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BAB V  

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Anak pada usia 11 hingga 14 tahun rentan akan penyakit tulang belakang lordosis. 

Sebagian besar dari mereka, merasakan namun tidak tahu akan pengetahuan 

lordosis seperti pengertian, gejala, dan penyebab serta dampak panjangnya 

sehingga mereka menyepelekan penyakit ini. Seperti yang dikatakan dr. Dian Naka 

Eriawati sp.KFR. bahwa anak pada masa sekolah menengah pertama banyak 

mengeluhkan rasa sakit di tulang belakang bagian bawah. 

 Penulis menyadari bahwa tulang belakang yang sehat dan kuat merupakan 

pondasi utama pada tubuh untuk melakukan aktivitas dari yang ringan hingga berat. 

Maka, solusi dari masalah lordosis tersebut yaitu melakukan perancangan 

kampanye sosial untuk usia 11 hingga 14 tahun. Dan bertujuan untuk 

menginformasi akan pengertian dan bahaya lordosis, namun mengajak audiens 

untuk bergerak untuk mencegah lordosis sejak dini dengan senam tulang belakang. 

 Pesan yang disampaikan melalui proses perancangan kampanye sosial ini 

berlangsung efektif dan sesuai audiens, dengan strategi AIDDA ( Attention, 

Interesr, Desire, Decision, Action) yang menjadi pegangan utama dalam 

menentukan dan merancangan media kampanye sosial ini. 

 Media yang penulis gunakan dalam perancangan kampanye sosial ini adalah 

media utama dan media pendukung. Media utama berupa poster, brosur, dan flyer, 
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serta sosial media. Sedangkan media pendukung berupa merchandise ( tas, kaos, 

sticker, pin, penggaris ) . Media dipilih berdasarkan relasi dengan target audiens 

yang merupakan siswi sekolah menengah pertama usia 11 hingga 14 tahun, 

sehingga informasi disampaikan secara langsung.  

5.2 Saran 

Saran bagi mahasiswa yang ingin mengambil perancangan kampanye sosial yang 

bertopik penyakit sebagai tugas akhir, untuk lebih mendalami pencarian data – data 

yang statis dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Dikarenakan dalam 

mencari data yang akurat cukup sulit dan disarankan untuk mencari narasumber 

yang merupakan spesialis penyakit yang menjadi judul tugas akhir. Dalam 

penentuan target audiens juga disarankan ditentukan diawal dan sesuai dengan 

urgensi penyakit tersebut dan yang masih dapat di cegah dan diobati, untuk 

menentukan media apa saja yang akan dibuat dan dirancangkan. Sehingga 

perancangan kampanye yang dilakukan sesuai dan efektif. 
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