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3  MACAM  MOTIVASI 
MC. CLELLAND 

2. MOTIVASI  BERSAHABAT   

  Need for Affiliation (N. Aff) 

1. MOTIVASI  BERPRESTASI     

  Need for Achievement (N. Ach) 

3. MOTIVASI  BERKUASA       

  Need for Power (N. Pow) 
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MOTIF  BERPRESTASI 
TUJUAN 
•  Mencetak prestasi 

•  Selalu berusaha lebih baik 

•  Dalam benak: “usaha & perjuangan” 

CIRI : 
• Mengambil resiko wajar & diperhitungkan 
• Bertanggung jawab 
• Menggunakan umpan balik pengalaman 
• Kreatif & inovatif 
• Merasa dikejar waktu 
• Menyukai situasi yang variatif 
• Mempelajari lingkungan 
• Berhubungan tidak sekedar persahabatan juga untuk 

mendapat pengetahuan 
• Selalu melihat kesempatan 
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MOTIF  BERSAHABAT 

TUJUAN 

•   Keakraban & keharmonisan 

•   Mendahulukan kebutuhan orang lain 

•   Menghayati persoalan orang lain 

CIRI : 

•   Takut akan kesendirian 

•   Mementingkan persahabatan 

•   Mudah menjalin kerjasama 



3 - 5 

MOTIF  BERKUASA 

TUJUAN 

•   Mengendalikan orang lain  

•   Dikagumi orang lain 

CIRI : 

•   Mempengaruhi dan Menggerakkan 

•   Bangga dan puas bila ditakuti 

•   Simbol status 

•   Senang menggurui 
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PEDOMAN UNTUK 

MENINGKATKAN N. Ach 

1. Melalui Latihan Berpikir 

 Menulis cerita imajinatif (khayal) atau kreatif dan 

membayangkannya  

 Mengenang kehidupan di masa lalu dan memikirkan 

situasi-situasi di mana berpikir dengan cara N.Ach telah 

menolong Anda 

 Membayangkan perilaku-perilaku yang akan memudahkan 

Anda mencapai prestasi yang memuaskan 

 Memikirkan cara-cara mengukur prestasi dari hari ke hari 
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2. Melalui Latihan Keperilakuan 
 Merencanakan sasaran-sasaran jangka pendek dan 

merencanakan aktivitas sehari-hari untuk mencapai 

sasaran-sasaran tersebut 

 Mendapatkan umpan balik dari orang-orang lain 

 Menetapkan sasaran-sasaran untuk semua usaha Anda 

 Meminta bantuan dari orang lain untuk merumuskan 

rencana-rencana tindakan Anda 

 Menetapkan prioritas-prioritas dalam kehidupan Anda 

dan memikirkan cara-cara untuk menerapkannya 

PEDOMAN UNTUK  

MENINGKATKAN N. Ach 
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3. Melalui peningkatan : 

 Locus of control internal; dan  

 Mengurangi locus of control external 

PEDOMAN UNTUK  

MENINGKATKAN N. Ach 
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PEDOMAN UNTUK  

MENINGKATKAN N. Aff 

1.Melalui Proses / Latihan Berpikir 

• Mengenang kehidupan Anda di masa lalu 

• Membayangkan diri Anda sendiri dalam 

kehidupan yang ideal 

• Bertanya kepada diri sendiri bagaimana pendapat 

orang lain terhadap perilaku Anda 

• Membayangkan sendiri bagaimana mencintai 

orang lain dan bagaimana dicintai orang lain 
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PEDOMAN UNTUK  

MENINGKATKAN N. Aff 

2. Melalui Proses / Latihan Keperilakuan 

• Menghabiskan waktu Anda lebih banyak dibandingkan 

sebelumnya untuk orang lain, terutama untuk keluarga 

Anda 

• Menjalin hubungan yang erat dengan seseorang  

• Menghindari perantara, atau pihak ketiga, jadi 

mendekati orang lain secara langsung.  

• Bergaul dengan teman baru.  

• Bersikap dengan berbagai cara agar dapat diterima 

oleh orang lain pada pertemuan dan menjalin 

persahabatan. 
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PEDOMAN UNTUK  

MENINGKATKAN N. Pow 

1. Melalui Proses / Latihan Berpikir 

• Membayangkan interaksi di mana Anda memainkan 

peranan utama (atau sebagai orang yang berkuasa) 

• Membayangkan seandainya Anda menjadi seorang 

pemenang. 

