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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik responden, yaim jems kelamin pria 66 orang atau sebanyak

66%, tingkat usia yang mendominasi adalah yang bemsia remaja yaitu

sebanyak 44 orang atau sebanyak 44%, dan jenis pekeerjaan yang

mendominasi adalah pelajar/mahasiswa yaim sebanyak 60 orang atau

60%.

2. Persepsi masyarakat tentang iklan pelayanan masyarakat "anti child

abuse" lebih mementingkan dimensi ketakutan karena score indeks

persepsi ketakutan yang paling besar yaim 3,33, yang kedua adalah

perspective taking (menyemjui pandangan korban yang memerlukan

banman) yaim sebesar 3,29, sedangkan yang menduduki tempat ketiga

adalah kemarahandanfantasy elaboration ( keinginanuntuk mengetahui

lebih jauh serta ingin mengetahui yang dibutuhkan) yaim sebesar 3,24,

yang keempat adalahprotection motivation (motivasi unmk memberikan

perlindungan) yaim sebesar 3,17, yang kelima adalah keteganagan yaim

sebesar 3,10, yang keenam adalah compation/pity (perasaan terharu)

yaim sebesar 3,05, sedangkan tempat terakhir yang dipilih responden

adalah kesedihan yaim sebesar 3,04.
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3. Pengamh iklan pelayanan masyarakat "anti child abuse" terhadap

keputusan masyarakat unmk mendukung pesan yang disampaikan

dipenganihi oleh dimensi protection motivation (motivasi untuk

memberikan perlmdungan) (sebesar 0,980) dimana memiliki nilai regresi

paling besar dibanding yang lainnya dan dimensi ketakutan (sebesar

0,448) menempati posisi kedua serta dimensi kesedihan (sebesar 0,460)

menempati urutan ketiga, adapun dimensi yang lain tidak signifikan dan

tidak dapat dijadikan sebagai bahan penaksir ketika diuji iklan pelayanan

masyarakat "anti child abuse" paling berpengaruh.

4. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis korelasi berganda

(r) diketahui bahwa besar R=0,772 menunjukan bahwa antara variabel

X( dimensi kemarahan (Xi), dimensi kesedihan (X2), dimensi ketakutan

(X3), dimensi ketegangan (X,), dimensi protection motivation (X5),

dimensi fantasy elaboration^), dimensi compation/pity (X7), dimensi

Perspective Taking (Xg)) dan Y(kepumsan untuk memberikan banman)

terdapat hubungan yang kuat dan positif, sedangkan koefisien

determinasinya sebesar R2 =0,596 atau 59,6 %. Artinya kepumsan untuk

membanm 59,6% dipenganihi oleh dimensi kemarahan (Xi), dimensi

kesedihan (X2), dimensi ketakutan (X3), dimensi ketegangan (X4),

dimensi Protection Motivation (X5), dimensi fantasy elaboration{X6),

dimensi compation/pity (X7), dimensi perspective taking (Xg), sedang

sisanya sebesar 40,4% dipenganihi oleh variabel lain yang berada diluar

persamaan.
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Untuk mengetahui apakah korelasi dari garis regresi tersebut

signifikan atau tidak maka perlu dilakukan suam pengujian. Uji yang

dilakukan disini adalah uji koefisien regresi serentak, dengan derajat

keyakinan (a) = 5% dengan hasil sebagai berikut F hitung = 16,810 atau

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000.

5.2 Saran

Berdasar analisis data dan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat

diusukan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pembuat iklan

pelayanan masyarakat atau pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini

sebagai bahan pertimbangan, yaim antara lam :

1. Pihak yang mengeluarkan iklan perlu meningkatkan bentuk dan

penyampaian iklan yang lebih menyentuh pada dimensi kesedihan,

karena dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada dimensi tersebut

memiliki indeks persepsiyang paling kecil.

2. Guna mengetahui sejauh mana iklan layatian yailg diberikan d^pat

membuat khalayak memberikan kepdttisan untuk membanm atati tidak,

maka yang membuat iklan bisa membuat suam merchandized sebagai

bukti bahwa orang yang memiliki atau memakai merchandized tersebut

ikut serta dalam memberikan banman.


