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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas penulis 

sebelumnya tentang “Pengaruh Tayangan Halo Palembang PALTV terhadap Minat 

Masyarakat Lorok Pakjo Kelurahan Lorok Pakjo Rt.50 Rw.14 Kecamatan Ilir Barat I 

Bukit Besar tentang konten budaya lokal” maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tayangan yang ada di acara Halo Palembang secara umum menyiarkan 

tentang politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Peneliti khusus melihat 

konetn budaya lokal di tayangan halo Palembang seperti tayangannya yang 

menyajikan tradisi adat kebiasaan saat acara pernikahan, tradisi kubro 

sebelum bulan ramadhan tiba, maupun makanan khas tradisional masyarakat 

lokal seperti pempek, ragit, dan sebagainnya serta tempat wisata alam seperti 

masjid cheng ho, punti kayu , dan jakabaring sport city, ada juga tarian 

tradisional seperti tari tanggai dang ending sriwijaya. 

2. Pengaruh Tayangan Halo Palembang PALTV terhadap Minat Masyarakat 

Lorok Pakjo Kelurahan Lorok Pakjo Rt.50 Rw.14 Kecamatan Ilir Barat I 

Bukit Besar tentang konten budaya lokal termasuk dalam kategori positif, 

terutama dalam hal Program Halo Palembang yang menyajikan tayangan 
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konten budaya lokal. Terbukti dari jumlah responden yang menjawab positif 

(setuju dan sangat setuju) yang mencapai angka  90%. 

3. Minat Masyarakat Lorok Pakjo Kelurahan Lorok Pakjo Rt.50 Rw.14 

Kecamatan Ilir Barat I Bukit Besar tentang konten budaya lokal yaitu 89 % 

responden  memiliki  minat  terhadap konten budaya lokal dengan menonton 

Tayangan Halo Palembang PALTV  (95%) .  

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut terdapat beberapa saran dari 

penulis, yaitu: 

1. Tayangan Halo Palembang PALTV tentang konten budaya lokal sudah baik. 

Namun, mengingat masyarakat yang sebelumnya memiliki nilai yang rendah 

terhadap minat tentang budaya lokal, dikarenakan program yang dikemas 

masih belum menarik. Adanya baiknya program Halo Palembang menyajikan 

dengan bentuk yang lebih millennial sehingga semakin banyak diminati dari 

semua kalangan.  

2. Budaya merupakan salah satu aset yang penting dimiliki suatu Negara, jika 

bukan kita sebagai pemiliki budaya tersebut yang melestarikan siapa lagi yang 

akan terus menjaga buday atersebut agar tidak punah dan hilang, dengan 

adanya tayangan Halo Palembang yang menyajikan tentang konten budaya 

lokal agar bisa meningkatkan minat masyarakat tentang budaya konten lokal. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini 

menggunakan metod kuantitatif, diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

melanjutkan penelitian dengan variabel dan metode yang berbeda. 
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