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A. Motivasi 

1. Dasar-dasar Pokok Motivasi 

• Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-
nilai yang mempengaruhi individu untuk 
mencapai hal yangspesifik sesuai dengan 
tujuan individu 

• Motivasi meliputi perasaan unik, pikiran dan 
pengalaman masa lalu yang merupakan 
bagian dari hubungan internal dan eksternal 
perusahaan 



• Sedemikian unik dan pentingnya motivasi,  

Banyak ahli filsafat,  Sosial,  Psikologi  maupun  -   
ahli manajemen melakukan penelitian dan 

mengeluarkanteori mengenai fakto-faktor yang 
mempengaruhi motivasi dan bagaimana individu 

termotivasi 
 

• Menurut Maslow : 

“setiap individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang 
tersusun secara hierarki dari tingkat yang paling 

rendah telah terpenuhi maka akan muncul 
kebutuhan lain yang lebih tinggi” 



• Pada dasarnya motivasi dapat memacu 
karyawan untuk bekerja keras sehingga 
dapat mencapai tujuan mereka 

 

• Sumber motivasi ada tiga faktor yakni: 

1. Kemungkinan untuk berkembang 

2. Jenis pekerjaan 

3. Apakah mereka dapat merasa bangga 
menjadi bagian dari perusahaan tempat 
mereka bekerja. 

 



• Beberapa aspek yang berpengaruh terhadap 
motivasi yakni: 

1. Rasa aman dalam bekerja 

2. Mendapatkan gaji yang adil dan kompetitif 

3. Lingkungn kerja yang menyenangkan 

4. Penghargaan atas prestasi kerja dan perlakuan 
yang adil dari manajemen 

 

 



• Motivasi Dapat disimpulkan 
a. Sebagai suatu kondisi yang menggerakkan 

manusia ke arah suatu tujuan tertentu 
b. Suatu keahlian dalam mengarrahkan karyawan 

dan perusahaan agar mau bekerja secara 
berhasil, sehingga keinginan karyawan dan 
tujuan perusahaan sekaligus tercapai 

c. Sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku, 
pelajaran motivasi sebenarnya merupakan 
pelajaran tingkah laku 

d. Sebagai energi untuk membangkitkan dorongan 
dalam diri 

e. Sebagai kondisi yang berpengaruh 
membangkitkan, mengarahkandan memelihara 
perilaku yang berhubungan dengan lingkungan 
kerja 



•  Beberapa teori motivasi yang dikenal yakni: 

a. Hiearki Teori Kebutuhan (Hierarchical of Needs Thry) oleh 
Abraham Maslow 

  
Kebutuhan untuk menggunakan kemampuan 
Skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat 
Dengan mengemukakan ide-ide, memberikan pe 
Nilaian dan kritik terhadap sesuatu 

Kebutuhan akan harga diri, kebutuhan dihormati 
dan dihargai Orang lain 

Kebutuhan kepemilikan sosial, untuk diterima dalam  
Kelompok, berafilisian, berinteraksi.  

Kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya , 
Pertentangan dan lingkungan hidup 

Kebutuhan fisiologis, makan, minum, perlidungan 
Fisik, seksual, sebagai kebutuhan terendah 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Maslow-1A.JPG
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b. McClelland Theory of Needs 
 
• Kebutuhan dlam mencapai kesuksesan (Need for 
achievement) kemampuan untuk mencapai hubungan 
kepada standar perusahaan yang telah ditentukan juga 
perjuangan karyawan untuk menuju keberhasilan 

• Kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja  
(Need for power) kebutuhan untuk membuat orang 
berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana di 
dalam tugasnya masing-masing 

• Kebutuhan untuk berafiliasi (Need for affiliation) 
Hasrat untuk bersahbat dan mengenal lebih dekat 
rekan kerja atau para karyawan di dalam organisasi 

 



