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BAB V 

PENUTUP 

Penulis sudah melakukan penelitian yang meliputi survei, observasi, wawancara 

serta studi literatur dalam pembuatan karya dengan rumusan masalah “Bagaimana 

perancangan kampanye sosial tertib berkendara sepeda motor di Tangerang 

Selatan yang tepat?”. Dari rumusan masalah tersebut, penulis mencari hal-hal 

yang berhubungan dengan kasus pelanggaran tata tertib sepeda motor yang marak 

terjadi pada saat ini. Untuk itu penulis mewawancarai kepolisan sektor di daerah 

yang terkait, untuk mengetahui perilaku para pengendara motor tersebut dan apa 

penyebab mereka sering melanggar. Untuk mendalami masalah lebih dalam, 

penulis juga melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memantau para 

pelanggar tata-tertib lalu lintas dan situasi di lapangan tersebut. Sehingga penulis 

dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui mengetahui masalah lebih dalam lagi, sehingga dapat 

ditentukan strategi yang dirasa sesuai untuk perancangan kampanye sosial yang 

akan dibuat nantinya. Berdasarkan dari hasil penelitian dan observasi tersebut, 

penulis menggunakan poster sebagai media utama, serta beberapa media 

pendukungnya. Materi yang terdapat dalam laporan ini berdasarkan hasil dari 

tinjauan pustaka dan tinjauan secara langsung ke berbagai narasumber yang ahli 

dalam bidangnya.  

Perancangan Media..., Paul Kristo Yansel, FSD UMN, 2014
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Dalam pembuatan karya, penulis mengawali dengan melihat secara keseluruhan 

dari hasil penelitian dan observasi, guna menentukan strategi yang tepat untuk 

kampanye sosial yang akan penulis buat. Dalam perancangannya penulis 

membuat mind mapping dan brainstorming untuk mendapatkan sebuah ide yang 

diharapkan efektif dan tepat dalam pengerjaan nantinya. Penulis juga 

menggunakan beberapa poster yang telah ada untuk menjadi referensi visual 

untuk membantu perancangan karya yang akan dibuat. Setelah itu penulis 

memulai sketsa awal serta pencarian copy yang tepat. Penulis menggunakan 

teknik fotografi yang diolah lagi menggunakan digital imaging untuk karya 

visualnya. 

 Gabungan copy dan foto yang digunakan dalam media kampanye sosial ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian serta pengertian target audiens 

sehingga pesan dapat tersampaikan dengan lebih baik. Pada intinya, kampanye 

sosial ini diharapkan dapat mengurangi perilaku menyimpang para pengendara 

sepeda motor, dan menciptakan keadaan lalu-lintas yang nyaman. 

 

5.2.  Saran 

Saran penulis kepada pembaca yang ingin membuat sebuah kampany sosial atau 

meneruskan tema kampanye sosial yang penulis telah buat berdasarkan : 

1. Mencari fenomena masalah yang ingin diangkat sebagai topik kampanye 

sosial tersebut. 

2. Perancangan kampanye sosial ini dapat dilanjutkan, yaitu dengan tema 

yang sama namun berbeda dalam fokus masalah atau medianya. 

Perancangan Media..., Paul Kristo Yansel, FSD UMN, 2014
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3. Dalam pembuatan kampanye sosial, sangatlah penting menyesuaikan 

target audiens dengan media yang akan digunakan. 

4. Untuk merancang sebuah kampanye sosial dibutuhkan penelusuran yang 

cukup mendalam sehingga dibutuhkan data yang cukup kuat yang dapat 

menciptakan kampanye sosial yang efektif.

Perancangan Media..., Paul Kristo Yansel, FSD UMN, 2014




