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"... dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan.
Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik"
(OS. AI-A'raaf [7] 56)
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Rabb-mu lah
hendaknya kamu berharap."
(OS. AHnsyirah [94]: 6-8)
'Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang
benar daripada jalan yang sesat Karena itu barangsiapa yang ingkar
kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan
putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(OS. AI-Baqarah [2): 256)

Ucapan Terima Kasih
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dengan izin Allah telah memfasilitasi tersusunnya karya ini.
Penulis dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas
bantuan, dukungan, dan partisipasinya, kepada:
• Bapak Prof. Dr. Faturochman, M.A., selaku Dekan Fakultas
Psikologi UGM, yang telah memfasilitasi penulis selama
proses penelitian dan penulisan disertasi ini.
• Bapak Drs. Fathul Himam, M.Psi. M.A. Ph.D., sebagai
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memberikan dukungan pada proses mengembangkan ide
yang menjadi dasar pemikiran dalam disertasi ini.
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penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
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kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per
satu dalam kata pengantar ini. Penulis percaya bahwa setiap
karya akademik adalah hasil interaksi dari berbagai pihak

Motivasi dan Kepribadian

vii

yang sa ling mendukung dan dengan ijin Allah mewujud dalam
sebuah tulisan yang terstruktur.
Penulis juga percaya bahwa tidak ada karya yang
sempurna, sehingga selalu ada kesempatan untuk
meningkatkan dan melengkapi sebuah karya akademik. Oleh
karena itu harapan penulis adalah agar karya yang sederhana
ini dapat memberikan inspirasi bagi karya-karya selanjutnya
yang akan memberikan manfaat pada masyarakat untuk
meningkatkan kualitas hidup, terutama dari perspektif ilmu
psikologi.

Yogyakarta, 2010
Bagus Riyono
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Pengantar

B

uku ini adalah hasil dari perjalanan panjang penulis
berkecimpung dalam dunia psikologi selama 20 tahun

lebih. Jika ditarik ke belakang, maka perjalanan terse but
dimulai ketika penulis menyusun skripsi untuk memenuhi
syarat kelulusan sebagai sarjana psikologi pada tahun 1991.
Pada waktu itu penulis menyusun skripsi tentang kepuasan

kerja yang dipercaya dapat menjadi prediktor terhadap
prestasi kerja. Namun, salah satu penguji waktu itu, yaitu
bapak Dr. Marcham Darokah berkomentar bahwa sebenarnya
esensi dari psikologi itu adalah Motivasi. Pernyataan tersebut
tidak serta merta disetujui oleh penulis pada waktu itu, namun
sampai sekarang masih terngiang dan berdampak besar pada
perjalanan pemikiran penulis di kemudian hari.
Setelah itu, insiden penting terjadi ketika penulis
bekerja di PT. Astra International, yang kemudian memberi
inspirasi penulis untuk mempublikasikan sebuah artikel di
koran Republika edisi 14 September 1994. lnsiden tersebut
terjadi ketika penulis ditempatkan dalam departemen yang
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mayoritas terdiri dari insinyur dan penulis adalah satu-satunya
psikolog. Salah seorang rekan bertanya "Kamu kan psikolog,
masalah kita yang mendasar adalah bagaimana caranya
memotivasi karyawan?". Pertanyaan itu membuat penulis
berpikir dan jawaban yang muncul adalah bahwa motivasi
bukanlah masalah sederhana (Riyono, 1994).
Kemudian sebuah momen penting kembali dialami
penulis ketika menempuh pendidikan magister di New York
pada tahun 1997-1999. Pada waktu itu ada kuliah yang khusus
membahas masalah motivasi. Dalam kuliah tersebut penulis
banyak mendapat pencerahan mengenai kompleksitas teoriteori motivasi dan sekaligus daya tarik dari masing-masingteori
yang berusaha menjelaskan perilaku manusia. Kompleksitas
teori-teori tersebut juga mencakup pertentangan perspektif .
yang ada.
Setelah aktif mengajar di Fakultas Psikologi UGM, antara
tahun 2000-2004, penulis kembali berhadapan dengan konsep
dan teori motivasi ketika mengampu mata kuliah Psikologi
Manajemen dan Organisasi, yang kemudian berganti nama
menjadi Psikologi Organisasi. Setiap kali mendiskusikan teoriteori motivasi dengan mahasiswa selalu muncul pertanyaan
"bagaimana sebenarnya dinamika dari munculnya motivasi?".
Pertanyaan tersebut merangsang pemikiran yang mengarah
pada pencarian "benang merah" dari teori-teori motivasi.
Pemikiran tersebutmengkristal ketika penulis mengambil
program 53. Pada waktu itu penulis mendapat tugas untuk
membuat paper tentang telaah teori pada mata kuliah yang
diampu oleh lbu Prof. Dr. Johana Endang Prawitasari. Paper ini
X
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kemudian diterbitkan dalam Buletin Psikologi edisi Juni 2005.
Konsep "tension reduction" menjadi kesimpulan penulis pad a
waktu itu untuk menjelaskan esensi dari dinamika motivasi,
yang merupakan "common denominator" atau "benang
merah" dari semua teori motivasi (Riyono, 2005).
Melalui perjalanan pemikiran yang cukup panjang
tersebut, penulis akhirnya membulatkan tekad untuk meneliti
dan menyusun disertasi yang mengarah pada perumusan
meta teori mengenai motivasi. Dalam proses penjelajahan,
penulis menemukan bahwa terdapat istilah yang lebih esensial
namun juga lebih jamak digunakan dalam disiplin ilmu-ilmu
sosial, yaitu "the force". Jika "motivasi" memiliki makna yang
deskriptif, yaitu suatu dinamika psikologis yang berkaitan
dengan perilaku, maka makna dari "the force" lebih bersifat
eksplanatif, yaitu suatu kekuatan yang memiliki daya dorong
terhadap perilaku manusia. Oleh karen a itu istilah "the force"
dijadikan kata kunci dalam disertasi ini.
Bersamaan dengan penjelajahan pemikiran tersebut,
penulis mendapat inspirasi dari konsep ketaqwaan yang
terkait dengan kondisi psikologis harap-harap cemas {khauf
dan roja'). lnspirasi ini mendorong penulis untuk menggali
khasanah keilmuan pada abad pertengahan yang ternyata
memberikan jawaban terhadap kebuntuan yang terjadi pada
perspektif psikologi kontemporer. Jawaban tersebut terutama
mengenai asumsi dasartentang man usia yang berbeda dengan
perspektif psikologi dewasa ini. Asumsi dasar tentang man usia
pada abad pertengahan adalah bahwa manusia merupakan
makhluk spiritual. Di sam ping itu perspektif tentang perilaku
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manusia adalah holistik dan integratif. Penulis menyimpulkan
bahwa sumber dari pertentangan teoritis mengenai dinamika
motivasi pada psikologi kontemporer berakar pada perspektif
tentang man usia yang parsial dan reduksionistik.
Setelah melalui penelitian dan pemikiran serta diskusi
yang panjang akhirnya disertasi ini dapat merumuskan
sebuah teori motivasi yang bersifat holistik, dinamik, dan
integratif. Di samping sifatnya sebagai meta-teori, teori yang
dirumuskan dalam disertasi ini juga bersifat praktis dan
intuitif sehingga mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan ·
sehari-hari. Diharapkan teori motivasi yang baru ini dapat
merepresentasikan pernyataan Kurt Lewin - "there is nothing

so practical/ike a good
Wal/ahu a'lam bissawab.

Yogyakarta, 15 April 2011
Bagus Riyono
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Pengantar Edisi 2

A

Jhamdulilfah_ setelah 7 tahun akhirnya edisi kedua dari
buku ini dapat diternitkan. Ada tiga hal penting yang
berubah pada edisi ke 2 ini, yaitu: (1) judul berubah

menjadi Motivasi dan Kepribadian; (2) buku ini menyatakan
bahwa teori yang dibangun bukan Hanya satu melainkan
ada tiga yang saling terkait dan membentuk hubungan
yang sistemik untuk menjelaskan eksistensi dan dinamika
kehidupan manusia; (3) susunan bab dalam buku ini disusun
ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan alur pikir yang
baru.
Edisi kedua ini juga disertai dengan presentasi PPT yang
akan dapat membantu dosen yang akan menggunakan buku ini
sebagai buku teks dalam mata kuliah. Buku ini dapat dijadikan
buku ajjar untuk mata kuliah Motivasi dan Kepribadian atau
Psikologi Islam. Semoga dengan terbitnya edisi kedua ini
khasanah ilmu Psikologi dan khususnya Psikologi Islam dan
pengetahuan tentang dinamika kehidupan manusia akan
dapat dipahami secara lebih komprehensif.
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Tujuan buku ini
Buku ini bertujuan untuk menggali lebih dalam konsepkonsep mengenai motivasi dalam rangka untuk merumuskan
teori baru tentang "the force" yang lebih esensial "atomic
theory", melalui pendekatan "multi-paradigm" dan "multi-

Manfaat yang diharapkan
Rumusan teoritis tentang dinamika mendasar dalam
motivasi ini akan dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan
fenomena "the force" yang sampai saat ini masih
diperdebatkan. Hasil kajian ini akan dapat menjadi langkah
awal bagi penelitian-penelitian lanjutan yang lebih aplikatif
dalam konteks-konteks yang bervariasi.
Dengan sifatnya yang esensial dan mendasar, teori
tentang "the force" yang akan dirumuskan melalui penelitian ini
akan memiliki peluang untuk dapat dijadikan landasan dalam
pengambilan kebijakan sebagai strategi untuk meningkatkan
prestasi dan

kesejahteraan

masyarakat melalui

bidang

pendidikan, industri, maupun kehidupan bermasyarakat yang
lebih luas.
Buku ini diharapkan akan memiliki implikasi yang luas
pad a kehidupan man usia, baik pad a tataran individu, organisasi
maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yogyakarta, 29 Desember 2019
Bagus Riyono
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Bagian satu

Dekonstruksi

Teori-Teori Motivasi

Jatuh Bangunnya Peradaban

INDONESIA sebagai bangsa yang telah

merdeka lebih

dari 70 tahun, sampai saat ini belum mencapai prestasi
yang memuaskan. Apa yang menjadi harapan pada awal
kemerdekaan belum nampak menjadi kenyataan. Semangat
ban gsa Indonesia ketika baru 10 tahun merdeka adalah untuk
menjadi negara terkuat di Timur Jauh, sehingga disebut
sebagai "Raksasa Mud a" yang penuh semangat gotong royong
untuk membangun bangsanya (Bowie, 1955).
Pada dewasa ini, bahkan dalam masalah yang paling
mendasar, seperti perekonomian dan pendidikan, Indonesia
masih belum mampu bersaing dengan . negara-negara
tetangganya. Human Development Index Indonesia tahun
2007 (0,697) adalah yang terendah di antara negara-negara
ASEAN (rerata 0,8), seperti terlihat pada Gambar 1. Posisi
tersebut stabil sejak tahun 2002. Artinya, selama periode
5 tahun belum ada perubahan yang berarti dalam ukuran
kualitas hidup bangsa.
Human Development Index ini merupakan tolok ukur
kesejahteraan suatu negara yang penghitungannya dilakukan
secara komprehensif, dengan mencakup tiga dimensi dari
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kehidupan manusia, yaitu: (1) "living a long and healthy
life" (panjang usia dan sehat); (2) "being educated" (terdidik
dengan baik); dan (3) "having a decent standard of living"
(memiliki standar kehidupan yang baik) (UNDP, 2008).

Gam bar 1. Human Development Index lima negara ASEAN
Sumber: Map & Graph (2005, Mei) dan UNDP (2008, Desember)

Jika

dilihat

lebih

jauh,

dalam

indikator-indikator

perekonomian, profil Indonesia lebih memprihatinkan lagi.
Tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2007 tercatat sebesar
13%, sedangkan rata-rata semua negara ASEAN adalah 5,9%.

Dalam hal tingkat inflasi ini prestasi Indonesia lebih parah.
Filipina yang berada pada posisi satu tingkat di atas Indonesia,
tingkat inflasinya hanya 6,2 %, sangat jauh selisihnya dengan
Indonesia. Krisis ekonomi mungkin bisa dijadikan alasan
tingginya tingkat inflasi Indonesia tersebut, namun dalam
kondisi sebelum krisis pun tingkat inflasi Indonesia sudah
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sering cenderung mencapai dua digit. Gambaran selengkapnya
dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini.

s .Mepra A$£Ailll

Tattun»>l.,. .D7

Gam bar 2. Tingkat inflasi lima negara ASEAN
Sumber: Map & Graph (2005, Mei) dan UNDP (2008, Desember)

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah "apa yang
menghambat Indonesia untuk mengejar ketertinggalan di
antara negara-negara ASEAN ini?". Jika dilihat dari /{usia" nya,
Indonesia adalah negara tertua, karena merdeka paling awal
dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lain (kecuali
Thailand, yang tidak pernah dijajah). Bahkan jika dibandingkan
dengan Malaysia, Indonesia pada era 70an adalah /{guru" bagi
mereka. Tapi mengapa kondisi tersebut menjadi berbalik?
Malaysia saat ini sudah melesat menyaingi Singapura, sedang
Indonesia justru terpuruk pada posisi terendah.
Dalam konteks yang lebih umum, pertanyaan yang
muncul adalah "kekuatan seperti apa yang mampu mendorong
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suatu bangsa untuk mengejar ketertinggalannya dan melesat
untuk maju?". Banyak contoh negara-negara di dunia ini yang
mengejutkan karena kemajuannya yang pesat. Pada tahun
1980-an Jepang mencengangkan dunia dengan keberhasilan
dalam perekonomiannya yang mampu mengalahkan Amerika
(Kondo, 1991); tahun 1990-an Korea menunjukkan "gigi"nya
dan mampu menyaingi Jepang dalam industri otomotif serta
elektronik; dan era 2000-an ini ditandai dengan kedigdayaan
China (Naisbitt dan Naisbitt, 2010).
Para

ahli

ilmu-ilmu

sosial

(lbnu

Khaldun,

1377;

McClelland, 1961; Smith, 1776; Weber, 1930) setuju bahwa ada
kekuatan 11 the force" yang mendorong manusia untuk maju,
baik untuk kesuksesan dirinya sendiri maupun secara kolektif
dalam membangun suatu peradaban. Sejarah menunjukkan
bahwa bangsa-bangsa di dunia ini secara bergantian muncul
dan tenggelam, berkuasa dan tertindas, maju dan terbelakang
(Durkheim dan Mauss, 1971; lbnu Khaldun, 1377).
Sebelum Masehi bangsa Romawi menguasai dunia
(Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah) dengan tokoh
sentralnya Julius Caesar. Kemudian bangsa Arab, setelah
mendapat pencerahan Islam, dalam waktu tidak lebih dari
100 tahun telah mampu menyaingi kejayaan Romawi dengan
menguasai daerah dari Spanyol sampai ke India (Kennedy,
2007}. Sejak abad 16 bangsa Eropa dan kemudian bangsa
Amerika merebut hegemoni peradaban tersebut sampai saat
ini, dengan pilar-pilar sistem kapitalismenya (Weber, 1930).
Para ahli sejarah dan ahli ilmu-ilmu sosial berlombalomba

menjelaskan
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muncul

dan

majunya
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peradaban-peradaban ini. Penjelasan klasik biasanya
memberikan argumentasi tentang letak geografis, iklim, dan
berbagai alasan geopolitik lainnya sebagai pemicu kemajuan
suatu bangsa (McClelland, 1961; Khaldun, 1377).

"Natural Force#

Analisis Huntington (dalam McClelland, 1961) tentang
kemajuan peradaban mengemukakan kondisi iklim sebagai
faktor penting dalam memacu kemajuan suatu bangsa.
Menurut pengamatannya, bangsa-bangsa dari daerah tropis
dan daerah sangat dingin, sekitar kutub utara, tidak ada yang
mampu menyaingi kemajuan bangsa-bangsa yang tinggal di
iklim sub tropis. Faktor suhu udara ini diyakini memiliki peran
penting dalam mendorong kemajuan peradaban manusia.
Jauh sebelum Huntington, lbnu Khaldun {1377) telah
menjelaskan peta peradaban secara fisik ini. Dalam bukunya yang fenomenal, "Muqaddimah", lbnu Khaldun (1377)
menjelaskan alasan mengapa peradaban manusia berkembang pada daerah di utara khatulistiwa, atau disebutnya pada
zona keempat sampai dengan keenam dari dataran di bumi.
Cara pandang yang mengatribusikan kemajuan suatu
ban gsa pad a kondisi alam dan iklim terse but, untuk selanjutnya
disebut sebagai perspektif "natura/force". Pandangan tentang

"natura/force" ini sudah menjadi "common sense" yang sering
diadopsi untuk menjelaskan fenomena masyarakat. Dalam
hal ini para pemikir maupun pengamat di Indonesia juga tidak
ketinggalan.

6

Motivasi dan Kepribadian

Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang
memiliki semangat tinggi untuk maju dan memiliki jiwa
kewirausahaan (Joshua Project, 2009a). Berbagai analisis
mengatakan bahwa hal itu didorong oleh kondisi lingkungan
fisik pulau Madura yang minus. Logikanya adalah, karena
daerah mereka minus maka masyarakat Madura terdorong
untuk bekerja lebih keras dan merantau ke daerah lain untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih baik (lndahnesia.com,
2009).
Argumentasi ini sekilas nampak sahih karena banyak
data empiris yang mendukungnya. Namun jika dilakukan
anal isis komparatifdengan suku Minangkabau dan masyarakat
Gunung Kidul maka argumentasi ini akan gugur.
Suku

Minangkabau juga

dikenal

suka

merantau,

dan bahkan lebih dikenal sebagai bangsa perantau dan
pewirausaha yang sukses daripada suku Madura (Joshua
Project, 2009b). Apakah yang terjadi pada suku Minangkabau
ini juga didorong oleh "natural force" yang berupa daerah
minus?
Tanah Minangkabau adalah tanah yang subur dan hijau.
Bukit tinggi terkenal sebagai daerah wisata alam yang indah
permai. Fakta ini tidak mendukung teori "natural force" yang
mengatakan bahwa kondisi geografis tertentu dari suatu
bangsa akan mendorong bangsanya untuk maju.
Bagaimana halnya dengan masyarakat Gunung Kidul?
Alam Gunung Kidul adalah alam yang tandus, langka air dan
susah untuk ditumbuhi tanaman-tanaman yang dibutuhkan
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untuk kesejahteraan penduduknya. Singkat cerita alam Gunung
Kidul adalah daerah minus seperti halnya tanah Madura. Jika
teori "natural force" diterapkan pada masyarakat Gunung
Kidul, maka akan diprediksi bahwa masyarakat Gunung Kidul
adalah masyarakat yang maju dan pandai berwirausaha
seperti halnya masyarakat Madura.
Kenyataan yang ada adalah sebaliknya. Masyarakat
Gunung Kidul dikenal sebagai masyarakat yang putus asa dan
banyak kasus bunuh diri tercatat di sana (Aifarini, 2005). Sekali
lagi teori "natural force" tidak didukung secara konsisten oleh
data empirik.
Analisis komparatif antara bangsa Madura, Minangkabau, dan Gunung Kidul memberikan cukup argumentasi bahwa teori

"natural force"

tidak dapat diterima sebagai

perspektif yang universal dalam menjelaskan dinamika "the
force" ini. Oleh karena itu, diperlukan perspektif lain untuk
dapat menjelaskan dinamika bagaimana suatu bangsa mampu maju dan berkembang melebihi bangsa lain.

"Socio-structural Force#
Adam Smith (1776), yang dikenal sebagai bapak
kapitalisme, termasuk yang menentang perspektif "natural

force" ini dengan mengatakan:
"But this proportion must in every nation be regulated by
two different circumstances: first, by the skill, dexterity,
and judgment with which its labour is generally applied;
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and, secondly, by the proportion between the number
of those who are employed in useful labour, and that of
those who are not so employed. Whatever be the soil,
climate, or extent of territory of any particular nation,
the abundance or scantiness of its annual supply must,
in that particular situation, depend upon those two
circumstances" (Smith, 1776, hal 8).
Adam Smith (1776) berpendapat bahwa kunci dari

"the force" yang akan menentukan kesejahteraan suatu
bangsa terletak pada kompetensi dan distribusi dari sumber
daya manusia dari bangsa tersebut. Pandangan ini dapat
digolongkan dalam perspektif 11SOcio-structural force".
Perspektif ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk
yang rasional dan dapat ditata dengan suatu desain struktur
sosial tertentu agar dapat maju dan berkembang.
Pendapat senada juga dianut oleh Skinner (1953),
yang mengimpikan suatu masyarakat yang dapat diatur
sedemikian rupa sesuai desain yang ideal melalui struktur
masyarakat yang mengontrol perilaku mereka. Skinner (1953)
menyebutkan bahwa pemerintah, agama, sistem ekonomi,
sistem pendidikan, dan budaya adalah agen-agen pengontrol
perilaku manusia yang efektif. Sebuah pendapat yang
bertentangan 180 derajat dengan pandangan Freud (1961b)
yang akan dibahas kemudian.
Namun

demikian,

lbnu

Khaldun

(1377)

menolak

proposisi tentang "socio-structural force" sebagai kekuatan
kemajuan. "Socio-structural force" menurut lbnu Khaldun
(1377) bukanlah "the force" yang berperan untuk kemajuan
Motivasi dan Kepribadian
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suatu peradaban, melainkan sekadar untuk menata ketertiban
dalam kehidupan. lbnu Khaldun (1377) berpendapat bahwa
man usia mampu mengungguli binatang buas dengan peralatan
(persenjataan) yang lebih canggih, namun peralatan tersebut
tidak akan cukup untuk menghadapi agresi dari manusia lain,
yang notabene memiliki peralatan persenjataan yang sama.
Oleh karena itu manusia membutuhkan suatu struktur sosial,
berupa kepemimpinan atau pemerintahan yang akan menata
ketertiban umum.

"Group Force"
Wacana tentang "the force" ini kemudian berkembang,
atau dapat juga dikatakan mengerucut pad a tataran kelompok
tertentu dalam masyarakat. Max Weber (1930), seorang
sosiolog dari Jerman, berusaha untuk menggali sumber
kekuatan dari peradaban Barat yang mampu mendorong
masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan, " .... to uncover

the forces in the West that caused people .... acquiring goods
and wealth" (The Hewett School, 2008).
Weber (1930) berargumentasi bahwa "the forces"
tersebut berakar pada "The Protestant Ethics", suatu gerakan
keagamaan yang berkembang setelah Renaissance. Thesisnya
ini mengguncang sejarah dan menimbulkan kontroversi di
kalangan para ahli ilmu sosial dan juga di kalangan pemukapemuka agama. Dengan tulisannya yang provokatif dan masih
mendatangkan kontroversi sampai sekarang (McClelland,
1961) tersebut,
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kemajuan suatu bangsa bukanlah karena faktor lingkungan
tetapi didorong oleh suatu kekuatan "the force" dari dalam
diri individu-individu sebagai komponen dari bangsa tersebut.
Weber (1930) menjelaskan, dengan didukung buktibukti data demografis dari masyarakat Eropa pada waktu
itu, bahwa para pengusaha (kapitalis) yang maju kebanyakan
adalah dari kalangan Protestan. Berdasarkan data tersebut
Weber (1930) berargumentasi bahwa ada suatu ajaran atau
keyakinan (ethics) dalam gerakan Protestan yang menjadi
sumber kekuatan bagi umatnya untuk maju, yang disebutnya
sebagai "The Protestant Ethic".
Thesis Weber adalah sebuah perspektif baru yang lebih
fokus pada faktor internal dalam diri manusia, bukan faktor
lingkungan, dalam menjelaskan tentang fenomena "the force"
ini. Faktor manusia yang dijelaskan oleh Weber memiliki dua
lapisan tingkat anal isis "level of analysis", yaitu level kelompok
dan level individual.
Pada level kelompok Weber (1930) secara tegas
membandingkan antara penganut Katholik dengan penganut
Protestan. Disebutkannya bahwa kelompok Protestan ini
kebanyakan menguasai kapital dan menduduki posisi sebagai
pengusaha sukses. Karakteristik ini konsisten pada kelompok
penganut Protestan, terlepas dari variabellain yang mungkin
juga menjadi sumber atribusi atas keberhasilan seseorang,
misalnya keturunan, warisan, atau suku bangsa. Artinya, kaum
protestan ini menguasai perekonomian, baik dia pewaris
pengusaha kaya maupun bukan, baik dia bangsa Jerman
maupun bangsa Eropa yang lain pad a waktu itu (Weber, 1930).
Motivasi dan Kepribadian
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Pada level individual, Weber (1930) mengemukakan
bahwa ajaran Protestan mendorong semangat berusaha
para penganutnya karena dalam ajaran Protestan, bekerja
dan mencari uang adalah juga sebuah panggilan suci "the
calling", atau sebuah ibadah. Keyakinan inilah yang menurut
Weber (1930) menjadi sumber kekuatan "the force" yang
mampu mendorong para penganutnya untuk maju dan sukses
dalam sistem kapitalisme, yang notabene berazaskan pada
kepemilikan uang atau penguasaan kapital.
Thesis Weber ini menyentuh aspek psikologis manusia,
terutama pada aspek "belief system" atau "values". "Values"
yang dimaksud di sini terutama adalah "self reliance".
Paradigma ini kemudian memberikan inspirasi pada David
McClelland (1961), yang berusaha menjelaskan fenomena
"the force" ini dari kacamata ilmu Psikologi.

"Internal Force#

David McClelland (1961), yang terinspirasi oleh thesis
Weber tersebut, mencoba untuk memberikan penjelasan
lain yang lebih "netral" dan terbebas dari nuansa agama atau
kelompok kepercayaan tertentu. Analisis McClelland (1961)
terhadap the force ini juga merupakan analisis yang lebih
"mendalam" daripada "The Protestant Ethic". McClelland
(1961) menggali dan mempertajam thesis Weber tentang

"The Protestant Ethic" untuk mencari esensi dari "the force".
Analisis McClelland tersebut dapat diilustrasikan dalam
Gambar 3 di bawah ini.
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Gam bar 3. Kaitan antara "Protestant Ethics" dengan "n-Achievement"
Sumber: McClelland (1961)"The Achieving Society". Princeton, NJ:Van Nostrand.

Teori "Protestant Ethic'' dari Weber (1930) mengatakan
bahwa "Protestant Reforms'' yang didasari oleh "self-reliance

values" telah mendorong bangsa Barat untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui semangat
kapitalismenya (A -7 B). McClelland (1961) berargumentasi
bahwa hipotesis Weber tersebut hanyalah menjelaskan apa
yang terjadi di permukaan. Dinamika yang lebih mendalam
terjadi justru di bawah permukaan (yaitu hubungan A -7 C -7
D -7 E -7 B dalam Gambar 3).
Menurut McClelland (1961) "self-reliance values" akan
dibawa ke rumah dan menjadi paradigma orangtua dalam
mendidik anak-anaknya (A -7 C). Orangtua yang menghayati
"self-reliance values" ini akan mendidik anak-anaknya
dengan nilai-nilai kemandirian "independence" dan keahlian

"mastery". Dalam diri anak-anak yang dididik dengan nilainilai kemandirian dan keahlian ini akan tumbuh "need for
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Achievement''yangkuat (C -7 D). "Needfor Achievement" inilah
yang menurut McClelland (1961) menjadi sumber kekuatan

"the force" yang menggerakkan aktivitas kewirausahaan
pada anak-anak bangsa Barat (D -7 E), yang pada akhirnya
akan mendorong semangat kapitalisme yang menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang pesat (E -7 B).
McClelland (1961) berargumentasi bahwa "the force"
yang lebih esensial dari "Protestant Ethic" terletak pad a
"need for Achievement" yang dimiliki oleh suatu masyarakat
atau bangsa. "Need for achievement'' ini menu rut McClelland
(1961} tertanam dalam diri individu-individu suatu bangsa
melalui budaya dan pendidikan yang diperoleh sejak usia
kanak-kanak. Salah satu indikator penanaman "need for

Achievement" ini adalah cerita-cerita anak-anak atau dongengdongeng yang mengandung semangat untuk berjuang dan
berprestasi tinggi.
Dengan menggali esensi dari "Protestant Ethic"
ini McClelland (1961) telah membebaskan "the force"
dari kungkungan aliran suatu agama tertentu, sehingga
diharapkan akan lebih universal penerapannya. McClelland
(1966) menegaskan ,sifat universal dari teorinya ini dengan
mengatakan "n Ach produce enterprising men among labor

leaders or managers, Republicans or Democrats, Chatolics or
Protestants, Capitalists or Communists".
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: "Apakah
teori McClelland ini cukup universal sehingga dapat diterapkan
di mana saja di luar peradaban Barat, termasuk Indonesia?".
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Usaha McClelland ini nampaknya menumbuhkan
harapan ketika didukung berbagai penelitian dan eksperimen
yang dilakukannya di belahan dunia yang lain, yaitu India
(McClelland, 1961). Di samping merumuskan sebuah teori,
McClelland (1965) juga mengembangkan sebuah paket
pelatihan yang didesain untuk menumbuhkan "need for

Achievement'' pada siapa saja.
Uji coba dari pelatihan ini, yang dilakukan di salah satu
sudut negara India, menunjukkan hasil yang memuaskan.
Mereka yang dilatih dalam program "Achievement Motivation
Training" menunjukkan kemajuan dalam usahanya, dan
memberikan kontribusi yang signifikan pada kemajuan
masyarakat sekitarnya (McClelland, 1961). Keberhasilan
eksperimen McClelland ini menarik perhatian pemerintah
Indonesia pada tahun 1980-an.
Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang
dalam masa-masa Pembangunan Nasional membutuhkan
pewirausaha yang handal dan mampu bersaing dengan
negara lain. Menteri Perdagangan Indonesia waktu itu (M.
Sadli) menyusun program pengembangan kewirausahaan
dengan mengadopsi Achievement Motivation Training (AMT)
dari McClelland ini.
Lembaga Manajemen Ul, sebagai konsultan, melakukan
program AMT ke seluruh provinsi di Indonesia, dengan harapan
dapat menyebarkan "virus" n-Ach ini ke seluruh pelosok
Indonesia. Namun ternyata, program yang masif dan menelan
banyak biaya tersebut tidak memberikan hasil seperti yang
diharapkan. Hal ini terbukti dengan posisi Indonesia yangtetap
Motivasi dan Kepribadian
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"tinggal di landasan" sampai saat ini, dengan tingkat Human
Development Index terendah dan tingkat inflasi tertinggi di

antara negara-negara yang sebanding, yaitu negara-negara
ASEAN (Map & Graph, 2008).
Apa yang salah dalam program tersebut? Untuk
menjawab pertanyaan ini peneliti melakukan wawancara
dengan salah satu konsultan dari Lembaga Manajemen Ul,
yaitu Siti Basrochah.
Berikut ini adalah kutipan dari wawancara dengan Siti
Basrochah, pada bulan Agustus 2008, mengenai program
AMT yang pernah dilaksanakannya bersama tim konsultan
dari Lembaga Manajemen Ul pada tahun 1980-an.
"Tujuan dari program ini adalah agar pengusaha kecil
muncul minatnya berwirausaha dengan lebih bersemangat.
Tapi program ini sepertinya dipaksakan, gitu. Katanya surveinya
di India dan sebagainya yang bisa meningkatkan hasratnya
untuk berwirausaha dengan lebih baik. Menurutku nggak
cukup hanya sekali (ditraining AMT), harusnya dimonitor,
alamatnya di mana, bisnisnya apa, struktur modalnya seperti
apa. Kalau cuma diperkenalkan dengan konsep motivasinya,
nggak masuk.
Belum lagi waktu kita menunjukkan profil orang yang
berhasil dalam berwirausaha itu kan ada achievement,
afi/iasi dan power. Harusnya kan power rendah .achievement

tinggi dan afiliasi rendah. Mereka sendiri bilang "kalau
seperti ini nanti kita tidak diterima ternan-ternan", jadi kan
ada penolakan. Menurut hemat saya secara kultural kurang
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membumi. Ketika dilakukan asessment, hampir semuanya
yang kuat adalah need for Affiliation.
Rasanya dengan mengajarkan need for Achievement ini
rasanya malah mengganggu harmoni kehidupan mereka yang
cenderung afiliatif." (Siti Basrochah, 2008).
Ada dua hal yang menarik untuk dibahas dari informasi
tentang program AMT yang dilakukan di Indonesia pada era
1980-an ini. Pertama terkait dengan desain programnya itu
sendiri, dan kedua terkait dengan konsep tentang "need for

Achievement".
Desain dari program AMT ini dikeluhkan karena terkesan
dipaksakan dan tidak tuntas. Program AMT diperlakukan
seperti layaknya obat yang sekali "disuntikkan" akan bekerja
sendiri pada sang "pasien". Ada istilah yang mewakili
pandangan ini, yaitu bahwa program AMT diibaratkan sebagai
usaha penyebaran "virus n-Ach" pada para peserta training.
Pola pandang ini sebenarnya sejalan dengan konsep tentang

"need for Achievement" yang dirumuskan oleh McClelland
{1965), yaitu sebagai "benih" yang dapat ditanamkan dan
akan mampu tumbuh sendiri.
Sementara itu, program-program AMT yang dilaporkan
berhasil secara signifikan ternyata memasukkan elemenelemen seperti "goal-setting" dan "social support" (Dipboye,
dan Howell, 1994}. "Goal-setting" dan "social
support" inilah yang diinginkan pula oleh Siti Basrochah
Smith,

agar dimasukkan dalam program AMT yang dilaksanakan di
Indonesia. Pernyataan "harusnya dimonitor, alamatnya di
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mana, bisnisnya apa, struktur modalnya seperti apa" adalah
salah satu bentuk dari "social support" yang dimaksudkan.
Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan lebih jauh
tentang teori "need for Achievement" ini. Jika memang ada
variabel lain yang bekerja dalam proses pelatihan selain
n-Ach, berarti keberhasilan dari pelatihan tersebut tidak
eksklusif disebabkan oleh n-Ach. Kalau dilihat dari perspektif
ini, maka kegagalan program AMT di Indonesia justru
memberikan dukungan empiris terhadap kegagalan konsep
n-Ach. Penanaman n-Ach per se (secara eksklusif) ternyata
tidak menjamin keberhasilan dalam memotivasi seseorang
agar lebih maju dan bersemangat dalam usahanya.
Dalam kaitannya dengan penerimaan peserta terhadap
materi pelatihan, keluhan-keluhan yang disampaikan memiliki
nuansa budaya yang kental. Masyarakat Indonesia dikenal
memiliki budaya yang kolektif (Hofstede, 2005). Salah satu
ciri dari budaya kolektif ini adalah terdapatnya nilai afiliatif,
yaitu kecenderungan untuk menjaga harmoni dengan sesama
rekan atau orang lain dalam lingkungannya (Feather dan
McKee, 1993).
Menurut teori McClelland (1961; 1965) yang lebih
mementingkan "need for Achievement", kecenderungan
afiliatif ini merupakan hambatan yang harus diatasi. Dengan
kata lain, program AMT yang paling lama dilaksanakan dalam
waktu 7 sampai 10 hari diharapkan akan mampu mengubah
budaya dari yang berkecenderungan afiliatif menjadi
berorientasi pada "achievement'', yang salah satu faktornya
adalah semangat berkompetisi.
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Nampaknya ada kesalahan mendasar yang dilakukan
McClelland, yaitu tidak tegas dalam membedakan antara
konsep "need" dan

11

Value". Afiliasi dan

orientation" dalam kasus Indonesia ini lebih banyak terkait
dengan sistem nilai, bukan suatu kebutuhan yang dapat
dengan mudah dimunculkan atau dibangkitkan. Oleh karena
itu, penanaman "need for Achievement" dirasakan janggal
karena berlawanan dengan nilai afiliatif yang sudah lebih
mapan di masyarakat Indonesia, sebagai bangsa kolektif.
Kegagalan penerapan konsep n-Ach pada pelatihan
kewirausahaan di Indonesia menunjukkan bahwa universalitas
teori McClelland tentang "need for Achievement" tidak
didukung secara empiris. Konsep tentang "need for
Achievement" ini ternyata tidak bebas budaya (Markus dan
Kitayama, 1991; Sagie, Elizur, dan Yamauchi, 1996), dan
cenderung mengganggu bagi mereka yang berasal dari latar
belakang budaya yang lebih kolektif (Feather dan McKee,
1993).
Amerika, atau negara Barat lainnya, memiliki budaya
individualistis yang lebih kuat daripada Indonesia (Hofstede,
2005). Dalam budaya ini nilai-nilai "self-reliance" menjadi
fondasi dalam kehidupan masyarakatnya (Gross dan Osterman,
1971}. "Self-reliance" inilah yang merupakan pendukung
utama timbulnya sikap dan kebiasaan yang sejalan dengan
konsep tentang "need for Achievement" (McClelland, 1961).
India, yang menjadi tempat keberhasilan eksperimen
AMT, adalah negara yang juga memiliki budaya individualistis

yang lebih kuat (dengan skor 48), daripada Indonesia yang
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memiliki skor 14 (Hofstede, 2005). Dengan memperhatikan
fenomena tersebut, maka keberhasilan AMT di India bisa
jadi disebabkan oleh kecocokan nilai budaya mereka dengan
konsep n-Ach. Dengan kata lain, teori McClelland mengenai

"need for Achievement" ini hanya efektif pada masyarakat
yang memiliki budaya individualistis.
Walaupun demikian, bahkan dalam budaya yang
individualistis sekalipun, "achievement motivation" tidak
selalu efektif dalam semua konteks kehidupan. Ternyata n-Ach
tidak mendukung kepemimpinan yang baik, karena kuatnya

"urge to achieve" dapat mengganggu hubungan antara
anggota kelompok dengan pemimpinnya (Spreier, Fontaine,
dan Malloy, 2006). Kenyataan ini mendorong McClelland
untuk "merevisi" teorinya sendiri, dengan menyatakan bahwa

"need for power'' juga memotivasi (McClelland dan Burnham,
1976).
Usaha McClelland (1961; 1965; 1966) untukmerumuskan
teori yang lebih universal tentang lithe force" pantas dihargai.
Namun demikian, usaha tersebut belumlah sampai pada titik
yang diidam-idamkan. Kerancuan pengertian antara "need"
dan "value" menyebabkan teori McClelland tidak bebas
budaya. Oleh karena itu, usaha untuk menggali esensi yang
lebih mendasar dari "the force" ini pantas dilanjutkan pada
level yang lebih mendalam lagi.
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"Layers of Forces"
Jika dirangkum, maka wacana tentang "the force" ini
memiliki empat lapisan analisis, yaitu "natural force", "socio-

structural force", "group force", dan "internal force". Psikologi,
yang dalam ulasan ini diwakili oleh McClelland, memiliki fokus
dalam menjelaskan dinamika "the force" dari wacana "internal

force". Bagaimanapun juga, individu adalah aktor utama
dalam kemajuan peradaban manusia. Kekuatan yang lain
hanya berfungsi sebagai "antecedence" yang akhirnya akan
berujung pada terpicunya "internal force". Kesalingterkaitan
di antara keempat lapisan "forces" ini dapat diilustrasikan
dalam Gam bar 4, dan disebut sebagai "Layers of Forces".

Gam bar 4.
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Perilaku manusia didorong oleh empat kekuatan yang
saling berinteraksi satu sama lain. "Natural force" akan
mendorong manusia untuk berperilaku secara spontan,
misalnya udara dingin akan mendorong manusia untuk
melindungi dirinya dengan pakaian hangat atau tempat
berlindung yang hangat. Di samping itu "natural force" akan
juga mempengaruhi struktur sosial kemasyarakatan "sociostructural force", misalnya bagaimana mengelola masyarakat
di padang pasir akan berbeda dengan struktur masyarakat
di daerah pertanian. Kemudian "natural force" juga dapat
membentuk pribadi-pribadi yang memiliki karakteristik
tertentu "internal force", misalnya medan yang sulit akan
membentuk pribadi yang terbiasa dengan tantangan.
Pada lapisan selanjutnya, "socio-structural force" akan
membentuk perilaku tertentu secara langsung, misalnya
struktur masyarakat industri akan mendorong perilaku yang
berbeda dengan struktur masyarakat agraris. Selain itu "sociostructural force" juga mempengaruhi bagaimana kelompok
dibentuk dan seperti apa kelompok yang dibentuk "group
force", misalnya budaya individualistis akan mendorong
terbentuknya kelompok minat dan profesi, sementara
budaya kolektif akan membentuk kelompok pertemanan
dan kekeluargaan, yang lebih bersifat paguyuban. Dalam
kaitannya dengan "internal force" pengaruh "socio-structural
force" akan terlihat dari kapabilitas individu yang merata
pada suatu masyarakat dengan sistem sosial tertentu.
Fenomena "facebook" adalah sebuah contoh bagaimana
pada masyarakat kapitalistis, individu-individu di dalamnya
juga memiliki kapabilitas kewirausahaan yang tinggi, yang
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sulit dibayangkan oleh individu-individu yang hidup dalam
masyarakat non kapitalistik.
Lapisan ketiga adalah /{group force" yaitu kekuatan
yang berasal dari dinamika kelompok. Kekuatan kelompok ini
akan berbentuk norma yang kuat yang akan mempengaruhi
perilaku individu-individu anggota kelompok tersebut ke arah
yang sejalan dengan norma kelompok. Kekuatan kelompok
juga akan membentuk kepribadian tertentu dalam diri
masing-masing individu anggotanya "internal force". Dalam
suatu kelompok, sering identitas individu menjadi kabur
sehingga perilaku yang dilakukannya seolah-olah manjadi
tanggung jawab kelompoknya, bukan tanggung jawab
pribadinya. Fenomena ini disebut sebagai 11 deindividuation"
oleh Zimbardo dan Maslach (1978). Kelompok yang kuat
dan memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat akan juga
mempengaruhi pembentukan struktur sosial masyarakat

"socio-structural force", misalnya bagaimana partai politik
yang berbeda akan membentuk susunan masyarakat yang
berbeda pula.
Lapisan terakhir adalah "internal force" yaitu kekuatan
individu yang menjadi penyaring semua kekuatan yang ada,
sehingga akan menentukan keunikan dari tiap individu dalam
merespon kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya. Ketika
seorang individu memiliki pengaruh yang kuat, maka "internal
force" ini akan mampu mempengaruhi "group force" maupun
"socio-structura/ force". Contohnya seorang pemimpin yang
karismatik akan mewarnai sistem nilai dalam kelompoknya
"group force", dan jika posisinya cukup tinggi dalam suatu
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masyarakat atau negara maka pengaruhnya juga akan terasa
dalam pembentukan struktur sosial masyarakatnya "sociostructural force", misalnya yang dilakukan Mao Tse Tung
terhadap China dengan "revolusi kebudayaan".
Usaha McClelland (1961) untuk merumuskan teori
yang universal dari "the force" termasuk dalam lapisan

"internal force", namun hanya sebagai salah satu komponen
dari "internal force", dan belum sampai pada esensi yang
universal. "Need for achievement" hanyalah salah satu wujud
dari "internal force" yang terbentuk dari unsur-unsur tertentu
yang lebih mendasar dari pada itu
Jika dianalogikan dengan ilmu Fisika, teori McClelland
ini baru sampai pada tingkat "molekular". Molekul-molekul
ini masih dapat diurai lagi untuk mendapatkan "atom", yaitu
unsur terkecil yang berupa esensi dari semua benda yang ada
dijagad raya ini. Dalam ilmu fisika, ditemukannya pengetahuan
tentang atom telah memungkinkan diciptakannya energi yang
luar biasa, yang merupakan "the ultimate force" yang sangat
"powerful". Prestasi ilmu Fisika ini diharapkan akan dapat
menginspirasi ilmu Psikologi dalam menggali esensi dari "the

force", yang dalam khasanah Psikologi dibahas dalam konteks
dinamika motivasi manusia.
Dengan semangat yang diwarisi dari McClelland,
buku ini akan lebih dalam lagi berusaha untuk menggali
esensi dari "the force" sehingga akan ditemukan teori yang
bersifat atomik dari motivasi manusia. "Atomic theory'' ini
diharapkan akan memberikan penjelasan tentang anatomi
dari "the force" yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi
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usaha-usaha dalam mendesain dan melakukan intervensi
untuk mendorong kemajuan suatu bangsa, khususnya bangsa
Indonesia yang tercinta ini.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh Max Weber (1930)
dan McClelland (1961), "the force" akan muncul dalam diri
individu melalui suatu ajaran atau pendidikan, baik dalam
lingkungan keluarga maupun dalam kelompok masyarakatnya.
Konsep tentang "the force" ini akan menemukan maknanya
ketika diaplikasikan dalam konteks perubahan perilaku atau
proses belajar. Oleh karena itu perlu dilakukan studi yang
terkait dengan konteks ini, sebagai langkah awal.
Proses belajar dapat terjadi pada level individu,
kelompok, organisasi, masyarakat, maupun negara bangsa.
Pada level bangsa proses belajar ini terdapat pada aktivitas
pendidikan formal, terutama pendidikan tinggi, karena pada
level itu peserta didik diharapkan dapat mengembangkan
diri secara lebih mandiri. Oleh karena itu, tahapan pengujian
hipotesis, sebagai salah satu tahapan konfirmasi dari hasil
pokok dari kajian buku ini dilakukan dalam konteks proses
pembelajaran pada pendidikan tinggi.
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"The Force" dalam Teori Motivasi

UNTUK memahami lebih jauh konsep mengenai "the force",
berikut ini akan diulas berbagai perspektif dan kerangka teori
yang relevan. Dengan demikian, pengertian mengenai "the

force" akan lebih tajam dan terfokus. Pembahasan mengenai
"the force" ini utamanya dilihat dari sudut pandang psikologi
motivasi, namun juga akan terkait dengan perspektif filosofis
yang bersifat paradigmatik.
Pertama-tama akan diuraikan pengertian "the force"
dalam khasanah psikologi dan konstruk-konstruk dalam ilmu
psikologi yang terkait dengannya. Kemudian akan dibahas
beberapa teori psikologi yang secara eksplisit maupun implisit
menjelaskan dinamika dari "the force" ini. Pembahasan
mengenai teori-teori tersebut akan disertai dengan analisis
kritis. Analisis kritis yang dilakukan meliputi "logical scrutiny",
yaitu mencermati alur logika dan konsistensi logis dari suatu
teori, serta "compare and contrast", yaitu membandingkan
satu teori dengan teori yang lain dalam menjelaskan fenomena
yang sama.
Analisis kritis dilakukan untuk mencermati kekurangan
dan kontradiksi yang terdapat dalam berbagai pandangan
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teoritis yang menjelaskan dinamika dari "the force". Dari
analisis kritis tersebut kemudian dirumuskan permasalahan
pokok yang akan menjadi landasan dalam kajian ini
untuk membangun sebuah teori baru sebagai solusi atas
pertentangan teoritis yang ada. Pada bagian akhir dari bab
ini, disampaikan argumentasi mengenai perlunya pijakan
paradigma baru yang diharapkan akan

mampu untuk

mendukung sebuah teori integrasi yang terkait dengan "the

force" dalam konteks perilaku manusia.

