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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Bahaya akan jantung koroner yang sudah mulai menyerang kalangan mahasiswa sangat 

perlu diwaspadai, mengingat penyakit jantung koroner belum tersosialisasikan dengan baik di 

dalam lingkungan mahasiswa. Kepedulian mahasiswa akan kesehatan juga masih 

memprihatinkan dilihat dari masih banyaknya mahasiswa yang memiliki gaya hidup yang tidak 

sehat seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol tinggi dan lain sebagainya. 

Berangkat dari masalah-masalah yang terjadi diatas, maka penulis melakukan 

perancangan kampanye dengan salah satunya menggunakan strategi kreatif yang mampu 

mendekatkan kampanye ini dengan mahasiswa. Dengan adanya visual 3D yang terdapat dalam 

keseluruhan visual kampanye yang merupakan trend visual yang sedang in di kalangan 

mahasiswa, kampanye ini diharapkan dapat menjangkau mahasiswa dan dapat menyampaikan 

pesan dengan optimal. Visual 3D yang ada juga diharapkan mampu menciptakan ketertarikan 

mahasiswa dan merupakan cara yang baru dalam menyampaikan pesan yang bersinggungan 

dengan kesehatan. Selain itu strategi komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik 

mahasiswa juga akan lebih membantu pesan kampanye ini tepat pada sasaran. Memberikan 

simpati dan menyampaikan pesan dengan memasukan unsur humor satir merupakan strategi 

komunikasi yang efektif untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Dengan 

menciptakan strategi kampanye ini maka diharapkan kampanye akan mampu mensosialisasikan 

penyakit jantung koroner terhadap mahasiswa dengan baik. 

Selain itu penggunaan strategi media yang variatif dan menarik juga akan membantu 

tujuan akhir kampanye untuk membuat mahasiswa sadar akan pengaruh gaya hidup yang tidak 

sehat yang akan berpengaruh pada kesehatan jantung mereka di masa tua dan mau mengikuti 

gaya hidup yang sehat. 
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Dengan melakukan strategi kampanye yang terarah dan penggunaan media komunikasi 

visual yang komunikatif serta efektif, kampanye ini dapat memberikan pencegahan dan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat bagi  masyarakat luas terutama mahasiswa di Jakarta, Bandung 

dan kota-kota besar lainnya. 

Demikianlah kesimpulan yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan 

perancangan. Semoga hasil penulisan serta perancangan dapat berguna di masa yang akan 

datang. Terimakasih. 

 

5.2 Saran 

Saran dari penulis untuk mahasiswa di Jakarta, Bandung dan kota besar lainnya adalah 

seharusnya mahasiswa sudah mulai bisa berpikir jauh kedepan tentang masa depannya. Dengan 

menjaga kesehatan sejak dini dengan menghindari gaya hidup yang tidak sehat, mahasiswa akan 

terhindar dari penyakit jantung koroner dan penyakit-penyakit lainnya. Seharusnya mahasiswa 

sudah bisa berpikir independen dan tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi 

kehidupannya, selain itu mahasiswa ada di masa aktif, maka dari itu diharapkan peduli terhadap 

kesehatan diri sendiri terlebih dahulu sehingga bisa memberi manfaat dan dampak positif 

terhadap lingkungan disekitarnya. 

 


