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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.    Kesimpulan 

Penulis telah melakukan penelitian dalam pembuatan karya dengan topik merancang kampanye 

sosial yang tepat untuk mengajak ibu rumah tangga dalam mengurangi dan membatasi konsumsi 

garam sesuai anjuran Departemen Kesehatan, yakni 5 gram sehari. Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut, penulis mencari tahu akibat yang ditimbulkan jika kelebihan dalam 

mengkonsumsi garam secara terus-menerus. Penulis melakukan wawancara kepada ahli gizi 

untuk mengetahui apa dampak negatif atau penyakit yang dapat diderita jika mengkonsumsi 

garam berlebihan secara terus-menerus, penulis juga melakukan FGD dengan target kampanye 

yang dilakukan oleh penulis, untuk mengetahui apa yang target butuhkan serta darimana 

biasanya target mendapatkan sebuah informasi. Kampanye yang digunakan oleh penulis sendiri 

menggunakan metode kampanye integratif yang  

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis kemudia membawa penulis pada perancangan 

kampanye sosial untuk mengurangi penggunaan garam melalui media website dan poster. 

Konten dari perancangan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan wawancara kepada target dan 

para ahli yang mengetahui dampak negatif akibat mengkonsumsi garam berlebihan. 

 Media poster menjadi sebuah media penghubung dan diharapkan untuk membuat target 

berpikir untuk merubah pola hidupnya, setelah melihat informasi yang ditampilkan di poster, 

target dapat mengetahui informasi lebih lanjut tentang penggunaan garam yang tepat dan bahaya 

apa saja jika mengkonsumsi garam secara berlebihan dengan cara berkunjung ke website yang 

sudah ditampilkan informasinya di dalam poster. Kampanye sosial ini diharapkan dapat 
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bermanfaat dan menyadarkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi garam secara berlebihan, 

karena banyak dampak negatif jika garam dikonsumsi secara berlebihan. 

5.2    Saran 

Melalui kampanye mengurangi penggunaan garam ini, diharapkan agar para pembaca tergerak 

agar tidak mengkonsumsi garam berlebihan dan merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. 

Penulis menyarankan agar dalam penelitian tugas akhir selanjutnya dapat membuat sesuatu yang 

juga berkaitan dengan kesehatan seperti mengurangi penggunaan minyak atau mengurangi 

penggunaan gula, supaya masyarakat menjadi lebih peduli terhadap apa yang mereka konsumsi 

dan agar dapat berguna bagi masyarakat luas. 
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