Pengertian "The Force'' dan Konsep Motivasi

Pengertian tentang the force dalam kaitannya dengan
perilaku manusia dijelaskan oleh Kurt Lewin sebagai berikut:

"behavior on the part of a person is assumed to be the result
of field of forces each of which has direction and magnitude"
(dalam Vroom, 1964, hal 18). Konsep "the force" ini memiliki
pengertian sama dengan konsep "performance vector" dari
Tolman (1955), "aroused motivation" dari Atkinson (1957L
"subjective expected utility" dari Luce, serta "behavior
potential" dari Rotter (dalam Vroom, 1964). Pada intinya "the
force" adalah kekuatan yang mengarahkan perilaku manusia
dengan daya dorong dan arah tertentu.
Konsep "the force" tersebut dalam disiplin ilmu
Psikologi secara implisit tercakup dalam dinamika motivasi.
Motivasi, sebagai sesuatu yang mendorong manusia untuk
bentindak dan berkarya, adalah sebuah konsep penting, baik
dalam skala makro, yaitu kemajuan suatu bangsa (McClelland,
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1961}, maupun dalam skala mikro, yaitu perilaku individu
(Vroom, 1964; Maslow, 1943).
Erez

(1997)

menyatakan

bahwa

motivasi

akan

mempengaruhi pilihan, tindakan, dan prestasi seorang
individu dalam kehidupannya. Teori-teori motivasi bertujuan
untuk menjelaskan dinamika yang terkait dengan "goaldirected behavior" yaitu suatu perilaku yang memiliki tujuan,
bukan perilaku acak atau yang bersifat refleks (Dipboye,
Smith, dan Howell, 1994; Vroom, 1964; Atkinson, 1957).
Tiga hal yang dijelaskan oleh teori-teori motivasi adalah: (1)
apa yang mendorong "goal-directed behavior"; (2) apa yang
mengarahkan fokus dari "goal-directed behavior"; dan (3)
bagaimana "goal-directed behavior" bisa bertahan dalam
jangka waktu tertentu (Dipboye, Smith, dan Howell, 1994).
Motivasi sebagai sebuah konstruksi psikologis memiliki
makna dan cakupan yang luas dan dikaitkan dengan
konstruk-konstruk lain yang dianggap mendasarinya, seperti
antara lain, "motive" (McClelland, 1966; Atkinson, 1957L
"need" (Maslow,1943), "goal" (Locke dan Latham, 1990),
"reinforcement" atau 'jeedbacJ<I' (Komaki, Barwick, dan Scott,
1978; Komaki, Collins, dan Penn, 1982; Komaki, 1986; Komaki,
Desselles, dan Bowman, 1989; Komaki, Zlotnick, dan Jensen,
1986), "valence" dan "expectancy" (Vroom, 1964; Wanous,
Keon, dan Latack, 1983), atau bahkan dirancukan dengan
istilah "competence" (White, 1959).
Selain itu, motivasi kerja, yang definisinya bersifat
umum tersebut, ditemukan memiliki korelasi dengan dua
dari lima tipe kepribadian "the Big Five", yaitu "Neuroticism"
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dan "Conscientiousness" (Judge dan llies, 2002). Hal ini
menunjukkan bahwa pengertian mengenai motivasi masih
kurang tajam dan kurang fokus. Motivasi dapat berarti apa
saja, mulai dari motif, kompetensi sampai dengan kepribadian.
Oleh karen a itu perlu dirumuskan konstruk yang lebih spesifik.
Di bidang Psikologi lndustri dan Organisasi, motivasi
sering dikaitkan dengan kepuasan kerja (Herzberg, 1968;
Huang dan Van de Vliert, 2003; Judge, Locke, dan Durham,
1998; Locke, 1969; Schleicher, Watt, dan Greguras, 2004;
Lawler dan Payne, 1970). Kepuasan kerja dianggap memiliki
pengaruh

langsung terhadap

prestasi

kerja,

sehingga

beberapa teori motivasi juga dianggap sebagai teori kepuasan
kerja (Herzberg, 1968; Adams, 1963).
Hubungan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.
ini, setelah dilakukan studi meta-analysis, ternyata sangat
lemah dan dianggaptidaksignifikan (laffaldano dan Muchinsky,
1985). Mobley {1977), menawarkan solusi dengan teori yang
mengatakan bahwa kepuasan kerja lebih proporsional untuk
memprediksi perilaku "turnover", kemudian Organ (1988)
dan Organ, Podsakoff, dan MacKenzie (2006) mendudukkan
sebagai prediktor dari "organizational
citizenship behavior". Dengan demikian, konstruk kepuasan
kerja telah dipilah dan dipisahkan dari konstruk motivasi.
kepuasan

kerja

Sebagai sebuah konstruk psikologis, motivasi memiliki
dua pengertian yang terkait dengan permasalahan yang akan
dipecahkan dalam perilaku manusia. Yang pertama, motivasi
adalah sesuatu yang bertanggung jawab atas pili han individu
terhadap alternatif perilaku yang tersedia, seperti yang

Motivasi dan Kepribadian

29

dirumuskan oleh Atkinson (1957) dan Vroom (1964) berikut
ini:

"to account for an individual's selection of one path of
action among a set of possible alternatives." (Atkinson,
1957; hal 359).

"Under what condition will an organism choose one
response or another or move in one direction or
another? The problem is to explain the choices made by
an organism among qualitatively different behaviors."
(Vroom, 1964; hal 2)
Rumusan yang dikemukakan Atkinson (1957) dan
Vroom (1964) tersebut menjelaskan bahwa manusia selalu
dihadapkan pada beberapa pilihan perilaku. Motivasi adalah
sesuatu yang dapat menjelaskan mengapa seseorang memilih
satu perilaku di antara perilaku-perilaku lain yang tersedia.
Pengertian pertama ini untuk selanjutnya disebut sebagai
u

motivation as a choice".

Pengertian kedua mengenai motivasi adalah sesuatu
yang bertanggung-jawab atas kekuatan dorongan perilaku
serta persistensinya ke arah tertentu, seperti yang dijelaskan
oleh Atkinson (1957) dan Vroom (1964) sebagai berikut:

"to account for the amplitude or vigor of the action
tendency once it is initiated, and for its tendency to
persist for a time in a given direction." (Atkinson, 1957;
hal 359).

"the arousal or energ1zmg of the organism. What
conditions instigate action, determine its duration or
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persistence and finally its cessation? The phenomena to
be explained include the level of activity of the organism
and the vigor or amplitude of its behavior" (Vroom,
1964; hal 2).
Pengertian kedua ini berkaitan dengan kekuatan
yang mendorong perilaku manusia ke arah tertentu. Untuk
selanjutnya pengertian kedua ini disebut sebagai "motivation

as the force" ata u "motivational force".
·"Motivational force" memiliki pengertian yang spesifik,
yaitu sebagai kekuatan yang mendorong perilaku dalam
dinamika "motivated behavior'', yaitu "the amplitude or vigor
of the action tendency once it is initiated" (Atkinson, 1957),
atau "the arousal or energizing of the organism" (Vroom,
1964). Walaupun secara implisit "the force" sudah ditengarai
oleh teori-teori motivasi, namun teori-teori tersebut masih
mencampuradukkan konsep "the force" dengan konsep
motivasi secara luas. Sebagai akibatnya, teori-teori motivasi
konvensional tidak memiliki fokus yang tajam dalam
membahas dinamika motivasi. Hal ini yang menurut penulis
menjadi salah satu sebab dari variasi teori motivasi yang
seolah-olah saling asing dan bahkan memiliki kecenderungan
untuk saling bertentangan.
Secara logis maupun secara empiris sebuah konsep,
atau teori, seharusnya bersifat kokoh, "distinct'' dan
integratif sehingga mampu memberikan landasan atau
pedoman bagi aplikasi praktis yang mudah dilaksanakan dan
efektif. Hal ini secara cerdas diungkapkan oleh Kurt Lewin
dalam pernyataannya yang populer, "there is nothing so
Motivasi dan Kepribadian
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practical/ike a good theory". Artinya, sebuah teori yang baik
seharusnya mudah dan praktis untuk diapiikasikan. Teori-teori
konventional mengenai motivasi, di samping pengertiannya
yang terlalu luas, ternyata juga mengalami fragmentasi dalam
khasanah ilmu psikologi sendiri (Vroom, 1964).
Sampai dengan awal abad 21 ini, penelitian-penelitian
tentang motivasi masih menduduki peringkat kedua paling
banyak ditulis, setelah topik mengenai metodologi (Cascio dan
Aguinis, 2008; Latham dan Pinder, 2005). Artikel-artikel jurnal
yang direviewtersebut belum menunjukkan adanya titik temu
yang dapat menjelaskan benang merah dari konsep tentang
apa yang sesungguhnya "bertanggung jawab" atas timbulnya
dorongan pada man usia untuk berperilaku. Keadaan ini sudah
berlangsung selama lebih dari 40 tahun, sejak tahun
(Vroom, 1964) sampai sekarang (Latham dan Pinder, 2005).
Fragmentasi dalam teori motivasi sebenarnya merupakan "penyakit tun.inan" yang diperoleh dari induknya yaitu
disiplin ilmu psikologi itu sendiri (Hastjarjo, 2008). Banyaknya
aliran dalam psikologi menunjukkan adanya fragmentasi ini.
Setiap aliran memiliki paradigma tersendiri yang mempengaruhi konsep tentang motivasi. Hal ini terjadi karena pada
dasarnya ketika ilmu psikologi membahas perilaku maka
penjelasannya tidak dapat lepas dari konsep tentang motivasi.
llmu psikologi yang mengklaim dirinya sebagai "science"

SOcial science" memiliki sifat unik yang berbeda dengan
disiplin "science" yang lain, seperti fisika atau matematika.
11

Sifat unik tersebut adalah terdapatnya berbagai perspektif
yang saling bertentangan namun tetap hidup bersama dalam
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satu wadah ilmu psikologi (Hastjarjo, 2008). Dalam disiplin
"science" yang lain, hal ini tidak terjadi. Jika muncul paradigma
baru, dalam fisika misalnya, maka paradigma yang lama tidak
berlaku lagi (Hastjarjo, 2008; Kuhn, 1984).
Berikut ini akan direviewteori-teori motivasi yang cukup
mendasar dan berpengaruh dalam dunia akademis maupun
praktis. Analisis akan dilakukan dalam dua level, yaitu pada
level paradigmatik dengan membandingkan aliran-aliran
Psikoanalisis, Humanistik, Behavioral, dan Kognitit kemudian
yang kedua akan dilakukan analisis pada level empirik, yaitu
pertentangan yang terjadi pada hasil-hasil penelitian yang
dilakukan para ahli motivasi.

Perspektif Teori-Teori "Mainstream" Tentang "The Force"
Aliran-aliran dalam ilmu psikologi digolongkan menjadi
enam perspektif oleh Passer dan Smith (2007). Perspektif
pertama disebut sebagai "Psychodynamic" yang tokoh
utamanya adalah Sigmund Freud, kedua adalah perspektif
"Behavioral" yang diwakili oleh B. F. Skinner, yang ketiga
adalah perspektif "Humanistic" yang dipelopori oleh
Abraham Maslow, kemudian muncul perspektif "Cognitive",
"Sociocultural", dan "Biological". Perspektif "Sociocultural"
lebih cenderung pada pembahasan mengenai "social force"
berupa pengaruh norma dan budaya terhadap perilaku,
sehingga "level of analysis"-nya tidak sesuai dengan tujuan
dari buku ini. Sedangkan perspektif "Biological" memandang
perilaku dari perspektif aktivitas otak yang bersifat biokimia
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(Passer dan Smith, 2007), sehingga lebih cenderung biologis
daripada psikologis. Dengan pertimbangan tersebut maka
ulasan mengenai dinamika "motivated behavior'' yang akan
diulas adalah yang terkait dengan empat perspektit yaitu:
psikodinamik, humanistik, behavioral, dan kognitif.
Teori pertama yang akan dibahas adalah teori Freud
{1961a; 1961b) atau psikoanalisa. Dalam kaitannya dengan

"the force", Freud mengemukakan bahwa man usia berperilaku
karena didorong oleh dua macam insting, yaitu insting untuk
hidup "eros" yang berupa dorongan sex, dan insting untuk
mati "tanatos" atau agresi.
Dalam bukunya "Beyond The Pleasure Principle", Freud
{1961a) mengemukakan teori dasarnya yang terkait dengan

"the force". Freud {1961a) mengatakan bahwa manusia,
sebagai salah satu spesies dari binatang, selalu mencari
kenikmatan "pleasure". Energi atau motivasi akan muncul
ketika manusia kehilangan kenikmatan ini, sehingga akan
ada "force" yang mendorongnya kembali mendapatkan
kenikmatannya. Kenikmatan yang paling mendalam dan
mendasar menurut Freud adalah hubungan sex.
Pandangan Freud tentang "the force" ini
dengan
hukum kenikmatan "pleasure principle", yang dijelaskannya
dalam kutipan berikut ini.

"In the theory of psycho-analysis we have no hesitation
in assuming that the course taken by mental events is
automatically regulated by the pleasure principle. We
believe, that is to say, that the course of those events
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is invariably set in motion by an unpleasurable tension,
and that it takes a direction such that its final outcome
coincides with a lowering of that tension - that is, with
an avoidance of unpleasure or a production of pleasure."
(Freud, 1961a, hal 235)
Lebih lanjut Freud (1961b) menambahkan, namun
demikian, karena manusia memiliki ego yang rasional dan
hidup dalam masyarakat yang memiliki tatanan, maka akan
timbul kekuatan penghambat yang menghalangi usahanya
dalam memperoleh kenikmatan tersebut. Secara sederhana
itulah

penyebab

segala

kesengsaraan

manusia

dalam

hidupnya.
Kesengsaraan itulah yang menyebabkan terpicunya
insting yang lain yang disebut "tanatos", yaitu insting yang
mendorong manusia untuk bertindak agresif, yang pada
ujungnya akan menyebabkan kematian. Kematian, menurut
Freud (1961b) adalah salah satu alternatif solusi yang
merupakan konsekuensi logis dari kesengsaraan manusia
yang harus hidup dalam masyarakat yang penuh dengan

"totem" dan "taboo".
"And, finally, what good to us is a long life, if it is difficult
and barren of joy, and if it is so full of misery, that we
can only welcome death as a deliverer?" (Freud, 1961b,
428-429)
Banyak kritikan yang dilontarkan terhadap teori Freud ini
terutama karena seolah-olah man usia dianggap sama dengan
binatang, yaitu hanya obses dengan sex dan agresi (Diamond,
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1939; Maslow, 1943). Namun demikian para kritikus juga tidak
bisa mengingkari bahwa dorongan-dorongan itu memang
ada. Walaupun ada, dorongan untuk hidup dan mati tersebut
sangat bervariasi dalam diri manusia, tergantung pada sifat
individunya dan juga kultur lingkungannya.
Freud (1961b), dalam bukunya "Civilization and Its

Discontents"

menganalisis sejarah peradaban manusia
dengan kesimpulan yang memprihatinkan. Freud (1961b)
melihat bahwa jatuh bangunnya peradaban manusia
lebih banyak didorong oleh agresi dan penaklukan, yang
merupakan manifestasi dari 11 tanatos". Untuk memperkuat
argumentasinya ini ia menyebutkan beberapa contoh dalam
sejarah peradaban man usia, yaitu 11 the invasions of the Huns,

or by the people known as Mongols under Jenghiz Khan
and Tamerlane, or at the capture of Jerusalem by the pious
Crusaders" (Freud, 1961b).
Pandangan Freud (1961a; 1961b) terhadap manusia
didasari oleh paradigma primitif, yang menganggap manusia
sebagai makhluk biologis dengan motivasi dasar bersifat
instingtif. Pandangan Freud ini sejalan dengan pandangan
Darwin yang diadopsi oleh Psikologi Evolusi. Petri (2004)
mengatakan bahwa sumber motivasi manusia adalah untuk
mempertahankan keturunan. Oleh karena itu, segala sesuatu
yang dilakukan umat manusia adalah demi mempertahankan
keturunan, termasuk ketika mereka menaklukkan bangsabangsa lain.
Manusia menurut perspektif Darwin-Freud memiliki
sumber kekuatan sama dengan binatang yaitu insting untuk
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hidup, dan insting untuk mati. ltulah energi dasar man usia "the

basic force" sehingga dapat berkembang dan maju. Namun
demikian, pada akhirnya Freud (1961b) tidak begitu peduli
dengan kemajuan peradaban manusia, karena menurutnya
peradaban adalah sumber kesengsaraan bagi man usia sebagai
"pleasure seeking animal".
Kritikan yang sistematis terhadap pandangan Freud
datang dari Maslow {1943) yang pandangannya kemudian
disebut memiliki perspektif humanistik. Maslow (1943} tidak
mengingkari bahwa manusia memiliki kebutuhan biologis,
namun ada yang lebih tinggi dari itu. Apa yang disebut oleh
Freud (1961a) sebagai "basic instinct", menurut Maslow
(1943; 1970) hanyalah salah satu dari kebutuhan biologis
manusia. Ada kebutuhan lain yang bertingkat-tingkat, mulai
dari yang bersifat biologis, psikologis, sosial, "self-esteem",
sampai dengan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri.
Maslow (1970) mengatakan bahwa teori Freud adalah
teori tentang "separo man usia". Man usia secara utuh, menu rut
Maslow (1970), belum terwakili oleh teori Freud tersebut,
sehingga dibutuhkan sebuah teori yang lebih komprehensif,
yang disebutnya sebagai "holistic-dynamics, organismic

theory''. Dalam teorinya, Maslow (1970) berargumentasi
bahwa sumber kekuatan "the force" dari perilaku manusia
adalah "needs", yaitu sesuatu dalam diri manusia yang
mendesak untuk dipenuhi. "Needs" tersebut memiliki
tingkatan-tingkatan yang membentuk sebuah hierarki
berjenjang, yang pemenuhannya terjadi secara bertahap.
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Maslow {1970) berargumentasi bahwa manusia tidak
pernah berhenti dari membutuhkan sesuatu. Seseorang tidak
akan pernah puas dalam arti sempurna, kecuali hanya dalam
waktu yang singkat. Setelah itu manusia akan membutuhkan
sesuatu yang lain yang lebih tinggi nilainya. Ketika seseorang
membutuhkan mobil, mungkin pada awalnya karena butuh
kendaraan, tetapi setelah itu dia juga butuh status sosial
yang setara dengan para tetangga atau ternan sekitarnya
yang juga memiliki mobil. Demikian seterusnya, sehingga
manusia selalu termotivasi untuk meningkatkan kualitas
kehidupannya. Sumber kekuatan motivasional "motivational

force" dari manusia adalah need deprivation".
11

Maslow (1970) mengisyaratkan bahwa "the force" akan
aktif pad a diri man usia ketika seseorang mengalami deprivasi
kebutuhan. Deprivasi kebutuhan ini akan bergerak naik
menuju kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Mekanisme
ini akan terus menerus berlangsung menuju puncak hierarki
kebutuhan yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri akan dicapai
manusia ketika semua kebutuhan yang di bawahnya sudah
terpuaskan.
Akhirnya, manusia yang hidupnya sudah 11 puas" ini
masih akan selalu memiliki dorongan untuk melakukan
sesuatu yang memang menjadi keahliannya dan panggilan
jiwanya {Maslow, 1943). lnilah yang disebut sebagai manusia
yang sudah sampai pad a tataran "self-actualized", yang kurang
lebih berarti bahwa kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah
kebutuhan untuk menjadi dirinya sendiri yang palrng optimal.
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Bentuk dari kebutuhan yang tertinggi ini sangat
bervariasi, misalnya seorang musisi akan terus merasa
kurang jika tidak menciptakan musik, atau seorang ibu
rumah tangga akan terdorong untuk menjalankan perannya
dengan se ideal mungkin (Maslow, 1943). Pada level inilah
manusia akan mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi, dan
sekaligus mencapai puncak dari kreativitasnya, seperti yang
diungkapkan oleh Maslow (1943), sebagai berikut:

"The clear emergence of these needs rest upon prior
satisfaction of the physiological, safety_ love, and
esteem needs. We shall call people, who are satisfied
in these needs, basically satisfied people, and it is from
these that we may expect the fullest (and healthiest)
creativeness. (Maslow, 1943, hal 383)"
Namun demikian sejak awal Maslow menyadari bahwa
konsepnya tentang "self-actualization" ini belum cukup jelas
karena definisinya dapat bermakna sedemikan luas. Konsep
tentang "self-actualization" ini lebih merupakan konsep
ideal yang diharapkan Maslow untuk memicu pemikiran
dan penelitian yang lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa "it
remains a challenging problem for research" (Maslow, 1943).
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa teori Maslow belum
selesai, sehingga masih memiliki kelemahan yang dapat
ditutupi dan disempurnakan melalui riset lanjutan.
Kelemahan lain dari teori Maslow terletak pada
kegagalannya untuk konsisten dalam proposisi teoritisnya. Di
satu sisi, menurut Maslow (1943} yang menjadi "motivational
force" seorang individu adalah kebutuhannya yang belum
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terpenuhi dan hal itu bertahap sesuai tingkat kebutuhan
dalam suatu hierarki. Hal ini ditegaskannya sebagai berikut,

"If we are interested in what actually motivates us,
and not in what has, will, or might motivate us, then
a satisfied need is not a motivator." (Maslow, 1943, hal
393).
Dari sisi yang lain, ketika seorang individu sudah mencapai tahapan aktualisasi diri, Maslow (1943) menjadi tidak fokus
lagi tentang apa yang dapat menyebabkan individu tersebut
termotivasi, karena pada tahapan tersebut seseorang sudah
tidak memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi kecuali untuk
melakukan apa yang ia ingin lakukan sesuai dengan bakat dan
minatnya. Sehingga "motivational force" pada level ini bukan
lagi "need deprivation" tetapi sesuatu yang lain.
Pandangan ini sulit untuk mendapat dukungan empiris
yang memadai sampai saat ini. Di satu sisi ia mengatakan
bahwa seorang yang berada pada level aktualisasi diri adalah
orang yang "puas", di sisi lain ia mengatakan bahwa manusia
tidak pernah puas untuk mengaktualisasikan dirinya. Hal ini
menunjukkan bahwa teori Maslow memiliki kontradiksi logika
dalam dirinya sendiri.
Teori ketiga yang menjadi alternatifterhadap pandangan

"pleasure principle" dan "need deprivation" adalah perspektif
behaviorisme. Skinner (1953), sebagai tokoh utama dalam
aliran behaviorisme, mengabaikan proses internal dalam
diri manusia ketika menjelaskan perilaku. Skinner (1953}
berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri
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man usia tidaklah penting. Ia menganggap hal tersebut seperti
"the black box" yang tidak perlu dipikirkan, toh yang penting
bagaimana manusia berperilaku.
Konsep tentang apa yang terjadi dalam diri manusia
yang sifatnya abstrak, seperti misalnya "independent will",
menurut Skinner (1953) hanyalah ada pada tataran ide yang
sulit diuji secara empiris, sehingga tidak cukup kuat untuk
disebut sebagai "science". Skinner (1953) berargumentasi
bahwa perilaku yang nampak lah yang pantas dijadikan fokus
perhatian dalam "the science of human behavior''.
Menurut pandangan Skinner (1953), manusia adalah
bagaikan mesin, yang memiliki mobilitas, dan berperilaku
secara terpola. Secara sederhana perilaku manusia terdiri
atas "reflex" dan "operant behavior''. Refleks adalah perilaku
yang otomatis muncul karena rangsangan dari situasi tertentu
dalam lingkungannya. Di sisi lain "operant behavior'' adalah
perilaku yang muncul karena suatu manipulasi lingkungan,
sehingga pada akhirnya juga akan muncul bagaikan refleks
atau kebiasaan yang terjadi secara otomatis.
Psikologi sebagai "the science ofbehavior'' memiliki tugas
untuk membentuk "operant behavior'' ini melalui berbagai
strategi reinforcement sehingga akan diperoleh perilakuperilaku yang positif dan ideal pada diri manusia. Dengan
menerapkan prinsip-prinsip dari ilmu psikologi, masyarakat
akan dapat tertata dan maju melalui pengendalian "control"
perilaku manusia. Pihak-pihak yang menurut Skinner (1953)
dapat berperan sebagai "controlling agencies" ini adalah;
{1} "government"; (2) "religion"; (3) "psychotherapy''; (4}
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"economics"; dan (5) "education".
Menurut Skinner (1953) peradaban manusia dapat
dikembangkan dengan menerapkan "scientific technology of

human conduct", yang dia ilustrasikan dalam novelnya "Walden
Two" (Skinner, 1976). Dengan pemikirannya tersebut, Skinner
percaya tentang kemampuan manusia untuk mengontrol
perilaku manusia lain secara rasional. Kontrol perilaku melalui ·
reinforcement adalah sumber kekuatan ("the force" dalam
mendorong dan membentuk pola perilaku manusia. Perlu
diingat bahwa Skinner tidak mau mengakui dinamika motivasi
sebagai sesuatu yang bersifat internal, tetapi dia melihat
kekuatan ("the force" yang mendorong perilaku adalah proses
reinforcement yang sifatnya eksternal.
Pandangan Skinner ini mendapat tentangan keras
dari Carl Rogers yang berpendapat bahwa manusia tidak
semestinya dikontrol oleh agen-agen kekuasaan, karena hal
tersebut akan mengkorupsi nilai-nilai kemanusiaan (Rogers
dan Skinner, 1956). Pertentangan paradigmatik antara
behavioris dan humanis ini masih terjadi sampai saat ini, yang
masing-masing memiliki dukungan empiris atas perspektif
masing-masing (Adam Jr, 1972; Latham dan Baldes, 1975;
Komaki, Barwick dan Scott, 1978; Locke, 1980; Komaki, 1981;
Eisenberger dan Cameron, 1996; Deci, Koestner, dan Ryan,
1999a; 1999b; Eisenberger dan Shanock, 2003; latham dan
Pinder, 2005).
Perspektif kognitif menjelaskan bahwa manusia adalah
makhluk rasional yang selalu berpikir sebelum bertindak.
Menurut perspektif kognitit manusia berperilaku melalui

42

Motivasi dan Kepribadian

proses berpikir, antisipasi, perencanaan, yang melibatkan
persepsi, perhatian, dan proses memori (Passer dan Smith,
2007). Teori-teori motivasi yang disusun menurut perspektif
ini adalah teori "goal-setting" (Locke dan Latham, 1990) dan
teori "expectancy" (Vroom, 1964).
Teori-teori yang memiliki perspektif kognitif ini
berpolemik dengan teori-teori dari perspektif behavioral
(Komaki, Barwick dan Scott, 1978; Latham dan Baldes, 1975).
Perbedaan pekspektif yang tidak dapat dipertemukan ini
akhirnya diakui dan dibiarkan sebagai sesuatu yang dianggap
berbeda secara filosofis (Locke, 1980). Namun demikian
pengakuan ini belum mampu mengintegrasikan perspektif
behavioral dan kognitif menjadi suatu perspektif yang lebih
komprehensif dan integratif.
Freud, Maslow, Skinner, serta para penganut aliran
kognitif yang masing-masing memiliki konsep berbeda dalam
menjelaskan fenomena "the force", sampai saat ini masih
dijadikan acuan oleh para pengikutnya. Masing-masing
pengikutnya merasa yakin bahwa perspektifyang mereka anut
adalah benar, walaupun mereka nampak saling bertentangan
satu sama lain. Perdebatan yang terjadi di antara para
pengikut tersebut dapat digolongkan menjadi tiga, berdasar
data empiris dan implikasi teoritisnya, yaitu: (1) pertentangan
antara idealisme dan empirisme; (2) pertentangan antara
"external force" dan "internal force", serta {3) kontradiksi
tentang peran risiko sebagai "motivational force".
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Pertentangan Antara Pandangan ldealis dan Data Empiris
Konsep tentang aktualisasi diri adalah sebuah konsep
yang ideal yang dapat diterima pada tataran konsep namun
sulit untuk dijabarkan atau dioperasionalkan secara empirik.
Maslow dikritik oleh para peneliti yang kesulitan untuk
mendefinisikan secara operasional variabel aktualisasi diri
yang merupakan variabel kunci dalam teori Maslow (Wahba
dan Bridwell, 1973). Aktualisasi diri sebagai suatu tahapan
yang tertinggi pada tingkat kebutuhan manusia tidak
memberikan cukup penjelasan tentang ciri-cirinya. Maslow
(1943; 1970) menjelaskan bahwa kebutuhan untuk aktualisasi
diri ini sangat bervariasi dan tergantung pad a individu-individu
masing-masing.
Di samping itu Wahba dan Bridwell (1973) tidak
mendapatkan dukungan empiris terhadap proposisi Maslow
tentang sifat hierarkis dari kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan dalam teori motivasinya. Menurut penelitiannya,
tingkat-tingkat kebutuhan yang dirumuskan
(1943;
1970) tidak bekerja berturutan, mereka dapat muncul bersama-sama atau, bahkan terbalik urutannya (Wahba dan
Bridwell, 1973).
Aliran

humanistik

yang

dipelopori

oleh

Maslow,

kemudian berkembang dengan berbagai variasinya. Salah
satu teori yang juga bersifat humanistik dan idealistik adalah
teori tentang "intrinsic motivation" (Deci dan Ryan, 1985;
Bouffard, Vezeau, dan Bordeleau, 1998; Bouffard, et. al.,
2003; Bracken, Lombard, 2004; Bumpus, Olbeter, dan Glover,
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1998; Deppe, dan Harackiewicz, 1996; Ferrer-Caja, dan Weiss,
2000; Gottfried, et.al. 2005).
Penelitian

awal

tentang

"intrinsic

motivation"

menyimpulkan bahwa motivasi yang baik adalah yang asli
muncul dari diri sendiri. Motivasi ini justru akan terganggu
jika terkontaminasi dengan sesuatu yang datang dari luar
dirinya, misalnya "reward". Disediakannya "reward" atas
perilaku yang sebelumnya dilakukan dengan senang dan suka
rela, akan membuat motivasi turun, karena individu akan
mengalami kebingungan tentang motifnya dalam berperilaku,
apakah karena memang senang atau berharap mendapatkan

"reward" (Deci, 1971; Deci dan Ryan, 1985). Dengan kata lain
pemberian "reward" dapat menimbulkan gangguan dalam
"motivational force".
Teori-teori yang idealistik ini beranggapan bahwa
man usia pad a dasarnya baik dan selalu berniat dan berperilaku
baik, yang muncul dalam bentuk 11intrinsic motivation"
(Schulze dan Frank, 2003; Thompson dan Thornton, 2002;
Vansteenkiste dan Deci, 2003; Wiest, et al., 2001; Wood,
et al., 2000). Sarna halnya dengan aktualisasi diri, 11intrinsic

motivation" merupakan konsep yang indah dan ideat
namun mendapat kritikan tajam dari para ahli yang berusaha
menelitinya secara empirik (Eisenberger dan Cameron, 1996;
Eisenberger, Pierce dan Cameron, 1999; Payne, 1970; Petri
dan Govern, 2004; Lepper, Henderlong, dan Gingras, 1999).
Sementara itu, beberapa peneliti lain lebih bersikap
moderat dengan mengakui bahwa motivasi intrinsik maupun
ekstrinsik dapat berdampingan "coexist" dalam mendorong
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perilaku sebagai "motivational force" (Hoekman, McCormick,
Barnett, 2005; Deci, Koestner, dan Ryan, 1999b; Lindenberg,
2001; Xiang, Chen, dan Bruene, 2005). Hasil penelitian yang
bervariasi ini menunjukkan adanya "inconsistency" dalam
. menjelaskan fenomena "the force". Oleh karena itu perlu
digali lebih dalam baik secara teoritik maupun secara empirik.

Perdebatan Tentang It External" dan ulnternal Force"
Behaviorisme sebagai aliran psikologi yang berorientasi
pada external force" mendapat banyak tantangan dari teoriIt

teori lain. Tantangan terbesar berasal dari teori "intrinsic

motivation" yang merupakan kebalikan langsung (berdasar
hanya pada internal force" dari behaviorisme (Pierce,
11

Cameron, dan Banko, 2003; Deci, Koestner, dan Ryan, 1999a;
Bumpus, Olbeter, dan Glover, 1998; Bracken dan Lombard,
2004; Alexandris, Tsorbatzoudis, dan Grouios, 2002).
Tantangan lainnya datang dari teori

11

Goal Setting"

yang lebih percaya pada "internal force" dalam bentuk
11
goa/" dan komitmen terhadap tugas (Latham dan Baldes,
1975; Locke, 1980; Locke dan Latham, 1990). Teori ugoal-

setting" berpandangan bahwa sumber kekuatan motivasional
"motivational force" seseorang adalah adanya tujuan yang
menantang, sehingga seseorang terpicu semangatnya untuk
mencapainya. Behaviorisme sebaliknya berpendapat bahwa
motivasi muncul justru ketika seseorang telah bekerja dan
mendapatkan
yang bersifat sebagai
"the force" untuk mendorongdiulanginya perilaku yang rei evan
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{Komaki, Barwick, dan Scott, 1978; Komaki, Heinzmann,
dan Lawson, 1980; Komaki, 1981; Komaki, Desselles, dan
Bowman, 1989). Selain itu terdapat pula dukungan untuk
"mendamaikan" antara "goal" dan ''feedback'' (Walle, Cron,
dan Slocum Jr., 2001).
Sekali lagi pertentangan pendapat antara "external"
dan "internal force" masih belum mendapatkan solusi yang
permanen, kecuali hanya sekadar kompromi. Kedua perspektif
yang sa ling bertentangan ini masih sama-sama eksis "co-exist''
dalam khasanah teori motivasi.

Pertentangan Mengenai Peran Risiko dalam Motivasi

Kontradiksi lain yang terdapat dalam teori-teori motivasi adalah penjelasan mengenai peran risiko sebagai

"motivational force". Teori-teori yang saling bertentangan
adalah "achievement motivation theory'' (McClelland, 1966;
Atkinson, 1957), "goal setting theory'' (Locke dan Latham,
1990), dan "Valence-Instrumentality and Expectancy/VIE
theory'' (Vroom, 1964). Masing-masingteori memiliki penjelasan yang berbeda mengenai hubungan antara risiko "probability of success" dengan kekuatan motivasional "motivational
force".
McClelland (1966) mengatakan bahwa seseorang yang
memiliki "need for achievement'' yang tinggi, adalah orangorang yang sulit puas. Mereka adalah orang-orang yang selalu
"strive for the best'' atau "to be better everytime". Sebaliknya
orang yang "need for achievement'' nya rendah tidak memiliki
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semangat atau motivasi untuk mencapai yang terbaik, namun
sekadar menghindari kegagalan.

Need for

achievement"

pada dasarnya adalah
kekuatan dari dalam diri sendiri sebagai pendorong yang
11

memberi arah perilaku dalam menghadapi tantangan hidup.
Seorang yang memiliki /(need for achievement" tinggi selalu
membuat perhitungan yang rasional terhadap risiko, sehingga
mampu memilih tindakan yang tidak terlalu mudah tapi juga
tidak terlalu sulit. Dengan demikian dorongan motivasinya

"motivational force" akan semakin kuat ketika "probability
of success" semakin mendekati posisi 50:50 (Atkinson, 1957;
Atkinson, Bastian, Earl, dan Litwin, 1960).
Gambar 5 memberikan ilustrasi mengenai hubungan
antara kekuatan motivasional "motivational force" dengan
/(subjective probability of success" menurut Atkinson (1957).
Ukuran dari "subjective probability of success" dapat dilihat dari seberapa sulit suatu tugas bagi seorang individu.
(Atkinson, 1957).
1: .\.• ::

1.::

!J

Gambar 5. Kekuatan motivasional dilihat dari "subjective probability of
success", menu rut "Achievement Motivation Theory". Sumber: Atkinson {1957)
"Motivational Determinants of Risk-Taking Behavior".
Psychological Bulletin, 64 (6), 359-372.
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Atkinson (1957) merumuskan bahwa kekuatan motivasi
"motivational force" adalah produk dari interaksi antara
tiga variabel, yaitu (1) kekuatan motif untuk berprestasi, (2)

"expectancy", dan (3) insentif. Rumusan ini diturunkan dari
Tolman (1955) yangtelah mengidentifikasi peran "expectancy''
dan insentif sebagai dua kekuatan "forces" yang menentukan
besarnya motivasi, dalam teorinya mengenai "performance
vector'' (Atkinson dan Reitman, 1956). Jika dituliskan secara
matematis maka rumus Atkinson (1957) tentang "the force"
adalah sebagai berikut:

Motivation = f (Motive x Expectancy x Incentive)
Rum us 1. Rumus Motivasi dari Atkinson
Sumber: Atkinson (1957) "Motivational Determinants of Risk-Taking
Psychological Bulletin, 64 (6}, 359-372.

"Motivation" adalah kekuatan motivasi atau the
"motivational force"; "motive" adalah "achievement
motive"; "expectancy'' adalah kemungkinan suatu tugas
dapat diselesaikan dengan baik; sedangkan "incentive"
adalah imbalan atas terlaksananya tugas. Atkinson {1957)
berargumentasi bahwa ketika suatu tugas memiliki tingkat
kesulitan yang tinggi maka "expectancy'' akan menurun,
sedangkan "incentive" akan meningkat, karena imbalan bagi
tugas yang sulit selalu lebih besar dibandingkan tugas yang
mudah. Demikian sebaliknya, jika tugas yang harus dikerjakan
mudah, maka "expectancy'' akan meningkat, sedangkan
insentif akan menurun.
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Jika diilustrasikan secara matematis maka skor dari
"expectancy'' adalah kebalikan dari skor insentif. Dengan
demikian maka, jika diasumsikan bahwa "achievement

motive" sam a besar, "the force" akan ditentukan oleh besarnya
"perkalian" antara "expectancy" dan insentif. Hasil perkalian
yang terbesar adalah ketika skor expectancy dan insentif
sebanding, yaitu 50:50. Logika inilah yang dijadikan dasar oleh
Atkinson {1957) untuk mendukung ide McClelland (1966)
mengenai prinsip "moderate risk" dalam teori "achievement

motivation".
Proposisi tentang "moderate risk" tersebut secara
empiris mendapat dukungan ketika diuji dengan eksperimen
oleh Atkinson et.al. (1960) dan Atkinson dan Litwin (1960).
Eksperimen tersebut dilakukan dengan permainan "Ring Toss
Game" (Atkinson dan Litwin, 1960) dan "Shuffleboard Game"
(Atkinson et.al., 1960). Kedua experimen tersebut mendukung
proposisi bahwa "motivational force" yang paling kuat adalah
ketika "probability of success" berada dalam posisi mode rat.
Di pihak lain, teori "Goal Setting" yang dikemukakan
oleh Locke dan Latham (1990) memiliki pandangan berbeda
mengenai dinamika motivasi tersebut. Mereka mengatakan
bahwa motivasi akan timbul jika seseorang diberi atau
memiliki tujuan yang sulit, sehingga menciptakan tantangan.
Locke dan Latham (1990) mengatakan bahwa semakin sulit
tujuan tersebut akan semakin kuat dalam menumbuhkan
motivasi dengan syarat, tujuan tersebut harus spesifik dan
disepakati bersama. Dengan kata lain "motivational force"
akan semakin meningkat ketika tujuan semakin sulit atau
tantangan semakin besar.
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Semakin sulit suatu tujuan

maka akan semakin

tinggi risikonya. Dengan demikian teori "Goal Setting" ini
mengatakan bahwa semakin tinggi risiko maka semakin
tinggi pula "motivational force" yang ditimbulkannya. Hal ini
bertentangan dengan apa yang diproposisikan oleh McClelland
(1966), serta yang telah diuji secara empiris oleh Atkinson, et.
al. (1960) dan Atkinson & Litwin (1960). Meskipun demikian
teori Goal Setting ini juga mendapat dukungan empiris dari
penelitian Latham dan Baldes (1975).
Latham dan Baldes (1975) menguji teori goal setting
dengan menggunakan metode time series design. Penelitian
dilakukan selama 12 bulan terhadap sebuah perusahaan
penebangan kayu. Prestasi para penebang kayu tersebut
secara signifikan meningkat ketika mereka diberi target
yang sulit tetapi spesifik "a specific hard goal". Peningkatan
prestasi ini mampu menghemat seperempat juta dollar
dalam pengeluaran perusahaan penebangan kayu tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian ini Latham dan Baldes (1975)
yakin bahwa "motivational force" semakin kuat sejalan
dengan meningkatnya risiko.
Teori ketiga yang memiliki proposisi berbeda adalah
teori ekspektansi, atau yang juga dikenal dengan teori 11 VIE"
11
Valence Instrumentality Expectancy'' yang dikemukakan
oleh Vroom (1964). Pada prinsipnya teori Vroom (1964)
mempostulatkan bahwa semakin tinggi ekspektansi seseorang
terhadap keberhasilan suatu tugas atau pekerjaan, maka
semakin besar pula

force" yang akan timbul

dalam mengerjakan tugas tersebut.
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Vroom (1964) mengurai ekspektansi ini menjadi tiga
komponen, yaitu nilai penting hasil dari suatu pekerjaan
kemudian keterkaitan antara
terhadap seseorang
satu hasil dan hasil yang lain dari pelaksanaan suatu pekerjaan
11
/nstrumenta/ity", dan kemungkinan seseorang dapat berhasil
dalam melaksanakan tugas tersebut "Expectancy". Tiga
komponen tersebut menu rut Vroom (1964) akan menentukan
kekuatan motivational "the motivational force", yaitu
kekuatan dorongan motivasi seseorang dalam mengerjakan
tugas terkait.
Hubungan antara ketiga komponen tersebut dalam
menimbulkan kekuatan motivasional adalah sebagai berikut.
Besarnya 11motivational Force" (F) akan ditentukan olehjumlah
dari perkalian antara 11 Expectancy" (E) dengan
(V)
dari suatu tugas yang terdiri dari beberapa aktivitas. Ada pun
11
/nstrumenta/ity" adalah sub komponen dari 11 Valence",
yaitu perkalian antara semua manfaat yang diperoleh dari
melaksanakan suatu tugas. Rumus 2. di bawah ini memberikan
ilustrasi matematis dari konsep tentang "motivational force"
dari Vroom (1964).

ft (EqV1)J (i= n+ 1 ... m)
J-1

fl > 0; i n j = ll, ll is the null set
where FJ = the force to perform act i

= the strength of the expectancy (0

E11 * 1)
that act i will be followed by outcome ;
V 1 = the valence of outcome ;
Et1

Rumus 2. Rumus Motivasi dari Vroom
Sumber: Vroom (1964) "Work Motivational". New York: John Wiley and Sons, Inc.,
hal 359-372.
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lmplikasi teoritis dari rumus Vroom (1964) mengenai

"the force" ini adalah bahwa "motivational force" akan
semakin tinggi sebanding dengan meningkatnya "expextancy".
Jika suatu tugas memiliki ekspektansi keberhasilan yang
semakin tinggi berarti kemungkinan gagalnya semakin rendah.
Dengan kata lain teori ekspektansi ini berpendapat bahwa
semakin kecil risiko suatu pekerjaan maka akan semakin tinggi
"motivational force" yang ditimbulkannya.
Proposisi teoritis tersebut berbanding terbalik dengan
teori "goal-setting" (Locke dan Latham, 1990), dan tidaksejalan
dengan teori "achievement motivation" (Atkinson, 1957;
Atkinson dan Litwin, 1960; Atkinson et.al., 1960). Walaupun
demikian, teori VIE ini juga banyak didukung secara empiris,
sehingga Eerde dan Thierry (1996) tertarik untuk melakukan
studi meta-analisis terhadap bukti-bukti empiris dari teori VIE
ini. Sebanyak 77 riset empiris yang menguji proposisi teori VIE
berhasil dikumpulkan oleh Eerde dan Thierry (1996}.
Kesimpangsiuran dan pertentangan proposisi dari teoriteori "achievement
"goal-setting", dan "VIE
theory" dapat digambarkan dalam Gambar 6 berikut ini.

I

"

Gambar 6. Pertentangan implikasi teoritis tentang peran risiko dalam mendorong
kekuatan motivasi, antara teori "goal setting", "achievement motivation", dan
"VIE theory".
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Teori "goal-setting" beranggapan bahwa kekuatan
motivasional" motivational force" akan semakin tinggi dengan
semakin kecilnya "probability of success", teori "achievement

motivation" percaya pada "jalan tengah" yaitu pada posisi
"probability of success" sama dengan 50:50, sedang teori VIE
mengklaim bahwa semakin tinggi "probability of success"
akan semakin meningkat pula "motivational force".
Fenomena ini semakin memperkuat alasan untuk
menggali lebih dalam esensi dari "motivational force" yang
belum mampu dijelaskan secara konsisten oleh teori-teori
motivasi konvensional. Syarat bagi suatu teori yang baik adalah
terdapatnya konsistensi dengan data empiris dan konsisten
secara logis. Kedua syarat ini nampaknya masih bel urn dimiliki
oleh teori-teori motivasi konvensional.
Uraian di atas menunjukkan bahwa teori-teori motivasi
yang ada sa at ini kontradiktif satu sam a lain, padahal masingmasing mengklaim bahwa teorinya benar. Klaim ini masingmasing didukung penelitian-penelitian empiris yang sulit
dibantah. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Literatur tentang dinamika motivasi dalam ilmu Psikologi
memang menunjukkan banyak kontradiksi dalam teori-teori
motivasi, baik dalam dirinya sendiri maupun antar satu
teori dan teori yang lain. Akibatnya Psikologi tidak mampu
memberikan penjelasan yang mencukupi tentang fenomena
"the force" ini. Untuk dapat memahami secara komprehensif
dinamika dari "the force" dalam diri man usia, perlu dilakukan
analisis yang lebih mendalam atau re-interpretasi terhadap
teori-teori motivasi yang ada. Analisis ini tentunya bertujuan
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untuk dapat mengungkap esensi dari "motivational force",
yang diharapkan akan dapat menjelaskan atau memberikan
solusi terhadap pertentangan pendapat dari berbagai ahli
psikologi mengenai dinamika motivasi sebagai sumber dari

"the force".
Ada dua kemungkinan ketika terdapat dua hal
yang bertentangan, namun masing-masing mengklaim
bahwa dirinya benar. Kemungkinan pertama adalah yang
benar hanya satu dan yang lain salah, sehingga kita perlu
memperkuat yang benar dengan bukti yang lebih banyak, dan
membantah yang salah juga dengan bukti yang cukup pula.
Kemungkinan kedua adalah bahwa kedua-duanya bisa jadi
benar, hanya saja masing-masing mendekati fenomena dari
perspektif yang berbeda. lbaratnya seperti tiga orang buta
ketika diminta untuk mendeskripsikan seekor gadjah. Masingmasing merasa menemukan bukti namun bukti tersebut
dimaknai atau diinterpretasi secara berbeda-beda. Satu orang
mendeskripsikan gadjah seperti ular, karena yang dia pegang
adalah belalainya. Orang buta kedua mendeskripsikan gadjah
bagaikan kipas, karena ia memegang telinganya, dan orang
buta ketiga mendeskripsikan gadjah bagaikan tiang besar
yang kokoh karen a ia memegang kakinya.
Nampaknya kemungkinan kedua lah yang lebih cocok
untuk menjelaskan apa yang terjadi, karena masing-masing
teori memiliki dukungan logika dan data empiris yang tak
mudah dipatahkan. Jika memang demikian, pertanyaannya
adalah "adakah sesuatu yang dapat menjadi benang merah
dari semua teori motivasi yang ada, yang dapat menjembatani
kontradiksi di antara mereka?".
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Keinginan untuk merumuskan teori motivasi yang
integratif ini cukup beralasan karena motivasi sebagai sebuah
konstruksi psikologis sebenarnya memiliki definisi yang sudah
disepakati bersama, yaitu dorongan yang menyebabkan
seseorang melakukan sesuatu, dengan fokus tertentu, dan
bagaimana perilaku itu bertahan lama (Dipboye, Smith, dan
Howell, 1994). Oleh karena itu usaha untuk mengintegrasikan
teori ini telah banyak dilakukan (Pinder, 1998).
Vroom (1964) dan ligen & Klein (dalam Pinder, 1998}
menyimpulkan bahwa teori-teori motivasi tersebut memiliki
akar konseptual yang sama yaitu "hedonisme". "Hedonisme"
adalah fa ham yang mengatakan bahwa man usia pad a dasarnya
selalu

mencari

kenikmatan

hidup.

