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PENGERTIAN MOTIVASI
• Secara etimologi kata motivasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu

“motivation”, yang artinya “daya batin” atau “dorongan”.
• Istilah ‘motif’ menunjukkan suatu dorongan yang timbul dari dalam

diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau melakukan
sesuatu. Sedangkan ‘motivasi’ adalah suatu usaha yang dilakukan
untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya
untuk bertindak sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.
• McDonald mendefinisikan motivasi adalah perubahan energi dalam

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului
dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.



Motivasi Dilihat dari Dasar Pembentukannya

•Motif-motif Bawaan
Motif bawaan adalah motif adalah motif yang dibawa
sejak lahir. Jadi motivasi tersebut merupakan motif alami
atau normal yang merupakan fitrah manusia sejak lahir. 
Misalnya dorongan untuk makan, minum, bekerja, 
beristirahat, dorongan seksual, bahkan dorongan
beragama. Berkaitan dengan dorongan beragama, dalam
ajaran Islam merupakan dorongan yang mempunyai
landasan alamiah dalam



LANJUTAN….

•Motif-motif yang dipelajari
Maksudnya adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari. 
Misalnya dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan, dorongan
untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Motif- motif ini
sering disebut dengan motif sosial, sebab manusia hidup dalam
lingkungan sosial sehingga motivasi itu terbentuk. Dengan
kemampuan berhubungan dan kerjasama di dalam masyarakat, 
tercapailah suatu kepuasan diri sehingga manusia perlu
mengembangkan sifat-sifat ramah, kooperatif, membina
hubungan baik dengan sesama terutama orang tua dan guru. 



TUJUAN MOTIVASI
•Mendorong gairah dan semangat
•Meningkatkan moral dan kepuasan
•Meningkatkan produktivitas
•Mempertahankan loyalitas dan kestabilan
•Meningkatkan disiplin;
•Menciptakan suasana dan hubungan yang baik;
•Meningkatkan kreativitas dan partisipasi
•Meningkatkan kesejahteraan
•Mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya

https://semaur.com/pengertian-macam-norma-adalah/
https://semaur.com/membuat-hubungan-pekerjaan-ikuti-3-peraturan-tak-tertulis-ini/


• Dalam Islam, untuk memotivasi umatnya, Allah akan memberi
hadiah derajat yang tinggi bagi mereka yang beriman dan mau
menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagaimana firman Allah 
SWT dalam Q.S. Al-Mujaadalah ayat 11 yaitu Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
•Motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam

kehhidupan manusia. Sebab segala aktivitas yang dilakukan
setiap orang selalu dilatarbelakangi oleh adanya motivasi. Dalam
ajaran Islam secara jelas menerangkan tentang motivasi sebagai
sisi keberadaan jiwa. Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ra’du ayat
11 yaitu Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri.



TEORI MOTIVASI MENURUT BEBERAPA AHLI



Teori Hierarki Maslow

• Teori motivasi secara umum bahwa pada dasarnya semua
manusia memiliki kebutuhan pokok.

•Hierarki kebutuhan Maslow adalah teori psikologi yang 
diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam makalahnya, 
"A Theory of Human Motivation", di Psychological 
Review pada tahun 1943.[1] Ia beranggapan bahwa
kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi
atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum
kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal
yang memotivasi.

https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://id.wikipedia.org/wiki/Psychological_Review
https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki_kebutuhan_Maslow
https://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi


Hirarki kelima Kebutuhan tersebut
diantaranya adalah :



Kebutuhan Fisiologis (Physiological needs)

• Sekumpulan kebutuhan dasar yang mendesak
pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan
kelangsungan hidup manusia. 
•Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan akan makanan, 

minuman, air, oksigen, istirahat, tempat berteduh, 
keseimbangan temperatur, seks dan kebutuhan akan
stimulasi sensoris. 
•Karena merupakan kebutuhan yang paling mendesak, 

maka kebutuhan fisiologis akan didahulukan
pemenuhannya oleh individu. 



LANJUTAN….
• Kebutuhan fisiologis sangat mempengaruhi aktivitas seseorang. 

Keadaan jasmani yang segar lain pengaruhnya dengan keadaan
jasmani yang kurang segar. Bagi anak-anak yang masih sangat
muda, keadaan jasmani yang lemah seperti lesu, lekas
mengantuk, lelah dan sebagainya sangat besar pengaruhnya
dalam aktivitas belajar. Mereka akan kesulitan berkonsentrasi
dalam belajar karena kekurangan nutrisi. Akibatnya proses belajar
mengajar menjadi terganggu dan tidak optimal. Dengan
mengetahui kebutuhan fisiologis, seorang guru akan mengerti
mengapa anak tidak semangat dan lesu saat pelajaran
berlangsung. 



