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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi Pengumpulan Data 

Beberapa data mengenai telinga dan serumen dibutuhkan dalam perancangan 

kampanye sosial mencegah serumen prop pada anak sekolah, seperti definisi, cara 

pencegahan, penanganan, tingkat kesadaran masyarakat, dan juga data-data 

penunjang lainnya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah mixed method 

research. Yusuf (2014) menyatakan, mixed method research adalah penelitian yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, penggunaan kedua 

metode tersebut dapat menutupi kekurangan pada masing masing metode dan 

menciptakan hasil penelitian yang utuh. Kelebihan dari menggunakan mixed 

method research adalah: 

1. Penelitian gabungan dapat membantu menjawab pertanyaan yang tidak 

dapat dilakukan jika hanya menggunakan salah satu metode saja 

2. Penelitian yang lebih kuat dan memiliki lebih sedikit kelemahan, 

dikarenakan metode-metode yang dipakai tersebut dapat melengkapi satu 

sama lain. 

3. Dapat menyediakan bukti-bukti yang lebih komprehensif. 

4. Penelitian menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah 

yang sedang diteliti. 
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5. Peneliti dapat menggunakan berbagai pandangan yang berbeda dalam 

memecahkan masalah. 

6. Memungkinkan penelitian menggunakan berbagai metode dengan bebas 

sesuai dengan masalah yang diteliti. 

7. Penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif menyediakan gambaran 

umum yang lebih luas. 

8. Terstruktur dan mengutamakan proses dan produk, hal ini dikarenakan 

mixed method research menggabungkan dan mencampurkan metode 

kualitatif dan kuantitatif dalam pelaksanaannya sesuai dengan alurnya 

masing-masing (hlm. 426-431).  

Menurut Yusuf (2014), penelitian kualitatif adalah mencari informasi 

tentang pengertian, pemahaman, makna, tentang suatu fenomena atau kejadian 

dengan terlibat langsung ataupun tidak langsung kedalam setting yang diteliti, 

kontekstual, dan menyeluruh dan bersifat naratif. Sedangkan penelitian kuantitatif 

adalah pendekatan yang bersifat objektif dan terukur dengan menggunakan 

instrumen yang valid serta analisis statistik yang sesuai sehingga hasil penelitian 

tidak menyimpang dari kondisi yang sesungguhnya (hlm. 58, 328).  

Dalam perancangan ini metode kualitatif yang digunakan adalah wawancara 

dengan para ahli, observasi dan studi pustaka. Sedangkan metode kuantitatif yang 

digunakan adalah menyebar kuisioner kepada para orang tua yang memiliki anak 

sekolah dasar di Tangerang. 
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3.1.1. Wawancara 

Dalam mencari informasi mengenai serumen prop, penulis melakukan wawancara 

dengan narasumber-narasumber yang berkaitan langsung dengan topik 

permasalahan yang diangkat. Beberapa narasumber yang penulis wawancarai 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Dr. Tomson Sihombing Sp.THT-KL, selaku spesialis THT di rumah 

sakit Bethsaida, Gading Serpong, Tangerang 

2. Dr. M. Yoserizal Sp.THT, selaku spesialis THT di klinik Citra 

Sehat, Citra Raya, Tangerang 

3. Dr. Damayanti Soetjipto Sp.THT-KL, selaku ketua Komnas 

PGPKT. 

4. Dita Widodo selaku Ibu dari mantan penderita serumen prop. 

5. Sriyanti selaku ibu dari anak yang pernah mengalami serumen prop. 

3.1.1.1. Dr. Tomson Sihombing Sp.THT-KL 

Wawancara dengan dokter spesialis THT dengan narasumber Dr. Tomson 

Sihombing Sp.THT-KL penulis lakukan di Rumah Sakit Bethsaida, 

Gading Serpong, Tangerang pada tanggal 6 September 2017. Menurut 

dokter Tomson menjelaskan bahwa dalam membersihkan telinga, 

penggunaan cotton bud dan korek kuping sangat tidak disarankan karena 

dapat menyebabkan infeksi, mendorong kotoran telinga lebih dalam dan 

merangsang liang telinga untuk memproduksi serumen berlebih. 

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



 
 

44 

Membersihkan telinga yang baik hanya dilakukan 6 bulan sekali, hal ini 

dikarenakan telinga memiliki mekanisme yang dapat mengeluarkan 

serumen atau kotoran tersebut secara alami. Membersihkan telinga sehabis 

mandi hanya perlu dengan mengeringkan daun telinga dengan lap bersih. 