Teori-teori

motivasi

tersebut, ujung-ujungnya adalah pencapaian kenikmatan
hidup. Oleh karena itu isu-isu motivasi selalu dikaitkan dengan
kepuasan atau "pleasure".
Usaha lain yang dilakukan untuk memecahkan masalah
kontradiksi teori motivasi ini bersifat penggabungan teori.
Dengan demikian teori-teori integrasi selalu menghasilkan
teori yang kompleks dan "gemuk" yang merupakan gabungan
atau penjumlahan variabel-variabel yang terkait dalam
teori-teori motivasi yang ada. Locke dan Latham dalam High
Performance Cycle menggabungkan konsep "goal-setting",
"expectancy'' dan "job satisfaction" serta "commitment"
dalam satu skema (Pinder, 1998; Dipboye, Smith, dan Howell,
1994). Hal yang sama dilakukan oleh Katzell dan Thompson
{1990) dengan menggabungkan teori "expectancy'', "goalsetting", teori kebutuhan, teori nilai, teori "equity" dan
sikap kerja. Eccles dan Wigfield {2002) mengajukan teori
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gabungan yang mencakup "self-regulation" dan "expectancyvalue models". Wilkinson, Orth, dan Benfari (1986) berusaha
menggabungkan teori Maslow, Herzberg, McClelland dan
McGregor ke dalam sebuah model operasional. Selain itu,
Tubbs, Boehne, dan Dahl (1993) menghubungkan teori Vroom
(1964), yang mencakup konstruk-konstruk "expectancy'',

"valence", dan "motivational force", dengan "goal-setting"
(Locke dan Latham, 1990).
Locke

menyempurnakan

teori

integrasinya

dalam

"Integrated Empirical Model of Work Motivation", yang
dinilai Pinder (1998} sebagai teori integrasi yang paling
komprehensif. Namun demikian, komprehensif juga berarti
rum it sehingga teori Locke tersebut lebih tepat kalau disebut
sebagai "penjumlahan" atau penggabungan dari semua teori
motivasi yang ada, bukan esensi ataupun kristalisasi dari teoriteori motivasi (Gambar 7).
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Gambar 7. Locke's integrated empirical model of work motivation
Sumber: Pinder (1998) "Work Motivation in Organizational Behavior". New
Jersey: Prentice Hall.
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Model tersebut memberikan inspirasi pada Meyer,
Becker, dan Vandenberghe (2004}, namun justru membuatnya
menjadi lebih kompleks, dengan menambahkan variabel
komitmen.

Alhasil,

usaha-usaha

untuk

mencari

solusi

terhadap kesimpangsiuran teori motivasi yang bertujuan
untuk menjelaskan fenomena "motivational force" belum
mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu perlu
dilakukan usaha dengan strategi yang berbeda untuk
memecahkan permasalahan teoritis dalam menjelaskan
fenomena {/motivational force" ini.

Rangkuman Permasalahan

Ada dua hal yang menarik untuk ditelaah mengenai
usaha para ahli psikologi dalam menjelaskan kemajuan
peradaban manusia. Pertama, sumber kekuatan "the force"
yang mereka anggap sebagai pendorong kemajuan peradaban
manusia ini tersembunyi atau implisit di dalam konsep dan
dinamika motivasi. Motivasi adalah suatu kekuatan yang
mendorong seseorang mengerjakan sesuatu, menentukan
seberapa kuat dorongan itu dan mengarahkan tujuan dari
suatu perilaku.
Kedua, penjelasan yang diberikan para ahli psikologi
tersebut seolah tidak ada kaitannya satu sama lain, misalnya
McClelland mengatakan 11need for achievement", Freud
menyebutnya sebagai dorongan untuk mati, sedang Skinner
mengemukakan perlunya sebuah program modifikasi perilaku,
dan Maslow mengatakan · aktualisasi diri. Semua penjelasan
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tersebut sulit dipahami benang merahnya, padahal mereka
berusaha menjelaskan hal yang sam a. Untuk dapat memahami
benang merah dari fenomena "motivational force" perlu
dilakukan level analisis yang lebih mendalam, yaitu dengan
mengungkap unsur "the force" yang tersembuyi atau masih
implisit dalam setiap teori motivasi tersebut.
Buku ini akan menggali secara lebih mendalam mengenai
dinamika motivasi, sehingga akan dapat mengeksplisitkan
unsur "the force". Pertanyaan yang akan dijawab oleh buku
ini adalah, apakah benang merah dari teori-teori motivasi
yang ada, yang mampu menjelaskan esensi dari semua teori
sehingga kontradiksi yang terjadi dapat diuraikan?
Untuk menggali benang merah tersebut, buku ini akan
mencermati karakteristik situasi psikologis yang dialami
manusia ketika mereka termotivasi, atau ketika terjadi
"arousal", yaitu ketika seseorang merasakan munculnya

"the force". Karakteristik situasi psikologis ini akan digali
dari pemaknaan kembali "re-interpretation" atas peristiwaperistiwa yang dialami individu, serta dekonstruksi terhadap
konsep dan proposisi teoritis yang terkait dengan munculnya

"the force" dalam diri manusia untuk berperilaku tertentu.
Karakteristik situasi psikologis inilah yang diharapkan akan
mencerminkan esensi dari dinamika "motivational force".

Pertanyaan Pokok

Pertanyaan pokok yang menjadi landasan buku ini
adalah:
Motivasi dan Kepribadian
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"Situasi psikologis dengan karakteristik seperti apakah
yang terjadi pada seseorang ketika dia termotivasi, sehingga
muncul kekuatan "the force" dalam dirinya yang mendorongnya untuk berperilaku?"
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama yang dilakukan dalam rangka 11re-interpretation" dan
dekonstruksi teoritis adalah memahami kembali asumsiasumsi dasar di balik teori-teori motivasi yang ada. Metode
kajian akan ditentukan oleh pilihan asumsi dasar yang dijadikan pijakan dalam eksplorasi teoritis terhadap konsep dan
dinamika //motivational force" ini. lbarat sebuah bangunan,
asumsi dasar ini akan berfungsi sebagai fondasi yang mendasari rekonstruksi teoritis terhadap fenomena //motivated
behavior' yang akan dibangun melalui kajian buku ini.
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Asumsi Dasar tentang Manusia

Paradigma llmu Pengetahuan
Secara epistemologis setiap teori ilmiah memiliki dasar
filosofis/ berupa asumsi-asumsi dasar1 yang menjadi landasan
bagi argumentasi legis dari teori yang bersangkutan. Demikian
pula dengan teori-teori motivasi yang dibahas di sini.
Landasan filosofis ini di samping berfungsi sebagai aksioma
"basic assumption// yang memandu sebuah teori 1 ia juga
menjadi sesuatu yang membatasi area eksplorasi pemikiran
atau ruang lingkup penjelasan terhadap fenomena terkait.

Gambar 8. Struktur paradigma ilmu pengetahuan ilmiah
Sumber: Ahimsa-Putra {2008). Paradigma dan Revolusi llmu Dalam Antropologi Budaya: Sketsa
Beberapa Episode. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
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Asumsi dasaryangtakterlepas dari nilai-nilai yang mengikutinya akan membentuk suatu model pemikiran tertentu yang
memunculkan konsep-konsep atau konstruk yang menjadi
landasan sebuah teori. Dilengkapi dengan metode penelitian
dan metode analisis tertentu maka bangunan ilmu ini disebut
sebagai sebuah paradigma (Ahimsa-Putra, 2008).
Sumber pertentangan dari berbagai teori pada umumnya berakar pada perbedaan pijakan filosofis atau asumsi
dasar dari masing-masing teori yang berseberangan atau bertentangan (AI Ghazali, 1963; Soleh, 2004). Sebagai contohnya,
Locke dan Latham (1990) menyatakan bahwa sangat sulit untuk meyakinkan lingkungan akademik menerima teori mereka
mengenai "goal-setting", karena pada waktu itu psikologi didominasi oleh paradigma "behaviorisme". Setelah akhirnya
paradigma "cognitivism" berkembang, barulah teori "goalsetting" mendapat tempat di dunia akademik (Locke dan
Latham, 1990; Locke, 1968).
Dalam khasanah ilmu psikologi terdapat berbagai
aliran yang berpijak pada asumsi dasar yang berbeda-beda
tentang manusia, namun sampai saat ini masing-masing
memiliki pengikut atau komunitas tersendiri. Berikut ini
akan dibandingkan empat aliran utama dalam psikologi yang
masing-masing memiliki landasan filosofis yang berbeda, yaitu
psikoanalisa, behaviorisme, humanistik, dan "cognitivism".
Setelah itu akan disampaikan perspektif lain yang memiliki
kemungkinan untuk memberikan solusi terhadap kontradiksi
dalam aliran-aliran psikologi tersebut.
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Paradigma Psikologi Kontemporer

Freud (1961b) beranggapan bahwa manusia adalah
salah satu jenis binatang yang memiliki obsesi seksual sebagai

"basic instinct". Pernyataan ini disampaikan Freud (1961b)
sebagai dasar argumentasinya ketika menganalisis peradaban
sebagai sumber penderitaan bagi manusia:

"Man is an animal organism with (like others) an unmistakably bisexual disposition." (Freud, 1961b, hal449)
Perspektif ini yang menjadi dasar argumentasi dari
seluruh bangunan teori Psikoanalisa yang disebutjuga dengan
istilah "the pleasure principle". Freud berpandangan bahwa
dorongan untuk mendapatkan kenikmatan seksual adalah
sumber energi dalam kehidupan setiap individu. Akar filosofis
dari perspektif Freudian ini adalah filsafat Hedonisme, yang
berasumsi bahwa manusia akan selalu mencari kenikmatan
"pleasure" dan menghindari kesengsaraan "pain".
Dalam

pandangan

Freud,

"freedom" (kebebasan)

adalah suatu "virtue" (prinsip mulia) yang menjadi syarat
bagi kebahagiaan manusia. Namun pengertian "freedom"
dalam perspektif Freud adalah kebebasan untuk memuaskan

"instinct" dalam mengejar kenikmatan. Oleh karena itu segala
aturan kemasyarakatan "totem and taboo" adalah sumber
hambatan "inhibition" bagi pemuasan "instinct" tersebut,
yang menyebabkan manusia frustrasi dalam kehidupannya.
Pandangannya ini sejalan dengan kritikan terhadap falsafah
Hedonisme yang mengatakan bahwa pada akhirnya penganut
falsafah ini akan berakhir pada kefrustrasian dalam kehidupan.
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Skinner (1953} di sisi lain beranggapan bahwa manusia
adalah mesin. Dengan argumentasi yang didasarkan pada
filsafat Descartes, Skinner (1953} mengatakan bahwa
kenyataan bahwa manusia adalah mesin dan selalu terobsesi
untuk menciptakan mesin yang semakin hari semakin
menyerupai dirinya, tidak dapat dipungkiri. Berikut ini
pernyataannya:

"It was not long before the additional step was taken ...
which produce the full-fledge doctrine of 'man a
... machine has become lifelike and living
organisms have been found to be more like machines."
(Skinner, 1953, hal 46)
Perspektif inilah yang membangun asumsi dasar dan
metode aliran behaviorisme. Sebagai mesin, manusia adalah
makhluk yang perlu "diprogram", diarahkan perilakunya sesuai
dengan tujuan yang diinginkan. lstilah "control" menjadi
sesuatu yang sangat penting dalam aliran behaviorisme.
Bandura {1997) mewarisi paradigma ini ketika menyimpulkan
bahwa 11Se/f-efficacy" adalah "the exercise of control".
Perspektif bahwa "man usia adalah mesin" ini dilandasi
oleh falsafah Descartes yang dikenal sebagai "Cartesian
Dualisme". Dalam 11 Cartesian Dualisme" ini manusia dipercaya
terdiri dari dua unsur yaitu "mind" sebagai sesuatu yang
abstrak, yang dalam filsafat Aristoteles juga disebut sebagai

human intellect", dan "body" yaitu badan kita yang terlihat
dan dapat diamati. Descartes menjelaskan bahwa llbody"
11

manusia, seperti halnya binatang, adalah bagaikan mesin dan
bergerak secara mekanistik dengan mengikuti prinsip-prinsip
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tertentu. Sedangkan "mind" adalah unsur dalam diri manusia
yang lebih abstrak dan memiliki derajat lebih tinggi, yang
membedakannya dari binatang atau robot.
Skinner (1953) hanya mengambil separo dari Cartesian
Dualisme, yaitu unsur "body", dan mengabaikan unsur "mind".
Skinner (1953) berasumsi bahwa Descartes memasukkan
unsur "mind" dalam perspektifnya tentang manusia karena
pad amasa itu kekuatan agama masih kuat dan mempengaruhi
pandangan Descartes tersebut. Dengan demikian menurut
Skinner (1953L walaupun berbeda perspektif dengan Freud,
manusia adalah salah satu jenis binatang yang perilakunya
memiliki pola tertentu bagaikan mesin.
Kritik terhadap Psikoanalisa dan Behaviorisme adalah
pandangan

Humanistik

yang

dipelopori

oleh

Maslow

(1943; 1970) dan Rogers (Rogers dan Skinner, 1956). Rogers
mengkritik Skinner mengenai paradigm a "control of human

behavior" dan lebih percaya pada adanya "human values"
(Rogers dan Skinner, 1956).
Maslow {1943) memiliki keyakinan bahwa manusia
adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk memaknai
kehidupannya sendiri. Terhadap Skinner, Maslow (1970)
mengatakan bahwa "the science of human behavior' bukanlah
sesuatu yang objektit tetapi tergantung pada pandangan dari

"scientist"-nya. Maslow (1970) memiliki argumentasi bahwa
tidak ada pengetahuan ilmiah tentang perilaku manusia yang
memiliki hukum yang objektif dan otomatis seperti halnya
pengetahuan ilmiah tentang benda-benda, misalnya fisika.

Motivasi dan Kepribadian

65

Lebih lanjut Maslow (1970) menjelaskan bahwa
manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah.
Manusia memiliki impuls "instinct" dan sekaligus memiliki

"reason" "intellect". Pada setiap perilaku manusia berbagai
unsur tersebut akan bekerja secara simultan dan bersinergi
dalam diri seorang individu.

"In most persons, a single primary all-important motive
is less often found than a combination in varying
amounts of all motivations working simultaneously. It is
safest to assume that in any single scientist, his work is
motivated not only by love, but also by simple curiosity,
not only by prestige, but also by the need to earn money,
etc." (Maslow, 1970, hal 3)
Penjelasan Maslow (1970) lebihjauh mengenai dinamika
yang bersifat holistik ini merupakan antithesis dari falsafah
"Cartesian Dualisme", yang memisahkan antara "mind" dan
"body''. Namun demikian, argumentasi Maslow (1970) masih
mengindikasikan paradigma bahwa manusia adalah salah satu
jenis binatang, yang tidak memiliki dimensi spiritual (Maslow,
1964). Hal ini cukup menarik karena kontradiktif dengan
sebutan terhadap aliran yang dipelopori oleh Maslow yaitu
aliran humanistik.

"In any case it is now quite clear that it is obsolete to
dichotomize reason and animality, for reason is quite
as animal as eating, at any rate in the human animal.
Impulse is not necessarily in contrast with intelligent
judgment, for intelligence is itself an impulse. In any
case, it begins to appear more and more clearly that
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in the healthy human being, rationality and impulse
are synergic, and strongly tend to come to similar
conclusions rather than contrasting ones. The non
rational is not necessarily irrational or antirational;
it is more often prorational. A chronic discrepancy or
antagonism between conation and cognition is usually
itself a product of social or individual pathology."
(Maslow, 1970, hal 3)
Seperti halnya Freud (1961a; 1961b), Maslow (1970)
juga memiliki pandangan bahwa "freedom" adalah nilai
kemanusiaan yang penting (dalam hal ini Skinner memiliki
pendapat yang berseberangan). Namun demikian Maslow
(1970) memiliki perspektif yang lebih luas dalam memaknai
kebebasan manusia, tidak hanya seputar "pleasure principle"
seperti pendapat Freud (1961a). Maslow (1970) memaknai

"freedom of choice" sebagai prasyarat bagi seorang individu
untuk memenuhi kebutuhannya secara bertahap sesuai
dengan teori hierarkinya. Pada akhirnya "freedom of choice"
lah yang dapat mendorong manusia untuk mencapai potensi
puncaknya sebagai "self-actualized person".
Aliran-aliran psikologi lain, seperti

"exis-

"gestalt", atau "positive psychology'' merupakan
perkembangan pemikiran yang tidak memiliki perbedaan
signifikan secara filosofis. "Cognitivism", walaupun mengkritik "behaviorism" dan mengajukan suatu perspektif yang
lebih kompleks mengenai perilaku manusia, namun tetap memandang manusia bagai sebuah mesin, yaitu sebuah mesin
yang sangat kompleks, bagaikan komputer yang pada prin-
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sipnya berperilaku berdasarkan atas "information processing"
(Passer dan Smith, 2007). "Gestalt psychology'' memiliki kemiripan dengan aliran humanistik yang melihat manusia sebagai kesatuan yang utuh dan dinamis. Eksistensialisme dan
psikologi positif juga sealiran dengan humanistik, yang memandang manusia sebagai individu yang bebas.

Paradigma Psikologi Islam
Buku ini melepaskan diri dari asumsi dasar yang
melandasi aliran-aliran psikologi konvensional yang dikenal
dalam dunia psikologi kontemporer. Seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya, ilmu psikologi kontemporer telah
mengalami "deadlock" dalam usaha melakukan integrasi
karena mereka tidak rela untuk melepaskan paradigma
masing-masing. Menurut Einstein (2010), kita tidak dapat
memecahkan masalah dengan berpegang pada paradigma
yang sama dengan ketika kita menciptakan masalah tersebut,

"We can't solve problems by using the same kind of
thinking we used, ·when we created them." (Albert
Einstein)
Thomas Kuhn {1970) menambahkan, bahwa dalam usaha
merumuskan teori baru diperlukan terobosan paradigmatik,
tidak cukup hanya dengan perubahan atau penambahan yang
bersifat "incremental". Berikut ini pernyataan Thomas Kuhn
(1970):

68

Motivasi dan Kepribadian

"a new theory... is seldom or never just an increment
of what is already known. Its assimilation requires the
reconstruction of prior theory and the re-evaluation of
prior fact." (Kuhn, 1970, hal 7)
Dengan pertimbangan tersebut maka asumsi dasar
yang dijadikan pijakan dalam perumusan teori ini adalah
berdasarkan paradigma holistik-integratif mengenai manusia
sebagai makhluk yang berbeda dari binatang (Riyono, 1998).
Dasar filosofis yang dijadikan landasan paradigma tersebut
sejalan dengan yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal
(1930), yangtercermin dalam argumentasinya sebagai berikut:

"The ego reveals itself as a unity of what we call mental
states. Mental states do not exist in mutual isolation.
They mean and involve one another. They exist as
phases of a complex whole, called mind. The organic
unity. however, of these interrelated states or, let us
say. events is a special kind of unity. It fundamentally
differs from the unity of a material thing; for the parts
of a material thing can exist in mutual isolation. Mental
unity is absolutely unique. We cannot say that one of
my beliefs is situated on the right or left of my other
belief. Nor is it possible to say that my appreciation of
the beauty of the Taj varies with my distance from Agra.
My thought of space is not spatially related to space.
Indeed, the ego can think of more than one space-order."
(Iqbal, 1930, hal 43)
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh filsuf abad
pertengahan, Ibn ai-Nafis (1213-1288) (dalam Fancy, 2006),
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yang menyatakan bahwa diri atau "self' atau ego manusia
adalah ruh "soul", yang merupakan "pengendali" dari semua
organ maupun fungsi dalam diri seorang individu.

"the soul is related primarily neither to the spirit nor
to any organ, but rather to the entire matter whose
temperament is prepared to receive that soul, ... what a
(Ibn ai-Nafis, 1213-1288).
human indicates by saying
Einstein (2010) dalam salah satu pernyataannya juga
menyebutkan keunikan dari setiap individu yang berpusat
pada soul ini.

"It is only to the individual that a soul is given." (Albert
Einstein)
Dalam khasanah ilmu psikologi pada abad pertengahan
yang disebut sebagai "human faculties" terdiri dari empat
ranah. Psikologi kontemporeryang berkembang di Barat hanya
mengakui tiga dari em pat ranah dalam "human. faculties"
tersebut, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Satu ranah yang
ditinggalkan oleh psikologi Barat adalah ranah spiritual.
Dalam bahasa Arab, ranah spiritual ini disebut sebagai ruh,
ranah afektif disebut sebagai "qalb" "heart", ranah kognitif
disebut "aql" "intellect", dan ranah konatif disebut sebagai

"irada" "will". Dinamika yang terjadi ini terintegrasi dalam diri
manusia yang disebut sebagai "an-Nafs". Penggunaan istilah
"qa/b", dan "irada" ini masih perlu dicermati
pada tataran konsep dan istilah. Namun secara esensi pesan
yang dimaksudkan sudah merepresentasikan dinamika diri
man usia.
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Spiritual

Gam bar 9. Filosofi mengenai "integrated human faculties" atau manusia
sebagai "spiritual being"

Pandangan integratif mengenai dinamika perilaku
manusia ini juga merupakan salah satu kecenderungan baru
dalam khasanah ilmu psikologi modern (Ajzen, 1991; Ajzen
dan Fishbein, 2008; Rueffler, 1995). Ajzen dan Fishbein
(2008) berargumentasi bahwa untuk memprediksi sikap
seorang individu, pertimbangan harus dilakukan pada dua
komponen pendukung sikap tersebut yaitu "belief strength"
dan "outcome evaluation".

"On strictly theoretical grounds, there is no logic in
attempts to predict attitude from belief strength without
knowing the evaluative implication of the belief; or
from outcome evaluation without knowing whether
the outcome is considered likely or unlikely" (Ajzen dan
Fishbein, 2008, hal 2242)
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Rueffler (1995) dalam menjelaskan mengenai pendekatan transpersonal dalam terapi menyatakan dengan lebih
gamblang mengenai konsep integrasi dari "human facul-

ties" ini. Perspektif integratif ini adalah asumsi dasar dalam
pendekatan psikologi transpersonal.

"Setiap jiwa mempunyai struktur-struktur psikodinamik
yang satu soma /ainnya soling berhubungan, baik di dunia dalam diri kita maupun di dunia luar diri kita. Mereka soling mengait dan berhubungan. Setiap perubahan
yang terjadi pada satu bagian soja akan mempengaruhi
(Rueffler, 1995, hal17)
keseluruan sistem jiwa
Teori mengenai "planned behavior'' (Ajzen, 1991; Ajzen
dan Fishbein, 2008) serta pendekatan psikologi transpersonal
(Rueffler, 1995) memberikan landasan argumentatif dan
empiris mengenai sifat integratif dari dinamika "human

faculties". Demikian juga pandangan Maslow {1970) mengenai
"holistic-dynamics, organismic theory'' telah memberikan
landasan logis dari sifat integratif dalam perilaku man usia.
Pada tataran filosofis, pendapat Ibn ai-Nafis dan
Muhammad Iqbal (1930) memberikan landasan paradigmatik
bahwa dinamika dari "human faculties" yang bersifat integratif
tersebut dikendalikan oleh ruh "soul'' yang merupakan suatu
kesatuan yang disebut sebagai "self'. Sifat dari "sop/" ini oleh
lbnu Sina digambarkan sebagai suatu substansi yang menjadi
pusat kesadaran manusia. Dalam artikelnya yang dikenal
dengan judul "The Floating Man", lbnu Sina mendesain
sebuah "thought experiment'' untuk membuktikan asumsinya
terse but.
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"Avicenna wrote his famous «Floating Man» thought
experiment to demonstrate human self-awareness and
the substantiality of the soul. He referred to the living
human intelligence, particularly the active intellect,
which he believed to be the hypostasis by which God
communicates truth to the human mind and imparts
order and intelligibility to nature. His ((Floating Man»
thought experiment tells its readers to imagine
themselves suspended in the air; isolated from all
sensations, which includes no sensory contact with even
their own bodies. He argues that, in this scenario, one
would still have self-consciousness. He thus concludes
that the idea of the self is not logically dependent on
any physical thing, ,and that the soul should not be seen
in relative terms, but as a primary given a substance."
(EI-Bizri, 2000, hal149)
Dengan

mempertimbangkan

berbagai argumentasi

tersebut, buku ini berpijak pada paradigma yang memiliki
asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk spiritual
yang secara integratif dan simultan berperilaku dengan
menggunakan akal "cogntion", perasaan "afection", kekuatan
kehendak

"conation", serta ketajaman

hati

nuraninya

(spiritual).
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Metode Membangun Teori

SEJALAN dengan kerangka pikir yang sudah diuraikan dalam
bab-bab sebelumnya, pengkajian ini dilakukan dengan
pendekatan ·dan cara yang khas. Berikut ini dijelaskan
pendekatan multi-paradigm yang digunakan dalam usaha
membangun teori baru, kemudian teknik-teknik pengumpulan
dan analisis data, serta desain serta langkah-langkah yang
dilakukan dalam proses penelitian ini.

Pendekatan "Multi-paradigm" dalam Menibangun Teori
Menurut Gioia dan Pitre (1990} "theory building" dapat
dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu: (f) "Radical

Structuralist"; (2}

Radica/ Humanist"; (3} ' /nterpretivist";

11

1

dan (4)
Masing-masing pendekatan tersebut
memiliki tujuan dan metode yang khas. Berikut ini akan
dijelaskan secara singkat keunikan

dari ·masing-masing

pendekatan tersebut.

"Radical Structuralist" bertujuan untuk melakukan
identifikasi terhadap fenomena kehidupan sehingga dapat
membuat panduan bagi perilaku. Tujuan tersebut dicapai
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melalui analisis struktural terhadap fenomena kehidupan.
"Radical Humanist" bertujuan untuk melakukan deskripsi
dan kritik dalam rangka mengusulkan perubahan dalam
pemikiran. Langkah-langkah dalam penelitiannya adalah
dengan mengungkap "disclosure" kenyataan melalui analisis
kritis. "lnterpretivist" bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menjelaskan fenomena sehingga dapat dilakukan diagnosis
dan pemahaman terhadapnya. Metode yang diterapkan
adalah penemuan makna melalui "code analysis". Sedangkan
"Functionalist'' bectujuan untuk melakukan regulasi dan
pengujian dalam rangka melakukan prediksi dan kontrol.
Yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah penyempurnaan
proposisi melalui analisis sebab akibat (Gioia dan Pitre, 1990).
Walaupun masing-masing pendekatan tersebut memiliki
perbedaan, namun mereka juga memiliki "daerah abu-abu",
sehingga Gioia dan Pitre (1990) berpendapat bahwa "theory

building" juga dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan
sekaligus, yang disebutnya sebagai "mutiparadigm approach".
Penelitian
pendekatan

ini

dilakukan

dengan

menggabungkan

"Radical Humanist", "lnterpretivist", dan "Func-

tionalist''. Analisis kritis terhadap teori-teori yang sudah rnapan dilakukan untuk mendapatkan perspektif baru dalam
memahami dinamika motivasi beserta komponen-komponen
pendukungnya. Di sam ping itu, data primer tentang pengalaman termotivasi juga akan dikumpulkan untuk dilakukan
"code analysis" sehingga dapat diperoleh pemahaman yang
lebih mendalam mengenai dinamika motivasi yang dialami
oleh orang per orang. Pendekatan "Functionalist'' dilakukan
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untuk menguji proposisi teoritis yang dirumuskan sehingga
dapat dikonfirmasi adanya dinamika motivasi pada konteks
yang ditentukan, yang dalam hal ini konteks pembelajaran di
Perguruan Tinggi.
Teknik "Meta-Ethnography'' (Noblit and Hare, 1988)
adalah teknik yangtepat untuk merepresentasikan pendekatan

radical humanist'', yaitu untuk menganalisis secara kritis
dan melakukan "re-interpretation" terhadap teks-teks yang
11

sudah dirumuskan dalam teori-teori motivasi konvensional,
untuk memahami karakteristik situasi psikologis yang ada.
Hasil yang diharapkan dari teknik ini adalah rumusan tentang
karakteristik psikologis yang terkait dengan munculnya "the

force" dalam dinamika motivasi. Teknik "meta-ethnography"
secara lebih detil akan dijelaskan kemudian.
Pendekatan "lnterpretivist" dilakukan dengan menggunakan teknik "Grounded Theory" (Strauss and Corbin,
1990), yaitu untuk memahami karakteristik situasi psikologis
Teknik
dari pengalaman-pengalaman "motivated

"Grounded Theory" ini akan menghasilkan data berupa transkrip wawancara mendalam yang merupakan ilustrasi dari
pengalaman-pengalaman "motivated behavior" yang dialami
oleh para responden penelitian. Teknik "Grounded Theory"
secara lebih rinci akan dijelaskan kemudian.
Data yang diperoleh melalui teknik "meta-ethnography"
akan dianalisis dan dikonfirmasi dengan data yang diperoleh
melalui teknik "grounded theory''. Analisis dilakukan secara
"forward" dan "backward" atau bolak-balik untuk mencapai
hasil yang dianggap memuaskan {mengalami saturasi) dalam
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menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian teknik

"meta-ethnography" dan "grounded theory" diintegrasikan
dalam proses analisis data melalui "open coding", "axial
coding", dan "selective coding". lntegrasi dua teknik ini,
sebagai pendekatan "multi-method", kemudian disebut
dengan pendekatan "meta-ethnographical-grounded-theory''.
Hasil penelitian, yang diperoleh dan dirumuskan melalui
metode
"meta-ethnographical-grounded-theory",
yang
berupa proposisi teoritis, kemudian dioperasionalisasikan
ke dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi untuk
diuji konsistensinya
data empiris. Pengujian teori
ini dilakukan dengan metode "thought experiment'', yang
prosedurnya akan dijelaskan secara detil pada bagian akhir
dari bab ini. "Thought experiment'' ini adalah teknik pengujian
hipotesis yang berlandaskan pada perspektif "Functionalist''.
Berikut ini dijelaskan pengertian mengenai "meta"grounded theory'', serta "thought experiment"
yang dijadikan dasar untuk mendesain penelitian ini secara
terintegrasi ke dalam pendekatan "multi-method" yang
disebut sebagai metode "meta-ethnographical-grounded-

theory" plus "thought

Teknik "Meta-ethnography"
Noblit dan Hare (1988) mengatakan bahwa "metaethnography'' adalah usaha untuk mensintesiskan sekumpulan
teks maupun hasil penelitian dan melakukan interpretasi
ulang terhadap teks-teks tersebut. Noblit dan Hare (1988)
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menegaskan bahwa tujuan (/meta-ethnography'' bukanlah
untuk menjumlahkan atau menggabungkan "aggregative"
tetapi lebih condong pada melakukan interpretasi ulang
"interpretative" terhadap rumusan-rumusan hasil penelitian
sebelumnya.
Pendekatan ini sangatlah sesuai dengan tujuan kajian
ini yaitu untuk mencari esensi (/atomic theory'' dari teori-teori
motivasi yang ada, bukan untuk menggabungkannya menjadi
teori motivasi gabungan 11aggregative theory''.
Menurut Noblit dan Hare (1988}, ada tujuh tahapan
dalam pendekatan 11meta-ethnography" ini, yaitu:
1. identifikasi "intellectual interest'' (konsep apa yang ingin

digali);
2. menentukan apa-apa yang relevan dengan "interest"
tersebut;
3. menelaah teks-teks hasil penelitian;
4. menentukan keterkaitan antar hasil penelitian tersebut;
5. menerjemahkan secara timbal balik 11back and forth"
satu hasil penelitian ke hasil penelitian lainnya;
6. melakukan sintesis dari hasil penerjemahan timbal balik
tersebut;
7. merumuskan hasil sintesis.
Data atau text yang akan dianalisis dalam studi ini
bersumber dari buku-buku dan riset-riset empiris yang
telah dikumpulkan. Jika diperlukan, sumber data yang akan
dianalisis dapat bertambah, sampai dengan mencapai
tahapan saturasi, yaitu ketika tidak ditemukan lagi tema yang
baru dalam analisis data.
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Teknik "Grounded theory"
Menurut Strauss dan Corbin (1990} "Grounded Theory"
ini berfungsi untuk memahami gejala yang sifatnya: (1)
merupakan suatu proses, yang cenderung berubah dari waktu
ke waktu; (2} "goal oriented", yang terjadi secara terencana
dan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu; dan (3)
melibatkan "intervening conditions" yang memfasilitasi
munculnya gejala yang diteliti.

"Grounded Theory'' pada dasarnya merupakan proses
yang sifatnya siklikal yang diarahkan pada upaya menyusun
satu model teoritis atas dasar pengalaman serta proses
belajar partisipan yang diteliti. Untuk itu diperlukan adanya
proses pengumpulan data dan analisis data yang sifatnya
ber-kesinambungan sampai diperoleh dasar informasi
yang cukup (mengalami saturasi) untuk memunculkan satu
teori. lnformasi-informasi tersebut dikumpulkan melalui
metode wawancara mendalam, yang mengungkap secara
komprehensif persepsi dan pengalaman individu ketika
mengalami situasi termotivasi "experiences of motivated

behavior''.
Menurut Strauss dan Corbin (1990) ada tiga cara yang
digunakan untuk menganalisis data serta menyimpulkannya,
yaitu: (1} "open coding", yang merupakan proses mencermati
data yang terkumpul; (2} "axial coding", yang merupakan satu
proses untuk mengintegrasikan data yang telah dianalisis
melalui "open coding"; dan (3) "selective coding", yang
merupakan satu proses pemilihan kategori utama "central

phenomenon".
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"Open coding" dilakukan dengan cara memilah,
menguji, membandingkan, serta mengkategorisasikan data
yang dianalisis. Kategori-kategori yang dihasilkan dalam

"open coding" dianalisis melalui "axial coding" untuk dilihat
pola interrelasinya, diidentifikasi kemungkinan-kemungkinan
hubungan sebab akibatnya, serta dianalisis pula faktor-faktor
yang berhubungan dengan konteks "intervening conditions",
interaksi antar faktor, serta konsekuensinya. Jadi, hasil akhir
dari proses "axial coding" adalah ditemukannya proposisi
yang menggambarkan dinamika hubungan antar kategori
untuk kemudian diuji validitasnya.

"Selective coding" dilakukan sebagai satu proses
pemilihan kategori utama "central phenomenon". Hasil akhir
dari proses ini adalah satu model empiris yang bisa digunakan
untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Model ini
merupakan hasil pokok yang ingin dicapai oleh penelitian ini.

Teknik 11Thought experiment"
Tujuan umum dari "thought experiment" adalah untuk
melakukan eksplorasiterhadap kemungkina n konsekuensi yang
timbul dari prinsip-prinsip yang diuji. "Thought experiment"
adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan
skenario hipotetis sebagai stimulus untuk memahami atau
memprediksi kejadian atau perilaku yang sesungguhnya
{KOhne, 1995). Salah satu sumber pertimbangan dalam
penggunaan skenario hipotetis ini adalah pendapat Galton
{1880) mengenai kemungkinan mengukur "mental imagery".

80

Motivasi dan Kepribadian

Metode "thought experiment" ini telah digunakan
dalam berbagai bidang ilmu termasuk filsafat, hukum,
fisika, matematika, serta psikologi kognitif. Argumentasi
Galilee tentang benda jatuh dari menara Pisa, dan tekateki Schrodinger mengenai kucing dalam teori quantum,
adalah contoh klasik dari bidang fisika mengenai 11 thought
experiment". Dalam bidang psikologi, Kahneman dan
Tversky (1979) adalah peneliti yang menggunakan 11 thought

experiment" dalam mengembangkan teori mereka mengenai
pengambilan keputusan dalam menghadapi risiko Prospect
11

Asumsi yang mendasari penggunaan metode "thought
experiment" dalam psikologi adalah bahwa seseorang pada
umumnya mengetahui apa yang akan dilakukannya. Asumsi
ini didukung oleh asumsi berikutnya, yaitu bahwa subjek
eksperimen tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan
pilihan sesungguhnya terhadap skenario hipotetis yang
disajikan. Kahneman dan Tversky (1979) menjelaskan
argumentasi ini, sebagai berikut:

"By default the method of hypothetical choices emerge
as a simplest procedure by which a large number of
theoretical questions can be investigated. The use of the
method relies on the assumption that people often know
how they would behave in actual situation of choice,
and on the further assumption that the subjects have
no special reason to disguise their true preferences."
(Kahneman dan Tversky, 1979, hal 265)
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"Thought experiment" memiliki peranan yang besar
dalam mendiskusikan atau merumuskan teori. Peranan
tersebut dapat digolongkan menjadi empat, yaitu:

1. Mendebat atau bahkan membantah teori yang sudah
mapan melalui metode berpikir yang disebut "a proof
by contradiction".
2. Mengkonfirmasi teori yang ada.
3. Membangun teori baru.
4. Secara simultan membantah teori yang ada, dan
sekaligus membangun sebuah teori baru melalui proses
yang disebut sebagai "mutual exclusion".
Dalam penelitian ini metode "thought experiment"
dilakukan untuk menguji teori baru yang akan dirumuskan
dan sekaligus membantah teori Atkinson {1957) dan teori
Vroom {1964) mengenai "risk taking behavior".

Desain dan Tahapan-Tahapan Penelitian

Desain penelitian ini menggabungkan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif secara berturutan. Pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan metode "meta-ethnographicalgrounded-theory", bertujuan untuk merumuskan teori baru
mengenai ({motivational force". Sedangkan pendekatan kuantitatif, yang dilakukan dengan metode "thought experiment",
bertujuan untuk menguji rumusan teori baru mengenai "motivational force" yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.
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Gambar 10 mengilustrasikan desain penelitian ini secara
global. Seperti yang sudah diuraikan pad a awal bab ini, desain
penelitian ini didasari oleh "multi-paradigm approach" dalam
"theory building", yaitu integrasi dari paradigma "radical

dan 'Junctionalist".

Mcta-ctlmtig'aphlellf·
grlilJI1dCd. theory

Gambar 10. Desain penelitian dengan metode "meta-ethnographical-grounded
theory" plus "thought experiment".

Desain "Meta-Ethnographical-Grounded-Theory"
Secara operasional penelitian ini dilakukan dalam
tahapan-tahapan yang berturutan dan bolak-balik "back and

forth", yaitu mendalam untuk menggali esensi (Gambar 11),
dan meluas untuk proses validasi dan generalisasi (Gambar
12). Masing-masing memiliki enam tahapan analisis, sehingga
total terdapat 12 tahapan analisis.

Motivasi dan Kepribadian

83

Tahap pertama merupakan analisis kritis terhadap
rumusan teori-teori motivasi yang secara implisit mengandung
unsur the force", untuk mencari konstruk-konstruk pokok
"basic constructs" yang berupa karakteristik situasi psikologis
yang tersirat dalam teori-teori tersebut. Studi ini akan
dilakukan terhadap rumusan teoritis dari teori-teori yang
terkait dengan motivasi. Analisis dilakukan terhadap teks
11

melalui prosedur "open coding". Hasil yang diharapkan dari
analisis tahap pertama ini adalah inventarisasi konstrukkonstruk psikologis yang terkait dengan dinamika motivasi.
Tahap kedua difokuskan pada upaya memahami proses
dan konteks munculnya "motivated behavior'' dari data
primer yang digali melalui wawancara mendalam. Setelah
itu data dianalisis untuk proses identifikasi karakteristik
situasi psikologis yang ada pada konteks-konteks pengalaman
tersebut. Data dari studi ini dikumpulkan melalui wawancara
mendalam terhadap responden mengenai pengalaman
mereka dalam "motivated behavior''. Hasil yang diharapkan
dari tahap kedua ini adalah konfirmasi mengenai konstrukkonstruk psikologis yang terkait dengan "motivated behavior'',
beserta konteks dan proses terjadinya atau munculnya
"motivated behavior" terse but.
Hasil dari analisis tahap pertama dan kedua kemudian
dijadikan bahan untuk analisis selanjutnya, yaitu kategorisasi
konstruk-konstruk psikologis ke dalam tema-tema yang
memiliki esensi makna yang serupa. Yang dimaksud sebagai
esensi makna yang serupa adalah kesamaan proses dan
dinamika psikologis dari konstruk-konstruk tersebut, dengan
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mengabaikan jenisnya. Sebagai contoh, konstruk "need for
achievement" dengan "need for security" akan digolongkan
dalam kategori "need", dan seterusnya. Sedangkan
"achievement" dan "security" diabaikan Karena hal-hal itu
hanya keterangan tentang jenisnya bukan esensi dinamika
psikologisnya.
Tahap keempat adalah analisis dengan metode "axial
coding", yang bertujuan untuk mengintegrasikan tema-tema
yang dihasilkan dari analisis tahap ketiga ke dalam suatu
model dinamika motivasi yang menjelaskan hubungan antar
tema-tema tersebut. Hasil dari analisis tahap keempat ini
adalah sebuah model dinamika motivasi yang terintegrasi.
Tahap kelima adalah analisis lebih mendalam, dengan
reinterpretasi, terhadap model dinamika motivasi yang telah
dihasilkan oleh tahap keempat. Analisis ini bertujuan untuk
menemukan esensi dari "motivational force" yang dapat
menjelaskan mengapa dan bagaimana
dalam model dinamika motivasi tersebut menimbulkan
"motivational force". Hasil dari analisis tahap kelima ini adalah
unsur-unsur inti yang membentuk sebuah "anatomy of the

force".
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Gambar 11. Tahapan penelitian dengan metode "meta-ethnographical-grounded

theory"

Tahap keenam merupakan tahapan terakhir dalam
proses "penggalian" atau penemuan esensi dari "motivational
force". Melalui "selective coding" dan reinterpretasi, analisis
dilakukan untuk menemukan "central phenomenon" dari
dinamika "motivational force". "Central phenomenon" ini
adalah sebuah fenomena yang menjadi inti dari semua
penjelasan mengenai "motivational force". Oleh karena itu,
pada tahapan validasi dan generalisasi "central phenomenon"
ini akan diuji dengan cara dijadikan sebagai pijakan, sudut
pandang baru, atau titik tolak untuk menjelaskan kembali
(re-interpretasi} teori-teori yang sudah ada, serta memaknai
ulang data empirik yang tersedia.
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Sebagai langkah awal dalam proses validasi dan generalisasi, "central phenomenon" yang telah ditemukan didefinisikan dan dijelaskan dengan lebih komprehensif melalui "cross

reference arguments", yaitu menjelaskan kembali fenomenafenomena yang sudah dijelaskan oleh teori-teori lain dengan
perspektif "central phenomenon" yang baru ditemukan. Hal
ini dilakukan pad a tahap ke tujuh.
Tahap ke delapan merupakan analisis logis yang bersifat
"back and forth" yang menjelaskan hubungan antara "central

phenomenon" dengan esensi dari "the force". "Central
phenomenon" beserta esensi dari "the force" ini akan menjadi
pijakan dasar dalam menjelaskan fenomena motivasi pada
tataran yang lebih luas. Kedua hal tersebut merupakan unsurunsur pokok 11basic ingredients" dalam dinamika motivasi.

\
\
\

\

\.,
I

\

Gambar 12. Validasi dan generalisasi hasil penelitian dengan metode "metaethnographical-grounded-theory" plus "thought experiment".
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Dengan menggunakan "motivation basic ingredients"
terse but, model motivasi yang telah didapatkan dari analisis tahap em pat dijelaskan ulang. Prosedur ini merupakan salah satu
langkah untuk melakukan validasi secara legis terhadap esensi
dari "the force" "anatomy of the force" dan "central pheno-

menon" yang telah ditemukan sebagai hasil dari penelitian ini.
Langkah ke sepuluh dilakukan untuk melakukan uji
validitas legis tahap berikutnya dengan menjelaskan ulang
teori-teori

motivasi

konvensional.

Penjelasan

ulang ini

dilakukan dengan "pisau anal isis" baru, yaitu "motivation basic
ingredients" yang merupakan temuan pokok dari penelitian
ini. Hasil dari penjelasan ulang ini akan memetakan posisi dari
masing-masing teori motivasi konvensional sehingga dapat
memberikan solusi terhadap pertentangan yang selama ini
masih menemui jalan buntu.
Pengujian secara empiris terhadap rumusan teori yang
dihasilkan dalam penelitian ini dilakukan pada tahap ke sebelas. Untuk melakukan pengujian empiris ini digunakan metode

"thought experiment". Untuk melakukan "thought experiment" ini diperlukan persiapan yang detil dan komprehensif.
Oleh karena itu penjelasan rincinya akan dijelaskan pada sub
bab tersendiri.
Tahap terakhir (ke 12) adalah proses generalisasi teori dengan
menggunakan "historical datd' yang bertujuan untuk menjelaskan dinamika "the layers of forces'' "natural", "socio-structura/",

"group" dan "internal forces" yang selama ini masih belum menemukan "common ground" dalam menjelaskan fenomena jatuh
bangunnya peradaban dan bangsa-bangsa di dunia.
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"Ingredients"
dari Teori-Teori Motivasi

HASIL KAJIAN dalam buku ini terdiri dari dua bagian besar,
yang merupakan hasil dari studi yang menggunakan dua
pendekatan, yaitu (1) pendekatan kualitatif dengan metode
"meta-ethnographical-grounded-theory": dan (2) pendekatan
kuantitatif melalui studi eksperimen "thought experiment".
Data kualitatif dijadikan dasar untuk perumusan teori
mengenai dinamika motivasi yang menjelaskan tentang
komponen dan mekanisme timbulnya "motivational force".
Sedangkan data eksperimen diolah dalam rangka pengujian
terhadap teori yang telah dirumuskan sebelumnya. Studi
eksperimen yang dilakukan berfungsi sebagai pengujian
hipotesis yang dikembangkan dari hasil perumusan teori yang
diperoleh melalui analisis dan sintesis dari studi sebelumnya.

