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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan pengaruh iklan dengan 

image perempuan bertubuh langsing terhadap minat remaja melangsingkan 

tubuhnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; 

 Terdapat perbedaan skor minat melangsingkan tubuh antara kelompok 

yang mendapat paparan iklan WRP dan kelompok yang tidak mendapat paparan 

iklan WRP. Perbedaan skor dapat dilihat dari tingginya skor minat pada kelompok 

yang mendapat paparan iklan WRP, yakni sebesar 60,40 sedangkan skor minat 

pada kelompok kontrol atau kelompok yang tidak mendapatkan iklan, yakni 

sebesar 43,40. Hal ini berarti Ada perbedaan signifikan pengaruh iklan dengan 

image perempuan bertubuh langsing terhadap minat remaja melangsingkan 

tubuhnya. 

 Serupa dengan asumsi teori selective influence yang menjelaskan 

bagaimana khalayak merespons pesan-pesan iklan dari media massa. Terdapat 

perbedaan kelompok dalam merespon pesan-pesan dan juga terdapat perbedaan 

persepsi penerimaan pesan. Meskipun terdapat perbedaan respon dan persepsi dari 

khalyak mengenai pesan sebuah iklan, tetapi periklanan dapat mengarahkan 

seseorang ataupun khalayak untuk berperilaku seperti isi pesan yang diiklankan di 

televisi. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran 

teoritis yang dapat dilakukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, 

yaitu;  

 

 5.2.1  Saran Akademis 

  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa 

saran yang dapat dilakukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu:  

1. Menggunakan metode penelitian yang lain seperti metode survey. 

2. Memilih sampel dengan karakteristik yang lebih beragam. Seperti 

membandingkan minat melangsingkan tubuh pada perempuan dewasa, 

atau membandingkan kelompok dengan tingkat pendidikan yang 

berbeda, tingkat finansial, umur, dan lain sebagainya.  

3. Meneliti variabel terikat yang lain,  seperti perbedaan pengaruh iklan 

dengan image perempuan bertubuh langsing terhadap penggunaan 

produk WRP. 
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