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ABSTRAK

Motivasi merupakan pendorong yang menjadi sebab musabab seseorang
melakukan atau mengejar sesuatu. Motivasi bisa menghasilkan akibat yang
sanggup memelihara perilaku manusia dalam melakukan sesuatu untuk mencapai
tujuan. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan tidak terlepas dari
adanya motivasi yang menuntun mereka untuk selalu konsisten mengejar tujuan
tersebut. Melalui Himpunan Mahasiswanya, Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (FIB UA) membuat suatu komunitas
yang bernama komunitas sejarah menulis, untuk mewadahi para mahasiswa di
lingkungan Fakultas Ilmu Budaya dalam mengasah keterampilan menulis mereka.
Latar belakang pembuatan komunitas sejarah menulis dilatarbelakangi oleh
minimnya jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh Fakultas Ilmu Budaya selama
tiga tahun terakhir. Dari minimnya karya tersebut muncul suatu perasaan inferior
yang dimiliki oleh para anggota komunitas. Perasaan inferior tersebut ingin
mereka ubah menjadi superior dengan dua motivasi. Motivasi tersebut yakni
motivasi internal dan motivasi eksternal dalam mengikuti komunitas ini untuk
mengubah hal itu semua. Setelah komunitas ini berdiri kurang lebih selama tiga
tahun, produktivitas karya Fakultas Ilmu Budaya di bidang tulisan meningkat.
Data Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Airlangga menunjukkan,
selama tiga tahun terakhir Fakultas Ilmu Budaya mengalami peningkatan jumlah
karya yang cukup signifikan. Mayoritas nama-nama tersebut berasal dari anggota
komunitas sejarah menulis yang berasal dari berbagai jurusan di Fakultas Ilmu
Budaya.
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ABSTRACT

Motivation is a boost that can be reason why someone or groups wanna get
something. Motivation can maintain human behavior from human’s goals to get
something. Semeone or groups need motivation to keep their goals always
consistent to the right track. Student of History in Airlangga University made a
group “Komunitas Sejarah Menulis (History Writing Club)” to provide all of
students in Faculty of Humanities for sharpen their writing skill. Background of
history writing community because of the inadequate number of scientific paper
in Faculty of Humanities. From this condition, there is a inferiority problem from
their feeling. They want to change the problem from inferior to superior. They
want to change it with both of internal and eksternal motivation. They have both
of internal motivation and external motivation to follow this community for
change it. After this community stand approximately three years, the productivity
of scientific papers are increased, especially for writing. PKM data from
Airlangga University shows, over three last years the Faculty of Humanities
experienced a significant increase in the number. The majority name come from
History Writing Club.
Keywords : Writing, Motivation, Community, Inferiority, Superiority
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan

Karunia_Nya, serta sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad

saw. Terimakasih kepada Ketua Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan

atas kesediaannya memberikan pengarahan terkait hal-hal penting mengenai

skripsi. Terimakasih juga kepada dosen pembimbing yang selalu setia

membimbing penulis terkait detail demi detail penulisan skripsi. Tidak lupa

kepada segenap pihak yang telah bersedia membantu proses pembuatan

skripsi penulis. Kepada kedua orang tua yang selalu penulis cintai, terimakasih

karena telah menjadi sosok penyemangat yang setia. Terakhir kepada pembaca

yang budiman, skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Penulis

berharap supaya pembaca selalu memberikan kritik dan masukan terhadap

skripsi ini, demi proses perbaikan yang lebih baik untuk ke depannya.

Surabaya, Juni 2015

Penulis
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UCAPAN TERIMAKASIH PENULIS

Kepada mereka yang telah berjasa  :

1. KEMNDIKBUD RI / NKRI

Terimakasih karena telah menyelenggarakan program yang sangat

bermanfaat, sehingga bisa membuatku bisa untuk melanjutkan sekolah di

Perguruan Tinggi Negeri.

2. Keluarga

Ayah, Ibu, Farhan, Ufa, I Love You So Much.. You Always be in My Heart

3. Para Guru

All Of Library and Information Science’s Lectures, thank you for everything

that you gave for me. Without your knowledge and guidance, I’m nothing.

4. Para Sahabat/i PMII Komisariat Airlangga

Terimakasih atas semua pengalaman hidup dan pembelajarannya, kalian

benar-benar membuatku merasa seperti memiliki keluarga baru. Kita tidak

akan pernah terpisahkan selamanya. Maaf yah ndak bisa nyebutin satu-satu.

Kalian terlalu banyak untuk disebutin. Hehehe

5. Family of Jojoran 65 D

Mas Madha “Moengin”, Mas Faiz “Zamzam”, Mas Faid “Arinal”, Mas Doel

“Doedoel”, Mas Ari “Jangkung”, Mas Beny “Primadha”, Mas Bagus

“Medion”, Mas Rokhim “Holcim”, Mas Hasan “Ndas On”, Mas Dimas

“Disek Diget”, Uyun “Fuck_hul”, Yayak “Arya Puyil”, Mas Afif “TM”,

kalian semua gila...!!! :D  Aku pasti akan merindukan kalian nanti. Selama

empat tahun ini kita selalu bersama dalam suka maupun duka.
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6. Teman-teman seperjuangan

Aku tidak dapat menyebutkannya satu-satu di sini, karena jumlah kalian yang

terlalu banyak untuk kuketik. Mulai dari IIP 11, hingga jurusan lain di setiap

Fakultas. Terimakasih atas semua waktunya selama ini. Kalian hebat kawan..

7. Para Vidhyadari

Tiba juga akhirnya di bagian ini. Tapi aku harus jujur pada perasaan, jika

kalian memang pernah terlintas di relung hati. Yah semula aku berpikir

bahwa, aku adalah seorang Arjuna yang sedang berpetualang mencari isi hati.

Tapi sekarang aku sadar, jika semua itu terlalu berlebihan. Aku hanya mencari

pengakuan atas kegagalan-kegagalanku mendapatkan kalian. Namun saat

pengakuan itu aku dapatkan, aku merasa hambar dan seolah seperti berkata

“tak ada gunanya mendapatkan sebagian besar dari kalian”. Well, terimakasih

karena sudah membimbingku menuju kepada kedewasaan. Aku ingin

mengutip pernyataan seorang psikolog, yang aku sendiri sudah lupa namanya

siapa. Dia mengatakan “usaha yang berujung kegagalan secara terus-menerus

bagi seorang lelaki itu lebih baik, daripada penantian yang tak kunjung datang

bagi seorang perempuan. Karena dari berbagai kegagalan tersebut, laki-laki

terus-menerus belajar bagaimana seharusnya bertindak untuk menjadi lebih

baik dan lebih baik. Sedangkan wanita, mereka hanya bisa menunggu dan

menunggu, untuk kemudian disakiti oleh lelaki lain”.
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