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BAB V 

 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam pembuatan kampanye mengenang kembali jasa dan semangat perjuangan 

Dewi Sartika di Kota Bandung diperlukan data yang lengkap, penentuan target yang 

jelas serta pesan yang ingin disampaikan pada khalayak juga harus jelas apalagi 

dengan adanya pembatasan target kampanye yaitu untuk anak-anak yang lebih 

memperhatikan visual agar mudah diterima dan dimengerti oleh anak-anak tersebut. 

Dengan adanya data yang diperlukan dan memahami target dalam menghadapi 

masalah yang terjadi tersebut membuat lebih mudah dalam membuat visual pada 

kampanye ini. Dengan visual dan media yang tepat pesan yang ingin disampaikan 

akan lebih tepat sasaran dan ceat tersampaikan. 

 

Kesulitan dalam pembuatan kampanye Dewi Sartika ini yaitu: 

- Anak-anak belum mengerti mengenai kampanye oleh karena itu pesan yang 

akan disampaikan selain divisualisasikan melalui media disampaikan juga 

melalui event. 

- Kurangnya informasi yang diberikan di sekolah mengenai Pahlawan Dewi 

Sartika, sehingga anak-anak pun kurang mengetahui sosok beliau dan jasa 

serta perjuangannya. 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa Kampanye Mengenang Kembali Jasa dan Semangat 

Perjuangan Dewi Sartika di Kota Bandung ini membutuhkan waktu yang cukup lama 

agar Jasa dan Semangat Perjuangan Dewi Sartika dapat masuk kedalam benak anak-

anak dan dapat menjadi inspirasi anak-anak dalam mencapai cita-citanya. 

 

 

 



 

41                  Universitas Kristen Maranatha 

 

5.2 Saran Penulis 

 

• Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar lebih mempublikasikan 

pahlawan wanita dari Bandung yaitu Dewi Sartika, karena jasa dan 

perjuangannya sangat besar bagi kaum wanita di kota Bandung. Dan juga 

karena Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat.  

• Kepada pihak Universitas Kristen Maranatha agar tetap mempertahankan 

semua hal yang baik agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih baik. 

• Kepada diri sendiri untuk lebih tekun dalam berkarya dan dapat lebih 

memanfaatkan waktu yang ada. 

 

5.3 Kata Penutup 

 

Diharapkan dengan dibuatnya kampanye mengenang kembali jasa dan semangat 

perjuangan Dewi Sartika di Kota Bandung ini dapat menjawab permasalahan 

masyarakat dalam menghargai pahlawan dari kota kelahirannya sendiri dengan 

mengetahui lebih dalam atas jasa dan perjuangan beliau yang dapat kita rasakan 

hingga saat ini. Akhir kata, penulis berharap kiranya karya dan laporan ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

 


