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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Banyak anak – anak di usia 10 – 12 tahun kurang edukasi mengenai listrik. Salah satunya yaitu yang 

berhubungan dengan menghemat listrik di kehidupan sehari – hari. Mereka masih menganggap hal 

yang kurang penting mengenai hal – hal yang berkaitan dengan listrik, dan tidak menganggap bahwa 

pemborosan listrik dapat berbahaya bagi bumi dan masa depan bumi.  

Banyak anak di usia tersebut tidak membiasakan untuk menghemat listrik. Penghematan listrik dapat 

dilakukan bermacam – macam, untuk anak dengan usia 10 – 12 tahun, penghematan listrik dapat 

dilakukan pada alat elektronik yang dekat dengannya. Alat elektronik yang paling sering digunakan 

oleh anak – anak diusianya adalah lampu, televisi, AC, dan juga komputer. Keempat alat ini lah 

yang di gerakkan pada kampanye ini.  

Kampanye Satu Jari Untuk Bumi ini pun hanya sebatas mengenai penghematan listrik di keempat 

alat elektronik tersebut. Perancangan kampanye dibuat dan dilaksanakan di sekolah – sekolah target 

sasaran di area tersebut. Kampanye ini dibagi menjadi 5 tahap promosi AISAS dengan jangka waktu 

6 bulan. Media yang digunakan berbeda – beda dan tepat sasaran. 

Terdapat 2 media yang digunakan pada perancangan kampanye ini yaitu media utama event booth 

interaktif dan media pendukung poster series, banner, media sosial dan ambient media. Pada 

perancangan ini menggunakan visualisasi full ilustrasi mendekati objek – objek yang digunakan 

dengan menggunakan warna – warna pokok dan pendukung. Dengan konsep fun, clean, dan tidy 

perancangan kampanye ini dibungkus dengan menarik untuk target sasaran. 

Visualisasi yang digunakan menggunakan ilustrasi yang berbeda pada setiap tahapan strategi 

promosi. Keunggulan dari kampanye Satu Jari Untuk Bumi ini adalah target sasaran dapat 

merasakan pengalaman baru dari menghemat listrik dengan fun dari booth interaktif yang berada di 

event kampanye.  

 

5.2. Saran 

Saran yang diharapkan terjadi pada perancangan kampanye Satu Jari Untuk Bumi antara lain : 

• Adanya dukungan dari pihak sekolah supaya memberikan peran juga pada edukasi mengenai 

penghematan listrik. 

• Adanya kesadaran dari anak – anak mengenai pentingnya menghemat listrik bagi masa depan 

bumi.  

• Adanya dukungan dari pihak orang tua supaya memberikan peran juga pada edukasi mengenai 

penghematan listrik. 

	  
	   	  


