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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab satu dibahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan individu tidak terlepas dari melakukan aktivitas atau kegiatan-

kegiatan. Kegiatan individu berlangsung setiap harinya mulai dari bangun tidur 

sampai tidur kembali. Setiap perbuatan yang dilakukan individu tidak semata-

mata dilakukan begitu saja. Setiap tingkah laku atau perbuatan individu memiliki 

motif. Yusuf dan Nurihsan (2009, hlm. 158) menyebutkan pada dasarnya tidak 

ada tingkah laku yang tanpa motif, artinya setiap tingkah laku pasti bermotif.  

Selain tingkah laku individu (manusia/orang/siswa) yang memiliki motif, 

individu juga memiliki dorongan-dorongan yang mengarahkan untuk melakukan 

suatu perbuatan dan mencapai tujuan yang diinginkannya. Menurut Uno (2009, 

hlm. 1), setiap individu memiliki kondisi dalam diri yang berperan dalam aktivitas 

sehari-hari. Dorongan dalam diri dapat mempengaruhi kuat lemahnya usaha 

individu untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dorongan dan kondisi dalam 

diri individu yang mempengaruhi perbuatan serta usaha individu dalam mencapai 

tujuan dinamakan dengan motif. 

Antara motif dengan motivasi memiliki pengertian yang berbeda. Freud 

berpendapat bahwa motif merupakan energi dasar intrinsik (instink) yang 

mendorong tingkah laku individu. Sartain (dalam Yusuf dan Nurihsan, 2009, hlm. 

159) mengemukakan motif adalah 

“a complex state within an organism that directs behavior toward a goal 

or incensitive”, yang berarti motif merupakan suatu keadaan yang 

kompleks dalam diri individu yang mengarahkan perilakunya kepada suatu 

tujuan atau insensitif.” 

Perbedaan motif dengan motivasi, menurut Gunarso (dalam Supena, 2010, 

hlm. 12) motif adalah kondisi intern atau disposisi (kesiapsiagaan) sedangkan 
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motivasi adalah motif yang menjadi aktif pada saat tertentu apabila kebutuhan 

untuk mencapai tujuan sangat dirasakan. Selain itu Abror (dalam Supena, 2010, 

hlm. 12) mengemukakan motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif pada 

saat tertentu terutama pada saat kebutuhan untuk mencapai tujuan terasa 

mendesak. 

Friedrich Nietzsche mengatakan, individu yang memiliki alasan yang 

cukup kuat dapat menanggung hampir semua keadaan (Setiawan, 2012, hlm. 162). 

Artinya, individu dengan motif yang kuat akan dapat mengalahkan kesulitan, 

hambatan, maupun tantangan yang muncul dalam kehidupannya. Motif adalah 

daya dorong dalam hidup. Motif akan memberikan kekuatan dalam hal apapun 

yang individu perbuat. 

Motif yang ada dalam diri individu akan terwujud dalam perbuatan yang 

mengarah pada tujuan tertentu. Motif tercermin dalam bentuk kegairahan individu 

dalam menghadapi dan menjalani kehidupannya. Motif memberikan kekuatan 

kepada individu untuk terus menjalankan kehidupannya dengan penuh keyakinan. 

Motivasi tercermin dalam bentuk antusiasme dan kegairahan individu dalam 

menjalani hidup (Setiawan, 2012, hlm. 163). Apabila semua yang dilakukan 

individu dipenuhi dengan antusiasme, apapun yang ditempuh akan dapat 

dinikmati olehnya. Pada akhirnya, individu dapat memberikan makna yang besar 

dalam kehidupannya.  

Apabila keadaan yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kehilangan motif, 

akan mengakibatkan kelumpuhan dalam kehidupan. Apabila tidak memiliki motif, 

individu akan diposisikan untuk selalu tidak berdaya, bahkan ketika berhadapan 

dengan peluang sebesar apapun di depan mata. Menurut Setiawan (2012, hlm. 

163), individu yang hidup tanpa motivasi tidak lain adalah orang yang fisiknya 

masih hidup, tapi jiwanya sudah mati. Tindakan yang dilakukan tidak akan 

memberikan makna apapun bagi kehidupannya.  

