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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Motivasi adalah suatu pendorong yang menjadi sebab seseorang atau

sekelompok orang melakukan sesuatu. Motivasi merupakan kegiatan yang

mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara tingkah laku manusia

(Handoko dalam Wilson, 2008). Bisa dikatakan motivasi adalah suatu

pendorong yang menjadi sebab dan menghasilkan akibat yang sanggup

memelihara perilaku manusia dalam melakukan sesuatu untuk mencapai

tujuan.

Motivasi berasal dari kata motif (motive) yang memiliki arti alasan atau

sebab musabab. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), motivasi

adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar

untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sebab atau alasan

melakukan suatu tindakan tersebut menjadi suatu kondisi seseorang dalam

melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang dilakukan secara

sadar. Misalnya seseorang yang bekerja di suatu perusahaan sebagai kepala

marketing. Setiap hari ia mencoba untuk bekerja secara maksimal dengan

motif/tujuan untuk mengejar target pemasaran yang dipatok oleh perusahaan.

Motif kepala marketing ini bisa juga dilandasi tujuan ingin membesarkan

suatu perusahaan, mendapatkan tunjangan, peningkatan gaji, ataupun alasan

yang lainnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh kepala marketing di perusahaan

x ini adalah pekerjaan yang dilakukannya secara sadar dan tentu saja dengan
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motif yang diinginkan. Sehingga mau ataupun tidak mau ia harus

mengerahkan seluruh kemampuannya dalam wujud keahlian atau

keterampilan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai

kegiatan yang bisa menunjang motifnya.

Menurut Mathis dan Jackson dalam Wilson, motivasi adalah hasrat di

dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu

tindakan. Seseorang tersebut melakukan suatu hal atau tindakannya untuk

mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu motivasi merupakan penggerak yang

mengarahkan seseorang pada suatu tujuan. Tujuan yang dikejar bisa berupa

tujuan jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka panjang.

Tergantung si pemilik tujuan menginginkan tujuan jangka pendek, menengah,

atau jangka panjang. Contoh yang bisa diambil di sini adalah mahasiswa

ketika mengambil mata kuliah selama melakukan studi di kampus.

Biasanya di semester awal rata-rata mahasiswa mendapatkan mata

kuliah secara paket. Artinya pihak jurusan telah memprogram paket mata

kuliah di awal semester untuk setiap mahasiswa baru dalam melaksanakan

perkuliahan. Namun setelah menginjak ke semester 2 dan seterusnya,

mahasiswa diwajibkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang ingin

diambilnya. Pengambilan mata kuliah tersebut didasarkan pada peminatan,

motif, tujuan yang ingin ia capai ketika ia ingin mengambil tugas akhir

berupa penelitian. Dalam kasus ini dapat terlihat jika terdapat motif/tujuan si

mahasiswa mengapa ia mengambil mata kuliah a, b, c dan seterusnya.

Motifnya bisa bervariasi dan bisa juga hanya 1 seperti peminatan atau

konsentrasi yang berujung pada tugas akhir.
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Masalah klasik yang sering dialami oleh mahasiswa adalah ketika ia

mendapatkan tugas dari dosen untuk menulis artikel ilmiah, paper, jurnal,

ataupun sebagainya yang nantinya berujung pada penulisan ilmiah . Masalah

tersebut mungkin bisa diatasi bagi mereka yang sedari awal sudah terlatih

untuk menulis, atau yang sudah memiliki bakat terampil menulis. Namun

bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis, mau tidak mau suka

ataupun tidak suka mereka harus belajar bagaimana mendapatkan

keterampilan menulis tersebut. Keterampilan menulis tersebut mungkin bisa

mahasiswa dapatkan dengan cara belajar dan berlatih.

Mahasiswa melaksanakan kegiatan atau penerapan keterampilan menulis

dalam seluruh proses pembelajarannya selama di perguruan tinggi (Nasucha,

2010 : 61). Proses pembelajarannya tersebut berupa membuat tugas harian,

makalah, jurnal, proposal penelitian, tugas akhir (skripsi, thesis, & disertasi),

hingga mengikuti berbagai lomba seperti Program Kreativitas Mahasiswa

(PKM). Terkait dengan lomba, lomba yang dimaksud adalah lomba yang

bergerak dibidang tulisan. Berbicara mengenai karya yang berasal dari

tulisan, tidak akan pernah terlepas kaitannya dengan buku.

Buku merupakan salah satu sumber utama seseorang dalam memperoleh

ide tulisan. Dengan membaca buku juga, seseorang bisa melatih imajinasinya

dalam menulis. Dalam pembagian jenis karyanya, buku memiliki dua jenis.

