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Apa itu 'motivasi'?

▐ Motivasi lebih kompleks dari 
apa yang sebenarnya kita 
rasakan atau sebutkan. 
Motivasi adalah keadaan yang 
menjelaskan a) apa yang kita 
inginkan, b) apa yang kita pilih 
untuk lakukan, dan c) apa 
yang kita pertahankan untuk 
lakukan. 

(John M. Keller)



Intrinsic vs Extrinsic Motivation

▐ Individu yang didominasi oleh motivasi instrinstik terlibat dalam satu 
aktivitas karena kesenangannya mengerjakan aktivitas tersebut.

▐ sementara itu...

▐ Individu yang didominasi oleh motivasi ekstrinstik terlibat dalam satu 
aktivitas karena hadiah (reward) yang akan diterimanya ketika tugas 
tersebut selesai.

▐ Sementara itu...

▐ Ada individu yang melibatkan keduanya ketika bekerja dalam satu 
aktivitas.





Apa itu 'motivational design'?

▐ 'Motivational design' mengarah 
pada proses menyusun sumber 
dan prosedur untuk membawa 
perubahan pada motivasi audiens 
(siswa, mahasiswa, atau peserta 
pelatihan).

▐ Manfaatnya adalah meningkatkan 
motivasi siswa untuk belajar, 
motivasi karyawan untuk bekerja, 
atau meningkatkan kemampuan 
seseorang dalam memotivasi 
dirinya sendiri.



ARCS Model of Motivational Design



Keller’s Macro Model of Motivation and Performance

efforts performance consequences

attention

confidence

satisfactionrelevance



Attention

▐ Perceptual Arousal. Menggunakan kejutan dalam memancing minat, 
seperti menceritakan hal yang baru atau melaksanakan aktivitas 
yang mengaktifkan fisik dan mental.

▐ Inqury Arousal. Memancing keingintahuan melalui pemaparan 
pertanyaan yang menantang atau permasalahan untuk diselesaikan.

▐ Metode yang dapat digunakan diantaranya adalah:
a) partisipasi aktif (mengadaptasikan strategi seperti permainan, roleplat, 

atau aktivitas lain yang mengantar siswa masuk dalam materi)
b) variability (menggunakan beberapa metode yang berbeda untuk 

menyampaikan materi dan memfasilitas gaya belajar siswa)
c) humor (menjaga ketertarikan melalui penggunaan humor, tapi jangan 

sampai mengganggu)
d) inquiry (menjabarkan pertanyaan atau masalah untuk siswa, 

brainstorming)



Relevance

▐ Menjabarkan relevansi untuk meningkatkan motivasi siswa. beberapa cara 
yang bisa digunakan adalah:

a) Pengalaman (sampaikan kepada siswa bahwa kegiatan belajar akan 
membutuhkan kemampuan yang mereka sudah miliki)

b) Sampaikan manfaat (sampaikan manfaat yang akan didapatkan siswa 
ketika sudah mempelajari materi)

c) Kegunaan masa depan (sampaikan manfaat jangka panjang dari 
materi yang disampaikan)

d) Pilihan strategi (biarkan siswa untuk memilih cara belajar mereka 
masing-masing)



Confidence

▐ Bantu siswa untuk mengerti kemungkinan mereka sukses dalam belajar. 
Jika mereka tak mampu menemukan kepercayaan diri dalam mencapai 
tujuan, maka motivasi belajar akan turun dengan sendirinya,

▐ Jabarkan tujuan dan prasyarat belajar. Hal ini membantu siswa untuk 
memperhitungkan keberhasilan belajarnya kelak.

▐ Zone of Proximal Developent (bantu siswa dengan memberikan materi 
bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya).

▐ Feedback (sediakan feedback untuk setiap aktivitas).

▐ Kontrol belajar (siswa harus percaya bahwa keberhasilan belajar mereka 
ditentukan dari usaha mereka dalam mencapai tujuan).



Satisfaction

▐ Harus ada penghargaan atau kepuasan dalam belajar. Pujian bagi 
seluruh siswa atau motivasi untuk tidak berhenti berusaha.

▐ Buat siswa merasa kemampuan yang dimilikinya berharga dan 
dapat berguna dikesempatan belajar selanjutnya.