Kebutuhan Keamanan (Safety needs)

•Kebutuhan rasa aman ini adalah suatu kebutuhan yang 
mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, 
kepastian dan keteraturan dari lingkungannya. 
• kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik

maupun psikis seperti lingkungan yang aman bebas polusi, 
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta
bebas dari ancaman.
• Indikasi lain dari kebutuhan akan rasa aman pada anak-

anak adalah ketergantungan. Menurut Maslow, anak
akan memperoleh rasa aman yang cukup apabila ia
berada dalam ikatan keluarganya dan sebaliknya



LANJUTAN….

•Hukuman yang berwujud pukulan, amarah, kata-kata 
kasar akan mendatangkan kepanikan dan teror yang luar
biasa pada seorang anak. Rasa aman dan disayangi
merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu
pemenuhan. Dalam proses belajar mengajar misalnya, 
diperlukan rasa aman pada diri anak sehingga merasa
betah selama pelajaran berlangsung dan termotivasi
untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat
ditingkatkan bila guru selalu memberikan penghargaan
dan umpan balik terhadap tugas-tugas siswa.



Kebutuhan Sosial (Social needs)

• Kebutuhan ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu
untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional
dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan
jenis, di lingkungan keluarga maupun kelompok masyarakat. 
•Manusia merupakan makhluk sosial, Setiap orang yang hidup di 

dunia memerlukan keluarga dan teman.
• Bagi Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat termasuk

sikap saling percaya. Ia mengatakan, “the love needs involve 
giving and receiving affection kebutuhan akan cinta meliputi
cinta yang memberi dan cinta yang menerima. 



LANJUTAN….
• Pada diri remaja, terutama masa-masa tersebut sangat terasa

penting pengakuan sosial bagi remaja. Mereka akan sedih, apabila
diremehkan atau dikucilkan dari teman-temannya atau
kelompoknya.
Mereka akan sangat gelisah apabila dipandang rendah atau diejek
oleh teman-temannya terutama teman dari lain jenis. 
• Kebutuhan akan cinta, memiliki dan kasih sayang merupakan

proses sosialisasi yang dijalani manusia. Maslow juga 
mengungkapkan bahwa terbentuknya gank-gank anak muda yang 
selalu memberontak dan membuat kerusuhan, dalam hal banyak
didorong oleh kebutuhan yang mendalam untuk memperoleh
hubungan yang dekat dan hasrat menciptakan kebersamaan sejati. 



Kebutuhan Penghargaan (Esteem needs)

•Maslow mengemukan bahwa setelah memenuhi kebutuhan
Fisiologis, Keamanan dan Sosial, orang tersebut berharap diakui
oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri serta dihargai
oleh setiap orang.
• Harga diri meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, 

kompetensi, penguasaan, ketidaktergantungan, dan kebebasan.
• Penghargaan dari orang lain meliputi nama baik, prestise, 

gengsi, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama
baik serta apresiasi. 

https://semaur.com/cara-memperkenalkan-diri-saat-interview/


LANJUTAN….

•Maslow menegaskan bahwa rasa harga diri yang sehat
lebih didasarkan pada prestasi ketimbang prestise, status 
atau keturunan. Dengan kata lain, rasa harga diri individu
yang sehat adalah hasil usaha individu yang bersangkutan. 
Dan merupakan bahaya psikologis apabila seorang lebih
mengandalkan rasa harga dirinya pada opini orang lain 
daripada kemampuan dan prestasi pada dirinya sendiri.



Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri (Need for Self 
Actualization) 

• Kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri
merupakan hierarki kebutuhan dasar manusia yang paling tinggi
dalam Maslow.
• Aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan dari

individu yang paling tinggi, mengembangkan semua potensi
yang ia miliki dan menjadi apa saja menurut kemampuannya.
• Contoh, seseorang yang berbakat musik menciptakan komposisi

musik, seseorang yang berbakat melukis menciptakan karya
lukisannya, seseorang yang berpotensi menyanyi akan
mengembangkan bakatnya. 



LANJUTAN….

