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SWOT

Strength

> Memiliki Ibu yang sangat bertanggung jawab 
t h d  kterhadap anaknya
> Pemeran utama, (Trevor) memiliki keinginan besar 
untuk melakukan perubahan pada dunia
> Trevor yang memiliki sifat kritis dalam pelajaran di 
sekolah
> Memiliki keyakinan tinggi bahwa usahanya untuk 
merubah dunia akan berjalan baik

SWOT

Weakness

> Keluarga yang broken home
> Memiliki ibu, ayah dan nenek yang senang minum , y y g g
minuman keras
> Tak ada temannya yang percaya bahwa idenya 
mampu membawa perubahan dunia

SWOT

Opportunity
> Guru yang tidak pernah menilai hasil akhir 
melainkan usaha yang sudah dilakukan Trevor
> Guru yang tidak ingin kisah kelamnya terulang 
k d  Tkepada Trevor
> Tanpa disadari, orang yang ia tolong meneruskan 
membalas kebaikannya kepada orang lain
> Ketulusan hati ibu yang sebenarnya sangat 
menyayangi anaknya sehingga ia menjadi sangat 
berani untuk melakukan hal tersulit dalam hidupnya 
(berbaikan dengan nenek)

SWOT

Threat
> Amarah ibunya ketika melihat Trevor membawa 
pengemis tinggal dirumahnya yang berarti menghalangi 
niat baiknya untuk memberi kebaikan kepada orang 
tersebuttersebut
> Perlahan Trevor melihat bahwa dia gagal menjalankan 
rencananya untuk membantu / memberi kebaikan pada 
3 orang.
> Idenya awalnya dicemooh dan ditertawakan oleh teman 
– temannya
> Ketidakmampuannya dalam membantu temannya 
Adam ketika berada dalam bahaya
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Kewirausahaan

Motivasi serta tujuan yang baik dan jelas sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan usaha

Kewirausahaan

Menanamkan kepercayaan merupakan salah satu langkah utama
dalam berbisnis

Kewirausahaan

Modal yang kecil namun memiliki visi dan misi yang besar, bisa
mengantarkan pada kesuksesan

Kewirausahaan

Usaha besar akan dikenang dan dikenal oleh banyak orang
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MEMBERI

Konsep yang harus dimiliki oleh seorang entrepeneur

Memberi sesuatu yang maksimal kepada orang-orang disekitar
maka dengan sendirinya akan mendapatkan energi positif

Memiliki Planning

Membuat planning adalah langkah awal seorang
entrepeneur dalam memulai bisnis

PLAN

DOCEK

KESIMPULAN FILMKESIMPULAN FILM
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Tanpa Trevor sadari orang-orang yang ia tolong
meneruskan kebaikan kepada orang lain

Pay it forward, mom!

Pay it forward, mom!

Pay it forward, son!

Pay it forward, sir!Pay it forward!

“BERSEDIA MEMULAI DARI DIRI MEREKA SENDIRI UNTUK 
MELAKUKAN KEBAIKAN KEPADA ORANG-ORANG DISEKITAR 
MEREKA agar dunia ini menjadi dunia yang penuh kasih.”

-Trevor-

Terkadang kita tidak menyadari bahwa kebaikan sekecil
apapun yang kita lakukan ke orang lain mungkin saja
sangat berpengaruh besar bagi seseorang dan akan

semakin berpengaruh besar jika kebaikan ini diteruskan ke
orang lain lagi dan ke seluruh dunia..


