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BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, masyarakat sudah
berusaha untuk berkendara hemat bahan bakar namun belum maksimal. Hal ini
dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman berkendara. Kurangnya pengalaman
tersebut disebabkan karena pada masa dewasa awal, banyak dari mereka yang
baru memiliki mobil untuk pertama kalinya sehingga mereka tidak memiliki
banyak pengetahuan tentang kendaraan mereka.
Sosialisasi ini menggunakan beberapa tahap dalam menyampaikan pesan
agar efektif. Tahap pertama bertujuan untuk membangun awareness masyarakat
terhadap eco driving lalu dilanjutkan dengan tahap informasi yang bertujuan
untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat, khususnya dewasa muda
mengenai dampak dan cara berkendara hemat melalui tayangan video.
Media cetak terpilih untuk diletakkan di tempat umum dan kendaraan umum,
karena hal tersebut dekat dengan keseharian pengemudi. Sosial media juga
digunakan untuk mencakup masyarakat yang lebih luas. Untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut, media yang digunakan adalah video dan website karena
target merupakan masyarakat modern atau semi modern yang mempunyai gadget
sehingga peletakkan informasi di gadget dirasa tepat.
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5.2. Saran
Apabila pembaca hendak melakukan perancangan dengan isu serupa maupun isu
lain, maka berikut saran yang dapat penulis berikan :
1. Bagi UMN
Universitas Multimedia Nusantara sebaiknya meningkatkan fasilitas kampus
yang dapat digunakan untuk keperluan Tugas Akhir. Salah satunya adalah
ketersediaan partisi yang perlu digunakan penulis untuk mendisplay. Selain
itu, penyediaan sumber literature sebaiknya ditingkatkan lagi untuk
memudahkan para peneliti berikutnya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi para peneliti berikutnya, dalam meneliti dan merancang sebaiknya telah
mengetahui dengan jelas permasalahan dari perancangan ini. Target yang
dituju juga harus dipahami agar perancangan dapat tepat sasaran. Pemahaman
lengkap mengenai topik terkait, pemahaman masalah dan target yang dituju
dapat memudahkan dalam penentuan strategi visual dan media yang digunakan.
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