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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pemaparan data beserta analisa, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :   

1. Keyakinan sebagian besar pelajar SMA BPI 1 mengenai penggunaan gambar 

penyakit kronis pada kemasan rokok berada dalam kategori tinggi atau baik. 

Kategori ini menunjukan bahwa sebagain besar pelajar SMA BPI 1 Bandung 

meyakini bahwa penggunaan gambar penyakit kronis pada kemasan rokok 

telah efektif dalam menjelaskan bahaya dari konsumsi rokok, dimana isi 

pesan dalam gambar tersebut telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya 

mengenai bahaya rokok bagi kesehatan masyarakat.  

2. Nilai-nilai yang dirasakan oleh sebagian besar pelajar SMA BPI 1 mengenai 

penggunaan gambar penyakit kronis pada kemasan rokok berada dalam 

kategori tinggi atau baik. Kategori ini menunjukan bahwa penggunaan 

gambar penyakit kronis pada kemasan rokok telah menimbulkan rasa takut 

akan penyakit yang diderita akibat merokok. Selain itu para pelajar juga 

merasa senang dengan adanya berbagai upaya kampanye bahaya merokok 

yang dilakukan pemerintah. 

3. Ekspektasi sebagian besar pelajar SMA BPI 1 mengenai penggunaan gambar 

penyakit kronis pada kemasan rokok berada dalam kategori tinggi atau baik. 

Kategori ini menunjukan bahwa sebagain besar pelajar memiliki harapan 
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bahwa adanya gambar penyakit kronis pada kemasan rokok dapat secara 

efektif menurunkan tingkat konsumsi rokok masyarakat Indonesia.  

5.2 Saran – Saran  

 Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan 

beberapa saran bagi Pemerintah, dan masyarakat serta para pelajar. Diharapkan 

bagi pemerintah untuk lebih ditingkatkan lagi upaya-upaya dalam menurunkan 

dan mengurangi tingkat konsumsi rokok di Indonesia, khususnya bagi para 

pelajar, seperti menaikan harga bea dan cukai yang tinggi agar para pelajar pun 

mampu berfikir dan mempertimbangkan bahwa ada hal yang lebih penting dari 

merokok, yaitu urusan makanan yang bergizi, supaya para pelajar Indonesia dapat 

menjadi generasi penerus bangsa yang sukses tanpa adanya gangguan penyakit 

fisik maupun mental karena dampak merokok. Masyarakat pun harus turut andil 

dalam upaya yang dilakukan pemerintah, dengan cara membiasakan dan 

menyebarluaskan kawasan anti rokok sehingga para perokok pun akan kesulitan 

untuk merokok di tempat yang semakin terbatas. 

5.2.1 Saran Teoritis 

Saran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi khususnya mengenai 

pemerintah dalam menjalankan upaya menurunkan tingkat konsumsi 

rokok di Indonesia, khususnya di kalangan para pelajar. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pemerintah dalam 

melaksanakan upaya untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok di 

Indonesia. 

3. Peneliti berharap agar pemerintah mampu mengurangi dan 

menurunkan tingkat konsumsi rokok di Indonesia secara lebih efektif 

dan signifikan, dan peneliti harap agar masyarakat lebih berperan lagi 

dalam membantu upaya pemerintah tersebut dan peneliti harapkan 

pula para pelajar mampu berfikir lebih cerdas dan meningkatkan pola 

hidup sehatnya demi masa depan bangsa, karena didalam tubuh yang 

sehat terdapat pola piker yang positif. 

5.2.2  Saran Praktis 

 Penulis berharap agar Pemerintah, Masyarakat, dan kalangan para pelajar 

mampu bekerja sama dengan baik dan saling mendukung agar Indonesia mampu 

melahirkan generasi-generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas tanpa rokok! 
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