Melakukan check-up untuk membersihkan liang telinga dalam minimal 6 

bulan sekali juga disarankan.  

 Dokter Tomson juga menjelaskan bahwa serumen memiliki 

manfaat, seperti mencegah binatang dan serangga masuk keliang telinga 

karena serumen memiliki bau khas yang tidak disukai oleh binatang dan 

serangga; juga dengan sifatnya yang lengket dapat menangkap debu dan 

kotoran yang masuk keliang telinga dan mencegahnya masuk lebih dalam. 

Akan tetapi serumen yang berlebih diliang telinga akan mengganggu 

pendengaran hingga menyebabkan ketulian karena tumpukan serumen 

tersebut dapat menghalau suara sampai ke gendang telinga. 

 Menurut dokter Tomson, hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan 

telinga adalah suara bising, terlalu sering membersihkan telinga dengan 

cotton bud atau korek kuping, faktor usia, trauma, dan bahkan penggunaan 

obat tertentu. 

 Menurut Dokter Tomson, kasus kesehatan telinga paling sering 

ditemukan pada usia dewasa dan lansia. Akan tetapi kasus penumpukan 

serumen berlebih paling banyak dialami oleh anak-anak, yang dimana 

faktor kebiasaan dalam sembarang membersihkan telingalah yang menjadi 

penyebabnya. Penggunaan alat seperti cotton bud, mengorek-ngorek liang 
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telinga dengan benda keras dan tajam, dapat menyebabkan produksi 

serumen berlebih dan menumpukan serumen. 

3.1.1.2. Dr. M. Yoserizal Sp.THT 

Pada tanggal 19 September 20017, penulis melakukan wawancara dengan 

narasumber Dr. M. Yoserizal Sp.THT yang merupakan spesialis THT di 

Klinik Citra Sehat, Citra Raya, Tangerang. Dokter Yoserizal menjelaskan 

bahwa sekitar 40 persen pasien yang datang dikarenakan masalah telinga, 

dan kasus penumpukan serumen adalah yang paling sering terjadi, yang 

dimana penumpukan serumen adalah salah satu faktor yang menyebabkan 

gangguan pendengaran.  

 Dokter Yoserizal menjelaskan bahwa serumen prop adalah 

pengerasan serumen yang akhirnya menggumpal dan menyumbat liang 

telinga dan menyebabkan gangguan pendengaran. Serumen sendiri adalah 

hasil sekresi kelenjar seruminosa di liang telinga yang berguna untuk 

menghalau kotoran dan debu masuk lebih dalam keliang telinga, bau dari 

serumen juga dapat mengusir serangga. Serumen prop dapat disebabkan 

oleh produksi serumen berlebih, yang biasanya paling sering disebabkan 

oleh terlalu sering membersihkan liang telinga, juga dapat disebabkan oleh 

tinggal didaerah yang kotor, jarang membersihkan diri dan juga bawaan 

sejak lahir. Menurut dokter Yoserizal, 1 dari 5 anak terlahir dengan 

produksi serumen yang berlebih yang jika dibiarkan dapat menyumbat 

liang telinga. Serumen prop ini dapat menyebabkan ketulian konduktif. 
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Gambar 3.1.1 Penulis bersama Dr. Yoserizal Sp.THT 

Dokter Yoserizal menjelaskan, ketulian atau hilangnya pendengaran 

dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan sebabnya, yaitu : 

1. Tuli Konduktif 

Masalah pendengaran di telinga luar atau bagian tengah, 

biasanya bersifat ringan sampai sedang dan dapat 

disembuhkan. Salah satu penyebab tuli konduktif adalah 

penumpukan serumen dan infeksi telinga. 

2. Tuli saraf 

Hilangnya pendengaran yang disebabkan kerusakan sel saraf 

pendengaran, dan biasanya bersifat permanen. Salah satu 

penyebab tuli saraf adalah faktor usia dan paparan bising.  

3. Tuli campuran 

Hilangnya pendengaran yang disebabkan oleh saraf dan 

konduktif, salah satu contohnya adalah seperti congekan 

yang disebabkan oleh rusaknya gendang telinga. 

Dokter Yoserizal menyarankan untuk jangan terlalu sering 

membersihkan liang telinga dengan cotton bud, membersihkan telinga 

dapat dilakukan dengan bantuan dokter THT setiap 6 bulan sekali. 
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Membersihkan serumen pada liang telinga dapat dengan menggunakan 

cairan pembersih telinga yang dapat melunakan serumen.  