Motif dibutuhkan di berbagai bidang dalam kehidupan individu. Di dunia 

kerja, individu membutuhkan motif untuk terus bertahan bekerja dan mencapai 
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tujuannya. Selain itu, Siagian (2004, hlm. 137) menyebutkan motif sangat 

dibutuhkan dalam dunia organisasi, karena motif dapat meningkatkan prestasi 

kerja para anggota yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan dan 

berbagai sasaran organisasi.  

Begitu pula dalam pendidikan, terdapat siswa yang terlibat secara 

langsung dengan kegiatan belajar. Bagi siswa, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang harus diperjuangkan, karena belajar merupakan bekal untuk masa 

yang akan datang. Pendidikan, termasuk kegiatan belajar di dalamnya, 

membutuhkan motif agar dapat melaksanakan kegiatan belajar. 

Motif menjadi modal bagi siswa untuk belajar lebih baik dan lebih 

berhasil. Motif dapat mempengaruhi proses belajar maupun tingkah laku siswa. 

Howley (dalam Elida Prayitno, 1989, hlm. 3-4) mengatakan 

“siswa yang termotivasi dengan baik dalam belajar, melakukan kegiatan 

lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan siswa yang kurang 

termotivasi dalam belajar. Siswa yang termotivasi untuk belajar akan 

sangat tertarik dengan berbagai tugas belajar yang sedang dikerjakan, 

menunjukkan ketekunan yang tinggi, dan variasi aktivitas belajar lebih 

banyak.” 

Siswa yang memiliki motif kuat untuk belajar akan bertahan dalam 

belajar, dan sebagai bonusnya mendapatkan prestasi yang baik dalam belajar. 

Siswa yang kurang memiliki motif yang kuat untuk belajar, akan terhambat dan 

membuat siswa tidak dapat mencapai prestasi. Motif yang kuat dalam diri siswa 

untuk belajar dibutuhkan untuk mencapai prestasi belajar. Keberhasilan akademis 

sangat dipengaruhi oleh motif dan prestasi yang dimiliki siswa. 

Setiap individu memiliki kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik, seperti dikemukakan oleh McClelland (dalam Wahyudi, 2010, hlm. 4) 

bahwa 

“pada dasarnya dalam diri setiap individu terdapat kebutuhan untuk 

melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang sebaik-

baiknya. Kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang terbaik itulah yang 

disebut sebagai kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement).” 
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Namun menurut Komarraju et. al. (2009, hlm. 47), setiap individu 

memiliki kualitas motif dan prestasi yang berbeda satu sama lain. Sebagian 

individu memiliki tingkat motif yang tinggi dan sebagian yang lain tidak, dengan 

demikian setiap individu memiliki tingkat motif berprestasi yang berbeda. 

Kebutuhan untuk berprestasi dapat mendorong individu untuk menetapkan 

tujuan dalam mencapai kompetensi. Individu yang memiliki motif sering terlibat 

dalam tugas demi bersaing dengan individu lain untuk membuktikan kemampuan. 

Individu menetapkan tujuan apabila termotivasi oleh rasa takut gagal. Individu 

akan termotivasi untuk berjuang meraih kesuksesan karena dapat mencapai 

keberhasilan, dan mencegah dari kegagalan (Neumeister, 2004, hlm. 220). 

Menurut McClelland (dalam Fatchurrochman, 2011, hlm. 63), motif 

berprestasi adalah suatu usaha untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan 

berpedoman pada suatu standar keunggulan tertentu (standards of excellence). 

McInerney (1995, hlm. 212) menyebutkan teori motif berprestasi berfokus pada 

individual dengan prioritas tujuan berprestasi. 

Murray memakai istilah kebutuhan berprestasi (need for achievement) 

untuk motif berprestasi, yang dideskripsikannya sebagai hasrat atau tendensi 

untuk mengerjakan sesuatu yang sulit dengan secepat dan sebaik mungkin. 

