
MOTIVASI



Manfaat 
Motivasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja 

motivasi sebagai salah satu alat atasan agar bawahan 
mau bekerja keras dan bekerja cerdas sesuai dengan yang 

diharapkan. 

K = f(m,k,l) 

instrinsik ekstrinsik 



Motivasi? Motif?

Keinginan untuk 
berbuat sesuatu

Kebutuhan (need), 
keinginan (wish), 
dorongan (desire)

MOTIVASI 
KERJA?



Proses Motivasi (Chung & Megginson, 1981)



Kerangka Motivasi (Griffin & Moorhead,1986)





Siklus Motivasi (AIDA)

Attention 
(perhatian)

Interest 
(tertarik)

Desire 
(terangsang)

Action 
(tindakan)



Proses Motivasi (Gibson, et al., 2009)



Contoh pada organisasiContoh umum

Pekerjaan yg menantang

Jabatan

Teman di kelompok

Tunjangan pensiun

GajiPerlindungan pokok

Kestabilan

Persahabatan

Status

Prestasi



Teori 2 Faktor (Herzberg)



Teori X dan Y (McGregor)



Model Harapan

Mengetahui dan berusaha memengaruhi persepsi pegawai 
tentang valensi imbalan dan kemungkinan memperolehnya.

Memperkuat nilai aktual imbalan dan kaitannya antara 
upaya, prestasi dan imbalan.



Model Harapan 

(Newastrom & 

Davis, 1997)



Teori McClelland

• Dorongan dari dalam diri untuk mengatasi segala 
tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuanMotivasi berprestasi

• Dorongan untuk berhubungan dengan orang  lain atau 
dorongan untuk memiliki sahabat sebanyak-banyaknyaMotivasi afiliasi

• Dorongan untuk memengaruhi orang lain agar tunduk 
kepada kehendaknyaMotivasi berkuasa



Rangsangan Tanggapan Konsekuensi
Tanggapan di 
masa yg akan 

datang

Teori Perilaku Skinner



6 Pedoman untuk membentuk perilaku 
(TEORI BELAJAR)

Jangan memberikan penghargaan yang sama kepada semua orang karena 
menimbulkan rasa ketidakadilan

Perhatikan bahwa kegagalan memberi tanggapan dapat mengubah perilaku

Umumkan kepada karyawan hal-hal yang harus dikerjakan dan bonusnya

Beritahu karyawan hal-hal yang salah dilakukannya

Jangan menghukum di depan karyawan lainnya

Bertindak dengan adil



Perspektif Pengharapan                                   

Perspektif Keseimbangan 

Perspektif Penentuan-tujuan



PERSPEKTIF PENGHARAPAN

Orang akan termotivasi untuk bekerja dengan 
baik bila ada peluang untuk mendapatkan 
insentif.

Besar kecilnya motivasi kerja tergantung pada 
nilai insentif itu pada masing-masing individu. 



PERSPEKTIF KESAMAAN ATAU
KESEIMBANGAN (Equity Theory)

Orang cenderung akan membandingkan insentif 
atau reward yang deperolehnya dengan insentif 
yang diterima oleh orang lain yang mempunyai 

beban kerja yang serupa  Bila besarnya insentif 
antara dua orang itu sama, maka akan muncul 

motivasi kerja  Bila lebih kecil maka akan timbul 
rasa kecewa yang kemudian mengurangi 

motivasinya untuk bekerja dengan baik. Bila salah 
seorang menerima lebih banyak, maka dia akan 

termotivasi lebih kuat.



PERSPEKTIF PENENTUAN-TUJUAN

 Mengapa berbagai permainan (games) sangat memoti-vasi banyak 
orang untuk ikut melakukan karena tujuan yang harus dicapai ada, 
jelas dan menarik. (Main sepakbola misalnya).

 Orang yang tugasnya jelas tujuannya dan lebih “menantang” lebih 
menunjukkan motivasi kerja yang lebih besar daripada orang yang 
tujuan tugasnya kabur atau terlalu mudah untuk mencapainya.

 Orang termotivasi untuk mencapai tujuan yang jelas; sebaliknya

orang akan bermotivasi kerja rendah bila tujuan dari

pekerjaannya tidak jelas.




