
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan  

 

Setiap program televisi pastinya melakukan proses produksi yang sama, yaitu 

pra-produksi, produksi dan pasca-produksi. Perbedaan antara satu program dengan 

program yang lain adalah gaya kepemimpinanya. Gaya kepemimpinan setiap pemimpin 

berbeda, namun cara pemimpin menerapkan kepemimpinanya akan mempengaruhi 

anggota tim dalam mencapai tujuan organisasinya. Setiap pemimpin memiliki cara 

berbeda dalam membawa anggota timnya, jika terdapat kesalahan dalam cara 

memimpinnya, maka akan memungkinkan anggota tim juga berada pada 

kepemimpinan yang salah.  

Dalam manajemen produksi program Dunia Sehat, Gaya kepemimpinan yang 

diterapkan asisten produser program Dunia Sehat DAAI TV, merupakan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan gaya tim dan pemimpin pertengahan.  

Gaya pemimpin pertengahan ini ditandai dengan pemimpin tim yang 

memberikan perhatian kepada individu, tanpa mengabaikan keseluruhan dari sisi 

produksi dan tugas. Dalam menyelesaikan konflik, pemimpin dengan gaya pertengahan 

ini mencari cara-cara yang dapat berguna, meskipun mungkin tidak sempurna, untuk 

memecahkan masalah (Wayne dan Faulse, 2002:280). 

Sedangkan gaya tim ditandai dengan pemimpin tim yang mendengarkan dan 

mencari gagasan, pendapat dan sikap yang berbeda dari yang dianutnya, menghargai 

keputusan yang logis dan kreatif dan memberi respon pada gagasan orang lain yang 

logis dengan mengubah pendapatnya. Dalam menyelesaikan konflik pemimpin dengan 



gaya tim selalu mencoba memeriksa alasan-alasan timbulnya perbedaan dan mencari 

sebab utamanya (Wayne dan Faulse, 2008:280).  

Penulis melihat asisten produser sangat menjaga hubungan baik antara 

pemimpin dengan anggota tim. Terlihat dari perhatian yang diberikan asisten produser 

terhadap individu. Asisten produser menerima seluruh pengumpulan ide, juga 

melibatkan anggota tim untuk pengambilan keputusan dan tidak lupa memberikan 

dorongan dan motivasi kepada anggota tim. Selain itu asisten produser juga 

memberikan memberikan perhatian terhadap individu dan tugas yang saling 

berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Berusaha dalam meminimalisir 

kesalahan dalam melakukan tugas dengan saling mengingatkan dan saling membantu 

satu sama lain. Asisten produser berusaha menyelesaikan konflik dengan cara mencari 

sumber-sumber masalah yang ada kemudian mencari cara agar dapat menyelesaikan 

masalahnya dengan mempertemukan semua anggota tim yang terlibat. 

Dengan memberikan perhatian kepada anggota tim secara individu, 

pengumpulan ide, pengambilan keputusan dan memberikan dorongan atau motivasi 

serta menyelesaikan konflik akan membantu anggota tim dalam menjalankan 

peranannya sebagai tim kreatif, kameramen, maupun editor secara maksimal dalam 

melakukan tugasnya.  

Dengan gaya kepemimpinan yang sekarang diterapkan oleh asisten produser, 

gaya kepemimpinan tersebut berperan dalam keberhasilan program Dunia Sehat DAAI 

TV terlihat dari asisten produser yang memperhatikan keseluruhan sisi produksi dalam 

memproduksi program lokal, melakukan penjadwalan program siaran langsung atau live 

selama tiga hari berturut-turut, dan juga mengawasi keseluruhan isi program sehingga 



meminimalisir kesalahan dari isi content. Kemudian asisten produser terlihat 

mengawasi seluruh pemain serta personalia produksi secara langsung dengan cara 

membantu anggota tim yang belum menyelesaikan tugas secara keseluruhan atau 

dengan memberikan dorongan dan motivasi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti melihat bahwa produksi program Dunia 

Sehat sudah berjalan sangat baik didukung oleh gaya kepemimpinan asisten produser 

Dunia Sehat yaitu gaya pemimpin pertengahan dan gaya tim yang secara keseluruhan 

tanggung jawab terhadap individu maupun tugas dilakukan dengan baik, terlihat dari 

sikap produser yang menerima pendapat anggota, melibatkan anggota dalam 

mengambil keputusan juga memberikan dorongan dan motivasi serta memperhatikan 

keseluruhan sisi produksi. 

 

B. Saran  

1. Saran Akademis 

Kajian mengenai gaya kepemimpinan dalam bidang akademis diharapkan dapat 

membantu dalam menggali lebih dalam mengenai teori gaya kepemimpinan dan 

memunculkan kajian teoriyang lebih berbeda antara gaya pemimpin pertengahan dan 

tim dilihat dari peran pemimpin dalam memenuhi kebutuhan anggota tim dan produksi 

yang diterapkan didalam stasiun televisi lokal dalam membantu keberhasilan program 

televisi. 

  

2. Saran Praktis 



Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat mempengaruhi tujuan kelompok 

juga anggota tim yang menjalankan tugas. Penerapan gaya kepemimpinan di program 

Dunia Sehat sudah cukup baik, pertahankan apa yang sekarang sudah ada. Jika DAAI 

TV merupakan stasiun televisi yang hemat sumber daya manusia, alangkah lebih baik 

lagi jika produser Dunia Sehat DAAI TV lebih aktif dalam menunjukan perannya sebagai 

pemimpin program Dunia Sehat. Bagi stasiun televisi lain agar bisa melihat gaya 

kepemimpinan yang sesuai untuk diterapkan dalam membantu keberhasilan program.   
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