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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam bersekolah, pendengaran adalah indra yang paling penting dalam proses 

belajar, dimana proses ajar mengajar mayoritas dilakukan secara verbal. Menurut 

Edgar Dale melalui Kiyosaki (2015), mendengar dapat menyerap sekitar 20 persen 

informasi, sedangkan membaca hanya dapat menyerap 10 persen saja. Sedangkan 

menurut data Kementrian Kesehatan melalui health.detik.com yang diakses pada 

16 September 2017, prevalensi gangguan pendengaran di Indonesia adalah yang 

terbesar ke-4 didunia yaitu sebesar 16,8 persen, dimana populasi tertinggi adalah 

kelompok usia sekolah (7-18 tahun). 

Menurut data Komnas PGPKT yang disampaikan oleh Dokter Damayanti 

Soetjipto Sp.THT-KL selaku ketua Komnas PGPKT dalam wawancara pada 

tanggal 9 September 2017, dari hasil screening program Indonesia BBT (Baksos 

Bersih Telinga) yang diadakan pada 20 sekolah yang tersebar di Bekasi, Tangerang, 

dan Krawang; ditemukan 55,82% dari 5,827 siswa mengalami serumen prop 

dengan populasi tertinggi adalah siswa kelas satu sampai tiga. Serumen prop sendiri 

adalah penyumbatan kotoran pada liang telinga yang menghalangi bunyi untuk 

sampai ke gendang telinga, dan akhirnya menyebabkan gangguan pendengaran. 

Berdasarkan hasil kuisioner terhadap 104 ibu rumah tangga berusia 30-48 

tahun yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017, 76,6% anak yang 
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mengalami gangguan pendengaran memiliki nilai matematika dan bahasa yang 

dibawah rata-rata.  

Menurut dokter Damayanti Soecipto selaku ketua Komnas PGPKT melalui 

wawancara pribadi pada tanggal 9 September 2017, Gangguan pendengaran yang 

diakibatkan oleh serumen dapat membuat anak menjadi kurang pintar dan sepuluh 

kali berpotensi tidak naik kelas dibanding dengan anak yang memiliki pendengaran 

baik. Hal ini dapat disertai dengan efek psikologis kurang percaya diri, tidak 

bahagia, stress dan lain-lain. Gangguan ini akan hilang setelah telinga dibersihkan 

dan anak menjadi lebih mampu menangkap pelajaran dengan baik, percaya diri dan 

ceria. Dokter Damayanti menegaskan bahwa serumen prop yang dibiarkan dapat 

mengakibatkan ketulian dan ini terjadi pada 30 persen anak sekolah dasar di daerah 

pinggiran. 

Menurut Nila Farid Moeloek selaku Menteri Kesehatan Indonesia melalui 

voaindonesia.com yang diakses pada 11 September 2017 berpendapat bahwa 

kesadaran masyarakat Indonesia akan kesehatan masih rendah yaitu hanya 20 

persen. Hal-hal seperti kesadaran membersihkan telinga sendiri masih diabaikan 

dan mengakibatkan ditemukan banyak anak yang pendengarannya menurun karena 

telinga dipenuhi kotoran. Akan tetapi, menurut Dr. M. Yoserizal Sp.THT selaku 

spesialis THT, terlalu sering dalam membersihkan telinga anak terutama dengan 

cara mengoreknya juga dapat mengakibatkan penumpukan serumen, hal ini di 

disebabkan mengorek telinga dapat merangsang liang telinga untuk memproduksi 

serumen berlebih, ditambah serumen yang malah semakin terdorong masuk 

dikarenakan bentuk liang telinga anak yang masih terlalu sempit. 
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Menurut Dokter Tomson Sihombing Sp.THT-KL selaku dokter spesialis 

THT melalui wawancara pribadi pada tanggal 6 September 2017, untuk 

membersihkan telinga dan melakukan check-up seharusnya rutin dilakukan 

minimal setiap 6 bulan sekali. Rata-rata pasien yang datang melakukan konsultasi 

hanya jika telinganya sudah bermasalah, sangat sedikit yang datang untuk 

melakukan cek dan pembersihan telinga rutin. Penulis melakukan wawancara 

dengan Dita Widodo selaku orang tua Ariq Widodo yang pernah mengalami 

serumen prop, Dita menuturkan bahwa ia lebih memilih untuk membersihkan 

sendiri telinga anak ketimbang membawakannya ke THT setiap 6 bulan sekali, dan 

rasa malas untuk pergi ke rumah sakit-pun menjadi alasannya. 

