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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penulis telah melakukan penelitian, observasi, dan pembuatan karya dengan 

rumusan masalah “Bagaimana perancangan kampanye sosial yang dapat 

mengubah pola makan dan aktifitas fisik dalam upaya untuk mencegah penyakit 

diabetes mellitus?”. Berdasarkan rumusan tersebut penulis mencari masalah yang 

menyebabkan diabetes mellitus ini terus meningkat jumlah penderitanya, 

melakukan wawancara ke dokter ahli penyakit dalam yang paham akan diabetes 

mellitus, ahli gizi, dan juga mewawancarai target untuk mengetahui apa yang 

sebenarnya target butuhkan, darimana target mendapatkan sebuah informasi. 

Penelitian yang penulis lakukan membawa penulis pada perancangan 

kampanye sosial pencegahan diabetes mellitus dengan melalui media website dan 

poster. Materi yang penulis berikan dalam kampanye ini berdasarkan hasil 

tinjauan secara langsung ke berbagai ahli maupun secara pustaka. Konten dibuat 

berdasarkan wawancara kepada target dan juga ke beberapa ahli yang memahami 

diabetes mellitus. 

Pembuatan karya diawali dengan perancangan kampanye sosial 

berdasarkan masalah yang ada. Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada 

target dan narasumber untuk mengetahuin konten yang dibutuhkan dalam 

kampanye sosial ini. Penulis juga melakukan mind mapping dan brainstorming 

untuk menemukan media apa yang tepat dan visual seperti apa yang dapat 
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disajikan dalam kampanye sosial ini.  Setelah itu penulis melakukan sketsa karya 

dan dilanjutkan ke proses digital. 

Media poster menjadi media penghubung dan media yang menjadikan 

awal target untuk berpikir untuk merubah pola hidupnya, serta memberikan target 

informasi untuk mengakses media utama yaitu website. Media poster terdapat 

berbagai versi yaitu versi amputasi, kebutaan, minuman bersoda, dan olahraga. 

Setiap poster dan setiap halaman website yang terdapat pada kampanye sosial ini 

dimaksudkan agar target dapat mengubah pola makan dan aktifitas fisiknya dalam 

upaya pencegahan diabetes mellitus. Kampanye sosial ini diharapkan bermanfaat 

untuk menahan laju penderita diabetes mellitus yang semakin hari semakin 

bertambah banyak.  

5.2. Saran 

Melalui kampanye pencegahan diabetes mellitus ini diharapkan pembaca dapat 

tergerak dan lebih tahu cara mencegah diabetes mellitus melalui perubahan pola 

makan dan aktifitas fisik. Penulis menyarankan agar dalam penelitian tugas akhir 

selanjutnya dapat membuat karya yang lebih menarik dan bahkan membuat 

kelanjutan topik ini maupun topik lainnya yang dapat bermanfaat bagi 

masyarakat.   
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