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Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membekali 

para siswa dalam meningkatkan dorongan atau kehendak untuk menghasilkan 

sikap hidup, kemampuan untuk memperlancar tumbuh kembangnya mental 

dalam menghadapi tantangan setelah lulus sekolah. Pengembangan diri 

khususnya dalam hal peningkatan motivasi berprestasi pesertanya, yaitu siswa 

kelas XII SMK Wiratama 45 Wonosobo 

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah siswa kelas XII SMK 

Wiratama 45 Wonosobo kompetensi keahlian Teknik Otomotif dengan jumlah 

peserta sebanyak  123 orang.  permasalahan rendahnya motivasi siswa untuk 

berprestasi adalah  dengan pemberian workshop atau training            

(Achievement Motivation Training ). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dalam bentuk Achievement Motivation Training (AMT) diberikan dengan 

metode klasikan, yaitu disampaikan dalam bentuk paparan dan selanjutnya 

dilanjutkan dengan tanya jawab 

Hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  dapat diuraikan 

dalam indikator sebagai berikut:  (1)Peserta dapat mengikuti dengan kondusif 

dari awal acara hingga akhir, (2) Peserta siswa memiliki semangat kembali dan 

lebih meningkat dalam berprestasi, baik dalam belajar maupun mengikuti 

serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh sekolah maupun dinas, (3)Peserta 

terdorong untuk berprestasi dengan menekuni bidang keilmuan yang dimiliki dan 

memiliki motivasi untuk berprestasi melanjutkan pada pendidikan yang lebih 

tinggi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi  

SMK Wiratama 45 Wonosobo adalah salah satu Sekolah Menengah 

Kejuruan Swasta yang letaknya berada dipinggiran kota wonosobo.  Akan tetapi 

walaupun dengan status swasta, animo siswa SLTP untuk masuk dan 

melanjutkan pendidikan di SMK Wiratama 45 masih cukup tinggi. Hal ini 

terlihat dari jumlah rombongan belajar yang masih dapat dipenuhi setiap 

tahunnya, walaupun setiap tahunnya harus menghadapi persaingan dengan 

sekolah Negeri dan sekolah swasta yang mulai bermunculan. 

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pihak sekolah untuk dapat 

meningkatkan animo atau jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan di SMK 

Wiratama 45 Wonosobo. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk 

meningkatkan jumlah masukan siswa adalah dengan berbagai promosi lewat 

jalur siswa maupun lewat sosialisasi di sekolah - sekolah SLTP. Selain itu 

peningkatan prestasi siswa juga dilakukan sebagai upaya  untuk meningkatkan 

minat siswa baru memasuki atau melanjutkan sekolah tersebut.  

Peningkatan prestasi siswa selalu diupayakan dengan harapan dapat 

mencapai kelulusan  100%  dan semakin banyak siswa yang dapat diserap oleh 

dunia usaha dan indutri atau memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan 

selanjutnya. Akan tetapi permasalahanya adalah masih tingginya motivasi siswa 

untuk berprestasi, mengingat lingkungan geografis wonosobo yang dominan 

dengan pertanian atau perkebunan. Sehingga minat siswa untuk melanjutkan dan 

memasuki pekerjaan pada bidang tertentu masih rendah. 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas yang melatarbalakangi perlunya 

dilakukan pemberian motivasi kepada siswa tingkat 12 menghadapi kelulusan. 

Sehingga siswa termotivasi untuk berprestasi dengan segala kemampuan yang 

dimilikinya. Bagi siswa yang ingin melanjutkan dapat terdorong dan mendapat 

gambaran tentang pendidikan lanjut di perguruan tinggi. Dan bagi siswa yang 

ingin berkerja dapat dengan berwiraswasta atau mengembangkan ketrampilan 

yang mereka miliki pada dunia usaha atau industri.   
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B. Permasalahan 

Berdasarkan pengamatan dan observasi sebelum pengabdian dilakukan, 

dapat diketahui bahwa permasalahan adalah “ Jenis kegiatan  apakah yang dapat 

diberikan kepada siswa tingkat 12 untuk memberikan motivasi untuk 

mendapatkan capaian yang terbaik setelah kelulusan? ”  

 

 

 

BAB II 

SOLUSI DAN  TARGET LUARAN 

 

A. Solusi 

Permasalahan yang muncul adalah kurangnya motivasi berprestasi pada 

siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan (SMK). Hal ini 

mengingat potensi sumber alam yang dimiliki penduduk wonosobo yang 

mengandalkan perkebunan atau pertanian. Oleh karenanya untuk menjawab 

permasalahan tersebut, sebagai solusi atas permasalahan rendahnya motivasi 

siswa untuk berprestasi adalah  dengan pemberian workshop atau training            

(Achievement Motivation Training ).  

