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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Sarapan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mencukupi gizi 

harian terutama bagi anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Anak 

membutuhkan asupan gizi yang baik dan hal ini dapat dimulai dengan menu 

sarapan yang seimbang. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari sarapan 

seimbang yakni pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, anak dapat 

beraktivitas dengan baik dan daya tahan tubuh anak menjadi kuat sehingga 

menghasilkan anak-anak yang hebat. 

Berdasarkan penelitian dan survey yang dilakukan penulis, kurangnya 

informasi mengenai sarapan seimbang merupakan kendala utama bagi para ibu 

untuk merealisasikan hal ini, keterbatasan waktu pada pagi hari juga menjadi 

salah satu kendala lainnya. Dengan demikian informasi mengenai sarapan 

seimbang dan praktis sangat dibutuhkan oleh para ibu agar dapat menerapkan 

kebiasaan baik ini bagi anak. 

Target utama dalam kampanye ini adalah ibu berusia 27-32 tahun yang 

memiliki anak 2-6 tahun diperlukan penyampaian yang benar sehingga informasi 

dapat tersampaikan dengan tepat kepada target. Informasi dalam kampanye ini 

dikomunikasikan melalui media utama booklet disertai media pendukung poster. 

Teknik yang digunakan dalam pembuatan visual dari kampanye ini adalah ada 

fotografi dan ilustrasi. Berdasarkan teori yang didapatkan penulis, teknik fotografi 

dapat menampilkan pesan secara realistis dan ilustrasi dapat membantu 

penyampaian informasi. 

Perancangan Kampanya..., Avelia Iriani, FSD UMN, 2015
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Dalam menunjang kampanye ini, kampanye sosial sarapan seimbang 

bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan PERSAGI untuk mengangkat 

kredibilitas dari informasi yang disampaikan. Kampanye ini juga mendapat 

dukungan dari Kraft Indonesia dan Greenfields Indonesia sebagai sponsor dalam 

bentuk dana.  

5.2. Saran 

Pertumbuhan anak usia 2-6 tahun merupakan masa keemasan. Pada masa ini 

peran orang tua terutama ibu sangat diperlukan untuk memberikan asupan gizi 

yang tepat dalam menunjang pertumbuhannya. Ibu sebaiknya menerapkan 

kebiasaan pola menu makan yang baik, dimulai dengan memberikan menu 

sarapan yang seimbang. Hal ini diharapkan akan menjadi sebuah kebiasaan yang 

baik bagi anak.  

 

Perancangan Kampanya..., Avelia Iriani, FSD UMN, 2015




