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Abstraksi :
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,595 dengan
signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,001). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa
hipotesis penelitian ini diterima, artinya ada hubungan positif yang signifiikan
antara motivasi kerja dan kreativitas dalam bekerja pada tim kreatif media
elektronik. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi kerja subjek maka semakin
tinggi kreativitasnya. Hal ini didukung oleh pendapat Adni (1994) yang
menjelaskan motivasi yang tinggi akan menyebabkan kreativitas seseorang
meningkat. Sehingga dengan memiliki motivasi kerja yang tinggi akan
memunculkan kreativitas yang pula. Hal tersebut sangat dibutuhkan sekali pada
tim kreatif yang khususnya bekerja di media elektronik, karena karena kita
dapat menilai seberapa menariknya ide- ide yang mereka sajikan dalam setiap
tayangan dan dapat dikatakan berhasil jika acara-acara mereka banyak menarik
perhatian para penonton ataupun pendengar. Setelah dilakukan analisis statistik,
maka dapat diketahui bahwa mean empirik motivasi kerja sebesar 103,44
dimana mean hipotetik sebesar 80 dan mean empirik kreativitas sebesar 96,66.
Pada zaman sekarang ini seorang yang memiliki kreativitas sangatlah
dibutuhkan pada perusahaan khususnya yang bergerak dalam dunia
entertainment yang menuntut kreativitas lebih banyak. Bidang ini menuntut
bagaimana cara penyajian karya mereka agar dapat menarik para penikmat
karya tersebut. Semua acara dapat ditampilkan dengan bantuan media cetak
ataupun media elektronik. Oleh karena itu banyak yang perusahaan yang
menuntut karyawannya, khususnya bagi para tim kreatif media elektronik
memiliki motivasi kerja agar bisa memiliki kreativitas yang maksimal sehingga
dapat bersaing dengan industri lainnya yang bergerak dalam
bidang
pertelevisian atau penyiaran. Tim kreatif merupakan sekelompok individu yang
mengeksplorasi ide kreatif mereka yang dapat dituangkan dan di produksi
secara apik. Tim kreatif memiliki peranan besar dalam mengelola suatu

informasi atau tayangan-tayangan dalam media elektronik agar dapat menarik
untuk dinikmati para pendengar atau penonton acara tersebut dan menghasilkan
suatu program acara yang menarik sehingga mampu bersaing dengan acara
lainnya. Tim kreatif pada media elektronik memainkan peranan dalam hal
menyajikan suatu program acara semenarik mungkin agar para penikmat acara
mereka tidak merasa monoton dengan ide-ide yang mereka tuangkan dalam
program acara yang mereka tampilkan. Melihat dari tugas-tugas yang mereka
jalani dapat kita nilai bahwa untuk menghasilkan suatu karya yang bagus dan
maksimal untuk disajikan baik melalui media cetak atau media elektronik, para
tim kreatif harus memiliki motivasi kerja sehingga bisa memiliki kreativitas
yang maksimal dalam menciptakan ide-ide atau karya yang selalu menarik dan
berbeda dengan lainnya. Oleh karena itulah peneliti ingin mengetahui hubungan
motivasi kerja dan kreativitas dalam bekerja pada tim kreatif media elektronik.