Tujuan kegiatan Achievement Motivation Training (AMT) ini bukan 

menilai kepribadian pesertanya, akan tetapi untuk membantu mengembangkan 

motif berprestasi pesertanya. Motif prestasi yang dikembangkan dalam 

Achievement Motivation Training (AMT) adalah suatu dorongan dalam diri 

seseorang yang membuatnya mencari kepuasan melalui usaha pencapaian yang 

bersifat prestatif (achieving). 

Kegiatan ini dapat dilakukan atas kesadaran pribadi maupun dengan 

perantaraan pelatih yang mahir memotivasi seseorang. Kegiatan ini perlu adanya 

pemateri yang kompeten dalam membekali siswa SMK. Lembaga Universitas 

Muhammadiyah Purworejo memiliki beberapa dosen yang kompeten dalam 

bidang tersebut sehingga sangat match jika memberikan pengabdian dalam 

masalah ini. 
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B. Target Luaran 

 

Tabel Target Capaian Luaran 

No Jenis Luaran  Indikator Capaian 

1 Adanya Interaktif  pelaksanaan AMT  Ada 

2 Peningkatan Motivasi  Ada 

 

 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

A. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah para siswa 

tingkat XII kompetensi keahlian Teknik Otomotif di SMK Wiratama 45 

Wonosobo.  Keberadaan siswa wiratama 45 wonosobo sebagian besar berasal 

dari lingkungan  pedesaaan sekitar sekolah, yang sebagian besar orang tua siswa 

tinggal didaerah pedesaaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Sehingga 

para siswa perlu diarahkan dan diberikan motivasi untuk berprestasi. Berprestasi 

dalam bidang keilmuan yang ditekuni dan atau dapat melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

  

B. Metode Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Achievement 

Motivation Training (AMT) diberikan dengan metode klasikan, yaitu 

disampaikan dalam bentuk paparan dan selanjutnya dilanjutkan dengan tanya 

jawab.  Dengan bentuk paparan diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

dorongan atau motivasi kepada siswa tentang hal apa saja yang dapat 

diupayakan untuk mencapai capaian yang diharapkan. Dengan tanya jawab 

(interaktif) diharapkan dapat memberikan jawaban secara langsung dan lebih 

detail terkait dengan permasalahan yang langsung dihadapi oleh siswa.  
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C. Langkah - langkah Kegiatan 

Secara umum langkah-langkah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

ini bisa dibagi dalam tiga tahap yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan 

kebutuhan. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mencari data dan 

informasi dari para siswa SMK dan lingkungan sekolah. Pada tahap ini 

mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi 

permasalahan yang mendesak sebelum siswa meghadapi ujian nasional dan masa 

akhir pendidikan siswa di SMK. 

Tahap kedua yaitu pelaksanaan, yakni terbagi menjadi 2 sesi yaitu 

penyampaian materi AMT, dan selanjutnya dilakukan diskusi interaktif dengan 

siswa tentang permasalahan yang langsung dihadapi siswa terkait dengan 

gambaran pekerjaan dan rencana studi lanjut.   

Selanjutnya sebagai tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini 

dilakukan dengan meminta tanggapan dari siswa maupun pihak mitra atau 

sekolah atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan tanggapan 

yang diberikan baik dari siswa maupun sekolah menyatakan bahwa pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk AMT sangat tepat guna 

mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasinal dan akhir studi.  

 

 

BAB IV 

KELAYAKAN PELASANA PENGABDIAN 

 

A. Jenis Kepakaran yang dibutuhkan Mitra 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa permasalahannya adalah 

rendahnya motivasi berprestasi pada siswa SMK wiratama 45 wonosobo untuk 

menekuni bidang keilmuan yang ditempuh, dan rendahnya motivasi berprestasi 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 

program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimaksudkan untuk membantu para 

siswa tersebut memunculkan dan meningkatkan motivasi dalam berprestasi, 

memahami, dan mengembangkan ketrampilan tentang teknik belajaryang lebih 
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menarik. Dengan demikian, program ini memerlukan trainer yang memiliki 

keahlian bidang yang sesuai dengan kompetensi keahlian para siswa, yaitu 

teknik otomotif. 