Proses Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif
Data dalam studi "meta-ethnography'' diperoleh dari
sumber-sumber literatur yang terdiri dari buku-buku dan
jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan teori motivasi. Secara
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karakteristik isi, literatur yang dijadikan sumber data terdiri
dari tiga jenis, yaitu: (1) proposisi teoritis, yang merupakan
uraian logika teoritis yang dituliskan oleh para pencetus teori
motivasi; (2) studi eksperimental, yaitu penelitian yang terkait
dengan motivasi dengan menggunakan metode eksperimen;
dan (3) studi korelasional, yaitu hasil-hasil penelitian yang
menggunakan metode survey dengan menggunakan
kuesioner atau skala psikologis sebagai alat pengumpul data.
Proses pengumpulan data dilakukan melalui lima cara
sebagai berikut:
1. Berdasarkan tokoh-tokoh teori-teori motivasi yang
sudah banyak dikenal dikumpulkan buku-buku yang
merupakan proposisi teoritis dari masing-masing
pencetus teori motivasi, misalnya antara lain teori
Freud (1961a, 1961b), teori Maslow (1943, 1970), teori
McClelland (1966, 1987), teori Skinner (1953), dan teori
Herzberg (1968}.
2. Melalui database elektronik dicari artikel-artikel ilmiah
dengan kata kunci "motivation".
3. Melalui database elektronik dicari pembahasan
mengenai teori motivasi yang lebih spesifik, misalnya

"intrinsic motivation", "achievement motivation", "goal
setting" atau "revenge", dan seterusnya.
4. Berdasarkan artikel-artikel jurnal yang paling "up-todate" mengenai topik motivasi, dilacak artikel-artikel
jurnal dan buku-buku yang dijadikan referensi oleh
artikel tersebut, yang memiliki relevansi yang kuat
dengan pembahasan tentang teori motivasi.
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5. Melalui buku-buku teks tentang Motivasi dan Psikologi
Organisasi dilacak sumber referensi yang berupa jurnaljurnal penelitian dan buku-buku mengenai motivasi.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan
tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi penjelasan
mengenai dinamika motivasi. Data tersebut diperoleh dari
bagian kerangka teori dan bagian pembahasan atau diskusi
dalam artikel-artikel jurnal. Pada buku-buku mengenai teori
motivasi data diperoleh pada bagian-bagian yang bervariasi,
ada yang pada satu bab khusus (Vroom, 1964), ada juga yang
terletak di setiap bab dari buku tersebut, yaitu ketika penulis
menjelaskan dinamika timbulnya motivasi menurut teori
mereka (Maslow, 1970; Freud, 1961a; 1961b; Skinner, 1953).
Studi "grounded theory'' dilakukan dengan wawancara
mendalam terhadap tujuh responden mengenai pengalamanpengalaman mereka ketika mengalami "motivated behavior"
dalam berbagai sisi kehidupan mereka. Responden terdiri dari
lima orang mahasiswa Indonesia dan dua orang berkebangsaan
Jerman.
Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam
ini kemudian dianalisis dengan "open coding". Pertanyaan
penelitian yang dijadikan acuan untuk melakukan "open

coding" ini adalah, "karakteristik psikologis seperti apakah
yang terjadi ketika mereka mengalami 'motivated behavior'?".
Karakteristik psikologis yang muncul kemudian di

"cross-check' dengan hasil analisis "meta-ethnography''.
Karakteristik psikologis tersebut tercermin dalam konstruk-
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konstruk psikologi yang relevan dalam ilustrasi pengalamanpengalaman para responden dalam "motivated

lnventarisasi Konstruk-konstruk dalam Dinamika Motivasi

Padatahap pertama dalam prosesanalisisdata, dilakukan
identifikasi tentang konstruk-konstruk yang ditengarai
memiliki peran kunci dalam dinamika munculnya motivasi.
Tahap ini juga dapat disebut sebagai tahapan dekonstruksi
terhadap teori-teori motivasi konvensional. Hasil . analisis
data tahap pertama ini adalah teridentifikasinya serangkaian
konstruk yang muncul sebagai jawaban atas pertanyaan
penelitian, yaitu karakteristik psikologis apa saja yang dapat
dikategorikan sebagai suatu kekuatan "the force" yang akan
mendorong timbulnya perilaku termotivasi. Berdasarkan data
literatur yang diteliti dan hasil dari wawancara mendalam,
diperoleh 32 konstruk yang dipercaya sebagai pendorong
timbulnya motivasi, yaitu:
Instinct
Need deprivation
Drive
Autonomy
Self-regulation
Independence
Self-determination
Flow
Achievement
Risk taking
Challenge
Reinforcement
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Incentive
Difficult goal
Trust
Responsibility
Competition
Demand
Self-efficacy
Enjoyment
Contribution
Self-actualization
Expectancy
Instrumentality
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Reward
Constructive feedback
Inequity
Support

Valence
Revenge
Interest
Love

Setelah dicermati dengan lebih teliti ke-32 konstruk
tersebut dapat digolongkan menjadi dua kategori dengan
sifatnya masing-masing yang berbeda. Kategori pertama
adalah konstruk-konstruk yang bersifat statis atau hanya
memiliki besaran tanpa memiliki arah, misalnya "instink",

"need", "challenge", atau "valence". Konstruk-konstruk yang
masuk dalam kategori ini terkait dengan "content", sehingga
sering juga disebut sebagai bagian dari "content theories of
motivation". Dalam istilah matematika dan fisika, konstruk
yang hanya memiliki besaran tanpa memiliki arah disebut
dengan istilah "scalar construct".
Kategori kedua meliputi konstruk-konstruk yang tidak
hanya memiliki besaran, tetapi juga memiliki arah. Dalam
penggolongan teori motivasi sering disebut dengan "process

theory". Konstruk-konstruk pada kategori ini menunjukkan
suatu proses yang mengindikasikan adanya arah di samping
besaran. Tolman (1955) menyebut konstruk-konstruk seperti
ini sebagai "vector", mengambil istilah dalam matematika
dan fisika ketika menunjukkan sesuatu yang memiliki besaran
dan juga arah. Yang termasuk dalam kategori ini adalah

"instrumentality",
"risk taking" dan
Di samping itu konsep tentang "self-actualization"

memiliki dua dimensi, yaitu "self-actualized person", yaitu
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sebuah konstruk yang bersifat "scalar" "content", dan
"actualization process", yang merupakan konstruk yang
bersifat "vector".
Tabel2
Kategorisasi konstruk-konstruk motivasi
Kategorisasi

Konstruk

Content Theory I
Scalar Constructs

Instinct
Need deprivation
Autonomy
Self-regulation
Independence
Self-determination
Achievement
Challenge
Reward
Constructive feedback
Inequity
Support
Incentive
Difficult goal
Trust
Responsibility
Competition
Demand
Self-efficacy
Enjoyment
Contribution
Self-actualization
Valence
Revenge
Interest
Love
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Process Theory I
Vector Constructs

Drive
Flow
Risk taking
Reinforcement
Instrumentality
Expectancy
Actualization

Secara lengkap konstruk-konstruk motivasi yang sudah
digolongkan dalam kategori "scalar' dan "vector' terdapat
pad a Tabel 2. Dari daftar konstruk-konstruk tersebut, terdapat
satu konstruk yang banyak disebut dalam teori motivasi
namun memiliki pengertian yang berbeda-beda yaitu "love".
Perbedaan pengertian mengenai 1ove" ini cukup mendasar,
11

sehingga perlu dibahas secara khusus. Dari sekian pengertian
mengenai "love" yang dikemukakan oleh para ahli, yang paling
tajam perbedaannya adalah antara perspektif Freud (1961a;
1961b), Maslow (1943; 1970), dan Frankl (1984).
Freud (1961a; 1961b) mendefinisikan "love" sama dengan hubungan sex. Menurutnya "love" dalam arti yang lebih
luas merupakan sublimasi dari dorongan sex tersebut. Freud
(1961b) menyebut "love" selain hubungan sexual sebagai
"aim-inhibited love", yaitu cinta yang tujuannya terhalangi,
atau cinta yang tidak tuntas.
Maslow (1970) memiliki pandangan yang berbeda
dengan Freud (1961b), dan memisahkan antara kebutuhan
sex dengan kebutuhan akan "love". Menurut Maslow (1943;
1970} kebutuhan sex atau dorongan sex adalah kebutuhan
fisik yang paling dasar, sejajar dengan makan dan minum,
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sedangkan "love" adalah kebutuhan yang memiliki posisi dua
tingkat lebih tinggi, yaitu tergolong dalam kebutuhan sosial
man usia.
Frankl (1984) memiliki pengertian yang lain lagi tentang
"love" ini, yang dilukiskannya sebagai sesuatu yang sangat
mulia dan bersifat spiritual. "Love" adalah sesuatu yang
melampaui keberadaan secara fisik dari sang kekasih, ia
terletak dalam jiwa seseorang yang paling dalam.

"Love goes very far beyond the physical person of the
beloved. It finds its deepest meaning in his spiritual
being, his inner self Whether or not he is actually
present, whether or not he is still alive at all, ceases
somehow to be of importance." (Frankl, 1984, hal 58}
Dengan mempertimbangkan bervariasinya pengertian
mengenai "love" ini maka "love" dianggap bukan sebagai
konstruk yang mendasar, melainkan sebuah abstraksi yang
lebih tinggi dari konstruk lain sesuai dengan fa ham teoritis para
ahli yang mendefinisikannya. Oleh karena itu konstruk yang
disebut "love" ini tidak diikutkan dalam analisis selanjutnya
yang berorientasi untuk menggali konstruk-konstruk yang
mendasar dan esensial dari dinamika "motivated behavior''.
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Bagian Dua

Rekonstruksi
Teori-Teori Motivasi
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Teori Meaning
(A Theory of Motivational Sources)

ANALISIS berikutnya adalah mencermati penjelasan-penjelasan yang diberikan mengenai dinamika psikologis tentang
bagaimana konstruk-konstruk tersebut memicu perilaku termotivasi pada diri seorang individu. Penjelasan-penjelasan
mengenai dinamika motivasi ini kemudian direinterpretasi
dan dikelompokkan menurut kesamaan tema, yaitu dalam
hal karakteristik psikologis yang terkandung dalam dinamika
tersebut. Tahapan ini juga disebut sebagai tahapan rekonstruksi, yaitu menyusun kembali konstruk-konstruk hasil dari
proses dekonstruksi, dengan konseptualisasi atau pemaknaan
yang baru.
Setelah dilakukan reinterpretasi terhadap variabelvariabel yang dipercaya sebagai pemicu motivasi tersebut,
dirumuskan lima tema yang masing-masing memiliki
karakteristik psikologis yang khas. Tema-tema tersebut akan
dijabarkan satu persatu beserta logika tematiknya yang
memberikan argumentasi mengenai kekhasan masing-masing
tema. Kelima tema yang muncul tersebut diberi nama sesuai
dengan sifat atau karakteristik psikologisnya, yaitu: (1) "urge";
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(2} 'freedom to choose"; (3} "challenge"; (4} "incentive"; dan
(5}

"Urge"
Tema pertama yang muncul dari penjelasan mengenai
dinamika psikologis dalam kemunculan motivasi berkisar
tentang dorongan yang muncul dari dalam diri individu.
Ada semacam desakan yang berasal dari dalam diri individu
sehingga timbul dorongan untuk berperilaku. Desakan ini
digambarkan oleh Freud (196la} sebagai "unpleasurable

tension" yaitu suatu kondisi ketidaknyamanan psikologis yang
menimbulkan ketegangan sehingga memicu perilaku. Maslow
(1943) menyebut desakan tersebut berupa "feel anxious and
unsafe" atau "extreme hunger'' atau "hunger for affectionate
relations", sedangkan McClelland (1966) menyebutnya
sebagai "urge to achieve".
Mengambil istilah yang dikemukakan McClelland (1966)
tema pertama yang muncul ini disebut "Urge", sebuah kata
yang bermakna "a strong desire or impulse" (Apple Inc.
Dictionary, 2007). "Urge" sebagai tema pertama yang muncul
dari konstruk-konstruk dalam dinamika motivasi adalah suatu
"force" yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi
"instinct", "need deprivation", "revenge", dan "interest".
Gambar 13 mengilustrasikan tema pertama dari "motivational
force" ini, yaitu "urge".
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Gam bar 13. "URGE" sebagai tema pertama dari "the force".

"Instinct" sebagai dorongan yang bersifat natural
memiliki karakteristik sebagai "the force" yang bekerja secara
otomatis mendesak perilaku, semacam reflek psiko-biologis
yang berkaitan dengan mekanisme "survival" manusia.
Penjelasan mengenai dinamika "instinct'' ini sebagian
besar dikemukakan oleh Freud (1961a, 1961b), namun juga
dikemukakan oleh Hull dalam "Drive Theory" (Dipboye, Smith,
dan Howell, 1994). "Instinct" didefinisikan sebagai sesuatu
yang harus dilakukan untuk bertahan hidup "survival"

"Need deprivation" merupakan "the force" yang
penjelasannya banyak dikemukakan oleh Maslow (1943,
1970), yaitu bahwa ketika manusia memiliki kebutuhan yang
bel urn terpenuhi, maka deprivasi ini akan mendorong perilaku
untuk menutupi kekurangan (gap) tersebut. Di samping itu
McClelland (1966) memiliki keyakinan bahwa ada sebagian
orang yang memiliki "need for achievement'' yang mendesakdesak untuk keluar sehingga mendorong perilaku yang
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mengarah pada pemenuhan kebutuhan untuk berprestasi
tersebut. llustrasi dari adanya "Urge" untuk berperilaku ini
terungkap dalam salah satu data wawancara, sebagai berikut:

"... keinginan untuk membantu itu berawal murni dari
diri sendiri, rasanya itu seperti
(Responden 4, baris 154)
Berdasarkan

penjelasan

tersebut

maka

"need"

didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diperoleh untuk bisa
bertahan hidup. Jika "instinct" adalah sesuatu yang harus
dilakukan, maka "need" adalah sesuatu yang harus diperoleh.

"Revenge" atau dendam (Maltby et al, 2008) adalah
desakan untuk berperilaku yang pada awalnya disebabkan
karena sakit hati. "Revenge" ini menjadi salah satu bentuk
"the force" yang bersifat negatif "the dark force" ketika
mendorong perilaku untuk mencelakakan pihak yang
telah menyakiti hatinya, "to harm the offender" (Maltby
et al, 2008), namun dalam beberapa kasus dapat juga
disublimasikan ke dalam bentuk perilaku positif, yaitu dengan
bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti
yang dipersangkakan orang atau dalam bentuk semangat
berprestasi atau berkompetisi untuk mengalahkan pihak
yang telah menyakiti hatinya, atau sekadar untuk mengobati
luka hatinya. Ada kebutuhan yang mendesak-desak untuk
melakukan sesuatu agar luka hatinya dapat terlupakan atau
tersembuhkan.
Dalam sebuah episode dari program "Kick Andy" di
Metro TV, Andrea Hirata (2008), yang mencuat namanya
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setelah novelnya Laskar Pelangi laku keras dan banyak
mendapat pujian di masyarakat, menyatakan:

"saya pikir keseluruhan hidup saya adalah balas dendam
kepada kekecewaan pada nasib Lintang. Saya berusaha
keras agar tidak menjadi Lin tang kedua" (Hirata, 2008)
Hal yang serupa juga terungkap dalam wawancara
mendalam. Salah seorang responden (R-5) mengungkapkan
bagaimana sakit hati yang dia rasakan menimbulkan "the
force" untuk membuktikan bahwa dirinya pantas dibanggakan.

"... penampilannya itu yang paling baik di antara
yang lain. Tapi itu malah dikritik. Kepala sekolah
ketika mengumumkan di depan mengkritik bahwa
itu berlebihan. Pokoknya dijelek-jelekkan. Memang
sentimennya sangat terlihat. Ketika itu di /apangan
dan mereka semua melihat ke arah saya karena tahu
saya ketuanya, jadi waktu itu satu sekolah berdiri di
/apangan itu. Di /apangan itu saya nangis. Dan saya
berfikir, kapan saya bisa membuat kepala sekolah itu
bangga sama saya." (Responden 5, baris 126-138)
Kedua contoh terakhir adalah manivestasi "revenge"
yang dapat dikatakan "positif" sebagai pemicu motivasi untuk
menjadi lebih baik atau membuktikan bahwa persangkaan
orang terhadap dirinya keliru.

"Interest" atau minat merupakan bentuk "urge" yang
paling lunak, yaitu berupa keinginan atau kesenangan yang
mendorong seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan
kesenangannya tersebut. "Interest'' ini sangat erat kaitannya

102

Motivasi dan Kepribadian

dengan talenta atau bakat, atau dalam wacana terbaru juga
disebut dengan "multiple intelligences" (Gardner, 1983).
Maslow (1943} memberikan contoh bahwa seorang penulis
akan memiliki "urge to write", atau dorongan untuk selalu
menu lis.
Kekuatan "interest" bisa sangat kuat sehingga seseorang
dapat melakukan sesuatu yang luar biasa menu rut pandangan
orang lain, dengan risiko yang tinggi, hanya demi memenuhi
dorongan minatnya, seperti memanjat gunung atau gedung
tinggi atau terjun payung, dan sebagainya. "Interest" ini ketika
memiliki intensitas yang kuat akan mendorong seseorang
untuk "harus" melakukannya, karena kalau tidak dilakukan
ibaratnya akan menimbulkan perasaan "sesak nafas" atau
terkungkung. Perasaan tersebut diungkapkan oleh salah satu
responden dalam wawancara, sebagai berikut:

"But I don't know, sometimes Ifeel, It's getting too .. um ...
like the room has no window and no
(Responden
7, baris 48-50)
Responden 7 menggambarkan perasaannya ketika
sudah lama dia tidak melakukan hobby-nya yaitu "traveling"
ke luar negeri. Ketika sudah lama dia tidak bepergian dia
merasa seolah-olah berada dalam kamar yang tak ada pintu
dan jendelanya, notabene terasa sesak.

"Interest" bisa juga disebut dengan "wants" atau
keinginan. Ia bisa berupa sesuatu yang ingin dilakukan atau
sesuatu yang ingin didapatkan. Jika "instinct" dan "need"
adalah sesuatu yang terkait dengan survival, tidak demikian
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halnya dengan "interest". Oleh karena itu "interest'' dapat
pula menjadi berlebihan dan menimbulkan masalah, misalnya
ketika berbentuk angan-angan kosong.

"Freedom to Choose#
Tema kedua yang muncul dari analisis data penelitian,
terkait dengan konstruk-konstruk kemandirian
"independence", kemampuan atau kesempatan untuk
menentukan nasib sendiri "self-determination" maupun
kemampuan untuk mengatur diri sendiri "self-regulation".
Tema ini pada intinya adalah adanya kebebasan bagi individu
untuk memilih perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu tema
kedua ini disebut sebagai "Freedom to Choose".

Gam bar 14. "Freedom To Choose" sebagai tema kedua dari "the force".

Tema "Freedom to Choose" ini muncul dalam teori-teori
motivasi yang bersifat intrinsik (Deci, 1971; Deci dan Ryan,
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1985; 2000; Ryan dan Deci, 2000; 2004; Deci et. al., 1994),
teori Herzberg (1968), maupun teori ''Job Characteristic
Model" (Hackman dan Odham, 1973). Teori-teori tersebut
berargumentasi bahwa manusia memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihan, yang dapat menjadi sumber motivasi.
Hal ini diungkapkan oleh Alexandris, Tsorbatzoudis, dan
Grouios (2002), sebagai berikut:

"... providing freedom of choice for the participants
could enhance intrinsic motivation." (Aiexandris,
Tsorbatzoudis, dan Grouios, 2002, hal 248)
Deci (1971) serta Deci dan Ryan (1985) bahkan
berpendapat bahwa kebebasan untuk memilih yang bersifat
intrinsik ini akan "terganggu" peran motivasionalnya ketika ada
unsur eksternal yang ikut bermain, seperti misalnya "reward".
Dalam kesimpulannya terhadap hasil eksperimen yang
dilakukannya terhadap anak-anak, Deci {1971) mengatakan:

"The first two experiments suggest that when money
is used as an external reward for some activity, the
subjects lose intrinsic motivation for the activity. It
appears that money ... may act as a stimulus which leads
the subjects to a cognitive reevaluation of the activity
from one which is intrinsically motivated to one which
is motivated primarily by the expectation of financial
reward." (Deci, 1971, hal 248}
Salah satu responden dalam wawancara memiliki
sikap yang mencerminkan kebebasan ini sebagai sebuah
"motivational force" untuk menempuh masa depannya.
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Berikut ini yang diungkapkan oleh Responden 1, ketika
mengilustrasikan kebebasan sebagai pendorong motivasinya:

"semenjak kecil sering menjadi juara, dan 'dah dipersiapkan jadi dokter; semua orang pasti cita-citanya jadi dokter. Karena aku orangnya selalu nggak seneng disamain,
maka sering di depan ke/as menyatakan cita-cita yang
berbeda dengan lainnya." (Responden 1, baris 1.8-23)
Dinamika psikologis dari motivasi yang didorong oleh

"freedom ta choose" adalah sebagai berikut. Ketika seseorang
merasakan adanya kebebasan untuk bertindak, akan muncul
kekuatan untuk melakukan sesuatu secara sukarela. Perilaku
yang dilakukan dengan sukarela ini akan memberikan
kenikmatan dan· keasyikan dalam diri individu.
Masalah kebebasan inijuga dikemukakan Maslow (1943)
sebagai kondisi yang menjadi prasyarat untuk terjadinya
motivasi. Berikut ini pernyataan Maslow (1943):

"There are certain conditions which are immediate
prerequisites for the basic need satisfactions. Such
conditions as freedom to speak, freedom to do what one
wishes so long as no harm is done to others, freedom to
express one >s self, freedom to investigate and seek for
information." (Maslow, 1943, hal 383).

"Challenge"
Tern a berikutnya yang mencuat dalam dinamika motivasi

berhubungan dengan peran pihak lain sebagai pemberi
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stimulus yang mendorong seorang individu untuk berperilaku
atau merespon stimulus tersebut. Tema ketiga ini disebut

"Challenge", yaitu situasi maupun perlakuan yang diberikan
pihak lain yang bersifat menantang atau menstimulasi secara
psikologis. Yang dapat dikategorikan dalam "Challenge"

"difficult

adalah
dan

Garland (1984) mengilustrasikan bahwa "challenge"
dapat diciptakan melalui desain kerja yang tepat sehingga
akan menimbulkan motivasi. Berikut ini argumentasinya:

"redesign of work provides a strategy for moving away
from extrinsic props to worker motivation and to move
instead toward internal work motivation that causes
the individual to do the work because it interests him,
challenges him, and reward him for a job well done."
(Garland, 1984, hal 421) .
.
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Gambar 15. "Challenge" sebagai tema ketiga dari "the force".
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Dalam desain kerja yang dimaksudkan tersebut di atas
tercakup hal-hal yang merupakan unsur-unsur yang memicu
timbulnya "motivational force". Unsur-unsur tersebut
memiliki sifat menantang "challenging", yaitu: (1) tujuan yang
menantang "difficult goal" (Locke dan Latham, 1984); (2)
tantangan yang berbentuk adanya ketidak seimbangan antara

input dan "outcomes" "inequity" (Adams dan Rosenbaum,
1962; Adams, 1963); (3) tuntutan pekerjaan yang sulit atau
berat"demand"; (4) beban psikologisyangberupa kepercayaan
"trust" atau tanggungjawab "responsibility"; serta (5) adanya
atau diciptakannya situasi bersaing atau iklim persaingan
"competition" untuk menjadi yang terbaik (McClelland, 1965)
agar memacu motivasi.
Myers (1964) dalam penelitiannya selama enam
tahun menemukan jawaban terhadap pertanyaannya "What
motivate employee to work effectively?", sebagai berikut:

job which allows a feeling of achievement,
responsibility, growth, advancement, enjoyment of work
itself, and earned recognition" (Myers, 1964, hal 73).
Pekerjaan yang menantang adalah yang memberikan
rasa telah berprestasi, tanggungjawab, pertumbuhan,
kemajuan, keasyikan dalam bekerja, dan mendapatkan
pengakuan atau pujian. Dalam hal ini menantang memiliki arti
positif yaitu memotivasi orang untuk melakukannya.
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"Incentive"
Tema keempat juga ada kaitannya dengan pihak lain
namun berbeda dari "challenge" dalam hal sifat hubungannya.
Jika pada "challenge" stimulus diterima sebelum seorang
individu melakukan sesuatu, pada tema keempat yang terjadi
adalah sebaliknya. Tema keempat terkait dengan sesuatu yang
terjadi atau dialami individu, yang merupakan akibat dari apa
yang telah dilakukan oleh individu tersebut. Yang termasuk
dalam tema keempat ini adalah
dan "achievement'' atau "accomplishment''. Satu
kata yang mencerminkan tema keempat ini adalah "incentive".
Pengertian "incentive" ini tidak jauh berbeda dengan
istilah yang juga dikemukakan oleh Tolman (1955) sebagai
salah satu unsur di samping "expectation" dalam teorinya
mengenai "performance vector''. Demikian juga dengan
Atkinson (1957) yang merumuskan bahwa motivasi adalah
fungsi dari
dan
Dalam
hal ini, yang dimaksud sebagai "incentive" mencakup hal-hal
yang bersifat material (seperti "reward" maupun immaterial
'1eedback", dan "achievement''.
(seperti
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Gam bar 16. "Incentive" sebagai tern a keempat dari "the force".

Eby, Freeman, dan Lance (1999) merangkum beberapa
penelitian yang menjelaskan peran "support" dan "achieve-

ment" sebagai instrumen yang memiliki karakteristik sebagai
"incentive" untuk meningkatkan motivasi.
"Supervisors can play a key role in this process by
encouraging and assisting individuals as they strive to
attain meaningful goals. As these goals are achieved,
individuals' intrinsic motivation is expected to increase."
(Eby, Freeman, dan Lance, 1999, hal 467)
Alexandris, Tsorbatzoudis, dan Grouios (2002) dalam
penelitian mereka mengenai "leisure activities" menemukan
bahwa aktivitas rekreasi tidak selalu dapat dijelaskan dengan

"intrinsic motivation". Para responden memiliki alasan-alasan
yang bernuansa "incentive" yang memotivasi mereka untuk
rekreasi, misalnya demi kesehatan dan sebagainya. Berikut ini
kesimpulan mereka:

110

Motivasi dan Kepribadian

"The present studies also provided evidence for the
positive influence of extrinsic motivation on frequency of
participation. This is an interesting finding, since leisure
behavior, by definition, is considered as intrinsically
motivated {!so-Aloha, 1989}. However, it has to
emphasized that the context of the present study was
sport for recreational purpose. Participation in sport is
not always considered as a pure leisure activity. Studies
conducted among sport and exercise participants have
reported similar results (e.g., Frederick and Ryan, 1993;
Mathes, McGiver, & Schneider, 1992). External reasons,
such as health and fitness, attractiveness, general
appearance, and weight control are important incentive
towards sport and exercise participation" (Aiexandris,
Tsorbatzoudis, dan Grouios, 2002, hal 248)
Dukungan

data-data tersebut menegaskan

bahwa

"incentive" merupakan tema yang universal sebagai salah
satu sumber motivasi dalam berbagai situasi dan berbagai
bentuknya.

"Meaning"
Tema kelima yang muncul adalah kebermaknaan atau
lebih dikenal dengan istilah "meaning". Seorang individu
akan merasakan adanya kebermaknaan dalam perilaku
ketika dia merasakan adanya "sense of competency" atau

''feeling competent" atau "self-efficacy'' (Bandura, 1997},
kemudian adanya perasaan senang atau "feeling good"
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atau "sense of enjoyment" (Csikszentmihalyi, 1996L "sense

of accomplishment" atau "self-actualization" (Maslow,
1943; 1970), '1eeling content of being able to change" atau
"contribution" dan "sense of value" atau "valence" (Vrom,
1964). Seorangind ividu akantermotivasi ketika ada kesem pat an
untuk memberikan makna dalam kehidupannya seperti yang
diungkapkan oleh Victor Frankl (1984) dalam bukunya "Man's

search for meaning". Secara tegas Frankl (1984) menekankan
pentingnya "meaning" ini bagi "motivational force", yang ia
nyatakan sebagai berikut:

"according to logotherapy, this striving to find a meaning
in one's life is the primary motivational force in men.
That is why I speak of a will to meaning in contrast to
the pleasure principle (or, as we could also term it the
will to pleasure) on which Freudian psychoanalysis is
centered, as well as in contrast to the will to power on
which Adlerian psychology, using the term "striving for
superiority" is focused." (Frankl, 1984, hal 121)
Esensi dari kebermaknaan ini adalah adanya kepercayaan
bahwa di luar sana suatu saat pasti ada kebaikan yang akan
muncul dari usaha yang dilakukan, "a belief that something
good will come up, out of uncertainty". Untuk itu seorang
individu akan rela untuk menempuh perjalanan yang sulit dan
penuh tantangan demi memperjuangkan keyakinannya ini.
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Gambar 17. "Meaning" sebagai tema kelima dari "the force".

Garland (1984) juga memberikan pengertian mengenai
"meaning" ini dengan menjelaskan bahwa sesuatu yang
memiliki "meaning" semestinya bersifat penting, bernilai dan
pantas dilakukan. Berikut ini ungkapannya:

"Experienced meaningfulness, i.e. the person must
experience the work as generally important, valuable,
and worthwhile." (Garland, 1984, hal 422)
Kelima tema yang muncul beserta konstruk-konstruk
yang terkait dirangkum dalam Tabel 3. Masing-masing
tema memiliki karakteristik psikologis yang khas, yang
berbeda dengan tema yang lainnya. Tema-tema yang telah
teridentifikasi tersebut merupakan sumber-sumber motivasi.
Maksud dari sumber motivasi adalah bahwa kelima tema
tersebut adalah suatu situasi psikologis yang dapat memicu
atau menjadi sebab timbulnya motivasi, dalam hal ini
"motivational force". Dengan demikian, untuk selanjutnya
kelima tema tersebut disebut sebagai "motivational sources".
Dinamika dari "motivational sources" ini akan dibahas pada
bagian berikut dari bab ini.
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Tabel 3. Rangkuman tema-tema dalam dinamika motivasi
Tern a

Konstruk

Karakteristik psikologis

Urge

Instinct

Dorongan yang mendesak-desak dari
dalam diri individu untuk melakukan
sesuatu

Need deprivation
Revenge.
Interest
Freedom to
choose

Autonomy
Independence
SelfDetermination

Kondisi yang dirasakan oleh individu
yang memberikan dorongan untuk
bertindak tanpa tergantung orang
lain.

Self-Regulation
Challenge

Difficult goal
Demand
Inequity

Stimulasi yang diberikan atau berasal
dari pihak lain yang memancing atau
menekan seorang individu untuk
bergerak meresponnya

Trust
Responsibility
Competition
Incentive

Reward
Constructive
feedback
Support

Sesuatu yang diperoleh sebagai hasil
dari perilaku yang menimbulkan daya
tarik yang memicu perilaku lebih
lanjut.

Achievement
Meaning

Enjoyment
Self-Efficacy
Self-Actualization

Suatu nilai yang terkandung dalam
pilihan perilaku tertentu, sehingga
perilaku tersebut dirasakan berharga
untuk dilakukan.

Contribution
Valence
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Menyusun "The Human Motivation Model"
Analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik
11 0pen
coding" telah memunculkan kategorisasi konstrukkonstruk dalam dinamika motivasi ke dalam dua kategori
besar, yaitu: (1) 11Scalar constructs" "content theories"; dan
(2) 11 Vector constructs" 11 process theories". Analisis lebih
lanjut berupa re-interpretasi dari konstruk-konstruk dan
rekonstruksi kelompok-kelompok konstruk ke dalam konstruk
baru, telah memunculkan lima tema besar dalam dinamika
motivasi tersebut, yaitu: (1) 11Urge"; (2) "freedom to choose";
(3) 11Challenge"; (4) "incentive"; dan (5) "meaning". Kelima
tema besar motivasi tersebut memiliki karakteristik psikologis
yang khas yang dapat menjadi sumber timbulnya motivasi,
sehingga untuk pembahasan lebih lanjut disebut sebagai
II

motivationa I sources".

0pen coding" yang memunculkan
motivational sources" tersebut masih sebatas pada "scalar
constructs". Pada tahapan selanjutnya analisis dilakukan
dengan teknik axial coding" yang mengintegrasikan "scalar
constructs" dengan Vector constructs" sehingga dapat
menyusun sebuah model motivasi yang dinamis. Axial
coding" dilakukan dengan menggali sifat hubungan dari
source" dengan motivational
masing-masing
source" yang lainnya.
Hasil

analisis

11

11

11

11

11

11

Sifat hubungan ini adalah manifestasi dari "vector

constructs" yangtelah teridentifikasi pad a analisissebelumnya.
Sebagai contohnya, "urge" adalah sumber motivasi yang
memiliki sifat mendorong "push". "Vector construct" yang
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memiliki makna seperti itu adalah "drive", sehingga "urge"
adalah sumber motivasi yang memunculkan "drive" sehingga
mengaktivasi sumber motivasi yang lain. Sumber motivasi
yang menjadi sasaran dari "drive" yang berasal dari "urge"
adalah "freedom to choose", yang merupakan titik sentral bagi
terjadinya perilaku. Sebaliknya, "freedom to choose" sesuai
dengan sifatnya memiliki kebebasan untuk menentukan
apakah akan mengikuti "drive" dari "urge" tersebut atau
tidak. Dengan demikian "vector construct" yang muncul dari

'freedom to choose" ke arah "urge" adalah "control", yaitu
suatu mekanisme pengendalian.

"Freedom to choose" di samping merasakan "drive" dari
"urge", juga mendapat tekanan "pressure" dari "challenge"
sehingga memiliki pilihan untuk merespon atau diam. Respon
terhadap "challenge" yang bersifat proaktif disebut juga
sebagai "challenge seeking", yaitu perilaku yang secara sengaja
dilakukan untuk mencari tantangan. Perilaku "challenge
seeking" ini merupakan istilah yang lebih tepat dari salah
kaprah yang selama ini terjadi pad a istilah "risk taking". lstilah

"risk taking behavior" merupakan sebuah kesalahan konsep
karena "risk" adalah sesuatu yang seharusnya dihindari bukan
diambil. Ketika seseorang melakukan kegiatan yang berisiko
tinggi, dia tidak sedang mengambil risiko, tetapi sedang
mencari tantangan. Ketika seseorang memanjat tebing, dia
akan dengan seluruh daya upayanya menghindar dari risiko
jatuh. Dia memanjat tebing bukan untuk mencari jatuh, tetapi
untuk menghindari jatuh, yang merupakan tantangan bagi
kemampuan dan kecerdasannya.
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Hubunganantara"freedomtochoose"dengan"incentive"
adalah "expectancy". Seperti yang sudah dirumuskan oleh
Tolman {1955), Atkinson (1957), dan Vroom (1964), motivasi
manusia didorong oleh adanya ekspektansi terhadap suatu
bentuk insentif. Dengan demikian maka "expectancy" adalah

"vector construct" yang muncul dari "freedom to choose"
ke arah "incentive". Sebaliknya, "incentive" memiliki fungsi
sebagai "reinforcer" terhadap perilaku selanjutnya. Sejauh
mana kekuatan "incentive" terhadap perilaku selanjutnya
merupakan pilihan yang akan ditentukan oleh seorang
individu. Dengan demikian, "reinforcement" adalah "vector

construct" yang muncul dari "incentive" ke arah "freedom to
choose".
"Meaning" adalah sumber motivasi yang memiliki sifat
unik. Ia adalah "muara" dari tiga sumber motivasi yang lain.

"Freedom to choose" memiliki pilihan untuk mengaktualisasikan diri menuju "meaning" secara langsung seperti yang
dijelaskan oleh Maslow (1943). Maslow (1943) mengatakan
bahwa mereka yangtelah puas dengan kebutuhan-kebutuhan
dasarnya, adalah pribadi yang siap untuk mengaktualisasikan
dirinya. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka "urge" tidak memiliki hubungan langsung dengan "meaning". Berbeda
dengan pendapat Maslow (1943), dalam hal ini aktualisasi
diri bukanlah salah satu dari "needs", melainkan suatu proses
transformasi untuk memberikan makna dalam kehidupan.
Manusia tidak perlu menunggu kebutuhannya terpenuhi terlebih dahulu baru mengaktualisasikan diri. Manusia memiliki
"freedom to choose" untuk menentukan apakah ia akan men-
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transformasikan diri menjadi lebih bermakna atau sekadar
mengurusi kebutuhan-kebutuhan dasarnya saja.
Proses mencari makna "man search for meaning" tidak
hanya melalui mekanisme aktualisasi diri, namun juga dapat
melalui tantangan-tantangan yang dilaluinya. Seperti yang
telah dijelaskan dalam teori "intrinsic motivation", perilaku
mencari tantangan "challenge seeking behavior" sebenarnya
memiliki agenda untuk mencari makna di balik tantangan
tersebut. Seseorang yang asyik dalam melalui tantangandemi-tantangan akan mengalami "flow" yang menggairahkan
dan memuaskan, yang pada akhirnya menemukan makna
dari perjuangannya tersebut berupa "sense of enjoyment''
(Csikszentmihalyi, 1996). Fenomena ini terungkap dalam
pepatah-pepatah tradisional seperti "bersakit-sakit dahulu,
bersenang-senang kemudian" atau "no pain no gain".
Jalur ketiga menuju meaning" adalah melalui "incentive". Seperti yang dikemukakan oleh Vroom (1964), "incen11

tive" adalah tujuan antara menuju "valence", yaitu suatu "outcomes" yang memiliki makna yang signifikan bagi kehidupan
seseorang. Jalur dari "incentive" menuju "meaning" ini disebut sebagai "instrumentality''. Yang dimaksud sebagai "instrumentality'' adalah seberapa kuat hubungan antara suatu bentuk "incentive" dalam memberikan makna bagi seseorang.
Misalnya manakah yang lebih kuat hubungannya dengan kebermaknaan hid up, antara insentif yang berupa upah dengan
insentifyang berupa "recognition" atau penghargaan.
Analisis dengan "axial coding" menghasilkan sebuah
model motivasi "The Human Motivation Model" yang
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terintegrasi, seperti terlihat pada Gam bar 18 berikut ini. "The

Human Motivation Model'' ini merupakan bagian pertama
dari tiga bagian pokok dari teori motivasi baru yang dihasilkan
dalam buku ini.

Meaning

/

"'
.:;.•

Challenge

:;

Incentive

Freedom
to Choose

;It<

"tic

Urge
Gambar 18. Dinamika sumber-sumber motivasi "the human motivation modef'

Berikut ini akan diuraikan penjelasan lengkap dari '7he
Human Motivation Model" sebagai sebuah teori motivasi yang
terintegrasi "integrated theory of motivation". Penjelasan
akan

mencakup

masing-masing "content''

atau "scalar

constructs", dan juga dinamika antar konstruk tersebut yang
sa ling dihubungkan oleh "vector constructs" yang merupakan
proses interaktif yang holistik dan dinamis. Semua penjelasan
akan bermuara pada dinamika dari munculnya "motivational

force".
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"Freedom to choose" sebagai karakteristik dari "self'
Man usia terlahir dengan bekal berupa kebebasan untuk
memilih "freedom to choose" yang pad a awalnya masih berupa
potensi, dan akan semakin berkembang sejalan dengan
bertambahnya pengalaman hidupnya. "Freedom to choose"
ini merupakan sifat dasar atau hakekat dari diri "self' seorang
individu. Dengan kata lain, ('freedom to choose" ini adalah
titik sentral dalam kehidupan psikologis seorang individu,
yang akan selalu berperan dalam "motivated behavior'' yang
dilakukannya.
Hal ini sesuai dengan pandangan Muhammad Iqbal
(1930) yang mengatakan bahwa sifat dasar dari ego adalah
kebebasan dan keabadian. Yang dimaksud sebagai ego oleh
Iqbal (1930) adalah sama dengan "self', yang oleh Ibn ai-Nafis
(dalam Fancy, 2006) disebut sebagai ''souf' (ruh). Menurut
lbnu Sina, ruh ini adalah yang ditiupkan oleh Tuhan menjadi
manusia yang diberi kebebasan untuk memilih.
Kebebasan untuk memilih adalah sumber pertama
bagi perilaku termotivasi seorang manusia. Seperti yang
menjadi dasar argumentasi Maslow (1970), kebebasan adalah
prasyarat awal bagi keniscayaan untuk munculnya "motivated
behavior''. Dalam kebebasannya, seorang manusia memiliki
empat "resources" "human faculties" yang menjadi sumber
pertimbangan dalam memilih perilaku, yaitu akal"cognitive",
perasaan "affective", kehendak "will" atau "conative", dan
hati nurani "conscience" yang bersifat intuitif dan spiritual.
"Human faculties" tersebut bekerja secara integratif dalam
memicu motivasi untuk berperilaku (Iqbal, 1930; Erez dan
lsen, 2002; Festinger dan Carlsmith, 1959)
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"Urge" Sebagai "Push Factor''
Di samping memiliki karakteristik dasar berupa kebebasan, man usia sejak lahir juga didorong oleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya "urge" untuk hidup dan mempertahankan
hidup "survival". Pada awalnya dorongan-dorongan kebutuhan tersebut bersifat instinktif atau otomatis, yang bersifat

universal"nature", kemudian berkembang dan muncul kebutuhan-kebutuhan lain yang merupakan hasil interaksi dengan
pengalaman hidupnya, yang lebih bersifat kultural "nurtured".
Kebutuhan yang bersifat universal mencakup kebutuhankebutuhan untuk mempertahankan hidup "survival",
sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kultural
adalah kebutuhan untuk menyatu atau beradaptasi dengan
lingkungannya '{adjustment''. Kebutuhan 11Survival" meliputi
kebutuhan untuk minum, makan, dan pakaian atau tempat
berlindung untuk melindungi diri dari cuaca yang mengancam
kesehatan. Pada saat seorang individu mencapai kedewasaan
secara biologis "baligh" muncul kebutuhan seksual sebagai
akibat dari perubahan biologis dari tubuhnya. Kebutuhan
"adjustment'', yang bersifat kultural adalah misalnya "need for

achievement'', need for afiliation", "need for power", "need
for esteem", dan sebagainya yang berbeda pada tiap budaya
It

yang berbeda.
Manifestasi atau cara pemenuhan dari SUrvival needs"
dalam kehidupan seseorang juga bersifat kulturat misalnya
11

kebutuhan untuk menikah, walaupun berhubungan dengan
pemenuhan kebutuhan seksual namun dalam budaya
berbeda akan disikapi secara berbeda pula. Contoh lain
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adalah bervariasinya adab dan etiket dalam menghidangkan
makanan pada budaya yang berbeda.
Kebutuhan-kebutuhan yang memiliki sifat sebagai
impuls yang mendesak-desak "urge" ini akan melakukan
dorongan kuat "drive" terhadap "self' yang harus mengambil
keputusan untuk memilih perilaku apa yang menurutnya
tepat untuk mengontrol atau mengendalikan "urge" tersebut.
Untuk menentukan tindakan yang "tepat" ini, "self" yang
memiliki kebebasan untuk memilih, akan menggunakan akal,
perasaan, kehendak, serta hati nuraninya secara dinamis.
Kekuatan dari masing-masing "human faculties" tersebut
bervariasi pada tiap individu, sehingga perilaku yang muncul
juga akan bervariasi pada individu yang berbeda.
Dinamika 11drive" dan 11Control" ini merupakan sumber
motivasi yang akan mendorong timbulnya perilaku termotivasi
internal dalam diri manusia.
yang merupakan
Dinamika internal ini merupakan 11 pertempuran abadi" yang
berlangsung dalam diri setiap individu yaitu tarik-menarik
atau dorong-mendorong antara "freedom to choose" dengan
11
Urge". Kesehatan psikologis seorang individu ditentukan
oleh sifat hubungan dari "freedom to choose" dengan "urge"
tersebut. Dalam diri seorang individu yang sehat secara
psikologis, 11freedom to choose" memiliki posisi sebagai 11tuan",
sedangkan 11 Urge" dalam posisi sebagai 11 budak". Sebaliknya,
ketika "urge" memiliki posisi sebagai "tuan" dalam diri
individu, maka "freedom to choose" kehilangan maknanya,
yaitu kehilangan kebebasannya. Ketika hal tersebut terjadi
maka individu tersebut mengalami sakit secara psikologis.
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Seorang individu yang sakit secara psikologis akan
berada pada situasi yang sulit untuk memunculkan motivasi
yang sehat pula. Dalam suatu organisasi atau masyarakat,
individu yang dikuasai oleh "urge" akan sulit ditumbuhkan
motivasinya dengan strategi seperti apapun juga. Hanya
individu-individu yang memiliki "freedom to choose" sebagai
"tuan" dalam dinamika internalnya yang dapat diharapkan
untuk menumbuhkan "motivational force" pada tataran
yang lebih tinggi. Mereka adalah individu-individu yang
"sudah selesai" dengan dirinya sendiri, yang oleh Maslow
(1943) disebut sebagai "the satisfied person" yang siap untuk
mengaktualisasikan dirinya.

Transformasi Diri Menuju Kebermaknaan Hidup "Meaning"
Bagi "self' yang sehat, sumber motivasi terbuka
lebih Iebar dan luas. Kekuatan dari ''freedom to choose"
yang dimilikinya memberikan banyak inspirasi untuk
mentransformasikan dirinya menjadi manusia yang lebih
bermakna, yang disebut oleh Hall (2008) sebagai "the bright
side of human nature". Makna "meaning" menjadi penting
bagi mereka, dan merupakan sumber motivasi yang luar
biasa, sebagai bentuk dari proses aktualisasi dirinya.
Banyak cara untuk mendapatkan makna dalam kehidupan, misalnya dengan meningkatkan "sense of competence",
memberikan kontribusi pada orang lain atau masyarakat, meningkatkan pencapaian "accomplishment'' dalam kehidupan,
memperjuangkan nilai-nilai "values" atau "valence" yang di-

Motivasi dan Kepribadian

123

yakini, atau sekadar menikmati hidup dengan menikmati segala aktivitas yang dapat dilakukannya "enjoyment'' secara
sehat.
Mencintai dalam arti spiritual seperti yang dilukiskan
oleh Frankl (1984} juga termasuk sebagai sumber motivasi
yang memiliki tema "meaning" ini. Cinta yang melampaui
batasan-batasan biologis dan sosial "beyond biological and

social exchange process" akan mampu mentransformasikan
diri seseorang dalam menapaki kehidupan sehingga lebih
bermakna. Cinta yang seperti ini bahkan memiliki sifat
menyembuhkan secara psikologis "psychologically healing"
bagi pribadi seorang individu (Peck, 1974).

