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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

4.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pembagian kuesioner dan observasi dapat dilihat bahwa meskipun 

telah banyak orangtua yang membawakan bekal sekolah, kebanyakan dari mereka 

hanya menyiapkan bekal dengan isi seadanya saja ataupun makanan instan yang 

miskin gizi. Selain itu, bekal yang dibawakan tidak selalu dihabiskan oleh anak, 

hanya sedikit orangtua yang membuatkan bekal dengan tampilan yang menarik. 

Dengan begitu, kampanye Bekal Ceria ini baik untuk diadakan sehingga dapat 

mengingatkan orangtua manfaat dari membuat bekal yang sehat dan menarik. 

 

Dalam perancangan kampanye ini diperlukan pemilihan media yang tepat dan desain 

yang bisa menarik perhatian target sehingga target mau mengikuti kampanye ini. 

Perlu pula diperhatikan bahwa target banyak yang beralasan tidak sempat untuk 

menyiapkan bekal yang sehat dan menarik. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Kampanye Bekal Ceria selain perlu disampaikan dengan media yang tepat juga perlu 

memperhatikan isi dan pesan yang ingin disampaikan yaitu bahwa membuat bekal 

sehat dan menarik selain bermanfaat juga menyenangkan dan dapat dilakukan 

dengan resep sederhana dan cara yang praktis. 

 

4.2 Saran 
 

Berdasarkan perancangan karya tugas akhir ini, penulis memberikan beberapa saran 

mengenai perancangan kampanye. Dalam perancangan sebuah kampanye diperlukan 

data yang lengkap mengenai permasalahan dan target audience kampanye sehingga 

kampanye yang dirancang tepat guna dan tepat sasaran.  

 

Saran penulis untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristem Maranatha 

adalah untuk para koordinator Tugas Akhir dan para pembimbing untuk lebih 
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memperhatikan transkrip nilai, pengalaman kerja, dan portofolio yang disertakan 

dalam setiap proposal Tugas Akhir. Dalam membuat tugas akhir, peserta berhak atau 

sudah seharusnya mengerjakan yang terbaik dari bidang yang paling dikuasai, karena 

itu perlu diperhatikan ilmu apa saja yang sudah diterima oleh peserta dari mata 

kuliah pilihan yang telah diambil, serta kemampuan dari peserta itu sendiri. Apabila 

tidak diperhatikan dengan benar maka pada akhirnya peserta hanya bisa mengerjakan 

karya yang seadanya saja, ilmu yang diperoleh tidak dapat digunakan sama sekali 

atau tidak dengan maksimal.    


