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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Pada kampanye sosial ini terdapat beberapa permasalahan yang layak untuk 

dicermati diantaranya mengenai pemikiran masyarakat mengenai imunisasi MR 

sebagai langkah nyata untuk mencegah infeksi Rubella pada kehamilan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terdapat pemikiran 

konvensional dan anti terhadap imunisasi MR di masyarakat. Oleh sebab itu 

penulis melalui tugas akhir ini ingin membuat kampanye sosial yang mampu 

mempersuasi masyarakat mengenai imunisasi MR. 

 Penulis melakukan penelitian guna mendalami masalah yang terjadi di 

masyarakat. Pendalaman yang dilakukan penulis diantaranya melakukan 

wawancara terhadap instansi kesehatan, dan masyarakat. Dalam wawancara ini 

masyarakat yang menjadi narasumber merupakan wanita yang pernah terinfeksi 

Rubella saat masa kehamilan dan wanita yang berada pada usia produktif 

kehamilan. Berdasarkan masukan dari berbagai pemikiran yang penulis temukan 

dari wawancara, ditemukan konsep mengenai ketakutan terhadap dampak yang 

diakibatkan oleh infeksi Rubella. Berangkat dari hal itu penulis membuat visual 

yang menggambarkan ketakutan akan kehilangan yang di dramatisir ke dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Untuk mewujudkan visual yang telah dibuat penulis menggunakan 

pendekatan visual untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari, hal ini bertujuan 
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agar pesan yang dibuat memiliki kedekatan dan bisa diterima oleh masyarakat 

selaku target audien. Semua visualisasi diwujudkan dengan menggunakan teknik 

fotografi sebagai visual utama dalam kampanye sosial yang dibuat. Penggunaan 

media yang digunakan dalam kampanye ini adalah media yang memiliki potensi 

kontak dengan audien paling dominan. Media yang digunakan dalam kampanye 

ini diantaranya adalah poster, billboard, spanduk, brosur, roll banner,dan suvenir. 

Semua media digunakan untuk menyampaikan pesan dan menjaga pesan yang 

telah diterima oleh masyarakat selaku target audien. Perancangan kampanye sosial 

ini diharapkan dapat diterima oleh target audien yaitu para wanita yang berada 

pada usia produktif kehamilan sehingga bisa meningkatkan kepedulian terhadap 

imunisasi MR sebagai langkah untuk mencegah resiko terinfeksi Rubella saat 

masa kehamilan. 

5.2. Saran 

Pada penyusunan kampanye sosial untuk tugas akhir ini tidaklah sempurna. 

Disadari baik secara langsung maupun tidak langsung terdapat banyak keluputan 

yang terjadi dalam perancangan tugas akhir ini. Oleh sebab itu penulis 

memberikan saran bagi mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir, terutama 

dalam hal perancangan kampanye sosial supaya melakukan penelitian lebih dalam 

mengenai masalah yang bersangkutan dengan topik dan dapat diselesaikan dengan 

solusi desain grafis yang tepat. 
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