''Challenge" Sebagai ''External Pressure"
lnteraksi

seorang individu

dengan

lingkungannya,

baik yang bersifat fisik maupun sosial, menimbulkan
gesekan-gesekan yang menjadi sumber lain bagi bangkitnya
"motivational force". lbarat energi panas yang memercik
karena gesekan, secara psikologis gesekan-gesekan dengan
lingkungan merupakan sumber motivasi yang disebut

"challenge".
"Challenge" mengusik kebebasan seorang individu
dalam bentuk tuntutan atau tekanan "pressure" yang
memaksa individu tersebut untuk merespon. Tuntutan atau
tekanan tersebut dapat berupa kompetisi (Atkinson dan
Reitman, 1956), ketidakadilan "inequity'' (Adams, 1963;
Lawler dan O'Gara, 1967; Valenzy, dan Andrews, 1971), atau
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target yang sulit "difficult goal" (Locke, et al. 1981; Locke,
Latham, dan Erez, 1988; Locke, 2000; Locke dan Latham,
2002), yang bersifat "overt'' (terbuka). Di samping itu ada
juga yang bersifat "covert" (tersembunyi), seperti misalnya

"trust'' dan "responsibility'' (tanggungjawab) (Livingston,
1969). "Pressure" dalam berbagai bentuknya tersebut
merupakan sumber motivasi yang juga memiliki kekuatan
untuk mendorong timbulnya "motivated behavior'.
Di sisi lain, kebebasan seorang individu kadang dengan
sengaja mendorongnya untuk mencari tantangan "challenge

seeking". Mereka yang gemar mencari tantangan ini merasa
atau memiliki keyakinan bahwa di balik tantangan tersebut
terdapat sesuatu yang lebih bermakna bagi dirinya. Dengan
kata lain, mereka yakin bahwa jika mereka berhasil melewati
tantangan maka pengalaman tersebut akan mengalir "flow''
menuju kebermaknaan yang lebih tinggi (Csikszentmihalyi,
1996; Lee, 2005}. Keyakinan tersebut tercermin dalam katakata bijak yang sangat akrab di berbagai budaya, yaitu:
"sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" (QS
94:5-6), "no pain, no gain" (pepatah lnggris), "bersakit-sakit
dahulu, bersenang-senang kemudian" (pepatah Melayu).
Secara empiris, orientasi pada "challenge" (atau "challenge
seeking" dan "sense of personal control" (atau "freedom to
choose" memiliki pengaruh signifikan terhadap kesuksesan
dalam dunia kerja {Dunifon dan Duncan, 1998}.
Dalam literatur psikologi terdapat salah kaprah yang
menyebut fenomena ini sebagai "risk taking behavior' atau
perilaku mengambil risiko. lstilah tersebut bertentangan
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dengan istilah lain yang juga dikenal dalam literatur psikologi,
yaitu "risk aversion" atau penghindaran dari risiko. Yang lebih
logis adalah "risk aversion" karena risiko adalah memang
sesuatu yang harus dihindari, bukan untuk diambil. Dengan
demikian, istilah "challenge seeking" adalah lebih tepat untuk
menggambarkan perilaku yang barkaitan dengan menembus
tantangan demi mendapatkan makna yang lebih tinggi.

Incentive Sebagai "Pull Factor" dalam "Motivational Force"
Di samping memberikan "challenge", lingkungan dapat
pula menawarkan "incentive" pada individu. Berbeda dengan

"incentive" adalah sesuatu yang menjadi
dari perilaku seorang individu. Jika "challenge" adalah
sesuatu yang mendahului perilaku, "incentive" adalah sesuatu
yang mengikuti perilaku. Walaupun demikian, "incentive"
memiliki peran dalam menarik "pull factor'' untuk diulanginya
perilaku yang sama, yang telah dilakukan sebelumnya dan
menyebabkan munculnya "incentive" tersebut. Proses ini
oleh Skinner (1953) disebut sebagai proses "reinforcement",
sedangkan Thorndike (1911) menyebutnya sebagai "the law

of effect".
"Incentive" dapat berbentuk materi maupun non-materi,
dapat pula berbentuk uang maupun in-natura. Dukungan
"support'' terhadap usaha yang dilakukan seorang individu,
pujian "recognition" sebagai salah satu bentuk "constructive
feedback'' merupakan contoh-contoh dari "incentive" yang
bersifat non-materi. Di samping itu "incentive" dapat pula
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bersifat intrinsik, seperti misalnya prestasi "achievement''
atau kepuasan terhadap hasil kerja yang telah dilakukan.
Semua hal tersebut merupakan sumber motivasi yang akan
menarik seorang individu untuk mengulangi perilaku yang
telah berdampak pada diperolehnya "incentive" dalam segala
bentuknya.
Pada sisi lain, potensi individu yang memiliki kebebasan
untuk memilih "freedom to choose" dapat mempersepsi
"incentive" sebagai jalan untuk mendapatkan sesuatu yang
lebih bermakna. Seorang individu dapat melihat peluang
untuk mendapatkan "incentive" tertentu, atau memiliki
"expectancy" yang kuat untuk mendapatkan "incentive"
tertentu. Kekuatan "expectancy" ini juga dapat menjadi
sumber motivasi untuk meraih "incentive" yang diidamidamkan (Vroom, 1964; Eden, 1984).
Lebih jauh lagi suatu "incentive" tertentu dapat
dipersepsi sebagai jalan untuk mendapatkan sesuatu yang
lebih bermakna. "Incentive" dapat diyakini sebagai sarana
yang memiliki dampak "instrumentaf' bagi tercapainya
kebermaknaan hidup "meaning", yang juga disebut sebagai
"valence" oleh Vroom (1964). Sebagai contoh, misalnya
"achievement'' yang memuaskan dan berulang-ulang
akan menyebabkan meningkatnya "sense of competence"
seseorang. Ucapan terima kasih atas hasil kerja akan
menumbuhkan "sense of contribution".
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"Human Motivation Model" Sebagai
Integrated Moder'

Holistic-Dynamic-

Dalam dinamika motivasi yang terjadi pada kenyataan
hidup sehari-hari, semua komponen dalam "the human motivation model" tersebut akan berperan secara holistik dan dinamis, serta integratif. Berikut ini akan diilustrasikan dua contoh
dari interaksi antar komponen-komponen dari "the human motivation model" secara holistik, dinamis, dan terintegrasi.
Sebut saja si A, adalah seorang sarjana yang baru lulus
dari perguruan tinggi ternama. Sebagai seorang sarjana yang
baru lulus dia memiliki dua kebutuhan pokok yang harus
segera dipenuhi, yaitu mencari kerja dan menikah. Walaupun
dorongannya untuk segera menikah lebih kuat, namun
keluarga besarnya rnengharapkan dia untuk mendapatkan
pekerjaan yang mapan terlebih dahulu. Si A ini mengalami
dilema karena ada dua kekuatan yang bekerja terhadapnya,
yaitu "urge" untuk menikah dan "challenge" "pressure" untuk
berusaha mapan terlebih dahulu.
Karena si A ini adalah seorang yang berilmu dan
sehat secara psikologis maka dia memiliki keyakinan bahwa
"challenge" yang harus dihadapinya akan membawanya
pada kebermaknaan hidup yang lebih tinggi, yaitu keluarga
yang tenteram dan mapan. Keyakinan tersebut memberinya
kekuatan untuk mengendalikan "control" dorongannya untuk
segera menikah "urge". Kepatuhannya terhaqap nasehat
keluarga besarnya tersebut membuat orang tuanya senang
sehingga mereka memberi "support" "incentive" bagi A dalam
usahanya untuk mencari pekerjaan.
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Adanya "support" dari orangtua menambah motivasi
A untuk berusaha sekuat tenaga dalam mencari pekerjaan.
Ketika peluang berupa kesempatan kerja datang, motivasi
A semakin tinggi lagi karena sekarang sudah semakin
jelas bahwa kesempatan kerja tersebut (yang merupakan

incentive dari usahanya) memiliki nilai instrumental terhadap
tercapainya apa yang diidam-idamkannya, yaitu membangun
keluarga yang tenteram dan mapan. "Urge" untuk memenuhi
kebutuhan biologisnya dengan menikah menjadi suatu
keniscayaan yang tidak menjadi beban pikirannya lagi. "Urge"
dalam contoh ini tidak berarti diingkari, tetapi ditahan atau
ditunda "pushed to the background", atau dikendalikan secara
sehat "effectively controlled".
Untuk contoh kedua sebut saja si X, seorang karyawan
yang sedang berada di tengah perjalanan karirnya. X
bekerja di sebuah perusahaan minyak, di kantor pusatnya
di jalan Gatot Subroto Jakarta. Motivasinya untuk bekerja di
perusahaan minyak adalah karena gajinya yang cukup besar
jika dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya.
Ketika melamar untuk sebuah posisi di perusahaan
minyak tersebut, dia baru saja menikah. Sebenarnya dia
menyukai pekerjaannya yang lama, namun karena gajinya
pas-pasan, maka ia mencari kesempatan untuk pindah kerja

"urge" dalam bentuk "need deprivation". Lowongan yang ada
pada salah satu perusahaan minyak menarik minatnya untuk
melamar. Ada ekspektansi akan diperolehnya gaji "incentive"
yang besar, yang akan memiliki peran instrumental dalam
menghidupi keluarga barunya. Akhirnya X diterima dan sa at ini
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sudah berkarir selama kurang lebih tiga tahun di perusahaan
minyak terse but. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam
hatinya, yang membuat ada kekuatan kehendak "freedom to
choose" dalam dirinya yang bergejolak.
Sejak lulus sebagai sarjana, X memiliki suatu cita-cita
untuk meng-aktualisasikan dirinya sebagai pendidik atau
cendekiawan. Dengan menjadi pembelajar dan pengajar,
X percaya akan dapat lebih banyak memberikan manfaat
bagi generasi mendatang "contribution". Di sisi lain, X juga
menyadari bahwa banyak tantangan 11Challenge" yang harus
ditembus untuk dapat mewujudkan cita-citanya tersebut.
Pada pekerjaannya yang sekarang, X tidak begitu menikmati tugas pokoknya yang sebagian besar bersifat melulu administratif. Setiap ada kesempatan untuk memberikan presentasi, X selalu bersemangat karena ia menemukan
keasyikan 11enjoyment'' dalam melakukan hal itu. Setiap kali
X melakukan presentasi atau memberikan training pada
rekan-rekannya sesama karyawan, ia selalu menuai pujian

"support''. Hal ini semakin memantabkan niat X untuk berganti karir menjadi pendidik.

"Feedback'' positif yang selalu dia dapatkan setiap kali
memberikan presentasi maupun training telah memperkuat
"motivational force"-nya untuk menembus segala tantangan
dan kesulitan "challenge seeking" demi meraih cita-citanya
untuk menjadi pendidik "self-actualization". Akhirnya keputusan berat tersebut diambil oleh X, dengan mengundurkan
diri dari posisinya sebagai karyawan perusahaan minyak, dan
menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi.
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Kedua

contoh

yang

merupakan

ilustrasi

dalam

kehidupan sehari-hari tersebut menunjukkan bagaimana "the

human motivation model" dapat menjadi kerangka teoritis
yang holistik-dinamik-integratif untuk menjelaskan dinamika
motivasi, atau lebih tepatnya "motivational force" secara
komprehensif. Teori yang bersifat holistik-dinamik-integratif
ini menjawab permasalahan teoritis yang masih belum tuntas
dalam usaha mengintegrasikan dinamika motivasi, seperti
yang diungkapkan oleh Maslow (1970) serta Bandura dan
Locke (2003). Bahkan gerakan "positive psychology" (Becker
dan Marecek, 2008} yang fokus pada "individual flourishing"
masih melihat manusia secara parsial.
Maslow (1970) menyampaikan pandangan serupa yang
disebutnya sebagai "holistic-dynamics, organismic theory",
namun kesimpulan akhirnya hanya sebatas bahwa semuanya
adalah "needs", yaitu

"aesthetic

basic
"need to
11

"actualization
"need to

dan
lain sebagainya. Sementara itu Bandura dan locke (2003)
serta locke, Frederick, dan Bobko (1984) menjelaskan bahwa
dalam dinamika "motivated behavior'', 11Self-efficacy" bekerja
bersama-sama dengan 11 goal system" dalam sebuah sistem

"self-regulation" yangterintegrasi. Namun demikian, Bandura
dan Locke (2003) membatasi teori integrasi mereka dalam
kerangka teori sosiokognitif, dan menentang "control theory''
yang berakar pada behaviorisme. "The human motivation
model" memberikan penjelasan yang integratif mencakup
tidak hanya "needs" atau "instink", tetapi semua dimensi dari

"intrinsic"
"cognitive" dan juga "behavioral".

dinamika motivasitermasuk

maupun
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Walaupun demikian, analisis untuk mengungkap esensi
dari dinamika "motivational force" masih bel urn tuntas. '7he

human motivation model" masih perlu digali lebih mendalam
untuk menemukan "the atomic theory of motivational force".
Sebagai hasil rekonstruksi dari teori-teori motivasi yang
ada, "the human motivation model" ini merupakan lapisan
luar dari dinamika motivasi, yaitu yang bersifat
Jika dianalogikan dengan ilmu bio-fisika, maka "the human

motivation model" adalah sebuah teori yang berada pada
tataran molekular. Dengan kata lain "human motivation
model" dapat juga disebut sebagai "the DNA of motivation",
yaitu kerangka dasaryang menjelaskan dinamika motivasional
dan perilaku manusia.
Walaupun demikian "selective coding" sudah dapat
dilakukan berdasar "Human Motivation Model" ini. Model
yang terbentuk sebagai hasil dari"axial coding" menunjjukkan
bahwa dinamika motivasi semuanya berujung pad a" Meaning".
Hal ini berarti bahwa motivasi pada akhirnya adalah sebuah
dinamika untuk meraih "Meaning". Secara subjektif segala
sesuatu yang akan menjadi alasan motivasional pasti
akan dikaitkan dengan "meaning" atau dipercaya sebagai

"meaningful" oleh individuyang bersangkutan.
Dengan demikian maka teori pertama yang terbangun
adalah teori "Meaning" yang memiliki proposisi sebagai
berikut: "Setiap individu akan termotivasi oleh sesuatu yang
secara subjektik memiliki 'meaning' baginya".
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Teori R.U.H
(A Theory of Motivational Force)

RUMUSAN dinamika motivasi dalam 11 the human motivation
model" masih menyisakan satu masalah. Pada prinsipnya
11
the human motivation model" masih berisi tentang dinamika
dari "motivational sources", yaitu sumber-sumber motivasi.
Seperti apakah "the force" itu sendiri masih perlu digali,
apa saja komponennya dan bagaimana susunannya. Analisis
selanjutnya akan menggali dan memetakan komponen serta
struktur dari "the force", yang dalam tulisan ini disebut sebagai
of the force".
Beberapa pertanyaan yang masih perlu dijawab dari
rumusan 11 the human motivation model" adalah sebagai
berikut: {1) apakah setiap 11 Challenge" yang diberikan oleh
lingkungan

selalu

menimbulkan

motivasi?;

(2)

apakah

motivasi akan selalu muncul ketika diberikan "incentive"?; (3)
apakah setiap orang dapat memahami atau termotivasi oleh
"meaning"? ; {4) apakah "freedom to choose" selalu dapat
menjadi sumber motivasi?; dan (5) apakah "urge" dapat
selalu manifes dalam perilaku yang termotivasi? Jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjelaskan prasyarat

Motivasi dan Kepribadian

133

bagi timbulnya motivasi, atau dengan kata lain: 1/motivationa/
source" yang seperti apakah yang akan memicu munculnya

"motivational force".
Pada kenyataannya, dalam suatu situasi yang sama
dampak dari suatu bentuk "challenge" akan berbeda terhadap
individu yang satu dengan individu yang lainnya, demikian
juga dengan "incentive". Walaupun semua orang memiliki
''freedom to choose", tidak setiap orang berperilaku dengan
menunjukkan hal tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa
setiap orang memiliki "urge", tetapi tidak sedikit orang yang
tak melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
tersebut, dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, perlu digali
apa yang membuat "motivational sources" tersebut memiliki
kekuatan sebagai "motivational force".
Pertanyaan-pertanyaan

selanjutnya

dalam

analisis

lanjutan terhadap "the human motivation model" adalah:
(1) pad a sa at seperti apakah sebuah "challenge" menjadi
sumber bagi terpicunya "motivational force"?; (2) "incentive"
yang seperti apakah yang memiliki kekuatan untuk menarik
seseorang berperilaku termotivasi?; (3) kapan "urge" dapat
manifes menjadi pendorong dari "motivated behavior"?; {4)
pada kondisi seperti apakah "freedom to choose" memiliki
kekuatan motivasional pada seorang individu?; dan (5) apa
yang menyebabkan "meaning" dapat memicu "motivational
force" dalam diri seseorang.
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan analisis lebih jauh, yaitu sebuah re-interpretasi untuk menemukan esensi dari karakteristik psikologis yang ber-
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tanggungjawab terhadap munculnya "motivational force".
Esensi yang dicari harus bisa menjelaskan dinamika psikologis
dari semua komponen "the human motivation model" sampai
memunculkan "motivational force". Yang dicari adalah suatu
karakteristik psikologis yang dapat menjelaskan mengapa sesuatu dapat memicu "motivational force", atau apa syaratnya
supaya sesuatu dapat menimbulkan "motivational force".
Strategi dalam melakukan analisis untuk menjawab
permasalahan tersebut adalah dengan "selective coding"
dan re-interpretasi terhadap dinamika masing-masing
sumber motivasi. "Selective coding" adalah metode analisis
data kualitatif yang dilakukan sebagai satu proses pemilihan
fenomena sentral "central phenomenon", yang bisa digunakan
untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Fenomena sentrat
dalam hal ini, adalah esensi dari semua fenomena yang telah
dibahas dalam "the human motivation model".
Setiap tern a yang telah dideskripsikan dalam "the human

motivation model" akan ditelaah secara lebih mendalam,
yang dalam istilah "Grounded Theory'' disebut "scrutinized",
sehingga akan diperoleh esensi dari karakteristik psikologis
yang paling mendasar yang bertanggung jawab terhadap
terjadinya dinamika perilaku termotivasi. Esensi ini dapat
berupa salah satu konstruk yang sudah teridentifikasi tetapi
memiliki makna yang lebih esensial, atau sebuah konstruk
baru yang dapat mewakili fenomena dari "motivational

sources" tersebut dan memiliki makna lebih mendasar.
Untuk melakukan "scrutiny" terhadap tema-tema
terseb't.Jt, diajukan beberapa lapis pertanyaan "mengapa"
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bagaimana" 11how", pada
situasi-situasi yang terjadi pada setiap tema. Pertanyaanpertanyaan atau proses [(scrutiny'' akan dianggap mengalami
11

Why" dan 11apa"

11

What'', serta

11

kejenuhan 11Saturated" ketika jawaban yang muncul sudah
mengalami pengulangan, atau kembali lagi ke jawaban
sebelumnya, atau ketika secara logis jawaban yang diberikan
sudah tidak dapat digali lebih mendalam lagi.
Tema pertama, yaitu 11Urge", merupakan suatu kondisi
psikologis yang ditandai dengan adanya dorongan dari dalam
diri individu yang mendesak-desak individu untuk melakukan
sesuatu.

Mengapa hal itu terjadi?
lndividu merasakan ada sesuatu yang membuat dirinya

"kekurangan" "need deprivation";

"unfulfilled interest"
atau merasakan sesuatu yang "menyakitkan" 11Unpleasure
tension";
yang mendorongnya untuk menghindar
dari situasi tersebut.

Mengapa harus menghindar?
Karena jika keadaan atau situasi tersebut tidak dihindari
maka individumerasa eksistensi atau kehidupannya terancam.
Ada risiko yang harus dihindari agar bisa tetap hidup dengan
sehat.

Lalu bagaimana cara menghindarinya?
Cara menghindarinya adalah dengan melihat kesempatan yang ada pada waktu itu. Tidak ada satu cara yang bisa
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dijadikan pedoman untuk menghindari semua risiko yang
mungkin dilakukan.

Kalau begitu cara yang mana yang akan dilakukan, yang
dianggap sesuai dengan risiko yang dihadapi?
Cara yang paling sesuai adalah yang paling memberikan
harapan untuk dapat memberikan solusi.

Solusi terhadap apa?
Solusi terhadap jenis risiko yang sedang dihadapi,
apakah itu kebutuhan yang belum terpenuhi, "interest" yang
bel urn tersalurkan, "instinct'' yang bel urn terpuaskan, maupun
sa kit hati yang belum terbalaskan atau terobati.
Sampai di sini proses "scrutiny" sudah mengalami
kejenuhan karena jawaban sudah mulai kern bali lagi ke topik
yang menjadi pangkal permasalahan, yaitu sumber-sumber
dari "urge". Dari proses "scrutiny'' tersebut pertama-tama
muncul tema "menghindari risiko", kemudian yang kedua
adalah "mengandalkan pada harapan", lalu secara implisit
juga muncul tema mengenai kondisi yang tidak pasti, atau
ketidakpastian atau "uncertainty''. Selanjutnya akan dilakukan
"scrutiny'' terhadap tema kedua.
Tema kedua adalah /(Freedom to Choose". Maslow
(1943} menyebutkan bahwa "freedom" merupakan prasyarat
untuk munculnya motivasi.
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Mengapa demikian?
Maslow (1943) menjawab bahwa ''freedom" juga
merupakan kebutuhan yang lebih mendasar bagi manusia
untuk dapat merasakan kebutuhan dasar yang lain. Tanpa
"freedom" manusia dalam keadaan yang gawat darurat.

Lalu mengapa 'Jreedom" dapat memotivasi?
Dengan adanya ''freedom" akan muncul motivasi yang
bersifat intrinsik, yaitu motivasi yang bersifat murni dan
otomatis tanpa terganggu oleh tuntutan-tuntutan dari luar
individu (d'lribarne, 2002).

Mengapa demikian?
Dengan adanya "freedom to choose" maka kebutuhan
individu untuk menentukan nasib sendiri "self-determination"
terpenuhi (Deci, 1971).

Mengapa itu penting?
Jika tidak ada ''freedom to choose" maka manusia
tidak akan hidup sehat secara psikologis, akan terganggu
proses penyesuaian dirinya "adjustment", serta terancam
kapasitasnya untuk melakukan "the ever persistence urge to
solve the cosmic mistery" (Maslow, 1943). Dengan kata lain

'Jreedom to choose" adalah kondisi yang membebaskan
man usia, untuk menghindari risiko kehidupan yang mendasar,
yaitu "kelumpuhan psikologis".

138

Motivasi dan Kepribadian

Lalu bagaimana jika '1reedom to choose" itu sudah dimiliki?
Menjawab

pertanyaan

tersebut

d'lribarne

(2002)

menyatakan bahwa dengan dimilikinya "self-determination"
oleh seorang individu maka banyak hal positif yang dapat
diharapkan sebagai hasil dari perilakunya. Berikut ini
pernyataannya:

"... But self-determination is more than a capacity; it is
also a need. We have posited a basic, innate propensity
to be self-determinating that leads organisms to engage
in interesting behaviors, which typically has the benefit
of developing environment." (d'lribarne, 2002, hal 54)
Sampai di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa 'freedom
to choose" akan memberikan "harapan" bagi individu untuk
memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya, dan
sekaligus membebaskan dirinya dari "risiko" kelumpuhan
psikologis, yaitu suatu kondisi psikologis yang menghambat
penyesuaian diri dan kreativitas manusia. Di samping itu,
dalam istilah 'freedom" itu sendiri terkandung makna tidak
terdapatnya struktur yang baku atau prosedur yang jelas.
Dengan kata lain dalam tema kedua ini pun secara implisit
terkandung unsur "uncertainty".
Tema berikutnya adalah "challenge". Seperti telah
dijelaskan

pada

bagian

terdahulu

dalam

analisis

ini,

"challenge" adalah sesuatu yang datang dari luar individu,
yang merangsang individu untuk merespon.
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Mengapa individu horus merespon?
Jika individu tidak segera merespon maka akan ada risiko
psikologis yang harus ditanggung individu yang bersangkutan.
Risiko tersebut bisa berupa turunnya harga diri, atau penilaian
dari masyarakat yang bersifat negatif terhadap individu. Hal
ini diilustrasikan oleh respond en 3 dari wawancara mendalam
yang mengatakan:

''Aku kurang bisa mengambil risiko dengan menyerahkan
pekerjaan ke orang lain. Aku memiliki standar hasil dari
suatu pekerjaan dan tidak bisa diserahkan ke orang lain
karena takut hasilnya tidak seperti yang diharapkan.
Makanya aku sering bekerja sendirian, terkadang hanya
dengan beberapa ternan saja." (Responden 3, baris 3744)

Lalu, apa manfaat "challenge"?
Menjawab pertanyaan tersebut Ferrer-Caja dan Weiss
(2000) mengatakan bahwa "challenge" juga akan menstimulasi
keasyikan dalam belajar, usaha untuk menguasai materi dan
mengembangkan secara positif konsep diri individu. Berikut
ini pernyataannya:

"an optimal degree of challenge in the curriculum, would
help stimulate student's enjoyment of the learning
process, their mastery striving,and their academic and
general self-concepts." (Ferrer-Caja dan Weiss, 2000, hal
102}
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Jadi mana yang benar, "challenge" itu akan menimbulkan
kekhawatiran ataukah keasyikan?
Jawabannya adalah dua-duanya sekaligus.

Bagaimana bisa?
Justru

keasyikan dalam menghadapi tantangan
"challenge" tersebut adalah adanya perpaduan antara risiko
dan harapan. Nah di antaranya terdapat ketidakpastian 11 Uncertainty'' yang menjadikannya bagaikan 11SUspense" dalam
cerita-cerita misteri yang mengasyikkan.
Sampai di sini sekali lagi dapat disimpulkan bahwa tema
Challenge" pun memiliki esensi yang serupa, yaitu perpaduan
antara risiko 11risk", harapan "hope", dan ketidakpastian
11

Uncertainty". Bagaimana halnya dengan tema 11 incentive"
dan 11meaning"? Berikut ini kita telaah dua tema terakhir satu11

per-satu.

"Incentive" pada prms1pnya adalah penjabaran lebih
lanjut dari teori 11 Law of Effect" dari Thorndike (1911), yang
pada prinsipnya mengatakan bahwa jika suatu perilaku
menimbulkan akibat yang menyenangkan, maka perilaku
tersebut akan memiliki kecenderungan yang kuat untuk
diulangi lagi.

Mengapa demikian?
Jawabannya adalah, dengan melakukan perilaku yang
serupa maka diharapkan akan memberikan hasil yang serupa
pula, yaitu sesuatu yang menyenangkan.
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Apakah hal terse but dapat dipastikan?
Tentu saja tidak 100% pasti, namun probabilitas untuk
mendapatkan hasil yang sama-sama menyenangkan akan
lebih besar.
Lalu apa yang membuat individu atau organisme tidak
memilih untuk diam saja atau melakukan hal yang lain?
Jika pengalaman menunjukkan bahwa perilaku yang lalu
terbukti telah memberikan akibat yang positit maka perilaku
yang berbeda atau diam saja menjadi berisiko. Akibat dari
alternatif perilaku tersebut menjadi lebih besar kandungan
risikonya,

ditambah

dengan

hilangnya

peluang

untuk

mendapatkan "incentive" yang berulang kembali.
Sampai di sini sudah dapat disimpulkan bahwa
"incentive" juga memiliki esensi yang sama, yaitu mengejar
harapan yang berwujud kesempatan untuk mendapatkan
kenikmatan yang berulang, dan menghindari risiko yang
berupa hilangnya kesempatan tersebut "opportunity lost".
"Somewhere in between" terdapat pula nuansa "uncertainty"
yang berperan sebagai aspek yang melakukan "fine-tuning"
"moderating" antara harapan dan risiko.
Tema terakhir adalah "meaning", yaitu suatu nilai atau
makna yang menghubungkan antara diri individu dengan
perilakunya atau apa yang akan dilakukannya. Situasi yang
terkait dengan "meaning" ini adalah ketika seorang individu
melakukan sesuatu dengan didorong suatu keyakinan bahwa
yang dilakukannya tersebut memiliki makna tertentu bagi
dirinya atau orang lain yang dia anggap penting.

142

Motivasi dan Kepribadian

Apa yang menjadikan sesuatu itu dirasa penting dan
bermakna?
Sesuatu dianggap penting dan bermakna apabila
ia berdampak positif secara umum terhadap diri sendiri
dan orang lain. Sesuatu yang dapat menghibur, berguna,
mencerahkan, menyenangkan, mengobati perasaan yang
luka, membangkitkan semangat, dan menumbuhkan harapan
"hope" dalam kehidupan seseorang, alih-alih kondisi objektif
yang seburuk apapun.

Bukankah itu sesuatu yang sangat abstrak dan sulit
dideskripsikan? Apakah hal seperti itu tidak akan membuat
seseorang menjadi pemimpi?
Memang tidak mudah untuk dapat melakukan hal-hal
yang memiliki muatan makna seperti itu, namun bahkan
dalam kegagalan-kegagalan yang dialaminya, seseorang
akan semakin matang atau dewasa dan bijak. Kegagalankegagalan tersebut justru dapat memberikan makna dalam
perjuangan mereka. Dengan kata lain kegagalan adalah risiko
dari perjuangan yang harus dihadapi dalam mencari makna
kehidupan.

Apakah berarti dalam tema ini risiko adalah sesuatu yang
dengan sengaja dihadapi? Bukankah risiko itu adalah sesuatu
yang harus dihindari?
Dalam konteks "meaning" ini risiko terbesar adalah
"meaningless-ness" (kesia-siaan). lnilah risiko yang lebih fatal
dari sekadar usaha yang gagal. Ketika hidup seseorang sudah
kehilangan makna, maka sia-sia lah kehidupan-nya. KesiaMotivasi dan Kepribadian
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siaan inilah yang dihindari oleh mereka yang selalu mencari
makna dalam kehidupannya "in search for meaning". Kesiasiaan inilah "penyakit" psikologis yang paling parah (Frankl,
1984).
Argumentasi demi argumentasi tersebut menguatkan
kembali bahwa esensi dari motivasi adalah adanya
penghindaran terhadap risiko "risk avoidance", mengandalkan
harapan "hope reliance", dan toleransi terhadap ketidakpastian
"uncertainty tolerance" yang saling berinteraksi "intertwined"
satu sama lain sehingga memicu "ignite" "the force to act",
suatu kekuatan untuk bertindak. Selanjutnya masing-masing
esensi dari "motivational force" tersebut dijelaskan secara
lebih rind pada bagian berikut ini.

''Risk Avoidance#

"Risk" merupakan sesuatu yang diantisipasi sebagai
kondisi yang buruk atau merugikan baik secara biologis,
psikologis maupun sosial. Schoon (2006) merangkum
pengertian tentang "risk" yang mencakup kondisi saat ini dan
terkait dengan kemungkinan akibat buruk di masa depan,
sebagai berikut:

"Risk or adversity can comprise genetic, biological,
psychological, environmental or socio-economic factors
that are associated with an increased probability of
maladjustment." (Schoon, 2006, hal 9)
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"Risk" secara luas memiliki makna sebagai sebuah
evaluasi subjektif tentang konsekuensi negatif "subjective
evaluation of negative consequences" dari suatu kondisi
maupun pilihan tindakan yang mendorong seseorang untuk
menghindarinya. Besar kecilnya risiko dari suatu kondisi
maupun pilihan tindakan yang akan diambil bersifat subjektif,
karena kesiapan dan persepsi tiap orang berbeda-beda (lsen
dan Patrick, 1983; Lowenstein, et al., 2001; Slavic, et al., 2004;
Kobbeltved, et al., 2005).
Risiko ini dapat bersifat fisik, emosional, sosial, maupun
spiritual. Besar-kecilnya risiko fisik akan dipengaruhi oleh
persepsi individu mengenai kesiapan dan kekuatan fisiknya,
risiko emosional akan dipengaruhi oleh tingkat kekuatan dan
kestabilan emosi seseorang. Risiko sosial ditentukan oleh
sistem nilai yang dipegang oleh seorang individu, sedangkan
risiko spiritual akan dipengaruhi oleh tingkat keimanan
seseorang terhadap hal-hal yang bersifat spiritual dalam
hidupnya.

"Uncertainty Tolerance"
"Uncertainty'' adalah sesuatu yang memiliki banyak
kemungkinan (Clampitt dan DeKoch, 2001). Lawan dari

"uncertainty'' adalah tentu saja "certainty", yaitu sesuatu
yang sudah pasti. Sesuatu yang sudah pasti jika dinilai baik
buruknya, hanya memiliki dua kemungkinan yaitu pasti baik
atau pasti buruk. /{Uncertainty'' adalah ketika belum pasti baik
buruknya, atau belum pasti akan terjadi, atau kemungkinan
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terjadi-tidaknya bervariasi. Jika "pasti baik" dan "pasti buruk"
masing-masing merepresentasikan satu titik dalam sebuah
distribusi probabilitas, maka "uncertainty" adalah distribusi
dari semua titik di antara titik "pasti buruk" dan titik "pasti
baik".
Jika diilustrasikan dalam hukum probabilitas maka
probabilitas dari "uncertainty" berkisar antara 0% sampai
dengan 50%, dengan pengertian ketika probabilitasnya
0% berarti tidak ada "uncertainty'', yaitu yang ada adalah
kepastian "certainty". Ketika probabilitasnya 50% maka
tingkat "uncertainty" nya mencapai tingkat tertinggi (Clampitt
dan DeKoch, 2001). Bagaimana jika probabilitasnya melebihi
SO%? Probabilitas yang lebih dari 50%, misalnya 75%, dari
kacamata "uncertainty'' sama saja dengan probabilitas 25%
pada arah yang berlawanan. Artinya probabilitas 75% dan
25% memiliki tingkat "uncertainty" yang sama yaitu 25%.
Gambar 19 mengilustrasikan tingkat "uncertainty'' menurut
hukum probabilitas tersebut.

]

-+------

-

'"'""'
Gambar 19. Grafik
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menurut hukum probabilitas
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Grafik uncertainty tersebut diperoleh dari rumus
matematis yang terdiri dari unsur kepastian yang memiliki
probabilitas = 1, dikurangi kuadrat dari selisih probabilitas
buruk dan probabilitas baik. Pengkuadratan selisih dari
probabilitas baik dan probabilitas buruk ini memiliki tujuan
untuk menjadikan angka selisih tersebut selalu positif. Grafik
"uncertainty" tersebut secara matematis dapat dituliskan
dalam rumus sebagai berikut:

Uncertainty= 1- (p.Bad-p.Good)2
Rum us 3. Rumus Grafik Uncertainty

Clampitt dan DeKoch (2001) lebih lanjut menyatakan
bahwa tingkat "uncertainty" tersebut berpengaruh terhadap
tingkat motivasi seseorang. "Some uncertainty", menurut
Clampitt dan DeKoch (2001), akan menimbulkan motivasi,
namun "too much uncertainty" akan menurunkan motivasi.
Prinsip ini didukung secara empiris dalam konteks "feedback

specificity", yang menunjukkan bahwa ketika "feedback"
terlalu spesifik, dampak motivationalnya tak bertahan lama
(Goodman, Wood, dan Hendrickx, 2004).

"Hope Reliance"
"Hope" berbeda dengan "expectancy" maupun
optimisme (Bruininks dan Malle, 2005), karena dalam "hope"
terdapat nuansa "uncertainty" yang kental, yang bercampur
dengan "belief" yang kuat. "Hope" didefinisikan sebagai "a

belief that something good will come up, out of uncertainty"
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(sebuah keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan muncul
di balik suatu ketidakpastian). Dengan demikian "hope"
bukanlah sekadar ranah kognitif, ataupun afektif dari manusia
(Lopez, Snyder dan Pedrotti, 2003}, namun merupakan ranah
spiritual, yaitu aspek psikologis dalam diri manusia yang
meliputi "belief system" terhadap sesuatu yang belum pernah
dialami, belum pernah dilihat, yang di luar nalar biasa "beyond

reason", dan sesuatu yang luar biasa "bigger than
Besar-kecilnya atau kuat-lemahnya "hope" ini juga
bersifat subjektif tergantung pada apa yang diyakini oleh
seorang individu sebagai kekuatan yang melebihi daya
imajinasinya. Semakin besar keyakinan seseorang tentang
adanya 11 kekuatan lain" yang memiliki kemampuan untuk
menolong" dirinya keluar dari ketidakpastian dengan
selamat, maka akan semakin besar pula 11hope" yang ia miliki.
11

Untuk dapat memprediksi kekuatan motivasi 11motivational force" yang bekerja dalam diri seseorang, ketiga unsur
dan 11hope" perlu diperhitungtersebut
kan dalam satu rum us yang integratif. Dengan kata lain, kekuatan dari 11motivational force" adalah produk dari interaksi dari
ketiga unsur esensial yangterdiri dari 11risk'', "uncertainty'', dan
"hope". lnteraksi ketiga unsur tersebut harus bergerak dalam
area keseimbangan tertentu, karena jika terjadi kepincangan
yang ekstrim maka "motivational force" akan melemah. Prinsip "keseimbangan" ini sejalan dengan hasil penelitian Carroll
dan Alexandris (1997) yang meneliti hubungan interaktif antara "perception of constraints" dengan "strength of motiva-

tion".
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Jika dipandang dengan logika matematis maka "risk"
dan "hope" berbanding terbalik, yaitu bahwa semakin besar
"risk'' maka akan semakin kecil "hope", demikian sebaliknya.
Ketika "risk" dan "hope" sama besar, maka terjadilah kondisi
"50-50 chance", yaitu suatu kondisi yang memiliki tingkat

"uncertainty'' tertinggi atau maksimal. Titik maksimal maupun
minimal dari masing-masing unsur tersebut adalah situasi
ekstrim yang menyebabkan lemahnya "motivational force".

Rumus "Strength of the Force"

Dengan menggunakan logika tersebut maka dapat
dihipotesiskan sebuah grafik yang menggambarkan kekuatan
dari "motivational force" yang ditentukan oleh interaksi
antara

"hope", dan "uncertainty''. Grafik tersebut dapat

dilihat pada Gambar 20 berikut ini.

Gam bar 20. Grafik hipotetik tentang "strength of

the force"

Dalam grafik tersebut nampak terdapat tiga titik
yang menunjukkan kondisi ketika tidak ada motivasi atau
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((motivational force" mendekati nol. Ketiga kondisi tersebut
adalah ketika tidak ada harapan ((zero hope" yang juga
berimpitan dengan posisi tidak ada "uncertainty", kemudian
kondisi ketika ((uncertainty'' mencapai puncaknya "50-50
chance", dan kondisi ketika tidak terdapat risiko apapun, atau
dapat juga disebut sebagai kondisi yang pasti baik, tidak ada
"uncertainty''. Untuk menggambarkan grafik tersebut rumus
matematisnya adalah sebagai berikut:

Strength of the Force= (Risk-Hope)2 x Uncertainty
Rumus 4. Rumus Grafik Hipotetis tentang "Strength of the Force"

Rumus tersebut menyatakan bahwa unsur terpenting
dalam menentukan kekuatan dari "the force" adalah
Ketika tidak terdapat "uncertainty'' "zero

uncertainty'' maka produk dari persamaan terse but adalah no I,
yang berarti tidak ada kekuatan motivasional. Di samping itu,
ketika tingkat "uncertainty'' mencapai puncaknya, yaitu ketika
tingkat "risk'' sama dengan tingkat "hope", maka persamaan
tersebut juga akan menghasilkan kenihilan, atau ketiadaan
motivasi. Secara teoritis rumusan ini sesuai dengan pendapat
Clampitt dan DeKoch (2001), bahwa "no uncertainty'' dan "too

much uncertainty'' akan memandulkan "motivational force".
Ketiga titik nadir dalam grafik "Strength of the Force"
tersebut, masing-masing diberi nama sebagai berikut: {1}
titik nadir yang memiliki karakteristik psikologis berupa
tidak adanya "hope", situasi yang pasti buruk, dengan risiko
maksimal disebut sebagai "psychological state of learned

helpless-ness" (Seligman, 1990); {2} titik nadir yang ditandai
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dengan tingkat "uncertainty" yang maksimal,

memiliki

karakteristik psikologis berupa ketidakberdayaan untuk
menentukan nasib sendiri, disebut sebagai "psychological
state of fatalism"; sedangkan (3) titik nadir yang bercirikan
dengan tidak adanya risiko, bahwa kondisi sudah pasti baik,
disebut sebagai "psychological state of comfort
Di samping ketiga titik nadir tersebut, grafik Strength
of the force", memiliki dua titik puncak IItwin peaks", yang
11

masing-masing merepresentasikan kondisi yang memiliki
karakteristik psikologis berupa 0ptimum challenge" dan
0ptimum opportunity'' (atau dapat pula disebut dengan
"optimum
Oleh karena itu, masing-masing titik
puncak disebut sebagai; (1) psychological state of optimum
challenge", yaitu suatu situasi yang dipersepsi oleh seorang
individu sebagai tantangan yang "menggairahkan" sehingga
memicu "motivational force" secara maksimal; dan (2)
state of optimum opportunity", yaitu ketika
suatu situasi dipersepsi oleh seorang individu sebagai
11

11

11

kesempatan atau peluang yang adil dan proporsional, tidak
berlebihan dan tidak kurang, sehingga dalam diri individu
tersebut muncul "motivational force" yang maksimal untuk
mengejar peluang terse but.
Secara dinamis "motivational force" bergerak di
antara titik-titik nadir dalam grafik tersebut sebagai sebuah
"continuum". Grafik "strength of the force" ini dapat menjadi
referensi bagi intervensi yang diperlukan untuk melakukan
manipulasi terhadap "motivational force". lntervensiintervensi yang dapat dilakukan dalam usaha meningkatkan

"motivational force" adalah sebagai berikut:
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Ketika seorang individu atau suatu kelompok berada
pad a "psychological state of learned helplessness", fokus dari
intervensi yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan
unsur "hope". Dalam usaha untuk meningkatkan unsur "hope"
ini, secara otomatis juga diikuti dengan menghilangkan
persepsi tentang "kepastian buruk" dan sekaligus mengubah
persepsi mengenai besarnya risiko yang mungkin terjadi,
menjadi relatif.
Ketika seorang individu atau sebuah kelompok berada
pada "psychological state of fatalism", maka fokus dari
intervensi memiliki dua alternatif, yaitu mengarah ke "optimum

challenge" atau mengarah pada "optimum opportunity".
Untuk mengarahkan kepada "optimum challenge", intervensi
dapat dilakukan dengan menggoyahkan persepsi tentang
"50-50 chance", dengan meyakinkan bahwa "doing. nothing"
adalah kesalahan terbesar dalam kehidupan dan akan berisiko
besar. Dengan itu diharapkan individu atau kelompok akan
tergugah untuk berbuat sesuatu.
lntervensi yang mengarah pada "optimum opportunity"
bagi seorang individu atau sebuah kelompok yang berada
pad a "psychological state offatalism", dapat dilakukan dengan
meningkatkan "self-efficacy" mereka agar timbul persepsi
positif terhadap kemampuan mereka untuk mengubah
keadaan {meningkatkan "hope". Meningkatnya "self-efficacy"
ini dapat memicu tumbuhnya "motivational force" {Wanberg
dan Banas, 2000).
Seorang individu atau kelompok yang berada dalam

"psychological state of comfort zone" adalah mereka yang
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berada dalam kemapanan dan kehilangan perspektif mengenai
tantangan dan kompetisi. Oleh karena itu fokus dari intervensi
bagi mereka adalah dengan menyadarkan tentang adanya
Dalam bidang manajemen,
risiko yang menghadang
teknik analisis SWOT merupakan salah satu cara dalam
intervensi ini. Lewin (1939) menyebut tahapan intervensi ini
dengan istilah "unfreezing", yaitu suatu tahapan intervensi
dalam rangka melakukan proses perubahan organisasi atau
perubahan sosial. Namun demikian, intervensi tersebut harus
dilengkapi juga dengan unsur "hope", yaitu suatu pesan yang
meyakinkan bahwa semua ancaman atau risiko tersebut pasti
dapat dihindari jika ada usaha dengan melakukan sesuatu.
Semua alternatif intervensi tersebut di atas harus
meramu ketiga unsur dari "anatomy of the force" dengan
efektif. Ketiga unsur "anatomy of the force" tersebut adalah
suatu "triumvirat'', suatu kesatuan yang terdiri dari tiga
unsur yang tak terpisahkan "three-in-one". Kesatuan terse but
ibarat sebuah "atom" yang merupakan unsur terkecil dari
suatu kekuatan motivasi "motivational force". Masingmasing unsur "mengandung" unsur yang lain: "Hope" adalah
keyakinan mengenai sesuatu yang baik di balik "uncertainty";
"Uncertainty" adalah sesuatu yang mengandung risiko; "Risk"
adalah sesuatu yang belum terjadi sehingga mengandung

"uncertainty"; sementara "uncertainty tolerance" hanya
dapat terjadi jika ada "hope".
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Gambar 21. "Anatomy of the force" sebagai "The atomic theory of motivation"

Kesatuan integral dari "anatomy of the force"
yang merupakan "The Atomic Theory of Motivation" ini
diilustrasikan dalam Gambar 21. "Risk" merupakan sesuatu
yang belum terjadi tetapi mengancam dan "mengepung"
bagaikan "elektron" yang bermuatan negatif. "Hope" adalah
"proton" yang bermuatan positif dari "inti atom" yang menjadi
sumber kekuatan untuk mengantisipasi ancaman dari "risk",
dan "uncertainty" adalah "neutron" yang bermuatan netral
yang menjadi latar belakang dari dinamika "risk dan "hope"
tersebut. Untuk selanjutnya teori mengenai "anatomy of the

force" ini disebut sebagai "Teori R.U.H", yang merupakan
"Uncertainty", dan "Hope".
singkatan dari
dan "Hope" (R.U.H) adalah
prasyarat wajib untuk timbulnya "motivational force". Jika
suatu situasi atau intervensi tidak memiliki kekuatan untuk
memotivasi, maka dapat dikatakan bahwa ia sudah kehilangan
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"R.U.H", atau tidak memiliki "R.U.H". Situasi-situasi seperti itu
dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga "psychological

states", yaitu "learned

atau "comfort
Yang dimaksud sebagai situasi-situasi di sini juga
termasuk "motivational sources" yang sudah dijelaskan
dalam kerangka "the human motivation model". Dengan kata
lain, R.U.H menjadi syarat bagi "motivational sources" untuk
dapat memicu "motivational force" pada tiap-tiap individu
atau kelompok.
Selanjutnya akan dijabarkan hasil pengujian Teori RUH
secara empiris yang telah dilakukan dengan metode "thought

experiment". Aspek yang diuji dalam 11 thought experiment"
berikut ini adalah proposisi teoritis Teori RUH mengenai
"strength of the force" yang mencakup lima "psychological

states" yang menunjukkan variasi dari kekuatan dorongan
motivasional.

