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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

1. Tema pada perancangan ini diangkat dari fenomena generasi zaman sekarang, 

yang memiliki pergaulan bebas dalam berinteraksi maupun berteman dengan 

lingkungannya. Tetapi banyak diantara mereka yang memiliki pergaulan yang 

menyimpang antara lain melakukan sex diluar nikah, masturbasi, anal, oral dan 

berbagai hal lainnya. Tetapi mereka tidak mengetahui seberapa bahaya yang 

mengintai ketika mereka melakukan penyimpangan tersebut. Salah satu bahaya 

tersebut adalah Human Papilloma Virus yang dapat berdampak terjangkitnya 

kanker maupun kematian bagi penderitanya 

2. Kampanye ini memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dewasa 

muda di Jawa Barat mengenai seberapa bahayanya virus HPV dan apa dampak 

yang begitu berbahaya bagi tubuh kita. Agar dewasa muda dapat mengerti dan 

menjaga pergaulan dalam lingkungan. Sehingga tidak melakukan hal-hal yang 

merugikan untuk diri sendiri. 

3. Upaya dalam melakukan pencegahan terjangkitnya virus HPVdapat dilakukan 

dengan melakukan vaksin HPV, karena  itulah kampanye ini memberikan 

informasi dan mengajak dewasa muda untuk bertindak memberi kekebalan 

yang menjaga tubuh lebih waspada terhadap virus HPV. Karena vaksin dapat 

bekerja sebelum tubuh terjangkit virus tersebut, sedangkan virus HPV tidak 

memiliki ciri-ciri ketika seseorang terinfeksi virus tersebut. Maka dari itulah 

sangat perlu dilakukan vaksin HPVdari sedini mungkin untuk terhindar dari 

virus yang mematikan. 

4. Dalam perancangan ini sangat mendukung dewasa muda untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan mengenai HPV, karena media yang dipakai adalah 

media yang selalu digunakan oleh dewasa muda sehingga informasi yang di 

salurkan akan lebih mudah dan cepat di dapatkan. 
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5.2 Saran 

Perancangan kampanye Human Papilloma Virus untuk dewasa muda ini dirasa 

memiliki kekurangan dan membutuhkan  riset yang terus menerus, karena seiring 

dengan berjalannya waktu dan teknologi akan ditemukannya hal-hal baru seperti 

dampak, akibat, atau pencegahan yang akan semakin banyak ditemukan dikemudian 

hari. Untuk memperingatkan dewasa muda akan seberapa bahaya virus tersebut dan 

seberapa pentingnya dalam melakukan vaksin HPV. 

Dengan demikian diharapkan beberapa perancangan lanjutan seperti: 

1. Perancangan dan penelitian lebih lanjut mengenai Human Papilloma Virus 

untuk masyarakat Indonesia agar menciptakan desain yang lebih baik lagi 

dan dapat diterima oleh target yang dituju. 

2. Penelitian lebih lanjut mengenai segmentasi target di kemudia hari, karena 

saat Pemerintah peduli terhadap vaksin ini, maka segmentasi target akan 

berubah dan media yang digunakan maupun pendekatan desain akan 

berubah. 