•Dorongan untuk aktualisasi diri tidak sama dengan
dorongan untuk menonjolkan diri atau untuk
mendapatkan prestise atau gengsi. Karena jika demikian
sebenarnya dia belum mencapai tingkat aktualisasi diri. 
Aktualisasi diri dilakukan tanpa tendensi apapun. 
Meskipun hal ini diawali dari pemenuhan kebutuhan pada
tingkat dibawahnya. Bagaimanapun Maslow mengakui
bahwa untuk mencapai tingkat aktualisasi diri tidaklah
mudah, sebab upaya ke arah itu banyak sekali
hambatannya baik internal maupun eksternal. 



TEORI ERG ALDERFER
Clayton Alderfer mempublikasikan tulisan tentang
kebutuhan manusia yang berjudul “An Empirical Test 
of a New Theory of Human Need” Pada tahun 1969. 
Teori yang merupakan Teori Alternatif terhadap Teori
Hirarki Maslow.
Teori yang telah dikemukakan oleh Clayton Alderfer ini
kemudian dikenal dengan Teori ERG Alderfer yaitu
singkatan dari Existance, Relatedness dan Growth.



Teori ini mengemukan Tiga kebutuhan Manusia
yaitu :
•Kebutuhan Eksistensi (Existence needs) yaitu
kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan
materialistis termasuk kebutuhan akan rasa aman.
•Kebutuhan Hubungan (Relatedness needs) yaitu
kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang 
lain.
•Kebutuhan Pertumbuhan (Growth needs) yaitu
kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan
mencapai potensi diri secara maksmal.



TEORI KEBUTUHAN BERPRESTASI 
Motivasi berbeda – beda, sesuai
dengan kekuatan kebutuhan seseorang
akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi
tersebut sebagai keinginan yang 
melaksanakan sesuatu tugas atau
pekerjaan yang sulit. 



Orang yang berprestasi tinggi memiliki tiga ciri
umum yaitu : 
• Sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas – tugas

dengan derajat kesulitan moderat
•Menyukai situasi – situasi di mana kinerja mereka timbul

karena upaya – upaya mereka sendiri, dan bukan karena
faktor – faktor lain, seperti kemujuran misalnya dapat
dipenuhi dapat meningkatkan motivasi kerja.
•Menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan

kegagalan mereka, dibandingkan dengan mereka yang 
berprestasi rendah.



Ada 3 motivasi yang menentukan tingkah laku
manusia menurut McClelland, yaitu : 
• Achievement Motivation, motif yang mendorong serta

menggerakkan seseorang untuk berprestasi dengan selalu
menunjukkan peningkatan ke arah standard exelence. 
• Affiliation motivation, motif yang menyebabkan seseorang

mempunyai keinginan untuk berada bersama – sama dengan
orang lain, mempunyai hubungan afeksi yang hangat dengan
orang lain, atau selalu bergabung dengan kelompok bersama –
sama orang lain. 
• Power motivation, motif yang mendorong seseorang untuk

bertingkah laku sedemikian rupa sehingga mampu memberi
pengaruh kepada orang lain.



TEORI MOTIVATOR-HYGIENE HERZBERG

Frederick Herzberg adalah seorang Psikolog
Amerika Serikat yang mengemukan Teori
Motivator-Hygiene Herzberg. Teori tersebut
didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan

dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. 
Dari hasil penelitian telah ditemukan dua faktor
yang berbeda yaitu kepuasan dan ketidakpuasan
dalam bekerja.



Teori Motivator-Hygiene Herzberg juga 
dikenal dengan Teori mempunyai Dua Faktor.
•Kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan

pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan
kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga 
dengan Faktor Motivator.
•Ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan

gaji, keamanan bekerja dan lingkungan kerja yang 
seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering
disebut dengan Faktor Hygiene.



TEORI KEADILAN
Teori ini terletak pada pandangan
bahwa manusia terdorong untuk
menghasilkan kesenjangan antara
usaha yang dibuat bagi kepentingan
organisasi dengan imbalan yang 
diterima. 



Empat hal sebagai pembanding dalam
menumbuhkan persepsi tertentu, yaitu : 
• Harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak

diterima berdasarkan kualifikasi pribadi, seperti pendidikan, 
keterampilan, sifat pekerjaan dan pengalamannya
• Imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang 

kualifikasi dan sifat pekerjaannya relatif sama dengan yang 
bersangkutan sendiri
• Imbalan yang diterima di kawasan yang sama serta melakukan

kegiatan sejenis
• Peraturan perundang – undangan yang berlaku mengenai jumlah

dan jenis imbalan yang merupakan hak seseorang



TEORI PENGHARAPAN

• Teori harapan atau teori ekspektansi (expectancy theory 
of motivation) dikemukakan oleh Victor Vroom pada
tahun 1964. Vroom lebih menekankan pada faktor hasil
(outcomes), ketimbang kebutuhan (needs) seperti yang 
dikemukakan oleh Maslow and Herzberg.
• Teori ini menyatakan bahwa intensitas kecenderungan

untuk melakukan dengan cara tertentu tergantung pada
intensitas harapan bahwa kinerja akan diikuti dengan hasil
yang pasti dan pada daya tarik dari hasil kepada individu.

