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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penulis menyusun dan merancang konsep Tugas akhir ini agar kampanye ini 

berhasil mengajak masyarakat khususnya kepada orang tua yang sedang 

mengarahkan anaknya dalam hal mengatur pemenuhan kebutuhan nutrisi anak 

khususnya dalam hal konsumsi ikan. Di mana melalui sebuah desain diharapkan 

dapat memberi pengetahuan dan wawasan dan juga dapat merubah pola pikir atau 

perilaku konsumen atau khalayak umum. Dan kesimpulan yang diambil 

sehubungan perancangan kampanye ini adalah berbagai tahapan dalam 

perancangan strategi komunikasi mencerminkan bagaimana langkah-langkah yang 

perlu diambil dan analisis penggunaaan media agar bisa berjalan sesuai harapan. 

Termasuk pemanfaatan teknologi yang bisa membantu dalam penyebaran 

informasi secara meluas dan cepat. Di mana orang-orang akan mencari tahu 

mengenai potensi ikan yang bisa dikonsumsi dan mampu bermanfaat bagi tubuh 

karena menyangkut proses pembelajaran kesehatan untuk masa depan. 

5.2. Saran 

Penulis merancang suatu desain, untuk mengedukasi dan memberi pengetahuan 

mengenai informasi tentang manfaat dari protein ikan yang penting bagi 

kesehatan yang diharapkan kepada masyarakat agar dapat merubah mindset dan 

terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga asupan gizi dari ikan. 
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Maka dari itu kampanye ini perlu mendapat perhatian mulai dari orang tua hingga 

anak-anak agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Dan kemudian untuk mahasiswa tingkat akhir selanjutnya saat akan 

merancang tugas akhir, disarankan untuk memilah dan mengangkat sebuah topik 

desain yang sesuai dengan kemampuan bidangnya dan dapat membuat analisis 

masalah secara lengkap. Dalam pengerjaan yang disertai manajemen waktu 

diharapkan hasil karyanya dapat sesuai harapan walaupun nantinya akan 

mendapatkan beberapa revisi sebagai bahan pembelajaran yang bisa disadari 

sebagai pembangun karakter anda nanti bila memasuki dunia kerja. 
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