Jenis yang pertama adalah buku fiksi sedangkan jenis yang kedua adalah

buku non fiksi. Setiap tahun dua karya ini  lahir dari tangan-tangan para

penulis profesional. Baik penulis itu berasal dari dalam negeri, maupun dari

luar negeri.
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Setiap negara memiliki jumlah judul buku yang dihasilkan setiap

tahunnya. Harian kompas pada tanggal 31 mei 1997 silam melansir, negara

Malaysia setiap tahun bisa menghasilkan lebih dari 10.000 judul buku baru.

sedangkan Indonesia sendiri menghasilkan 6000 judul di tahun yang sama.

Lebih lanjut, negara Jepang mampu menerbitkan 44.000 judul buku, Inggris

61.000 judul buku, dan Amerika 100.000 judul buku. Sebenarnya pada tahun

1997, Indonesia pernah menghasilkan 5000-an judul buku. Namun tahun

2002 tercatat mengalami penurunan dengan hanya menghasilkan 2700-an

judul buku. Namun di tahun 2011, direktur eksekutif Kompas Gramedia-

Suwandi S. Subrata-menyebutkan, tercatat produksi buku di Indonesia sekitar

22.000 judul.

Berangkat dari data ini, pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu

Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya memiliki suatu

keresahan. Keresahan itu berupa keinginan mereka menjadikan para

mahasiswa ilmu sejarah giat dalam berkarya melalui tulisan. Keinginan ini

adalah sebuah motivasi yang menurut Adler merupakan perasaan inferiorita.

Berangkat dari perasaan inferioritas ini, mereka membuat suatu program kerja

bernama sejarah menulis, yang tujuannya program membantu mahasiswa

ilmu sejarah agar mampu memproduksi karya tulisan semisal PKM (Program

Kreativitas Mahasiswa). Awalnya program ini memang ditujukan untuk

mahasiswa jurusan ilmu sejarah, karena produktivitas karya tulisan

mahasiswa jurusan ilmu sejarah belum begitu memuaskan. Dengan adanya

program kerja ini diharapkan mampu mendorong semangat juang para
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mahasiswa ilmu sejarah dalam berkarya. Berikut data PKM Fakultas Ilmu

Budaya selama 3 tahun terakhir sebagai salah satu bentuk penyajian data :

DAFTAR PKM DIKTI FIB UNAIR
No PKM-K PKM-P PKM-M PKM-KC PKM-T Jumlah Tahun
1 3 3 2 1 0 9 2013
2 1 3 3 0 0 7 2014
3 4 11 0 0 0 15 2015

Sumber : Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga

Tabel di atas tersebut menunjukkan, produktivitas karya ilmiah para

mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya selama 3 tahun terakhir mengalami

fluktuatif, dengan produktivitas setiap tahunnya tidak sampai pada angka 20.

Tahun 2013 terdapat 9 PKM di FIB yang berhasil didanai oleh Dikti, dengan

rincian 3 PKM-Kewirausahaan, 3 PKM-Penelitian, 2 PKM-Pengabdian

Masyarakat, 1 PKM-Karya Cipta. Kemudian pada tahun 2014, jumlah

tersebut berkurang sebanyak 2 angka menjadi 7, dengan rincian 1 PKM-

Kewirausahaan, 3 PKM-Penelitian, dan 3 PKM-Pengabdian Masyarakat. Lalu

pada tahun 2015, terdapat peningkatan yang cukup signifikan, dari yang

semula berjumlah 7 menjadi 15, dengan rincian 4 PKM-Kewirausahaan, dan

11 PKM-Penelitian.

Menarik apabila melihat fluktuasi jumlah dan jenis-jenis PKM yang

terdapat di FIB. Selama 2 tahun berturut-turut, jumlah PKM-Penelitan yang

terdapat di FIB tidak berubah jumlahnya, sebelum akhirnya di tahun

berikutnya mengalami peningkatan drastis menjadi 11. Menariknya lagi

nama-nama yang berhasil mendapatkan PKM tersebut mayoritas bersumber

dari anggota Komunitas Sejarah Menulis. Selain PKM, para anggotanya ada

juga ada yang pernah menulis di media surat kabar, mendapatkan juara 1
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nasional dalam hal karya tulis ilmiah, kemudian ada yang puisinya masuk

surat kabar, lalu ada juga puisinya yang dibukukan.

