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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan penting bagi manusia. 

Pendidikan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, kecerdasan 

dan pengembangan potensi pada setiap individu. Pendidikan secara 

umum berarti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri 

untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Pendidikan 

pertama individu dapatkan dari lingkungan keluarga (pendidikan 

informal), lingkungan sekolah (pendidikan formal) dan lingkungan 

masyarakat (pendidikan non-formal) (Kurniawati, 2008). 

Istilah “pendidikan” berasal dari kata “didik’ dengan 

memberinya awalan “pe” dan akhiran “an” yang mengandung arti 

“perbuatan”. Jika ditelusuri dari sisi estimologis, istilah pendidikan 

semula berasal dari bahasa Yunani yaitu “paedagogje” yang berarti 

bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa Inggris “education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan (Suryabrata, 2002, h. 1). 

Kata kunci dari penyelenggaraan pendidikan nasional adalah 

landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik. Hal ini berarti 

pendekatan kurikulum ini mengarah pada perkembangan multi 

kecerdasan bagi setiap peserta didik. Batasan dari pengembangan 

multi kecerdasan ini adalah adanya sikap takwa dan iman kepada
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 Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berpribadi luhur, 

berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, memiliki kepercayaan 

diri, sehat, toleran, mimiliki kepekaan sosial, demokratis, dan 

bertanggungjawab. Sembilan dari lima belas persyaratan ini berkaitan 

dengan pengembangan emosi peserta didik. Kesembilan aspek ini 

adalah iman dan takwa, akhlak mulia, pribadi luhur, mandiri, percaya 

diri, toleran, kepekaan sosial, demokratis, dan tanggungjawab 

(Depdiknas, 2003). 

Tujuan ini sejalan dengan harapan para orangtua ketika 

menyerahkan anak-anaknya kepada pihak sekolah. Orangtua berharap 

agar anak-anak mereka mampu mengembangkan potensi dalam diri 

anak-anaknya secara optimal. Jika anak-anak bisa berkembang secara 

optimal, harapannya anak-anak mereka bisa mencapai kesuksesan dan 

prestasi dalam kehidupannya. 

Pemerintah melalui berbagai upaya, berkomitmen untuk 

senantiasa meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah adalah penyediaan sarana belajar, berupa buku-

buku pelajaran, alat-alat peraga, meningkatkan profesionalitas tenaga 

pendidik. Menurut Wijayanti (2014) upaya yang dilakukan 

pemerintah ini ternyata belum mampu meningkatkan seluruh 

indikator keberhasilan pendidikan. Menurut UNICEF (dalam 

Sulistyoningrum 2016) sebanyak dua setengah juta anak Indonesia 

tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni enam ratus ribu anak 

usia sekolah dasar dan satu koma sembilan juta anak usia sekolah 

menengah pertama tentang putus sekolah. Ada juga masalah tawuran 
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pelajar yang sering terjadi karena faktor lingkungan, pola asuh. 

Bahkan banyak siswa yang tetap bersekolah tidak termotivasi atau 

terinspirasi dan semakin banyak waktu yang dihabiskan para siswa 

dalam pendidikannya yang menghasilkan hasil yang buruk. Ini 

menunjukan kurang dorongan terhadap dirinya sendiri untuk meraih 

sebuah prestasi. 

Resti (2014, h. 9) mengungkapkan sebuah dorongan atau 

motivasi yang paling penting dalam dunia psikologi pendidikan yaitu 

motivasi berprestasi. Menurut McClelland (1987, h. 227) motivasi 

dipengaruhi oleh tiga kebutuhan, yaitu: kebutuhan untuk berprestasi 

(need for achievement), kebutuhan untuk berkuasa (need for power), 

kebutuhan afiliasi (need for affiliation). Individu yang memiliki 

kebutuhan berprestasi yang tinggi, maka individu akan berusaha 

selalu mencapai prestasi yang tinggi melebihi orang-orang yang ada 

di sekitarnya, individu tersebut memiliki tanggung jawab dan 

menyukai sebuah tantangan. Jika kebutuhan berprestasi rendah maka 

individu tidak memiliki rasa untuk berkompetisi, tidak ingin mencapai 

suatu prestasi yang diinginkan dan perilaku yang muncul adalah rasa 

malas atau tidak bersungguh-sungguh. 