David C McClelland (lahir di Mt. Vernon, New York pada 
tanggal 20 Mei 1917 - meninggal pada tanggal 27 Maret 
1998) adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat. [1] [2] 
David McClelland lulus dari Sekolah Menengah Jacksonville 
di Illinois pada tahun 1933. [2] Setelah itu, ia menghabiskan 
satu tahun untuk belajar bahasa di MacMurray College 
Jacksonville. [2] Kemudian, McClelland kembali melanjutkan 
studi di Universitas Wesleyan hingga akhirnya ia 
menyelesaikan studi magister dalam bidang psikologi pada 
tahun 1939 dan dilanjutkan dengan studi doktoralnya dalam 
bidang yang sama di Universitas Yale dan lulus pada tahun 
1941. [2] Setelah lulus dari studi doktoralnya, ia menjadi 
dosen di Wesleyan dan juga menjadi dosen tidak tetap di 
Bryn Mawr College pada tahun 1944-1945 sebelum ia 
menjadi kepala Departemen Psikologi di Wesleyan. [2] Ia juga 
menjadi dosen dalam bidang psikologi sosial di Saltzburg, 
Austria. [2] Pada tahun 1956 ia meninggalkan Wesleyan 
karena ia dikukuhan menjadi guru besar di Universitas 
Harvard, Amerika Serikat. [2] Referensi 

^ (Indonesia) Shaadily, Hassan. Ensiklopedia Indonesia Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru dan Van 
Hoeve. 
^ a b c d e f g (Inggris) "David McClelland". 
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c. Theory X and Theory Y 
Teori X (negatif) merumuskan asumsi seperti: 
• Karyawan sebenarnya tidak suka bekerja dan jika ada 

kesempatan dia akan menghindari atau bermalas-
malas dalam bekerja 

• Semenjak karyawan tidak suka atau tidak menyukai 
pekerjaannya mereka harus diatur dan dikontrol 
bahkan mungkin ditakuti untuk menerima sanksi 
hukum jika tidak bekerja dengan sungguh-sungguh 

• Karyawan akan menghindari tanggung jawabnya dan 
mencari tujuan formal sebisa mungkin 

• Kebanyakan karyawan menempatkan keamanan di atas 
faktor lainnya yang berhubungan erat dengan 
pekerjaan dan akan menggambarkannya dengan sedikit 
ambisi 



Teori Y (positif) memiliki asumsi sbb: 

• Karyawan dapat memandang pekerjaan sebagai 
sesuatu yang wajar, lumrah dan alamiah baik 
tempat bermain atau beristirahat, dalam artian 
berdiskusi atau sekedar teman bicara 

• Manusia akan melatih tujuan pribadi dan 
pengotrolan diri sendiri jika mereka melakukan 
komitmen yang sangat objektif 

• Kemampuan untuk melakukan keputusan yang 
cerdas dan inovatif adalah tersebar secara meluas 
di berbagai kalangan tidak hanya melulu dari 
kalangan top menajeman atau dewan dereksi 



Teori X dan Teori Y menurut Douglas McGregor  

 

Teori X dan Teori Y menurut Douglas McGregor –  
Gaya manajemen suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan asumsi 

manajemennya terhadap apa yang merupakan dorongan kerja karyawannya. Jika 
manajemennya yakin bahwa sebagian dari karyawannya tidak menyukai pekerjaannya , 

maka gaya manajemen akan cenderung ke gaya manajemen otoriter. Namun jika 
manajemennya berasumsi sebagian besar karyawan atau anggota timnya menyenangi 

pekerjaannya dan bangga ketika suatu pekerjaannya dapat diselesai dengan baik maka gaya 
manajemennya akan cenderung mengadopsi ke gaya manajemen partisipatif atau 

demokratik. 
 



d.Teori ERG (Existence-Relatedness-Growth) 

 Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Alderfer seorang 
psikolog asal Amerika Serikat, kelahiran 1 September 1940, 
dimana teori ini merupakan simplifikasi dan pengembangan 
lebih lanjut dari teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow. 
E (Existence atau keberadaan) 
R (Relatedness atau hubungan) 
G (Growth atau pertumbuhan) 

 

Kebutuhan Esistensi untuk bertahan hidup, kebutuhan fisik 

Kebutuhan keterhubungan adalah kebutuhan untuk berhubungan  
Dengan orang lain yang bermanfaat seperti keluarga, sahabat, atasan 
Keanggotaan  di dalam masyarakat 