Komunitas Sejarah Menulis adalah salah satu dari sekian banyak jenis

komunitas yang tujuan pembuatannya karena adanya suatu perasaan

inferiorita. Selain itu suatu komunitas yang dibentuk juga memiliki

konsentrasi khusus di suatu bidang. Bidang khusus tersebut adalah bidang

tulis-menulis, yang goalnya nanti mengarah pada pembuatan karya. Alasan

peneliti memilih komunitas sejarah menulis karena komunitas ini memiliki

peran yang cukup signifikan terhadap perkembangan para anggotanya dalam

menumbuhkan kegemaran menulis yang bertujuan pada pembuatan karya

tulisan. Data-data sebelumnya menunjukkan jika komunitas ini sanggup

memberikan motivasi dan pelajaran kepada para anggotanya untuk bisa

berkarya di bidang tulisan.

Komunitas Sejarah Menulis dibentuk dengan niat yang sama saat masih

menjadi program kerja, yaitu membantu dan memberikan motivasi kepada

para mahasiswa yang ingin berkarya (membuat dan menghasikan karya)

dalam bentuk tulisan. Karya tersebut bisa Program Kreativitas Mahasiswa,

Cerpen, Puisi, dan lainnya. Meskipun memiliki nama “Sejarah” di dalam

nama komunitasnya, bukan berarti para anggotanya harus menghasilkan

karya yang berspektif sejarah. Di komunitas ini para anggotanya saling

bertukar informasi berupa ide/gagasan, dimana ide/gagasan ini nantinya

diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulisan. Motif atau motivasi yang

dibangun di sini adalah menghasilkan suatu karya
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Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, pembuatan suatu

komunitas biasanya karena adanya suatu potensi laten (tersembunyi) di

dalamnya. Ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahmawati

tahun 2007 dengan judul Peran Pusdakota Terhadap Pemberdayaan

Masyarakat Transisional : Studi Deskripsi Tentang Perubahan Masyarakat

Rungkut Lor RW XIV Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Surabaya

Dalam penelitian ini ditemukan data bahwa potensi yang dimiliki masyarakat

Rungkut Lor RW XIV meliputi potensi alam, sosial, budaya, dan masyarakat

yang heterogen.

Lebih lanjut dilakukan oleh Novarisma Dwi Irawati di tahun 2013

dengan judul “Sosial Komunitas RNI Dalam Memenuhi Kebutuhan Darah

Rhesus Negatif : Studi Deskriptif Pada Komunitas Rhesus Negatif Indonesia

(RNI) Surabaya”. Dari penelitian ini ditemukan data terdapat strategi dan

upaya yang berbeda-beda untuk mendapatkan darah rhesus negatif. Selain itu,

jaringan sosial yang berkembang dalam komunitas untuk mendapatkan darah

pun digunakan dengan cara yang berbeda. Jaringan sosial yang berkembang

dalam komunitas RNI ditentukan oleh kepentingan dari para anggota di

dalamnya dan alasan bergabung dalam komunitas, sehingga menghasilkan

tindakan yang berbeda-beda.

Jadi dapat dikatakan, Komunitas Sejarah Menulis dibentuk selain karena

adanya inferioritas para anggota, juga karena adanya potensi laten yang

dimiliki oleh para mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga,

dalam hal kemampuan menulis untuk menghasilkan karya. Dari potensi yang

ada itu, diberlakukan suatu strategi dan upaya yang berbeda guna bisa
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mendapatkan apa yang ingin dicapai. Tentu saja para anggota yang ikut

tergabung di dalamnya tidak serta merta asal bergabung saja tanpa memiliki

alasan yang jelas. Mereka pasti memiliki alasan yang kuat mengapa harus

bergabung pada komunitas itu.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana para mahasiswa yang

tergabung di dalam komunitas sejarah menulis tersebut bersinergi antara satu

dengan yang lain dalam melakukan, salah satunya sharing informasi

mengenai kepenulisan. Alasan lain yang melatarbelakangi penelitian ini

dibuat, seperti yang sudah disebutkan di awal tulisan ini bahwa, perasaan

inferior setiap anggota menjadi suatu motivasi tersendiri. Motivasi tersebut

berkenaan dengan tujuan ingin menghasilkan suatu karya di bidang tulisan.

Karya tulisan tersebut tidak harus hanya dari perspektif ilmu sejarah saja,

melainkan juga dari perspektif jurusan lainnya yang terdapat di Fakultas Ilmu

Budaya Universitas Airlangga.

