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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Salah satu perilaku sosial negatif dari masyarakat Indonesia adalah budaya 

untuk tidak menghargai ketepatan waktu untuk memenuhi janji. Dalam istilah 

pergaulan dinamakan “jam karet”. Di Indonesia telah muncul pemahaman bahwa 

“jam karet” adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Padahal “jam 

karet” merupakan masalah besar dan penting. Bahkan sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan pembangunan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan seseorang melakukan budaya “jam karet”, diantaranya adalah faktor 

lingkungan dan psikologis. Remaja, yang merupakan generasi penerus bangsa, harus 

diberikan sejumlah motivasi untuk merubah perilaku ini. Remaja yang sedang dalam 

fase mencari jati diri merupakan pribadi-pribadi yang potensial untuk diberi arahan 

positif  yang membangun sikap dan mentalnya. 

 Solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengadakan 

kampanye sosial anti budaya “jam karet”. Kampanye JAM KARET CORET hadir 

untuk menyadarkan kaum remaja akan pentingnya disiplin waktu. Melalui visualisasi 

yang mengangkat kejadian-kejadian seputar remaja, diharapkan akan membuat 

mereka tersadar akan pentingnya disiplin waktu. 
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 Peranan ilmu desain komunikasi visual adalah menghadirkan komunikasi 

verbal dan visual yang kreatif dan mengena pada target sasaran. Melalui konsep 

komunikasi perbandingan yang dihadirkan, diharapkan bahwa terget audience dapat 

melihat perbedaan dan mengambil kesimpulan bahwa dengan disiplin waktu mereka 

memperoleh keuntungan dalam hidupnya. 

 

 5.2 Kata Penutup 

 Melalui Perancangan Karya Tugas Akhir, penulis memperoleh banyak 

pengetahuan baru, khususnya yang berkaitan dengan tema Perancangan Karya Tugas 

Akhir. Penulis memperoleh pengetahuan tentang merancang sebuah kampanye dari 

tahap riset, persiapan, perencanaan bahkan perancangan visual. Penulis dituntut 

untuk memaparkan secara detail bagaimana proses cetak dan bahan yang digunakan 

dalam karya yang dibuat, yang sebelumnya penulis hanya ketahui secara sekilas. 

 

 5.3 Saran Penulis 

 Penulis mengharapkan tim pelaksana tugas akhir lebih baik dalam 

perencanaan dan pemberitahuan preview Tugas Akhir. Selain itu juga diharapkan 

pemberitahuan mengenai kuliah umum tentang penulisan Karya Tugas Akhir 

diadakan pada jauh-jauh hari dan tidak mendadak. Secara umum, penulis merasa 

puas atas proses pelaksanaan Tugas Akhir ini. 

 


