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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Seorang yang percaya diri adalah seseorang yang percaya 

kepada kemampuannya untuk melakukan suatu tugas tertentu dan 

mencoba untuk mengubah kemampuan yang dirasakan tersebut 

menjadi hasil. Penelitian menunjukkan bahwa rasa percaya diri 

dapat diubah sepanjang tahap kehidupan dan dapat dikembangkan 

tanpa memandang jenis kelamin, usia, pengalaman, atau 

karakteristik pribadi lain. Organisasi dapat memainkan peran yang 

kritis dalam pengembangan rasa percaya diri pekerja. Memberikan 

kesempatan kepada para pekerja untuk memperoleh keahlian yang 

terkait dengan kinerja pekerjaan yang meningkat melalui  on-the-

job-training atau pelatihan kelas terspesialisasi merupakan salah 

satu cara. 

Keberhasilan dalam mengembangkan manajer yang percaya 

diri akan menyumbangkan bagi ketahanan hidup organisasi dlam 

jangka panjang di dalam lingkungan global yang semakin kejam. 

Manajer yang percaya diri akan mampu mengambil keputusan yang 

sulit yang dibutuhkan organisasi untuk memberikan dan 

menyalurkan barang dan jasa yang inovatif. Dan untuk 

mendapatkan rasa percaya diri itu dibutuhkan motivasi yang akan 

mendorong setiap orang atau individu menuju jalan sukses yang 

direncanakan dan dicita-citakannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang makalah diatas dapat diambil rumusan 

masalah : “Bagaimana seseorang individu dapat memotivasi diri 

dan orang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan” 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai tugas 

pribadi mata kuliah “Perilaku Organisasi”. Sedangkan manfaat dari 

penulisan ini dimaksudkan untuk : 

1. Mendefinisikan istilah “Motivasi” 

2. Menjelaskan pentingnya motivasi. 

3. Memahami konsep “work engagement” yang akan melihat 

sejauh mana totalitas dan keterlibatan seseorang dengan 

pekerjaan yang ditekuninya.  

4. Ada sejumlah indikator kunci yang bisa digunakan untuk 

melacak sejauh mana seseorang memiliki work engagement 

yang kokoh. Gallup Organization, sebuah lembaga riset human 

behavior terkemuka, telah merancang sebuah instrumen yang 

mereka sebut sebagai Q -12 untuk mengidentifikasi level 

engagement itu. Instrumen Q 

5. Memahami konsep Manajemen Perilaku Diri. 

6. Dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi semua 

pihak dan sekaligus bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya bidang studi perilaku organisasi. 

 
1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan para pembaca, penulis sertakan 

sistematika penulisan dari makalah ini : 

1. BAB I Pendahuluan ; terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II Motivasi Diri dan Lingkungan Menuju Sukses ; terdiri dari 

teori motivasi, pentingnya motivasi, manajemen perilaku diri, 

harapan, manajer yang aktif,  motivasi sukses, motivasi 

tingkatkan semangat kerja. 

3. BAB II Penutup ; terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
MEMOTIVASI DIRI DAN LINGKUNGAN  

MENUJU SUKSES 
 

2.1  Teori Motivasi  

Motivasi adalah dorongan psikologis yang mengarahkan 

seseorang individu atau kelompok ke arah suatu tujuan. Tenaga 

kerja penting dimotivasi untuk mencapai tujuan organisasi, karena 

tanpa motivasi mereka akan bekerja dalam keadaan sakit hati yang 

menjurus pada ketiadaan kontribusi bahkan terbuka peluang 

kontribusi yang merugikan. 

Teori hierarki kebutuhan Maslow menyiratkan manusia 

bekerja dimotivasi oleh kebutuhan yang sesuai dengan waktu, 

keadaan serta pengalamannya. Tenaga kerja termotivasi oleh 

kebutuhan yang belum terpenuhi dimana tingkat kebutuhan yang 

lebih tinggi muncul setelah tingkatan sebelumnya. Masing-masing 

tingkatan kebutuhan tersebut adalah kebutuhan psikologis, rasa 

aman, sosial, penghargaan, dan perwujudan diri. Dari fisiologis 

bergerak ke tingkat kebutuhan tertinggi, yaitu perwujudan diri 

secara bertahap.  

Teori motivasi prestasi menegaskan manusia bekerja 

didorong oleh kebutuhan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. 