Perspektif dari jurusan lain ini sebenarnya memiliki dampak tersendiri

dalam pandangan awam, terutama mengenai nama komunitasnya. Meskipun

nama komunitas tersebut adalah “sejarah menulis”, namun perlu diperhatikan

jika anggota yang tergabung di dalamnya juga terdapat dari jurusan lain

seperti jurusan Sastra Indonesia. Hal itu memberikan sedikit gambaran jika

komunitas ini memberikan daya tarik kepada mahasiswa yang terdapat di

jurusan lain, untuk dapat mengikuti proses belajar kepenulisan. Alasan

lainnya yang tidak kalah menarik dalam pembentukan komunitas ini adalah

Fenomena karya ilmiah dan stigma “output dari FIB mahasiswanya harus bisa

menulis” menjadi urgensi utama kenapa penelitian ini dibuat.
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1.2 Rumusan Masalah

Ada dua sudut pandang pertimbangan yang membuat suatu masalah bisa

dijadikan penelitian. Pertama sudut pandang secara objektif, yang kedua

adalah sudut pandang secara subjektif. Suatu masalah dapat dipertimbangkan

untuk dipilih apabila masalah tersebut memiliki : (1) Nilai penemuan yang

tinggi; (2) Masalah tersebut adalah masalah yang saat ini sedang dirasakan

oleh kebanyakan orang di suatu masyarakat, paling tidak beberapa kelompok

masyarakat tertentu merasakan adanya masalah tersebut; (3) Bisa jadi

penelitian terhadap suatu masalah bukan merupakan pengulangan terhadap

penelitian sebelumnya oleh orang lain; (4) masalah yang akan diteliti tersebut

mempunyai referensi teoritis yang jelas (Burhan Bungin, 2007 : 55).

Penjelasan ini merupakan pertimbangan memilih penelitian dengan

menggunakan sudut pandang secara objektif. Lalu sudut pandang

pertimbangan memilih masalah sebagai penelitian jika dilihat secara subjektif

adalah (1) Apakah masalah itu benar-benar sesuai dengan minat peneliti atau

tidak (2) Keahlian dan disiplin ilmu peneliti berkesesuaian dengan masalah

tersebut atau tidak (3) Peneliti memiliki kemampuan penguasaan teoritik yang

memadai atau tidak mengenai masalah tersebut (4) Cukup banyak atau tidak

hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang masalah tersebut (5) Apakah cukup

waktu apabila penelitian terhadap masalah tersebut dilakukan (6) Apakah

biaya pendukung untuk meneliti masalah tersebut dapat disediakan oleh

peneliti atau tidak (7) Apakah alasan-alasan politik dan situasional

masyarakat (pemerintah) menyambut baik masalah tersebut atau tidak apabila

penelitian dilakukan (Burhan Bungin, 2007 : 56).
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Mungkin memang sudah banyak hal yang dilakukan oleh civitas

akademika FIB dalam meningkatkan motivasi mahasiswa untuk bisa

berkarya, terutama di bidang tulisan. Dengan adanya komunitas seperti

komunitas sejarah menulis ini, keberadaannya bisa memberikan manfaat

tersendiri utuk mereka yang ingin belajar dan berkarya. Masalah yang bisa

dilihat dari pandangan awal penelitian ini adalah keinginan HIMAPRODI

Ilmu Sejarah FIB dalam menumbuhkan semangat menulis di kalangan

mahasiswa FIB UA. Oleh karenanya, dapat ditarik kesimpulan pertanyaan

penting terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana motivasi internal menjadi pendorong dalam mengikuti

Komunitas Sejarah Menulis?

2. Bagaimana motivasi eksternal menjadi pendorong dalam mengikuti

Komunitas Sejarah Menulis?
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1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana motivasi eksternal dan motivasi eksternal

mahasiswa fakultas ilmu budaya yang tergabung di dalam Komunitas Sejarah

Menulis dapat berperan dalam perkembangan para anggotanya di dalam

komunitas. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari adanya perasaan inferioritas

para angota dalam mengejar perasaan superioritasnya untuk menghasilkan sebuah

karya di bidang tulisan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah ilmu

pengetahuan di bidang ilmu informasi dan perpustakaan.

2. Hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi rujukan untuk

mereka yang ingin meneliti tentang perilaku gemar menulis atau

penelitian lain yang sejenis.

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan sedikit

pemahaman kepada khalayak luas, baik itu mahasiswa jurusan non ilmu

informasi dan perpustakaan, maupun masyarakat awam tentang seberapa

jauh manfaat yang didapat oleh seseorang tentang keberusahaan berkarya

lewat tulisan, saat ia mengikuti suatu komunitas seperti komunitas

sejarah menulis ini.

4. Dapat mengetahui perubahan sosial yang terjadi terhadap mahasiswa di

dalam komunitas sejarah menulis
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5. Dapat mengetahui bagaimana modal sosial mahasiswa yang ada di dalam

komunitas sejarah menulis itu berperan terhadap perilaku gemar menulis.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Motivasi Adler

Di dalam teori Motivasi yang digagas oleh Alfred Adler, manusia

merupakan makhluk hidup yang memiliki keunikan. Adler memandang

setiap pribadi memiliki konfigurasi unik dari motif-motif, sifat, minat, dan

nilai-nilai yang mereka anut. Keberadaan komunitas sejarah menulis

menjadi salah satu gambaran, jika setiap pribadi yang ada di dalam

komunitas tersebut memiliki motif, sifat, dan minat ketika mengikuti

komunitas sejarah menulis ini.

