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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa beberapa 

audiens sudah familiar dengan kata self-diagnosis tetapi belum memahami dampak 

yang akan terjadi jika mereka melakukannya dan tidak dirujuk ke profesional, 

belum mengetahui dan memahami bahaya self-diagnosis bagi kesehatan mental. 

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan hal tersebut disebabkan karena belum 

banyak informasi, kampanye, ataupun konten yang mengangkat self-diagnosis itu 

sendiri. Hasil observasi menunjukkan bahwa mayoritas target kampanye ini adalah 

mahasiswa, yang mayoritas merupakan pengguna internet/sosial media.  

Perancangan kampanye sosial dilakukan dengan menyesuaikan target yang ingin 

disasar, hamper seluruh pengerjaan perancangan didasari oleh 

pendekatan kepada target agar target tertarik dan pesan yang ingin disampaikan 

dapat diterima dengan baik. Setelah mendapatkan feedback positif dari target,  

dapat disimpulkan bahwa memberi informasi atau edukasi mengenai topik yang 

masih dianggap tabu mungkin mempunyai kesempatan untuk berhasil bila dikemas 

dan dirancang dengan baik, menarik dan disesuikan dengan keinginan target 

audiens sehingga target lebih tertarik dan mudah menerima pesan yang 

disampaikan. 

 

4.2 Saran 

Proses perancangan Kampanye Sosial Bahaya Seld-diagnosis pada Kesehatan 

Mental ini tentu belum sempurna, maka  dari  itu saran bagi mahasiswa yang akan 

melakukan perancangan proyek akhir dengan tema yang serupa dan berkaitan 

dengan kesehatan mental seperti pada perancangan ini disarankan agar 

memperhatikan beberapa permasalahan dalam prosesnya sehingga nantinya dapat  

mengerjakan perancangan proyek akhir lebih baik lagi, dan beberapa hal yang harus 

diperhatikan yaitu: 
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1. Dalam perancangan desain komunikasi visual, tentu data visual dan data verbal 

haruslah relevan, karena semua data tersebut akan menentukan  arah  

perancangan nantinya. Hal ini diperlukan agar pengetahuan mengenai apa yang 

dikerjakan dapar dipertanggung jawabkan sebagai desain yang baik, sehingga 

hasil dapat dikaji sebagai pengetahuan yang bermanfaat. 

2. Perancangan kampanye sosial membutuhkan waktu dan pemikiran yang 

matang, tidak hanya sekedar dibahas lalu dirancang dalam penulisan secara 

singkat. Oleh karena itu dibutuhkan banyaknya pengetahuan dan referensi 

dalam proses perancangan. 

3. Dalam perancangan kampanye sosial kita harus dapat menentukan topik/isu, 

konsep dan juga media yang tepat sebagai media berkomunikasi agar pesan 

dapat tersampaikan secara efektif. 

“Perancangan Kampanye Sosial Bahaya Self-diagnosis” pada Kesehatan 

Mental” ini diharapkan mampu menjadi referensi dan inspirasi maupun tolak-ukur 

para pelajar/mahasiswa di masa yang akan datang, baik dengan tema serupa 

maupun tema yang bersinggungan dengan tema ini sehingga perancangan yang 

dilakukan dapat lebih sempurna dan lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


