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BAB V 

PERANCANGAN 

5.1.  Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa proses dalam merancang sosialisasi ini, penulis dapat 

mengetahui dan menarik kesimpulan bahwa masyarakat, terkhususnya target 

sosialisasi ini, tidak memiliki atau memiliki sedikit pengetahuan mengenai Gangguan 

Mental Emosional. Sesuai dengan riset, hal tersebut dikarenakan gejala-gejala fisik 

dari gangguan tersebut sering disalahartikan sebagai gejala gangguan fisik. Hal 

tersebut menjadi sebuah landasan permasalahan yang harus diselesaikan dengan 

merancang sebuah sosialisasi mengenai Gangguan Mental Emosional. Sosialiasai 

tersebut digunakan untuk memperkenalkan dan memberikan informasi bagi 

masyarakat mengenai Gangguan Mental Emosional. Masyarakat harus dapat 

mengetahui mengenai gangguan tersebut karena resiko yang dapat dihadapi disaat 

seseorang mengalami gangguan ini. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari studi 

literatur dan wawancara ahli, penulis menemukan bahwa gangguan ini dapat 

mengganggu kehidupan seseorang dari tingkat produktivitasnya. Hal tersebut dapat 

memengaruhi jumlah dan kualitas dari kegiatan yang dilakukannya seperti belajar, 

bekerja, bersosialisasi/bergaul, dan kegiatan lainnya yang penting untuk 

kelangsungan hidup. 
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Pemilihan media untuk sosialisasi ini dilakukan berdasarkan riset yang telah 

dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan dan penyebarannya dapat tepat sasaran 

sesuai target sosialisasi. Penulis harus dapat menarik perhatian audiens agar mereka 

dapat mulai mengetahui mengenai Gangguan Mental Emosional. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis bagi mahasiswa yang akan merancang sebuah 

sosialisasi ialah untuk mendalami topik yang ingin disosialisasikan. Hal tersebut 

dikarenakan sosialisasi ini tak hanya memiliki titik berat pada cara-cara untuk 

menarik perhatian tapi juga detil dan kualitas informasi di dalamnya. Dengan 

penyajian informasi yang terstruktur dengan baik, target sosialisasi dapat mengetahui 

dan mempelajarinya topik yang diangkat secara jelas. 
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