Pada dasarnya teori Alfred Adler bersifat sederhana, dengan memandang

manusia sebagai makhluk lemah yang memiliki perasaan inferiorita dan

ketergantungan dengan manusia yang lain. Adanya komunitas sejarah

menulis dapat memberi gambaran jika antara manusia yang satu dan yang

lain saling membutuhkan, dalam hal ini para mahasiswa yang berasal dari

jurusan berbeda yang tergabung dalam 1 wadah bernama “komunitas

sejarah menulis”. Para aggota yang tergabung di dalamnya saling bersinergi

dan saling membantu satu sama lain dalam melakukan sharing informasi,

guna mendapatkan pengetahuan baru. Rincian pokok-pokok mengenai teori

Adler mencakup hal-hal berikut (Alwisol, 2012 : 64) :
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- Satu-satunya kekuatan dinamik yang melatarbelakangi aktivitas manusia

adalah perjuangan untuk sukses atau menjadi superior (striving for

superiority)

- Persepsi subjektif (subjective perception) individu membentuk

tingkahlaku dan kepribadian

- Semua fenomena psikologis disatukan (unity of personality) di dalam diri

individu dalm bentuk self.

- Manfaat dari aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang

ketertarikan sosial (social interest)

- Semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup (life of

style) dari self.

- Gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan kreatif (creative power)

Dari rincian di atas dapat disimpulkan bahwa teori motivasi yang digagas

oleh Adler memiliki 2 bahasan utama, yakni motivasi yang terdapat di dalam

diri individu (internal), dan motivasi yang terdapat di luar diri individu

(eksternal).

Motivasi Internal

Motivasi internal adalah dorongan/alasan kuat yang bersumber dari diri

seorang individu/pribadi dalam melakukan/memperoleh suatu tujuan. Motif-

motif, sifat, minat, dan nilai-nilai yang dianut merupakan contoh motivasi

internal yang dimiliki oleh setiap person. Motivasi yang bersumber dari

internal bersifat abstrak, dimana motivasi ini mendorong si pemilikinya guna

terus-menerus melakukan suatu hal untuk bisa mencapai apa yang diinginkan.
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Peneliti mengistilahkan individu sebagai person-person yang tergabung di

dalam komunitas sejarah menulis. Para mahasiswa yang tergabung di dalam

komunitas sejarah menulis ini menurut peneliti dapat mewakili rincian-

rincian pokok yang terdapat pada teori motivasi Adler, khususnya bagian

internal. Motivasi/keinginan kuat yang terdapat pada diri sang individu itu

sediri pada dasarnya bersumber dari motif/tujuan yang ingin dicapai. Mereka

para anggota komunitas saling bersinergi dan saling berbagi guna memenuhi

tujuan bersama. Person-person yang terdapat di dalamnya berjuang untuk

bisa mendapatkan kesuksesan (menjadi superior) dalam hal menulis, sehingga

nantinya output yang dapat dihasilkan sesuai dengan ekspektasi/harapan

awal.

Setiap individu yang terdapat di dalamnya awalnya memiliki perspektif

tersendiri dalam membentuk tingkah laku & kepribadian mereka saat berada

di dalam komunitas. Perspektif tersebut biasanya dipengaruhi oleh gaya hidup

masing-masing person yang sebelumnya mereka bawa di awal. Gaya hidup

adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan

khusus yang telah ditentukan orang itu dalam kehidupan tertentu dimana dia

berada (Alwisol, 2012 : 73). Tentu saja gaya hidup antara satu orang tidak

sama dengan gaya hidup yang lainnya. Nantinya, gaya hidup tersebut

dikembangkan secara kreatif atau dalam istilah teori Adler disebut creative

power agar menjadi manfaat. Creative self power adalah kekuatan ketiga

(setelah hereditas (keturunan) dan lingkungan) yang paling menentukan

tingkahlaku, penggerak utama, sendi dan obat mujarab kehidupan. Menurut

Adler, keturunan memberi “kemampuan tertentu” dan lingkungan memberi
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“impresi/kesan tertentu” (Alwisol, 2012 : 74). Misalnya ada seseorang yang