Kebutuhan prestasi tercermin dari keinginan seseorang mengambil 

tugas secara konsisten bertanggung jawab dimana untuk mencapai 

tujuannya ia berani menghadapi resiko serta memperhatikan 

feedback. Kebutuhan afiliasi ditunjukkan oleh keinginan 

bersahabat, memperhatikan aspek antar pribadi, bekerja sama, 

empati, dan efektif dalam bekerja. Sedangkan kebutuhan 

kekuasaan tampak pada seseorang yang mau untuk berpengaruh 

terhadap orang lain, cepat tanggap terhadap masalah, aktif 

menjalankan kebijakan organisasi, senang membantu orang 
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dengan mengesankan dan selalu menjaga prestasi, reputasi serta 

posisinya. 

 

2.2 Pentingnya Motivasi 
Buku-buku dan seminar tentang motivasi kini tumbuh subur 

bagaikan cendawan di musim hujan. Persoalannya adalah spirit 

motivasi yang bersifat permanen seringkali tak bisa diciptakan 

dengan metode sim salabim semacam itu. Seminar yang penuh 

yel-yel semangat itu mungkin bisa menciptakan sensasi motivasi 

yang meletup; namun dalam hitungan hari bisa langsung lenyap tak 

berbekas. Sebab, disini memang tak ada lampu aladin yang 

mendadak bisa merubah mental kerja sesorang dalam sekejap.  

Lalu, ikhtiar apa yang mesti diusung untuk merajut 

bentangan proses motivasi yang lebih bersifat permanen?. Para 

ahli menyebut konsep ini sebagai “work engagement”. yang akan 

melihat sejauh mana totalitas dan keterlibatan seseorang dengan 

pekerjaan yang ditekuninya. Sejauh mana ia melakukan 

persenyawaan dengan pekerjaan beserta dengan segenap 

dinamikanya. 

Ada sejumlah indikator kunci yang bisa digunakan untuk 

melacak sejauh mana seseorang memiliki work engagement yang 

kokoh. Gallup Organization, sebuah lembaga riset human behavior 

terkemuka, telah merancang sebuah instrumen yang mereka sebut 

sebagai Q -12 untuk mengidentifikasi level engagement itu. 

Instrumen Q 12 ini berisikan 12 pertanyaan (questions) yang layak 

kita eksplorasi disini, yaitu : 

1. Dalam pekerjaan Anda, apakah Anda mengetahui dengan 

jelas ekspektasi yang diharapkan dari Anda?  

Pertanyaan ini penting, sebab jangan-jangan selama ini 

Anda tak tahu persis apa tujuan dan harapan dari atasan 

mengenai hasil akhir pekerjaan yang diinginkan. 
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2. Apakah Anda dibekali dengan peralatan dan bahan yang 

tepat serta diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Anda 

dengan benar? 

Kira-kira fasilitas kantor Anda sudah oke atau belum? 

Apakah komputer yang Anda pakai sudah kelas Core2 Duo, 

Dual Core atau masih kelas Pentium (pentium 2 lagi); 

apakah ruang kerja Anda sudah nyaman, atau sebaliknya, 

kumuh bak terminal bis? 

3. Dalam menuntaskan tugas, apakah Anda diberi kesempatan 

dan didorong untuk mempersembahkan yang terbaik setiap 

harinya? Adakah atasan dan segenap lingkungan kantor 

secara simultan mendorong Anda to do your best every 

single day? 
 

4. Dalam tujuh hari terakhir, apakah Anda pernah menerima 

pujian dan apresiasi atas tugas yang telah Anda selesaikan 

dengan sempurna? Jangan-jangan selama kerja puluhan 

tahun, Anda tidak pernah menerima secuilpun apresiasi dan 

pujian?  
 

5. Apakah atasan atau rekan kerja menganggap Anda sebagai 

“a person” ?  

Mungkin Anda sendiri tahu maknanya, tanpa perlu 

dijelaskan. 

6. Apakah di kantor ada seseorang yang care dan selalu meng-

encourage pengembangan diri Anda?  

Atau Anda dibiarkan untuk melakoni rute panjang 

pengembangan diri itu sendirian. Dibiarkan mengembara 

dalam sepi dan kesunyian… 

7. Dalam proses penyelesaian pekerjaan, Apakah opini dan 

pendapat Anda dihargai?  
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Atau sebaliknya, dicuekin dan pendapat anda sering tidak 

dianggap. 

