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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kampanye Kenal Isyarat Peduli Tunarungu merupakan kampanye sosial yang 

sangat berharga dan juga bernilai. Dengan adanya kampanye ini, diharapkan bahwa 

semua yang melihat dan mengetahui semakin tergerak untuk lebih aktif dan terbuka 

dalam menjalin pertemanan dan persahabatan bukan hanya kepada mereka yang 

sesama normal, tetapi juga mereka yang memilki keterbatasan. Kampanye ini 

menghimbau khususnya para remaja muda yang masih sekolah untuk lebih peduli 

kepada rekan-rekan mereka yang tunarungu dengan mengikuti workshop bahasa 

isyarat yang diadakan di sekolah-sekolah. Dan apabila tertarik, diharapkan agar 

program ekstrakulikuler bahasa isyarat disekolah-sekolah menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para remaja. Sehingga dengan kenalnya mereka tentang bahasa 

isyarat, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengenal dan semakin menghargai 

kaum tunarungu. Seluruh visual yang dikembangkan merupakan hasil dari penelitian 

yang matang tentang tunarungu, sehingga diharapkan kampanye ini dapat mengajak 

masyarakat semua untuk memberikan hak para kaum tunarungu sesuai dengan 

bagiannya, dan dimulai dari kita sekarang para remaja yang masih duduk di bangku 

SMP dan juga SMA. 

 

5.2 Saran 

Untuk Masyarakat 

Dengan adanya kampanye ini, diharapkan khususnya kepada pihak-pihak 

pemerintah yang mendukung seperti Dinas Pendidikan Luar Biasa, dan juga Sekolah 

Luar Biasa untuk lebih peduli dengan kaum tunarungu, dengan cara memberi banyak 

sarana agar mereka merasa sama hak dan kewajiban dengan mereka yang  normal. 
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Memberi lebih bayak lagi kesempatan-kesempatan bagi kaum tunarunguu, agar 

mereka bisa lebih maju dan berkembang menjadi bagian dari masyarakat yang baik. 

Untuk civitas akademi Maranatha 

 Saran untuk civitas akademik Maranatha, adalah agar lebih 

mengembangkan lagi segala prasarana yang ada menjadi lebih baik, sehingga proses 

belajar mengajar dapat lebih baik lagi, khususnya Fakultas Seni Rupa dan Design 

Universitas Kristen Maranatha.  

Untuk penelitian selanjutnya 

 Saran dan masukan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperdalam 

materi dan menambahkan data-data yang akurat dari narasumber yang terpercaya, 

juga memperdalam media-media yang akan dibuat. 

 




