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BAB IV 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

 Banyak sekali mahasiswa jaman sekarang yang dalam menyelesaikan masalahnya 

menggunakan jalan pintas dengan alasan ingin praktis karena dipengaruhi dari pola hidup 

jaman sekarang yang serba instant. Kurangnya sikap hardiness dalam diri mahasiswa jaman 

sekarang juga mendorong mahasiswa untuk mengambil keputusan yang salah terutama saat 

menemukan hambatan dalam mengerjakan skripsi mereka. Mahasiswa jaman sekaraang juga 

tertekan dengan tuntuan untuk segera lulus tanpa diberikannya motivasi kepada diri mereka. 

Jasa joki skripsi juga menjadi salah satu jalan pintas yang diambil oleh mahasiswa tingkat akhir 

yang sedang menyelesaikan skripsinya. Mereka menggunakan jasa joki skripsi karena mereka 

tidak percaya dengan kemampuan diri mereka sendiri, mereka tidak percaya diri terhadap apa 

yang bisa mereka kerjakan sehingga lebih memilih untuk menggunakan jasa joki skripsi. 

Kampanye untuk mengatasi joki skripsi bagi mahasiswa yang berada di kota Semarang 

ini dirancang dengan menggunakan metode AISAS yang pada setiap tahapannya memiliki 

makna dan tujuan dalam rangka menyadarkan mahasiswa untuk percaya akan kemampuan diri 

mereka sendiri  dalam mengerjakan skripsinya.  Media utama yang digunakan yaitu aplikasi 

chatting We Share, melalui aplikasi ini diharapkan mahasiswa terbantu untuk menyadari 

kemampuan diri mereka dalam mengerjakan skripsi lewat motivasi-motivasi yang dibagikan 

kepada pengguna setiap harinya. Sebagai media pendukung dari kampanye ini dilengkapi 

dengan website, poster, merchandise, media sosial yang dapat lebih menarik target untuk ikut 

serta dalam kampanye ini. Visualisasi yang digunakan dengan menggunakan fotografi dan 

diterapkan pada semua media dalam kampanye inilah yang akan menyalurkan tujuan dari 

kampanye. Warna yang digunakan dalam berbagai media yang dirancang juga dipilih untuk 

menambah semangat dan kepercayaan diri target sasaran. Melalui semua media yang 

dirancang dalam kampanye ini diharapkan mahasiswa lebih menyadari kemampuan diri mereka 

sendiri dalam mengerjakan skripsinya dan dapat menghindari jasa joki skripsi. 
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V.2 Saran 

 Melalui perancangan kampanye anti joki skripsi bagi mahasiswa di kota Semarang ini 

saran yang diharapkan antara lain : 

 Kesadaran dari mahasiswa akan kemampuan diri mereka sendiri dan untuk lebih 

percaya diri dalam mengerjakan skripsinya tanpa menggunakan jasa joki skripsi. 

 Kesadaran untuk saling memotivasi satu sama lain terlebih kepada orang yang sedang 

mengerjakan skripsinya karena motivasi itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan 

diri seseorang sehingga sikap hardiness dapat tumbuh dengan sendirinya. 
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