8. Apakah visi/misi perusahaan membuat Anda merasa bangga 

dengan tugas yang Anda kerjakan sekarang?  

Atau jangan-jangan Anda sendiri tak pernah tahu visi/misi 

perusahaan Anda.  

9. Apakah segenap rekan kerja Anda memiliki komitmen untuk 

merampungkan pekerjaan yang berkualitas? 

 Atau semuanya bekerja dengan semangat ala kadarnya 

saja. 

10. Apakah Anda memiliki best friend di kantor?  

Atau teman sejati anda hanya di Facebook, begitu mungkin 

hati Anda berbisik. Wah cilaka, kalo begitu. 

11. Dalam enam bulan terakhir, apakah ada someone yang 

berbicara dengan Anda mengenai perkembangan ketrampilan 

Anda? 

 About your progress? 

12. Dalam setahun ini, apakah Anda memiliki sejumlah peluang 

to learn and grow?  

Tumbuh dan berkembang menjadi insan yang produktif nan 

termotivasi? 

 
Itulah 12 pertanyaan kunci dalam Gallup Q-12. Jika Anda 

memberikan jawaban negatif lebih dari 10 pertanyaan diatas; 

kemungkinan Anda mengalami apa yang disebut “actively dis-
enganged”. Kalau ada lebih dari 6 jawaban negatif berarti Anda 

merasa “dis-engaged”. Kalau demikian, jangan hanya pasif belaka. 

Do something. Emailkan 12 pertanyaan kunci diatas kepada CEO 

atau HR Director di kantor Anda; dan kemudian bangunlah dialog 

untuk mencari solusi yang paling optimal. Sebab hanya dengan 
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itulah, spirit motivasi Anda dan semua rekan kerja Anda bisa terus 

menyala. 

 

2.3 Manajemen Perilaku Diri 
Konsep dari motivasi diri sendiri terutama berkembang dari 

teori pembelajaran sosial dan pekerjaan yang berkait dalam 

pengendalian diri. Dalam kepustakaan organisasi proses ini disebut 

sebagai “Manajemen Perilaku Diri” (MPD). Manajemen diri yang 

seringkali disebut dengan kendali diri di defenisikan sebagai suatu 

proses seseorang dalam memperagakan kendali diri, bilamana 

tidak ada hambatan eksternal langsung, ia menunjukkan perilaku 

yang pada kesempatan sebelumnya kurang disbanding perilaku 

alternative yang tersedia (C.E. Thoreson and Michael J. Mahoney, 

Behavioral Self-Control. P.12). 

Manajemen diri adalah suatu proses dimana seseorang 

dihadapkan pada alternative respons segera (seperti : bekerja agak 

keras; bekerja sangat keras untuk menyelesaikan pekerjaan) 

melibatkan konsekuensi berbeda. Perilaku manajemen diri 

termasuk sasaran prestasi pribadi, instruksi diri sendiri bagaimana 

mencapai sasaran, konsekuensi yang harus ditanggung sendiri, 

rencana untuk  berperilaku dengan suatu cara tertentu, atau 

strategi pengembangan keterampilan diri. 

 
2.4 Harapan 

Istilah harapan ditujukan pada keyakinan seseorang yang 

berkaitan dengan kemungkinan atau kemungkinan subjektif bahwa 

suatu perilaku tertentu akan diikuti oleh hasil tertentu. Harapan 

merupakan peluang tertentu yang terjadi karena suatu perilaku.  

Manajer tentu saja bisa menggunakan teori harapan dalam 

pengembangan program motivasi mereka sendiri.  Di sisi  lain, 
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beberapa tindakan manajerial harus diambil untuk meningkatkan 

nilai teori.  

a. Manajer harus menetapkan mana hasil tingkat kedua yang 

penting bagi karyawan. 

b. Manajer sebaiknya mengaitkan hasil tingkat kedua yang 

diharapkan oleh tujuan organisasi. 

 
Melalui hasil tersebut, terdapat hubungan antara tujuan 

prestasi dan hasil tingkat kedua yang diharapkan meningkatkan 

keyakinan karyawan bahwa kerja keras dan prestasi baik dihasilkan 

dari perolehan yang mereka inginkan. 