Menurut Dokter Yoserizal, kampanye sosial yang mengedukasi 

masyarakat cara membersihkan telinga yang benar sangat dibutuhkan, 

mengingat banyak dari pasiennya yang masih belum mengetahui resiko 

dari membersihkan telinga secara sembarangan, sekitar 90 persen pasien 

dokter Yoserizal mengaku menggunakan cotton bud dan korek telinga 

untuk membersihkan liang telinga yang akhirnya menyebabkan 

penumpukan serumen, dan juga infeksi. Tidak heran jika kasus serumen 

prop adalah yang paling sering terjadi. 

3.1.1.3. Dr. Damayanti Soetjipto Sp.THT-KL 

Penulis melakukan wawancara dengan Dr. Damayanti Soetjipto Sp.THT-

KL selaku ketua Komnas PGPKT, yaitu komite nasional yang menangani 

penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian pada tanggal 9 

September 2017 melalui email. Menurut Dokter Damayanti, Komnas 

PGPKT adalah sebuah badan independen mitra kementrian kesehatan 

yang menunjang program Sound Hearing 2030 yang dicanangkan oleh 

WHO. Komnas PGPKT memiliki visi untuk meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan penduduk Indonesia melalui pendengaran yang lebih baik, 

dan misi untuk meniadakan gangguan pendengaran yang dapat dicegah 

ditahun 2030 melalui pengembangan sistem pemeliharaan kesehatan 

berkelanjutan. Komnas PGPKT sendiri memiliki sasaran untuk 
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mengurangi gangguan pendengaran yang dapat dicegah sebanyak 70 

persen ditahun 2020 dan 90 persen ditahun 2030. 

 Menurut Dokter Damayanti, Gangguan pendengaran dapat 

mengakibatkan gangguan komunikasi, jika ini terjadi pada anak-anak 

dapat menyebabkan gangguan perkembangan bicara dan bahasa, 

penyerapan ilmu, dan pembinaan masa depan. Dokter Damayanti 

menyayangkan pemerintah dan masyarakat kurang memperhatikan peran 

penting pendengaran ini. 

 
Gambar 3.1.2 Balasan Email dari Dr. Damayanti Sp.THT-KL 

 Dokter Damayanti memberikan data bahwa prevalensi gangguan 

pendengaran di Indonesia cukup tinggi yaitu 16,8% dan populasi tertinggi 

adalah usia sekolah (7-18 tahun). Pada tahun 2010 sampai 2011, Komnas 

PGPKT pernah melakukan program khusus Indonesia Baksos Bersih 

Telinga (BBT) pada beberapa Sekolah SD di daerah Tangerang, Krawang, 

dan Bekasi. Program ini berupa screening kesehatan telinga dan 

pembersihan serumen pada anak sekolah dasar. Dari total 5827 anak 

sekolah,  serumen prop dijumpai pada 30-50 persen anak sekolah dasar, 

dan serumen prop pada kedua telinga anak sebanyak 27,4 persen.  
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Menurut Dokter Damayanti, Serumen prop adalah kotoran telinga 

yang menyumbat penuh liang telinga dan berakibat pada gangguan 

pendengaran ringan sampai sedang. Gangguan pendengaran akibat 

serumen ini dapat menyebabkan terganggunya proses belajar anak karena 

tidak dapat mendengar dengan baik pelajaran dari guru yang akhirnya 

menyebabkan menurunnya prestasi anak disekolah, anak menjadi 

tertinggal pelajaran, pusing, hingga menjadi malas disekolah. Gangguan 

pendengaran akibat serumen juga dapat menyebabkan efek psikologis 

dimana anak menjadi kurang percaya diri, tidak bahagia, stress, dan lain-

lain. Parahnya lagi, serumen prop dapat menyebabkan ketulian yang 

ditemukan sekitar 30 persen anak sekolah dasar di daerah pinggiran. 

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Dokter Tomson 

Sihombing Sp.THT-KL, Dokter M. Yoserizal Sp.THT, dan Dokter 

Damayanti Soetjipto Sp.THT-KL adalah serumen prop sebagai suatu 

keadaan yang sering menimpa anak berusia sekolah dasar dimana telinga 

tersumbat oleh kotoran telinga yang hingga menurunkan kualitas 

pendengaran. Meski demikian, serumen prop dapat dicegah dan diobati 

dengan mengubah kebiasaan dalam membersihkan telinga, dan cek rutin 

ke dokter THT minimal 6 bulan sekali. Ditambah lagi sedikitnya orang tua 

yang mengetahui cara membersihkan telinga yang baik, sehingga sangat 

disarankan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan ini kepada 

khalayak sasaran sehingga dapat menurunkan prevelensi serumen prop 

pada anak. 
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3.1.1.4. Dita Widodo 