(Sugiyanto, 1998, hlm. 4). Teori Murray mencakup gagasan dan tingkah laku, 

yang keduanya dihubungkan dengan kesuksesan, prestasi, dan menanggulangi 

hambatan. 

Pada motif berprestasi, terdapat aspek-aspek yang menjadi cakupan 

sekaligus tolak ukur individu dikatakan memiliki motif berprestasi. Aspek motif 

berprestasi adalah mempunyai tanggungjawab pribadi atas segala perbuatannya, 

memperlihatkan umpan balik atas perbuatan atau tugas yang dilakukannya, resiko 

pemilihan tugas, tekun dan ulet dalam bekerja, penuh pertimbangan dan 

perhitungan dalam melakukan tugas, dan berusaha melakukan sesuatu dengan 

cara yang efektif (McClelland dalam Nugraha, 2011, hlm. 10-11). 
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Konsekuensi tentang keberhasilan dalam motif berprestasi ada pada 

kemauan untuk menghadapi resiko tantangan atau hambatan. Individu dengan 

motif berprestasi tinggi akan memilih melakukan tugas dengan tingkat kesulitan 

menengah, sedangkan individu dengan motif berprestasi rendah cenderung 

menghindarinya dan lebih menyukai tugas dengan tingkat kesulitan tinggi atau 

rendah (McClelland dalam Nugraha, 2011, hlm. 16). 

Pada tahun 1979, Uguroglu dan Walberg (Walberg, 1978, hlm. 376) 

menganalisis 232 korelasi motivasi dan pembelajaran akademis dalam 40 studi 

dengan ukuran sampel gabungan sekitar 637.000 siswa di kelas pertama sekolah 

menengah atas. Hasil dari penelitian menunjukkan 80% dari 232 korelasi antara 

motivasi dan prestasi akademik menunjukkan hasil yang positif dan rata-rata 

semua sampel adalah 0,338. Angka-angka menunjukkan motivasi yang tinggi dan 

konsisten memiliki korelasi positif terhadap prestasi, dikaitkan dengan sekitar 

11% dari varians dalam mencapai rata-rata. Motivasi menjadi faktor penentu yang 

lebih kuat dalam belajar dibandingkan dengan varians yang lain. 

Motif merupakan salah satu faktor penentu yang kuat dalam mendorong 

individu untuk berprestasi dalam belajarnya. Banyak faktor lain yang juga 

mendorong individu untuk berprestasi, tetapi motif memiliki peranan yang 

penting bagi individu untuk mencapai prestasi dalam pendidikannya. Setiap 

individu memiliki motif untuk berprestasi, tetapi kadar yang dimiliki berbeda satu 

sama lainnya. Terdapat yang memiliki motif berprestasi tinggi, dan sebagian yang 

lain memiliki motif berprestasi yang rendah. 

Hasil Penelitian Mulyani (2006, hlm. 62) pada siswa berjumlah 40 orang 

menunjukan rata-rata tingkat motivasi berprestasi siswa berada pada kategori 

sedang dengan jumlah 28 siswa. Siswa dengan motivasi berprestasi tinggi 

sejumlah dua orang, dan siswa dengan motivasi berprestasi rendah sejumlah 10 

orang siswa. Penelitian Mulyani menunjukkan siswa dengan motivasi berprestasi 

rendah sebanyak 10 orang atau sebesar 25%, sehingga perlu adanya upaya yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan motivasi berprestasi siswa. 
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Gross (dalam Krause, 2007, hlm. 247) memperkirakan terdapat 60% siswa 

yang kurang berprestasi di sekolah dan sering meninggalkan sekolah lebih awal. 

Faktor yang terkait dengan terjadinya kurang berprestasi, adalah faktor 

intrapersonal, yaitu kurangnya motivasi, rendah diri, kesehatan yang buruk, 

kesulitan belajar dan berbahasa. Dilihat dari pernyataan Gross, motivasi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi siswa menjadi kurang 

berprestasi. Menurut Krause (2007, hlm. 261) di tingkat sekolah motivasi siswa 

lebih ditekankan untuk kinerja yang baik secara akademis, disertai dengan 

kepercayaan umum yang menyatakan kemampuan dan usaha yang ekstra untuk 

mencapai prestasi akademik. 

