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ABSTRAK 

  Penulisan tugas akhir ini berjudul “Motivasi Mahasiswa Ke Perpustakaan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Motivasi adalah hal yang mendasari atau 

mendorong seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Tanpa adanya motivasi 

seseorang tidak dapat mengetahui kemana arah dari apa yang dilakukannya. 

Begitupun dengan sebuah perpustakaan, perpustakaan memerlukan pemustaka 

dan sarana prasarana dalam menunjang berdirinya sebuah perpustakaan. Setiap 

pemustaka yang datang ke perpustakaan, memiliki sebuah motivasi untuk apa 

mereka datang ke perpustakaan serta kelengkapan sarana dan prasarana memiliki 

pengaruh terhadap pengguna. 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui motivasi 

apa yang mendasari mahasiswa ke perpustakaan dan seberapa berpengaruh sarana 

dan prasarana yang masih kurang terhadap keinginan mahasiswa ke perpustakaan. 

Ada tiga metode pengumpulan data dalam penulisan ini, yaitu observasi tak 

berstruktur dengan pengamatan bebas, melihat kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa selama di perpustakaan. Wawancara secara berstruktur dengan 

menyiapkan pertanyaan sebelum wawancara, wawancara dilakukan untuk 

mengetahui motivasi mahasiswa ke perpustakaan dan seberapa berpengaruhnya 

sarana prasarana yang masih kurang terhadap keinginan mahasiswa untuk 

berkunjung ke perpustakaan. Dokumentasi dengan menggunakan data atau 

dokumen absen pengunjung setiap harinya ke perpustakaan. 

Adapun hasil dari penulisan ini, motivasi yang mempengaruhi mahasiswa 

ke perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada dua jenis yaitu motivasi 

intrinsik (motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang), yakni memenuhi 

kebutuhan mahasiswa untuk meminjam buku dan menyelesaikan tugas dan 

mencari bahan pustaka yang diperlukan untuk melengkapi materi pada tugas atau 

skripsi. Sedangkan motivasi ekstrinsik (motivasi yang berasal dari luar), yakni 

untuk bersantai sembari menunggu dosen datang, koleksi yang ada sesuai dengan 

jurusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan adanya fasilitas ac 

yang membuat mahasiswa betah berada didalam ruang perpustakaan. Sarana dan 

prasarana yang masih kurang tidak terlalu berpengaruh terhadap keinginan 

mahasiswa untuk tetap berkunjung ke perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. Walapun sarana prasarana di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam masih kurang, tetapi tingkat antusias mahasiswa untuk ke perpustakaan 

tergolong tinggi dilihat dari absen pengunjung setiap harinya. 
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