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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setiap orang berhak untuk menciptakan sebuah harapan bahkan anak yang 

fisiknya tidak sempurna sekalipun dan menjadi kewajiban orang tualah untuk 

membantu anaknya meraih harapannya. Seorang anak CP sangat membutuhkan 

dukungan orang tuanya agar anak tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik 

karena mereka tidak dapat berjuang sendirian. Anak yang terlahir dalam keadaan 

CP bukanlah anak yang terkutuk. Mereka adalah karunia Tuhan yang wajib dijaga 

dan dirawat orang tua. Terkadang memang sulit ketika diperhadapkan dengan hal 

semacam ini. Tapi sudah banyak penderita CP yang dapat sukses walaupun 

dengan keadaan fisik yang tidak sempurna. Masa depan penderita CP dapat 

menjadi lebih baik jika orang tua tidak menyerah dengan keadaan anaknya. 

Perjuangan orang tua dan anak CP dapat menciptakan sesuatu yang tidak dimiliki 

oleh orang dengan anak yang terlahir normal. 

Melalui Tugas Akhir ini, penulis membuat rancangan kampanye sosial yang 

efektif untuk menginformasikan Cerebral Palsy dengan cara memilih media-

media kampanye yang efektif dan tepat sasaran sehingga informasi yang ingin 

disampaikan melalui media-media tersebut dapat diterima dengan baik. Konsep 

visual yang digunakan pun telah disesuaikan dengan tujuan kampanye. Tujuan 

dari perancangan kampanye ini adalah untuk mengajak orang tua agar mau terus 

menerus mendukung secara langsung anaknya dan mengingatkan kembali bahwa 

anak Cerebral Palsy membutuhkan perhatian yang lebih dan menuntut kesabaran 

yang lebih dari orang tuanya.  
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5.2 Saran 

Dalam Tugas Akhir ini, penulis masih harus berusaha lagi untuk 

mengkampanyekan Cerebral Palsy kepada masyarakat dengan status sosial 

menengah ke bawah. Ada banyak hal yang menjadi hambatan sehingga perlu 

pemikiran yang lebih baik lagi agar hal ini bisa terlaksana karena mengingat 

pendidikan pada masyarakat tersebut tidak tinggi sehingga konsep visual yang 

digunakan pun harus disesuaikan sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat 

diterima dengan dengan baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat. Inti dari 

kampanye ini adalah jangan pernah menganggap bahwa anak yang terlahir CP 

adalah anak yang terkutuk atau aib karena mereka juga dapat melakukan sesuatu 

yang luar biasa. Bagi orang tua yang memiliki anak CP, jangan malu untuk 

mengakuinya. Orang tua juga diharapkan untuk selalu mendukung anaknya 

sehingga anak akan menjadi lebih baik karena memiliki kehidupan yang baik. 

Banyak anak yang terlahir dalam keadaan fisik yang tidak normal tetapi mereka 

dapat sukses. 

 

 