 

2.5 Manajer yang Efektif 
Untuk mencapai tujuan suatu organisasi yang telah dicita-

citakan, maka setiap manajer harus memainkan peran yang aktif 

dalam memotivasi karyawan yang dipimpinnya. Hal tersebut antara 

lain : 

1. Manajer bisa mempengaruhi motivasi karyawan. Kalau 

prestasi perlu ditingkatkan manjer harus melakukan 

intervensi dan membantu menciptakan suatu atmosfir yang 

mendorong, mendukung, dan mempertahankan 

peningkatan. (motivasi bisa di manajemeni). 

2. Manajer harus ingat bahwa kemampuan, kompetensi dan 

kesempatan memainkan peran dalam motivasi. Kondisi kerja 

yang tidak memenuhi syarat, dan manajer yang mempunyai 

tata cara yang kacau akan sukar membantu menciptakan 

atmosfir yang mendorong motivasi umum dan motivasi diri. 

3. Manajer perlu sensitive terhadap variasi kebutuhan 

karyawan, kemampuan dan tujuan. 
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4. Secara terus menerus melakukan pemantauan terhadap 

kebutuhan, kemampuan, tujuan dan preferensi merupakan 

tanggung jawab masing-masing manajer. 

5. Manajer harus mencoba mengubungkan perilaku memotivasi 

diri sendiri ke dalam hasil yang produktif. 

6. Manajer harus sadar bahwa gaya, teknik dan perilaku kerja 

akan diamati dan bisa dengan mudah ditiru. 

7. Bila karyawan mencatat bahwa nilai hasil dapat dicapai 

melalui prestasi, bagian terbesar dari strategi motivasi telah 

berhasil. 

8. Mendapatkan tujuan atas perilaku langsung penting bagi 

program motivasi. 

9. Manajer harus mencoba memberikan pekerjaan yang 

menawarkan keadilan, tantangan tugas, perbedaan, dan 

berbagai peluang untuk kebutuhan akan kepuasan. 

 

2.6 Motivasi Sukses 

Motivasi adalah hal yang sangat penting bagi kita terutama 

dalam kerja bisa jadi dengan motivasi itu bisa menambah 

penghasilan karena adanya kesempatan kerja baru contohnya kita 

cerita pada teman difacebook kemungkin dia bisa memberi solusi 

yang terbaik minimal masalah dalam kerja berkurang penghasilan 

bertambah walau cuma sedikit kan lumayan dari pada motivasi 

terus berkurang penghasilan makin sret. Motivasi kerja dapat timbul 

juga dari pengalaman atau kegagalan karena pengalaman itu 

adalah guru yang terbaik jika kita mengalami kegagalan dalam 

kerja ada baiknya kita evaluasi kerja kita itu pacu semangat agar 

kita bisa sukses dengan kerja yang produktif, jangan pernah 

mengatakan saya tidak bisa tapi motivasi diri anda agar semua 

pekerjaan menjadi luar biasa 
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Setiap individu karyawan maupun seorang manajer tidak 

boleh  takut terhadap apa yg sedang di hadapi, jika kita percaya 

bahwa hidup ini bernilai maka rasa percaya ini akan membantu kita 

menghadapinya. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa 

penghalang antara kita dan kesuksesan bukanlah sesuatu yg 

tampak di permukaan, tapi berupa gabungan keraguan akan 

kemampuan. Satu-satunya pembatas terhadap realisasi sukses di 

esok hari adalah keraguan yg muncul hari ini, karena sukses 

hanyalah sebuah cara pandang, Jika ingin sukses maka mulailah 

berpikir bahwa kita adalah orang sukses. Setiap individu manusia 

adalah apa yg mereka pikirkan. 

Ingat kata-kata bijak yang sering diucapkan oleh pak Andrie 

Wongso, “Jika kita lemah terhadap kehidupan maka kehidupan yang 

akan keras kepada kita, namun sebaliknya jika kita kuat/gigih 

terhadap kehidupan maka kehidupan akan bersifat lembut kepada 

kita”. Kata yang sangat cocok untuk menggambarkan pribadi yang 

bisa mencapai kesuksesaan dalam hidup. 

 

2.7  Motivasi Tingkatkan Semangat Kerja 
Setiap orang pasti memiliki filosofi yang berpandangan 

bahwa “Hari ini harus lebih baik dari kemarin”. Pernyataan ini pun 

bisa dijadikan suatu motivasi seseorang dalam melangkah ke 

depan. Seperti diketahui, motivasi merupakan faktor pendukung 

dominan seseorang untuk bisa meningkatkan produktivitas. Dengan 

adanya motivasi semangat kerja seseorang bisa makin terpacu. 

