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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan

bahwa keberadaan Paiya Lo Hungo Lo Poli di Desa Wonggahu Kecamatan

Paguyaman Kabupaten Boalemo terdiri atas keberadaan bentuk Paiya Lo Hungo

Lo Poli, keberadaan pelaku seni Paiya Lo Hungo Lo Poli, keberadaan peminat

seni Paiya Lo Hungo Lo Poli dan keberadaan dukungan pemerintah setempat.

Bentuk asli Paiya Lo Hungo Lo Poli merupakan nyanyian syair pantun

secara berbalasan. Di samping itu terdapat bentuk syair Paiya Lohungo Lopoli

tediri atas berapa jenis yaitu  untuk Pesta Perkawinan (Ponikawa), untuk

pembeatan dan sunatan (Biati), untuk kegiatan keagamaan maupun syair untuk

hiburan.

Keberadaan pelaku seni Paiya Lohungo Lopoli di Desa Wonggahu

Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sebanyak 10 orang yang tersebar di

beberapa dusun. Pelaku seni yang turun temurun dari orang tuanya yang

dikibatkan karena tidak ada generasi muda yang ingin berlatih kesenian

tradisional. Generasi mudah lebih suka bermain musik-musik modern atau

menyayikan lagu-lagu yang populer.
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Peminat seni Paiya Lo Hungo Lo Poli dapat dilihat dari antusias

masyarakat dalam kegiatan penampilan Paiya Lohungo Lopoli . Masyarakat yang

menonton Paiya lo Hungo lo Poli terdiri dari beberapa kalangan ada kalangan

manula, dewasa remaja dan anak-anak. Banyaknya pengunjung yang

memononton pada setiap kegiatan Paiya lo Hungo lo Poli merupakan inidkasi

bahwa peminat kesenian tradisional ini masih cukup banyak.

Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Wonggahu Kecamatan

secara materi kami memang belum memberikan dukungan terhadap

pengembangan Paiya Lohungo Lopoli, namun dari segi motivasi telah ada

dukungan. Pada kegiatan Paiya Lohungo Lopoli yang dilakukan di desa ini baik

pada acara hajatan, maupun pesta hiburan rakyat Kepala Desa selalu memberikan

arahan kepada pelaku seni mapun pengunjung bahwa kesenian tradisional sebagai

kekayaan daerah yang perlu dikembangkan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran

terutama kepada pemerintah setempat agar dapat memberikan dukungan secara

maksimal kepada keberadaan Paiya Lohungo Lopoli, di Desa Wonggahu

Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo yaitu dengan cara memberikan

fasilitas dan dana dalam penyelengaraan Paiya Lohungo Lopoli yang dapat

dilakukan secara rutin sebagai hiburan rakyat desa.
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