Penulis melakukan wawancara dengan Dita Widodo selaku orang tua dari 

Muhammad Ariq Widodo yang pernah mengalami penumpukan serumen 

pada telinganya, pada tanggal 27 September 2017. Dita mengatakan bahwa 

ia membantu membersihkan telinga anaknya setiap sehari sampai dua hari 

sekali menggunakan cotton bud, hingga akhirnya satu hari Ariq merasa 

telinganya tersumbat dan gatal. Setelah mencoba membersihkan telinga 

anaknya dan mencoba menemukan apakah ada yang menyumbat dan tidak 

berhasil, Dita-pun khawatir dan membawanya ke dokter THT, dan 

menemukan bahwa terjadi penumpukan kotoran telinga pada liang telinga 

Ariq. Meski liang telinga luar Ariq terlihat bersih, namun ternyata kotoran 

telinga tersebut terdorong masuk kedalam dan menumpuk. 

Setelah dilakukan prosedur pengeluaran serumen, Ariq merasa 

telinganya lega dan pendengarannya menjadi lebih jelas. Sebelumnya Dita 

menjelaskan bahwa belakangan sebelum ke dokter THT, Ariq suka tidak 

mendengar jika dipanggil. Dita juga menambahkan bahwa setelah 

mendengar penjelasan dokter THT bahwa penggunaan cotton bud dapat 

menyebabkan efek candu dan membuat sang anak meminta untuk 

dibersihkan telinganya setiap hari, Ariq-pun mengerti dan tidak meminta 

untuk dibersihkan telinganya setiap hari lagi. Sejak saat itu, Dita 

menghentikan penggunaan cotton bud dan menggantinya dengan korek 

telinga yang terbuat dari kertas. 
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 Menurut Dita, biaya kedokter THT sebesar dua ratus ribu rupiah 

sampai tiga ratus ribu rupiah untuk rutin setiap minimal enam bulan 

melakukan pengecekan dan pembersihan serumen pada liang dalam adalah 

kecil. Akan tetapi Dita mengakui bahwa alasan dirinya sebelumnya tidak 

pernah membawa Ariq ke dokter THT lebih didasari oleh rasa malas untuk 

ke rumah sakit dan mengantri. 

3.1.1.5. Sriyanti 

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 7 Oktober 2017 dengan 

Sriyanti selaku orang tua dari Bella yang merupakan siswi SD kelas 3 yang 

pernah mengalami serumen prop pada kedua telinganya. Sriyanti biasa 

membantu membersihkan telinga anaknya menggunakan cotton bud. 

Meskipun dulu pernah mencoba membersihkan telinga menggunakan 

cairan pembersih telinga, akan tetapi Sriyanti lebih memilih untuk 

menggunakan cotton bud dikarenakan lebih praktis dan cepat. 

Sriyanti mengaku tidak mengetahui bahaya penggunaan cotton bud, 

dan membersihkan telinga anaknya setiap hari setelah mandi. Sriyanti 

membawa anaknya ke dokter THT setelah anaknya mengeluh bahwa 

telinganya sakit nyeri dan terasa seperti ada yang mengganjal. Pada 

awalnya Sriyanti mengira bahwa telinga anaknya kemasukan serangga dan 

mencoba untuk mengeluarkannya sendiri, namun karena Sriyanti tidak 

menemukan apa-apa barulah ia membawa anaknya ke dokter THT. 
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Sriyanti baru menyadari bahwa ternyata ternyata telinga anaknya 

tersumbat serumen yang cukup besar, setelah dokter mengeluarkannya 

dari telinga anaknya. Sriyanti mengaku kaget meskipun sudah sering 

membersihkan telinga anaknya, ternyata kotoran telinga tetap ada dan 

berukuran cukup besar.  

 

Gambar 3.1.3 Penulis Bersama Sriyanti dan Anaknya 

Meski sudah dinasehati oleh dokter THT, Sriyanti berkata bahwa 

terkadang Ia masih membersihkan telinga anak dengan cotton bud. Hal ini 

dikarenakan dirinya tidak begitu memperhatikan dampak buruk dari 

menumpuknya serumen ditelinga anaknya dan kaget bahwa penumpukan 

serumen tersebut dapat mengganggu pendengaran anak dan berakibat pada 

prestasi anak disekolah. Sriyanti mengatakan bahwa kampanye akan cara 

membersihkan telinga anak yang baik sangat diperlukan mengingat 
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banyak teman-teman yang juga menggunakan cotton bud untuk 

membersihkan telinga anaknya. 

