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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kampanye ini adalah kampanye ini berfungsi untuk member 

informasi penyaluran emosi yang berhubungan erat dengan kesehatan emosional dalam 

pembentukan karakter remaja.Seperti yang kita ketahui banyak remaja menjadi kehilangan 

harapan akibat penyaluran yang salah didalam mengelola emosi mereka.Dengan penyaluran 

yang positif hari-hari mereka menjadi lebih ceria dan mereka dapat beraktifitas kembali dengan 

baik.Emosi digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat relatif, oleh karena itu mereka harus 

mengenali diri mereka terhadap minat atau hobi tertentu untuk dapat menemukan penyaluran 

yang melegakan hati mereka, seperti: bermusik, menggambar, menulis, dan lain sebagainya. 

Setelah mengetahui penyaluran emosi yang tepat, pembentukan karakter dapat mereka jalani. 

Pembentukan karakter ini digambarkan dalam ‘seni melipat kertas’ karena kertas akan 

selamanya menjadi kertas apabila mereka tidak membentuknya. Remaja harus mengalami apa 

yang namanya pembentukan karakter karena pembentukan karakter sangat mendekatkan diri 

mereka ke masa depan yang cerah. Kami adalah Masa Depan, hal inilah yang menjadi tagline 

dari kampanye ini dan berfungsi menjadi bagian dari diri remaja menyadarkan mereka bahwa 

untuk menjadi “masa depan” itu perlu yang namanya proses dan pembentukan karakter. 

Pada kampanye ini, orangtua juga memberi peran vital dalam perkembangan karakter 

remaja.Dimana factor imitasi remaja amatlah kuat. Mereka mencontoh apa yang mereka lihat 

dan dengar. Oleh karena itu kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya remaja yng berkelakuan 

negatif, karena mungkin saja di dalam lingkungan keluarga mereka tidak ada contoh yang positif 

guna pembentukan pribadi dan karakter mereka. Hal ini menjadi lecutan bagi para orang tua 

untuk dapat lebih mendampingi kehidupan para remaja, dan menjadi sahabat bagi mereka di 

dalam memahami dan menyelesaikan segala persoalan yang remaja hadapi sehari-hari. Semoga 

kampanye ini tidak hanya menyuguhkan visual yang baik, tetapi dapat berpengaruh positif bagi 

mereka , bagi masa depan bangsa ini yaitu para remaja. 
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5.2 Saran 

Saran untuk para remaja 

Sebaiknya para remaja segera membenahi diri mereka dan mencari penyaluran yang positif, 

bukan pelarian yang negatif dalam menangani gejolak emosi mereka. 

 

Saran untuk sekolah 

Sekolah sebaiknya menjadi wadah yang tepat bagi para remaja sehubungan dengan penyaluran 

emosi mereka.Karena pada dasarnya mereka bertindak negative gara-gara mereka tidak 

menemukan tempat penyaluran emosi yang tepat. Penyediaan sarana dan prasarana mungkin 

akan menambah sedikit biaya, tetapi itu tidak seberapa disbanding pengaruh yang dihasilkan. 

Nama sekolah menjadi harum, masa depan bangsa pun gemilang. 

 

Saran untuk orangtua 

Para orangtua sebaiknya memperhatikan perkembangan karakter anak mereka.Menjadi seorang 

‘sahabat’ yang dapat mengerti permasalahan mereka dan menjadi tempat yang nyaman bagi 

mereka dalam menceritakan segala keluh kesah mereka. 

 

 




