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Fundamental Skills
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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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Melalui peningkatan :

 Locus of control internal; dan 

 Mengurangi locus of control external

PEDOMAN UNTUK 

MENINGKATKAN N. Ach
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Konsep tentang Locus of control (pusat kendali) pertama

kali dikemukakan oleh Rotter (1966), seorang ahli teori

pembelajaran sosial.

Locus of control merupakan salah satu variabel

kepribadian yang didefinisikan sebagai keyakinan individu

terhadap mampu tidaknya mengontrol nasib sendiri

(Kreitner dan Kinicki, 2005).
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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
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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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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. 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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Breakout Room & Presentasi:
Berbagai tantangan terhadap motivasi diri dan

bagaimana mengelolanya



1 - 14www.mditack.co.id

AQ ( Adversity Quotient)
Kemampuan seseorang untuk menghadapi, 

masuk dan

mengatasi “adversity”( kesulitan, kesengsaraan,

kemalangan, kerepotan)

tipe orang berdasar respon menghadapi adversity :

Climbers

Campers

Quitters
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Quitters

Climbers 

Campers 
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High Adversity Quotient
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QUITTERS

CAMPERS

CLIMBERS

SERING MENYESALI DAN 

TERTEKAN MENGENAI 

NASIB

MELAKSANAKAN FUNGSI DASAR

TAPI TIDAK MENUNJUKKAN 

KECEPATAN,KAPASITAS DAN 

KEMAMPUAN YANG SAMA SEPERTI 

YANG PERNAH MEREKA LAKUKAN

DIGERAKKAN OLEH TANTANGAN

DAN INGIN MENJADI BAGIAN

YANG PENTING DALAM

PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN

MEREKA
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• Memilih untuk keluar, menghindari kewajiban, mundur dan
berhenti

• Mengehentikan pendakian
• Menolak kesempatan yang diberikan oleh lingkungan
• Mereka mengabaikan, menutupi, meninggalkan dorongan

inti untuk merdeka
• Murung, sinis, mati perasaannya (pemarah, frustasi, 

menyalahkan orang lain dan membenci orang-orang yang 
berkembang)

Ciri Quitter
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• Mereka pergi tidak seberapa jauh, lalu berkemah
“sejauh ini sajalah saya mampu/ingin mendaki”

• Karena bosan, mereka mengakhiri perjalanan

• Mencari tempat datar dan nyaman sebagai 
tempat bersembunyi

• Mereka melepaskan kesempatan untuk maju, 
yang sebenarnya bisa dicapai lebih

• Mereka puas diri, tidak mau mengembangkan diri.

Ciri Camper
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• Pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan -
kemungkinan

• Tidak pernah membiarkan umur, jenis kelamin, 
ras, cacat fisik/mental atau hambatan lainnya
menghalangi pendakian

• Mereka yang tidak menyesali kegagalan, 
kegagalan adalah pemacu kehidupan mereka

• Mereka pembelajar seumur hidup

Ciri Climber
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Perbaiki AQ Anda & Kemampuan

Anda Untuk Mendaki

Gunakan metode LEAD

• Listen → Belajar Mendengarkan

• Explore → Eksplorasi (menggali)

• Analyzed → Analisis

• Do → Lakukan sesuatu 
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Aktivitas Interim : 
Lakukan analisis diri terkait
aspek & sumber motivasi

pribadi Anda


