
93 

BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

V.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti di bab 

sebelumnya, maka keseluruhan dalam penelitian ini yang 

menggunakan metode reception analysis adalah sebagai berikut, 

tipologi dominated code menganggap bahwa melakukan persiapan 

yang matang sebelum memulai hidup pernikahan merupakan 

sesuatu yang wajar dan memang patut untuk dilakukan. Lebih baik 

melakukan persiapan yang matang seperti pekerjaan yang tetap, 

mempersiapkan segala kebutuhan seperti rumah, kendaraan, dll, 

bahkan mempersiapkan dari segi mental. Begitu juga dengan 

bantuan pihak lain dalam mempersiapkan hidup pernikahan, bahwa 

dalam mempersiapkan sebuah pernikahan yang sukses, campur 

tangan dari pihak lain tidak bisa dipisahkan begitu saja.  

Sedangkan jawaban dengan tipologi negotiated code 

mengenai melakukan persiapan yang matang sebelum memulai hidup 

pernikahan, berpandangan bahwa tidak salah bila mengatakan 

sebelum menikah lebih baik melakukan persiapan yang matang dari 

segi finansial maupun yang lainnya, namun di sisi lain juga harus 

menghargai pilihan individu bila ingin melakukan pernikahan tanpa 

persiapan. Pandangan negotiated code yang lainnya juga didapatkan 

oleh peneliti, yaitu mempersiapkan kehidupan pernikahan tidak bisa 

dilepaskan dari bantuan pihak lain, walaupun dari sisi pengalaman 
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pribadi justru tidak mendapatkan bantuan dari sisi keluarga sama 

sekali. 

Penerimaan yang terakhir meliputi tipologi opposition code 

yang berpandangan bahwa melakukan persiapan yang matang 

sebelum memulai hidup pernikahan tidak harus sebelum melakukan 

pernikahan. Melakukan persiapan bisa juga dilakukan saat sudah 

menjalani kehidupan pernikahan itu sendiri. Sedangkan tipologi 

opposition code mengenai bantuan pihak lain dalam mempersiapkan 

hidup pernikahan, tidak didapatkan dalam penelitian ini. 

Sedangkan peneliti mendapat kesimpulan yang menarik 

mengenai pernikahan yang sukses bagi remaja. Di antaranya bahwa 

pernikahan yang sukses harus dapat memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya, pemenuhan dalam kebutuhan rohani sudah dapat 

dipenuhi melalui sisi Agama. Tidak hanya sampai di situ, 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik kepada istri, anak, 

orang tua, bahkan kepada mertua merupakan sesuatu yang diperlukan 

untuk memenuhi kategori sebagai keluarga yang sukses bagi remaja. 

Peneliti menilai bahwa terdapat manfaat dari penerimaan 

yang berbeda meliputi Dominated Code, Negotiated Code, dan 

Opposition Code bagi kampanye Genre yang dilakukan oleh 

BKKBN, dalam hal ini melalui ILM “Generasi Smart, Generasi 

Berencana.” Bahwa program Genre yang menitikberatkan pada 

persiapan yang matang sebelum menjalani hidup pernikahan dan 

standar usia yang telah ditetapkan oleh BKKBN, perlu ditinjau ulang 
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dalam pesan kampanye Genre melalui ILM “Generasi Smart, 

Generasi Berencana.” Semua pernyataan tersebut tercermin dari 

beragamnya pemaknaan para remaja mengenai ILM “Generasi Smart, 

Generasi Berencana.” 

V.2. Saran 

 Penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode semiotik, 

ataupun metode lainnya. Jika menggunakan metode semiotik dalam 

mendalami penelitian ini, bisa saja dilakukan analisis berdasarkan 

symbol dan kata-kata yang terdapat dalam scene ILM “Generasi 

Smart, Generasi Berencana”.  
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