• Membuat kemenangan (atau keberhasilan) sebagai 

jalan hidup.  
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PEDOMAN UNTUK  

MENINGKATKAN N. Pow 

2. Melalui Proses / Latihan Keperilakuan 
• Menjadikan sebagai suatu kebiasaan, sikap tanggap terhadap kehadiran 

orang lain, yang dapat mempengaruhi orang-orang lainnya dalam interaksi 

yang sedang berlangsung.  

• Berpakaian unik namun serasi untuk menarik  perhatian orang lain, efek 

yang ditimbulkan sama dengan pakaian seragam militer terhadap orang 

lain.  

• Hadapi lingkungan dengan penuh rasa humor. 

• Bantulah orang lain. 

• Perhatikan kebutuhan orang lain dan bantulah mereka memenuhi / 

memuaskan kebutuhan mereka. 

• Berkecimpunglah dalam kegiatan-kegiatan umum dan sosial.  

• Ambilah peranan sebagai pemimpin dalam organisasi Anda atau dalam 

tugas-tugas Anda. 
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MOTIVASI 

PEMIMPIN  HARUS 

 Mampu memotivasi diri 

 Mengetahui kebutuhan pengembangan anak 

buah 

 Mencari pemenuhan kebutuhan 

 Mengikuti perkembangan serta  

     peka terhadap perubahan kebutuhan 
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MOTIVASI  MASLOW 

Jasmaniah 

Keamanan 

Sosial 

Pengakuan 

Aktualisasi  

Diri 
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Kebutuhan yang bersifat 

fisiologis (lahiriah). Manifestasi 

kebutuhan ini terlihat dalam tiga 

hal pokok : sandang, pangan 

dan papan.  

MOTIVASI  MASLOW 

KEBUTUHAN JASMANIAH 
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KEBUTUHAN KEAMANAN 

Kebutuhan keamanan dan  

keselamatan kerja (Safety Needs).  

Kebutuhan ini mengarah kepada rasa 

keamanan, ketentraman dan 

jaminan seseorang dalam 

kedudukannya, jabatannya, 

wewenangnya dan tanggung 

jawabnya sebagai karyawan 

MOTIVASI  MASLOW 
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KEBUTUHAN SOSIAL 

Kebutuhan akan kasih sayang 

dan persahabatan dalam 

kelompok kerja atau antar 

kelompok. Kebutuhan 

diikutsertakan, meningkatkan 

relasi dan menumbuhkan rasa 

kebersamaan / sense of belonging 

dalam organisasi. 

MOTIVASI  MASLOW 
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KEBUTUHAN PENGAKUAN 

Kebutuhan akan 

kedudukan dan promosi 

dibidang kepegawaian. 

Kebutuhan akan simbol-

simbol status serta 

prestise yang 

ditampilkannya. 

MOTIVASI  MASLOW 
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KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI 

kebutuhan untuk mewujudkan  

segala kemampuan (kebolehannya)  

dan seringkali nampak pada hal-hal  

yang sesuai untuk mencapai  

citra diri seseorang.  

MOTIVASI  MASLOW 
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CARA KREATIF MEMOTIVASI BAWAHAN 

• Berikan piala pada karyawan teladan bulan ini, yang berhak 

memilih siapa karyawan teladan bulan berikutnya.  

• Berikan jatah cuti tambahan . 

• Karyawan junior boleh ikut rekreasi dengan manajemen senior.  

• Tas kerja ekslusif sebagai hadiah promosi.  

• Tunjukkan kepercayaan Anda dengan menganugerahkan hari 

“tanpa-manajer”  

• Pilih karyawan secara acak untuk makan siang dengan Direktur.  

• Berikan imbalan pada manajer dengan tim yang sukses.  

• Traktir makan siang 

• Buka pusa bersama 

• Merayakan hari ulang tahun 

• Program “Guardian Angel” 

• Tawarkan fasilitas akomodasi perusahaan untuk karyawan dan 

tamu mereka.  

• Berikan penghargaan bagi karyawan yang lulus ujian/tes.  

MOTIVASI  MASLOW 