Siswa saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan prestasi yang 

baik di kelas ataupun di sekolah. Siswa akan belajar dengan baik apabila memiliki 

dan mendapatkan motivasi yang tinggi dalam belajar. Motif bagi siswa 

merupakan kondisi yang sangat mempengaruhi dalam pendidikannya. Motif dapat 

mempengaruhi, mengarahkan serta memelihara perilaku siswa dalam 

menyelesaikan tugas-tugas belajar di sekolah. 

Hasil pengamatan pada saat praktik di SMA Negeri 7 Bandung dari bulan 

Januari sampai bulan Mei 2014, didapatkan gambaran peserta didik menunjukkan 

indikasi kurang memiliki motif berprestasi. Dapat dilihat dari perilaku siswa kelas 

X Tahun Ajaran 2013/2014 yaitu sulit mengumpulkan tugas mata pelajaran, 

kurang menguasai materi pelajaran, kurang disiplin dalam belajar, tidak 

memperhatikan guru yang sedang mengajar, dan kurang dapat mengelola waktu 

untuk belajar. 

Sebagai upaya tindak lanjut dari fenomena yang ditemukan, diperlukan 

tindakan untuk menangani permasalahan motif berprestasi. Apabila dibiarkan, 

siswa tidak mempunyai dorongan untuk maju dalam pendidikannya. Siswa tidak 

dapat memaknai kegiatan belajarnya dengan baik. Bimbingan dan konseling 

menampilkan bentuk bantuan yang dapat dilakukan. Konselor merupakan tenaga 

pendidikan professional yang memiliki tanggungjawab membantu siswa. Pada 
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Depdiknas (2008, hlm. 135), keberadaan konselor dalam sistem pendidikan 

nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik yang sejajar dengan 

guru, dosen, dan pamong yang memiliki konteks tugas memberikan pelayanan 

yang bertujuan membantu dan memandirikan individu (siswa) dalam perjalanan 

hidupnya. 

Yusuf & Nurihsan (2009, hlm. 6-7) mengemukakan 

“bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, bukan 

kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian 

tahapan kegiatan yang sistematis dan terencana yang terarah kepada 

pencapaian tujuan. Tujuan bimbingan adalah perkembangan yang optimal, 

yaitu perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang 

kehidupan yang baik dan benar.” 

Bimbingan dan Konseling dapat membantu menfasilitasi siswa agar 

mampu meningkatkan motif berprestasi melalui layanan bimbingan dan 

konseling. Intervensi Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan untuk 

meningkatkan motif berprestasi siswa. Teknik yang dapat digunakan adalah 

teknik Symbolic Modeling, teknik Self-Instruction. teknik Self-Management dan 

teknik Achievement Motivation Training (AMT). 

Teknik symbolic modeling merupakan salah satu jenis dalam teknik 

Modeling yang melibatkan tokoh fiksi maupun nonfiksi yang ditampilkan melalui 

film, cerita, maupun media online untuk menampilkan suatu perilaku. Teknik 

symbolic modeling dapat digunakan untuk meningkatkan motif berprestasi siswa 

(Ulfa, 2010, hlm. 4). 

Teknik self-instruction dapat meningkatkan motif siswa. Self-instruction 

merupakan prosedur yang dirancang untuk meningkatkan kendali diri secara 

tersendiri atau mandiri melalui pernyataan-pernyataan verbal yang mendorong, 

membimbing dan memelihara tindakan-tindakan non-verbal (Bryan & Budd 

dalam Ewin, 2012). Teknik self-instruction menggunakan verbalisasi sebagai 

strategi untuk pembangun motivasi. 

Teknik self-management dapat digunakan untuk meningkatkan motif 

berprestasi. Self-management adalah kemampuan untuk mengelola pikiran, 
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perilaku dan perasaan dalam diri individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dalam manajemen diri terkandung tiga unsur utama yakni perasaan (affection), 

perilaku (behavior) dan pikiran (cognition). Manajemen diri dapat digunakan 

untuk mengelola diri dalam kehidupan yang lebih baik. (Wijayanti dan Muhari, 

2013, hlm. 7). 

