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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.
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