Bagi para siswa, motivasi berprestasi berperan penting untuk 

membantu menentukan tujuan untuk meraih sebuah prestasi yang bisa 

mewujudkan cita-cita para peserta didik. Hal ini juga berlaku bagi 

siswa SMP kelas VIII. Menurut Winkel & Hastuti (2004. h. 65) fase 

perkembangan karakteristik anak SMP kelas VIII termasuk pada 

tahap tentatif (antara usia 11-16 tahun), pada tahap ini terdapat empat 
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periode yaitu: (a) tahap minat (interest) usia 11-12 tahun anak 

bersikap terhadap apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya, 

(b) tahap kemampuan (capacity) usia 12-13 tahun anak mulai 

menyadari berbagai kemampuan serta kapasitas dirinya dalam 

menentukan tujuan karir, (c) tahap nilai-nilai (values), usia 14tahun 

anak remaja mulai menghayati nilai-nilai kehidupan yang ingin 

dicapainya, (d) tahap terakhir yaitu tahap transisi, usia 15-16 tahun 

anak remaja mulai mamadukan minat, dan merencanakan masa depan 

seperti memilih sekolah atau tempat kuliah, ini merupakan integrasi 

dari nilai-nilai, kepercayaan, kemampuan dan minat.  

Jika dikaitkan dengan motivasi berprestasi, umumnya usia 14-

15 tahun setara dengan kelas VIII SMP, peserta didik sudah dapat 

mempertimbangkan nilai-nilai yang mereka miliki dalam menentukan 

masa depan, cita-cita dan untuk melanjutkan studi selanjutnya. Pada 

usia ini, peserta didik sudah dapat memperluas pandangannya 

mengenai tujuan akhir dan impian. Menurut McClelland (1987, h. 

260) motivasi berprestasi tidak dibawa sejak lahir, melainkan 

dibentuk melalui suatu proses dengan cara membangun ikatan nilai, 

kepercayaan dan sikap yang postif ke dalam diri individu untuk 

mengembangkan suatu kinerja. 

Masa remaja merupakan masa yang penting bagi 

perkembangan prestasi peserta didik, baik dalam bidang akademik 

maupun bidang non-akademik. Prestasi di bidang akademik berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan, pada umumnya bersifat teoritis. Prestasi 

dibidang non-akademik tercermin dari kegiatan ekstrakulikuler di 
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sekolah. Tujuan dari kegiatan ektrakulikuler ini pada umumnya untuk 

mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan di berbagai 

bidang di luar bidang akademik. Kedua bidang ini satu sama lain 

saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. 

Keberhasilan di bidang akademik akan mendukung motivasi 

berprestasi di bidang non-akademik. Demikian juga keberhasilan di 

bidang non-akademik akan memacu motivasi berprestasi di bidang 

akademik (Aryanti, 2015). 

