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BAB V 

PENUTUP 

5.2. Kesimpulan 

Kesehatan tubuh dan pikiran merupakan hal yang penting dalam menjalani 

aktifitas sehari-hari, terutama bagi perempuan dengan produktivitas tinggi dimana 

disadari atau tidak sangat rentan mengalami masalah kesehatan. Karya Tugas 

akhir ini dapat memberi wawasan bahwa untuk menanggulangi masalah yang 

rentan dialami perempuan yaitu nyeri punggung dan membentuk tubuh ideal dapat 

dilakukan dengan olahraga pilates yang mudah dilakukan, praktis, dan tanpa alat.  

Perancangan kampanye sosial ini dirancang dengan ilustrasi vector 

sederhana agar mudah dimengerti oleh target audiens. Penyampaian pesan visual 

menggunakan strategi before only yaitu menampilkan ilustrasi masalah kondisi 

tubuh perempuan sebelum pilates yaitu sakit punggung dan perut buncit, dibantu 

dengan teks yang merupakan pesan utama kampanye yaitu less back pain with 

pilates dan less belly fat with pilates. Iklan di majalah merupakan media utama 

yang berisi pesan untuk menyadarkan dan mengajak target audiens agar rutin 

latihan pilates. Desain web banner website dan facebook berisi informasi 

mengenai pilates dan promosi booklet pilates berisi info lengkap pilates yang bisa 

didapatkan secara gratis dalam produk Entrasol Active.  

5.3. Saran 

Penulis menyarankan agar Entrasol terus membuat kampanye sosial yang 

bermanfaat bagi masyarakat khususnya kampanye sosial yang berhubungan 
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dengan kesehatan. Karena seiring dengan perkembangan zaman, makin banyak 

bermunculan penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang rentan dialami 

masyarakat sekarang ini. Untuk itu penulis menyarankan untuk membuat 

kampanye sosial yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan merubah 

perilaku menjadi lebih sehat, misalnya dapat dibuat perancangan kampanye sosial 

ubah pola hidup menjadi lebih sehat atau ayo konsumsi makanan sehat. 
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