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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, serta berdasarkan rumusan 

masalah penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hal di bawah ini: 

a. Joko Widodo memiliki gaya kepemimpinan Kharismatik dan Demokratis, 

di mana 2 gaya kepemimpinan tersebut Joko Widodo berhasil 

mempengaruhi para pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang untuk 

direlokasi ke Pasar Blok G. Melalui gaya kepemimpinan Kharismatik, 

Jokowi membuat para pedagang mengagumi dan menyukai pribadi 

Jokowi sendiri. Oleh karena rasa kagum akan pemimpin mereka, hal 

tersebut membuatpara pedagang akan mendukung setiap keputusan-

keputusan yang  Jokowi bentuk untuk para pedagang. Gaya 

kepemimpinan demokratis memberikan kesempatan bagi para pedagang 

untuk memberikan saran, kritik, dan pendapat kepada Jokowi, hal tersebut 

membuat para pedagang percaya kepada Jokowi karena Jokowi selalu 

melibatkan kepentingan para pedagang sebelum ia mengambil keputusan. 

b. Jokowi memiliki gaya komunikasi Emotive Style Traits dan Supportive 

Style Traits. Gaya komunikasi Emotive Style Traits adalah di mana Jokowi 
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c. melakukan bentuk komunikasi yang aktif namun lembut, selalu 

mengambil inisiatif sosial dan juga merangkul orang lain dengan informal. 

Sedangkan Supportive Style Traits adalah gaya komunikasi yang diam, 

tenang, penuh dengan perhatian, melihat orang lain dengan perhatian 

penuh, dan juga membuat keputusan yang mempertimbangkan semua 

pihak. Kedua gaya komunikasi tersebut membuat para pedagang kaki lima 

semakin mengagumi dan mempercayai Jokowi di mana para pedagang 

merasa dilibatkan, dirangkul, dan kepentinga para pedagang menjadi salah 

satu pertimbangan Jokowi. Melalui dua gaya komunikasi tersebut Jokowi 

berhasil mempengaruhi para pedagang untuk direlokasi.  

d. Gaya kepemimpinan Jokowi memiliki kesinambungan, keseimbangan 

atau keterikatan satu dengan lainnya. Gaya kepemimpinan Kharismatik 

Jokowi memiliki kesinambungan dengan gaya komunikasi Animasi, 

Santai, dan Bersahabat, di mana gaya komunikasi tersebut dapat 

menghasilkan gaya kepemimpinan Kharismatik. Gaya Demokrastis dan 

gaya komunikasi Antentif, Emotive dan Supportive Style Traits. Gaya 

kepemimpinan dan gaya komunikasi tersebut adalah satu kesatuan, 

apabila seseorang memiliki gaya kepemimpinan Demokratis ia juga akan 

memiliki gaya komunikasi Antentif yang merupakan gaya yang 

memberikan perhatian penuh, bersimpati, berempati dan mendengarkan 

orang lain sungguh-sungguh.  
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademik 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan salah satu penelitian baru mengenai 

studi gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi Joko Widodo, untuk itu diharapkan di 

masa depan nantinya dapat dilakukan penelitian serupa namun dengan menggunakan 

metode kuantitatif untuk menegaskan gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi dari 

Joko Widodo. 

5.2.2 Saran Praktis 

Dalam pemaknaan mengenai gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi Joko 

Widodo sejumlah kekurangan masih ditemukan. Pemaknaan gaya kepemimpinan dan 

gaya komunikasi Joko Widodo perlu diolah lagi dan dianalisa lagi berdasarkan 

banyak sumber tidak hanya menurut pedagang kaki lima semata tetapi menurut 

berbagai pihak yang ada di dalam pemerintahan Jokowi maupun seluruh warga 

Jakarta.  
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