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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan, masih banyak para ibu yang tidak 

mengetahui bahaya gangguan pendengaran akibat serumen prop pada prestasi anak 

disekolah. Mayoritas ibu tidak tahu akan bahaya membersihkan telinga dengan 

sembarangan, seperti menggunakan cotton bud, dan tidak pernah membawa anak 

untuk cek rutin ke dokter THT setiap minimal 6 bulan sekali. Ketika kotoran telinga 

menumpuk dan menghalangi liang telinga, dapat menyebabkan gangguan 

pendengaran yang dapat mengganggu proses belajarnya disekolah. 

 Berdasarkan penelitian tersebut maka dirancanglah kampanye ini, untuk 

memberikan informasi dan mengedukasi para ibu untuk lebih memperhatikan cara 

merawat telinga dan pendengaran anak. Kampanye BETA ditujukan pada para ibu 

yang memiliki anak berusia 7 sampai 13 tahun yang sedang mengenyam pendidikan 

dasar untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengubah cara 

membersihkan telinga yang salah, sehingga dapat menurunkan prevelensi serumen 

prop pada anak sekolah dasar yang cukup tinggi, yang secara tidak langsung dapat 

meningkatkan prestasi anak di Indonesia. 
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 Saran 

Topik dan isu kampanye sosial yang dibuat ini tentu masih dapat dikembangkan 

dengan topik-topik yang sejenis, khususnya mengenai kesehatan telinga dan 

pendengaran. Tentunya media yang digunakan untuk kampanye ini juga masih 

dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan target khalayak yang 

ada. Selain itu pesan kampanye mengenai cara membersihkan telinga yang baik dan 

benar dapat ditujukan kepada target khalayak yang berbeda dengan mendekatan 

yang berbeda juga pula.
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