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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan memberikan 

beberapa saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Pesan Kampanye “Stop Sexual Violence” Terhadap  Sikap 

Masyarakat (Survei Terhadap Followers Akun Instagram 

@thebodyshopindo.impact)”.  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan pada bab-

bab sebelumnya mengenai pengaruh pesan kampanye “stop sexual 

violence” terhadap  sikap masyarakat, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana antara dua variabel 

pesan kampanye “stop sexual violence” (Variabel X) dengan sikap 

masyarakat (Variabel Y), menggunakan perhitungan SPSS for 

windows versi 23, maka dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi 

bernilai positif yang menyatakan arah hubungan variabel Pesan 

kampanye ”stop sexual violence” terhadap sikap masyarakat 

(followers @thebodyshopindo.impact) searah. 

2. Hasil uji hipotesis perhitungan di atas, diperoleh t hitung > t tabel 

yaitu sebesar 16,961 > 1,661. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh antara pesan 

kampanye “stop sexual violence” terhadap sikap masyarakat. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, 
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Berikut ini peneliti akan mengemukakan beberapa saran yang dianggap 

relevan dengan penelitian:  

1.  Dari gambaran jawaban pernyataan diperoleh hasil skor rata-rata 

terendah adalah indikator dari visualisasi pesan dengan pernyataan 

warna yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa visualisasi 

pesan yang ditampilkan dianggap masih kurang menarik bagi 

sejumlah responden. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran 

agar menggunakan warna-warna yang lebih variatif atau mencari 

warna yang cocok dan bisa mempretasikan pesan yang ingin 

disampaikan, jangan hanya menggunakan satu warana saja karena 

masyarakat akan merasa kurang menarik dan tidak membaca 

secara mendalam. 

2. Hasil survei pengunaan sosial media yag dilakukan oleh We Are 

Social ada beberapa platform yang tingkat penggunaanya terbilang 

tinggi di Indonesia selain Instagram dan hasil penilitian yang 

didapatkan menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pesan 

kampanye ”stop sexual violence” terhadap sikap masyarakat. Hal 

ini bisa jadi pertimbangan The Body Shop Indonesia untuk 

menggaungkan kampanye yang dijalani di platform lain seperti 

Facebook, Twitter agar khalayak yang dicapai bisa lebih banyak 

dan bisa berkontribusi yang diberikan semakin besar dalam 

perubahan sosial. 


