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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari hasil riset, penulis dapat 

menjawab pertanyaan rumusan masalah pada Bab I tentang strategi yang tepat 

untuk merancang kampanye sosial agar masyarakat atau orang tua melakukan 

langkah SHK pada setiap kelahiran bayi. Penulis membuat konsep perancangan 

kampanye sosial berupa video motion graphic karena dapat menarik perhatian 

audiens sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap kampanye dan 

informasinya dapat lebih mudah dipahami. Penggunaan media digital sebagai 

media utama, karena media digital memiliki efek yang lebih tinggi dibanding media 

cetak, namun media cetak tetap dibuat untuk mendukung media utama.  

 Perancangan visual pada video menggunakan gaya visual flat design dengan 

teknik vector, karena flat design merupakan gaya desain yang ringan dan efisien 

untuk ukuran sebuah video dan web. Gaya visual flat design yang modern dan fresh 

juga dapat diasosiasikan dengan target yang merupakan orang tua usia muda dengan 

segmentasi menengah sampai atas, gaya visual ini juga dapat memberi kesan 

sederhana dan kekanakan sesuai dengan keyword dan studi visual yang dilakukan 

oleh penulis. Penggunaan warna-warna kontras yang beragam digunakan untuk 

memberi kesan kanak-kanak dan ceria, serta dapat membuat tampilan sebuah video 

lebih eye-catching. 
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5.2. Saran 

Dalam merancang kampanye berupa video motion graphic ini, tidak sedikit kendala 

yang penulis temukan, diantaranya dalah pemilihan konten. Mengingat benyaknya 

informasi yang perlu dijelaskan kepada audiens, konten yang terlalu lengkap akan 

membutuhkan durasi yang lama sehingga video akan menjadi kurang efektif saat 

diterima oleh audiens, sementara konten yang terlalu sedikit tidak akan menjelaskan 

informasi secara sempurna. Oleh karena itu dalam perancangan video motion 

graphic harus menciptakan alur konten dan cerita yang baik agar dapat mudah 

dimengerti, serta tetap harus mengusahakan untuk merancang visual atau 

styleframe yang menarik agar audiens dapat menikmati saat menonton video 

tersebut.  

Penyakit kelainan tiroid yang dialami oleh bayi baru lahir sebenarnya ada 

dua macam yaitu, Hipotiroid dan Hipertiroid. Hipotiroid seperti yang dibahas oleh 

penulis berdampak pada anak menjadi pasif dan terhambat pertumbuhan fisik 

maupun mentalnya, sedangkan Hipertiroid merupakan kebalikan dari Hipotiroid 

yaitu, berdampak pada anak menjadi terlalu hiperaktif hingga pertumbuhan dan 

metabolisme yang sangat cepat bahkan dapat mengakibatkan kematian. Penulis 

menyarankan kepada peserta tugas akhir berikutnya untuk menggali lebih dalam 

topik terkait penyakit kelainan akibat gangguan tiroid, karena tiroid merupakan 

organ vital yang memiliki peran sebagai master control yang sangat penting bagi 

kerja tubuh anak-anak maupun dewasa. 
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