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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Masih banyak remaja yang belum mengenal potensinya. Mengenal potensinya 

merupakan langkah awal dalam proses belajar yang harus dilalui. Mengerti tujuan 

kelak setelah dewasa nanti menjadi hal yang penting untuk memotivasi mereka agar 

terus belajar. Untuk dapat sampai ke tujuan, mereka perlu memahami potensinya 

masing-masing agar dapat mempersiapkan sedini mungkin dan memilih jurusan yang 

tepat. Serta memberikan solusi dalam setiap permasalahan mereka, menanamkan 

prinsip-prinsip agar hidup dapat menjadi lebih efektif dan produktif. 

Dengan adanya kampanye untuk menggali potensi remaja, para remaja jadi lebih 

mengerti apa yang menjadi kekuatan dalam dirinya. Tidak lagi membandingkan 

dengan remaja lain karena setia manusa memiliki potensi yang berbeda-beda. Remaja 

diharapkan dapat fokus dengan potensinya, mengembangkannya dan menjadi ahli. 

Dengan ini juga para remaja tidak lagi tersesat, salah memilih jurusan kuliah dan 

profesi bekerja. Sebaliknya mereka dapat unggul dalam bidangnya dan berhasil meraih 

cita-citanya. 

Perancangan media kampanye untuk menggali potensi remaja membantu untuk 

menginformasi tentang kecerdasan manusia secara efektif. Dengan proses strategi 

komunikasi yang tepat didukung dengan konsep kreatif yang baik akan mampu 

mengingatkan remaja akan potensinya. Karena dengan menggunakan media yang baik 

sesuai dengan trend remaja dan gaya desain yang sesuai dengan gaya remaja akan 

mampu untuk menarik minat remaja untuk terlibat dalam kampanye ini dan semakin 

lebih menggali potensinya sehingga berhasil dalam meraih apa yang menjadi cita-

citanya. 
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5.2  Saran 

    Potensi merupakan sebuah anugrah yang Tuhan diberikan kepada setiap 

manusia. Setiap manusia diciptakan unik, berbeda satu sama lain. Oleh karenanya 

sudah menjadi kewajiban kita untuk menggali dan mengembangkannya. Dengan ini 

penulis berharap setiap remaja dapat menemukan potensinya mengembangkanya dan 

menggunakannya untuk kemulian nama Tuhan. Untuk kemajuan bangsa dan negara 

Indonesia. 

   Melihat kondisi Indonesia saat ini, Indonesia memerlukan generasi muda yang 

unggul, yang hebat, yang dapat membantu menyelesaikan problema bangsa dan 

negara. Dengan potensi ini penulis berharap para remaja dapat menggunakannya untuk 

membantu menjadi solusi yang baik untuk setiap permasalahan di negeri ini. 

   Saran untuk penelitian ini masih perlu menggali informasi lebih lanjut 

mengenai data dari peran orang tua terhadap potensi anaknya. Seberapa besar 

pengaruh orang tua dalam menentukan masa depan anaknya sesuai dengan potensi 

anaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


