
Bunga Febriana, 2022 

PENGARUH PESAN PERSUASIF PADA KAMPANYE “MY BODY IS PERFECT AND I LOVE IT” 

TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI PEREMPUAN 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

65 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pesan persuasif 

pada kampanye “My Body is Perfect and I Love It” terhadap kepercayaan diri perempuan. 

Berdasarkan hasil yang didapat dari 400 responden perempuan para subscribers kanal Youtube 

MARSHED dan pernah menonton video kampanye “My Body is Perfect and I Love It, maka 

dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 

1. Pesan persuasif pada kampanye “My Body is Perfect and I Love It” berhasil 

mempersuasi penonton dengan menggunakan central route dan peripheral route. Hal 

ini selaras dengan asumsi Elaboration Likelihood Model. 

2. Terdapat pengaruh signifikan antara pesan persuasif pada kampanye “My Body is 

Perfect and I Love It” terhadap kepercayaan diri perempuan sebesar 39,5% dan 60,5% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. 

3. Pesan persuasif pada kampanye “My Body is Perfect and I Love It” memiliki pengaruh 

terhadap kepercayaan diri perempuan dengan nilai t hitung 16,123 > t tabel 1,960. Maka 

diketahui H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti pesan persuasif pada kampanye 

“My Body is Perfect and I Love It” berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri 

perempuan. 

5.2 Saran 

 
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pesan persuasif pada kampanye “My Body is 

Perfect and I Love It” terhadap kepercayaan diri perempuan terdapat beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan, diantaranya: 

 

5.2.1 Saran Akademis 

 
1. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam 

terkait pengaruh pesan persuasif terhadap suatu sikap dengan menggunakan 

dimensi lain selain dimensi struktur pesan, konten pesan, bingkai pesan, 

bahasa, dan daya tarik emosional. 

2. Peneliti selanjutnya dapat meneliti topik yang sama namun dengan angle 

yang berbeda dan menggunakan teori yang berbeda. 
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3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode eksperimen. 

4. Untuk pemilihan populasi dan sampel penelitian, peneliti selanjutnya dapat 

lebih memfokuskan pada kategori usia tertentu. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

 
1. Untuk masyarakat luas peneliti menyarankan agar lebih kritis dalam 

memahami isi dan argumentasi dari pesan persuasif yang disampaikan 

sehingga apa yang disampaikan di dalam pesan tersebut dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kemudian peneliti menyarankan agar masyarakat luas lebih pintar dalam 

menggunakan media sosial, karena di media sosial saat ini sudah banyak 

sekali campaign-campaign terkait isu atau fenomena sosial di masyarakat 

yang tentunya sangat bermanfaat. 
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