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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan kampanye ini adalah kampanye ini 

berguna untuk meningkatkan kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan yang sehat 

dan bergizi yang ada di sekitar kita, dengan hubungan interaksi secara langsung 

antara orang tua dan anak, khususnya produk olahan kedelai putih. Mengkonsumsi 

produk olahan kedelai memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, baik orang 

tua maupun anak-anak. Selain itu, dengan adanya kampanye ini diharapkan dapat 

merubah cara pandang masyarakat yang menganggap bahwa produk olahan kedelai 

merupakan panganan yang yang berkualitas rendah. 

 

Untuk mensukseskan sebuah acara diperlukan adanya kecermatan dalam memilih 

media serta event yang sesuai dengan target market, sehingga pesan atau tujuan yang 

akan disampaikan dalam kampanye ini dapat tersampaikan dengan baik. Dengan 

adanya survey terlebih dahulu secara tidak langsung dapat membantu untuk 

mengetahui karakteristik dari target audiensnya.  Selain itu, diperlukan pula adanya 

pemilihan waktu dan pembagian tahap-tahap kampanye. Dalam hal ini kampanye 

dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal untuk pengenalan macam olahan kedelai, 

tahap kedua untuk menginformasikan manfaat produk olahan kedelai, dan tahap 

ketiga untuk mengajak target audiens mengkonsumsi produk olahan kedelai. 

 

Adanya tokoh masyarakat atau figur masyarakat yang memiliki peranan yang cukup 

dikenal, dapat membantu untuk meningkatkan daya jual dari kampanye yang sedang 

dilangsungkan. Oleh karena itu, diharapkan akan semakin banyak masyrakat yang 

turut berpartisipasi dalam kegiatan  kampanye. Dengan demikian tujuan dan pesan 

dari diadakannya kampanye ini dapat tersampaikan.  
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5.2 Saran 

 

- Saran untuk orang tua 

Agar orang tua lebih aware terhadap asupan makanan serta kebutuhan gizi 

yang diperlukan oleh anak-anaknya, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal. 

 

- Saran untuk sekolah 

Agar setiap sekolah lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan aktivitas makan serta pengetahuan mengenai kandungan gizi yang 

terdapat di dalam setiap makanan, sehingga anak-anak mulai diberikan 

pengetahuan mengenai konsumsi makanan yang baik bagi kesehatan 

tubuhnya, yang dikemas melalui suatu acara yang menarik. 

 

- Saran untuk lembaga masyarakat 

Agar lebih meningkatkan program-program yang bekerja sama dengan 

pemerintah untuk meningkatkan kesehatan tubuh melalui asupan makanan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


