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Achievement 
Motivation 



Insight  

Semakin tinggi 
dorongan berprestasi 
Anda, semakin besar 
hasil yang Anda 
peroleh 

 



Pianis  Cacat dan Terbelakang Mental yang  Jadi 

Motivator Internasional 

“kekurangan jari, 

kamu mungkin tidak 

seperti orang 

kebanyakan. Tetapi 

karena kamu punya 

kekurangan, Tuhan 

pun pasti akan lebih 

memberi." 

http://2.bp.blogspot.com/_Z6qRAzcGn8U/Sb6f1rcrtXI/AAAAAAAAAEE/_5bDCHxoV9Y/s1600-h/Lee_Hee_ah,jpg.jpg


Pengarang buku 

the brew history 

of time  

yang menjadi 

buku best 

seler lebih dari 

100 minggu 



 

 “Saya ingin 

Menjadikan 

program komputer 

seperti sepotong 

roti 



 

  “Saya ingin 

menjadi pemain 

sepak bola  yang 

lebih hebat 

dibandingkan 

Romario” 

http://foto.telenet.be/Photos/Albums/Photo.aspx?id=S4y2bkUseJoTOpyuSA4U9Ih0PAmOYISdN2sUflPUNu3HT9ttQWhdOTsAJ5ld7LCoa3


video 

“Suatu hari cucu-

cucu kita harus 

pergi ke museum 

untuk melihat 

seperti apa itu 

kemiskinan” - dikutip di 

"The Independent", 5 May 1996  



video 

1813 – Bisnisnya Bangkrut 
1832 – Kalah dalam pemilihan Gubernur 
1833 – Kembali  bangkrut 
1835 – Istrinya meninggal dunia 
1836 – Frustasi hampir masuk rumah sakit jiwa 
1837 – Kalah dalam suatu kontes pidato 
1840 – Gagal  menjadi anggota senat AS 
1842 – Kalah dalam konggres  AS 
1848 – Kalah lagi di konggres AS 
1855 – Gagal lagi di senat Amerika Serikat 
1856 – Kalah dalam pemilihan wakil presiden 
1858 – Kalah lagi di senat Amerika Serikat 
 

Pria Yang selalu Gagal 

1860 – Terpilih menjadi presiden Amerika Serikat 



Fakta-fakta 

Mereka yang menuliskan dan menyampaikan target 
pencapaiannya, berpenghasilan 1000% lebih tinggi 
daripada yang tidak. 
 

Harvard MBA Research (1998) 



Games  

The Mumi 
Return 



Role of The Game 

1. Setiap kelompok mendapatkan: 

• 1 Pak koran bekas 

• 3 buah gunting 

• 1 buah selotip 

2. Pilih salah satu orang untuk dijadikan mumi 

3. 20 menit untuk membuat mumi 

4. Mumi harus bisa berdiri 



Penilaian Pemenang 

1. Yang paling Rapi 

2. Yang Paling Indah 

3. Yang paling Kreatif 



20 15 10 5 0 

FINISH 

WAKTU 20 MENIT 

TIMER 



Diskusikan 

1. Motivasi apa yang mendorong  Anda 

dan tim untuk meraih 

kemenangan/prestasi 

2. Apa yang harus dilakukan untuk meraih 

prestasi 

3. Apa definisi motivasi berprestasi 



Hasil diskusi 

Motivasi yang mendorong Anda/tim 

untuk meraih prestasi: 

1. Mendapatkan penghargaan 

2. Mengupayakan hasil yang maksimal 

3. Mendapatkan pengalaman yang lebih 

baik 

4. Menampilkan yang terbaik 

5. Menjadi yang terbaik 

 

 



Hasil diskusi 

Motivasi yang mendorong Anda/tim 

untuk meraih prestasi: 

6. Menjadi yang berbeda 

7. Semangat berkompetisi yg sehat 

8. Memperoleh Kepuasan 

9.Mengoptimalkan kinerja tim 

10. Memperoleh kebanggaan 

 



Hasil diskusi 

Motivasi yang mendorong Anda/tim 

untuk meraih prestasi: 

 



Hasil diskusi 

Motivasi yang mendorong Anda/tim 

untuk meraih prestasi: 

1. Menjadi yang terbaik 

2. Komitmen 

3. Menjadi yang terdepan 

4. Semangat kebersamaan 

5. Ingin meraih sukses 

6. Harus menang 

 



Hasil diskusi 

Yang mendorong motivasi Anda/tim 

untuk meraih prestasi: 

7. Meraih hasil maksimal 

8. Memperoleh penghargaan 

9. Memperoleh kesenangan & 

Kepuasan 

10.  Memperoleh ridlo Allah 

11. Memperoleh kebanggaan 

 



Hasil diskusi 

Yang mendorong motivasi Anda/tim 

untuk meraih prestasi: 

12. Niat 



Hasil Diskusi 

Apa yang harus dilakukan untuk meraih 

prestasi: 

1. Semangat dalam mengerjakan 

sesuatu 

2. Mengembangkan kreatifitas yang 

tinggi 

3. Kompak dalam tim 

4. Memaksimalkan potensi diri dalam 

tim 

 

 



Hasil Diskusi 

Apa yang harus dilakukan untuk meraih 

prestasi: 