memiliki gaya hidup suka membaca buku di waktu senggang. Ia menuruni

sifat sang ibu yang memiliki sifat yang sama. Karena lingkungan yang ia

tempati bersifat tenang dan menuntut untuk berpikir kreatif, hal itu

mendukungnya untuk meciptakan gaya hidup yang demikian. Gaya hidup

yang demikian cenderung memudahkan si empunya dalam membuat creative

power karena berkaitan dengan sumber-sumber informasi yang ia dapatkan,

untuk kemudian nantinya dilanjutkan menjadi tulisan. Namun karena setiap

individu sudah tergabung di dalam 1 wadah, mau tidak mau mereka harus

saling membaur untuk membentuk perilaku baru agar bisa saling

meyeimbangkan diri. Keberadaan komunitas sejarah menulis juga menjadi

wadah untuk menggali potensi masing-masing individu. Potensi berkenaan

dengan apa yang tersimpan di dalam diri individu, untuk kemudian digali

agar dapat dimunculkan guna menunjang apa yang individu inginkan.

Motivasi Eksternal

Motivasi eksternal adalah dorongan/alasan kuat yang berasal dari luar

diri individu dalam melakukan/memperoleh sesuatu. Motivasi eksternal

tercermin dari penyatuan fenomena yang berbentuk self pada salah satu

rincian teori Adler. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di latar

belakang, adanya fenomena karya ilmiah dan stigma : “output dari FIB

seharusnya mahasiswanya itu bisa menulis” menjadi penyatuan fenomena

tersendiri bagi para individu yang terdapat di dalam komunitas. Sudut

pandang ketertarikan sosial diantara para mahasiswa yang tergabung dalam
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komunitas ini juga menjadi motivasi eksternal. Ketertarikan sosial dapat juga

disebut dengan minat sosial. Adler mengartikan minat sosial sebagai bagian

dari hakekat manusia dan dalam besaran yang berbeda muncul pada

tingkahlaku setiap orang-kriminal, psikotik, atau orang yang sehat (Alwisol,

2012 : 70). “Perasaan sosial” atau “perasaan komunitas” merupakan

terjemahan lain dari minat sosial, dimana terjemahan ini memiliki makna

suatu perasaan menyatu dengan kemanusiaan, menjadi anggota dari

komunitas umat manusia. Kehidupan sosial dalam pandangan Adler

merupakan sesuatu yang alami bagi manusia, dan minat sosial adalah perekat

kehidupan sosial itu (Alwisol, 2012 : 71). Adler memiliki pandangan jika

minat sosial merupakan satu-satunya kriteria untuk mengukur kematangan

jiwa. Orang yang tidak matang kurang memiliki minat sosial, cenderung

mementingkan diri sendiri, berjuang menjadi superioriti pribadi melebihi

orang lain. Orang yang sehat, peduli terhadap orang lain, dan mempunyai

tujuan menjadi sukses yang mencakup kebahagiaan semua umat manusia

(Alwisol, 2012 : 72). Meski begitu, bukan berarti perasaan inferior

dikesempingkan di sini. Perasaan inferior dibutuhkan untuk menjadi bersama

membentuk masyarakat. Perasaan inferior ini bisa diartikan dengan

kecemasan tiap-tiap person yang tergabung di dalam komunitas sejarah

menulis. Mereka saling bersinergi guna medapatkan sikap superior tanpa

mengesampingkan minat sosial antar individunya.

Di dalam teori motivasi Adler, tingkah laku ditentukan oleh persepsi

harapan yang mungkin didapat di masa mendatang, bukan oleh apa yang

dikerjakan di masa lalu seperti yang dijelaskan oleh Sigmund Freud. Konsep
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Adler dipengaruhi oleh filsafat poitivisme idealistik dari Hans Vaihinger,

yang juga dikenal dengan nama filsafat “as if” yakni ; bahwa manusia hidup

dengan berbagai macam fikiran dan cita-cita yang semata-mata bersifat fiktif,

tidak ada dalam kenyataan (Alwisol, 2012 : 65). Menurut Adler untuk

membimbing tingkah laku, setiap orang menciptakan tujuan final yang semu

(fictional final goal), memakai bahan yang diperoleh dari keturunan dan

lingkungan (ibid). Maksud dari tujuan semu itu adalah seseorang/sekelompok

orang memasang target tentang apa yang diinginkan di masa mendatang. Ia

mengibaratkan target tersebut adalah sesuatu yang harus ia dapatkan di waktu

itu juga. Dengan adanya target tersebut, ia memiliki suatu tujuan untuk

dicapai.