"Thought

experiment"

dilakukan untuk menguji
proposisi teoritis tentang kekuatan motivasi "motivational

force" yang telah dirumuskan pad a tahap sebelumnya. Secara
garis besar eksperimen akan dilakukan dengan stimulus berupa
skenario-skenario yang terkait dengan situasi pembelajaran
di perguruan tinggi. Partisipan dalam eksperimen ini akan
diminta merespon skenario-skenario tersebut, dalam
kaitannya dengan kekuatan motivasional yang dirasakannya.
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Hipotesis
Hipotesis dari eksperimen ini menyatakan bahwa kekuatan motivasi yang ditimbulkan oleh "psychological states":

"optimum opportunity" dan "optimum challenge" akan lebih
kuat dibandingkan dengan kekuatan motivasional yang ditimbulkan oleh "psychological states": "learned
dan "comfort

IJesain Eksperimen
Partisipan
Partisipan dalam eksperimen ini adalah mahasiswa
yang telah berpengalaman mengambil beberapa mata kuliah
(antara semester ketiga sampai dengan semester kelima}
sehingga dapat memahami situasi dari skenario yang disajikan.
Studi eksperimen ini dilakukan sebanyak empat kali,
dengan tema skenario yang bervariasi. Partisipan untuk
tiap studi adalah: studi 1 =51 peserta; studi 2 =40 peserta;
studi 3 = 82 peserta; dan studi 4 = 54 peserta. Variasi jumlah
peserta terjadi karena disesuaikan dengan jumlah mahasiswa
pada kuliah-kuliah tertentu. Jumlah peserta dapat diterima
selama masih memungkinkan untuk dianalisis secara statistik,
yaitu 30 orang atau lebih. Partisipan berasal dari Fakultas
Psikologi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Perbedaan
asal fakultas tidak menjadi pertimbangan untuk analisis data
karena data yang dicari tidak terkait dengan latar belakang
partisipan. Fakultas psikologi dan FEB dipilih karena dalam
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skenario mengenai tugas kuliah, temanya terkait dengan
psikologi organisasi dan manajemen.
Perlakuan

Pada setiap studi partisipan disodori lima alternatif
situasi dalam suatu tema skenario yang terkait dengan
kegiatan belajar-mengajar mereka. Lima situasi ini disusun
berdasarkan perbedaan dalam hal "probability of success"
atau besar-kecilnya risiko gagal. Pada semua skenario
terdapat lima alternatif situasi yang masing-masing memiliki

"probability of success" yang berbeda, yaitu: A. Pasti sukses;
B. Harapan sukses besar; C. Kemungkinannya 50-50 "50-50

chance"; D. Kemungkinan sukses kecil (risiko gagal tinggi); E.
Hampir tidak mungkin sukses.
Skenario-skenario yang dijadikan stimulus dalam
eksperimen ini memiliki tiga tema yang berbeda, yang masingmasing terdiri dari lima alternatif situasi tersebut. Masingmasing tema dari skenario-skenario tersebut adalah: (1) Pola
nilai akhir yang diberikan Dosen: (2) Gaya mengajar Dosen;
dan (3) Karakteristik tugas kuliah. Tema (1) digunakan dalam
dua kali studi dengan tujuan untuk melakukan uji reliabilitas
dari alat ukur "test-retest reliability''.
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Tabel4
Blue print skenario eksperimen
Probability of Success
No

Tema Skenario

pasti
sukses

harapan
sukses
besar

1

Nilai akhir

A

B

2

Gaya Dosen

A

B

3

Tugas

A

B

50-50
chance

c
c
c

risiko
tinggi
D

hampir
tak
mungkin

E

D

E

D

E

Masing-masing skenario tersebut diuraikan secara
berturutan di bawah ini:
Skenario pertama yangterkait dengan nilai akhir adalah
sebagai berikut:
"Di Fakultas And a ada 5 orang dosen yang masing-masing
memiliki karakteristik yang unik. Cermatilah karakteristik
masing-masing dosen berikut ini dan jawablah pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan dosen-dosen tersebut.

DosenA
Dosen ini memiliki kebiasaan yang konsisten pada
tiap semesternya, yang sudah diketahui semua mahasiswa.
Kebiasaan itu terkait dengan komposisi nilai ujian dari mata
kuliah yang diampunya. Nilai mahasiswa yang mengambil
mata kuliahnya selalu berkisar antara A dan A-. Jika diratarata selama beberapa semester, maka mahasiswanya yang
mendapatkan nilai A ada 75% sedang yang mendapat nilai Aada 25%.
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Oosen 8
Dosen ini terkenal cukup bervariasi dalam memberi
nilai pad a setiap semester. Ada yang A, ada yang B, ada yang
C dan kadang ada yang D. Setelah dirata-rata dari nilai yang
dikeluarkan pada tiap semester, diperoleh komposisi sebagai
berikut: mahasiswa yang mendapat nilai A ada 25%, nilai B
sebanyak 50%, nilai C sekitar 20%, dan nilai D ada 5%.

Dosen C
Berbeda dengan dosen-dosen lain, Dosen C ini terkenal
cukup aneh dalam memberi nilai pada mahasiswanya. Tiap
semester komposisi nilai yang diberikan tidak jelas polanya.
Dosen C ini tidak menetapkan standar tertentu untuk
menentukan kelulusan mahasiswa. Tidak ada yang dapat
memprediksi nilai yang akan diberikan dosen ini.

Dosen D
Dosen ini dikenal tak mudah untuk berkompromi jika
menyangkut masalah nilai mahasiswa. Walaupun nilai yang
diberikannya pada tiap semester bervariasi, namun cenderung
sulit untuk mendapatkan nilai tinggi. Setelah dirata-rata dari
nilai yang dikeluarkan pada tiap semester, diperoleh komposisi
sebagai berikut: mahasiswa yang mendapat nilai A ada 10%,
nilai B sebanyak 20%, nilai C sekitar 40%, nilai Dada 20%, dan
yang mendapat nilai E ada 10%.

Dosen E
Entah mengapa Dosen E ini dikenal tak pernah memberi
nilai A pada mahasiswanya. Nilai tertinggi yang dapat dicapai
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dalam mata kuliahnya adalah C, itupun sangat langka. Sebagian
besar mahasiswa mendapatkan nilai D atau E. Setelah diratarata dari nilai yang dikeluarkan pad a tiap semester, diperoleh
komposisi sebagai berikut: mahasiswa yang mendapat nilai A
tidak ada (0%), nilai B juga tidak ada (0%), nilai C sekitar 10%,
nilai D ada 40%, dan yang mendapat nilai E ada 50%."
Skenario kedua yang terkait dengan gaya dosen
mengajar adalah sebagai berikut:
"Di Fakultas And a ada 5 orang do sen yang masing-masing
memiliki gaya mengajar yang berbeda-beda. Cermatilah gaya
masing-masing dosen berikut ini dan jawablah pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan dosen-dosen tersebut.
DosenA

Dosen A ini memiliki gaya mengajar yang sederhana dan
peraturan kuliahnya longgar. Beliau tidak memperhitungkan
presensi dan materi kuliahnya sangat sedikit. Ketika mengajar
beliau mendiktekan materi kuliah dan mahasiswa mencatat.
Untuk mengerjakan ujian yang diberikan beliau, mahasiswa
cukup menghafalkan catatan kuliah saja.
Dosen 8

Dosen B sangat rapi dan teliti dalam mengajar. Dia
menyiapkan paket pembelajaran yang komplit, mulai materi
presentasi, bahan ba·caan dan alat peraga yang relevan
dengan mata kuliahnya. Semua mahasiswa diberi akses untuk
mendapatkan seluruh materi kuliah sebelum kuliah dimulai.
Kuliah yang disampaikan tak pernah melenceng dari materi
yang sudah disiapkan, demikian pula dengan ujian akhirnya.
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Dosen C

Berbeda dengan dosen-dosen lain, Dosen C ini terkenal
cukup unik gaya mengajarnya. Kadang menyenangkan dan
penuh semangat, kadang tidak jelas apa yang dimaksudkan.
Tidak ada yang dapat memprediksi apa yang akan dilakukan
pada setiap sesi kuliah. Materi yang disampaikan juga tidak
dapat diprediksi, kadang menarik sekali kadang membuat
hampir seluruh mahasiswa mengantuk.
Dosen D

Dosen D ini adalah dosen yang memiliki standar tinggi
dan banyak menuntut mahasiswa untuk belajar mandiri. Cara
beliau mengajar adalah sebagai berikut: seminggu sebelum
kuliah mahasiswa diberi tugas untuk mencari jurnal dan
membuat ringkasan sesuai dengan topik minggu depannya.
Pada waktu kuliah mahasiswa dibagi dalam kelompok dan
disuruh berdiskusi mengenai topik berdasar bahan bacaan
yang mereka temukan. Untuk lulus dalam kuliah ini mahasiswa
harus menguasai semua bahan bacaan, baik yang dia temukan
maupun yang ditemukan oleh ternan yang lain.
Dosen E

Dosen E ini adalah dosen yang sudah sangat senior,
dan sangat ahli dalam bidangnya. Sayangnya suaranya dalam
kelas tidak begitu keras dan ucapannya tak begitu jelas. Cara
beliau mengajar sering hanya secara lisan dengan suara
yang seperti bergumam. Buku referensi harus dicari sendiri
oleh mahasiswa. Ujian yang diberikan beliau, terkenal sulit
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mencakup materi yang dibicarakan di kelas dan dari sumber
referensi tambahan."
Skenario ketiga yang terkait dengan tugas kuliah adalah
sebagai berikut:
"Cermatilah karakteristik masing-masing alternatif
Tugas berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan Tugas-Tugas tersebut.
TugasA

Anda akan diantarkan oleh Dosen untuk berkunjung
ke sebuah perusahaan dan melakukan observasi serta
mendengarkan presentasi dari pejabat perusahaan tersebut.
Setelah kunjungan tersebut Anda akan menuliskan laporan
hasil kunjungan tersebut
ditentukan sebelumnya.

dengan

format yang sudah

Tugas 8

Anda ditugaskan untuk berkunjung ke sebuah perusahaan, yang sudah dikontak sebelumnya oleh Dosen, untuk
melakukan observasi serta berdiskusi dengan pejabat perusahaan tersebut. Setelah kunjungan tersebut Anda akan
menuliskan laporan hasil kunjungan tersebut dengan format
yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sam ping itu Anda juga
akan melakukan presentasi di hadapan Dosen dan kelompokkelompok lain.
Tugas C

Anda ditugaskan untuk berkunjung ke sebuah
perusahaan. Anda harus mencari sendiri perusahaan yang
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akan dikunjungi. Setelah kunjungan tersebut Anda akan
menuliskan laporan hasil kunjungan tersebut, terserah dengan
format seperti apa. Laporan dikumpulkan setelah ujian akhir.

Tugas D
Anda ditugaskan untuk berkunjung ke sebuah
perusahaan. And a harus mencari sendiri perusahaan yang akan
dikunjungi, namun sebelum berkunjung Dosen akan mereview
terlebih dahulu kelayakan perusahaan yang akan dikunjungi.
Setelah kunjungan tersebut kelompok Anda akan menuliskan
laporan yang komprehensif tentang hasil kunjungan tersebut
dengan disertai referensi dari jurnal ilmiah paling sedikit 5
artikel. Di samping itu Anda juga akan melakukan presentasi di
hadapan Dosen, pejabat dari perusahaan yang Anda kunjungi
dan kelompok-kelompok lain. Jika Dosen atau pejabat dari
perusahaan belum puas terhadap laporan Anda, Anda harus
memperbaiki laporan tersebut.

Tugas E
Anda harus mencari sendiri perusahaan yang bersedia
menerima Anda untuk studi. Di perusahaan itu Anda akan
melakukan analisis organisasi dan menuliskan laporan yang
komprehensif tentang hasil analisis tersebut dengan disertai
referensi dari jurnal ilmiah paling sedikit 10 artikel yang
betul-betul relevan dengan kasus di perusahaan tempat
Anda magang. Setelah itu Anda akan melakukan presentasi di
hadapan Dosen, pejabat dari perusahaan yang Anda kunjungi
dan kelompok-kelompok lain. Jika Dosen atau pejabat dari
perusahaan belum puas terhadap laporan Anda, Anda harus
melakukan studi ulang di perusahaan lain."
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Pengukuran
Pengukuran dilakukan terhadap dua variabel motivasi:
(1) "motivation as a choice", yaitu pilihan yang diambil dari
beberapa alternatif yang tersedia (Vroom, 1964); dan (2)
"motivational force", yaitu kekuatan dorongan perilaku
serta persistensinya ke arah tertentu (Atkinson, 1957).

"Motivational force" adalah varia bel utama yang akan diteliti
dalam eksperimen ini, sedangkan "motivation as a choice"
dalam eksperimen ini berfungsi sebagai variabel kontrol.
Selama ini kedua variabel motivasi tersebut rancu dan
dianggap sama (Atkinson, 1957; Vroom, 1964). Eksperimen
ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kedua variabel
tersebut sebenarnya berbeda. Dengan demikian eksperimen
ini menerapkan pendekatan "multi-trait''.
Masing-masing variabel motivasi tersebut diukur
dengan dua item pertanyaan, sehingga secara keseluruhan
terdapat empat item. Item pertama dan kedua ditujukan
untuk mengukur variabel"motivation as a choice", sedangkan
item ketiga dan keempat ditujukan untuk mengukur variabel
"motivational force". Item-item tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Pertanyaan pertama ditujukan untuk mengungkap pengertian motivasi yang identik dengan sesuatu yang disenangi,
yaitu:

Dosen/tugas manakah yang Anda sukai? Tuliskan dosen/
tugas sesuai dengan urutan kesukaan Anda, mulai dari
yang paling Anda sukai sampai dengan yang paling tidak
Anda sukai!
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2. Pertanyaan kedua ditujukan untuk mengungkap pengertian
motivasi yang identik dengan sesuatu yang cenderung
dipilih, yaitu:

Jika kelima dosen/tugas tersebut terkait dengan mata
kuliah yang sama, Anda akan cenderung mendaftar yang
mana?
3. Pertanyaan ketiga diberikan untuk mengungkap pengertian
motivasi sebagai "the force", dengan skala yang bersifat
"multiple choice", yaitu setiap situasi memiliki kesempatan
yang sama untuk mendapatkan penilaian tinggi atau
rendah:

Jika semua dosen/tugas tersebut terkait dengan mata
kuliah wajib yang harus Anda ambil semuanya, manakah
yang paling mendorong Anda untuk be/ajar dengan
sungguh-sungguh? Berilah tanda silang sesuai dengan
tingkat kesungguhan Anda dalam be/ajar jika mengambil
kuliah terkait!
4. Pertanyaan keempatjuga dimaksudkan untuk mengungkap
pengertian motivasi sebagai ""the force", dengan skala
yang bersifat "forced choice", yaitu setiap situasi akan
dibandingkan/dipasangkan dengan situasi yang lain untuk
ditentukan mana yang lebih kuat dalam memotivasi.
Skoring akan dihitung dari frekuensi sebuah situasi dinilai
lebih tinggi kekuatan motivasionalnya dibandingkan
dengan situasi yang lain. Dengan lima kemungkinan situasi,
maka diperoleh 10 pasangan untuk dibandingkan, dengan
kemungkinan skor tertinggi adalah 4 (selalu lebih tinggi
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dibandingkan pasangannya) dan skor terendah adalah 0
(selalu lebih rendah dari pasangannya). Pertanyaannya
atau perintahnya berbunyi sebagai berikut:

Pada setiap pasangan dosen/tugas berikut ini pi/ihlah satu
yang lebih mendorong Anda untuk bersungguh-sungguh
be/ajar;

dengan

melingkari dosen/tugas yang

lebih

mendorong be/ajar!
Di samping empat item tersebut, terdapat pula
pertanyaan terbuka yang memberikan kesempatan pada
partisipan untuk menjelaskan alasan dari masing-masing
pili han atau jawaban terhadap. keempat item tersebut.
Pertanyaan terbuka ini berfungsi sebagai "manipulation

check'', untuk memastikan bahwa mereka memahami maksud
dari skenario-skenario yang diberikan. Di samping itu, alasanalasan yang mereka tuliskan juga menjadi data kualitatif
yang dapat dianalisis untuk menjelaskan pilihan-pilihan yang
mereka berikan.

Prosedur
Prosedur eksperimen ini terdiri dari lima langkah.
Berikut in adalah penjelasan untuk masing-masing langkah:
{1) partisipan diminta untuk memahami skenario-skenario
yang tersedia, dan diberi waktu sekitar 5-10 menit; (2)
partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan pertama,
yaitu meranking kelima alternatif situasi menurut urutan
kesukaan mereka, dan menuliskan alasan dari urutan
rankingnya tersebut; (3) partisipan diminta untuk menjawab
pertanyaan kedua, dengan menentukan preferensi terhadap
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alternatif situasi dalam skenario yang tersedia, dan menuliskan
alasan dari pilihannya tersebut; (4) partisipan diminta untuk
memprediksi kekuatan motivasional masing-masing situasi
terhadap dirinya dengan memberikan skor 1 s/d 5 pada tiap
situasi, dengan menuliskan alasan dari skoringnya tersebut;
dan (5) partisipan diminta menentukan satu di antara dua,
dari sepuluh pasang situasi yang bervariasi. Yang dipilih adalah
yang dirasakannya lebih memiliki kekuatan motivational
daripada pasangannya. Seluruh pasangan harus dipilih salah
satu, sehinga setiap partisipan akan memiliki total 10 pilihan
untuk 10 pasangan yang tersedia.
Analisis Data

Data yang diperoleh dari "thought experiment" ini akan
berbentuk data ordinal, yaitu berupa ranking dari kelima
skenario yang dinilai oleh para partisipan. Desain dari "thought

experiment'' ini adalah "one-way repeated measures analysis
of variance by ranks". Teknik analisis data yang sesuai dengan
desain tersebut adalah "Friedman test" (Friedman, 1937).
"Friedman test'' (Friedman, 1937) adalah metode
analisis data yang bersifat non-parametrik yang sepadan
dengan "one-way repeated measures analysis of
"Friedman test" ini digunakan untuk menguji perbedaan

rating dari k situasi yang dinilai oleh sejumlah n "rater".
Nilai k minimal adalah tiga, sedangkan jumlah n minimal
adalah lima (Friedman, 1940). Dalam penelitian ini nilai k nya
adalah lima, berupa lima buah skenario, dan nilai n adalah
minimal40 orang (jumlah partisipan sebagai "rater'' terhadap
tiap skenario). Dengan demikian, data dari penelitian ini
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memenuhi syarat untuk dianalisis dengan "Friedman test".
Hipotesis yang diuji dalam eksperimen ini adalah proposisi
teoritis dari Teori RUH mengenai "strength of the
yang diilustrasikan dalam Gambar 20, sebagai grafik yang
memiliki puncak ganda. Pengujian dilakukan untuk meneliti
efek dari lima "psychological states" yang dirumuskan dalam
proposisi Teori RUH tersebut terhadap kekuatan motivasional
"motivational
Kelima "psychological states" tersebut
terdiri dari dua yang memiliki kecenderungan untuk
menumbuhkan "motivational force", dan tiga yang memiliki
dampak sebaliknya. Dua "psychological states" yang memiliki
kekuatan motivasional adalah "optimum oportunity" dan
"optimum challenge", sedangkan tiga psychological states
yang tidak memiliki kekuatan motivasional adalah "learned
dan "comfort

H.2. Desain Perlakuan

Untuk menguji hipotesis tersebut dilakukan studi

"thought experiment'' dengan perlakuan (stimulus) berupa
beberapa skenario yang terkait dengan proses pembelajaran
di perguruan tinggi. Skenario dalam studi ini mencakup tiga
tema, yaitu mengenai sistem penilaian, gaya mengajar dosen,
dan karakteristik tugas kuliah. Variabilitas dari skenario
didasarkan pada lima "psychological states" yang merupakan
titik-titik puncak dan titik-titik nadir dari grafik "the strength
ofthe force" (Gambar 20).
Skenario A adalah operasionalisasi dari "psychological
state comfort zone", kondisi ketika risiko hampir tidak ada,
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dan "uncertainty" mendekati posisi 0% (pasti sukses}.
Skenario B adalah operasionalisasi dari "psychological state
optimum opportunity", dengan karakteristik yang ditunjukkan
dengan kombinasi antara

dan

ketika "hope" dalam posisi cukup tinggi (diasumsikan 75%),

"risk'' dalam posisi cukup rendah (diasumsikan 25%}, dan
"uncertainty" dalam posisi moderat (25%). Skenario C adalah
operasionalisasi dari "psychological state fatalist'', ketika
"uncertainty'' mencapai puncaknya (50%), sedangkan "hope"
dan "risk'' berada pada posisi yang sama-sama moderat,
sehingga segala kemungkinan bisa terjadi "50-50 chance".
Skenario D, sebagai operasionalisasi dari "psychological state
optimum challenge", memiliki karakteristik yang ditunjukkan
dengan kombinasi antara "risk",
dan
ketika {frisk'' dalam posisi cukup tinggi (diasumsikan 75%},
"uncertainty" dalam posisi moderat (25%), dan "hope"
dalam posisi cukup walau rendah (sekitar 25%). Skenario E,
sebagai operasionalisasi dari "psychological state learned
adalah kondisi ketika "risk" mencapai
maksimum sehingga hampir tidak ada lagi "hope". Oleh
karen a itu pad a skenario E ini "uncertainty" juga dalam posisi
mendekati

H.3. Partisipan
Partisipan dalam eksperimen ini adalah mahasiswa
Psikologi dan Ekonomi Manajemen. Karakteristik partisipan
adalah mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman dalam
sistem pembelajaran di perguruan tinggi, sehingga mereka
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dapat memahami konteks dari skenario-skenario yang
diberikan. Untuk kelompok yang akan dikenai skenario
mengenai tugas kuliah, persyaratan partisipan ditambah
dengan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang industri,
organisasi, atau manajemen, karena skenario tugas kuliah
yang akan diberikan terkait dengan bidang tersebut.

H.4. Pengukuran Varia bel Tergantung
Variabel yang akan diukur dalam eksperimen ini adalah
kekuatan motivasi motivational force" yang dioperasionalkan
II

sebagai, "seberapa kuat masing-masing skenario tersebut

mendorong partisipan untuk be/ajar sungguh-sungguh".
Untuk mengukur kekuatan motivasi tersebut digunakan
dua metode pengukuran, yaitu dengan llmultiple choice",
dan ''forced choice". Skala 11multip/e choice" memungkinkan
",,

responden untuk menilai sama dua atau lebih skenario
yang berbeda, sedangkan skala 11forced choice" memaksa
responden untuk memberikan ranking yang berbeda pada
masing-masing skenario.
Untuk memastikan validitas pengukuran terhadap
variabel yang diinginkan

11

motivational force", maka diukur

pula dua variabel kontrol yang memiliki kemungkinan
untuk mengganggu validitas konstruk "threat to validity".
Variabel kontrol tersebut adalah "kesenangan" dan "pilihan"

"motivation as a choice". Orang sering rancu antara sesuatu
yang dia senangi dengan sesuatu yang akan memotivasinya,
seolah-olah yang disenangi itu otomatis akan menimbulkan
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motivasi. Di samping itu kerancuan juga sering terjadi
antara pilihan tindakan dan dorongan motivasi, seolaholah sesuatu yang dipilih sendiri otomatis akan memotivasi.
Dengan terdapatnya pertanyaan untuk semua kemungkinan
pemaknaan terhadap motivasi, maka partisipan tidak akan
rancu lagi dalam membedakan antara yang dipilih atau
disenangi, dengan yang mendorong motivasi untuk belajar
sungguh-sungguh. Dengan demikian maka eksperimen ini
menggunakan "multi-trait strategy'' untuk memastikan
validitas pengukuran.
Partisipan juga diminta untuk menuliskan alasan dari
setiap pilihan yang dia berikan secara terbuka. Data kualitatif
yang berupa alasan-alasan dalam menentukan skor pada
skala tersebut akan berfungsi sebagai "manipulation check".
Manfaat dari "manipulation check'' adalah untuk memastikan
bahwa jawaban yang diberikan oleh partisipan adalah sesuai
dengan yang dimaksudkan oleh peneliti, sehingga validitas
konstruk dapat terjaga. "Manipulation check'' ini akan
dianalisis untuk memperkuat pemaknaan dari pilihan-pilihan
jawaban yang diberikan oleh partisipan.
Partisipan terlebih dahulu diminta untuk menentukan
skenario mana yang paling mereka senangi dan skenario
mana yang akan mereka pilih. Dengan demikian, mereka
akan menjawab pertanyaan pokok tentang kekuatan motivasi
dengan lebih valid. Melalui dua metode pengukuran yang
berbeda "multiple choice" dan 'forced choice", akan diperoleh
dua kelompok data yang akan saling mengkonfirmasi
sehingga dapat meningkatkan validitas pengukuran dalam hal
konsistensi jawaban (reliabilitas).
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Dengan desain seperti telah dijabarkan di atas maka
studi eksperimen ini dapat digolongkan sebagai penelitian
yang menggunakan pendekatan "multi-trait and multi-

method

H.S. Skoring dan Analisis Data
Data yang diperoleh dari eksperimen ini adalah
berupa skor yang diberikan oleh masing-masing partisipan
terhadap tiap skenario yang disajikan. Setiap partisipan akan
memberikan empat skor untuk masing-masing skenario yang
berjumlah lima, pada masing-masing studi (terdapat 4 studi).
Skenario A, yang merepresentasikan "psychological state of

comfort zone" akan memperoleh skor dari em pat item, yaitu:
(1) kesenangan; (2) pilihan; (3) kekuatan motivasional (dari
skala "multiple choice"; dan (4) kekuatan motivasional (dari
skala '1orced choice". Demikian pula untuk keempat skenario
yang lainnya (B, C, D, dan E).
Pada setiap studi yang dilakukan, skor dari masingmasing item untuk tiap skenario dihitung reratanya. Rerata
skor tersebut merepresentasikan nilai dari masing-masing
item yang mendikasikan kekuatan masing-masing skenario
dalam menimbulkan dua variabel penelitian yaitu ((motivation

as a choice" dan "motivation as a force". Rerata skor dari
masing-masing item · diplotkan dalam grafik perbandingan
antara skenario untuk menggambarkan profil lima skenario
berdasarkan skor dari masing-masing item tersebut.
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Untuk menguji signifikansi dari profil perbandingan skenario berdasarkan tiap item dilakukan "Friedman Test" (Friedman, 1937). Ketika hasil uji signifikansi menunjukkan adanya
perbedaan signifikan, artinya adalah bahwa perbedaan skor
antar skenario yang terdapat dalam profil tersebut signifikan.

Hasil Eksperimen
Hasil yang didapatkan dari analisis varia bel kontrol, yaitu "kesenangan" dan 11 pilihan", menunjukkan bahwa secara
umum semakin rendah risiko, maka semakin tinggi kecenderungan untuk dipilih atau disenangi. Hasil ini mengkonfirmasi
proposisi teoritis dari teori ekspektansi Vroom (1964}, dan
sekaligus mengkritik teori tersebut yang mengatakan bahwa 11Choice" adalah esensi dari 11motivational force". Dalam
eksperimen ini terbukti bahwa variabel "motivation as a
choice" berbeda dengan variabelumotivation as a force".
Gambar berikut ini menunjukkan profil dari variabel
"kesenangan" dan "pilihan" terhadap masing-masing skenario
perlakuan yang diberikan.

0>

kesenangan

pilihan

Gambar 24. Hasil analisis variabel"choice" dengan skenario sistem penilaian(l)
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Gambar 24 adalah profil dari kelima skenario dengan
tema sistem penilaian pada studi pertama. Partisipan untuk
studi pertama ini adalah 51 orang. Nampak bahwa semakin
rendah tingkat risiko, atau semakin tinggi "probability
for success", dosen yang bersangkutan cenderung untuk
lebih disenangi dan dipilih. Perbedaan skor untuk masingmasing skenario tersebut diuji dengan "Friedman Test",
yang menunjukkan bahwa kedua profil tersebut signifikan
pada taraf signifikansi (p) < 0,01 (X2=148,9 untuk variabel
"kesenangan", dan X2=163,3 untuk variabel"pilihan". Tabel 4
menunjukkan data deskriptif dari hasil eksperimen pad a studi
ke satu.
Tabel4
Hasil eksperimen variabel
penilaian (1)
Kode

Skenario

"choice", dengan skenario sistem
Mean

Mean Rank

SD

1*

2*

1*

2*

1*

2*

A

pasti sukses

4,37

4,63

0,85

0,72

4,37

4,62

B

harapan sukses besar

4,27

4,20

0,67

0,57

4,29

4,19

c

50-50 chance

2,69

2,63

0,88

0,85

2,71

2,65

D

risiko tinggi

2,43

2,41

0,70

0,61

2,45

2,42

E

hampir tak mungkin

1,16

1,12

0,64

0,38 1,18

1,13

* N=Sl; l=diukur dengan skala "kesenangan", 2=diukur dengan skala "pilihan"
Gambar 25 adalah profil dari kelima skenario dengan
tema sistem penilaian pada studi 2. Partisipan untuk studi
kedua ini adalah 40 orang. Semakin rendah tingkat risiko,
atau semakin tinggi "probability for success", dosen yang
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bersangkutan cenderung untuk lebih disenangi dan dipilih.
Untuk skenario A terdapat sedikit penurunan skor, namun
tidak signifikan. Perbedaan skor untuk masing-masingskenario
tersebut diuji dengan Friedman Test, yang menunjukkan
bahwa kedua profil tersebut signifikan pada taraf signifikansi
(p) < 0,01 (X2=104,8 untuk variabel "kesenangan", dan

X2=109,2 untuk variabel"pilihan".

kesenanga

pilihan

Gam bar 25. Hasil analisis variabel "choice" dengan skenario sistem penilaian (2)

Tabel 5 menunjukkan data deskriptif dari hasil eksperimen pada studi 2. Pada skenario A terlihat adanya penurunan
skor 0,4 point dari skenario B, pada variabel "kesenangan",
dan 0,15 point pada variabel"pilihan". Penurunan skor tersebut tidak begitu besar dan dapat diabaikan.
TabeiS
Hasil eksperimen variabel "choice", dengan skenario sistem
penilaian (2)
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Kode Skenario

Mean

SD

Mean Rank

1*

2*

1*

2*

1*

2*

A

pasti sukses

3,98

4,15

0,92

0,89

3,99

4,15

B

harapan sukses besar 4,38

4,30

0,74

0,65

4,39

4,31

c

50-50 chance

2,73

2,75

1,13

1,10

2,73

2,75

D

risiko tinggi

2,78

2,68

0,86

0,83

2,78

2,69

E

hampir tak mungkin

1,13

1,10

0,34

0,30 1,13

1,10

* N=40; l=diukur dengan skala "kesenangan", 2=diukur dengan skala "pilihan"
Gambar 26 adalah profil dari kelima skenario dengan
tema gaya mengajar dosen pada studi 3 (82 partisipan).
Nampak bahwa pada skenario E, D, C, dan B semakin rendah
tingkat risiko, atau semakin tinggi "probability for
dan searah dengan itu dosen yang bersangkutan cenderung
untuk lebih disenangi dan dipilih. Untuk skenario A, yang
memiliki tingkat kesulitan terendah, nampak lebih rendah dari
skenario B, walaupun masih lebih tinggi daripada skenario C.

E!

01

C!

lh

Al

Gambar 26. Hasil analisis varia bel "choice" dengan skenario gaya mengajar

Perbedaan skor untuk masing-masing skenario tersebut
diuji dengan Friedman Test, yang menunjukkan bahwa kedua
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profil tersebut signifikan pada taraf signifikansi (p) < 0,01
(X2=125,4 untuk variabel "kesenangan", dan X2=148,5 untuk
variabel "pilihan". Tabel 6 menunjukkan data deskriptif dari
hasil eksperimen pada studi 3.
Tabel6.
Hasil eksperimen variabel "choice", dengan tema skenario
gaya mengajar
Kode

Skenario

so

Mean

Mean Rank

1*

2*

1*

2*

1*

2*

3,29

3,40

1,02

1,09

3,29

3,40

B

harapan sukses besar 4,40

4,50

1,06

4,50

50-50 chance

3,00

3,00

1,20

0,88
1,13

4,40

c

3,00

3,00

D

risiko tinggi

2,56

2,44

1,24

1,19

2,56

2,44

E

hampir tak mungkin

1,74

1,66

1,05

0,95 1,74

1,66

A

pasti sukses

* N=82; l=diukur dengan skala "kesenangan", 2=diukur dengan skala "pilihan"
Gambar 27 adalah profil dari kelima skenario dengan
tema tugas kuliah pada studi 4. Jumlah partisipan dari studi 4
ini adalah 54 orang. Nampak bahwa semakin rendah tingkat
risiko, atau semakin tinggi "probability for success", tugas yang
bersangkutan cenderung untuk lebih disenangi dan dipilih.
Perbedaan skor untuk masing-masing skenario tersebut diuji
dengan Friedman Test, yang menunjukkan bahwa kedua profil
tersebut signifikan pada taraf signifikansi (p) < 0,01 (X2=114,9
untuk variabel "kesenangan", dan X2=113,5 untuk variabel
"pilihan".

Motivasi dan Kepribadian

177

Gambar 27. Hasil analisis variabel "choice" dengan skenario tugas kuliah

Tabel

7 menunjukkan

data

deskriptif dari

hasil

eksperimen pada studi 4. Hasil dari studi 4 ini menunjukkan
skor yang linear, yaitu kesenangan dan pilihan yang semakin
meningkat mengikuti meningkatnya 11probability for success"
pad a kelima skenario yang disajikan. Skenario A yang memiliki
11

probability for success" paling tinggi memiliki skor tertinggi,

kemudian skor semakin kecil untuk skenario B, C, D, dan E.
Tabel7
Hasil eksperimen untuk variabel

11

Choice", dengan tema

skenario tugas kuliah
Kode

Skenario

Mean

Mean Rank

SD

1*

2*

1*

2*

1*

2*

A

pasti sukses

3,98

3,96

1,14

1,06

3,98

3,96

B

harapan sukses besar

3,80

3,74

1,00

0,96

3,81

3,74

c

so-so chance

3,S4

3,61

1,11

1,22

3,S4

3,61

D

risiko tinggi

2,43

2,44

0,93

0,9S

2,44

2,44

E

hampir tak mungkin

1,24

1,24

0,64

0,64 1,24

1,24

* N=54; l=diukur dengan skala "kesenangan", 2=diukur dengan skala "pilihan"
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Tabel 8 adalah rangkuman hasil uji signifikansi dari
profil-profil yang dihasilkan pada studi 1, 2, 3, dan 4, mengenai
variabel "kesenangan" dan "pilihan", yang merupakan
operasionalisasi dari variabel"motivation as a choice". Secara
konsisten hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah
tingkat risiko, atau semakin tinggi "probability for success",
skor "motivation as a choice" juga semakin tinggi. Hasil ini
menunjukkan karakteristik yang unik dari motivasi ketika
dikaitkan dengan "pilihan" atau "kesenangan". Karakteristik
tersebut berbeda dengan "motivational force", yang akan
dijelaskan melalui analisis terhadap data selanjutnya.
Tabel8
Rangkuman uji signifikansi profil"choice"
No

Skenario

N

X2
1*

2*

1

Sistem Penilaian

51

148,9**

163,3**

2

Sistem Penilaian

40

104,8**

109,2**

3

Gaya Mengajar

82

125,4**

148,5**

4

Tugas Kuliah

54

114,9**

113,5**

* 1 = diukur dengan skala "kesenangan", 2 = dengan "pilihan"
** signifikan pada taraf signifikansi p < 0,01

Hasil analisis data yang terkait dengan variabel
"motivational force", yang diperoleh dari studi pertama
dapat dilihat pada Gambar 28. Profil yang diperoleh, baik
dari pengukuran "multiple choice" maupun "forced choice",
menunjukkan trend yang serupa dengan hipotesis. Untuk
mengetahui signifikansi dari profil-profil tersebut dilakukan
pengujian dengan Friedman Test.
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Hasil uji signifikansi dari profil pertama (pengukuran

"multiple choice" dengan Friedman Test, menunjukkan angka
chi-kuadrat (X2) sebesar 39,4 dengan p < 0,01. Pada analisis
data hasil dari pengukuran "forced choice" diperoleh angka chikuadrat (X2) sebesar 15,3 dengan p < 0,01. Dengan demikian
hipotesis mengenai profil"strength of the force" yang diukur
dalam studi pertama ini mendapat dukungan empiris.

multiple choice

forced choice

Gam bar 28. Hasil eksperimen "strength of the force" dengan skenario sistem penilaian (1)

Gambar 28 menunjukkan trend yang signifikan, dan
trend tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian. Nampak
bahwa profil tersebut menunjukkan puncak ganda yang
berada pada titik-titik "optimum opportunity'' dan "optimum

challenge". Tabel 9 menampilkan data deskriptif dari studi 1
yang terkait dengan variabel"motivational force".
Tabel9
Hasil eksperimen untuk variabel "force", dengan skenario
sistem penilaian (1)
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Kode

Skenario

so

Mean
1*

2*

1*

2*

Mean Rank
1*

2*

A

pasti sukses

2.49

1.39

1.36

1.537 1.97

2.57

B

harapan sukses
besar

3.82

2.25

1.23

1.230 3.46

3.55

c

50-50 chance

3.63

1.78

1.20

1.119 3.19

3.00

D

risiko tinggi

3.82

2.02

1.28

1.122 3.51

3.24

E

hampir tak
mungkin

3.20

1.49

1.78

1.736 2.87

2.65

* N=51; l=diukur dengan "multiple choice", 2=diukur dengan "forced choice"

Studi kedua kern bali dilakukan dengan skenario tentang
sistem penilaian, namun dengan kelompok partisipan yang
berbeda. Hal ini dilakukan sebagai satu bentuk uji reliabilitas,
yaitu "test-retest reliability''. Dengan uji reliabilitas ini akan
dipastikan bahwa skala yang digunakan dapat menghasilkan
hasil yang konsisten pada kelompok partisipan yang berbeda.
Partisipan untuk studi kedua ini adalah 40 orang. Hasil
yang diperoleh dari studi kedua dapat dilihat pada Gam bar 29.
Profil yang diperoieh, baik dari pengukuran "multiple choice"
maupun "forced choice", menunjukkan trend yang serupa
dengan studi pertama serta hipotesis penelitian. Studi kedua
kembali menunjukkan profil yang memiliki puncak ganda
pada titik "optimum challenge" (Skenario D) dan "optimum
opportunity'' (Skenario B). Untuk menguji signifikansi dari
profil tersebut dilakukan pengujian dengan Friedman Test.
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J

multiple choice

forced choice

Gam bar 29. Hasil eksperimen "strength of the force" dengan skenario sistem penilaian (2)

Hasil uji signifikansi dari

profil tersebut dengan

Friedman Test, menunjukkan angka chi-kuadrat (X2) sebesar
36,0 dengan p < 0,01, untuk pengukuran umultiple choice".
Untuk pengukuran

11

forced choice" diperoleh angka chi-

kuadrat (X2) sebesar 43,9 dengan p < 0,01. Dengan demikian
profil "strength of the force" yang diukur dalam studi kedua
ini adalah signifikan. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa
metode pengukuran yang dipakai konsisten ketika diterapkan
pada kelompok partisipan yang berbeda, atau dengan kata
lain dapat diandalkan llreliable". Tabel 10 menampilkan data
deskriptif dari studi 2 untuk variabelumotivationa/ force".
Tabel10
Hasil eksperimen untuk variabel "force", dengan skenario
sistem penilaian (2)
Kode

A
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Skenario

pasti sukses

SD

Mean

Mean Rank

1*

2*

1*

2*

1*

2*

2.73

1.30

1.08

1.34

2.24

2.35
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B

harapan sukses besar

4.03

2.90

0.92

1.34

3.76

3.98

c

50-50 chance

3.38

1.85

1.10

1.15

2.95

2.91

D

risiko tinggi

3.95

2.63

1.18

1.19

3.70

3.65

E

hampir tak mungkin

2.73

1.05

1.54

1.49

2.35

2.11

N=40; 1=diukur dengan "multiple choice", 2=diukur dengan "forced choice"

Studi ketiga dilakukan dengan skenario tentang gaya
mengajar dosen. Partisipan untuk studi ketiga ini adalah 82
orang. Hasil yang diperoleh dari studi ketiga dapat dilihat
pada Gambar 30. Profil yang diperoleh, baik dari pengukuran

"multiple choice" maupun "forced choice", menunjukkan
trend yang serupa dengan hipotesis, dan juga serupa dengan
dua studi sebelumnya.

multiple choice

forced choice

Gam bar 30. Hasil eksperimen "strength of the force" dengan skenario gaya mengajar

Hasil uji signifikansi dari profil tersebut dengan Friedman
Test, menunjukkan angka chi-kuadrat (X2) sebesar 58,5
dengan p < 0,01, untuk pengukuran "multiple choice". Untuk
pengukuran "forced choice" diperoleh angka chi-kuadrat
(X2) sebesar 85,6 dengan p < 0,01. Dengan demikian profil
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"strength of the force" yang diukur dalam studi ketiga ini adalah
signifikan. Hasil ini semakin memperkuat dukungan terhadap
hipotesis penelitian, bahwa dengan isi skenario yang berbeda,
karakteristik psikologis pada masing-masing skenario tetap
menunjukkan efek yang serupa terhadap kekuatan motivasi

"motivational force". Tabelll adalah data deskriptif dari studi
ke 3 tentang variabel"motivational force".
Tabelll
Hasil eksperimen variabel"force", dengan tern a skenario gaya
mengajar
Kode

Skenario

so

Mean

Mean Rank

1*

2*

1*

2*

1*

2*

A

pasti sukses

2.56

1.83

1.20

1.21

2.52

2.82

B

harapan sukses besar

3.98

3.28

1.14

0.93

3.95

4.30

c

50-50 chance

2.66

1.62

1.18

1.18

2.63

2.63

D

risiko tinggi

3.46

2.06

1.39

1.37

3.44

3.08

E

hampir tak mungkin

2.46

1.16

1.48

1.28

2.45

2.16

N=82 ; l=diukur dengan "multiple choice", 2=diukur dengan "forced choice"

Studi keempat dilakukan dengan skenario tentang tugas
kuliah. Partisipan untuk studi ketiga ini ada 54 orang. Hasil
yang diperoleh dari studi keempat dapat dilihat pada Gam bar
31. Profil yang diperoleh, baik dari pengukuran "multiple
choice" maupun "forced choice", menunjukkan trend yang
serupa dengan hipotesis, dan juga serupa dengan tiga studi
sebelumnya. Namun demikian, nampak terdapat perbedaan
dalam tingkat kemiringan profil pada studi keempat ini.
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multiple choice

forced choice

Gam bar 31. Hasil eksperimen "strength of the force" dengan skenario tugas kuliah

Hasil

uji signifikansi

dari profil tersebut dengan

Friedman Test, menunjukkan angka chi-kuadrat (X2) sebesar
20,6 dengan p < 0,01, untuk pengukuran "multiple
Sedangkan untuk pengukuran "forced choice" diperoleh
angka chi-kuadrat (X2) sebesar 4,4 dengan p > 0,01. Dengan
demikian profil "strength of the force" yang diukur dalam
studi keempat ini menunjukkan hasil yang tidak saling
mengkonfirmasi. Pengukuran dengan metode "forced choice"
memberikan hasil yang tidak signifikan. Hasil studi keempat
ini akan didiskusikan pada bagian pembahasan.
Tabel 12
Hasil eksperimen untuk variabel"force", dengan tern a skenario
tugas kuliah
Kode

Skenario

Mean
1*

2*

1*

2*

1*

2*

A

pasti su kses

2.72

1.61

1.17

1.58

2.31

2.62
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B

harapan sukses besar

3.43

2.17

1.00

1.15

3.10

3.17

c

50-50 chance

3.19

2.07

0.97

1.11

2.81

3.10

D

risiko tinggi

3.67

2.15

1.06

1.04

3.44

3.14

E

hampir tak mungkin

3.57

1.98

1.61

1.89

3.32

2.97

* N=54; 1=diukur dengan "multiple choice", 2=diukur dengan

Sebagai

rangkuman

dari

keseluruhan

"forced choice"
hasil

studi

eksperimen ini Tabel13 di bawah ini dapat dijadikan acuan.
Tabel13
Rangkuman hasil uji signifikansi profil"Strength of the force"
No

Skenario

N

X2
1*

2*

1

Sistem Penilaian

51

39,4**

15,3**

2

Sistem Penilaian

40

36,0**

43,9**

3

Gaya Mengajar

82

58,5**

85,6**

4

Tugas Kuliah

54

20,6**

4,4

* 1 diukur dengan skala

multiple choice, 2 dengan forced choice

** signifikan pad a tarat signifikansi p < 0,01

Pembahasan

Dari keempat studi yang dilakukan, hanya skenario
tentang tugas kuliah yang kurang memberikan hasil yang
meyakinkan. Walaupun dari pengukuran "multiple choice"
didapatkan hasil yang signifikan, namun profil yang dihasilkan
cenderung miring ke arah yang berbeda dari tiga studi
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sebelumnya. Anomali hasil ini dapat dijelaskan dari perspektif
konten dari skenario itu sendiri, yaitu mengenai tugas kuliah.
Jika dicermati lebih jauh, skenario mengenai tugas kuliah
ini memang bersifat paling abstrak sehingga memungkinkan
interpretasi yang tidak akurat terhadap karakteristik psikologis
yang terkandung di dalamnya. Di pihak lain skenario tentang
sistem penilaian dan gaya mengajar dosen, lebih mudah
diinterpretasikan secara kuantitatifterutama dalam kaitannya
dengan "probability for success".
Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara skenario
tugas dan skenario sistem penilaian dan gaya mengajar.
Perbedaan tersebut terletak pada objek evaluasinya, jika
skenario sistem penilaian dan skenario gaya mengajar
objeknya adalah dosen, sedangkan skenario tugas kuliah objek
evaluasinya adalah tugas itu sendiri. Ketika objek evaluasinya
impersonal maka akan terjadi "attribution error'', yaitu bahwa
atribusi atau personifikasi dari skenario tersebut adalah pad a
diri sendiri, bukan tugas tersebut "an-sich". Dengan demikian
akan terjadi fenomena "self-serving bias" (Park, Bauer, dan
Arbuckle, 2009).
Dalam desain eksperimen ini diungkap pula data
tambahan untuk melakukan "manipulation check", berupa
alasan yang dijadikan dasar bagi partisipan untuk menjawab
item-item dalam skala "strength of the force". Alasan-alasan
yang diberikan partisipan ketika memberikan penilaian
terhadap skenario tugas kuliah menunjukkan dukungan
terhadap argumentasi bahwa terjadi mis-interpretasi seperti
yang sudah diuraikan di atas. Berikut ini kutipannya:
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"Tugas D dan E merupakan tugas yang paling sulit dan
rumit. 0/eh karenanya, horus dikerjakan lebih sungguhsungguh"
"Karena ana/isis /ebih dalam dan disertai referensi 10
jurnal"
"Pencarian kriteria perusahaan perlu pemikiran yang
mendalam, ketika horus membuat /aporan ilmiah
pun horus sesuai dengan tujuan awa/, dan karena
dihadapkan pada studi yang berhubungan dengan
pejabat perusahaan dan instansi universitas, tanggung
jawabnya jadi lebih besar"
"Tuntutan tugas yang semakin tinggi memang memacu
saya untuk berjuang ekstra keras demi mewujudkan
hasil yang terbaik. Namun faktor otonomi juga punya
peranan besar"
"karena tugas E benar2 melatih kita dalam dunia kerja"
"Karena risiko tugas E lebih besar dibandingkan dengan
risiko tugas A, 8, c_ dan D, yaitu melakukan studi ulang
di perusahaan lain"
"Tugas E menuntut untuk lbh banyak be/ajar krn tingkat
kesu/itan yg lbh tinggi (horus mencari perusahaan_
ana/isis) dan konsekuensi yg lbh besar jika gaga/"
"Semakin menantang, semakin membutuhkan effort yg
besar_ salah satunya be/ajar"
"Karena kita semakin diberi beban akan semakin serius"
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"Tugas E /ebih harus be/ajar"
"Tugas D dan E sangat berat sehingga membutuhkan
pengetahuan yg cukup"
"Lebih ada tantangan, tp sekiranya memang mampu
utk saya kerjakan dg baik"
"tugas D dan E membutuhkan pemahaman dan
penguasaan materi yang /ebih banyak."
Nuansa yang muncul dari alasan-alasan tersebut adalah
bahwa skenario yangsemakin sulitjustru dianggap menantang
dan dianggap akan mendorong motivasi. Jika dicermati lebih
jauh alasan-alasan tersebut didukung oleh anggapan bahwa
sesulit apapun tugas yang diberikan, tetap masih ada harapan
untuk berhasil. Anggapan atau persepsi ini tidak sesuai dengan
tujuan dari skenario E, yaitu untuk memberikan kondisi ketika
risiko sudah sedemikian tinggi sehingga tidak ada lagi harapan
untuk berhasil.
Data hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
subjektif muncul pemaknaan bahwa harapan "hope" adalah
unsur terpenting dalam formula tentang "the force". Hasil dari
studi-studi yang berkaitan dengan sistem penilaian dan gaya
mengajar menunjukkan bahwa skenario B secara konsisten
selalu lebih tinggi skornya daripada skenario D. Skenario
B adalah skenario yang muatan "hope" nya lebih besar,
sedangkan skenario D adalah kondisi ketika risk yang lebih
besar. Dengan demikian formula mengenai "the strength

of the force" perlu direvisi berdasarkan data empirik yang
diperoleh dari penelitian ini. Revisi tersebut menyangkut
Motivasi dan Kepribadian
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pergantian posisi "uncertainty" yang semula dihipotesiskan
sebagai unsur terpenting, dengan "hope", yang secara empirik
lebih didukung sebagai unsur yang terpenting dalam formula

the force.

