuan yang saling berinteraksi.
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Proses Atau Skema Timbulnya Motivasi
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Add timbulnya motivasi

1. Kebutuhan yang belum terpenuhi

2. Mencari dan memilih cara – cara memuaskan kebutuhan

3. Prilaku yang diarahkan pada tujuan

4. Evaluasi prestasi

5. Imbalan atau hukuman

6. Kepuasan

7. Menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi
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Faktor-faktor yang mempengaruhi 
motivasi (Internal dan Eksternal)
A. Faktor Internal (dalam diri individu), terdiri atas 5 

indikator:
1) Persepsi individu mengenai diri sendiri; seseorang termotivasi 

atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak tergantung pada 
proses kognitif berupa persepsi. Persepsi seseorang tentang 
dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan perilaku 
seseorang untuk bertindak;

2) Harga diri dan prestasi; faktor ini mendorong atau 
mengarahkan inidvidu (memotivasi) untuk berusaha agar 
menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan memperoleh kebebasan 
serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungan 
masyarakat; serta dapat mendorong individu untuk berprestasi;
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3) Harapan; adanya harapan-harapan akan masa depan. 
Harapan ini merupakan informasi objektif dari lingkungan 
yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif 
seseorang. Harapan merupakan tujuan dari perilaku.

4) Kebutuhan; manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk 
menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, 
sehingga mampu meraih potensinya secara total. 
Kebutuhan akan mendorong dan mengarahkan seseorang 
untuk mencari atau menghindari, mengarahkan dan 
memberi respon terhadap tekanan yang dialaminya.

5) Kepuasan kerja; lebih merupakan suatu dorongan afektif 
yang muncul dalam diri individu untuk mencapai goal atau 
tujuan yang diinginkan dari suatu perilaku.
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B. Faktor Eksternal (dari luar diri individu), terdiri atas 4 indikator:
1) Jenis dan sifat pekerjaan; dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat 

pekerjaan tertentu sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan 
mengarahkan individu untuk menentukan sikap atau pilihan pekerjaan yang 
akan ditekuni.

2) Kelompok kerja dimana individu bergabung; kelompok kerja atau 
organisasi tempat dimana individu bergabung dapat mendorong atau 
mengarahkan perilaku individu dalam mencapai suatu tujuan perilaku 
tertentu; peranan kelompok atau organisasi ini dapat membantu individu 
mendapatkan kebutuhan akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan 
serta dapat memberikan arti bagi individu sehubungan dengan kiprahnya 
dalam kehidupan sosial.

3) Situasi lingkungan pada umumnya; setiap individu terdorong untuk 
berhubungan dengan rasa mampu-nya dalam melakukan interaksi secara 
efektif dengan lingkungannya;

4) Sistem imbalan yang diterima; imbalan merupakan karakteristik atau 
kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat 
mempengaruhi motivasi atau dapat mengubah arah tingkah laku dari satu 
objek ke objek lain yang mempunyai nilai imbalan yang lebih besar. 
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Teori Motivasi

Maslow (1943) mengasumsikan ada 4 asumsi dasar yang 
melahirkan “teori motivasi”: 
(1) Hanya kebutuhan yang belum tercapai sajalah yang akan 

memotivasi orang; 
(2) Kebutuhan orang tersusun dari yang paling mendasar hingga 

yang paling rumit; 
(3) Orang tidak akan termotivasi untuk memuaskan kebutuhan 

tingkat “tingginya” jika yang di level bawahnya belum 
terpuaskan; dan 

(4) Maslow mengasumsikan orang punya 5 klasifikasi kebutuhan, 
yang disajikan dalam pola hirarkis dari yang paling rendah 
hingga yang paling tinggi.
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1. Psikologi (Fisik; rasa lapar, 
haus, pakaian dll)

2. Kemanan (keselamatan 
dan perlindungan) 

3. Sosial (kasih sayang, 
persahatan dll). 

4. Penghargaan; Faktor 
penghormatan diri (harga 
diri, otonomi & prestasi). 
Faktor penghormatan dari 
luar (status, pengakuan, 
dan perhatian) 

5. Aktualisasi diri 
(pemenuhan akan ambisi)
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ERG Theory (A.H. Maslow)

A. Kebutuhan dan Keberadaan (Existence Needs)

B. Kebutuhan akan afiliasi (Relatedness Needs)

C. Kebutuhan akan kemajuan (Growth Needs)
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