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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Pemilihan topik/tema dalam Tugas Akhir Desain Komunikasi Visual 2007 ini, 

penulis mengangkat tema sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sekarang 

ini. Keadaan ini dipicu dengan banyaknya peristiwa yang memakan korban dan 

pelaku anak-anak. Tema yang dipilih adalah efek negatif dari tayangan televisi. Tema 

tersebut dipilih karena pada dewasa ini banyak sekali anak-anak di Indonesia di 

bawah umur yang sudah terpengaruh efek negatif dari tayangan televisi. Hal itu bisa 

dibuktikan dengan sikap, kelakuan, nada dan gaya bicara, bahasa yang digunakan 

serta lifestyle yang terlalu moderen. Tema yang dipilih ini diwujudkan dalam bentuk 

kampanye sosial.  

 Kampanye pencegahan tindakan negatif anak akibat pengaruh tayangan 

televisi ini memiliki tujuan untuk menghimbau orang tua agar mau peduli kepada 

sikap dan tindakan anaknya agar jangan sampai terpengaruh efek negatif dari 

tayangan televisi yang dirasakan semakin hari, perkembangannya semakin buruk. Hal 

itu terjadi karna kurangnya rasa kesadaran sosial masyarakat Indonesia yang hanya 

cenderung melihat tanpa memikirkan apa yang bakal terjadi di kemudian hari. 

 Dalam kampanye ini pula, dihimbau kepada orang tua agar mau meluangkan 

sedikit waktunya saja di antara waktu mereka bekerja dan mengurus rumah tangga 

untuk menemani anaknya ketika menonton tayangan televisi yang biasanya banyak 

mengandung unsur negatif. 

 Dampingi anak anda ketika menonton sudah bisa memperkecil kemungkinan 

anak untuk bertindak negatif di kemudian hari kelak. Tindakan negatif yang tidak 

memilih objek atau sasaran, anak mana saja bisa terkena efek negatif dari televisi jika 

tidak ada pengawasan dari orang tua mereka. 

 Melalui media visual kampanye yang telah dibuat, ditampilkan bagaimana 

sikap negatif (kekerasan) yang terdapat dalam diri seorang anak ketika mereka 

bermain akibat terpengaruh tayangan negatif dari televisi. 

 Konsep dalam keseluruhan kampanye ini adalah Cerminan Sikap Anak yang 

sudah terpengaruh efek/dampak negatif akibat mencontoh adegan dalam tayangan 

televisi. Sikap anak yang berperilaku negatif itulah yang menjadi penguhubung antar 

satu media dengan media visual lainnya.Layout penghubung antar media ditampilkan 
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bentuk televisi yang distilasi menjadi terpotong di bagian atas panel. Warna 

keseluruhan kampanye ini adalah merah, putih dan hitam. 

 Keseluruhan kampanye sosial ini bertujuan  untuk menghimbau orang tua 

untuk mencegah tindakan (sikap) negatif anak akibat tayangan televisi yang tidak 

mendidik. 

  

Saran 

 Dalam Tugas Akhir ini, penulis ingin menyarankan agar di kemudian hari 

kelak, penulis dapat menerapkan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik 

pemilihan desain utnuk diterapkan ke dalam media visual dengan baik. Maksudnya 

jangan sampai terjadi kesalahpahaman masyarakat yang dituju akibat visualisasi 

media yang kurang jelas sehingga target yang dituju tidak memahami apa maksud 

pesan yang ingin disampaikan oleh penulis.  

 Untuk Maranatha khususnya Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan Desain 

Komunikasi Visual, diharapkan dapat memberikan sarana dan faktor pendukung 

lainnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Akhir yang akan dibuat. Dukungan 

kepada mahasiswa/i juga sangat diharapkan untuk mendukung Tugas Akhir para 

mahasiswa/i. 

 Melalui Kampanye pencegahan tindakan negatif anak akibat pengaruh 

tayangan televisi ini diharapkan masyarakat yang dituju dapat memahami maksud dan 

isi pesan yang ditampilkan dalam kampanye sosial ini. Masyarakat diharapkan dapat 

mengerti dampak yang dapat terjadi akibat pengawasan orang tua  (kurang rasa 

kepedulian orang tua) kepada anaknya. Jangan sampai anak yang masih dalam tahap 

perkembangan mental menjadi terganggu akibat tindakan negatif sehingga 

berpengaruh bagi masa depannya nanti. 

 Penulis menyarankan agar dalam penelitian Tugas Akhir selanjutnya, 

mahasiswa/i dapat menentukan tema yang tepat untuk diangkat menjadi topik yang 

diwujudkan dalam visual yang menarik. Disarankan pula untuk melakukan penelitian 

yang mendalam untuk memahami dan mengerti persoalan yang diangkat menjadi 

topik Tugas Akhir. 

 
 
 
 


