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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Tidak dapat dipungkiri bahwa smartphone merupakan sebuah perangkat yang 

tidak dapat dilepaskan sama sekali dari kehidupan manusia. Smartphone sendiri 

telah memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, seperti sebagai 

alat bantu dalam bekerja, mengerjakan tugas, komunikasi, hiburan, dan 

sebagainya. Kemudahan tersebut telah memunculkan ketergantungan pada 

masyarakat. Akibat ketergantungan tersebut, terdapat dampak negative yang 

muncul, yaitu memicu kerusakan pada mata. Namun sayangnya dampak buruk 

tersebut kurang diperhatikan oleh para pengguna smartphone. Maka itu 

dibutuhkan sebuah saran yang dapat menyadarkan dan memberikan informasi 

kepada para pengguna smartphone bahwa penggunaan smartphone yang 

berlebihan dapat merusak mata. Dari latar belakang tersebutlah kampanye ini 

disusun. 

 Penyusunan kampanye ini, telah didasarkan pada penelitian-penelitian yang 

menunjang keberhasilan kampanye ini. Informasi-informasi tersebut 

divisualisasikan menjadi sebuah desain kampanye yang tepat. Media kampanye 

yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu media utama dan media pendukung. 

Media utama dari kampanye ini berupas dua buah poster, sedangkan untuk media 

pendukung berupa brosur, iklan majalah, web banner, x-banner, beserta 

merchandise. Media kampanye tersebut akan memberikan informasi mengenai 
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dampak buruk ketergantungan smartphone terhadap kesehatan mata. Sedangkan 

merchandise akan berfungsi sebagai media untuk mengenalkan kampanye ini 

kepada masyrakat. 

 Selain berdasarkan hasil penelitian, penyusunan media kampanye ini juga 

didasarkan pada proses brain storming untuk menentukan desain seperti apakah 

yang tepat untuk menyampaikan kampanye ini. Desain yang dimaksud disini 

adalah pemilihan visual, warna, tipografi, serta layout yangtepat. 

5.2. Saran 

Saran yang ingin disampaikan penulis adalah bahwa perlu adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai dampak-dampak yang muncul akibat ketergantungan smartphone 

sebelum banyak pengguna smartphone yang terlanjur merasakan dampak buruk 

dari penggunaan smartphone yang berlebihan. 

Di jaman yang serba modern ini, penggunaan smartphone memang diakui 

sangat sulit untuk dihindari. Maka itu, diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang 

dapat memberikan jalan keluar yang lebih baik, tanpa harus menghilangkan 

penggunaan smartphone, tapi juga dapat mengurangi bahkan menghindari 

dampak buruk penggunaan smartphone. 
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