1.6 Definisi Konseptual

Motivasi internal dan motivasi eksternal adalah 2 pendorong yang bisa

menyebabkan seseorang atau sekelompok orang berjuang untuk mendapatkan

sesuatu yang diinginkan. Motivasi internal bersumber dari dalam diri,

sedangkan motivasi eksternal berasal dari luar diri manusia. Keberadaan

keduanya saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Motivasi internal merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri

manusia. Disebut berasal dari dalam karena letaknya berada di dalam hati,

dan keberadaannya tidak dapat dilihat oleh orang lain kecuali diri seseorang

itu sendiri. Dorongan yang berasal di dalam diri ini bisa berupa keinginan

yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, bisa juga suatu alasan-alasan yang
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tidak dapat dijelaskan, seperti perasaan tertarik dan perasaan nyaman yang

dialami oleh seseorang.

Motivasi eksternal terjadi karena adanya dorongan yang bersumber dari

luar diri seseorang atau sekolompok orang. Disebut berasal dari luar karena

letaknya yang berada di luar diri manusia, dan orang lain juga dapat

melihatnya sebagai hal yang sama. Misalnya jika ada seseorang yang

termotivasi ingin menjadi pesebakbola terkenal karena C. Ronaldo, maka

orang lain juga dapat memiliki alasan yang sama dengan yang termotivasi

tersebut. Dorongan yang bersumber dari luar tersebut dapat dijadikan alasan

untuk bisa memacu diri agar lebih baik dalam suatu hal.

1.7 Definisi Operasional

Motivasi mahasiswa dalam mengikuti Komunitas Sejarah Menulis meliputi

motivasi internal dan motivasi eksternal :

1. Motivasi Internal yang dimaksud adalah motivasi yang berasal dari dalam

diri individu mahasiswa saat mengikuti Komunitas Sejarah Menulis :

a. Motif/tujuan mengikuti Komunitas Sejarah Menulis.

b. Keinginan kuat mengikuti Komunitas Sejarah Menulis.

c. Minat dalam mengikuti Komunitas Sejarah Menulis.

d. Dorongan mengikuti Komunitas Sejarah Menulis.

e. Alasan mengikuti Komunitas Sejarah Menulis.

f. Mengurangi perasaan inferior :

- Mengurangi perasaan rendah diri karena ketidakmampuan

melakukan sesuatu.
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- Mengurangi ketergantungan dengan orang lain.

g. Perjuangan mendapatkan superioritas :

- Mendapatkan prestasi.

- Mendapatkan pengakuan dari orang lain tentang kemampuannya.

h. Perasaan senang ketika mengikuti agenda pembelajaran di dalam

komunitas.

i. Target yang ingin dicapai.

j. Harapan di masa mendatang.

k. Kebiasaan yang dilakukan setiap person dalam kesehariannya,

misalnya kesehariannya melakukan tulis-menulis di blog, atau suka

mencari informasi di koran baik yang online maupun non online.

l. Pengembangan diri

2. Motivasi Eksternal yang dimaksud adalah motivasi yang berasal dari luar

diri individu mahasiswa saat mengikuti Komunitas Sejarah Menulis :

a. Komunitas Sejarah Menulis merupakan komunitas yang menarik.

b. Komunitas Sejarah Menulis merupakan wadah yang tepat dalam proses

belajar menulis.

c. Ajakan teman.

d. Mahasiswa FIB harus bisa menulis.

e. Sastra identik dengan tulisan.

f. Mendapatkan teman baru.

g. Mendapatkan relasi (teman)  untuk belajar.

h. Mendapatkan pengalaman baru.
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1.8 Metode dan Prosedur Penelitian

1.8.1 Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode

penelitian kuantitatif deskriptif, atau lazim disebut metode identifikasi

sosial. Metode identifikasi sosial biasanya digunakan untuk melakukan

identifikasi pada suatu komunitas yang memiliki keragaman signifikan.

Dalam situasi dan kondisi lapangan di Indonesia, dimana struktur sosial

dan/atau kulturnya menunjukkan adanya keragaman yang signifikan, maka

sangat diperlukan suatu metode penelitian lapangan yang memiliki nuansa

tersendiri, setidak-tidaknya metode tersebut harus sesuai dengan karakter

keragaman itu sendiri (Suyanto, 2011 : 133). Metode kuantitatif dapat

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah

ditetapkan (Sugiyono, 2014 : 11). Doddy S. Singgih dalam buku metode

penelitian sosial yang dieditorin oleh Bagong Suyanto menjelaskan, secara

umum, biasanya dikenal ada lima tahap untuk melakukan penelitian

kuantitatif dimana tahap-tahap tersebut harus dilakukan secara konsisten

(Suyanto, 2011 : 136). Pertama, pemaparan latar belakang penelitian,

tahap yang berisi tentang mengapa penelitian tersebut dilakukan dan apa

arti pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Kedua, perumusan masalah

penelitian, tahap yang berisi tentang pernyataan peneliti tentang masalah

apa yang akan diteliti. Ketiga, mengemukakan tujuan penelitian, tahap

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MOTIVASI MENULIS ... MUHAMMAD AZMI



I-21

yang berisi tentang goal yang akan dituju dalam sebuah penelitian.