Kebutuhan Pertumbuhan adalah kebutuhan untuk menjadi produktif 
Dan kreatif, misalnya diberdayakan di dalam potensi tertentu dan  
berkembang secara terus menerus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_Alderfer
http://perilakuorganisasi.com/teori-hirarki-kebutuhan-abraham-maslow.html


e. Pola Dasar Pemikiran Content Theory 

• Teori ini menekankan arti pentingnya 
pemahaman faktor-faktor yang ada ddalam 
individu yang menyebabkan mereka bertingkah 
laku tertentu 

• Teori ini mencoba menjawab pertanyaan-
pertanyaan seperti kebutuhan apa yang dicoba 
dipuaskan oleh seseorang?. Apa yang 
menyebabkan mereka melakukan sesuatu?. 
Dalam pandangan ini individu mempunyai 
kebutuhan yang ada di dalam (inner need) yang 
menyebabkan mereka didorong, ditekan, atau 
dimotivasi untuk memenuhinya. 



• Tampaknya teori ini sangat sederhana; yang 
diperlukan manajer atau proktisi adalah bagaimana 
menebak kebutuhan para karyawan, dengan 
mengamati prilaku-prilaku mereka, dan kemudia 
memilih cara apa yang bisa digunakan supaya 
mereka mau bertindak sesuai dengan keinginan 
manejer tersebut. 

Kebutuhan  Dorongan  Tindakan  

Kepuasan  

Madel Motivasi Content Theory 



f. Pola Dasar Pemikiran Proses (Process Theory) 

• Process heory menekankan pada bagaimana dan dengan tujuan 
apa setiapindividu dimotivasi agar menjalankan tugasnya dengan 
sebaik-baiknya. Dalam pandangan ini' kebutuhan hanyalah salah 
satu elemen dalam suatu proses tentang bagaimana para 
individu bertingkah laku.  

• Dasar dari teori proses tentang motivasi ini adalah adanya 
expectancy harapan!' yaitu apa yang dipercayai oleh individu 
akan mereka peroleh dari tingkah laku mereka 

• Faktor tambahan dari teori ini adalah kekuatan dari preferensi 
individu terhadap hasil yang diharapkan 

Rangsangan  Tanggapan  Akibat  
Tanggapan yang 

Akan Datang  

Proses Penguatan 



g. Pola dasar Pemikiran Reinforcement Theory 
• Teori ini tidak menggunakan konsep suatu motif 

atau proses motivasi. Sebaliknya teori ini 
menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di 
masa lalumemengaruhi tindakan di masa yang akan 
datang dalam suatu siklus proses belajar. 

• Dalam pandangan teori ini' individu bertingkah laku 
tertentu karena di masa lalu mereka belajar bahwa 
perilaku tertentu seseorang akan berhubungan 
dengan hasil yang menyenangkan terhadap orang 
lain, dan perilaku tertentu akan juga menghasilkan 
akibat tidak menyenangkan.  

• Pada umumya, individu lebih suka akibat yang 
menyenangkan, karena mereka akan mengulangi 
perilaku yang akan mengakibatkan konsekuensi 
yang menyenangkan. 



• Dari gambar di atas terlihat bahWa suatu 
peristiwa (rangsangan) merupakan sebab dengan 
akibat tertentu yang akan memengaruhi perilaku 
individu (tanggapan). Jika akibat tersebut positif, 
dalam menghadapi situasi yang serupa, individu 
cenderung melakukan sesuatu yang sama, tetapi 
jika akibat tersebut negatif maka individu 
cenderung mengubah perilaku untuk 
menghindarinya 

• Perilaku individu dapat diubah. Perilaku negatif 
dapat diubah denganmemberikan imbalan agar 
berubah menjadi positif. Pada umumnya akan 
lebih efektif  jjika memberikan imbalan untuk 
perilaku yang diinginkan daripada menghukum 
perilaku yang tidak diinginkan 
 



Beberapa perilaku yang dapat memotivasi 

karyawan adalah: 

• Cara berinteraksi 

• Menjadi pendengar aktif 

• Penyusunan tujuan yang menantang 

• Pendekatan penyelesaian masalah dan tujuan 
yang berfokus pada perilaku bukan pada pribadi 

• Informasi yang menggunakan teknik penguatan. 

 



• Pola Dasar Pemikiran (Expectancy Theory) 
• Teori ini dikemukakan oleh Victor Vroom’s. Teori ini 

mengemukakan bahwa tindakan seseorang cenderung 
untuk dilakukan karena harapan hasil yang akan 
diadapatkan.  

