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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

         Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan selama beberapa waktu, dapat 

disimpulkan bahwa Observatorium Bosscha membutuhkan sebuah media untuk 

menunjang penyampaian pesan pada masyarakat, dalam hal ini adalah kampanye. 

Kampanye yang tepat bagi Observatorium Bosscha dibagi menjadi beberapa tahap, 

dikarenakan masyarakat yang kurang peduli akan peran Observatorium Bosscha itu 

sendiri.  

          Oleh karena itu, pada tahap awal, masyarakat akan diberi informasi akan 

keberadaan dan pentingnya peranan Observatorium Bosscha agar masyarakat tertarik 

untuk mengenal dan mengunjungi Observatorium Bosscha. Setelah mengenal lebih 

jauh, maka masyarakat akan lebih menyayangi dan memiliki kesadaran untuk 

melindungi serta merawat Observatorium Bosscha. 

          Cara yang efektif untuk menanamkan rasa peduli dan rasa memiliki 

masyarakat terhadap Observatorium Bosscha adalah dengan mengajak target 

audience untuk mengenal Observatorium Bosscha dengan memanfaatkan rasa ingin 

tahu target audience sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi Observatorium 

Bosscha. 

          Cara yang tepat dalam memperkenalkan Observatorium Bosscha dan 

Astronomi pada masyarakat adalah dengan mengajak target audience melalui 

berbagai media yang lebih fun dan menyenangkan karena untuk mengenal Ilmu 

Pengetahuan tidak hanya dengan cara yang serius, namun dapat juga dengan cara 

yang menyenangkan, misalnya dengan mengobservasi secara langsung ataupun 

melalui berbagai permainan. 

          Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa dalam kampanye, data riset yang 

kuat dengan pengolahan yang matang sangat berperan penting dalam pembuatan 

sebuah kampanye.  
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5.2 Saran Penulis 

         Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan oleh kesimpulan yang ada, 

maka penulis mencoba untuk memberikan masukan dan saran yang mungkin dapat 

berguna dalam melakukan kampanye adalah melakukan riset sebanyak-banyaknya 

dan membuat mind-mapping, skema, dan juga timeline untuk mendukung kelancaran 

kampanye. 

         Sedangkan sarat untuk pihak Observatorium Bosscha adalah akan lebih baik 

jika pihak Observatorium Bosscha dapat memperkenalkan kepada masyarakat 

mengenai apa kelebihan dari observatorium dan kelebihan dari Astronomi sehingga 

masyarakat mengerti apa kelebihan dan apa yang dilakukan serta diteliti pihak 

observatorium. 

         


