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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 
 

Perancangan iklan kreatif sebagai kampanye sosial pengurangan sampah 

plastik ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu 

mengumpulkan data-data yang digunakan sebagai latar belakang mengenai 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produk plastik sekali pakai, 

terutama sedotan plastik. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian ide konsep 

perancangan iklan kreatif, mengumpulkan referensi untuk media utama. 

Tahapan selanjutnya yaitu pra-produksi iklan kreatif seperti membuat 

storyline, storyboard, penjadwalan dan juga rancangan anggaran biaya selama 

proses produksi. Setelah itu masuk pada tahapan produksi dimana membuat 

video stop motion “Kurangi Penggunaan Sedotan Plastik dan Ganti Dengan 

Yang Alami” dan kemudian masuk pada tahap pasca-produksi yaitu proses 

editing sehingga menghasilkan satu video stop motion. Kemudian dilanjutkan 

dengan perancangan media-media pendukung dari iklan kreatif tersebut. 

Sehingga iklan kreatif yang dirancang dapat menyampaikan informasi dan 

pesan mengenai pentingnya menjaga lingkungan dengan menggunakan 

produk-produk ramah lingkungan, selain dapat membantu UMKM untuk terus 

produktif juga dapat mengurangi dampak negatif dari produk-produk yang 

menggunakan bahan plastik sekali pakai. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan perancangan iklan kreatif audio 

visual sebagai kampanye sosial “Kurangi Penggunaan Sedotan Plastik dan 

Ganti Dengan Yang Alami” diatas penulis membuat beberapa saran yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik UMKM maupun masyarakat yang ingin memulai sebuah

usaha dapat mengembangkan rancangan iklan kreatif melalui media

digital maupun ruang publik, sehingga proses penyampaian informasi

mengenai produk yang akan dipasarkan dapat diminati oleh calon

konsumen yang telah ditargetkan.

2. Bagi penulis selanjutnya yang akan membuat rancangan iklan kreatif

sebagai kampanye sosial, harus lebih memperiapkan data-data yang akan

digunakan sebagai acuan perancangan agar pada saat proses perancangan

tidak menemukan kendala serta berjalan dengan lancar dan mendapatkan

hasil yang baik.
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