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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Perancangan kampanye sosial tentang bahaya kecanduan game online ini berawal 

dari beberapa kasus kecanduan yang penulis temui, penulis awalnya tidak berfikir 

bahwa efek jangka panjangnya bisa menjadi parah dikarenakan penulis lumayan 

sering bermain game onlne, setelah penulis mencari cari data lebih lanjut ternyata 

hal ini cukup merepotkan apabila dibiarkan terus menerus, tidak hanya penyakit 

fisik namun mental juga termasuk. 

 Oleh karena itu, penulis merancang kampanye sosial tentang bahaya 

kecanduan game online supaya bisa meningkatkan awareness terhadap masalah ini 

dan mulai untuk tidak menganggap remeh masalah tersebut. Penulis menggunakan 

metode perancangan dari Antar Venus (2018) dan memulai penelitian dari analisis 

masalah. Berdasarkan hasil riset, media online merupakan cara paling efektif untuk 

mendekati target dikarenakan target lebih banyak menghabiskan waktunya untuk 

online. Media online tersebut meliputi website, youtube, Instagram dan facebook. 

Kemudian dibantu dengan media offline seperti poster untuk menambah perhatian 

dari target. 

 Tahap selanjutnya diikuti dengan penyusunan tujuan dan identifikasi serta 

segmentasi sasaran yang menghasilkan STP dalam perancangan, lalu kemudian 

lanjut ke tahap menentukan pesan dari kampanye dimana penulis membuat pesan 

bahwa bermain game itu tidak apa asal tidak berlebihan dan dengan slogan 
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#BeaBetterGamer. Tahap selanjutnya ialah mengatur strategi dan alokasi sumber 

daya dimana penulis menggunakan strategi dari Dentsu yang bernama AISAS 

(attention, interest, search, action, share), dari situ didapatkan hasil visual yang 

tepat dan di publish sesuai dengan strategi. Tahap terakhir ialah evaluasi dan 

menyajikan kampanye kepada pihak yang berwenang. 

 Saran 

Selama proses perancangan kampanye ini, bahwa tingkat kepedulian terhadap 

kecanduan game online masih sangat kurang dan hamper tidak ada pemberitahuan 

yang detail tentang kecanduan game online. Hanya sekedar info yang numpang 

lewat,  penulis menyarankan  agar kasus ini ditindak lanjuti baik dengan kampanye 

langsung atau  pembelajaran dari pihak yang ternama seperti mentri kesehatan atau 

organisasi kedokteran. Dikarenakan semakin banyaknya game online yang 

berkembang di Indonesia membuat kecanduan ini semakin memungkinkan terjadi, 

setelah kampanye ini penulis berharap pemain lebih dewasa dalam menyikapi 

perkembangan game online ini dan mengurangi jumlah kecanduan game online.
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