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-harapan-menurut-ilmu-psikologi/120851
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-harapan-expectancy-theory/9037
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-harapan-menurut-ilmu-psikologi/120851
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kinerja/8699


• Vroom mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi
untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan
apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah
pada pencapaian tujuan tersebut.
• Teori ini menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi

seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya
tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang 
diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu.
• Vroom dalam Koontz (1990) mengemukakan bahwa orang-

orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna
mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka
akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut.

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-asas-timbal-balik-reciprocity-social/4871


Terdapat tiga asumsi pokok dari Vroom dalam
teori harapan ini. Asumsi-asumsi tersebut adalah
sebagai berikut :

•Setiap individu percaya bahwa bila ia berprilaku
dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal
tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil (outcome 
expectancy) sebagai penilaian subjektif seseorang atas
kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul
dari tindakan orang tersebut.

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-harapan-menurut-ilmu-psikologi/120851
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-harapan-menurut-ilmu-psikologi/120851


LANJUTAN….

•Setiap hasil mempunyai nilai, atau daya tarik bagi
orang tertentu. Ini disebut valensi (valence) sebagai
nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang 
diharapkan.
•Setiap hasil berkaitan dengan
suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai
hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha (effort 
expectancy) sebagai kemungkinan bahwa usaha
seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu
tujuan tertentu.

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-persepsi/4669/
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-harapan-menurut-ilmu-psikologi/120851


Teori harapan ini didasarkan atas:

•Harapan (Expectancy) adalah suatu kesempatan yang 
diberikan akan terjadi karena perilaku atau suatu penilaian
bahwa kemungkinan sebuah upaya akan
menyebabkan kinerja yang diharapkan.
•Nilai (Valence) adalah akibat dari perilaku tertentu

mempunyai nilai/martabat tertentu (daya/nilai motivasi) 
bagi setiap individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, 
Valence merupakan hasil dari seberapa jauh seseorang
menginginkan imbalan/ signifikansi yang dikaitkan oleh
individu tentang hasil yang diharapkan.

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-harapan-menurut-ilmu-psikologi/120851
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-harapan-menurut-ilmu-psikologi/120851
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perilaku/116744
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kinerja/8699
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perilaku/116744
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-motivasi-diri-atau-self-motivation/8226


LANJUTAN….

•Pertautan (Instrumentality) adalah persepsi dari
individu bahwa hasil tingkat pertama
ekspektansi merupakan sesuatu yang ada dalam
diri individu yang terjadi karena adanya
keinginan untuk mencapai hasil sesuai dengan
tujuan atau keyakinan bahwa kinerja akan
mengakibatkan penghargaan.

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-persepsi/4669/
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kinerja/8699


MOTIVASI INTRINSIK DAN EKSTRINSIK 
•Motivasi Intrinsik
Yaitu motif-motif yang tidak perlu dirangsang dari luar
karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk
melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang siswa yang 
belajar karena ingin meraih tujuannya yaitu menjadi
terdidik, pintar, dan berprestasi. Dorongan yang 
menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan. Jadi
motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri denagn
tujuan secara esensial. 



Motivasi intrinsik juga didorong dari tujuan kegiatan
yang dilakukan. Sebagai contoh adalah kegiatan
belajar. Belajar tentu memiliki tujuan yaitu ingin
pandai dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Seorang
siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh karena
mereka ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan. 
Motivasi intrinsik bisa dikatakan sebagai bentuk
motivasi yang di mulai dari dorongan dari dalam diri
untuk mendapatkan sesuai yang penting dari kegiatan
belajar tersebut.



•Motivasi Ekstrinsik
Yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena
adanya perangsang dari luar.motivasi ekstrinsik dapat
dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalam
aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan
dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan
dengan aktivitas belajar. 