Berkaitan dengan siswa SMP Don Bosco II Jakarta, peneliti 

melakukan wawancara pertama dengan Kepala SMP Don Bosco II 

Jakarta pada tanggal 12 April 2017. Kepala SMP Don Bosco II 

menyampaikan bahwa beberapa peserta didiknya khususnya kelas 

VIII mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh kelas IX adanya 

tekanan (psikis) untuk menghadapi ujian-ujian. Para siswa SMP Don 

Bosco II mulai terbawa suasana masa-masa ujian, peserta didik  belum 

memiliki motivasi yang cukup tinggi dalam menghadapi ujian 

sekolah, dalam kesehariannya seperti mengerjakan tugas masih ada 

beberapa peserta didik yang tidak tepat waktu mengumpulkan 

tugasnya, mengerjakan tugas dengan kemampuan seadanya dan tidak 

bersungguh-sungguh, beberapa peserta didik masih ada yang 

mengeluh karena tugas yang banyak, soal ujian yang susah, materi 

yang tidak sesuai. Peserta didik juga terkadang merasa cemas, takut, 

khawatir dengan cita-citanya yang belum jelas dan juga rasa malas 

yang belum bisa peserta didik hilangkan serta kurangnya keinginan 

atau dorongan untuk berprestasi. 
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Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi ada beberapa siswa 

sering bolos sekolah, telat masuk kelas dan keluar kelas saat pelajaran 

masih berlangsung. Kurangnya tanggung jawab peserta didik dalam 

bidang pelajaran, nilai-nilai, cita-cita dan prestasi. Peserta didik tidak 

begitu peduli dengan nilai, bagi mereka yang terpenting bisa mencapai 

nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal) sudah cukup. Padahal, dalam 

kesehariannya peserta didik mampu meraih nilai jauh di atas KKM.  

Peneliti juga melakukan wawancara kedua, pada tanggal 12 

April 2017 terhadap dua siswa kelas VIII  yang berhubungan tentang 

motivasi berprestasi. Hampir yang mereka sampaikan sama, bahwa 

peserta didik terkadang merasa khawatir, cemas, tertekan terhadap 

tugas, ujian dan nilai-nilai sekolah mereka dan belum jelasnya cita-

cita kedepannya. Timbulnya rasa malas yang terus-menerus yang 

belum terselesaikan, mereka belum bisa mengatur waktu dengan baik 

antara belajar dan bermain. Para peserta didik sering mengeluh 

dengan tugas yang banyak, kurang berani dalam mengambil resiko, 

materi pelajaran yang banyak dan cukup sulit dan serta mudah 

menyerah dengan soal-soal ujian yang cukup sulit. Peserta didik 

cukup merasa senang jika mendapatkan nilai hanya dengan standart 

KKM yaitu tujuh puluh lima sehingga mereka tidak perlu mengikuti 

remidi, peserta didik berpikir bahwa standar nilai KKM cukup tinggi, 

kurangnya motivasi atau daya saing satu sama lain untuk meraih 

sebuah prestasi. Sehingga membuat motivasi berprestasi mereka 

rendah. 
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Menurut Eccles dan Wagfield (2000, h. 68) teori motivasi 

modern sekarang terfokus pada hubungan kepercayaan, nilai-nilai dan 

tujuan dengan tindakan. Selain itu, menurut McClelland (1987, h. 40-

46) motivasi berprestasi merupakan usaha dalam mencapai 

kesuksesan dan keberhasilan dalam kompetisi dengan suatu ukuran 

keunggulan yang dapat berupa prestasi orang lain maupun prestasi 

sendiri. Kebutuhan berprestasi berarti keadaan untuk mencapai 

sesuatu yang sulit, bisa memanipulasi atau mengorganisir objek yang 

ada disekitar atau ide-ide, bisa mengatasi hambatan yang ada, 

mencapai standar yang tinggi daripada orang lain dan untuk bisa 

meningkatkan harga diri dengan latihan untuk menjadi sukses dengan 

menggunakan bakat yang ada. Ciri-ciri individu yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi yaitu bertanggung jawab, 

mempertimbangan resiko, membutuhkan umpan balik, kreatif dan 

inovatif, menyukai tantangan dan memiliki tujuan atau cita-cita yang 

jelas  (McClelland, 1987, h. 238). 