Menurut Ketua Asosiasi Produktivitas Nasional Indonesia, Mujiman 

menyatakan bahwa motivasi yang dimiliki seseorang selalu 

berhubungan dengan etos kerja. 

“Adanya motivasi bisa mengubah hidup dan memberi 

semangat,” Untuk itu, Mujiman pun mengajak Anda untuk 
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mengenal beberapa tipe motivasi yang berhubungan dengan etos 

kerja. Tipe motivasi seperti apakah yang Anda miliki: 

 
Motivasi nilai ekonomis 
Biasanya orang yang memiliki motivasi ekonomi, selalu 

berhubungan dengan akumulasi keuntungan yang bisa diperoleh 

dengan jumlah nominal. “Jika seseorang berkerja selalu dilandasi 

nilai ekonomis, pasti setiap pekerjaan yang dijalani diukur dengan 

upah,” kata Mujiman. 

 
Motivasi etos sosial 
Bekerja mencari nafkah, tapi juga bekerja untuk kebutuhan 

eksistensi diri 

 
Motivasi Spiritual 
Merupakan motivasi yang timbul akibat semangat dan dorongan 

baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar 

Berikut beberapa motivasi sukses yang sangat besar pengaruhnya 

dalam memberikan semangat dalam diri seseorang individu dan 

kelompok pekerja  

Kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan 

stress adalah kemampuan memilih pikiran yang 

tepat. Anda akan menjadi lebih damai bila yang 

anda pikirkan adalah jalan keluar masalah. 

Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup 

adalah membiarkan pikiran yang cemerlang 

menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang 

mendahulukan istirahat sebelum lelah.  

 

Ibu dari segala tindakan ialah keputusan 

Bapak dari segala tindakan ialah suasana emosi yang tepat 
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Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat 

berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita 

kaya, tetapi menggunakannya dengan baik 

adalah sumber dari semua kekayaan 

Orang-orang yang minta gaji lebih biasanya tidak dapat lebih,  

tapi yang melakukan lebih dan berkualitas akan mendapat lebih.  

Jangan takar tenaga yang Anda keluarkan berdasarkan gaji 

yang Anda dapatkan tetapi berdasarkan hasil yang dapat Anda 

kontribusikan bagi kelangsungan dan keuntungan perusahaan 

Anda. 

 

3 HAL YANG MEMPENGARUHI SEMANGAT !!!!!! 

 Gerakan Anda ; karena emosi diciptakan dari gerakan  

 Fokus Anda, fokus adalah kejadian yang dibayangkan secara terus-

menerus, ada pun cara dalam merubah focus, yaitu : 

1. Merubah Gerak  

2. Merubah Pertanyaan 

3. Merubah Bayangan  

 Pilihan Kata  

Semua yang ANDA katakan akan diproses oleh otak ANDA 

Ingat  !!!!! OTAK MANUSIA TIDAK MENGENAL KATA TIDAK !!!!! 

JIKA ANDA INGIN BERUBAH  

Tanyakan kepada diri Anda..... BAGAIMANA CARANYA ??????? 

OTAK MANUSIA !!!! 

Otak akan selalu bertanya mengenai 3 hal : 

1. Saya mau perhatian tidak terhadap hal ini ? 

2. Apa artinya hal ini untuk saya ? 

3. Lalu Apa yang Akan saya lakukan ?  
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BAB III 
PENUTUP 

 
3.1 Kesimpulan  

 Suatu konsep yang telah dikembangkan dari teori pembelajaran 

social disebut sebagai motivasi diri. Konsep kendali diri adalah 

pada intinya apa yang disebut sebagai memanajemeni sendiri 

perilaku. 

 Setiap usaha manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja 

individu harus menggunakan teori motivasi, karena motivasi 

member perhatian pada perilaku atau, secara lebih spesifik, 

perilaku yang diarahkan pada tujuan. 

 Kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan stress adalah 

kemampuan memilih pikiran yang tepat. Anda akan menjadi 

lebih damai bila yang anda pikirkan adalah jalan keluar 

masalah. 

 Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah 

membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh 

yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.  

 

3.2 Saran 
Penulis merasa masih banyak kekurangan dan masih jauh 

dari kesempurnaan, oleh karenanya setelah makalah ini dibaca 

diharapkan agar dapat memberikan saran dan kritikan yang 

membangun untuk kesempurnaan makalah ini dimasa yang akan 

datang. 
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