5. Rasa saling percaya antar anggota tim 

6. Memiliki inofasi dan kreatifitas 

7. Bertanggung jawab dalam tim 

8. Berusaha dengan sungguh-sungguh 

9. Memanfaatkan peluang 

10. Strategi dan koordinasi 

 

 



Hasil Diskusi 

Apa yang harus dilakukan untuk meraih 

prestasi: 

11. Tidak takut gagal 

12. Mengambil yang baik membuang yg 

buruk 

13. Disiplin waktu 

14.Berdoa 

15. Ulet dan tekun 

 

 



Hasil Diskusi 

Apa yang harus dilakukan untuk meraih 

prestasi: 

1. Kerjasama 

2. Berusaha dengan serius 

3. Kompak 

4. Kreatif 

5. Inofatif 

6. Planing 



Hasil Diskusi 

Apa yang harus dilakukan untuk meraih 

prestasi: 

7. Berusaha dan Doa 

8. Pantang menyerah 

9. Telaten 

10. Semangat 

11. Optimis 

12. Belajar dari orang yang sudah sukses 



Hasil Diskusi 

3. Definisi motivasi berprestasi: 

 

Dorongan untuk maju dan mencapai 

tujuan. 

Dorongan yang timbul dari dalam dan 

dari luar untuk mencapai tujuan 

 



Hasil Diskusi 

3. Definisi motivasi berprestasi: 

 

Dorongan untuk maju dan mencapai 

tujuan. 

Dorongan yang timbul dari dalam dan 

dari luar untuk mencapai tujuan 

 



Hasil Diskusi 

3. Definisi motivasi berprestasi: 

 

“Dorongan semangat untuk meraih 

kesuksesan” 

“ Dorongan dari dalam diri untuk 

memanfaatkan peluang” 

“Dorongan untuk melakukan sesuatu 

guna mendapatkan sesuatu yg hendak 

kita capai dengan maksimal” 



Hasil diskusi 

1. Motivasi yang mendorong Anda/tim 

untuk meraih prestasi: 

• Menjadi yang terbaik 

• Hasil yang terbaik 

• Meraih cita-cita 

• Mengoptimalkan potensi 

• Meraih prestise/kebanggaan 

• Optimis bahwa kita bisa 



Hasil diskusi 

1. Yang mendorong motivasi Anda/tim 

untuk meraih prestasi: 

• Puas 

• Kebanggaan 

• Niat yang baik 

• Membuktikan bahwa kita bisa 



Hasil Diskusi 

2. Apa yang harus dilakukan untuk 

meraih prestasi: 

• Kerja keras 

• Pantang menyerah 

• Berusaha yang terbaik 

• Kerjasama 

• Tekun 

• Optimis 



Hasil Diskusi 

2. Apa yang harus dilakukan untuk 

meraih prestasi: 

• Berdoa 

• Kemauan yang tinggi 

• Berfikir positif 

• Saling percaya 



Hasil Diskusi 

3. Definisi motivasi berprestasi: 

“Hasrat yang mampu membangkitkan 

semangat dalam diri kita sendiri dan 

dalam tim melalui kerjasama untuk 

mencapai 1 tujuan” 

“Sebuah mindset dan perbuatan yang kuat 

untuk sukses atau berprestasi” 

“Niat yang kuat untuk mewujudkan 

impian” 



Hasil Diskusi 

3. Definisi motivasi berprestasi: 

“Dorongan yang kuat untuk mencapai 

tujuan yang tertuang dalam suatu 

proses untuk mencapai hasil” 

 

“Suatu rangsangan yang mampu memacu 

diri”  



1.Menetapkan tujuan-tujuan yang 
menantang. 

2.Bekerja secara kontinyu untuk mencapai 
sasaran 

3.Mempengaruhi penetapan prioritas tim 
untuk menyelesaikan pekerjaan tim 

4.Mengidentifikasi tindakan-tindakan untuk 
meningkatkan kinerja tim. 

5.Menjaga agar tim tetap fokus pada 
pencapaian target. 

6. mendorong anggota tim menjadi yang 
terbaik. 
 

Becoming Achievement 

Oriented;  
Bagaimana caranya? 



Definisi 
Achievement 
Orientation 

Menerapkan standar kinerja 
dan standar kesempurnaan 
yang tinggi, Mendorong orang 
lain dan diri sendiri untuk 
berprestasi, mencapai, bahkan 
melebihi sasaran  yang 
ditetapkan.  



Untuk Meraih Sukses 

Jangka Panjang:  
 

Fokus pada To Be & Valensi 

Jangan pikirkan To Have  

To Have akan mengikuti To 

Be dan Valensi 



Kami mencoba mengingat bahwa obat-obatan 
adalah untuk pasien… bukan untuk mendapatkan 

laba. Laba akan mengikutinya, dan bila kami 
mengingat hal itu, laba tidak pernah gagal untuk 

muncul. Semakin kita mengingatnya, semakin 
besar hasil yang diperoleh. 

George Merck 2nd, mengemukakan falsafah perusahaannya 





Tugas: 

• Visualkan 5 impian terbaik dalam 

hidup Anda 

• Masing-masing difotocopy 1X 

• Yang Asli ditempelkan didinding 

kamar Anda!!!! 

• Copiannya dikumpulkan minggu 

depan 


