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BAB V 

PENUTUP 

5.1.     Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui kuesioner dan 

wawancara dengan KPK dan ICW sebagai narasumber, banyak dari mahasiswa 

sebagai generasi muda yang masih belum mengetahui definisi, contoh tindak 

suap, hingga dampak yang ditimbulkan jika melakukan suap. Seringkali mereka 

menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan 

dengan melakukan suap dan melupakan nilai kejujuran.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan bahaya 

dari tindak suap, maka dibutuhkan kampanye sosial pencegahan suap di kalangan 

mahasiswa. Dalam kampanye ini akan diberikan informasi mengenai definisi, 

contoh, akibat, dan cara menghindari suap. Tujuannya agar mahasiswa dapat lebih 

memahami mengenai tindak suap dan tidak melakukan ataupun mencegah 

terjadinya tindak suap tersebut.  

Motion graphic dipilih menjadi media utama karena video bergambar dapat 

terlihat lebih menarik perhatian audiens dalam menyampaikan informasi 

dibandingkan dengan teks. Video motion graphic ini akan ditampilkan sebagai 

iklan pada media sosial yang sering digunakan oleh target yaitu Youtube, 

sehingga ketika target ingin menonton suatu video, mereka dapat melihat dan 

menonton iklan ini terlebih dahulu. Selain itu, video juga akan di letakkan pada 

website ACCH milik KPK serta iklan pada halaman Facebook. 
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5.2.     Saran 

Dalam pembuatan kampanye dibutuhkan perolehan data yang lengkap agar dapat 

mengetahui media yang tepat dan cocok untuk digunakan dalam kampanye. 

Penggunaan media utama yang tepat dapat berpengaruh pada keberhasilan 

kampanye.  

Sementara itu untuk pembuatan motion graphic, suara background song 

harus diperhatikan agar tidak mendominasi dan tidak terdengar lebih keras dari 

pada suara narasi. Penambahan sound effect juga baik untuk digunakan agar video 

terkesan lebih menarik. Penggunaan teks narasi harus singkat, padat, dan jelas. 

Suara narasi juga harus terdengar jelas dan tidak terlalu lama dalam pengucapan 

kata-kata. Video motion graphic sebaiknya dibuat menggunakan digital vector 

agar file video tidak terlalu besar dan video sebaiknya tidak berdurasi terlalu lama 

karena dapat membuat audiens menjadi bosan.  
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