Resti (2014, h. 9) mengatakan motivasi berprestasi timbul 

karena adanya dua faktor, yaitu faktor instrinsik dan ekstrinsik. Faktor 

instrinsik adalah sebuah keinginan untuk memulai dan menyelesaikan 

sebuah tugas dengan baik yang terbentuk dari dalam diri sendiri 

karena adanya kepercayaan, pikiran yang positif untuk bisa menjadi 

sukses, individu juga percaya pada dirinya sendiri bahwa mereka 

mampu mencapai tujuan yang sudah dibuatnya. Sedangkan, faktor 

ekstrinsik muncul karena adanya dorongan atau stimulus dari luar 

dirinya sendiri karena lingkungan sekitar, orang tua, guru, dll.  
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Kesimpulan dari hasil wawancara bahwa penurunan motivasi 

beprestasi pada siswa kelas VIII di SMP Don Bosco II Jakarta di 

tunjukan kurang displinnya dalam mengumpulkan tugas dalam hal 

ketepatan waktu, beberapa peserta didik tidak bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan ujian dan tugas-tugas, adanya rasa khawatir, 

tertekan, cemas dalam menghadapi ujian, adanya rasa malas yang 

terus menerus yang belum bisa dihilangkan, kurang berani dalam 

mengambil resiko, kurangnya daya saing, kurangnya tanggung jawab, 

ketidakjelasan terhadap cita-cita atau tujuan yang akan dicapai serta 

kurang tertantang dalam menyelesaikan soal-soal yang sulit atau 

materi pelajaran yang banyak dan cukup sulit.  

 Permasalahan-permasalahan di atas timbul dari dalam diri 

peserta didik sendiri, dan hal itu terbentuk karena kepercayaan-

kepercayaan yang di bentuk oleh individu sendiri, seperti rasa cemas, 

khawatir, tertekan dan rasa malas. Rasa malas teberbentuk karena 

adanya pola pikir yang keliru. Menurut Gunawan (2008, h. 14) 

mindset (pola pikir) yaitu sebuah kepercayaan atau sekumpulan 

kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan 

sikap yang pada akhirnya menentukan sebuah tingkat keberhasilan 

dari dalam diri individu. 

Idealnya bahwa pada diri setiap peserta didik terdapat 

kebutuhan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan memperoleh 

hasil yang sebaik-baiknya dalam berbagai bidang. Dalam bidang 

pendidikan salah satunya adalah bisa mendapatkan hasil nilai yang 

memuaskan sesuai dengan usaha yang telah dilakukan dalam 
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mencapai target nilai tersebut. Tidak hanya itu, dalam diri peserta 

didik juga ada keinginan untuk sukses dalam kehidupannya 

dikarenakan peserta didik memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. 

Dengan demikian peserta didik tersebut akan menemukan caranya 

sendiri untuk mencapai sebuah target yang sudah ditentukan. Peserta 

didik harus mengendalikan dan mengubah mindset yang ada di dalam 

dirinya sendiri (Borg, 2015, h. 83).  

Menurut Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006, h. 71), mindset 

merupakan sikap mental mapan yang di bentuk melalui pendidikan, 

pengalaman dan prasangka. Mindset seseorang sangatlah berbeda-

beda. Namun, mindset bisa diubah dengan cara mempengaruhi 

komponen pembentuk mindset yaitu pengetahuan dan pengalaman. 

Blackwell, Trzesniewski, Dweck (2007, h. 247) mengatakan salah 

satu cara untuk mengubah mindset seseorang yaitu dengan cara 

memberikan program pelatihan (training). Program ini berfungsi 

untuk mengubah pengetahuan, sikap yang mencakup suatu 

pembelajaran terhadap pengalaman-pengalaman. 

Dalam disertasi pendidikan  yang berjudul “The Effects of a 

Growth Mindset Intervention on Self-Efficacy and Motivation of 

Adolescent Special Education Students” yang dilakukan Rhew (2017) 

kepada siswa kelas enam, tujuh dan delapan di Northeast menunjukan 

bahwa intervensi mindset memiliki perbedaan rata-rata antara 

motivasi dan self-efficacy, intervensi mindset ini berkembang 

memiliki perbedan motivasi yang signifikan pada remaja khususnya 

pada pendidikan siswa. Ini dibuktikan dengan membandingkan 
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kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang ada. Disertasi 

pendidikan tersebut menjadi salah satu perbandingan untuk 

dilakukannya intervensi mindset dengan cara memberikan training. 

