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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian, obervasi, dan perancangan karya dengan rumusan 

masalah “Bagaimana perancangan kampanye sosial yang dapat mengedukasi serta 

meningkatkan kepedulian terhadap bahaya obesitas guna mencegah peningkatan 

obesitas di DKI Jakarta?”.Berdasarkan rumusan tersebut penulis mencari masalah 

yang menjadi penyebab obesitas di DKI Jakarta yang terus meningkat setiap 

tahunnya di DKI Jakarta. Dengan melakukan wawancara kepada ahli gizi yang 

paham akan masalah obesitas dan wawancara kepada target serta membagikan 

kuisioner dengan teknik sampling random untuk memahami apa yang menjadi 

masalah dan mencari solusi seperti apa yang mereka butuhkan, Selain itu, penulis 

juga melakukan observasi ke beberapa tempat  yang dianggap memiliki 

keterkaitan terhadapat penyebab obesitas serta menelusuri tinjauan secara 

langsung kepada ahli dan pustaka agar data yang penulis butuhkan dalam mencari 

solusi permasalahan obesitas tepat sasaran. 

Berdasarkan penelusuran informasi tersebut akhirnya penulis memilih 

media-media yang penulis rasa tepat untuk digunakan. Penulis memilih website 

dan aplikasi untuk smartphone sebagai media utama dan media sekunder sebagai 

media pendukung dalam sosialisasi kampanye antara lain, poster, leaflet, sticker, 

pin, dan media sosial yaitu facebook dan twitter. 
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Perancangan karya diawali dengan memahami permasalahan yang ada 

untuk mengetahui kebutuhan dan strategi yang tepat untuk di aplikasikan dalam 

kampanye sosial ini. Selain itu penulis juga melakukan mind mapping dan 

brainstorming untuk mengetahui media yang tepat serta visual seperti apa yang 

dapat disajikan dalam kampanye sosial ini. Kemudian dari situ penulis mulai 

melakukan sketsa karya yang nantinya akan dilanjutkan ketahap digital. 

Dari hasil perancangan media kampanye sosial obesitas ini dimaksudkan 

untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya 

obesitas. Dan di harapkan kampanye sosial ini dapat bermanfaat untuk 

mengurangi penderita obesitas di DKI Jakarta yang semakin meningkat setiap 

tahunnya dan menyadarkan setiap orang akan pentingnya gaya hidup sehat. 

5.2. Saran 

Penulis menyarakan kepada pembaca yang ingin membuat sebuah kampanye 

sosial atau ingin meneruskan perancangan kampanye sosial yang penulis buat 

berdasarkan: 

1. Melakukan wawancara kepada ahli yang bersangkutan terhadap masalah 

yang dibahas. 

2. Melakukan wawancara kepada target untuk mengetahui permasalahan dan 

apa yang dbutuhkan oleh target. 

3. Melakukan observasi terhadap fenomena yang terjadi. 

4. Mengumpulkan data-data/informasi lain yang dirasa penting sebagai 

pemecahan masalah. 

5. Memilih media yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan target. 
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6. Perancangan kampanye ini dapat dilanjutkan dengan mengambil tema 

yang sama, namun dengan permasalah berbeda, cakupan yang lebih 

luas/sempit serta pengunaan media yang tepat.
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