Teknik lain yang dapat digunakan dalam meningkatkan motif berprestasi 

siswa adalah menggunakan teknik Achievement Motivation Training (AMT). 

Menurut Munawaroh (2012, hlm. 53), Achievement Motivation Training 

merupakan suatu metode latihan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya 

achievement motivation dalam penerapannya di dalam pekerjaan sehari-hari. 

Achievement motivation training dapat membantu individu dalam 

meningkatkan motif berprestasi. Munawaroh, (2012, hlm. 53), menyebutkan 

“Achievement Motivation Training dapat meningkatkan pengertian, 

pemahaman dan kesadaran diri mengenai perilaku diri khususnya 

khususnya achievement motivation serta dampaknya pada orang lain dan 

pekerjaan. Achievement Motivation Training juga dapat meningkatkan 

kemampuan individu dalam menganalisis perilaku masing-masing 

individu sehingga dapat membantu meningkatkan motivasi, penghargaan 

dan hubungan interpersonal yang efektif.” 

Peserta training diberikan bimbingan bagaimana untuk berpikir, berbicara, 

dan berperilaku layaknya individu dengan motif tinggi kemudian menguji dengan 

hati-hati sejauh mana ingin merencanakan kehidupan di masa yang akan datang 

(McClelland dalam Elias, 1994, hlm. 116). Achievemet motivation training 

membantu peserta dalam menganalisis diri untuk merencanakan masa depan dan 

mencapai tujuannya. 

Varga (1977, hlm. 187-188) menambahkan konsep dalam achievement 

motivation training terbagi menjadi empat, yaitu achievement syndrome, self 

study, goal setting, dan interpersonal support. Konsep achievement syndrome 

dapat memperjelas mengenai pengertian motif berprestasi dan kaitannya dengan 

kesuksesan. Konsep self study memberi kesempatan kepada peserta untuk 

mempelajari diri sendiri. Konsep utama adalah goal setting, diperkenalkan agar 
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peserta mengerti mengenai pentingnya tujuan dalam bekerja. Peserta dibimbing 

untuk dapat menyusun rencana secara kompeten dan realistis. Konsep 

interpersonal support, peserta mendapatkan dukungan dari anggota kelompok. 

Dengan demikian, achievemen motivation training diharapkan dapat memberikan 

kesadaran akan pentingnya motif berprestasi untuk kesuksesan prestasi peserta. 

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai motif berprestasi siswa. Penelitian menggunakan 

Achievement Motivation Training dalam meningkatkan motif berprestasi, 

sehingga judul penelitian adalah “Program Achievement Motivation Training 

untuk Meningkatkan Motif Berprestasi Siswa”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Masa remaja merupakan titik kritis dalam hal prestasi. Pada masa remaja, 

prestasi menjadi persoalan yang lebih serius. Motif merupakan salah satu faktor 

yang menentukan pencapaian prestasi individu. Keberhasilan akademis sangat 

dipengaruhi oleh motif dan prestasi yang dimiliki. Apapun modal yang dimiliki 

individu yang mendukung untuk prestasi, apabila tidak diiringi oleh motif dalam 

diri sendiri, prestasi tidak dapat dicapainya. 

Motif berprestasi merupakan pendorong dalam diri individu untuk 

melakukan usaha yang maksimal untuk mencapai keberhasilan belajar. Siswa 

yang kurang cerdas namun dapat memperlihatkan pola motif yang tinggi, tekun 

dalam tugas dan yakin terhadap kemampuannya dapat menjadi peraih prestasi 

yang tinggi. Sebaliknya siswa cerdas namun memiliki pola motif yang rendah, 

mudah menyerah dan tidak yakin akan keterampilan akademisnya menjadi peraih 

prestasi yang rendah. 

Fenomena motif berprestasi rendah masih terdapat pada siswa, sehingga 

perlu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan motif berprestasi siswa. 

