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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka didapatkan 

kesimpulan bahwa menjaga kesehatan kulit harus dilakukan sejak dini. Pada usia 

25 tahun penuaan dini akibat sinar UV akan terlihat, sehingga harus dicegah 

dengan menggunakan sunblock baik ketika beraktifitas di luar ruangan maupun 

di dalam ruangan. Namun dari data yang telah didapat masih banyak  audience 

khususnya di Bandung yang melakukan aktivitas di luar ruangan dan tak sedikit 

yang merasakan dampak dari sinar matahari.  Selain itu mereka juga sudah 

mengetahui dampak dari sinar UV namun tidak menjaga kulit mereka dari 

paparan sinar UV yang berlebihan. Tidak sedikit pula yang sudah mengetahui 

manfaat sunblock namun mereka jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan 

sunblock untuk melindungi kulitnya dari paparan sinar UV padahal sinar UV di 

Indonesia dapat masuk dan melewati kaca sekalipun.  

 

Oleh sebab itu di butuhkan perancangan desain komunikasi visual untuk 

menyampaikan informasi ini dengan menggunakan teknik fotografi agar terlihat 

nyata dampak dari sinar UV tersebut dan audience dapat langsung mencerna apa 

yang hendak disampaikan. Selain itu juga gambar yang diperbesar dan langung 

menunjukan masalah kulit akibat sinar UV dapat membuat audience sadar akan 

bahaya dari sinar UV. Menurut kuesioner, audience lebih menyukai dan mengerti 

visual yang to the point dan langsung menyampaikan pokok permasalahan dari 

pada visual yang bercerita dan menggunakan perumpamaan. 

 

Karena target audience dari tingkat sosial menengah kebawah sehingga media 

yang digunakan adalah media yang mudah dijangkau oleh khalayak, seperti 

poster, stiker angkot, spanduk, media sosial, web banner, serta brosur yang akan 

disebarkan di perguruan tinggi, rumah sakit, pasar, terminal dan sebagainya. 
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5.2 Saran 

Saran ditujukan baik kepada pria maupun wanita yang berusia 20-25 tahun 

sebagai target primer bahwa diperlukannya menjaga kesehatan kulit dari sinar 

UV dengan menggunakan sunblock sebelum beraktifitas baik didalam ruangan 

maupun diluar ruangan. Menjaga kesehatan kulit harus dilakukan  sejak dini 

karena penuaan dini akan terlihat dari umur 25 tahun dan dampak-dampak 

dampak lainnya yang akan terlihat seiring bertambahnya usia. Cara penyampaian 

yang digunakan harus sesuai dengan target audience. Sebelum memulai 

mendesain, harus terlebih dahulu mengetahui target dengan sebaik-baiknya agar 

informasi yang disampaikan dapat efektif dan sampai kepada para target 

audience. Bagi para peneliti yang akan meneliti dengan topik yang sama dapat 

mengolah kembali media yang akan dipergunakan. 

 

 