• Dalam hal ini seperti harapan bonus, kenaikan gaji, 
promosi dan penghargaan. lebih intinya, teori 
memfokuskan hubungan sebagai berikut: 

• Effort-performance relationship, probabilitas yang akan 
diterima oleh individu dengan mengerahkan 
kemampuannya untuk suatu hasil kerja yang baik. 

• Performance-reward relationship, tingkatan 
kepercayaan individu atas hasil kerja tertentu akan 
mengakibatkan harapan yang diinginkannya. 

• Reward-personal goal relationship, penghargaan 
organisasi atas seseorang mengakibatkan kepuasan 
individu di dalam bekerja 
 



Akhirnya, pola dasar expectancy theory itu adalah 
pemahaman antara individu dan hubungannya dengan 
hasil kerja dan kemampuan kerja antara hasil kerja 
dan penghargaan dan kepuasan tujuan individu. Menurut 
teori ini ada empat asumsi mengenai perilaku individu 
dalam perusahaan, yaitu: 
• Perilaku individu ditentukan oleh kombinasi faktor-

faktor individu dan faktor-faktor lingkungan 
• Individu mengambil keputusan dengan sadar mengenai 

perilakunya sendiri dalam perusahaan 
• Individu mempunyai kebutuhan, keinginan, dan tujuan 

yang berbeda 
• Individu memutuskan di antara peilaku alternaif 

berdasarkan harapannya bahwa suatu perilaku akan 
mengarahkan pada tujuan yang diinginkan. 
 



Imbalan 
Ekstrinsik 

Imbalan 
Intrnsik 

Kinerja 

Persepsi 
tehadap 

pengorbanan 

Tujuan 
Tercapai dan 

Kepuasan 

Model Teori Harapan 

• Menentikan imbalan yang dinilai oleh setiap Karyawan 

• Menentukan kinerja yang diinginkan 

• Mengaitkan imbalan dengan kierja 

• Menganalisis fakto-faktor yang mengurangi efektivitas imbalan 

• Memastikan imbalan mencukupi 
 



2. Motivasi Bersifat Positif 

 Penggunaan motivasi yang bersifat positif 
lebih memerlukan tingkat kemampuan yang 
cukup tinggi dari pada penggunaan 
motivasi negatif. Setiap individu berbeda 
antara yang satu dengan yang lain. Karena 
itu, setiap pemimpin harus mempelajari 
setiap perilaku bawahannya agar bisa 
menggunakan motivasi yang tepat dan 
cocok. 



• Penghargaan Terhadap Pekerjaan 
  
    Cara ini sering diabaikan sebagai alat motivasi 

yang sangat berguna. Kebanyakan manusia 
senang menerima pengakuan terhadap pekerjaan 
yang diselesaikannya dengan baik. Berdiam diri 
saja tidak cukup, terutama apabila pekerjaan baik 
dihargai tanpa komentar, sementara pekerjaan 
jelek selalu diberikan teguran. Pimpinan tentu 
saja bisa memberikan pujian untuk siapa saja dan 
pekerjaan apa saja. Bagaimanapun penghargaan 
terhadap pekerjaan yang terselesaikan dengan 
baik akan menyenangkan perasaan karyawan 
tersebut. 



• Komunikasi dan Informasi 
 Kebanyakan orang ingin mengetahui latar 

belakang atau alasan suatu tindakan. Hal ini 
banyak diabaikan oleh para manajer dalam 
praktik sehari-hari. Pada umumnya manajer 
cenderung berpikir hanya tentang imbalan atau 
uang yang pantas diberikankepada karyawan. 
Dikarenakan sifat ini, yaitu rasa ingin tahu atau 
kebutuhan pentingnya akan informasi, maka 
pemberian informasi tentang mengapa suatu 
tindakan atau perintah diberikan bisa merupakan 
motivasi yang negatif. Pemberian informasi yang 
jelas juga akan sangat berguna untuk 
menghindari adanya gosip, desas-desus dan 
sebagainya 



