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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian mengenai Peranan LPP TVRI Riau Kepri 

dalam memperkenalkan Budaya Riau, maka dapat disimpulkan bahwa peran 

stasiun LPP TVRI Riau Kepri dalam memperkenalkan budaya Riau 

dilakukan melalui penayangan Program budaya yang diproduksi langsung 

oleh TVRI Riau Kepri yang disajikan untuk masyarakat Riau agar masyarakat  

bisa memahami apa yang dimaksud dengan budaya.  

Adapun Peranan TVRI Riau Kepri dalam memperkenalkan budaya Riau 

sebagai berikut :  

1. Peranan TVRI Riau Kepri sebagai stasiun TV Riau salah satunya 

menjadikan TVRI Riau Kepri sebagai stasiun yang memberikan 

pemahaman terhadap budaya Riau yang disampaikan melalui tayangan   

program Rona Melayu dan dijadikan sebagai program budaya yang 

memperkenalkan budaya-budaya di Riau. Program Rona Melayu 

memiliki fungsi sebagai sumber informasi yang memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat terhadap kebudayaan Riau yang terdiri dari 

pandangan hidup dan bangunan melayu,Program ini secara keseluruhan 

membahas mengenai budaya dan memberikan informasi sesuai dengan 

budaya yang diperkenalkan sesuai dengan tema dalam setiap episodenya. 

Informasi yang disampaikan juga memberikan pengetahuan sehingga 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan melayu Riau tentang budaya 

Riau.    

2. Peranan LPP TVRI Riau Kepri juga terlihat dalam memberikan nilai 

pendidikan. fungsi Pendidikan terdapat dalam program Rona Melayu,  

TVRI Riau Kepri dapat dijadikan sebagai media yang memberikan 

pengajaran melalui tayangan program Rona Melayu dimana masyarakat 

dapat mengutip nilai-nilai pendidikan yang diberikan berdasarkan 

pengetahuan mengenai kebudayaan Riau. Salah satu bentuk pengajaran 
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yang diberikan TVRI Riau Kepri melalui tayangan program Rona 

Melayu adalah bagaimana masyarakat dapat memahami budaya Riau 

serta masyarakat mampu mengembangkan dan melestarikan budaya Riau 

agar budaya Riau lebih dikenal adat istiadat dan tradisinya, adapun nilai 

pendidikan yang diberikan terkait dengan kesenian melayu, busana 

melayu, kuliner melayu dan sastra melayu. 

 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil analisis diatas dan 

mungkin bisa jadi pertimbangan bagi stasiun TVRI Riau Kepri sebagai 

berikut : 

1. Merubah jadwal tayang program Rona Melayu dan Ragam Melayu yang 

mulai pada pukul 18.00 sampai 19.00 menjadi pukul 16.00 agar 

masyarakat dapat menyaksikan program budaya secara leluasa tanpa 

dihalangi oleh waktu shalat. 

2. Menambah jam tayang program acara TVRI Riau Kepri yang hanya 

mempunyai waktu 4 jam dalam sehari untuk lebih diperpanjang demi 

kepuasan penonton dalam menyaksikan tayang program TVRI Riau 

Kepri. 

 