•Misalnya saja seorang siswa harus belajar lebih giat untuk
mendapatkan nilai bagus karena akan mengikuti ujian. Mereka
terdorong untuk belajar bukan karena keinginan mendapatkan
ilmu namun karena keinginan untuk mendapatkan nilai yang 
bagus.
• Keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus, keinginan

untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau keinginan untuk
mendapatkan hadiah merupakan motivasi yang bersifat
ekstrinsik. Dorongan dari luar tersebut akan memotivasi
seseorang agar kenginan mereka tercapai sekalipun dalam diri
mereka tidak begitu antusias dengan apa yang dilakukan. 
Motivasi dari luar lebih banyak hasilnya untuk mengubah
seseorang.





PENGERTIAN PERSEPSI

• Persepsi merupakan suatu proses bilamana seseorang menyeleksi, 
mengatur, mengartikan informasi-informasi yang telah diterima melalui
alat indera, kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan
gambaran dari informasi yang telah diterima. 
• Persepsi bersifat individual, karena hasil persepsi antara individu satu

dengan individu yang lain pastilah akan berbeda
• Tidak semua stimulus akan direspon oleh organisme atau individu. 

Respon diberikan oleh individu terhadap stimulus yang ada persesuaian
atau yang menarik perhatian individu. Dengan demikian dapat
dikemukakan bahwa yang dipersepsi oleh individu selain tergantung
pada stimulusnya juga tergantung kepada keadaan individu yang 
bersangkutan. 



• Objek dan stimulus itu berbeda, tetapi adakalanya bahwa
objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal
tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, 
sehingga akan terasa tekanan tersebut. 





faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
seseorang adalah sebagai berikut : 
• Faktor internal : perasaan, sikap dan kepribadian individu, 

prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), 
proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan
kebutuhan juga minat, dan motivasi. 
• Faktor eksternal : latar belakang keluarga, informasi yang 

diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, 
ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru
dan familiar atau ketidakasingan suatu objek à SITUASI



PROSES PERSEPSI
Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman
atau proses fisik. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh
syaraf sensori ke otak. Proses ini disebut sebagai proses fisiologis. 
Kemudian terjadilah proses di otak sebagai proses kesadaran
sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang 
didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau
dalam pusat kesadaran ini disebut proses psikologis. Taraf terakhir
dari proses persepsi ialah individu meyadari tentang apa yang 
dilihat, atau yang didengar atau apa yang diraba yaitu stimulus yang 
diterima melalui alat indera. Respon sebagai akibat dari persepsi
dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk. 



CONTOH KASUS MENGENAI PERESPSI 
TERHADAP MOTIVASI

Saya mempunyai teman bernama Rahma, ia mempunyai
pacar yang bernama Andi. Mereka sangat dekat, dan sering
jalan-jalan berdua sambil bergandengan tangan dan
bersenda gurau. Kami pun sering jalan-jalan bersama. Suatu
hari saya melihat Andi sedang jalan-jalan dengan seorang
perempuan, tapi bukan Rahma. Pada saat itu saya langsung
merasa kesal dan marah. Karena saya berpikir Andi 
selingkuh dengan wanita lain. Yang membuat saya yakin
kalau Andi selingkuh adalah ketika dia merangkul …..



LANJUTAN….

perempuan itu. Seketika saya langsung terdorong untuk
menghampiri Andi dan ingin melabrak perempuan itu. Saya 
sangat kecewa karena tidak menyangka kalau Andi sedang
bermesraan dengan wanita lain. Ketika saya menghampiri
Andi dan menanyakan siapa wanita itu, ia menjelaskan
bahwa wanita itu adalah ade sepupunya yang baru sembuh
dari penyakit kanker dan ingin mengajaknya untuk jalan-
jalan. Saya merasa lega dan tenang setelah mendengar
cerita dari Andi karena apa yang saya yakini tadi adalah
salah.



Kesimpulan dari contoh di atas:
Persepi muncul ketika mendapat stimulus dari
luar secara berulang-ulang berupa suatu
pengalaman atau kejadian yang sama. Pada
saat mempresepsikan sesuatu akan timbul
juga emosi karena melibatkan perasaan. 
Timbul lah motivasi untuk mencari tahu
apakah suatu persepsi itu benar atau salah.



•“Persepsi merupakan faktor internal yang berasal
dari dalam diri individu, seseorang termotivasi
atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak
tergantung pada proses kognitif berupa
peersepsi”. 
•Contoh lain : Pembelajaran ekonomi salah satu
tujuannya adalah membekali siswa nilai- nilai
serta etika ekonomi dan memiliki jiwa wirausaha. 
Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, 
Persepsi awal peserta didik yang negatif terhadap
mata pelajaran ekonomi ini berdampak pada
motivasi belajar siswa. 