• Persaingan, Partisipasi, dan Kebanggaan 
  
    Pada umumnya, setiap orang senang bersaing secara 

sehat, fair dan jujur. Sikap dasar ini bisa dimanfaatkan 
oleh para pimpinan dengan memberi rangsangan atau 
motivasi persaingan yang sehat dalam menjalankan 
tugasnya. Pemberian hadiah untuk yang menang 
merupakan bentuk motivasi positif. Partisipasi yang 
dimaksudkan disini adalah; yang digunakan sebagai 
democratic manajement atau consultative supervision. 
Dengan dijalankannya partisipasi ini bisa 
diperoleh beberapa manfaat, seperti bisa dibuatnya 
keputusan yang lebih baik karena banyaknya 
sumbangan pikiran, adanya penerimaan yang lebih 
besar terhadap perintah yang diberikan dan adanya 
perasaan diperlukan atau feeling of importance. 
Kebanggaan di sini sebagai alat motivasi atau overlap 
dengan persaingan dan pemberian penghargaan 



3. Berbagai Pandangan Motivasi dalam Organisasi  
• Model Tradisional 
• Model Hubungan Manusiawi 
• Model Sumber Daya Manusia 
4. Motivasi Insentif Para Manajer Eksekutif 
a. Insentif Motivasi Jangka Pendek 
 - Pemenuhan persyaratan (Eligibility) 
 - Diterminasi ukuran dana (Measurement) 
 - Hadian Individual (Personal Prize). 
b. Insentif Motivasi Jangka Panjang 
 - Opsi Saham (Stock option) 
 - Rencana Kinerja (Performance Plans) 
c. Mengembangkan Rencana Insentif Efektif 
 - pastikan bahwa usaha dan imbalan itu langsung terkait 
 - Buatlah rencana yang efektif 
 -Tetapkan standar yang efektif 
 - Jaminan standar kerja perusahaan 



B. Kepuasan Kerja 

• Teori tentang kepuasan kerja yang cukup 
dikenal yaitu: 

1. Teori Ketidah Sesuaian (Descrepancy theory) 

2. Teeori Keadilan (Equity theory) 

3. Teori Dua Faktor (Two factor theory) 



Kepuasan  

Motivasi 

Fungsi  
SDM 

Pengawasan 

Langsung 
-Orientasi 
-Pelatihan dan  
  pengembangan 
-Perencanaan karier 
-Konseling  

Tidak Langsung 
-Kebijakan keamanan  
  & Kesehatan 
-Proktik Kompensasi 
-Praktik & Kebijakan lain 
 

Kualitas 
lingkungan 

Pengaruh fungsi-fungsi Divisi SDM terhadap Kepuasan dan Motivasi 



1. Indikator Kepuasan Kerja 
• Secara teoritis, faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi kepuasan kerja sangat banyak 
jumlahnya, seperti; 

- Gaya kepemimpinan 
- Produktivitas kerja 
- Perilaku 
- Locus of control 
- Pemenuhan harapan penggajian dan 
- Efektivitas kerja  



• Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk 
mengukur kepuasan kerja seorang karyawan 
adalah: 

a. Isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang 
aktualdan sebagai kontrol terhadap pekerjaan 

b. Supervisi 

c. Organisasi dan manejemen 

d. Kesempatan untuk maju 

e. Gaji dan keuntungan dalam bidang finansial 
lainnya seperti adanya insentif 

f. Rekan kerja 

g. Kondisi pekerjaan 



• Selain itu menurut Job Descriptive Index (JDI) 
faktor penyebab kepuasan kerja adalah: 

1. Bekerja pada tempat yang tepat 

2. Pembayaran yang sesuai 

3. Organisasi dan manajemen 

4. Supervisi pada pekerjaan yang tepat 

5. Orang yang beradan dalam pekejaan yang 
tepat. 



2. Pengukuran Kepuasan Kerja 

EMPLOYEE 

Performance 
Eternal  

Enviironment 

Internal  
Environtment 

Job Itself & 
Team work 

Inner Self 
Drives 

Self Image 
& Estern 

Self 
Expectation 

Performance 

Reward Performance Model of Motvation 



Individu Menilai: Apakah untuk Bersikap 

Stop Hati-Hati Lakukan 

Diri Sendiri 
(Ketrampilan & Pengetahuan) 

Atasannya 
(Untuk Menentukan dukungan yang akan diperoleh) 

Rekan Sekerja sam yang bisa diperoleh 
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