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BAB IV 

PENUTUP 

 

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian tentang pengaruh terpaan iklan makanan di televisi terhadap perilaku 

memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi dengan ditentukan oleh 

pengawasan orang tua dan tingkat konformitas peer group anak. 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

4.1.1 Hasil Pengujian Pengaruh Terpaan Iklan Makanan di Televisi (X) 

Terhadap Perilaku Memilih Makanan yang Baik untuk Dikonsumsi 

(Y) dengan Ditentukan oleh Pengawasan Orang Tua (Z1) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel terpaan iklan 

makanan di televisi berpengaruh negatif terhadap perilaku memilih 

makanan yang baik untuk dikonsumsi. Namun dengan adanya dikontrol 

oleh  pengawasan orang tua, perilaku memilih makanan yang baik untuk 

dikonsumsi menjadi tidak negatif. Hal ini didasari oleh hasil pengujian 

hipotesis yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Hasil ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam konsep penelitian 
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The Effects of Television Advertising on Materialism, Parent-Child 

Conflict, and Unhappiness: A Review of Research, yang menyatakan 

bahwa mediasi orangtua dapat mengurangi, menyalurkan atau menangkal 

efek media yang tidak diinginkan seperti mengkonsumsi makanan apa 

saja yang di iklankan di televisi. Studi tinjauan penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa orang tua dapat melawan dampak iklan yang tidak 

diinginkan dengan berinteraksi dengan anak-anak mereka tentang 

masalah periklanan dan konsumen, karena orangtua lah yang akhirnya 

adalah orang-orang yang akan memilih dan membeli produk yang 

diiklankan untuk anak-anak mereka.  

Sehingga dalam H1 atau hipotesis satu membuktikan adanya 

pengaruh terpaan iklan makanan di televisi terhadap perilaku 

memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi dengan ditentukan 

oleh pengawasan orang tua.  

 

4.1.2 Hasil Pengujian Pengaruh Terpaan Iklan Makanan di Televisi (X) 

Terhadap Perilaku Memilih Makanan yang Baik untuk Dikonsumsi 

(Y) dengan Ditentukan oleh Tingkat Konformitas Peer Group (Z2) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel terpaan iklan 

makanan di televisi berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih 

makanan yang baik untuk dikonsumsi dengan dikontrol oleh adanya 

tingkat konformitas peer group. Hal ini didasari oleh hasil pengujian 

hipotesis yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,015 < 0,05. 
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Hasil ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam konsep penelitian 

Experimental Evidence on The Impact of Food Advertising on 

Children’s Knowledge about and Preferences for Healthful Food yang 

menyatakan bahwa kelompok sosial bertindak sebagai "penyangga 

komunikasi" antara anak-anak dan pesan iklan di media. Anggota 

kelompok sosial ini juga melakukan filter dan mengevaluasi terhadap 

pesan media tersebut. Pemilihan makanan yang baik oleh anak-anak 

sangat rentan terhadap pengaruh teman sebaya dalam konteks sosial. 

Preferensi makanan anak-anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, 

terutama keterpaparan dan kekeluargaan dengan bahan makanan, dan 

oleh panutan. Lingkungan sosial anak-anak seperti keluarga, lingkungan 

sekitar, kelompok sebaya, sekolah, dan fasilitas penitipan anak berperan 

sebagai orang yang mempengaruhi preferensi dan praktik makanan anak-

anak dengan mengubah norma dan sikap sosial mereka, seperti menyukai 

dan tidak menyukai tentang makanan tertentu serta praktik konsumsinya 

sehingga akan tercipta sebuah kebiasaan pola makan anak-anak melalui 

paparan informasi dan proses belajar.  

Sehingga dalam H2 atau hipotesis dua membuktikan adanya 

pengaruh terpaan iklan makanan di televisi terhadap perilaku 

memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi dengan ditentukan 

oleh tingkat konformitas peer group.  
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4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, berikut 

adalah saran yang peneliti ajukan baik untuk penelitian selanjutnya 

maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini : 

1. Saran ini ditujukan bagi orang tua agar tetap mempertahankan 

bimbingan untuk mediasi televisi dengan anak sehingga anak 

dapat menerima pengetahuan apa yang ditampilkan di televisi 

dengan baik dan tidak hanya menerima informasi begitu saja 

dari terpaan televisi. Sehingga apabila orang tua tetap 

membimbing anak-anaknya menonton televisi, diharapkan 

kelompok anak-anak (peer group) juga turut memahami 

informasi yang ada di televisi agar tidak hanya menerima 

informasi begitu saja dari televisi sehingga menjadikan anak-

anak dapat memiliki perilaku memilih makanan yang baik 

untuk dikonsumsi guna menjaga kesehatan dan gizi badan. 

2. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar 

melanjutkan penelitian ini dengan melihat faktor-faktor dari 

keluarga dan peer group lebih mendalam 

 

 

 