Pada pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari dosen 

Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif yang berlatar belakang keilmuan 

bidang Pendidikan Teknik Otomotif, maka kompetensi yang dimiliki sudah 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para peserta atau siswa. Oleh karenanya 

pemberian bantuan atau motivasi berupa program untuk peningkatan sumber 

daya manusia-nya. Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, FKIP 

Universitas Muhammadiyah Purworejo memiliki sumber daya dosen atau tenaga 

pengajar yang berkompeten dalam bidang otomotif tentunya dapat membantu  

memberikan motivasi kepada pada siswa untuk bekerja pada bidang otomotif 

dan atau terdorong untuk meningkatkan sumber daya manuasianya dengan 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

 

B. Kepakaran Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Nama Bidang Ilmu 

1 Widiyatmoko, M.Pd Pendidikan Teknik Otomotif 

2 Mike elly Anitasari, M.Pd  Pendidikan Teknik Otomotif 

 

 

 

BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

Kegiatan ini menekankan pada model penyampaian materi yang menarik dan 

diskusi yang interaktif. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa sesi sebagai 

berikut: 

1. Pembukaan 

Pada sesi ini diawali dengan pembukaan dari pembawa acara, Menyanyikan 

lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan sambutan dari pihak Kepada Sekolah SMK 

Wiratama 45 Wonosobo. 
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2. Sesi Materi 

Sesi materi ini meliputi penyampaian materi dan sesi tanya jawab atau 

discusi interaktif. Penyampaian materi dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama 

materi yang disampaikan adalah materi Motivasi Sukses yang disampaikan oleh 

Widiyatmoko, M.PD. sedangkan materi ke dua menyampaikan tentang cara 

belajar yang efektif yang disampaikan oleh mike Elly Anitasi, M.Pd 

3. Sesi Penutup 

Pada sesi akhir ini ditutup dengan penyampaian terima kasih atas apresiasi 

perhatian dari siswa yang mengikuti AMT dan ditutup oleh pembawa acara. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan hasil yang 

sangat positif yaitu memberikan bekal pengembangan diri khususnya dalam hal 

peningkatan motivasi berprestasi pesertanya, baik sukses secara studi maupun 

pasca studi. Hasil dari kegiatan ini dapat diuraikan dalam indikator sebagai 

berikut: 

1. Peserta dapat mengikuti dengan kondusif dari awal acara hingga akhir. 

2. Peserta siswa memiliki semangat kembali dan lebih meningkat dalam 

berprestasi, baik dalam belajar maupun mengikuti serangkaian ujian yang 

diselenggarakan oleh sekolah maupun dinas. 

3. Peserta terdorong untuk berprestasi dengan menekuni bidang keilmuan yang 

dimiliki dan memiliki motivasi untuk berprestasi melanjutkan pada 

pendidikan yang lebih tinggi 

 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan topik Achievement 

Motivation Training untuk Siswa tingkat XII SMK Wiratama 45 Wonosobo, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Para peserta (siswa SMK) mengikuti kegiatan AMT dengan kondusif. 

http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2009/01/01/pentingnya-motivasi-berprestasi/
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2. Berdasarkan hasil umpan balik dari peserta, didapatkan penilaian bahwa 

kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan para siswa SMK, khususnya 

siswa tingkat XII yang sedang persiapan menjelang ujian akhir nasional dan 

yang akan mengakhiri masa studi. 

3. Para peserta merasa mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang cara 

belajar yang efektif, dan siswa lebih termotivasi kembali untu berprestasi. 

 

B. Saran 

Beberapa saran dan masukan yang dapat diberikan yakni sebagai berikut: 

1. Dengan tersampaikannya seluruh materi dan informasi dalam AMT, 

disarankan pihak sekolah selalu memberikan dorongan kepada siswa 

2. Dengan bertambahnya pengetahuan dan informasi tentang cara belajar yang 

efektif, disarankan agar dapat diaplikasikan dalam aktifitas belajar dan 

pembelajaran baik disekolah amaupun di tempat tinggal masing – masing. 

3. Para siswa atau peserta disarankan untuk terus memotivasi diri berprestasi.  
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