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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Penerimaan Pesan Iklan Televisi My Noodlez pada Anak-Anak 

sebagai Khalayak Aktif 

Penggabungan tiga komponen penyandian pesan kerangka 

pengetahuan (frameworks of knowledge), relasi produksi (relations of 

productions) dan infrastruktur teknis (technical infrastructure) menyatu 

dengan baik pada pembacaan teks dari dua kelompok DKT sehingga 

berpengaruh kuat pada tipe-tipe pembacaan teks mereka. Penerimaan 

pesan yang mencakup tiga komponen tersebut mengikuti tiga aspek dari 

terpaan iklan sebagai produk komunikasi massa yaitu aspek kognitif, 

afektif, dan behavioral ditekankan pada anak-anak yang diterpa iklan.  

Penggunaan tiga aspek tersebut telah memberikan bukti bahwa 

saat khalayak melihat teks iklan, dia akan menggunakan seluruh memori 

dari aspek kognitifnya untuk mengumpulkan berbagai pengetahuan dan 

citra dari hal-hal yang berkaitan dengan iklan yang akan disaksikan. 

Ketika aspek kognitif tersebut telah bekerja, maka aspek afektif dan 

behavioral akan mengikuti sesuai dengan seperangkat pengetahuan dari 

aspek kognitif khalayak. 

 

5.1.2 Karakteristik Tipe Pembacaan Teks Iklan Televisi My Noodlez 

Peneliti mengembangkan proses penyandian pesan khalayak 

sebagai decoder yaitu Dominan-Hegemoni, Negosiasi, dan Oposisi. Pada 

penelitian kali ini, peneliti menemukan tiga tipe pembaca teks oleh anak-

anak pada iklan televisi My Noodlez dan memiliki perbandingan 

karakteristik setiap tipenya. 

Pertama, karakteristik tipe pembaca Dominan-Hegemoni 

cenderung menyetujui teks dari iklan dan mengikuti pesan-pesan yang 
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disampaikan. Karakteristik yang peneliti temukan pada tipe pembacaan 

Dominan-Hegemoni ini adalah; (1) liking, menyukai keseluruhan teks
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dan adegan; (2) memunculkan minat untuk mengikuti (interest); (3) 

menjadikan teks iklan sebagai referensi baru (reference); (4) melihat dari 

tokoh dengan positif (representative role model); (5) produk dipandang 

menarikl dari segi demonstrasi (demonstrative product placement), dan; 

(6) memiliki muatan informasi yang positif (informational). 

Pada kelompok tipe pembacaan Negosiasi, kelompok ini memiliki 

pendapat yang beragam, bisa menerima secara positif maupun negatif 

tergantung pendapat alternatif yang mereka ungkapkan, maka 

karakteristik  tipe pembacaanya adalah; (1) Mampu memilah pilihan 

(alternative option), selalu memilah dan memberikan pendapat dari sudut 

yang berbeda dan terkadang tidak menerima maksud dari iklan; (2) 

(negotiated-orietend). 

Terakhir adalah tipe pembacaan Oposisi. peneliti dapat melihat 

bagaimana mereka mengkritisi teks iklan dengan sangat baik dan alasan 

yang masuk akal serta sesuai dengan referensi, keyakinan, dan 

pengalaman mereka sehari-hari; (1) Tipe Oposisi menunjukkan sikap 

tidak suka (dislike) pada iklan; (2) memerankan figur oleh tokoh 

dianggap tidak tepat (irrelevant role model); (3) setiap adegan yang tidak 

tepat akan menimbulkan penolakan yang kuat karena tidak sesuai dengan 

referensinya (rejection); (4) jalan cerita yang tidak tepat dan tidak 

memiliki kesinambungan menjadi alasan menolak teks (irrelevant 

stroyline), dan (5) terakhir tentu saja tipe pembaca teks media ini 

menerima dengan respon yang negatif (negative reception). 

Karakteristik tipe pembacaan tersebut juga berpengaruh pada 

keputusan mereka terhadap isi iklan My Noodlez dan pandangan tentang 

mie. Bagi tipe pembacaan Dominan-Hegemoni, iklan berhasil 

mempengaruhi penerimaan pesan, namun bagi Negosiasi dan Oposisi 

iklan dianggap kurang berhasil memberikan pesan-pesan yang 

dimaksudkan.  
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5.2 Implikasi Penelitian 

5.2.1 Implikasi Akademis 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan sebuah kajian yang 

berusaha mengkaji dan menganalisis pembacaan teks media oleh 

khalayak aktif khususnya anak-anak. Teks iklan yang dijadikan bahan 

penelitian pun tertuju untuk anak-anak. Penelitian ini ingin melihat 

sejauh mana anak sekolah dasar khususnya di Indonesia menerima pesan 

dari iklan yang ditujukan untuk mereka sesuai dengan karakteristik tipe 

pembacaan teks media. Penelitian ini juga diharapkan sebagai rujukan 

baru mengenai penelitian tentang media massa, produk media massa 

khususnya iklan, dan anak-anak sebagai khalayak aktif.  

 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Secara praktis penelitian diharapkan menjadi rujukan untuk para 

praktisi media massa khususnya dalam mengemas pesan dalam 

periklanan yang tertuju pada anak-anak, juga untuk para pengiklan 

merancang cerita dan menggabungkan elemen iklan agar terbaca dengan 

penuh makna oleh khalayak aktif khususnya anak-anak, serta untuk pihak 

PT. Indofood CBP Sukses Makmur sebagai referensi untuk 

merencanakan pesan iklan produknya. 

 

5.3 Rekomendasi 

5.3.1 Rekomendasi Akademis 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada penerimaan pesan iklan 

kahalyak aktif pada teks iklan. Variasi peserta dalam pelaksanaan DKT 

pun terbatas pada tingkatan kelas dan perbedaan lingkungan sekitarnya. 

Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya memberi penjelasan 

pendalaman tentang karakteristik tipe pembacaan Negosiasi juga perlu 

dikembangkan kembali. 
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Selain dengan pendekatan kualitatif, penelitian selanjutnya dapat 

direkomendasikan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui 

persentase seberapa banyak tipe pembaca Dominan-Hegemoni, 

Negosiasi, dan Oposisi sesuai tipe kararkeristiknya. 

 

5.3.2 Rekomendasi Praktis 

Pihak media massa dan pengiklan bekerjasama dengan 

perusahaan untuk mengkaji lebih jauh khalayak yang ditargetkan sebagai 

penerima teks iklan karena tipe pembacaan teks berbeda-beda, 

penerimaannya dipengaruhi kuat oleh elemen iklan. Anak-anak sebagai 

kelompok usia yang memiliki perkembangan yang pesat dan sudah melek 

media secara kritis tetap membutuhkan peran orangtua dan guru karena 

sangat penting untuk terus mengembangkan diri mereka. Walaupun saat 

ini anak-anak bisa mengkritisi media, mereka tetap membutuhkan 

pengawasan. 