Strength of the Force= (Risk-Uncertainty)2 x Hope
Rumus 5. Rum us final untuk "Strength of the Force" berdasar data empirik

Makna dari Rumus 5 adalah sebagai berikut. Kekuatan
dari motivasi ditentukan oleh besarnya "hope" dan kuadrat
dari selisih antara "risk" dan "uncertainty''. Jika seseorang kehilangan harapan /ost hope" maka bahaya {frisk" yang sebe11

rat apapun tidak akan mendorongnya untuk melakukan apaapa. Kondisi ini dikenal dengan istilah "learned helplessness"
(Seligman, 1990).
Kemungkinan kedua adalah ketika persepsi seseorang
mengenai urisf<l' dan "uncertainty'' adalah sama besar, atau
kondisi ketika seseorang beranggapan bahwa apapun yang
dia usahakan, kemungkinan hasilnya adalah 50-50. Sikap yang
muncul sebagai hasil dari persepsi ini adalah sikap fatalistik,
yang menyebabkan lemahnya energi motivasi untuk berbuat
sesuatu.
Situasi ketiga yang juga merupakan titik nadir dari
Rumus 5 tersebut adalah situasi ketika tidak ada risiko dan
tidak ada "uncertainty". Yang dirasakan hanyalah kenyamanan
dan kemapanan. Kondisi ini sering diistilahkan sebagai
"comfort zone", suatu kondisi tenang dan nyaman tetapi
"menghanyutkan", karena akan membuat orang terlena dan
tidak menyadari kondisi kehidupan yang sebenarnya. Dalam
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ranah psikologi perkembangan, kondisi ini adalah ketika
seorang anak dimanjakan orang tuanya. Dalam istilah bahasa
lnggrisnya disebut "spoilelf', yang memiliki makna ganda,
yaitu di sam ping manja juga berarti "rusak".
Di antara tiga kondisi yang tidak diinginkan tersebut
terdapat kondisi-kondisi yang memiliki dampak positif terhadap motivasi. Kondisi-kondisi tersebut membentuk sebuah
kontinum yang berbentuk seperti dua buah kurva berbentuk
lonceng "double bell curve". Untuk mengilustrasikannya maka
Rumus 5 tersebut dapat diplotkan ke dalam grafik yang tergambar pada Gambar 32. Grafik tersebut merupakan koreksi
terhadap grafik hipotetis yang merepresen-tasikan Rumus 4.
Koreksi penting dalam hal ini adalah digantikannya posisi "uncertainty'' oleh "hope" sebagai unsur pokok dalam dinamika
motivasi.

Gam bar 32. "Strength of the force" sebagai produk dari interaksi antara
dan

Pada Gambar 32 terdapat lima titik yang memiliki
makna penting dalam dinamika motivasi, yang masing-masing
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menunjukkan suatu "psychological state" dengan karakteristik
tertentu. Titik I menunjukkan "psychological state" yang
disebut sebagai "learned helplessness", yang ditandai dengan
karakteristik psikologis hilangnya harapan "lost hope". Secara
teoritis, "psychological state I" ini dapat ditarik untuk menuju
ke "psychological state II", dengan menumbuhkan harapan.
"Psychological state II" adalah ketika motivasi muncul
walaupun dalam kondisi yang masih penuh risiko. Situasi
ini dapat diilustrasikan dengan ungkapan "there is a light at
the end of the tunnel", yaitu adanya secercah harapan yang
menjadi sumber kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan.
Di samping itu, situasi ini juga mewakili mereka yang gemar
menghadapi tantangan "challenge". Sebagian orang memiliki
kecenderungan untuk dengan sengaja menembus rintangan
dan bahaya demi memuaskan dorongan adrenalinnya atau
minat petualangannya. Oleh karena itu "psychological state

II" disebut sebagai "psychilogical state of optimum challenge".
"Psychological state Ill" ditandai dengan sikap fatalistik,
yaitu sikap diam atau acuh tak acuh, namun mengharapkan
nasib baik akan datang sendiri. Karakteristik psikologis yang
menandai "psychological state Ill" ini adalah kepercayaan
bahwa apapun yang diusahakan, hasilnya tidak bisa dia
prediksi (kemungkinannya selalu 50-50). Dapat juga dikatakan
bahwa mereka yang memiliki kecenderungan seperti ini

"external locus of control"-nya berlebihan.
state Ill" dan
"psychological state V", dengan puncaknya pad a "psychological
state IV", adalah kondisi normal yang dialami oleh sebagian
Kontinum
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besar orang. Dinamika naik turunnya motivasi ditentukan oleh
perspektif subjektif individu terhadap kombinasi antara "risk':
dan
"Psychological state IV" adalah
kondisi ketika kombinasi tersebut mencapai titik optimalnya.
Pada kondisi ini kekuatan motivasi dalam kondisi puncaknya,
yang disebut sebagai "psychological state of optimum

"Psychological state V" adalah kondisi ketika seorang
individu berada dalam "comfort
yaitu kondisi ketika seseorang merasa aman tenteram dan tidak menyadari adanya
ancaman atau risiko di masa depan. Dalam kondisi ini orang
tidak merasa perlu untuk berbuat apa-apa, sehingga "motivational force" nya rendah. Untuk meningkatkan "motivational
force" pada mereka yang berada dalam "psychological state

V", diperlukan penyadaran akan risiko yang mungkin tidak
pernah ada dalam bayangan mereka. Kadang-kadang diperlukan "shock therapy" untuk "membangunkan" mereka. Kondisi
inilah yang menu rut teori perubahan dari Lewin (1939) membutuhkan suatu langkah
Sampai di sini analisis untuk menggali esensi dari

"motivational force" sudah selesai, kecuali satu pertanyaan
yang belum terjawab, yaitu pertanyaan mengenai isu sentral
yang lebih mendasar lagi. Pertanyaan tersebut adalah: "Jika
R.U.H adalah esensi dari 'motivational force', apakah yang
menjadi 'central phenomenon' dari itu semua? Sebenarnya
R.U.H itu merepresentasikan suatu fenomena apa?". Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, maka sekali lagi dilakukan
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"selective coding" terhadap dinamika R.U.H untuk menemukan
fenomena sentralnya.
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Teori Anchor
(The Anchor Personality Theory)

"RISK AVOIDANCE", "uncertainty

dan "hope

reliance" sebagai

unsur yang paling esensial "basic
ingredients" dalam dinamika motivasi manusia, memiliki
sifat-sifat tertentu yang menjadi "common characteristics"
mereka. "Risk" adalah evaluasi subjektif mengenai
kemungkinan terjadinya konsekuensi negatif sebagai akibat
dari dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan.
Semakin besar konsekuensi negatif yang diantisipasi atau
yang dipersepsi oleh seorang individu maka semakin besar
pula dorongan untuk menghindarinya. Perlu dicatat bahwa
konsekuensi negatif tersebut masih belum tentu terjadi
dan bersifat subjektif, dipersepsi berbeda pada orang yang
berbeda.
Probabilitas akan terjadinya konsekuensi negatif tersebut merupakan unsurkedua, yaitu
"Uncertainty"
adalah usubjective probability" tentang terjadinya atau tidak
terjadinya konsekuensi negatif "risk" yang dipersepsi oleh
seorang individu. Semakin besar "uncertainty" yang dikalkulasi oleh seorang individu, maka individu yang bersangkutan
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semakin merasa tak berdaya untuk berbuat apapun untuk
menghindari "risk" yang dibayangkannya. Persepsi mengenai sejauh mana "uncertainty'' dapat ditolerir ini juga bersifat
subjektif, sehingga akan berbeda pada individu yang satu dengan individu-individu lainnya. Tinggi-rendahnya "uncertainty
tolerance" ini dipengaruhi oleh unsur ketiga, yaitu "hope".

"Hope" adalah keyakinan akan adanya peluang untuk
mendapatkan sesuatu yang baik atau keberuntungan di balik
ketidakpastian yang dikalkulasi secara subjektif oleh seorang
individu. Seperti halnya "risk" dan

"hope" juga

bersifat subjektif, suatu keyakinan yang dimiliki seseorang
tentang keberuntungan di balik ketidakpastian. Hal ini dapat
diilustrasikan seperti seseorang yang telah berbulan-bulan
mengarungi samudra, yang pada suatu saat, dalam keadaan
cuaca yang berkabut tebal, samar-samar melihat bayangbayang daratan di balik kabut tebal tersebut. Besarnya
keyakinan bahwa bayang-bayang itu adalah memang daratan
akan mempengaruhi usahanya untuk menembus kabut
demi mencapai daratan. Keyakinan ini juga bersifat subjektif,
sehingga akan berbeda antara satu orang dengan orang yang
lainnya.
Analisis

mendalam

"uncertainty" dan

"scrutiny''

terhadap

"hope" menunjukkan bahwa

ketiga

unsur tersebut bersifat subjektif. Subjektivitas dalam hal
ini memiliki makna yang cenderung menunjukkan suatu
ketidakberdayaan, bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan
untuk menentukan nasibnya kecuali hanya mengantisipasi,
mengira-ira, mengharap-harap, atau mencemaskannya.
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lbarat sebuah atom dalam perspektif ilmu fisika, maka "atom"
R.U.H manusia adalah "atom yang tidak stabil". Dalam ilmu
fisika dikenal adanya atom-atom yang tidak stabil, yang
disebut sebagai atom-atom atau unsur-unsur radioaktif. Atom
radioaktif yang tidak stabil ini memiliki umur tertentu. Dalam
umurnya yang terbatas tersebut atom-atom ini bereaksi
terhadap ketidakstabilannya dengan memancarkan radiasi
nuklir (disebut juga sebagai "nuclear force". Radiasi nuklir ini
adalah salah satu bentuk dari "natural force" yang memiliki
energi yang luar biasa (Salam, 1990).
Seperti halnya unsur-unsur radioaktif, manusia ternyata
memiliki potensi yang luar biasa. Kondisi ketidakberdayaan
atau ketidakstabilan manusia ini menjadi sumber energi
yang luar biasa pada manusia untuk berusaha keras demi
tercapainya kestabilan. Manusia adalah makhluk yang selalu
mencari dan menjelajah alam semesta, untuk menemukan
sesuatu yang dapat dijadikan "pegangan" sebagai kompensasi
atas

ketidakstabilannya.

Sesuatu

yang dapat dijadikan

pegangan tersebut, dalam istilah yang spesifik, disebut
sebagai

"Anchor" secara bahasa memiliki makna sebagai
"sesuatu yang dapat memberikan kestabilan pada sesuatu
yang terkait dengannya" (Google Dictionary, 2009, "anchor".
Pemilihan atau pencarian "anchor'' ini merupakan fenomema

"central phenomenon" dari dinamika motivasi
manusia. "Anchor'' adalah sesuatu yang dapat memberikan

sentral

kestabilan dalam diri atau "self" seorang individu, pada setiap
situasi dan kondisi yang dihadapi dalam kehidupannya.
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"If one thing is the anchor for something else, it makes
that thing stable and secure." (Google Dictionary, 2009:
'anchor')

"Anchor"

adalah

sesuatu

yang

seorang individu sebagai andalan

dipercaya

dalam

oleh

memecahkan

masalah-masalah kehidupannya. Banyak hal yang dapat
dan sifatnya ada yang terminal maupun
dijadikan
instrumental, proximal ataupun distal, insidental serta kekal,
spesifik maupun general. "Anchor'' dapat berupa materi, dapat
berupa kondisi, dan juga dapat berupa sifat, "relevant others"
(seseorang yang dianggap penting), ataupun suatu kekuatan
tertentu. Ada orang yang kaya raya, sehingga segala sesuatu
diselesaikan dengan uang, maka "anchor''-nya adalah "uang".
Ada orang yang cerdas dan bijak, sehingga segala masalah dia
percaya dapat diselesaikan secara rasional, maka "anchor"-nya
adalah "rasionalitas". Ada seseorang yang sangat mengagumi
pemimpinnya sehingga segala masalahnya selalu diadukan
pada pemimpinnya untuk mendapatkan pemecahan, maka
pemimpinnya dijadikannya sebagai
Pandangan Freudian tentang perilaku manusia, memiliki "anchor'' berupa "pleasure", yang menurut mereka bersifat kekal dan terminal. Di sisi lain ''freedom" dianggap sebagai
"anchor'' yang bersifat "instrumental", yaitu sebagai prasyarat
untuk terpenuhinya "pleasure". Di pihak lain, Maslow walaupun sama-sama menempatkan "freedom" sebagai "instrumental anchor", tetapi "anchor" terminal bagi Maslow adalah
"self actualization" {Hall, 2008). Sementara itu behaviorisme,
baik Skinnerian maupun Bandura (1982), memiliki "instru-
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mental anchor" yang mereka anggap sebagai cara untuk
mensejahterakan umat manusia, yaitu 11COntrol".

Anchor bagi seorang individu tidak bersifat tetap
dan pasti, karena anchol' akan dipersepsi sesuai dengan
11

tingkat pemahaman individu yang bersangkutan. Dengan
berkembangnya tingkat pemahaman seorang individu maka
berkembang pula persepsinya terhadap "anchor'' tersebut.
Manusia dalam kehidupannya tidak ada hentinya untuk
mencari 11anchol' yang dirasa tepat bagi dirinya, sesuai dengan
tingkat pemahamannya, dan sejalan dengan keyakinannya.
Oleh karena itu, fenomena sentral dalam perilaku manusia,
yang berupa "motivated behavior", adalah "In Search for

Anchors".
Perspektif tentang dinamika motivasi yang bersifat

"searching" atau bernuansa sebuah pencarian ini sejalan
dengan konsep tentang "quest motivation" (Beck, et al., 2001).
Perspektif seperti ini memiliki basis pada aspek spiritualitas
dari manusia. Spiritualitas selama lebih dari setengah abad
terakhir diabaikan oleh disiplin Psikologi yang dikuasai oleh
aliran Behaviorisme, namun akhir-akhir ini kembali menjadi
wacana yang menarik (Adcock, 1964; Duffy, 2006).
Secara logis pencarian manusia atau usaha manusia
untuk menggapai "anchors" akan mencapai puncaknya ketika
sampai pada Tuhan. Tuhan adalah "the ultimate anchor'
karena secara logis hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa dan
Maha Sempurna, sehingga ketika seseorang menggantungkan
diri pada Tuhan, maka ketakberdayaan manusia akan
terkompensasi dengan sempurna. Namun demikian seberapa
Motivasi dan Kepribadian
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efektif seorang individu dalam menggantungkan diri pada
Tuhan dipengaruhi oleh tingkat pemahamannya tentang sifatsifat Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih
mendalam dan komprehensif untuk menjelaskan fenomena
radikalisme maupun fatalisme yang meng-atasnama-kan
Tuhan.
Pernyataan yang berkaitan dengan pemilihan Tuhan
sebagai
diungkapkan secara impresif oleh Mother
Teresa, aktivis kemanusiaan di Calcutta India. Pernyataan ini
menjadi jawaban dari kekaguman dunia terhadap semangat
"motivational force" Mother Teresa yang luar biasa dalam
membela kaum dhuafa di salah satu kota paling miskin dan
paling kumuh di dunia, yaitu Calcutta. Kekaguman dunia
ini diwujudkan dalam bentuk penghargaan hadiah Nobel
perdamaian terhadap Mother Teresa pada tahun 1979
(Nobelprize.org, 2010). Berikut ini adalah pernyataan sikap
Mother Teresa dalam bentuk sebuah puisi:

"Peopleareoftenunreasonable,illogicalandselfcentered;
Forgive them anyway.
If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior
motives; Be kind anyway.

If you are successful, you will win some false friends and
some true enemies; Succeed anyway.
If you are honest and frank, people may cheat you;
Be honest and frank anyway.
What you spend years building, someone could destroy
overnight; Build anyway.
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if you find serenity and happiness, they may be jealous;
Be happy anyway.
The good you do today, people will often forget tomorrow;
Do good anyway.
Give the world the best you have, and it may never be
enough; Give the world the best you>ve got anyway.
You see, in thefinal analysis, itis between youandyourGod;
It was never between you and them anyway."
(Mother Teresa)
Gambaran abadi mengenai "In Search for Anchors" ini
dapat pula dipahami melalui kisah Nabi Ibrahim As ketika
mencari Tuhan. Berangkat dari penolakannya terhadap
kepercayaan masyarakatnya yang menggantungkan diri pada
patung berhala (menuhankan berhala), Nabi Ibrahim As mulai
mencari Tuhan. Ketika melihat bintang yang cemerlang, beliau
berpikir mungkin itu Tuhan. Tapi bintang tenggelam, sehingga
Nabi Ibrahim As berubah pikiran. Ketika melihat matahari
yang begitu perkasa, beliau merasa mungkin itu Tuhan.
Namun, matahari pun tenggelam. Tuhan seharusnya tidak
pernah tenggelam. Bagaimana mungkin menggantungkan diri
pad a sesuatu yang tenggelam, begitu kurang lebih logika Nabi
lbrahimAs. Akhirnya Nabi Ibrahim As bertemu dengan Tuhan
Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa.

"Ketika malam telah ge/ap, dia melihat sebuah bintang
(lalu) dia berkata: 'lnilah
tetapi tatkala
bintang itu tenggelam dia berkata: 'Saya tidak suka
kepada yang
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Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata:
Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia
'lnilah
berkata: 'Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi
petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang
Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata:
Maka tatkala
'lnilah Tuhanku, ini yang /ebih
matahari itu terbenam, dia berkata: 'Hoi kaumku,
sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu
persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku
kepada Rabb yang menciptakan lang it dan bumi, dengan
cenderung kepada agama yang ben or; dan aku bukanlah
termasuk orang-orang yang mempersekutukan
(QS AI An'am [6]: 76-79)

"Anchor'' yang berpusat pad a Allah yang Maha Kuasa ini
merupakan "anchor'' yang paling kuat sebagai sumber energi
dari "motivational force", seperti yang sudah ditunjukkan
oleh Nabi Ibrahim As, Mother Teresa dan banyak lagi man usia
di dunia pada setiap jamannya. Dalam perspektif sejarah
peradaban, "anchor'' yang berpusat pada Tuhan ini contohnya
adalah etos kerja yang dirumuskan sebagai "the protestant

ethic" (Weber, 1930), dan sumber kekuatan peradaban Islam
{lbnu Khaldun, 1377} yang telah terbukti efektivitasnya dalam
membangun peradaban Barat dewasa ini dan peradaban
Islam di masa lalu.
Weber (1930) menyimpulkan bahwa "motivational
farce" yang mendorong kemajuan peradaban Barat, yang
dilandasi oleh "the spirit of capitalism", adalah "panggilan

202

Motivasi dan Kepribadian

suci" "the calling" yang terdapat dalam "protestant ethic",
yang ia jelaskan sebagai berikut:

"The only way of Jiving acceptably to God was not to
surpass worldly morality in monastic asceticism, but
solely through the fulfillment of the obligations imposed
upon the individual by his position in the world. That
was his calling, the statement that the fulfillment of
worldly duties is under all circumstances the only way to
live acceptably to God. It and it alone is the will of God,
and hence every legitimate calling has exactly the same
worth in the sight of God." (Weber, 1930, hal 80)
Pada

intinya,

"protestant ethic"

adalah

sebuah

pemahaman spiritual bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan
di dunia ini, walaupun nampaknya seolah sekadar urusan
duniawi, adalah suatu "panggilan suci" yang telah Tuhan
tetapkan bagi manusia untuk dilaksanakan sebaik mungkin.
Panggilan suci dari Tuhan adalah suatu sumber motivasi
yang luar biasa karena mencari keridhoan Tuhan adalah "the

ultimate force" dalam kehidupan manusia yang beriman,
yaitu manusia yang menempatkan Tuhan sebagai "anchor''
bagi "self' -nya.
lbnu Khaldun (1377) menyimpulkan bahwa penyebab
dari jatuh bangunnya peradaban terkait dengan pergesaran
"anchor'' dari spiritualisme ke dalam bentuk materialisme.
Suatu peradaban akan dibangun dengan semangatspiritualitas
yang tinggi dan dihancurkan oleh apa yang disebutnya sebagai

"excessive materialism". Temuan lbnu Khaldun (1377) ini
didukung oleh pendapat Einstein (2010), yang mengatakan
Motivasi dan Kepribadian
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bahwa manusia akan bisa mencapai kehidupan yang berharga
dan harmon is, hanya jika mereka dapat membatasi diri dalam
mengejar materi, dan meningkatkan nilai-nilai spiritual dalam
masyarakat.

"Human beings can attain a worthy and harmonious life
only if they are able to rid themselves, within the limits
of human nature, of the striving for the wish fulfillment
of material kinds. The goal is to raise the spiritual values
of society." (Albert Einstein, 2010)
lbnu Khaldun hidup dan berkarya pada masa peradaban
Islam, sehingga yang dimaksudkan oleh lbnu Khaldun (1377)
sebagai semangat spiritualitas pad a peradaban yang ditelitinya
adalah semangat yang muncul dari ajaran Islam. Semangat
masyarakat Islam pada masa-masa awal mereka membangun
peradaban dilukiskan dalam AI Qur'an, Surat As Sajdah [32],
ayat 15 dan 16, sebagai berikut:

"Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya
kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila
diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera
bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi
pula mereka tidaklah sombong. Lambung mereka jauh
dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada
Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta
mereka menafkahkansebagian rezekiyang Kami berikan."
(QS. As-Sajdah [32]: 15-16)
Keterkaitan seseorang dengan "anchor''nya adalah
adanya rasa "takut" dan "harap" terhadap "anchor'' tersebut.
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"Takut" adalah representasi dari "risk avoidance" dan

"uncertainty", yaitu perasaan akan adanya ketidakpastian
terhadap masa depannya yang kemungkinan bisa jadi buruk.
Sedangkan "harap" adalah "hope", yaitu keyakinan bahwa di
balik ketidakpastian tersebut ada kemungkinan yang baik pula.
Di sini keterkaitan "anchor'' dan R.U.H
dan "hope" menjadi jelas. Bagi seorang individu yang
menggantungkan diri pad a Tuhan (Tuhan sebagai "anchor''nya) maka R.U.H nya terpusat pada Tuhan. Selama yang dia
lakukan sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan, maka segala
sesuatu yang lain tidak berarti lagi, seperti yang diungkapkan
oleh Mother Teresa, "in the final analysis it is between you

and your God, ... never between you and them
Prinsip hubungan antara "self" dan "anchor" tersebut
juga berlaku ketika seseorang memiliki "anchor'' selain
Tuhan. Misalnya ketika seorang individu menggantungkan
dirinya pada dirinya sendiri "self reliance", maka sumber dari
ketakutannya adalah tidaktercapainya apa yang diinginkannya,
dan "hope" yang ia yakini adalah pada kemampuannya
sendiri, misalnya saja "self esteem" atau "self efficacy". Ketika
seseorang berpegang pad a materi atau uang (kekayaan) maka
yang menjadi kekhawatirannya adalah kalau kekayaannya
berkurang, dan yang menjadi andalannya "hope" dalam
memecahkan permasalahan dalam kehidupannya adalah
uang, tak peduli dengan hal lain, misalnya moralitas.
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Struktur "Anchors"

"Anchors" yang dapat berwujud berbagai macam yang
dapat dipilih oleh manusia dapat dikategorikan ke dalam
lapisan-lapisan "layers" berdasarkan tingkat abstraksinya,
yaitu: (1) Tuhan "God", sebagai "the ultimate anchor" yang
paling abstrak; (2) "Virtues", yaitu prinsip-prinsip atau nilainilai luhur; (3) "Self', yaitu segala kualitas diri yang· dijadikan
andalan; (4) "Others", yaitu sesuatu di luar diri sendiri (orang
atau pihak lain) yang dijadikan sumber pemecahan masalah;
dan (5) Materi "Materials", yaitu benda berharga, peralatan
atau uang yang dijadikan andalan untuk memecahkan
masalah. Gambar berikut ini memberikan ilustrasi mengenai

1ayers of anchor'' tersebut yang susunannya menunjukkan

11

tingkat abstraksinya, yaitu semakin ke atas tingkat abstraksinya
semakin tinggi.

Gam bar 22. "Layers of

Gambar 22 mengilustrasikan struktur dari "anchor''
yang dimiliki oleh seorang individu dengan pengertian
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sebagai berikut. Tuhan sebagai "the ultimate anchor'' yang
memiliki tingkat abstraksi yang tak terbayangkan (Maha
Ghaib) merepresentasikan Diri-Nya dalam bentuk "Virtues",
yaitu prinsip-prinsip kehidupan yang kekal yang merupakan
keniscayaan tak terbantahkan baik dalam kehidupan sosial
maupun dalam bentuk hukum-hukum di alam semesta
(Covey, 1989; Covey, 1991; Peck, 1978). "Virtues" ini dalam
istilah indigenous Indonesia-Islam adalah "Sunnatullah" yang
bersifat universal dan abadi.

"Virtues" inilah yang kemudian dapat "terbayangkan"
manusia sebagai pegangan hidupnya, misalnya
"kindness" (prinsip kebaikan), "love" (cinta kasih), yang
sering dikenal sebagai "the golden rules" (Covey, 1989), atau
"meaning" (Frankl, 1984). Namun demikian, kemampuan
individu dalam menghayati "virtues" ini dipengaruhi oleh
tingkat pemahamannya, yang dia peroleh dari kemampuan
intellektual dan pengaruh lingkungan sosialnya. Oleh karena
itu "virtues" yang dipersepsi oleh seorang individu atau
sekelompok individu dalam suatu masyarakat tertentu
oleh

disebut sebagai 11Values" (sistem nilai), atau "human values"
(nilai-nilai kemanusiaan) (Rogers dan Skinner, 1956). Ketika
"virtues" diinterpretasi menjadi "values" maka akan terdapat
unsur subjektivitas, yang dibatasi oleh persepsi manusia atau
suatu masyarakat tertentu. Sehingga kadang terjadi "values
conflict" antar individu atau antar kelompok. Solusi dari
"values conflict" tersebut adalah mengembalikannya pada
"virtues" yang bersifat universal dan abadi (Covey, 1989).
Pada lapisan berikutnya, seorang individu akan memiliki
"anchor'' yang lebih konkrit, yaitu dirinya sendiri "self' dan
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orang lain yang dapat ia andalkan "others". Kebutuhan untuk
bergantung pada orang lain ini adalah konsekuensi logis
dari existensi manusia sebagai makhluk sosial. Efektivitas
hubungan antara "self" dan "others" ini akan ditentukan
oleh hukum-hukum yang terdapat dalam "virtues", yang
merupakan "anchor" pada lapisan di atasnya. Permasalahan
akan terjadi jika perilaku seorang individu melanggar "virtues"
tersebut, yaitu timbulnya ketidakstabilan psikologis dalam
dirinya (Covey, 1989; Peck, 1978; Frankl, 1984).
Materi merupakan "anchor" yang paling konkrit, namun
hanya merupakan alat yang posisinya paling rendah. Posisi
paling rendah memiliki arti bahwa materi sewajarnya adalah
andalan yang memiliki prioritas di bawah "self' atau "others".
Lapisan-lapisan "anchors" "layers of anchors" tersebut
memiliki sifat hirarkhis, yaitu bahwa lapisan di bawah harus
mengikuti atau tunduk pada lapisan di atasnya. Dengan kata
lain, lapisan di bawah memiliki prioritas lebih rendah daripada
lapisan di atasnya, atau "anchor" yang lebih tinggi semestinya
lebih diandalkan daripada "anchor" yang lebih rendah. Jika
hirarkhi tersebut dilanggar, maka akan timbul masalah baik
psikologis maupun sosial. Sebagai contohnya, ketika seorang
individu menempatkan materi di atas orang lain, maka
perilakunya akan menyimpang dan akan terjadi konflik dengan
orang lain. Koruptor adalah mereka yang menempatkan
materi sebagai prioritas dengan mengesampingkan "virtues"
dan
Sebuah contoh bagaimana "layers of anchors" tersebut
terintegrasi dalam diri seorang individu tercermin pada
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pernyataan Nabi Muhammad Saw yang beliau sampaikan
kepada sepupunya Ali bin Abu Thalib Ra. Pernyataan tersebut
menggambarkan sikap hidup atau akhlak Nabi Muhammad
Saw, yang dapat pula dipahami sebagai kepribadian dalam
menghadapi segala ujian dan kesulitan dalam rangka
mengemban tugas kenabian. Pernyataan tersebut adalah
sebagai berikut:
"Makrifat (mendekatkan diri kepada Allah) adalah moda/ku
Aka/ pikiran adalah sumber agamaku
Cinta adalah dasar hidupku
Rindu ada/ah kendaraanku
Berdzikir kepada Allah adalah kawan dekatku
Keteguhan adalah perbendaharaan ku
Duka adalah kawanku
1/mu adalah senjataku
Ketabahan ada/ah pakaianku
Kerelaan ada/ah sasaranku
Fakir adalah kebanggaanku
Menahan diri adalah pekerjaanku
Keyakinan ada/ah makananku
Kejujuran adalah perantaraku
Ketaatan adalah ukuranku
Berjihad adalah perangaiku
dan hiburanku ada/ah dalam Sholat"

(Wardhana, 2006, hal 44).
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"In Search for Anchors"
Kesalahan

dalam

memposisikan

"anchor"

akan

menimbulkan ketidak-stabilan psikologis, karena pada
dasarnya manusia berangkat dari 11Se/f' yang memiliki dua
sisi, yaitu "freedom to choose" dan "R.U.H" yang tidak stabil.
Tujuan awal dari "searching for anchor'' adalah dalam rangka
mengkompensasi ketidakstabilan tersebut untuk mencapai
kestabilan. Dengan kata lain, kesalahan dalam memilih

"anchor'' atau salah memposisikan "anchor'' adalah suatu
bentuk kegagalan dalam mencapai kestabilan. Dinamika dari
"In Search for Anchor'' secara komprehensif diilustrasikan
dalam Gam bar 23.
Gambar 23 sekaligus juga merupakan ilustrasi dari
hakekat kehidupan man usia sebagai makhluk Allah yang pada
dasarnya adalah makhluk spiritual. Asumsi dasar ini yang
mendasari paradigm a baru yang ditawarkan sebagai alternatif
yang berbeda dari Freudian, Behaviorisme, Humanisme,
maupun Cognitivisme. Paradigma baru ini tidak berarti
menafikan bangunan ilmu pengetahuan dari paradigma yang
lain, tetapi mengintegrasikan atau merekonstruksi bagungan
ilmu pengetahuan yang ada ke dalam bangungan paradigma
baru.
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Gam bar 23. "In search for

Pada awalnya, manusia adalah ruh yang ditiupkan oleh
Tuhan. Manusia adalah makhluk yang mengemban amanat.
Oleh karena itu dia dikaruniai kebebasan untuk memutuskan.
Perlu dipahami bahwa kebebasan yang dimiliki oleh "self'
ini bukanlah kebebasan penuh, karena kebebasan ini tidak
mencakup kebebasan untuk menentukan hasil usahanya atau
kebebasan untuk mencipta seperti layaknya Tuhan Yang Maha
Mencipta.
Kebebasan manusia adalah kebebasan untuk memilih
perilaku, kebebasan untuk memilih jalan hidup, yang hasil
akhirnya atau ujung dari "jalan" tersebut masih misterius
baginya. Oleh karena itu, di samping memiliki sifat dasar
berupa ''freedom to choose", setiap individu memiliki sisi
lain yang selalu dia hadapi, yaitu ketidakpastian akan akhir
dari //jalan hidup" yang ia pilih tersebut. Sisi lain dari 11 Se!f'
tersebut berbentuk sebagai
dan "Hope"
{R.U.H), yang merupakan sebuah paradox" dalam dinamika
11
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"motivational force". Secara singkat "paradox" tersebut dapat
disebut sebagai ketidakstabilan yang selalu menggapai-gapai
demi mencapai kestabilan. Dengan kata lain, "paradox''
tersebut dapat pula disebut sebagai ketidakberdayaan yang
memberdayakan manusia menuju kestabilan. Dinamika
tersebut yang merupakan esensi dari hasil penelitian ini,
yaitu: "In Search for Anchors, the fundamental motivational

force in compensating human vulnerability"
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Bagian Tiga

Konfirinasi
Teori Baru
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Perspektif Baru
Teori-Teori Motivasi

VALIDITAS LOGIS dari teori baru yang dibangun dapat diuji
dengan cara menjelaskan kembali teori-teori motivasi
konvensional melalui perspektif teori yang baru. Proses ini
dapat pula disebut sebagai rekonfirmasi teoritis legis, karena
data yang menjadi bahan analisis untuk membangun teori
ini adalah bersumber dari teori-teori konvensional tersebut.
Rekonfirmasi ini akan mencakup tiga ide pokok, yaitu "freedom

to

"anchor" dan dinamika R.U.H

"Uncertainty':

Teori-teori konventional yang akan dijelaskan ulang
dikelompokkan dalam tiga aliran utama "mainstream" dalam
psikologi, yaitu aliran humanistik, aliran Freudian, dan aliran
behaviorism e.

"Freedom to choose" sebagai sifat dasar dari "self"
adalah pilar utama dalam teori-teori yang beraliran humanistik. Maslow (1943) menyebutkan bahwa teorinya dibangun
atas dasar asumsi bahwa manusia memiliki kebebasan untuk
memilih dan berperilaku. Pernyataannya adalah sebagai berikut:
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"There are certain conditions which are immediate
prerequisites for the basic need satisfactions. Such
conditions as freedom to speak, freedom to do what one
wishes so long as no harm is done to others, freedom to
express one's self, freedom to investigate and seek for
information." (Maslow, 1943, hal 383)
Asumsi dasar ini pula yang menjadi fondasi dalam teoriteori lain yang termasuk dalam ali ran humanistik ini, misalnya
"intrinsic motivation" (Deci dan Ryan, 1985; Houlfort, et al,
2002), teori "goal-setting" (Latham dan Locke, 1991), dan
juga teori Herzberg (1968) yang kemudian dikembangkan
oleh Hackman dan Oldham (1973). Dalam teori-teori tersebut

'Jreedom to choose" disebut dengan berbagai istilah yang
bervariasi, seperti misalnya
"self
atau "self regulation':
Dalam pandangan Freudian, ''freedom to choose"
ini diwakili oleh ego, yaitu satu dari tiga komponen dalam
struktur kepribadian man usia yang memiliki rasionalitas untuk
menentukan pilihan perilaku. Namun demikian, pandangan
Freud (1961b) mengenai ego ini bernuansa negatif, karena bagi
Freud ego adalah "korban" dari pertarungan antara "Totem"
dan "Taboo" dalam masyarakat dengan "ld". Freud (1961a;
1961b) percaya bahwa sumber kebahagian sejati manusia
sebenarnya terletak pada "ld" yang merupakan personifikasi
dari "basic instinct"-nya. ldealisme Freud (1961b) bukan pada
optimalisasi dari "freedom to choose" yang dimiliki oleh ego,
tetapi pemuasan dorongan instinktif dari "ld". Berikut ini
argumentasi yang dikemukakan oleh Freud (1961b):
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"man's discovery that sexual (genital) love afforded him
the strongest experiences of satisfaction, and in fact
provided him with the prototype of all happiness, must
have suggested to him that he should continue to seek
the satisfaction of happiness in his life along the path of
sexual relations and that he should make genital erotism
the central point of his life." (Freud, 1961b, hal 444)
Dinamika kehidupan menurut Freud (1961b) adalah
usaha untuk selalu memenuhi dorongan seksualnya, yang
menurutnya adalah sumber kebahagiaan sejati. Dalam
dinamika ini, ego yang memiliki rasionalitas berada dalam
posisi yang menjembatani, atau lebih tepatnya terjepit di
antara dorongan 11 1d" dan tata aturan masyarakat. Freud
menegaskan pandangannya dengan menyatakan bahwa,

"instinctual passions are stronger than reasonable interest."
(Freud, 1961b, hal 457). Pernyataan Freud {1961b) tersebut
sekaligus menegaskan bahwa yang dijadikannya "anchor"
adalah "genital
Skinner (1953) secara terbuka menentang fenomena
"independent will", yang notabene adalah salah satu bentuk
ekspresi dari 'Jreedom to
Ia berargumentasi bahwa
masyarakat percaya kepada adanya /{independent will" karena
mereka belum menemukan penjelasan ilmiah mengenai
perilaku manusia "the science of human
Setelah
behaviorisme menduduki posisi yang kuat dalam khasanah
ilmiah ilmu Psikologi, menurutnya tidak perlu lagi ada
penjelasan perilaku dengan argumentasi yang berdasar pada

"independent
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Sekilas nampaknya '1reedom to choose" disangkal oleh
behaviorisme. Namun demikian, sebenarnya teori-teori dalam
aliran behaviorisme juga membahas fenomena "freedom to
choose" walaupun tidak begitu ditonjolkan. Skinner (1953)
sendiri mengakui bahwa di samping "operant behavior'',
organisme termasuk man usia memiliki dua jenis perilaku lain,
yaitu refleks dan "random behavior". Yang dimaksud sebagai
"random behavior" ini tidak lain adalah perilaku yang muncul
karena adanya 'Jreedom to choose", yang oleh Skinner (1953)
dianggap sebagai perilaku asal-asalan, atau tak memiliki
tujuan. Sementara itu Thorndike (1911), tokoh behavioris
yang lain, juga mengakui bahwa pada dasarnya organisme
termasuk manusia pada awalnya belajar secara "trial and
sebelum terjadi apa yang disebutnya sebagai "Law

of Effect': Seperti halnya "random behavior", perilaku "trial
and error" sebenarnya adalah manifestasi dari ''freedom to
choose" yang dimiliki oleh
Uraian mengenai fenomena ''freedom to choose" dalam
tiga aliran utama Psikologi tersebut sekaligus mengisyaratkan
pandangan mereka mengenai "anchor", sesuatu yang mereka
jadikan andalan dalam menjelaskan perilaku manusia.
Aliran humanistik memiliki "anchor'' berupa {(individual

freedom", yaitu sebuah "anchor'' yang berada pada lapisan
abstraksi "virtues". Namun, dalam pandangan humanistik
"freedom" juga bermakna kebebasan subjektif individu untuk
menentukan "virtues" bagi dirinya sendiri melalui dinamika
"self-actualization". Dengan demikian, maka aliran humanistik
telah menurunkan derajat "virtues" menjadi sekadar "values"
yang bersifat relatif dan subjektif. Sifat relatif dan subjektif
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ini membuat "values" sebagai "anchor" dari paradigma
humanistik kurang stabil, sehingga masih dapat menjadi
sumber masalah dalam kehidupan man usia.
Sementara itu aliran Freudian berpegang pada "anchor"
yang lebih cenderung pada lapisan "self' yang berupa "id",
dengan penegasan bahwa lingkungan masyarakat "others"
adalah sumber ancaman bagi "self'. Aliran Freudian juga berbicara mengenai 'freedom" dan "love", tetapi dalam konotasi
dan berpusat pada "genital erotism" sebagai atribut dari "id",
sehingga menurut aliran Freudian "virtues" memiliki kedudukan lebih rendah daripada "self". Dengan kata lain paradigma
Freudian adalah paradigma yang "self-centered" atau dapat
pula dikatakan sebagai
"Anchor" yang seperti ini
jelas sangat tidak stabil dan menjadi sumber masalah dalam
kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Paradigma Freudian ini menjadi sumber rusaknya tatanan masyarakat, karena masyarakat yang sehat justru yang jauh dari
sifat "selfish", melainkan lebih mengutamakan kepentingan
kelompok, yang oleh lbnu Khaldun (1377} disebut sebagai

"group feeling". lstilah "group feeling" ini diadopsi dan dipopulerkan oleh Fayol (1949) menjadi "esprit de corps".
Pada sisi yang berseberangan, behaviorisme mengandalkan kontrol lingkungan, sehingga "anchor"-nya adalah

"others". Hal inilah yang ditentang oleh pengikut humanistik, karena dalam perspektif behaviorisme individu "self' tidak dapat diandalkan. Pada sisi lain untuk mengembangkan
sistem kemasyarakatan yang akan menjadi "controlling agen-

cies", seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem
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hukum, psikoterapi dan sebagainya, aliran behaviorisme
mengandalkan sekelompk ahli. Dengan kata lain, menu rut aliran behaviorisme ini manusia terbagi dalam dua kelas, yaitu
mereka yang mengontrol dan sisanya yang dikontrol.
Konsep mengenai
dan "Hope"
adalah konsep yang dinamis dan berorientasi pada sisi
penerapan dari Teori R.U.H. Oleh karena itu, untuk menjelaskan teori-teori motivasi konvensional dari sudut pandang
dinamika R.U.H, akan dilakukan analisis bagaimana teori-teori
motivasi konvensional tersebut menjelaskan dinamika motivasi sesuai perspektif masing-masing.
"Uncertainty"
dan "Hope" adalah karakteristik psikologis yang akan dipakai
sebagai kerangka pikir untuk menjelaskan kembali mengapa
perilaku terjadi, dan didorong oleh suatu kekuatan motivasional"motivational
Perspektif

Freudian

menjelaskan

bahwa

perilaku

termotivasi akan terjadi ketika terdapat apa yang disebutnya
sebagai "unpleasurab/e tension" (Freud, 1961a). Perilaku
termotivasi akan muncul sebagai upaya untuk menghindari
"unpleasure" "avoiding risk" dan "a production of pleasure"

"creating opportunity"-"hope". Komponen "uncertainty"
tersirat pada pernyataan "it takes a direction such that its final
outcome coincides with a lowering of that tension" (Freud,
1961a). Pernyataan selengkapnya adalah sebagai berikut:

"In the theory of psycho-analysis we have no hesitation
in assuming that the course taken by mental events is
automatically regulated by the pleasure principle. We
believe, that is to say, that the course of those events
Motivasi dan Kepribadian
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is invariably set in motion by an unpleasurable tension,
and that it takes a direction such that its final outcome
coincides with a lowering of that tension-that is, with an
avoidance of unpleasure or a production of pleasure."
(Freud, 1961a, hal 235)
Maslow (1943) menegaskan bahwa motivator perilaku
bukanlah kepuasan, melainkan dorongan dari kebutuhan
yang belum terpuaskan, "the organism is dominated and its

behavior organized only by unsatisfied need" (Maslow, 1943,
hal 375). Kebutuhan yang belum terpuaskan adalah suatu
keadaan yang tidak mapan, tidak stabil, atau mengandung
risiko yang harus dihindari "risk

Maslow (1943)

tidak secara eksplisit menjelaskan dinamika dari adanya
"hope", namun secara implisit, pada masing-masing tingkatan
kebutuhan, Maslow {1943) menyebutkan peran "hope"
tersebut. Sebagai contohnya, mengenai "self-esteem
menyatakan sebagai berikut:

ia

"Satisfaction of the self-esteem need leads to feelings
of self-confidence, worth, strength, capability and
adequacy of being useful and necessary in the world"
(Maslow, 1943, hal 282).
Yang disampaikan oleh Maslow (1943) tersebut
adalah hal-hal positif yang diharapkan akan diperoleh
dengan dipenuhinya kebutuhan akan "self-esteem". Dengan
demikian, dinamika motivasi menu rut teori Maslow juga tidak
terlepas dari karakteristik psikologis yang mengandung "Risk",
"Uncertainty", dan "Hope".
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Herzberg (1968) mengemukakan teori dua-faktor yang
pada intinya adalah menekankan pentingnya
dan "uncertainty" dalam memicu motivasi kerja.
Hal-hal yang bersifat konkrit, seperti gaji atau lingkungan
kerja, disebutnya sebagai "hygiene factor'' yang tidak menjadi
sumber dari timbulnya "motivational
"Hygiene

factor" hanya berfungsi sebagai stabilisator psikologis. Faktor
"motivator", menurut Herzberg {1968}, memiliki karakteristik
psikologis yang menantang (menuntut risk avoidance" dan
11

mengandung "hope", ambigu (mengandung
dan mengandung otonomi, yang diaplikasikan dalam desain
kerja yang disebut sebagai 'Job enrichment" (Herzberg, 1968;
1974; Hackman, 1975; Paul, Robertson, dan Herzberg, 1969).
Akan halnya aliran behaviorisme, salah satu aplikasi
praktisnya adalah dalam bentuk program modifikasi perilaku
melalui apa yang disebut sebagai "schedule of reinforcement".
empat cara dalam melakukan ''schedule of
reinforcement" ini, yaitu: (1) "fixed
yaitu pemberian
menurut jangka waktu tertentu yang
Terdapat

sudah dipastikan; (2) "variable intervaf', yaitu pemberian
menurut jangka waktu yang bervariasi; (3)
"fixed ratio", yaitu pemberian "reinforcement" menurut
jumlah hasil kerja yang tertentu; dan (4) "variable
yaitu pemberian "reinforcement" berdasarkan jumlah hasil
kerja yang bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
konfirmasi bahwa strategi "variable ratio" adalah yang paling
efektif dalam menimbulkan motivasi (Dipboye, Smith, dan
Howell, 1994}.
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Karakter psikologis yang terdapat dalam strategi
"variable ratio" adalah terdapatnya "uncertainty", karena
adanya variabilitas. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh
program "behavior modification" adalah kontinuitas dalam
pelaksanaan program tersebut. Ketika suatu program

"behavior modification" dihentikan, maka berhenti pula
lah perilaku yang termotivasi oleh program tersebut.
Dengan demikian, walaupun terdapat "uncertainty"
dalam perolehan "reinforcement" (terdapat risiko tidak
diperolehnya "reinforcement", "hope" bahwa suatu saat pasti
"reinforcement" diperoleh, selalu ada. Adanya R.U.H dapat
dikatakan sebagai suatu syarat untuk memastikan efektivitas
dari program "behavior modification" ini.
Konfirmasi ulang terhadap teori-teori motivasi
konvensional menunjukkan validitas logis dari Teori Meaning,
Teori RUH, dan Teori Anchor. Konfirmasi ulang ini dapat
dilanjutkan untuk menjelaskan teori-teori lain yang juga
membahas mengenai dinamika motivasi. Hal ini merupakan
peluang-peluang riset lanjutan yang dapat dilakukan sebagai
proses falsifikasi.
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Bagian Empat

Ruinusan Teori
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Rumusan Teori Baru

SECARA GARIS BESAR kajian ini menghasilkan dua bagian yang
saling berhubungan. Bagian pertama memberikan hasil akhir
berupa esensi dari "motivational force", yaitu "In Search for
Anchors", sedangkan bagian kedua menjelaskan dinamika dari

"motivational force" tersebut dalam memprediksi perilaku.
Prediksi ini diilustrasikan dalam lima "psychological states",
yaitu: (1) "learned helpnessness"; (2) ''fatalism"; (3) "comfort
yang merupakan titik nadir, serta (4) "optimum
opportunity" dan (5} "optimum challenge", yang merupakan
titik puncak dari "motivational
Dalam proses menuju hasil akhir terse but teridentifikasi
lima buah tema besar dalam dinamika motivasi, yaitu
"freedom to
dan
Ketika dilakukan "scrutiny'' terhadap karakteristik psikologis
dari kelima tema terse but didapatkan esensi dari "motivational
force", yaitu
dan
Hubungan
interaksional antara tiga unsur dasar dari "motivational force"
ini dapat dirumuskan secara matematis ke dalam formula:

Strength of the Force = (R-U}2 x H.
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Formula dari "the force" dapat memprediksi lima
kecenderungan perilaku dalam lima "psychological state"
yang berbeda. Efek dari kelima "psychological state" terse but
dapat digolongkan ke dalam dua kategori perilaku, yaitu
perilaku termotivasi "motivated behavior" dan perilaku
tak termotivasi ''amotivation" (Aiexandris, Tsorbatzoudis,
dan Grouios, 2002). Terdapat tiga titik kritis yang memiliki
"psychological state" negatif, atau menyebabkan terjadinya
"amotivation", yaitu "learned
Jatalism", dan

"comfort

Dua "pychological state" yang lain merupakan

suatu kontinum dari "motivated behavior", yaitu "motivation
based on risk" (dengan titik puncak berupa "optimum
challenge" dan "motivation based on hope" (dengan titik
puncak berupa "optimum
"Motivation based on
hope" memiliki titik optimal lebih tinggi, yang menunjukkan
kekuatan lebih besar "opportunity to have stronger force"
daripada "motivation based on
Kurt Lewin menyatakan, "there is nothing so practical

like a good theory': yang maksudnya adalah bahwa ukuran dari
teori yang bagus adalah nilai praktisnya. Untuk itu maka bagian
selanjutnya akan membahas bagaimana teori mengenai "the
force" dan "motivated behavior" ini dapat diaplikasikan untuk
menjelaskan berbagai fenomena kehidupan. Pertanyaanpertanyaan yang sering diajukan dalam kehidupan seharihari antara lain: "bagaimana caranya memotivasi anak saya
untuk belajar?", "bagaimana caranya memotivasi karyawan
saya agar lebih giat bekerja?", atau "bagaimana memotivasi
masyarakat supaya mematuhi peraturan lalu-lintas?".
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Jika kita berusaha menjawab pertanyaan tersebut
dengan teori-teori motivasi yang konvensional, maka pertamatama kita harus memilih teori yang mana yang akan kita pakai,
apakah modifikasi perilaku, ataukah "intrinsic
atau "achievement
atau yang lain-lain. Tentu
saja untuk menentukan pilihan teori tersebut kita harus
mempertimbangkan kesesuaiannya dengan konteks. Teoriteori konvensional sangat dibatasi oleh konteks, yang sering
menghambat suatu penyelesaian masalah secara tuntas dan
menyeluruh.
Dengan teori motivasi yang bersifat esensi atau
"atomic" ini, yang perlu dilakukan adalah menera tingkat
serta "hope" yang dimiliki saat ini "as is"
dan kemudian memanipulasi individu dan lingkungan melalui
kelima "motivational source" untuk mengolah kadar
serta "hope" supaya dapat digeser kepada
"psychological state" dari "motivated
terutama
yang "based on hope" "psychological state IV: optimum opportunity". Strategi ini adalah sebuah perspektif yang esensial dan holistik, sehingga konteks tidak menjadi penghambat
untuk penyelesaian masalah secara menyeluruh. Semua teori
konvensional dapat menjadi bagian dalam perspektif teori
baru yang bersifat hoiistik-dinamik-integratif ini.

