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SABAR MENANTI WAKTU TUHAN

Di dalam hidup ini, semua ada waktunya.

Ada waktunya kita menabur…

Ada juga waktu menuai.

Mungkin dalam hidupmu badai datang menyerbu,

Mungkin doamu bagai tak terjawab!

Namun yakinlah tetap.

Tuhan tak’kan terlambat!

Juga tak akan lebih cepat

Semuanya…

Dia jadikan indah tepat pada waktuNya.

Tuhan selalu dengar doamu!

Tuhan tak pernah tinggalkanmu!

pertolonganNya pasti’kan tiba tepat pada waktuNya.

Bagaikan kuncup mawar pada waktunya mekar

Percayalah…

Tuhan jadikan semua indah pada waktuNya.

Hendaklah kita s’lalu dalam firmanNya

Percayalah kepada Tuhan!

Nantikan Dia bekerja pada waktuNya.

Tuhan takkan terlambat

Juga tak akan lebih cepat

Ajarlah kami setia selalu menanti waktuMu Tuhan.

1 Korintus 10:13 & Pengkotbah 3:11a
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Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka

melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus

dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.

(Aldus Huxley)

Kesuksesan itu kita yang menciptakan. Apa yang akan kita dapat

tergantung dengan apa yang telah kita lakukan. Sukses itu juga

pilihan, pilihan apakah kita berani untuk meraih impian masa depan.

Berbesar hati dengan segala resiko yang menghadang. Jangan

pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah ragu untuk meraih

mimpi.

(Margareta Ayu)
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ABSTRAKSI

Motivasi setiap orang yang bekerja diperusahaan memiliki tujuan yang
berbeda-beda tiap individunya. Motivasi seseorang dalam bekerja bukanlah suatu
pembicaraan yang dianggap baru lagi dalam dunia pekerjaan. Motivasilah yang
nantinya akan menentukan apa yang sebenarnya dilakukan atau yang akan dicapai
oleh seseorang didalam melakukan pekerjaannya. Adanya keinginan diri sendiri
untuk dapat menjadi wartawan yang handal, professional dan tentu saja
berkualitas, bisa didapatkan dari sebuah motivasi dan minat yang tinggi dari
dalam diri untuk menjadi seorang wartawan.

Penelitian deskriptif kualitatif ini berjudul MOTIVASI WARTAWAN
BEKERJA DI STASIUN TV (Faktor-faktor yang memotivasi wartawan bekerja
di stasiun TV lokal MGTV dan stasiun TV nasional ANTV)

Penelitian ini menggunakan satu grand theory sebagai dasar acuan yaitu
teori motivasi. Teori motivasi akan digunakan sebagai dasar analisis faktor-faktor
yang mempengaruhi seseorang untuk bekerja di stasiun TV lokal MGTV dan
stasiun TV nasional ANTV. Apabila didasarkan pada teori milik David Mc
Clelland yaitu Teori Tiga Kebutuhan, maka para wartawan MGTV dan ANTV ini
memiliki tiga dasar kebutuhan yang ingin mereka penuhi yang memotivasi
mereka bekerja di stasiun TV MGTV dan stasiun TV ANTV, yaitu kebutuhan
untuk mencapai kesuksesan di masing-masing stasiun TV, kebutuhan untuk
mempengaruhi orang lain dan menunjukkan eksistensi diri, dan kebutuhan untuk
berafiliasi atau bergaul dengan orang banyak.

 

 


