
MOTIVASI 
DRA FATMAWATY HARAHAP, MAP 



PENGERTIAN MOTIVASI 

 Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong 
seseorang untuk melakukan suatu aktifitas 
tertentu sebagai faktor pendorong perilaku 
seseorang. Faktor pendorong dari seseorang 
untuk melakukan suatu aktifitas tertentu pada 
umumnya adalah kebutuhan serta keinginan 
orang tersebut 

 dari aspek organisasi: bagaimana mendorong 
gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja 
keras dan memberikan semua kemampuan dan 
ketrampilan untuk mewujudkan tujuan 
perusahaan tanpa adanya motivasi dari para 
karyawan maka tujuan yang telah ditetapkan 
perusahaan tidak akan tercapai 



MOTIVASI MEMILIKI DUA KOMPONEN 

1.Komponen Dalam 

 Perubahan diri seseorang, keadaan merasa tidak 

puas ketegangan psikologis, kebutuhan-

kebutuhan yang ingin dipuaskan 

2. Komponen luar 

 Tujuan yang hendak dicapai 



MOTIF DAN CIRI CIRI MOTIF 

INDIVIDU 

 Motif adalah daya yang tumbuh dari dalam diri orang yang 
mendorong untuk berbuat sesuatu. Ada 2 unsur motif yaitu : 

1. Daya dorong untuk berbuat 

2. Sasaran dan tujuan 

Ciri ciri motif dari individu 

1. Motif adalah majemuk 

 Dalam suatu perbuatan tidak hanya mempunyai satu 
tujuan, tetapi beberapa tujuan yang berlangsung bersama 
sama. Mis karyawan giat bekerja, tujuan ingin cepat naik 
pangkat 

2. Motif dapat berubah-rubah 

 motif bagi seseorang selalu mengalami perubahan 
disebabkan keinginan manusia selalu berubah-rubah sesuai 
dengan kebutuhan dan kepentingannya.misl karyawan 
menginginkan gaji yang tinggi, pada aspek lain 
menginginkan pemimpin yang baik, kondisi kerja yang 
menyenangkan 



MOTIF DAN CIRI MOTIF INDIVIDU 

3. Motif berbeda-beda bagi individu 

 Dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama, terdapat 
perbedaan motif yang berbeda.seseorang menginginkan teman kerja 
yang baik sedangkan yang lain menginginkan kondisi kerja yang 
menyenangkan 

4. Beberapa motif tidak disadari oleh individu 

 Banyak tingkah laku manusia yang tidak disadari oleh 
pelakunya.seringkali ada dorongan yang kuat dari dalam diri 
individu dimana individu yang bersangkutan tidak memahami 
motifnya sendiri 

 Dari telaah motif individu, motivasi mengandung tiga hal penting: 

1. Motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan 
sasaran organisasi 

2. Motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan 
pemuasan kebutuhan, kesediaan menggerakkan usaha untuk 
mencapai tujuan organisasi 

3. Dalam usaha memahami motivasi, suatu kebutuhan yang belum 
terpuaskan menciptakan ketegangan yang menimbulkan dorongan 
tertentu dari dalam diri seseorang 



FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI MOTIVASI 

 Motivasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari 
karyawan 

1. Faktor Internal 

a. Keinginan untuk dapat hidup; yaitu keinginan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh kompensasi, pekerjaan 
yang tetap, kondisi kerja yang aman dan nyaman 

b. Keinginan untuk dapat memiliki; yatu keinginan seseorang untuk 
memiliki sesuatu yang mendorong seseorang untuk bekerja 

c. Keinginan untuk memperoleh penghargaan; yaitu seseorang mau 
bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, dihormati 
orang lain.seseorang ingin memperoleh status sosial yang tinggi, 
mereka harus bekerja 

d. Keinginan untuk memperoleh pengakuan; adanya keinginan 
penghargaan terhadap prestasi, hubungan kerja yang harmonis, 
pemimpin yang adil dan bijaksana, perusahaan tempat bekerja 
yang dihargai masyarakat 

e. Keinginan untuk berkuasa; keinginan untuk berkuasa akan 
mendorong seseorang  untuk bekerja. Keinginan untuk berkuasa 
atau menjadi pimpinan dilakukan dengan cara yang positip dalam 
organisasi/unit kerja 



FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI MOTIVASI 

2. Faktor Eksternal 

a. Kondisi lingkungan kerja; lingkungan pekerjaan adalah keseluruhan 
saranan dan prasarana kerja yang ada disekitar karyawan yang sedang 
melakukan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan termasuk alat bantu 
pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan dll 

b. Kompensasi yang memadai, kompensasi merupakan sumber penghasilan 
utama bagi karyawan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Kompensasi 
yang memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi 
perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik 

c. Supervisi yang baik; dilakukan supervisi pada pekerjaan didalam hal 
memberikan pengarahan, membimbing karyawan agar dapat melaksanakan 
pekerjaan dengan baik tanpa membuat kesalahan 

d. Jaminan pekerjaan; setiap orang mau bekerja dengan baik pada perusahaan 
kalau diri yang bersangkutan merasa ada jaminan karir yang jelas dalam 
melakukan pekerjaan 

e. Status dan tanggung jawab; status dan tanggung jawab dalam jabatan 
tertentu merupakan keinginan karyawan dalam bekerja. Dengan 
menduduki jabatan orang merasa dirinya akan dipercaya. Diberi tanggung 
jawab, wewenang untuk melakukan semua kegiatan dalam pekerjaan 

f. Peraturan yang fleksibel; didalam perusahaan telah ditetapkan sistem dan 
prosedur kerja yang dipatuhi oleh karyawan. Peraturan itu harus yang 
bersifat fleksibel melindungi dan memberi motivasi para karyawan untuk 
bekerja dengan baik 



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 

DALAM PEMBERIAN MOTIVASI 

 Pemberian motivasi kepada karyawan merupakan 
kewajiban para pimpinan agar karyawan dapat lebih 
meningkatkan mutu dan volume pekerjaan 

1. Memahami perilaku bawahan; pimpinan harus dapat 
memahami perilaku bawahan dalam tugas pekerjaannya 
harus memperhatikan, mengamati perilaku para 
bawahan 

2. Harus berbuat dan berprilaku realistis; seorang 
pimpinan harus memahami kemampuan para bawahan 
tidak sama, sehingga memberikan tugas sama dengan 
kemampuan mereka masing-masing. Dalam memberikan 
motivasi, bawahan harus menggunakan pertimbangan-
pertimbangan logis dan dapat dilakukan oleh bawahan 

3. Tingkat kebutuhan setiap orang berbeda; tingkat 
kebutuhan setiap orang tidak sama disebabkan ada 
kecenderungan, keinginan, perasaan dan harapan yang 
berbeda antara satu orang dengan orang lainnya 



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 

DALAM PEMBERIAN MOTIVASI 

4. Mampu menggunakan keahlian; seorang pimpinan dapat 
menjadi pelopor dalam menciptakan setiap hal, iklim kerja 
yang menyenangkan, memberi penghargaan dan pujian 
bagi yang berprestasi, membagi tugas sesuai dengan 
kemampuan para bawahan 

5. Pemberian motivasi harus mengacu pada orang; 
pemberian motivasi adalah untuk orang atau karyawan 
secara pribadi dan bukan untuk pimpinan sendiri. 
Motivasi harus dapat mendorong setiap karyawan  untuk 
berprilaku dan berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan 
perusahaan 

6. Harus dapat memberi keteladanan, Pimpinan harus dapat 
memberi keteladanan; pimpinan harus dapat memberikan 
keteladanan, contoh yang dapat dilihat, disaksikan oleh 
seorang bawahan. Dengan keteladanan seorang pimpinan, 
bawahan akan termotivasi bagaimana bekerja yang baik, 
berkata dan berbuat yang baik 



SEKIAN 
TERIMA KASIH 


