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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Perancangan kampanye sosial untuk meningkatkan kegemaran anak balita dalam 

mengkonsumsi sayuran hijau ini berawal dikarenakan penulis sering sekali melihat 

anak-anak jarang mengkonsumsi sayur dalam menu makanannya. Serta adanya lagi 

riset yang mengatakan memang sesungguhnya masih banyak sekali masyarakat 

yang jarang mengkonsumsi sayuran setiap harinya.  

 Oleh sebab itu, penulis merancang sebuah kampanye yang ditargetkan 

kepada anak usia balita, dikarenaka pada usia balita, pengenalan jenis makanan 

pada anak sangat diutuhkan untuk kedepannya. Penulis menggunakan metode 

perancangan Landa (2011) yang menggunakan orientasi, analisis,  konsep, desain 

dan implementasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tahapan dalam proses 

pembuatan kampanye. 

 Kemudian penulis membuat kampanye dengan menggunkan strategi 

menurut Dentsu (2011) yang merupakan terdapat strategi AISAS seperti adanya 

Attention dan Interest yang dimana penulis melakukan penyebaran informasi yang 

dapat mendukung untuk mengarah kepada tahapan Seacrh. Pada tahapan Search, 

merupakan tahapan masyarakat khususnya ibu muda yang mempunyai anak balita 

yang tidak menyukai sayuran, ingin mencari tahu informasi tersebut kepada 

Youtube dan media sosial lainnya. Setelah itu, penulis mengharapkan adanya  
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Action  yang dilakukan oleh target penulis yang akan di Share kepada orang sekitar. 

Hal ini bertujuan supaya strategi saat melakuan kampanye dapat berjalan sesuai 

jadwal yang sudah di tetapkan. 

5.2 Saran 

Dalam proses pembuatan kampanye mengenai sayuran ini, penulis menyadari 

masyarakat harus memulainya dari hal terkecil dahulu yang dimulai sejak dini. 

Dengan adanya kampannye ini bertujuan untuk mengingatkan kembali mengenai 

kembali kesehatan yang dimulai dari hal terkecil agar tidak terjadi gangguan pada 

kesehatan khususnya anak balita. Untuk kedepnnya, penulis berharap adanya 

sebuah aplikasi yang mengingatkan untuk memberi menu makanan setiap harinya 

terutama perhitungan dalam pemberian sayuran hijau setiap harinya. Hal ini 

bertujuan untuk terus meningkatkan pengkonsumsian sayuran hijau yang ada di 

Indonesia. 
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