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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

   Kesimpulan masalah digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini yaitu apa pengaruh pengetahuan dan 

motivasi mengenai Pictorial Health Warning (PHW) terhadap sikap 

berhenti merokok pada emerging adulthood. Hasil Penelitian ini 

menunjukkan bahwa  : 

   Pertama, peneliti menemukan pengaruh yang signifikan antara 

terpaan pictorial health warning terhadap sikap berhenti merokok. Dalam 

hal ini peneliti melihat bahwa tampilan gambar peringatan kesehatan  pada 

bungkus rokok sudah tepat dan mengandung unsur yang baik sebagai media 

informasi sehingga dapat mempengaruhi. 

   Kedua, peneliti tidak menemukan pengaruh pengetahuan terhadap 

sikap berhenti merokok. Karena, semakin seseorang mengetahui informasi 

semakin baik pula pemahamannya terhadap suatu masalah. Hal ini juga 

berkaitan dengan subjek penelitian yang dimana pada usia emerging 

adulthood ini sudah dapat pembekalan pengetahuan yang mumpuni untuk 

menyerap sebuah pesan atau informasi. Tetapi kendala pada penelitian ini 

lebih banyak seseorang yang pendidikan terakhirnya adalah Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). 
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   Ketiga, hasil selanjutnya menyatakan bahwa motivasi tidak 

berpengaruh terhadap sikap berhenti merokok dimana dari penjelasan yang 

ada memang peran dorongan dalam diri yang membuat seseorang dapat 

membentuk sebuah sikap yang menguntungkan bagi seseorang tersebut, 

dalam penelitian ini menggunakan responden pada usia emerging adulthood 

dimana peran lingkungan keluarga dan lingkungan teman sebaya menjadi 

faktor pemicu timbulnya suatu dorongan. Dan pengetahuan pun berperan 

sebagai motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Karena pada 

penelitian ini peneliti melihat bahwa pengetahuan responden akan bahaya 

rokok masih kurang dan tingkat pendidikan yang kurang memadai sehingga 

pesan tidak dapat disampaikan secara jelas dan sesuai dengan apa yang 

dimaksudkan. 

   Kesimpulan terakhir pada penelitian ini, peneliti menemukan 

korelasi antara pengaruh terpaan pictorial health warning, pengetahuan 

terhadap motivasi berhenti merokok. Karena sebenarnya antar variabel 

tersebut saling bersinergi dalam bentuk hubungan dan memberikan dampak 

yang kuat antar variabel tetapi peneliti meyakini adanya faktor lain yang 

turut membentuk sikap berhenti merokok selain varibel yang diuji dalam 

penelitian ini. Dan jika variabel hanya berdiri secara tunggal saja tida akan 

membangun sikap yang membentuk untuk berhenti merokok.  
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5.2       Saran 

  Berdasarkan kesimpulan di atas dapat menggambarkan bahwa 

terpaan gambar peringatan kesehatan yang ada di dalam bungkus rokok 

tidak secara signifikan memengaruhi sikap emerging adulthood untuk 

berhenti merokok. Peneliti menyarankan kepada stakeholder dan 

masyarakat secara luas mengenai beberapa hal berikut: 

1. Penggunaan gambar peringatan kesehatan yang ada di Indonesia. 

Terlebih dari sisi ukuran gambar peringatan kesehatan yang dirasa 

kurang besar dan juga pemilihan gambar yang digunakan sebagai 

gambar peringatan kesehatan dibuat sebagaimana mestinya 

menggambarkan bahaya merokok, selain itu juga gambar tersebut 

digunakan dalam iklan siar juga harus menyesuaikan dengan aturan 

yang berlaku di dalamnya. Kemudian juga dilakukan pengawasan yang 

ketat dan peraturan yang jelas mengantur sanksi untuk perusahaan yang 

tidak menggunakan gambar peringatan kesehatan yang telah diatur. 

Karena, hingga saat ini masih ada beberapa merk rokok yang belum 

menggunakan gambar peringatan kesehatan dalam kemasan rokok 

mereka. 

2. Gambar dibuat dalam bentuk hologram yang dapat memuat semua 

konten gambar yang menakutkan sehingga tidak hanya berfokus pada 

satu gambar atau peringatan saja. 

3. Membuat sebuah peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

peraturan menteri sebagai sebuah peraturan turunan mengenai gambar 
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peringatan kesehatan pada iklan rokok seperti yang telah dilakukan 

dalam gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok. 

4. Proporsi gambar maupun tulisan sebaiknya seimbang dan lebih 

mengarah lagi sehingga lebih mudah diserap dan mempengaruhi alam 

bawah sadar perokok baik secara aktif maupun pasif. 

5. Gambar dibuat kartun karena ketertarikan orang melihat gambar 

dengan keunikan membuat kesan dan memori yang iingat seseorang 

maka secara tidak sadar mempengaruhi alam bawah sadarnya hal ini 

berkaitan dengan teori ELM yang menjelaskan bahwa seseorang dapat 

terpengaruh dari informasi yang diterima. 

6. Pengetahuan sangat penting bagi sikap konsumen untuk berhenti 

merokok. Ada baiknya layanan untuk memperluas informasi tentang 

lebih ditingkatkan dan dimulai dari usia sedini mungkin sehingga 

kesadaran masyarakat dipupuk dari usia yang masih dengan mudah 

untuk mencerna informasi secara jelas. 

7. Peran dukungan keluarga dan teman sebaya sangat diperlukan 

mengingat usia emerging adulthood masa diantara dimana pada usia ini 

mereka merasa harus beradaptasi pada tanggung jawab yang baru untuk 

menghadapinya maka diperlukan dukungan orang tua dan teman sebaya 

secara positif  

8. Pada penelitian selanjutnya diharapkan lebih menelaah lagi variabel 

predictor lainnya yang mungkin terkait dan mendekati sehingga dapat 

memperluas wawasan pembaca dan dapat dijadikan bahan kajian 
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selanjutnya dengan responden yang berbeda. 

9. Peneliti merasa bahwa pentingnya penyuluhan bahaya merokok 

ditanamkan sejak usia dini dan sebisa mungkin jika ada di dalam 

keluarga role model yang merokok sebaiknya menjaga atau membantu 

mereduksi paparan merokok di depan anak  

10. Edukasi bahaya merokok pun dapat dilakukan melalui film pendek 

yang secara tersirat dapat memberikan pengaruh dialam bawah sadar 

para perokok 

11. Pada penelitian selanjutnya lebih mendalami lagi terapan teori yang 

digunakan sehingga kemungkinan analisa menjadi lebih nyata dan 

dapat dijadikan bahan pertimbangan  

12. Peranan orang tua dalam keluarga tidak hanya mendidik tetapi juga 

memberikan support kepada anak agar dapat mengarah ke perilaku 

yang baik. 

13. Berikan iklan rokok yang menampilkan kelompok karena pada usia 

emerging adulthood ini sangat melekat bahwasannya senang 

berkumpul dengan teman sebaya sehingga iklan tersebut dapat 

merepresentasikannya sebagai dirinya. 

14. Jangan berikan iklan dalam bentuk yang menakutkan karena itu bersifat 

memaksa, pada dasarnya persuasi adalah suatu bentuk mempengaruhi 

yang tidak memaksakan. 

15. Bentuk kelompok yang positif dan sering – sering untuk berbagi 

pengalaman atau pendapat yang menjabarkan bahaya merokok. 


