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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bell (1981) berpendapat bahwa “There are three things to remember about 

education. The first is motivation. The second one is motivation. The third one is 

motivation.” Ketika siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar, mereka tampil 

lebih baik secara akademis, menunjukkan perilaku baik di kelas, dan merasa 

memiliki harga diri yang lebih tinggi.  

Citra Cendekia (2015) dalam situs kompasiana.com menuliskan bahwa 

pekerjaan guru dalam memotivasi siswa untuk belajar memanglah tidak mudah. 

Di dalam kelas dengan beragam tipe anak, juga harus membuat guru 

memahami bahwa satu metode yang diterapkan mungkin tidak bisa menjangkau 

seluruh anak. Namun, ketika guru sudah memahami konsep intrinsik dan 

ekstrinsik motivasi anak, maka pembicaraan atau materi dalam kelas akan 

menarik. Masih banyak perdebatan mengenai motivasi anak dalam kelas 

merupakan sesuatu yang ekstrinsik. Hal ini memang terlihat bahwa motivasi 

anak dipengaruhi oleh sesuatu dari luar diri siswa seperti keinginan untuk 

mendapatkan nilai terbaik, agar tidak ditunjuk guru maju ke depan kelas, agar 

tidak dimarahi guru, ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, dan lain-lain. Nah, 

hal ini yang sering dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan motivasi bagi 

anak.  
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Motivasi ekstrinsik dibangun berdasarkan norma sosial di masyarakat atau 

lingkungan sekitar, seperti bila anak mendapatkan nilai yang buruk maka ia akan 

direndahkan dari lingkungannya atau keluarga, oleh karenanya sang anak akan 

berusaha keras agar tidak mendapatkan nilai yang buruk, maka sang anak 

mendapatkan tekanan yang sangat hebat dalam dirinya seperti perasaan malu, 

gengsi, sedih, dan putus asa serta kemudian adanya pembebanan mental dari 

keluarga ataupun lingkungan sekitar. Berdasarkan contoh di atas merupakan 

salah satu dari ribuan contoh motivasi ekstrinsik yang tidak tepat diterapkan 

kepada siswa, bahwa siswa dimotivasi belajar berdasarkan adanya “ancaman”. 

Sebaliknya, motivasi intrinsik dipacu berdasarkan kesenangan, minat, atau 

kenyamanan diri siswa. Siswa yang berhasil memotivasi dirinya untuk nyaman 

dalam belajar merupakan tipe karakteristik yang sulit ditemukan dalam sekolah. 

Siswa dengan karakteristik seperti ini merupakan siswa dewasa yang sudah 

memahami pentingnya belajar dan dapat membedakan dampak positif-negatif 

yang diterima dirinya dalam pergaulan sosial. Siswa dengan rasa keingintahuan 

yang besar inilah yang memiliki motivasi intrinsik yang sangat kuat. Namun, 

motivasi intrinsik pada siswa bukanlah sesuatu yang natural atau bakat anak 

saja. Hal ini dapat ditumbuhkan dalam diri siswa.  

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti “segala sesuatu yang 

mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu”. Motivasi secara 

etimologi berasal dari bahasa Inggris yakni motive yang artinya alasan, 

bergerak, membuat alasan atau menggerakkan. Secara etimologi motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 
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timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Pemaknaan kata 

“motivation” yang berarti “daya batin atau dorongan” juga mendukung 

pemahaman makna kata motivasi.  

Menurut Clifford T. Morgan, “Motivation is a general term it refers to states 

within the organism to behavior and to the goals to words which behavior is 

directed in other words motivation has three aspect: 1) Motivating state within 

the organism; 2) Behavior aroused and directed by this state and; 3) The goal 

to words which the behavior is directed”. Motivasi adalah istilah umum yang 

menunjukkan kepada keadaan (kondisi) yang menggerakkan kepada tujuan 

atau tingkah laku akhir. Dengan kata lain motivasi mempunyai tiga aspek yaitu: 

1) Keadaan yang mendorong; 2) Tingkah laku yang didorong; 3) Kondisi yang 

memuaskan atau meringankan keadaan yang mendorong.  

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator yang mendukung. Schunk and 

Zimmerman (2009: 1) berpendapat: “Among source of motivation the are: 

interests, self-efficacy, volition, task values, confidence in learning, outcome 

expectancy and future time perspective”. Pendapat di atas menjelaskan motivasi 

dapat dilihat dari: minat, kemandirian, kemauan, nilai ulangan, kepercayaan diri 

dalam belajar, orientasi pada hasil, dan pandangan terhadap masa depan. 

SMP Citra Berkat, yang telah berdiri sejak tahun 2009, memiliki keunggulan 

mengelola dan menerapkan pendidikan entrepreneurship kepada civitas 

akademi sebagai bentuk keunggulan sekolah. Siswa dengan bimbingan mentor, 
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para guru, menjalankan proses proyek entrepreneurship. Serangkaian tahapan 

dilaksanakan siswa untuk mewujudkan produk yang bernilai. Pada 

perjalanannya, proyek entrepreneurship mengalami perubahan strategi 

pelaksanaan dan pendampingan, kesemuanya bertujuan untuk membiasakan 

siswa agar memiliki pola pikir, pola belajar, kemandirian, dan karakter 

entrepreneurial.  

