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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pemanasan global sudah lama membuat manusia menderita. Banyak aksi yang 

dilakukan untuk menguranginya tetapi pemanasan global tidak kunjung reda. 

Sebagai generasi penerus, anak-anak berhak untuk mendapatkan bumi sebagai 

tempat yang layak untuk ditinggali. Oleh karena aktivitas Go Green yang 

dilakukan selama ini belum dapat memulihkan bumi seperti semua, maka anak-

anak sebaiknya juga mengetahui cara melestarikan bumi sedari kecil sehingga 

rasa sayang pada alam semesta akan tertanam sampai mereka dewasa kelak.  

Anak-anak yang menjadi target audiens kampanye ini adalah mereka yang 

berusia enam sampai delapan tahun. Diperlukan metode yang berbeda untuk 

mengajarkan mereka mengenai Go Green. Komunikasi harus disesuaikan dengan 

tingkat umur sehingga penyampaian informasi dapat tersampaikan dengan baik. 

Untuk dapat berkomunikasi dengan anak-anak maka sebaiknya mengetahui sifat 

dan apa yang disukai oleh mereka terlebih dahulu. Dari situ media kampanye dan 

visualisasi desain dapat dibuat. 

Berdasarkan hasil studi pustaka, wawancara, penyebaran kuesioner, dan 

penelitian lapangan didapat beberapa kesimpulan. Dari studi pustaka dan 

wawancara didapat bahwa anak-anak jaman sekarang sudah dapat menggunakan 

internet sebagai fasilitas yang diberikan orang tua mereka untuk belajar. Internet 
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dirasa adalah media yang tepat untuk kampanye ini karena sifatnya yang digital 

tidak membutuhkan penggunaan kertas terlalu banyak untuk menyampaikan 

serangkaian informasi. Lagipula pada jaman sekarang ini sudah tidak mungkin 

melarang anak untuk menggunakan internet. Internet dan teknologi yang lainnya 

dapat menjadi buruk pabila dipersalahgunakan, tetapi apabila dipergunakan secara 

benar maka hasilnya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Dari hasil kuesioner dan penelitian lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

anak-anak menyukai banyak menyukai gambar daripada unsur yang lainnya. Di 

pembuatan situs web ini gambar ditonjolkan lebih banyak daripada teks dan audio 

untuk menimbulkan ketertarikan pada penggunanya yang notabene adalah anak-

anak. Untuk unsur pembentuk situs web lainnya seperti warna, teks, huruf, dan 

sebagainya disesuaikan dengan sifat anak-anak yang cerita, selalu ingin tahu, dan 

menyenangkan. 

Untuk membuat mereka paham tidak hanya dari segi pengetahuan mengenai 

Go Green tetapi juga paham dari segi implementasi informasi maka dibuatlah 

beberapa permainan virtual yang dapat dimainkan oleh mereka. Permainan dalam 

situs web ini sifatnya edukatif yang dapat membantu pertumbuhan kecerdasan 

anak-anak yang berbeda-beda. Kecerdasan itu adalah kecerdasan dalam hal logis 

matematis, verbal linguistik, intrapersonal, interpersonal, motorik kasar dan halus, 

musikal, visual spasial, dan naturalis. Setiap kecerdasan mempunyai 

permainannya masing-masing yang berhubungan dengan Go Green sehingga 

anak-anak tidak hanya cerdas dalam hal Go Green tetapi juga dalam hal-hal 
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lainnya. Metode seperti ini dikenal dengan sebutan Fun Learning, belajar yang 

menyenagkan. 

Untuk mempromosikan situs web ini maka peranan media cetak dibutuhkan. 

Promosi berupa iklan baik secara promosi maupun advertorial akan menggunakan 

media cetak koran dan majalah. Koran yang dijadikan media promosi adalah 

koran Kompas dan untuk majalah digunakan majalah anak-anak Bobo dan 

majalah untuk para orangtua yaitu Parents Guide. Penggunaan media cetak ini 

dilakukan karena jenis koran dan majalan akan selalu ada di masyarakat dan 

merupakan media yang tidak pernah mati. Penyampaian setiap promosi tersebut 

juga berbeda-beda sesuai dengan target audiens dari promosi. 

 

B. Saran 

Anak-anak sebaiknya diberi bekal mengenai Go Green atau gaya hidup hijau 

sejak dini karena kalau sudah dewasa, akan lebih sulit untuk menerapkannya. 

Anak-anak yang mencintai alam akan berpengaruh baik kepada psikologi ataupun 

emosi kepada dirinya sendiri maupun sesama. Oleh karena itu sebagai orang yang 

sudah melewati masa anak-anak dan dikategorikan sebagai orang dewasa, 

sebaiknya turut membantu dalam mendukung anak-anak melakukan gaya hidup 

hijaunya. Tidak harus melakukan hal-hal besar untuk Go Green, tetapi mulailah 

dari hal-hal kecil dan sederhana yang ada di kehidupan sendiri, dengan begitu 

perlahan tapi pasti, bumi akan berangsur-angsur pulih dan pemanasan global 

dapat ditangani. 
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Untuk kedepannya apabila ada waktu, dana, dan pekerjanya, situs web ini 

diharapkan dapat berjalan secara nyata sehingga anak-anak di Indonesia serta 

seluruh dunia dapat mengaksesnya dan mendapatkan banyak informasi serta 

keceriaan di dalamnya. Dengan terus-menerus melakukan kegitan-kegiatan 

pelestarian bumi, sekecil apapun kegiatan itu akan sangat berarti bagi bumi. 

Jangan hanya dijadikan tren yang semusim saja tetapi dijadikan gaya hidup. 

Masih belum terlambat untuk memulihkan bumi dan menjadikannya tempat yang 

layak bagi generasi-geneari selanjutnya. 
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