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MOTIVASI 



Motivasi 

 Motivum (Latin),Motivation (English) 

 Merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. 

 Memiliki 2 hal : intensitas dan arah. 



Motivasi sebagai Inferensi 

Motivasi tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat 

diketahui dari perilaku yang muncul.  

Apa yang dilakukan atau dikatakan oleh seseorang didasari oleh 

motif-motif tertentu. 



Motivasi sebagai Eksplanasi 

 Penjelasan mengenai alasan/ motif seseorang melakukan 

sesuatu merupakan fungsi motivasi sebagai eksplanasi. 



Motivasi sebagai Prediksi 

Dengan mengetahui hal-hal yang mendasari seseorang berbuat 

sesuatu, dapat dilakukan prediksi (ramalan) perilaku apa yang 

akan muncul. 



Teori Motivasi dan Reinforcement 

 Motivasi merupakan hasil dari reinforcement (penguatan) 

 Berkaitan dengan Reward and Punishment 



Teori Cognitive Dissonance 

 Kebutuhan untuk menyatakan bahwa dirinya baik 

(positif), seandainya kita gagal untuk menyatakan keadaan 

diri kita positif maka akan berusaha mengubah tingkah 

laku/ memberikan alasan yang masuk akal. 

 Kasus mencontek. 



Teori Atribusi 

 Kebutuhan untuk menyatakan bahwa dirinya baik 

(positif),seandainya terjadi yang positif maka mnrtnya berasal 

dari diri sendiri,tapi seandainya tidak,hal tersebut diluar 

kontrolnya 

 Cara pandang seseorang terhadap sukses/gagal (Locus of 

Control ) ditentukan : 

a. Internal (kemampuan dan usaha) 

b. Eksternal (tugas sulit dan nasib) 



Atribusi Kesuksesan dan Kegagalan 

(Weiner, 1979) 
Locus of Control Stabil 

Stabil Tdk Stabil 

Internal 

•Sukses : 

•Gagal  : 

Kemampuan 

Saya pandai 

Saya bodoh 

Usaha 

Saya berusaha keras 

Saya tidak berusaha 

Eksternal 

•Sukses : 

•Gagal  : 

Tugas yang Sulit 

Tugas itu mudah 

Tugas tersebut sangat sulit 

 Nasib 

Bejo aku 

Sial! 



Teori Menghargai Diri Sendiri 

(Covinton) 

 Seseorang dinilai lingkungannya berdasarkan prestasinya 

 Persaingan cenderung menambah dampak positif bagi siswa 

jika dihubungkan dg sukses,dan berdampak negatif jika 

dihubungkan dengan kegagalan ( Ames & Felker,1989) 

 Siswa sangat malu ketika mengkombinasikan usaha keras dg 

kegagalan dan rasa malu yang lebih sedikit ketika usaha 

kurang keras dengan kegagalan (Covinton & Omelich, 1989) 



Expectancies Theories of Motivation 

(Edwards & Atkinson) 

 Manusia termotivasi tergantung pada hasil perkiraan mereka 

akan adanya kesempatan dan nilai untuk sukses 

 Motivasi (M) =  

 meramalkan kemungkinan sukses (Ps) x Nilai insentif 

untuk sukses (Is) 

 Jika salah satu 0, maka pasti tidak termotivasi. 

 Kemungkinan sukses pada saat mengerjakan tugas yang sulit 

nilainya akan berbeda dengan sukses dengan mengerjakan 

tugas yang mudah 



Humanistic Theories of Motivation 

( Maslow) 

 Menekankan adanya kebebasan,pilihan,menentukan diri 

sendiri dan berjuang untuk pertumbuhan pribadi 

 Lebih menekankan motivasi intrinsik 

 Kebutuhan memiliki peranan dalam teori humanistik 

 Kebutuhan paling rendah harus dipuaskan sebelum naik pada 

kebutuhan sebelumnya 

 Kebutuhan :  

a. Deficiency Needs: fisik dan psikis 

b. Growth Needs : kebutuhan untuk mengetahui dan 

mengerti,keindahan dan aktualisasi diri. 



Hirarki Kebutuhan Maslow 
Needs Keterangan 

Growth Needs Aktualisasi diri 

( self actualization) 

Memenuhi diri sendiri 

Estetika dan keindahan 

(Aesthetic appreciation) 

Mencari keindahan 

Mengetahui dan mengerti  

(intellectual achievement) 

Mengerti dan menyelidiki 

Deficiency 

Needs 

Harga diri (self esteem) Mendapatkan persetujuan 

dan pengakuan 

Dicintai (belonging) Diterima dan dicintai 

Rasa aman (safety) Merasa aman secara fisik dan 

psikis 

Fisik (survival) Kebutuhan dasar 



The Achievement Motives  

(McClelland) 

 Seseorang cenderung berjuang untuk mencari 

sukses/memilih suatu kegiatan yang berorientasi untuk 

tujuan sukses/gagal. 

 Pekerjaan sulit          rekan yang berprestasi/sesuai dg 

harapan 

 



Jenis Motivasi 

 Motivasi Ekstrinsik 

 Hadiah,pujian dsb 

 Motivasi Intrinsik 

 Memberikan cara yang menarik minat siswa (ex: 

penyampaian dan penggunaan materi, permainan dan 

simulasi) 



Diskusi 

Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk memotivasi orang 

lain (beri contoh dan jelaskan dasar teorinya). 


