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BAB V 

PENUTUP 

Dalam bagian akhir penelitian ini akan disajikan simpulan atas studi yang dilakukan 

tentang pengaruh kualitas pesan kampanye terhadap tingkat preferensi memilih usia 

kawin pertama yang dimediasi oleh tingkat pengetahuan remaja serta rekomendasi 

untuk penelitian terkait pengaruh pesan berikutnya. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada Bab I, maka dapat diambil 

simpulan atas hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan kualitas pesan kampanye terhadap 

tingkat pengetahuan dengan nilai Sig 0.000 (<0.05) dan nilai t-hitung > t-tabel 

(8.060 > 1.98) dengan besarnya pengaruh langsung 0.631 dan positif, sehingga 

dapat dimaknai semakin tinggi kualitas pesan, maka tingkat pengetahuan akan 

ikut naik pula, begitupun sebaliknya. 

2. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan dari tingkat pengetahuan terhadap 

tingkat preferensi dengan nilai t= 4.382 dan signifikansi 0.000 dengan nilai 

pengaruh langsung 0.523 dan positif. Ini bermakna semakin tinggi tingkat 

pengetahuan maka tingkat preferensi pun ikut naik, berlaku sebaliknya. 

3. Terdapat pengaruh tidak langsung kualitas pesan terhadap tingkat preferensi, 

dapat dilihat dari nilai koefisien ab yaitu 0.33 yang diperoleh dari perkalian 
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koefisien a dan b (0.631 x 0.523). Dari sini sudah dapat terlihat adanya pengaruh 

mediasi, karena a dan b signifikan, namun untuk mendapatkan nilai signifikansi 

pengaruh tidak langsung dari kualitas pesan terhadap tingkat preferensi dilakukan 

Sobel Test dengan hasilnya nilai z = 2.3226 > z-mutlak (1.96) yang berarti signifikan 

dan nilai indirect effect 0.33. Melihat nilai t-hitung < t-tabel (-2.273 < 1.98) dan  

koefisien c’= -0.271 maka tidak ada pengaruh positif dan dianggap tidak 

signifikan namun ada pengaruh mediasi (tidak langsung) yang signifikan maka 

dapat dimaknai mediasi yang terjadi adalah mediasi penuh (complete mediation). 

Namun model mediasi dalam penelitian ini adalah tidak konsisten dikarenakan 

nilai pengaruh langsung X terhadap Y (c’= -0.271) berlawanan dengan pengaruh 

tidak langsung (ab) adalah 0.33 (positif). 

 

5.2 Rekomendasi 

5.2.1 Akademis 

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang diturunkan hanya dari 

faktor lingkungan yaitu kualitas pesan kampanye dan faktor personal yaitu 

tingkat pengetahuan dan tingkat preferensi memilih usia kawin pertama, padahal 

dalam teori terdapat tiga faktor yaitu lingkungan, personal dan perilaku. Untuk 

penelitian selanjutnya, dapat menggunakan ketiga faktor dalam teori. 

2. Nilai R
2 

untuk masing-masing variabel baik kemampuan kualitas pesan dalam 

memengaruhi tingkat pengetahuan maupun kedua variabel tersebut dalam 

memengaruhi tingkat preferensi, dapat disebabkan oleh kurangnya indikator yang 
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digunakan. Oleh karena itu perlu penambahan indikator sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan nilai R
2
. 

3. Melihat hasil penelitian di mana terdapat model mediasi yang tidak konsisten, 

pengaruh langsung dari kualitas pesan kampanye terhadap tingkat preferensi usia 

kawin pertama bersifat negatif saat tingkat pengetahuan dikontrol sebagai 

mediator, dapat disebabkan oleh salah satu faktor yaitu self-efficacy atau 

keyakinan seseorang pada kemampuan dirinya yang berperan penting dalam 

pembentukan motivasi diri. Efikasi diri ini merupakan mediator penting dari 

pengaruh lingkungan yang dapat langsung memengaruhi penetapan pilihan. Oleh 

karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan efikasi 

diri sebagai perantara. 

 

5.2.2 Praktis 

Program Generasi Berencana yang dicanangkan pemerintah dengan merekrut remaja 

sebaya sebagai pendidik/konselor sebaya terlihat mendapat respons yang baik karena 

remaja akan cenderung meniru perilaku temannya. Melihat hal ini, pemerintah perlu 

untuk lebih meningkatkan pengetahuan pendidik/konselor sebaya, terutama konselor 

yang berperan dalam mencari solusi permasalahan dan melakukan evaluasi secara 

rutin untuk melihat kemampuan sumber pesan dalam menguasai materi program dan 

memecahkan masalah. 
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5.2.3 Sosial  

Melihat hasil temuan penelitian pada Bab 3 di mana masih banyaknya remaja 

khususnya perempuan yang masih dibayangi oleh stigma ‘perawan tua’, meskipun 

sebagian besar responden memilih untuk menikah pada usia minimal 20 tahun (pr) 

dan 25 tahun (lk). Oleh sebab itu, nampak diperlukan peran orang tua untuk lebih 

menanamkan kesadaran dan keyakinan untuk lebih fokus pada perencanaan 

kehidupan berkeluarga yang baik dengan mengacu pada program yang dicanangkan 

pemerintah. Ketika seseorang telah memiliki pengetahuan, diperlukan pula adanya 

motivasi yang dapat dibentuk dari adanya keyakinan yang tinggi pada kemampuan 

diri dalam merencanakan kehidupan masa depan dengan lebih baik. 

 

 


