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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini adalah merencanakan program 

atau mata acara Akademi Da’i Cilik, dimulai dari Yayasan Ilmu dan Iman memiliki 

ide dan mengadakan pertemuan dengan LPP TVRI untuk membuat suatu acara 

kompetisi tausyiah dikalangan anak-anak. Memproduksi atau melaksanakan program 

Akademi Da’i Cilik, didukung oleh SDM seperti program direktur umum (PDU), 

pengarah acara (PA), floor director (FD), asisten pengarah acara (ASPA), presenter, 

kameramen, juri dan kontestan. Menyiapkan pola acara Akademi Da’i Cilik baik 

harian, mingguan, bulanan, triwulan atau per semester masih belum jelas pola 

persiapannya. Menyelenggarakan siaran akademi Da’i cilik baik secara artistik 

maupun jurnalistik, termasuk siaran artisitik karena menekankan aspek seni dan 

estetik. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain, tidak dilakukan 

kerjasama dengan lembaga penyiaran lain hanya kerjasama promotor acara. 

Mengadakan kerjasama dengan production house tidak ada, karena LPP TVRI secara 

mandiri memproduksi dan menyiarkan Program Akademi Da’i Cilik. Mengadakan 

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kru program akademi Da’i cilik tidak 

dilakukan secara khusus pada satu program, akan tetapi mendapatkan pelatihan di 

TVRI pusat sesuai jabatannya di LPP TVRI Riau. Mengadakan penelitian dan 

pengembangan acara terkait Program Akademi Da’i Cilik tidak pernah dilakukan. 

Menyelenggarakan pertukaran informasi dan program dengan lembaga penyiaran, 

baik dari dalam maupun dari luar negeri tidak ada, hanya membawakan acara dengan 

konsep yang pernah dilakukan stasiun TV lain namun dikemas dengan cara yang 

berbeda. Menjual program dan melakukan promosi Acara Akademi Da’i cilik 

dilakukan oleh pihak Yayasan Ilmu dan Iman. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran dalam penelitian 

ini yaitu: 
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1) Pihak Yayasan Ilmu dan Iman hendaknya lebih giat lagi dalam mencari 

sponsor agar dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Karena 

terbukti beberapa sponsor memilih untuk tidak melanjutkan kontrak lagi 

seperti Busana Muslim Keke, RS. Zainab, Indomilk. Artinya harus lebih 

ditingkatkan promosi karena program Akademi Da’i Cilik merupakan 

program unggulan LPP TVRI Riau. 

2) Pihak LPP TVRI Riau hendaknya melakukan proses rekrutmen karyawan 

baru, karena keterbatasan jumlah SDM yang ada saat ini kurang memadai 

untuk mengatur seluruh program acara dan mengakibatkan banyak 

karyawan yang merangkap tugas sehingga sering terjadi ketidakjelasan 

peran dalam pekerjaannya. Selain itu, diharapkan juga untuk menambah 

quota mahasiswa magang dari berbagai universitas agar selain pelaksanaan 

kerja LPP TVRI terbantu juga dapat membantu mahasiswa dalam belajar 

mempraktekkan ilmu yang didapat dari perkuliahan. 

 

 