Achievement Motivation Training (AMT) merupakan sebuah program pelatihan 

untuk pengembangan diri khususnya dalam hal peningkatan motif berprestasi para 

pesertanya. Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya 
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achievement motivation, sehingga dapat menimbulkan perubahan pandangan 

dalam diri peserta (Munawaroh, 2012, hlm. 51). Teknik achievement motivation 

training diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan motif berprestasi 

dan membantu siswa dalam mencapai keberhasilan belajarnya. 

Berdasarkan identifikasi masalah mengenai motif berprestasi siswa dan 

teknik achievement motivation training sebagai upaya untuk mengatasinya, secara 

umum rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Seperti apa gambaran motif berprestasi siswa kelas XI SMA Negeri 7 

Bandung Tahun Ajaran 2014/2015? 

b. Bagaimana rancangan program achievement motivation training untuk 

meningkatkan motif berprestasi siswa kelas XI SMA Negeri 7 Bandung 

Tahun Ajaran 2014/2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian adalah memperoleh data mengenai motif 

berprestasi siswa dan rancangan program achievement motivation training untuk 

meningkatkan motif berprestasi siswa. Tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu 

untuk memperoleh. 

a. Deskripsi motif berprestasi siswa kelas XI SMA Negeri 7 Bandung Tahun 

Ajaran 2014/2015. 

b. Rancangan program achievement motivation training untuk meningkatkan 

motif berprestasi siswa kelas XI SMA Negeri 7 Bandung Tahun Ajaran 

2014/2015. 

 

1.4 Asumsi Penelitian 

Asumsi dasar teknik Achievement Motivation Training untuk 

meningkatkan motif Berprestasi siswa sebagai berikut. 

a. Motif berprestasi adalah suatu usaha untuk mencapai hasil yang sebaik-

baiknya dengan berpedoman pada suatu standar keunggulan tertentu 
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(standards of excellence) (McClelland dalam Fatchurrochman, 2011, hlm. 

63). 

b. Motif berprestasi sebagai motif belajar yang sifatnya tidak disadari, 

dihasilkan dari imbalan atau hukuman perilaku tertentu. Motif berprestasi 

adalah sebuah perjalanan dimana individu melibatkan sebuah persaingan 

dengan standar keunggulan, apabila berhasil akan menghasilkan efek 

positif dan apabila tidak berhasil akan menimbulkan efek negatif 

(Castenell, 1983, hlm. 504). 

c. Achievement Motivation Training merupakan suatu metode latihan untuk 

memberikan kesadaran akan pentingnya achievement motivation dalam 

penerapannya di dalam pekerjaan sehari-hari (Munawaroh, 2012, hlm. 53). 

d. Achievement Motivation Training meningkatkan kemampuan individu 

dalam menganalisis perilaku masing-masing individu sehingga dapat 

membantu meningkatkan motif, penghargaan dan hubungan interpersonal 

yang efektif (Munawaroh, 2012, hlm. 53). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Bagi jurusan dapat menambah hasil penelitian tentang rancangan program 

achievement motivation training untuk meningkatkan motif berprestasi. 

b. Konselor Sekolah (Guru BK) 

Guru BK dapat menggunakan hasil penelitian sebagai rujukan dalam 

pelaksanaan program sekolah untuk meningkatkan motif berprestasi siswa 

dengan mempergunakan teknik Achievement Motivation Training. 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penilisan skripsi terdiri dari lima bab. Pada bab 1 dibahas 

mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan 

penelitian, asumsi penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Pada bab 2 dibahas mengenai kajian pustaka yang terdiri dari konsep bimbingan 
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dan konseling, konsep motif berprestasi, teknik Achievement Motivation Training, 

dan kerangka pemikiran. Pada bab 3 dibahas mengenai metode penelitian yang 

memaparkan pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional variabel, 

lokasi, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengembangan instrument 

penelitian, analisis data, prosedur penelitian dan pengembangan program 

achievement motivation training (AMT) untuk meningkatkan motif berprestasi. 

Pada bab 4 dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan 

tentang pengolahan data serta pembahasan hasil pengolahan data. Pada bab 5 

merupakan penutup yang dibahas mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi 

hasil penelitian. 

 