Menurut Jackson & Mathis (2002, h. 189) training merupakan 

serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan berbagai 

keahlian, pengetahuan, pengalaman, yang berarti perubahan sikap. 

Sedangkan mindset menurut Gunawan (2008, h. 13) yaitu sekumpulan 

kepercayaan atau suatu cara untuk berpikir yang menentukan perilaku 

atau pandangan individu. Jika individu ingin mengubah perilaku maka 

individu harus mengubah kepercayaannya terlebih dahulu. Belief 

(kepercayaan) merupakan master key untuk perubahan yang cepat, 

efektif, efisien dan permanen. Begitu belief berubah maka self-talk, 

persepsi dan emosi ikut berubah demikian juga dengan perilaku yang 

ikut berubah. Jika dapat disimpulakan bahwa mindset training adalah 

sebuah proses, cara, atau kegiatan melatih untuk mengubah cara 

pandang pada diri peserta didik terhadap perilaku atau sikap berpikir 

dan kepercayaan yang sudah dimiliki untuk menjadi lebih baik.  

Menurut Noe (2005, h. 3) kompetensi dari sebuah training 

meliputi ilmu pengetahuan (knowledge), kemampuan (skill), dan juga 

penentuan sikap atau perilaku (behaviors) hal tersebut penting untuk 

meningkatkan kinerja dalam diri peserta didik untuk mencapai tujuan 

hidup yang diinginkan. Kaitannya dengan motivasi berprestasi dalam 

bidang pendidikan, ini menjadi salah satu cara untuk mengubah 

paradigma malas menjadi rajin atau bisa juga membantu peserta didik 

untuk menemukan goal (tujuan akhir) dan impian para peserta didik. 
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Dengan begitu secara tidak langsung motivasi berprestasi yang ada 

pada diri peserta didik akan meningkat karena dalam setiap diri 

peserta didik ada keinginan untuk meraih prestasi di dalam dirinya. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mindset seseorang. 

Faktor-faktor itu adalah orang tua, teman sebaya, lingkungan 

masyarakat dan latar belakang pendidikan. Lingkungan keluarga, 

pergaulan dengan masyarakat, pendidikan juga sangat berpengaruh 

dan yang terakhir yaitu sistem kepercayaan yang ada pada diri 

individu juga sangat memperngaruhi (Gunawan, 2008, h. 50). 

Kesimpulan sementara dari wawancara dan pembahasan 

singkat sebelumnya adalah mindset training diharapkan akan 

meningkatkan motivasi beprestasi peserta didik SMP kelas VIII di 

sekolah Don Bosco II Jakarta. Untuk itu, peneliti akan fokus untuk 

meneliti apakah benar Mindset Training meningkatkan Motivasi 

Beprestasi pada peserta didik SMP kelas VIII di sekolah Don Bosco 

II Jakarta.  

B. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh mindset training untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam 

bidang Psikologi Pendidikan yang berhubungan dengan 

peningkatan motivasi berprestasi dengan mindset training. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi terkait motivasi berprestasi para peserta didik 

sebelum dan sesudah dilakukan mindset training. 

b. Bagi orang tua dan pengelola pendidikan, penelitian ini 

diharapakan dapat memberikan gambaran untuk menangani/ 

mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan motivasi 

berprestasi peserta didik. 

c. Bagi para peserta didik, penelitian ini diharapkan mampu untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi para peserta didik, dan 

mampu untuk membantu serta mendorong peserta didik untuk 

mencapai prestasi yang lebih tinggi, menemukan cita-cita yang 

jelas, mengurangi rasa malas, khawatir dan tertekan dalam 

menghadapi ujian kenaikan kelas, harian dan tugas-tugas 

sekolah.


