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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 5.1.

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang media visual yang tepat untuk 

kampanye sosial cegah rabun sejak dini. Berdasarkan pengumpulan data dan 

analisis, konsep perancangannya adalah menginformasikan kepada orangtua 

tentang keadaan anak yang memiliki cita-cita namun tidak dapat tercapai karena 

mengalami rabun. Langkah Kampanye sosial ini dilakukan untuk mengajak 

masyarakat khususnya orang tua untuk melakukan pencegahan rabun agar tidak 

terjadi sejak anak usia sekolah demi menunjang aktivitas, prestasi dan masa depan 

anak akan cita-citanya. 

Perancangan ini menggunakan media yang dapat dijangkau oleh target 

audience yakni dengan menggunakan poster, majalah, website dan media sosial 

sebagai media primer. Selain itu juga menggunakan brosur, x banner, dan 

merchandise sebagai media sekunder. Media-media tersebut ditentukan 

berdasarkan analisis dan pertimbangan terhadap target audience. Selain itu 

pendekatan kepada orang tua dilakukan dengan menggambarkan cita-cita anak 

berupa profesi seperti tentara, pilot dan olahragawan yang tidak dapat dicapai jika 

anak mengalami rabun, karena profesi tersebut menjadikan syarat kesehatan fisik 

termasuk keshatan mata untuk bergabung. Melalui media-media dan pendekatan 

tersebut diharapkan pesan yang ingin disampaikan melalui kampanye sosial ini 

dapat di terima dengan baik oleh target audience, yakni pesan untuk 

mengupayakan pencegahan rabun sejak dini.  
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 Saran 5.2.

Bagi pembaca yang ingin mengangkat topik perancangan yang serupa, penulis 

menyarankan bahwa topik ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut seperti 

membuat buku ilustrasi ataupun boardgame tantang upaya pencegahan mata 

rabun, yang membahas tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan mata, menghindari 

kebiasaan buruk yang dapat merusak mata dan tetang olahraga mata sebagai 

upaya untuk menjaga kesehatan mata. Melalui pengembangan tersebut dapat 

menciptakan media yang mendekatkan antara orang tua dan anak sehingga 

mendukung upaya dan informasi pencegahaan rabun dapat sampai lebih mudah 

kepada anak. 
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