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MOTIF

• Motif – motif yang bersifat alami (natural 
motives)

• Motif – motif yang dipelajari

Motif atau daya penggerak  AKTIF

Motivasi



A. Pengertian Motivasi

• Kesatuan keinginan dan tujuan yang menjadi pendorong untuk bertingkahlaku 
(David Krech, 1962)

• Kekuatan dari dalam yang menggerakkan dan mengarahkan atau membawa 
tingkahlaku ke tujuan (Barelson dan Steiner, 1980)

• Faktor internal yang menggairahkan, mengarahkan dan mengintegrasikan 
tingkahlaku seseorang (Murray, 1964)

• Kecenderungan yang mengarahkan dan memilih tingkahlaku yang terkendali sesuai 
kondisi, dan kecenderungan mempertahankannya sampai tujuan tercapai 
(Kamlesh, 1983)

• Dorongan untuk mencapai tujuan, dorongan dari dalam terhadap aktivitas yang 
bertujuan (Singer, 1986)

Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak (motif-motif) di dalam diri individu 
yang menimbulkan perilaku, menjamin kelangsungannya, dan memberi arah untuk 
mencapai tujuan yang dikehendaki.



B. Teori Motivasi

Teori Hedonisme

 Gembira dan senang, menarik dan menguntungkannya.

Teori Naluri
Memeprtahankan diri, mengembangkan diri, dan mengem-

bangkan jenis.

Teori Kebudayaan
 Pola kebudayaan tempat ia berada.

Teori Kebutuhan
 Bertujuan memenuhi kebutuhannya.

• Motif tidak dapat lepas dari kebutuhan-kebutuhan diri 
setiap individu.



Kebutuhan fisiologis atau psikologis seseorang menimbulkan dorongan intrinsik atau 
ekstrinsik untuk bertingkahlaku dalam mencapai tujuan tersebut. Kuatnya 
dorongan ini ditentukan oleh kadar kebutuhan yang melekat pada seseorang. 
Kalau tujuan tercapai, seseorang akan merasa puas. Kalau tujuan tidak tercapai, 
seseorang akan mengalami frustrasi.

Kepuasan

Tujuan

Dorongan

KEBUTUHAN

Fisiologis

Psikologis

- makanan
- minuman
- oksigen

- afeksi

- aman

- Aktualisasi diri

PENAMPILAN TINGKAHLAKU



Teori Pemenuhan Kebutuhan
(Satisfaction of Need Theory: Abraham Maslow)      

Kebutuhan aktualisasi diri

(self actualization needs)

Kebutuhan penghargaan/harga diri

(esteem needs)

Kebutuhan sosial

(social needs)

Kebutuhan rasa aman

(safety needs)

Kebutuhan mempertahankan hidup

(psychological needs)
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C. Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik

Motivasi Intrinsik

• Adalah dorongan dari dalam yang menyebabkan   

individu berperilaku. 

• Dorongan ini dibawa sejak lahir, sehingga tidak dapat

dipelajari.

• Mempunyai kepribadian yang matang, jujur, sportif,

tekun, percaya diri, disiplin, dan kreatif.

• Bertahan lebih lama.

• Kadang-kadang sukar ditumbuhkan.



Motivasi Ekstrinsik

• Adalah dorongan yang berasal dari luar diri individu yang

menyebabkan individu berperilaku.

• Dorongan ini berasal dari guru, pelatih, orang tua, negara, hadiah atau 
uang.

• Dapat dipelajari.

• Tidak bertahan lama.

• Mempunyai keribadian kurang tekun, kurang jujur, tidak menghargai orang 
lain atau peraturan, menghalalkan segala cara.



D. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Motivasi

• Pengalaman akan pemenuhan 
kebutuhan

• Perasaan dan pikiran dalam diri individu

• Lingkungan



E. Teknik-teknik Meningkatkan Motivasi

• Teknik Verbal

• Teknik Tingkahlaku (behavioral)

• Teknik Insentif

• Superstisi

• Citra Mental (mental image)


