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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penulis telah melakukan penelitian, observasi, dan pembuatan karya dengan 

rumusan masalah yaitu intensitas duduk yang terlalu tinggi untuk para pekerja 

kantor usia 21 hingga 35 tahun di DKI Jakarta. Berdasarkan rumusan masalah ini, 

penulis memperdalam latar belakang permasalahan dengan melakukan wawancara 

dengan para pakar di bidang ini, melakukan studi pustaka dan observasi lapangan. 

Penulis juga melakukan survei langsung kepada para pekerja kantor usia untuk 

mengetahui insight dari target audiens. 

 Kegiatan penelitian yang penulis lakukan membawa penulis kepada 

pembuatan kampanye sosial Sit and Fit yang dimaksudkan untuk mengurangi 

resiko negatif yang ditimbulkan dari kebiasaan para pekerja kantor duduk terlalu 

lama bekerja. Konten Sit and Fit didasarkan pada hasil penelitian baik dari 

wawancara maupun studi pustaka. Visual dibuat berdasarkan hasil survei, dan 

studi existing pada kampanye sejenis yang sudah ada sebelumnya. 

 Pembuatan karya diawali dengan perancangan konsep dasar berdasarkan 

ide-ide dengan batasan berupa usia, wilayah geografis, dan psikografis para 

pekerja kantor yang menjadi tujuan kampanye. Ide awal tersebut kemudian diolah 

menjadi sketsa, yang kemudian divisualisasikan dengan berbagai teknik seperti 

fotografi, vektor ilustrasi, dan layouting. Strategi kampanye dibagi menjadi dua, 
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dan setiap media yang digunakan dipilih berdasarkan observasi dan penelitian 

yang telah dilakukan oleh penulis sehingga diharapkan hasilnya sesuai dengan 

yang diharapkan. Media utama yang digunakan pada tahap raising awareness 

adalah poster, sedangkan pada tahap information adalah aplikasi mobile. Media-

media yang penulis gunakan dirancang agar para pekerja melakukan gerakan Sit 

and Fit secara rutin setiap hari. 

 

5.2. Saran 

 

Penulis menyarankan kepada pembaca yang ingin merancang sebuah kampanye 

sosial yang didasarkan pada sebuah fenomena sosial, untuk: 

1. Melakukan penelitian terlebih dahulu secara mendalam mengenai fenomena 

yang terjadi, seberapa besar dampaknya, dan apa yang harus dilakukan untuk 

mengatasi dampak tersebut. 

2. Melakukan proses desain berdasarkan data-data penelitian yang telah 

diperoleh agar efektif. Bukan berdasarkan keinginan penulis. 

3. Membuat banyak brainstorming dan sketsa agar karya yang dibuat lebih unik 

dan kreatif. 

4.  Mempertimbangkan berbagai kemungkinan pada media-media yang ada, dan 

membandingkan karya-karya yang sudah ada (studi existing).  
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