
106                  Universitas Kristen Maranatha 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Melalui perancangan kampanye sosialisasi gaya hidup cermat menggunakan 

kantong plastik melalui kampanye cemerlang, diharapkan dapat memberikan info 

yang jelas dan dibutuhkan  untuk  masyarakat menengah ke bawah mengenai bahaya-

bahaya dari kantong plastik dan juga bagai mana cara mengatasi yang baik, sehingga 

mereka bisa lebih cermat lagi dalam menggunakan kantong plastik dan tentunya akan 

terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh zat-zat kimia pada 

kantong plastik 

     Ide visual dari perancangan kampanye sendiri menggunakan gaya illustrasi 

dikarenakan dengan menggunakan pesan yang disampaikan bisa lebih mudah dicerna, 

ditambah lagi dengan penggabungan fotografi sehingga terlihat lebih menari. 

Penggambaran visual sendiri menggunakan adegan atau kegiatan sehari-hari 

masyarakat. Pesan disampaikan dengan jelas menggunakan kalimat pertanyaan dan 

jawaban untuk memancing rasa ingin tahu audience. 

     Informasi utama dalam kampanye akan disampaikan pada tahapan informing dan 

pada saat event berlangsung sehingga pesan bisa disampaikan kepada masyarakat 

secara langsung. Pada tahapan persuasi akan disampaikan solusi-solusi yang ada pada 

saat event berlangsung. Tahapan keputusan penerimaan percobaan adalah tahapan di 

mana team kampanye akan dengan gencar mengajak mereka untuk bertindak 

cemerlang melalui event yang di adakan dengan lebih meriah lagi. 
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5.2 Saran-saran 

1. Saran kepada pemerintah RI 

    Seharusnya pemerintah bisa lebih tegas lagi dan mengajak masyarakat untuk 

mengurangi penggunaan kantong plastik dan pemerintah juga seharusnya 

memberikan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana 

cara menggunakan kantong plastik yang baik dan benar. 

     Dalam hal ini penulis ingin menyarankan bahwa informasi mengenai bahaya dari 

kantong plastik seharusnya sudah di beritahukan sejak dini, karena bila diabaikan 

begitu saja kantong plastik bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan dan 

lingkungan kita. 

 

2. Saran kepada masyarakat 

     Sikap menyepelekan dan acuh tak acuh tanpa tahu bahaya yang mengancam 

mereka dari kantong plastik. Diharapkan agar masyarakat lebih bijaksana dan lebih 

waspada lagi dalam menggunakan kantong plastik sebelum dampak yang buruk 

terjadi pada mereka atau anak-anak mereka. 

 

 

 