Keempat, mengemukakan teori yang digunakan dalam penelitian, dimana

teori merupakan seperangkat proposisi yang dinyatakan secara sistematis

dan juga logis, yang didasarkan pada data empiris. Kelima,

mengemukakan metodologi penelitian yang digunakan, dimana

metodologi tersebut terdiri dari (1) operasionalisasi konsep-konsep yang

digunakan; (2) Alasan pemilihan lokasi penelitian ; (3) Penentuan populasi

dan teknik pengambilan sampel ; (4) Penentuan teknik pengambilan data ;

(5) Penentuan teknik analisis data.

1.8.2 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Airlangga Surabaya, Jln Dharmawangsa dalam Surabaya. Tempat ini

terletak di dalam Kampus B Universitas Airlangga Surabaya, yang

bersebelahan dengan  dengan Rumah Sakit dr. SOETOMO Surabaya

(tepatnya di sebalah selatan Sakit dr. SOETOMO Surabaya). Lebih lanjut,

lokasi penelitian “diapit” oleh dua fakultas yang berbeda. Berada di antara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Airlangga yang terletak

di sebelah selatan, dan di sebelah timur tempat ini persis berdiri Fakultas

Psikologi Universitas Airlangga. Dengan “diapit” dua fakultas, tidak

berarti tempat ini susah untuk ditemukan. Terdapat penunjuk jalan yang

akan mengarahkan apabila dirasa masih tidak mengetahui letak lokasi

penelitian. Lokasi penelitian memiliki gedung berwarna hijau muda,

sehingga membuatnya menjadi terlihat berbeda dengan tempat yang lain.
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Mengingat, di Universitas Airlangga (khususnya kampus B), setiap

bangungan fakultas memiliki warna kekhasan yang berbeda yang salah

satu tujuannya, sebenarnya mempermudah pengunjung untuk

mengenalinya.

1.8.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2014 : 119). Populasi juga bukan sekedar

jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu (ibid). Pada

penelitian ini, populasinya mengambil dari para mahasiswa Fakultas Ilmu

Budaya yang tergabung dalam komunitas sejarah menulis. Meski nama

komunitasnya adalah “komunitas sejarah menulis”, namun para

mahasiswanya tidak hanya berasal dari jurusan ilmu sejarah, melainkan

berasal dari jurusan berbeda seperti jurusan Sastra Inggris & Sastra

Indonesia. Total sampel berjumlah kurang lebih 100 orang dari semua

jurusan dan semua angkatan. Sedangkan pengertian dari sampel adalah

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut

(Sugiyono, 2014 : 120). Dengan total populasi mencapai 100 orang, maka

peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 30 orang, yang menurut

Burhan Bungin adalah jumlah sampel terkecil yang boleh diambil apabila

total populasi mencapai 100 orang. Teknik pengambilan sampel pada

penelitian ini menggunakan non-probability sampling, dengan sampel
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insidental (insidental sampling) sebagai tekniknya, dimana pengertian dari

sampel insidental itu sendiri adalah teknik penentuan sampel dengan

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono,

2014 : 126).

1.8.4 Rencana Analisis

Rencana analisis dalam penelitian ini mengacu pada obyek

penelitian itu sendiri. Statistik deskriptif/kuantitatif deskriptif adalah

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014 : 199). Statistik

deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan

data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk

populasi dimana sampel diambil (ibid). Karena teknik pengambilan

datanya menggunakan sampel insidental (accidental sampling), maka

peneliti berencana bertemu siapa saja responden yang dapat peneliti

temui untuk dimintai informasi mengenai komunitas sejarah menulis.
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1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer, dimana

pengambilan datanya langsung dari para anggota komunitas sejarah

menulis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik

kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014 : 193).

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa

diharapkan dari responden (ibid).

1.8.6 Rancangan Analisis

Di dalam kuantitatif deskriptif, terdapat macam-macam penyajian

data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan

modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan rata-rata

dan standar deviasi, perhitungan presentase. Dalam statistik deskriptif juga

dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui

analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, melakukan

prediksi dengan membandingkan rata-rata data atau sampel populasi

(Sugiyono, 2014 : 200). Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa, dalam

statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan,

karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada

kesalahan generalisasi (ibid). Rancangan analisis penelitian ini hanya

menggunakan persentasi (percentage). Sehingga penyajian datanya hanya

berupa gambaran umum saja.
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