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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, 

penulis dapat menarik kesimpulan dari pembuatan tugas akhir ini yang akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

Kampanye sosial cara penanganan penderita alzheimer ini diharapkan penulis 

dapat menghasilkan dampak positif untuk para caregiver yang menangani 

penderita penyakit alzheimer. Pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis 

dalam kampanye tugas akhir ini yaitu dalam menghadapi orang yang terkena 

penyakit alzheimer terutama anggota keluarga sendiri, harus dihadapi dengan 

penuh kesabaran yang merupakan kunci utama, lalu juga jangan pernah 

memperlakukan penderita sebagai seorang yang asing dan bukan manusia normal 

lagi. Karena dengan menperlakukan penderita seperti itu dapat membuat kondisi 

penderita menjadi lebih parah dan dapat membuat penderita masuk ke level 

alzheimer yang semakin parah. 

Penulis juga menggunakan beberapa media visual yang beragam agar dapat 

menunjang kampanye mengenai cara penanganan penderita penyakit alzheimer, 

dalam proses penyampaian pesan utama kampanye penulis menggunakan brosur 

yang berisi info cara penanganan penderita dalam kesehariannya. Dalam 

penyampaian pesan ini, penulis juga membuat tampilan informasi pesan yang 
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akan disampaikan secara kreatif dengan menggunakan icon-icon yang memiliki 

sifat simplisitas. Sebelum proses pembuatan pesan ini dibuat, penulis melewati 

beberapa proses kreatif diantaranya penulis melakukan proses mindmapping untuk 

masalah yang ada di masyarakat, dan juga penulis melakukan proses 

brainstorming untuk menentukan media dan desain karya yang sesuai dengan 

target audiens. 

Penulis mendapatkan kesimpulan untuk media yang cocok dalam kegiatan 

kampanye yang akan dilaksanakan, media yang akan digunakan itu yaitu brosur 

yang berisi info yang akan disebarkan kepada keluarga yang memiliki anggota 

keluarga terkena alzheimer, pin yang akan diberikan kepada penderita sebagai 

pengingat untuk para caregiver dalam merawat mereka, stiker yang akan diberikan 

sebagai suvenir, hanger door akan dipasang di depan kamar penderita agar setiap 

kali caregiver ingin merawat mereka ingat untuk menghadapi penderita dengan 

sabar, hiasan kulkas yang diberikan sebagai tanda pengingat kepada anggota 

keluarga lainnya.  

5.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis, penulis ingin 

memberikan masukan kepada pihak kampus dan juga kepada tahun angkatan yang 

berada di bawah penulis, untuk melakukan pemilihan tema yang cermat dan teliti, 

selain itu juga harus memiliki kejelasan data yang lengkap. Karena pada saat 

penulis mengambil judul Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan kendala ketika 

melakukan pengumpulan data dan riset mengenai penyakit alzheimer.  
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Sedangkan untuk pemilihan tema tugas akhir seperti kampanye sosial, 

diusahakan memiliki bantuan latar belakang yang kuat dan juga memiliki sebuah 

organisasi yang bergerak di dalam masyarakat. Hal ini disarankan oleh penulis 

karena dengan memiliki bantuan sebuah organisasi yang memiliki keterkaitan 

dengan tema kampanye, dapat sangat membantu dalam proses penyiapan data dan 

penyiapan budgeting. Penulis juga menyarakan kepada mahasiswa yang hendak 

mengambil tugas akhir untuk mempersiapkan kematangan topik utama dan 

diusahakan topik tersebut merupakan sebuah masalah sosial yang jarang diangkat 

ataupun yang tidak tersorot oleh media. Penulis ingin menyampaikan kepada 

mahasiswa yang sedang kesulitan dalam menentukan topik tugas akhir bahwa 

dalam mengambil judul tugas akhir ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang 

orang yang berbeda-beda sehingga satu topik sendiri memiliki banyak cabang 

untuk dijabarkan atau dibahas. 
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