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan cara membersihkan telinga 

anak yang benar ini dapat meningkatkan jumlah penderita serumen prop yang 

akhirnya berpotensi pada menurunnya prestasi anak disekolah. Hasil kuisioner 

menunjukan bahwa 80% ibu belum mengetahui cara membersihkan telinga anak 

yang baik yang mengakibatkan 30% anak diantaranya mengalami penurunan 

kualitas pendengaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan sebuah kampanye 

sosial bagi para ibu akan pentingnya menghindari cara membersihkan dan merawat 

telinga yang salah untuk mencegah serumen prop pada anak sekolah dasar, 

sehingga dapat terealisasinya program Sound Hearing 2030, yaitu program yang 

dicanangkan oleh World Health Organization (WHO) dan di jalankan oleh Komnas 

PGPKT (Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran & Ketulian) 

untuk mengurangi prevelansi gangguan pendengaran yang dapat dicegah sebesar 
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90% sebelum tahun 2030. Penulispun memilih Komnas PGPKT, sebagai 

mandatory dalam merealisasikan kampanye ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam topik tugas akhir ini adalah bagaimana cara merancang 

kampanye sosial yang dapat mengedukasi dan menginformasikan para ibu tentang 

bagaimana cara mencegah serumen prop pada anak sekolah dasar. 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan perancangan kampanye sosial pentingnya menjaga 

kebersihan telinga usia 7 sampai 13 tahun ini akan dibatasi pada: 

1. Segmentasi 

a. Segmentasi Demografis 

Segmentasi demografis pada perancangan kampanye sosial ini 

adalah : 

• Jenis kelamin: wanita 

• Usia:  30-48 tahun 

• Negara: Indonesia 

• Suku Agama Ras : semua 

• Bahasa: Indonesia 

• Pendidikan: SD-SMA 

Perancangan Kampanye Sosial..., William Surya CewPutra, FSD UMN, 2018



5 
 

• Pekerjaan: ibu rumah tangga 

• status: telah menikah dan memiliki anak 

• tipe keluarga: keluarga kecil  

• kelas ekonomi: menengah kebawah 

b. Segmentasi Geografis 

Kampanye sosial ini ditujukan khususnya bagi ibu rumah tangga 

yang berdomisili di Tangerang. 

c. Segmentasi Psikografis 

Kampanye sosial ini ditujukan kepada para ibu yang kurang 

memperhatikan kebersihan telinga anaknya, bergaya hidup suka 

berkumpul dengan para ibu ibu lainnya. memiliki aktivitas 

mengantar dan menjemput anaknya disekolah, melakukan 

aktivitas pekerjaan rumah. 

2. Pembahasan Kampanye 

Pembahasan dalam perancangan ini di batasi hanya pada gangguan 

pendengaran yang diakibatkan oleh serumen prop yang terjadi pada 

anak sekolah dasar umur 7 sampai 13 tahun di daerah Tangerang. Dalam 

kampanye ini, meski ibu rumah tangga sebagai target sasaran kampanye, 

akan tetapi anak mereka yang berusia sekolah dasarlah yang 

mendapatkan manfaat kampanye. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan perancangan kampanye sosial ini adalah untuk mengedukasi dan memberi 

informasi kepada para ibu mengenai apa itu serumen prop dan bagaimana cara 

mencegahnya. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari perancangan kampanye sosial ini adalah berkurangnya angka 

prevelensi serumen prop (penyumbatan kotoran telinga) pada anak usia 7 sampai 

13 tahun yang sedang mengenyam sekolah dasar, yang diharapkan secara tidak 

langsung dapat meningkatkan prestasi anak Indonesia. Merealisasikan visi dan misi 

Komnas PGPKT untuk mengurangi tingkat  gangguan pendengaran yang dapat 

dicegah terutama serumen prop sebanyak 90% pada tahun 2030. 
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