Solusi Terhadap Teori-Teori Motivasi Konvensional
Pada bagian telaah teori telah dibahas mengenai "theo-

retical dispute" antara beberapa teori motivasi, yaitu antara
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VIE theory (Vroom, 1964), teori Achievement Motivation
(Atkinson, 1957), dan Goal Setting Theory (Locke dan Latham,
1990). Pertentangan itu terletak pada implikasi teoritis tentang peran risiko terhadap motivasi. "VIE theory'' memprediksi bahwa risiko berbanding terbalik dengan "motivational
force 11, yaitu bahwa semakin rendah risiko maka akan semakin
kuat "motivational force 11• Teori "goal-setting 11 mengimplikasikan kondisi kebalikannya, yang cenderung menganggap faktor risiko berbanding lurus dengan "motivational force'', yaitu
semakin tinggi risiko justru akan memperkuat "motivational

force''. Di pihak yang lain teori "achievement
memproposisikan bahwa "moderate risk yang juga berarti
"50-50 chance, adalah titik puncak dari "motivational force
11
,

11

•

Teori R.U.H memberikan solusi sebagai berikut: (1)
"VIE theoryll menjelaskan "motivational forcell sebatas pada
area di antara "psychological state11 Ill dan IV, yaitu antara

"fatalistic state dengan "state of optimum opportunity yang
dalam teori VIE disebut sebagai "the highest
(2) Teori
menjelaskan "motivational forcell
pada area di antara "optimum opportunity' dengan "state of
comfort zone Pada dasarnya teori
bertujuan
untuk memberikan "challenge bagi mereka yang merasa
sudah nyaman "psychological state of comfort zone supaya
11

11

11
,

•

11

11
,

terdorong untuk berbuat yang lebih banyak; sedangkan (3)
"Achievement
sebenarnya bermaksud untuk
menjelaskan kurva "optimum opportunity', namun salah
dalam mengidentifikasi titik puncak dari "motivational forcell
sebagai "50-50 change11• Yang dimaksud sebagai "moderate

risk dalam teori "achievement motivation adalah titik ketika
11
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terdapat peluang 110pportunity" yang optimal untuk meraih
prestasi "achievement'' yang tinggi. Jika risiko terlalu besar
maka probabilitas diperolehnya prestasi akan mengecil,
sedang ketika risiko terlalu kecil maka kualitas prestasi akan
rendah.

Penjelasan Terhadap "Layers of Forces"
Untuk membahas fenomena 111ayers of forces" dalam
penjelasan terhadap maju-mundurnya suatu bangsa, teori
baru mampu memberikan analisis yang lebih mendalam yang
menggali "common characteristic" dari "layers of forces"
terse but. Pertama, 11naturalforce" memiliki pengaruh terhadap
motivasi suatu bangsa ketika terjadi proses internalisasi atau
pemaknaan dari kondisi alam yang mereka hadapi. Proses
pemaknaan inilah yang sebenarnya bertanggungjawab
terhadap

timbul-tidaknya

motivasi

untuk

maju.

Jika

dikembalikan pada contoh dari tiga kelompok masyarakat di
Indonesia, yaitu masyarakat Madura, masyarakat Minang,
dan masyarakat Gunung Kidul, maka dapat dijelaskan sebagai
berikut.
Masyarakat

Madura

memaknai

kondisi

alamnya

yang minus sebagai suatu "challenge" yang mendorong
mereka untuk melakukan sesuatu demi kelangsungan hidup
mereka. Bentuk dari respon mereka terhadap tantangan
dari kondisi alam tersebut antara lain adalah, kegigihan
untuk berwirausaha, dan merantau ke pulau seberang untuk
mencari kesempatan yang lebih baik "opportunity''. Menurut
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perspektif teori RUH, dalam memandang kondisi alam yang
penuh risiko dan ketidakpastian tersebut, masyarakat Madura
masih memiliki keyakinan bahwa peluang untuk maju masih
ada asal mereka mau berusaha "hope". Perlu diketahui juga
bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang memiliki
keyakinan yang kuat terhadap Tuhan. Dengan kata lain,
mereka menempatkan Tuhan sebagai "Anchor'', yang menjadi
sumber yang kuat bagi dimilikinya "hope".
Masyarakat Gunung Kidul menanggapi kondisi alam
yang minus dengan pemaknaan yang berbeda. Sebagian
besar dari mereka adalah masyarakat Jawa tradisional
yang memiliki prinsip "mangan ora mangan kumpul" yang
cenderung menahan mereka dari merantau ke "negeri orang".
Kebanyakan masyarakat Jawa juga memaknai secara pasif
pepatah "nrimo ing pandum", yang cenderung membawa
mereka pada suasana psikologis yang bersifat fatalistik.
Pemaknaan semacam ini lam bat laun membawa mereka pada
kondisi psikologis yang lebih buruk yaitu "state of learned

helplessness", yang manifestasinya adalah tindakan bunuh
diri. Tindakan bunuh diri adalah konsekuensi ekstrim dari
hilangnya harapan hidup "lost of hope".
Masyarakat Minang memiliki dinamika psikologis yang
berbeda dari masyarakat Madura maupun Gunung Kidul.
Mereka tidak memiliki masalah dengan kondisi alam. Yang
menjadi pendorong bagi mereka untuk merantau adalah
nilai-nilai budaya mereka. Merantau seolah merupakan kewajiban bagi masyarakat Minang yang memiliki konsekuensi
sosial yang berat jika tidak dilaksanakan "risk avoidance".

Motivasi dan Kepribadian

229

Kewajiban untuk merantau inilah yang menjadi sumber dari

"motivational force" masyarakat Minang untuk maju, sehingga mereka dapat diterima kembali di kampung halamannya.
Merantau adalah suatu perilaku advonturir yang memiliki
karakteristik psikologis sesuai dengan teori RUH, yaitu "risk':
Merantau adalah kesengajaan un"uncertainty': dan
tuk meninggalkan kenyamanan kampung halaman "comfort

zone" demi meraih peluang di "negeri orang" "towards optimum
"Force" berikutnya dalam "layers of forces" adalah
"socio-structural force". Seperti halnya "natural force",
"socio-structural force" akan memiliki pengaruh motivasional
terhadap masyarakat ketika terdapat unsur-unsur "risk",
"uncertainty'', dan "hope". Suatu tata aturan dalam sebuah
negara akan efektif jika masyarakat menyadari dan menerima
adanya risiko yang harus dihindari bersama, misalnya hukum
yang tegas terhadap para pelanggar tata aturan tersebut. Di
sisi lain, masyarakat baru akan termotivasi untuk mengikuti
tata aturan tersebut jika terdapat mekanisme yang adil untuk
menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara masyarakat.
Mekanisme yang adil ini akan menjadi unsur "hope", yang akan
menjaga masyarakat untuk mentaati tata aturan yang ada.
Hukum yang tidak tegas akan mendorong perilaku melecehkan
aturan (karena tidak ada risiko), yaitu suatu anarki yang akan
merusak tatanan masyarakat. Mekanisme yang tidak adil
akan mendorong perilaku "main hakim sendiri", yang juga
merupakan sebuah anarki yang menyebabkan mandulnya

"socio-structural force" dalam sebuah masyarakat.
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"Group force", sebagai ''force" ketiga dari "layers of
forces", merupakan pendorong motivasi yang ruang lingkupnya
lebih kecil. Dinamika dari "group force" ini mengikuti
prinsip-prinsip dalam "group dynamics", yang antara lain
mencakup sistem nilai kelompok atau norma kelompok, serta
kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Norma kelompok
dapat dikatakan sebagai miniatur dari "socio-structural force"
yang memiliki karakteristik psikologis serupa, yaitu adanya
ketegasan "risk'' dan konsistensi atau keadilan "hope".
Dalam hal kepemimpinan dikenal adanya dua pilar
perilaku pemimpin yang dapat disebut sebagai: (1) "task
orientation"; dan (2) "people orientation". Teori-teori kepemimpinan modern dibangun berdasarkan dua pilar tersebut.
Jika ditelaah lebih mendalam, pada dasarnya dua pilar kepemimpinan tersebut tidak lain adalah representasi dari ketegasan "task orientation" yang mengandung unsur risiko bagi
yang tidak menjalankan tugas dengan baik, serta keadilan
"people orientation" yang mengandung unsur "hope", yaitu
adanya peluang untuk dihargai dan memperbaiki diri bagi
para pengikutnya.

"Force" yang terakhir dalam "layers of forces", yaitu
"internal force" adalah "kulit" yang berisi seluruh bangunan
teori dari penelitian ini yang esensinya adalah "In Search for
"Internal
sebagai kekuatan motivasi yang
muncul dari dalam diri manusia, adalah sebuah pencarian
yang terus menerus untuk mendapatkan sesuatu yang dapat
menjadi tautan "anchor" bagi diri manusia yang memiliki
kebebasan tetapi sekaligus ketidakstabilan berupa dinamika
dan "hope".
dari
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Teori dalam Perspektif lbnu Khaldun tentang Jatuh
Bangunnya Peradaban
Menurut lbnu Khaldun (1377) suatu dinasti kekuasaan
memiliki sumber kekuatan yang disebut sebagai "group
feeling". Dalam istilah yang dikenal sekarang "group feeling"
ini memiliki arti yang sama dengan "esprit de corps" (Fayol,
1949) atau patriotisme. Kekuasan mulai rapuh ketika para
pemimpinnya mulai hidup dalam kemewahan dan ''group

feeling" mereka mulai memudar, menjelma menjadi sikap
mementingkan diri sendiri "selfishness". Dalam perspektif
Teori RUH, kondisi ketika para penguasa hidup dalam
kemewahan ini adalah suatu kondisi yang termasuk dalam

"psychological state of comfort zone". Ketika seseorang berada
dalam "psychological state of comfort zone" maka yang
terjadi adalah penurunan "motivational force" yang sangat
signifikan. Kondisi inilah yang ditengarai oleh lbnu Khaldun
(1377) sebagai penyebab lunturnya semangat kelompok,
yang pada akhirnya menjadi sumber kelemahan dan awal dari
kejatuhan suatu dinasti kekuasaan.
Pada sisi lain, lbnu Khaldun (1377) juga menyebut
kondisi dan sikap bermewah-mewah para pemimpin suatu
bangsa ini sebagai "excessive materialism". Kondisi seperti
ini memiliki dampak negatif terhadap semangat spiritual
yang merupakan bekal pada waktu mereka membangun
suatu kerajaan. Semangat spiritual ini merupakan ciri khas
dari proses berkembanganya peradaban Islam di abad
pertengahan. Thesis lbnu Khaldun (1377) ini didukung oleh
hasil analisis sejarah modern yang disampaikan pada salah
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satu program televisi di saluran PBS, Amerika Serikat pada
tahun 2000, yang berjudui"An Empire Special". Pada episode
yang mengulas mengenai peradaban Islam, judul dari episode
tersebut adalah "Islam: Empire of Faith" (Gardner, 2000).
Yang dimaksudkan dengan judul tersebut adalah bahwa
peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dengan
fondasi spiritualitas yang kuat.
Fondasi spiritual ini menurut lbnu Khaldun (1377)
lam bat laun terkikis oleh pola hid up yang materialistis sampai
akhirnya seluruh peradaban Islam yang telah menguasai bumi
selama satu setengah millenium tersebut hancur berantakan.
Menurut perspektif Teori Anchor, fenomena keruntuhan
peradaban yang diamati oleh lbnu Khaldun (1377) ini
adalah karena terjadinya pergeseran "anchor'', yang semula
bergantung pada Tuhan (spiritual) menjadi materialistis
(materi sebagai "anchor''.
Thesis lbnu Khaldun (1377) masih valid sampai sekarang
dan dikonfirmasi oleh Covey (1989) dalam menganalisis
dinamika bangsa Amerika dalam masa 200 tahun, yaitu sejak
deklarasi kemerdekaan pada 1772 sampai dengan tahun
1972. Tahun 1970-an adalah masa krisis kebangsaan bagi
Am erika Serikat yang ditandai dengan kekalahan pad a perang
Vietnam, dan "impeachment'' terhadap presiden Nixon. Covey
(1989) menyebutkan bahwa bangsa Amerika dibangun oleh
semangat spiritualisme yang disebutnya dengan "Character
Ethic" (antara 1772 s/d 1922-selama 150 tahun), dan menu run
kejayaannya karena bergesernya nilai-nilai masyarakat ke arah
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semangat materialisme yang disebutnya sebagai "Personality

Ethic" (antara 1922 s/d 1972-selama 50 tahun).
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Orisinalitas Teori

TEORI INI adalah sebuah terobosan baru, baik dalam ide
maupun metode. Originalitas juga terdapat dalam proposisi
teoritis sebagai kesimpulan dari buku ini. Satu hal baru
dan kemungkinan akan menimbulkan kontroversi adalah
diikutsertakannya variabel ke-Tuhan-an dalam analisis dan
hasil kajian ini. Hodges (1974) menulis bahwa asumsi tentang
sesuatu yang supernatural dalam literatur ilmiah adalah
sebuah "scientific taboo", terutama di kalangan ilmuwan
sosial. Berikut ini pernyataannya: "Although social scientist

rarely say so explicitly_ most of them believe it is scientifically
illegitimate to include as propositions any statement about
the supernatural'' (Hodges, 1974, hal 393).
Konvensi

tentang

"scientific

taboo"

ini

berakar

pada gerakan sekulerisme yang berkembang sejak masa
"Renaissance" di Eropa. Konvensi tersebut sebenarnya telah
mengkhianati gerakan ilmu pengetahuan ilmiah yang berawal
pada abad 11, ketika pertama kali dirumuskan oleh lbnu
ai-Haytham {AI-Khalili, 2009; Steffens, 2007). AI-Haytham,
sebagai penemu metode ilmiah melalui eksperimennya
tentang

prinsip-prinsip
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penglihatan

dan

ilmu

optik,
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menyatakan bahwa justru dalam rangka untuk mendekatkan
diri pada Tuhan, maka prinsip-prinsip ilmiah perlu ditegakkan
sebagai disiplin untuk mencari kebenaran (Steffens, 2007).

devout Muslim, Ibn ai-Haytham believed that human
beings are flawed and only God is perfect. To discover the
truth about nature, Ibn a-Haytham reasoned, one had
to eliminate human opinion and allow the universe to
speak for itself through physical experiments." (Steffens,
2011, hall).
Dengan demikian, kontroversi mengenai dimasukkannya
variabel ke-Tuhan-an dalam hasil kajjian ini sebenarnya tidak
perlu terjadi, mengingat sejak awal paradigm a yang mendasari
perumusan teori dalam penelitian ini adalah timan usia sebagai
makhluk spiritual". Seandainya terdapat perbedaan pendapat
dalam mensikapi isu fiscientific taboo" ini, hal itu adalah wajar
saja dalam konteks kebebasan akademik.
Seperti halnya karya-karya upioneer'' yang lain, penelitian ini tentu memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kelemahan pertama adalah pada metode eksperimen yang lebih
bersifat ucognitive evaluation" dan belum sampai pada "be-

havioral observation". Penelitian seperti ini masih memiliki
kemungkinan untuk terjadinya "prediction error'', yaitu apakah hasil dari "cognitive evaluation" akan betul-betul memprediksi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Kelemahan kedua yang mungkin dapat menjadi sumber
error dalam penelitian ini adalah keterbatasan peneliti dalam
memaknai data yang dikumpulkan. Hal ini terutama bisa terjadi
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pada bagian analisis kualitatif yang banyak mengandalkan
kemampuan interpretasi peneliti terhadap data "theoretical

sensitivity''. Ancaman terhadap validitas interpretasi dapat
berasal dari interest pribadi peneliti atau "selective attention",
yang dapat menghambat munculnya kesimpulan-kesimpulan
lain yang kemungkinan juga terkandung di dalam data yang
terkumpul. Di sam ping itu keterbatasan pengetahuan peneliti
juga dapat menghambat eksplorasi yang lebih luas serta
mendalam terhadap data yang diperoleh.
Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut,
peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menyempurnakan baik metode rnaupun interpretasi serta menambah
data yang relevan sehingga dapat mengembang-kan pemahaman tentang motivasi dan dinamikanya dengan lebih
komprehensif lagi. Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan
adalah eksperimen untuk mengembangkan berbagai strategi
memotivasi dalam berbagai konteks, misalnya pendidikan,
kesehatan, industri, dan kemasyarakatan. Dengan bekal esensi
dari "motivational force" yang sudah diidentifikasi dalam
penelitian ini, diharapkan desain-desain intervensi untuk meningkatkan motivasi menjadi lebih tajam sehingga dapat lebih
diharapkan efektivitasnya.
Penelitian lanjutan yang bersifat pengembangan teori
dapat dilakukan untuk menggali berbagai pola dari struktur
Gnchor" yang kemungkinan dimiliki oleh seorang individu.
Pola-pola dari struktur "anchor'' ini dapat dikaitkan dengan
11

pola perilaku atau kepribadian seseorang. Di samping itu
penelitian yang menggali perkembangan pola anchor'' sesuai
II
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dengan perkembangan usia juga menarik untuk dilakukan.
Kemungkinan seorang anak akan memiliki "anchor'' yang
dominan berupa "others", kemudian dalam perkembangannya

"anchor'' akan bergeser pada "self', yang akhirnya dengan
semakin matangnya perkembangan intelektual manusia,
maka anchor'' akan bergeser pada "virtues". Demikian halnya
It

dengan perkembangan persepsi seorang individu mengenai
Tuhan yang kemungkinan besar akan berbeda sesuai dengan
perkembangan tingkat intelektual maupun kedewasaan
kepribadiannya.
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Aplikasi Teori untuk
Membangun Bangsa Indonesia

"There is Nothing So Practical Like a Good Theory."
(Kurt Lewin)

BANGSA INDONESIA jika dilihat dari perspektif Teori RUH,
mengalami kompleks motivasional yang cukup parah,
yaitu perpaduan antara "psychological state of learned
'1atalism" dan sekaligus "comfort
Masyarakat miskin yang masih signifikan jumlahnya di
Indonesia adalah masyarakat yang terpojok dalam kondisi
yang membuat mereka berada dalam "psychological state of
learned helplessness". Di sisi lain religiusitas bangsa Indonesia
yang sedemikian dibangga-banggakan sebenarnya memiliki
karakteristik yang cenderung berada pada "psychological

state" yang fatalistik. Sementara itu para pemimpin dan
pejabat serta masyarakat kelas atas (kaum elit) bangsa
Indonesia dimanjakan dalam kemewahan yang membuat
mereka berada pada "psychological state of comfort zone",
yang cirinya antara lain adalah sikap mementingkan diri
sendiri. Hanya sedikit dari masyarakat Indonesia yang berada
dalam "psychological state of optimum opportunity" maupun

"optimum
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Hukum

di

Indonesia

memiliki

karakteristik

yang

"unfavorable" dari dua sisi. Di satu sisi tidak tegas, sehingga
masyarakat tidak merasa takut untuk melanggar aturan. Di
sisi lain hukum di Indonesia tidak menunjukkan keadilan,
yang ditandai dengan merebaknya mafia peradilan, makelar
kasus dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa "sociostructural force" tidak berdaya dalam masyarakat Indonesia.
Ketakberdayaan "socio-structural force" ini memicu anarki di
mana-mana.
Pada sisi lain, masyarakat cenderung apatis terhadap
hukum dan keadilan di Indonesia, karena sudah kehilangan
RUH, yaitu tak menunjukkan risiko yang jelas dan tegas
yang seharusnya memotivasi orang untuk menghindarinya,
sekaligus tidak memberikan harapan yang meyakinkan untuk
tercapainya keadilan. Dalam dinamika "strength of the force",
kondisi ini termasuk dalam "psychological state" dengan
"optimum uncertainty'' atau fatalistik, sehingga melumpuhkan
motivasi kebangsaan dan melunturkan patriotisme. Padahal
patriotisme sebagai motivasi kebangsaan adalah .sesuatu yang
sangat diperlukan dalam mendorong suatu bangsa untuk
maju.
Untuk memulihkan motivasi kebangsaan pada
masyarakat Indonesia, dibutuhkan reformasi motivasional
yang serius dan mencakup strategi dalam politik, hukum,
pendidikan, dan perekonomian. Formula yang ditawarkan
Teori RUH mencakup dua prinsip, yaitu menekan gelombang
materialisme dengan memperkuat spiritualitas yang memiliki
makna meluruskan "anchor'' kembali pada prinsip-prinsip
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ilahiah-dalam istilah Covey (1989) disebut sebagai "restroring
character ethic". Kemudian, strategi yang kedua adalah
mengembalikan RUH dari "socio-structural forces", yang
mencakup hukum, pendidikan dan ekonomi.
Dalam bidang hukum, perlu ada kemauan politik yang
tegas untuk melakukan reformasi hukum yang signifikan demi
tegaknya hukum yang memiliki "socio-structural force" yang
kuat, dengan ciri ketegasan "ris/(' dan keadilan "hope". Untuk
dapat melakukan ini memang diperlukan kepemimpinan
nasional yang kuat, yang memiliki integritas tinggi, dan tidak
hanya berorientasi pada mempertahankan kekuasaan.
Dalam bidang pendidikan kebangsaan, patriotisme, atau
dalam konteks bangsa Indonesia dikenal sebagai "semangat
45" atau "semangat kaum pergerakan", perlu dipikirkan dan
didesain secara serius sebagai proses pengembangan karakter
bangsa. Selama ini pendidikan patriotisme hanya berhenti
pada slogan-slogan, dan tidak jarang dimanfaatkan sebagai
alat untuk memperebutkan dan melanggengkan kekuasaan.
Di samping itu, bangsa Indonesia telah lama dinina-bobokkan
dengan slogan "tanah yang subur makmur, gemah ripah loh

jinawi". Secara psikologis perspektif tersebut telah membuat
bangsa Indonesia pada "psychological state V", atau merasa
berada dalam "comfort zone".
Untuk dapat maju dan meningkatkan daya saing,
bangsa Indonesia memerlukan "challenge" yang signifikan.
lsu "Batik" dan lagu "Rasa Sayange" yang "diaku-aku" oleh
bangsa lain telah memberikan "cubitan" untuk menumbuhkan
patriotisme. Namun sayang, sifatnya hanya impulsif dan
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sporadis, sehingga tidak memberikan dampak motivasional
yang luas dan bertahan lama. Yang lebih memprihatinkan lagi
adalah menurunnya makna patriotisme di kalangan generasi
muda Indonesia, sehingga ke-lndonesia-an menjadi hambar
dan kehilangan "meaning", padahal patriotisme adalah
sesuatu yang sangat penting dalam menumbuhkan motivasi
kebangsaan untuk maju.
Sebagai perbandingan, hal ini sangat kontras dengan
Jepang, misalnya, yang selalu meng-"indoktrinasi" rakyatnya
bahwaJepangtakpunya apa-apa kecuali sumberdaya manusia.
Sementara Amerika memiliki doktrin dalam pendidikan
kebangsaannya bahwa begitu seseorang menginjak dewasa
maka dia harus mandiri, "on their own", sehingga sejak
menginjak dewasa bangsa Amerika sudah terlatih untuk
mengandalkan diri sendiri 11Se/f-reliance", suatu "positioning"
yang menuntut perjuangan untuk bertahan hidup dan
bersaing serta sukses dalam berbaur dengan masyarakatnya.
Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu
desain nasional untuk memperhatikan unsur "meaning",
"challenge", dan "incentive" dalam pendidikan kebangsaan
atau dalam membangun semangat patriotisme ke-lndonesiaan. Kita dapat belajar dari Amerika yang telah berhasil
menanamkan kebanggaan nasionalnya dengan jargon "this is
a free country". Jargon ini telah berhasil diresapi sampai pad a
tingkat anak-anak SO, bahkan tidak hanya di kalangan kulit
putih, tetapi juga di kalangan para imigran dari Asia maupun
benua lainnya. Jepang, telah diakui dunia sebagai negara yang
kuat budaya tradisionalnya tetapi sekaligus canggih dalam
teknologinya.
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Dalam bidang pendidikan format fenomena Ujian
Nasional seperti yang diterapkan pemerintah hingga era
2010-an adalah sebuah contoh buruk yang merusak pilarpilar pendidikan. Secara motivasional sistem UN tersebut
telah memojokkan anak didik, guru dan orang tua pada sudut
yang mengarah pada "psychological state 1", yaitu "learned

helplessness". Hal ini disebabkan karena UN memiliki
"positioning" yang sangat "hegemonik" sebagai penentu nasib
anak didik "very high risk'', tanpa peduli prestasi anak didik di
luar UN "/ow opportunity and hope". Ke"misterius"an soal dan
ketidaksesuaian soal dengan apa yang diajarkan oleh guru di
kelas juga menjadi sumber kecemasan yang "melumpuhkan"
guru, orangtua, dan anak didik sehingga mereka yang
seharusnya menjadi contoh bagi integritas menjadi terpaksa
melakukan kecurangan-kecurangan untuk menyelamatkan
diri masing-masing.
Untuk memperbaiki sistem UN agar dapat berfungsi
seperti yang diharapkan, perlu ditambahkan dosis dari unsur
"hope"nya, misalnya dalam bentuk kesempatan yang lebih
terbuka untuk dapat berhasil dengan jujur dan dengan belajar
secara wajar. Untuk itu pemerintah, dalam hal ini departemen
pendidikan nasional perlu belajar pada sistem SAT di Amerika,
yang memadukan

antara standarisasi

kualitas,

dengan

kesempatan belajar secara wajar dan jujur. SAT sebagai ujian
standard kompetensi adalah prasyarat bagi seorang lulusan
SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka yang
belum lulus SAT tidak akan diterima di perguruan tinggi.
Namun demikian, soal-soal SAT tidaklah misterius karena
dapat dipelajari, dan siswa dapat mengituti tes SAT kapan saja
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mereka siap. Jika gagal mereka boleh mengulanginya sampai
akhirnya lulus.
Dalam bidang ekonomi perlu kebijakan yang berani
dengan mengandalkan kekuatan dalam negeri. "Anchor'' dari
pembangunan ekonomi perlu digeser dari ketergantungan
pada pihak luar negeri "other'' menjadi perekonomian yang
mandiri "self'. Tentu saja kemandirian ekonomi ini tidak
berarti asal anti modal asing tetapi juga didasarkan pada
prinsip-prinsip ilmu ekonomi "virtues" yang tepat budaya
dan mengakar pada bangsa Indonesia. Misalnya saja konsep
perekonomian yang digagas oleh Bapak Bangsa Mohammad
Hatta, yaitu sistem koperasi. Secara psikologis kebijakan yang
mengakar pada kemandirian bangsa ini akan lebih mendorong
motivasi kebangsaan atau patriotisme, yang memiliki RUH.
Risiko dan "uncertainty" akan dirasakan, namun "hope" juga
akan tinggi. Perlu diingat bahwa pada masa krisis ekonomi
1997, perusahaan-perusahaan kecil menengah, yang
notabene lebih mengakar dan mandiri, adalah sektor yang
bukan hanya selamat dari krisis, tetapi justru berkembang
pesat.
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Rangkuman

BUKU INI bertujuan untuk merumuskan teori baru mengenai
dinamika motivasi yang lebih berfokus pada /{motivational

force". Pendekatan yang dilakukan dalam buku ini adalah
umultiparadigm approach" dengan mengintegrasikan tiga
pendekatan, yaitu: /{radical humanist", interpretive", dan
"functionalist''. Pengumpulan dan analisis data dilakukan
melalui metode /{meta-ethnographical-grounded theory"
yang kemudian didukung dengan thought experiment''
11

11

untuk melakukan pengujian terhadap proposisi teoritis yang
dihasilkan.
Berdasarkan hasil analisis data dan

pembahasan

terhadap hasil analisis tersebut, berikut ini dirumuskan
beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Berdasarkan
kesimpulan dari hasil penelitian ini, saran-saran disampaikan
untuk penelitian selanjutnya serta aplikasi dari teori baru yang
telah dirumuskan, pada konteks kehidupan pribadi, organisasi
maupun untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
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Teori Motivasi dan Kepribadian
Kajian buku ini menyimpulkan bahwa dinamika
fundamental dari "motivational force" adalah "In Search

for Anchors". Terdapat dua komponen dalam "In Search
for Anchors" ini, yaitu "In search" sebagai ungkapan yang
menunjukkan sesuatu yang aktif dan terus menerus, yang
merupakan suatu proses pencarian "quest". Kemudian,
komponen kedua adalah "Anchors" yang merupakan suatu
tujuan yang mengindikasikan kestabilan atau andalan bagi
kestabilan. "In search" merepresentasikan kebebasan untuk
bertindak "freedom to choose" yang merupakan sifat dasar
yang dimiliki oleh diri man usia "self'. Sementara itu, "Anchor''
merepresentasikan tujuan akhir yang memiliki karakteristik
yang bersifat stabil. Jadi, "In Search for Anchors" adalah
dinamika yang memiliki paradoks antara kebebasan yang
dinamis, dengan kecenderungan untuk mencapai kestabilan.
Paradoks antara kebebasan dan kestabilan terjadi
karena dibalik kebebasan manusia terdapat sisi lain yang
tersembunyi 11 "covert", berupa dinamika "risk avoidance",

11

"uncertainty tolerance", dan "hope reliance" (R.U.H). Kebebasan manusia hanyalah kebebasan untuk memilih, yang dibatasi oleh dimensi waktu kekinian. Masa depan bagi manusia adalah misteri. Masa depan bagi seorang individu hanya
dapat dihayati melalui antisipasi yang mengandung risiko

"risk", ketidakpastian "uncertainty", dan harapan "hope". Oleh
karena itu, dalam menghadapi masa depan, manusia adalah
makhluk yang lemah "vulnerable". Untuk mengkompensasi
ketakberdayaan inilah seorang individu selalu berusaha un-
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tuk mencari "In search for" dan menggapai tautan "Anchors"
demi tercapainya kepastian mengenai masa depan, atau kestabilan. Dengan demikian, RUH menjadi sumber energi atau
"motivational force" yang memacu diri seseorang "self' untuk
selalu menggapai-gapai kestabilan "Anchors".

"Anchors" sebagai sumber stabilitas psikologis man usia
terdiri dari beberapa lapisan abstraksi yang saling terkait satu
sama lain dalam sebuah struktur. "Anchor'' tertinggi atau
disebut juga sebagai "the ultimate Anchor" adalah Tuhan,
yang merupakan sandaran bagi spiritualitas manusia. Tuhan
adalah "Anchor'' yang sempurna karena hanya Tuhanlah
yang memiliki karakteristik sempurna sebagai solusi dari
ketakberdayaan manusia. Namun demikian, Tuhan tidak
dapat digapai langsung oleh manusia kecuali melalui prinsipprinsip llahiah atau sifat-sifat ke-Tuhanan-Nya, yang dalam
istilah keilmuan disebut sebagai "Virtues".
Pada lapisan selanjutnya "virtues" dipahami dan dapat
dijadikan pegangan oleh seorang individu setelah melalui
proses pemikiran dan pengalaman dari dirinya sendiri "self'
dan atau orang lain "others". Oleh karena itu "self' dan

0thers", dengan segala karakteristik dan atributnya, adalah
"anchors" pad a lapisan di bawah Virtues". Kemudian, "anchor''
11

11

yang paling rendah adalah segala sesuatu yang bersifat material, yang merupakan alat atau sarana bagi individu "self'
dalam menunjang tercapainya kestabilan atau kemapanan
kehidupannya.

"Freedom to choose" pad a level permukaan berhadapan
dengan empat dinamika psikologis lain, yang berupa "urge",
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"incentive" dan "meaning". "Urge" adalah impuls
yang mendorong drive" seseorang untuk bertindak, yang
11

bersumber dari dalam diri individu sendiri. Yang tergolong
dalam "urge" adalah "instink'', segala bentuk uneeds" yang
belum terpenuhi, "interest", dan
yang merupakan
11
bentuk respon terhadap sakit hati. Challenge" adalah suatu
mekanisme psikologis yang berasal dari lingkungan yang
menekan

11

pressure" seseorang untuk berperilaku tertentu.

"Incentive" sebagai sumber lain dari motivasi, merupakan
pancingan yang berasal dari lingkungan yang bersifat menarik
perilaku tertentu melalui mekanisme uexpectancy'' dan

"reinforcement''. Sementara itu, "meaning" memberikan nilai
lebih pada perilaku manusia yang merupakan suatu proses
transformasi atau proses aktualisasi dari kebebasan manusia
ke tataran yang lebih tinggi.
Dalam berinteraksi dengan keempat dinamika psikologis
tersebut, diri manusia "self' yang memiliki kebebasan untuk
bertindak "freedom to choose" dilengkapi oleh seperangkat
instrumen psikologis "human faculties" yang membantunya
dalam pengambilan keputusan. lnstrumen pertama adalah
akal "cognition" yang memberi pertimbangan rasional dan
logis dalam proses pengambilan keputusan. lnstrumen kedua
adalah rasa "affection" yang memberikan pertimbangan afektif
atau intuitif terhadap permasalahan. Kemudian instrumen
yang ketiga adalah kehendak "conation" atau "independent
will" yang memberikan kekuatan untuk bertindak. lnstrumen
keempat adalah nurani "conscience" yang memberikan
energi spiritual dalam pengambilan keputusan. Nurani adalah
instrumen spiritual, yang sangat penting, yang diabaikan oleh

Motivasi dan Kepribadian

249

psikologi modern. Padahal, pada awal perkembangan ilmu
psikologi sejak abad pertengahan sampai dengan William
James, dimensi spiritual man usia ini menjadi isu sentral dalam
memahami perilaku manusia (Adcock, 1964).
Dinamika dan interaksi antara ''freedom to choose"
dengan "urge':
"incentive", serta "meaning"
terintegrasi dalam sebuah "human motivation model", yang
memiliki sifat "holistic-dynamic-integrative". Holistik memiliki
arti bahwa semua komponen dapat beroperasi secara simultan
dalam menghadapi satu permasalahan. Dinamik berarti
proses interaksinya dapat bersifat timbal balik dan bervariasi,
tidak sekadar linier dengan pola tertentu saja. "Integrative"
merupakan sifat yang menunjukkan bahwa semua komponen
tersebut sa ling berinteraksi dan bekerja bersama-sama untuk
mengarah pada suatu tujuan tertentu, yaitu satu perilaku
yang muncul sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan
tersebut.
Kelima komponen yang terdiri dari "freedom to choose",
dan

disebut

sebagai sumber-sumber motivasi "motivational sources".
Sementara itu, kekuatan motivational "motivational force"
dari sumber-sumber motivasi tersebut berasal dari dinamika
interaktif antara "risk

"uncertainty

dan "hope reliance" yang bergejolak di balik tiap komponen
dari "motivational sources". Secara matematis dinamika
"uncertainty", dan "hope" (R.U.H)
interaktif antara
dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

Strength of the force
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=(R- U)2 x H
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Rumus tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga
kemungkinan yang menyebabkan terjadinya demotivasi
atau amotivation. Kemungkinan pertama adalah ketika H
11
hope" sama dengan nol, kemungkinan kedua adalah ketika
R risk" dan U uncertainty" keduanya sama dengan nol, dan
II

II

kemungkinan ketiga adalah ketika U mencapai titik maksimum,
yang berarti U=R, sehingga (R-U)sama dengan 0 (nol). Ketika
rum us tersebut diplotkan ke dalam sebuah kurva, maka kurva
yang dibentuk akan memiliki dua titik puncak "twin peaks",
sebagai titik termotivasi, dan tiga titik nadir, yaitu titik-titik
/lamotivation" tersebut. Kedua titik puncak masing-masing
disebut sebagai "psychological state of optimum opportunity"

state of optimum challenge". Sedangkan
titik-titik nadir "amotivation" masing-masing disebut sebagai
psychological states of learned helplessness", 'fatalism", dan
comfort zone".
dan

II

II

Proposisi mengenai rumus kekuatan motivasi 11Strength

of the force" tersebut mendapat dukungan empiris melalui
studi "thought experiment'' yang memberikan hasil signifikan
pada em pat studi dengan skenario yang bervariasi. Hasil studi
melalui 11 thought experiment" juga menegaskan bahwa unsur

"hope" adalah unsur yang paling penting dalam persamaan
mengenai Strength of the force" tersebut. Oleh karena itu
11

strategi memotivasi akan lebih menjanjikan keberhasilan
ketika berfokus pada unsur "hope", atau mengarah pada
titik puncak yang merepresentasikan "psychological state of

optimum opportunity".
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Aplikasi Teori
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas,
dan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan
dari penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan kepada
peneliti selanjutnya dan juga saran praktis bagi para
Pertama, rumusan mengenai Strength of the force" yang
11

telah dihasilkan melalui penelitian ini menarik untuk diuji
dalam konteks-konteks yang berbeda. Pengujian terhadap
proposisi teoritis yang dihasilkan oleh penelitian ini akan
lebih kuat jika dilakukan dengan metode eksperimen, namun
juga tidak menutup kemungkinan diteliti dengan studi
korelasional. Salah satu bentuk pengujian yang disarankan
adalah melalui "bussiness game" atau "motivational training"
yang menggunakan simulasi dengan desain aktivitas yang
mengacu pad a teori ini.
Saran lain dalam rangka pengembangan teori adalah
penelitian longitudinal yang terkait dengan psikologi perkembangan. Yang dapat diteliti dengan metode ini adalah perkembangan struktur "anchor'' sejalan dengan pertumbuhan kedewasaan seseorang. Selain itu penelitian longitudinal juga
dapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemahaman mengenai Tuhan sebagai "the ultimate Anchor". Penelitian ini akan semakin menarik jika mengikutsertakan varia bel
keimanan, misalnya perbedaan persepsi mengenai hubungan
manusia dengan Tuhan di antara mereka yang memiliki iman
yang kuat "true believer'' dengan mereka yang lebih berpikiran skeptis.
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Adapun saran praktis dapat diberikan untuk beberapa
konteks, yaitu dalam hal 11parenting", pendidikan, dunia
manajemen industri, dan pendidikan kebangsaan. Dalam
ranah "parenting" penerapan teori ini memberikan konfirmasi
bahwa pola asuh yang serba boleh maupun yang serba
dilarang adalah praktek yang tidak efektif karena keduaduanya akan menghambat "motivated behavior''. {/Parenting"
yang

disarankan

adalah

yang

selalu

menumbuhkan

kepercayaan terhadap masa depan "hope" pada anak, namun
bukan berarti tanpa kesadaran tentang adanya hal-hal yang
harus diwaspadai dalam kehidupannya kelak 11risk" dan

{/uncertainty''. Di samping itu anak juga perlu dididik untuk
selalu siap menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan,
agar mereka tidak kaku dan tidak mudah terkejut dengan
perubahan. Pada anak perlu ditumbuhkan kemauan dan
kemampuan untuk mentolerir ketidakpastian.
Dalam ranah pendidikan perlu dilakukan perbaikan
sistem dengan mempertimbangkan unsur "hope", misalnya
untuk kasus Ujian Nasional. Unsur 11hope" dapat diperkuat
dengan kesempatan yang lebih terbuka untuk dapat berhasil
dengan jujur dan dengan belajar secara wajar. Untuk itu
pemerintah, dalam hal ini departemen pendidikan nasional,
perlu belajar pada sistem SAT di Amerika, yang memadukan
antara standardisasi kualitas, dengan kesempatan belajar
secara wajar dan jujur. Dalam sistem terse but ujian tidak hanya
dilakukan dalam sekali kesempatan, namun diselenggarakan
secara berkala. Pada aspek 11risk", pelaksanaan ujian betulbetul dijaga dan soal ujian dibuat bervariasi sehingga
meminimalkan terjadinya kebocoran.
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Dalam dunia manajemen, memotivasi karyawan akan
lebih efektif jika diarahkan kepada "psychological state IV",
yaitu yang mengarah pada "optimum opportunity". Untuk
"incentive"
itu perlu dikombinasikan an tara
dan
dalam desain pekerjaan. Kesalahan yang
sering terjadi dalam dunia manajemen organisasi adalah
kecenderungan yang terlalu kuat dan simplistik pada
11
Challenge" dengan istilah populer "reward and punishment",
sehingga yang ditangkap oleh karyawan lebih banyak yang
bernuansa 11risk'' dan kekurangan dosis 11hope"nya. Hal
seperti ini cenderung memicu 11disstress" (bukan "eustress"
dan bersifat 11Counter productive" dalam usaha untuk
menumbuhkan motivasi yang sehat dan tahan lama.
Perspektif baru dalam manajemen organisasi baik di
bidang bisnis maupun sosial memiliki nuansa yang mengandung
dan "hope" (R.U.H). Bloch (2005)
serta Bright dan Pryor (2005) memperkenalkan perspektif
baru dalam 11Career management" dengan mengadopsi

"chaos theory". Cross, Baker, dan Parker (2003) menemukan
bahwa sumber energi dari organisasi, antara lain adalah visi
yang menggairahkan, "challenge", dan "hope". Henrich (2001)
menemukan bahwa kekuatan inovasi lebih ditentukan oleh

"biased cultural transmission" yang memiliki nuansa "hope"
di balik "uncertainty".
Dalam

pendidikan

kebangsaan,

disarankan

untuk

memperhatikan unsur"meaning': "challenge", dan "incentive"
untuk membangun semangat patriotisme ke-lndonesiaan. Kita dapat belajar dari Amerika yang telah berhasil
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menanamkan kebanggaan nasionalnya dengan jargon "this
is a free country". Jargon ini telah berhasil diresapi sampai
pada tingkat anak-anak SD, bahkan tidak hanya di kalangan
kulit putih, tetapi juga di kalangan para imigran dari Asia
maupun benua lainnnya. Jepang, telah diakui dunia sebagai
negara pekerja keras, yang kuat budaya tradisionalnya tetapi
sekaligus canggih dalam teknologinya.
Pendidikan kebangsaan di Indonesia selama ini
cenderung menumbuhkan 11psychological state of comfort

zone", dengan slogan-slogan seperti "negara yang kaya
sumber alam", "bangsa yang ramah", "tanah yang subur
bagai kolam susu", "negeri nyiur melambai", dan sejenisnya.
Sebaiknya dapat dikedepankan dan disosialisasikan jargonjargon yang lebih memberikan makna 11meaning" dan
mengandung 11 Challenge" sehingga memiliki R.U.H., seperti
misalnya "bangsa yang pantang menyerah", atau "bangsa yang
menjunjung tinggi kemerdekaan". Dengan demikian jargonjargon tersebut dapat lebih memicu motivasi rakyat Indonesia
untuk maju dan berani berperan aktif bagi kemanusiaan.
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