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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dan data yang 

telah diperoleh, dibuatlah sebuah perancangan kampanye sosial tentang efek 

samping penggunaan high heels untuk wanita. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yaitu 

dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Metode kuantitatif 

yaitu dengan membagikan kuesioner mengenai kosmetika. Teknik yang 

digunakan untuk gambar pada poster kampanye adalah dengan menggunakan 

teknik fotografi, karena dapat menyampaikan informasi dan pesan yang lebih 

baik. Konsep dari perancangan kampanye sosial tentang efek samping 

penggunaan high heels untuk wanita adalah tajam dan sakit. Tajam diterapkan 

pada visual benda-benda tajam yaitu pisau, gunting dan cutter. Sakit diterapkan 

kepada visual benda tajam yang ditusuk kepada tumit kaki yang dimana 

menggambarkan bahwa menggunakan high heels akan terasa sakit seperti ditusuk 

benda tajam. Lalu langkah demi langkah secara terperinci dengan menggunakan 

teknik fotografi di studio foto menggunakan model yang seolah-olah 

menggunakan high heels namun terasa seperti terinjak benda tajam.  Warna yang 

digunakan untuk layout poster ini adalah putih, karena ingin memberikan fokus 

kepada kaki yang sedang menggunakan high heels.  
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Poster dibuat untuk dipasang diiklan majalah yang berukuran 20.5x27.5 cm 

dengan bahan Art paper 150gsm. Dalam proses perancangan kampanye ini, 

diperlukan adanya verifikasi ke dokter spesialis tulang untuk memastikan bahwa 

penggunaan high heels akan sangat berbahaya bila digunakan secara terus 

menerus. Setelah melakukan verifikasi ke dokter, penulis mencoba bertanya 

kepada wanita-wanita pengguna high heels yang memiliki profesi yang berbeda 

seperti pramugari, wanita kantoran dan wanita wirausaha. Harapan untuk 

perancangan kampanye sosial tentang efek samping penggunaan high heels ini 

adalah mampu membantu wanita-wanita diluar sana yang suka menggunakan high 

heels dari informasi dan pesan yang sudah disampaikan sehingga terhindar dari 

penyakit dan cedera yang akan ditimbulkan. adanya solusi untuk mencegah 

terjadinya efek samping dari penggunaan high heels adalah, dengan rutin memijat 

kaki setelah penggunaan high heels, merendam kaki di air hangat selama 10-15 

menit, melakukan headstand selama 10 menit. Kegiatan tersebut dapat 

menghilangkan rasa sakit pada kaki setelah penggunaan high heels. 

5.2.Saran 

Penulis berharap perancangan kampanye sosial ini bisa dijadikan referensi 

dan dalam perancangan kampanye ini banyak yang akhirnya mengetahui berbagai 

efek samping pada kaki jika menggunakan high heels secara terus menerus. 

Harapan kedepannya adalah akan banyak yang ikut memberikan informasi 

mengenai bahaya dari penggunaan high heels dan cara terhindar dari penggunaan 

high heels.  Saran untuk peneliti selanjutnya adalah lebih memperdalam informasi 

penyakit-penyakit apa saja yang akan timbul jika menggunakan high heels setiap 
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hari. Memperbanyak observasi yang dilakukan secara langsung, pencarian data, 

dan eksplorasi juga perlu dilakukan untuk mencapai hasil karya yang maksimal. 

Melakukan studi existing terhadap kampanye yang sudah ada yang dapat 

dijadikan refrensi perancangan kampanye sosial tentang kesehatan terutama 

kesehatan tulang sebagai refrensi dalam mendesain.  
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