Hamzah B. Uno (2006: 23) mengklasifikasikan indikator motivasi belajar 

sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.  

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.  

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.  

d. Adanya penghargaan dalam belajar.  

e. Adanya kegiataan yang menarik dalam belajar. 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seorang siswa dapat belajar dengan baik. 

Hal di atas belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan pengerjaan 

proyek, siswa-siswa SMP menunjukkan dan mengemukakan keluhan tentang 

menurunnya motivasi belajar dikarenakan beberapa alasan seperti kurangnya 

pemahaman akan tujuan dan manfaat pembelajaran bagi dirinya, kurangnya 

pendampingan yang dapat menguatkan motivasi intrinsik mereka. Hal lain yang 

disampaikan siswa adalah belum memahami panduan proyek yang diberikan 

sekolah dengan jelas, terutama bagi siswa yang baru masuk ke SMP, serta 
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terbatasnya waktu untuk mengerjakan proyek entrepreneurship di samping 

menyelesaikan tugas-tugas akademis lain.  

Menurut para siswa yang sedang menjalankan proyeknya, motivasi ekstrinsik 

terutama untuk mendapat nilai di rapor, juga siswa dipilih untuk 

mempresentasikan/berbagi proyeknya di hadapan tamu, proyek yang telah 

dibuat dipamerkan atau dipesan oleh sekolah, juga memenangkan lomba, yang 

membuat mereka menyelesaikan proyek entrepreneurship. Namun dengan 

menyelesaikan proyeknya, berdasarkan motivasi ekstrinsiknya, para siswa 

belum mampu memenuhi standar ekspektasi sekolah dalam hal alur belajar, 

penguasaan konsep proyek, kualitas proyek, dan standar waktu penyelesaian. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, maka dilakukan pendekatan yang 

berdampak pada pengembangan motivasi intrinsik siswa. Hal ini perlu dilakukan 

karena sekolah telah menetapkan ekspektasi sebagai kriteria kenaikan kelas 

dan kelulusan, terutama pada aspek keterampilan. 

Peran guru yang menjadi mentor juga mengalami kendala dalam 

mendampingi siswa menyelesaikan proyek entrepreneurship-nya. Mereka 

dihadapkan pada beragam permasalahan siswa, mentee, yang beragam. Para 

mentor perlu dibantu dengan panduan pendampingan, tahapan awal, hingga 

tahap akhir saat bertugas menjadi mentor proyek entrepreneurship sehingga 

mampu membimbing dan membantu mentee-nya menjalani proses 

penyelesaian proyek entrepreneurship sesuai dengan target waktu dan standar 

yang telah ditetapkan sekolah. Strategi pendampingan dikembangkan 

berdasarkan panduan mentoring (teaching best practices), dikombinasikan 
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dengan kemampuan dan pemahaman masing-masing mentor tentang 

entrepreneurship, bahkan keahlian atau potensi yan dimiliki. Standar inilah yang 

diperlukan dan diharapkan mampu mengembangkan motivasi belajar siswa 

dalam hubungannya dengan proses perjalanan proyek entrepreneurship. 

Penelitian tentang perkembangan menunjukkan bahwa motivasi intrinsik 

anak-anak untuk belajar cenderung menurun dari sekolah dasar hingga sekolah 

menengah. Penurunan motivasi ini dikaitkan dengan beragam faktor termasuk 

rendahnya kesesuaian kebutuhan perkembangan anak-anak dengan 

lingkungan sekolah, rendahnya daya juang diri siswa untuk berhasil di sekolah, 

bertambahnya penekanan tujuan kinerja daripada tujuan penguasaan, dan 

rendahnya tantangan belajar serta relevansi kurikulum dengan kehidupan siswa 

(Schunk, 2012). Faktor lain adalah kondisi psikologis siswa SMP yang 

mengalami masa transisi dari usia sekolah dasar menuju sekolah menengah. 

Faktor-faktor inilah yang secara umum membuat para siswa transisi ini 

mengalami penurunan akademis dan peningkatan tekanan (tanggung jawab 

belajar dianggap sebagai beban). Bagaimana kita bisa merespons secara efektif 

terhadap krisis motivasi ini? 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana langkah-langkah pendampingan mentor proyek 

entrepreneurship? 
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2. Apakah kendala-kendala yang muncul pada saat pelaksanaan 

pendampingan mentor proyek entrepreneurship? 

3. Apakah langkah-langkah pendampingan mentor proyek 

entrepreneurship berdampak pada pengembangan motivasi ekstrinsik 

dan intrinsik siswa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menyusun standar dan langkah-langkah pendampingan proyek 

entrepreneurship bagi guru atau mentor yang berdampak pada 

pengembangan motivasi ekstrinsik dan intrinsik siswa 

2. Mengidentifikasi dan menemukan solusi bagi kendala-kendala yang 

muncul saat pendampingan proyek entrepreneurship 

3. Mengukur dampak yang berkembang pada motivasi belajar siswa 

setelah pelaksanaan pendampingan proyek entrepreneurship pada 

siswa 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberi masukan pada sekolah tentang pendampingan proyek 

entrepreneurship siswa 

2. Mengembangkan manajemen sekolah khususnya dalam standar 

pendampingan proyek entrepreneurship 
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3. Memberi masukan bagi peneliti berikutnya tentang langkah-langkah 

meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik terkait dengan proyek 

entrepreneurship 

 