Dari hasil wawancara-wawancara dengan Dita Widodo dan Sriyanti 

selaku orang tua mantan penderita serumen prop, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa para ibu tidak mengetahui akan bahaya sembarang membersihkan 

telinga anak seperti penggunaan cotton bud, rutin membersihkan liang 

telinga, dan tidak pernah cek rutin ke dokter THT. Sehingga dibutuhkan 

informasi dan pengetahuan untuk para ibu sehingga dapat lebih berhati-

hati dan memperhatikan kebersihan telinga anak dan cara merawatnya. 

3.1.2. Kuisioner 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuisioner tercetak dan juga online 

melalui Google Form. Kuisioner penulis sebarkan kepada para ibu yang telah 

memiliki anak yang sedang bersekolah dasar yang berdomisili di Tangerang 

sebagai target responden. Kuisioner tercetak penulis sebar di beberapa sekolah dan 

tempat umum. Sedangkan kuisioner online penulis sebarkan kepada keluarga dan 

kerabat penulis.  

Kuisioner berisi pertanyaan mengenai tingkat kesadaran orang tua akan cara 

membersihkan dan merawat telinga anak. Tujuannya adalah untuk menjabarkan 

perilaku para orang tua anak sekolah dasar yang berada di Tangerang mengenai 

cara membersihkan telinga anak, serta tingkat kesadaran meraka akan cara 

membersihkan telinga yang baik dan benar, bahaya dari sembarang membersihkan 

telinga, dan hubungan pendengaran dengan prestasi anak. Respon kuisioner ini juga 
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dapat penulis jadikan patokan dalam menentukan pesan yang akan disampaikan 

dalam perancangan kampanye sosial ini. 

 

 

Gambar 3.1.4 Responden mengisi Kuisioner 

Penulis melakukan kegiatan penyebaran kuisioner dimulai pada tanggal 11 

September 2017, dengan total terkumpul 104 responden. Berikut adalah hasil 

analisa respon kuisioner penelitian ini: 

 

Gambar 3.1.5 Pertanyaan Apakah Anak Mendengar Ketika Dipanggil 
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Gambar 3.1.6 Pertanyaan Apakah Anak Sering Meminta Mengulangi Pembicaraan 

 

Gambar 3.1.7  Pertanyaan Apakah Anak Sering Tidak Mengerti Pembicaraan 

Berdasarkan grafik-grafik diatas, kualitas pendengaran yang rendah 

ditemukan pada 22-24 persen anak responden, dengan gejala sering tidak 

mendengar ketika dipanggil, sering meminta untuk mengulangi pembicaraan dan 

sering tidak mengerti apa yang didengar. Menurut data statistik sekolah dasar tahun 

2015-2016 yang dipublikasikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

melalui kemdikbud.go.id yang diakses pada tanggal 21 September 2017, jumlah 
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siswa sekolah dasar negeri dan swasta provinsi banten mencapai  1.206.719 siswa. 

Jika 23 persennya mengalami gangguan pendengaran, berarti ada sekitar 277,545.3 

siswa yang mengalami gangguan pendengaran dan terancam prestasinya.  

 

Gambar 3.1.8 Pertanyaan Nilai Matematika Anak 

 

Gambar 3.1.9 Pertanyaan Nilai Bahasa Indonesia Anak 

Berdasarkan kedua grafik diatas, ada 27 persen responden yang anaknya 

memiliki nilai pelajaran Matematika dibawah rata-rata, dan 26 persen yang 

memiliki nilai pelajaran Bahasa Indonesia yang dibawah rata-rata. Pada anak 

BAIK
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dengan gangguan pendengaran, terdapat 35 persen yang nilai kedua pelajaran 

dibawah rata-rata, sedangkan pada anak yang memiliki pendengaran baik hanya 20 

persen yang memiliki nilai dibawah rata-rata pada kedua pelajaran tersebut. Hal ini 

menunjukan bahwa gangguan pendengaran merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi nilai belajar anak. 

 

Gambar 3.1.10 Pertanyaan Apakah Ibu Membantu Membersihkan Telinga Anak 

 Mayoritas dari orang tua membantu membersihkan telinga anaknya. Hal ini 

dapat disebabkan oleh kekhawatiran orangtua bahwa anak belum mengerti cara 

membersihkan telinga dan dapat melukai telinganya sendiri jika tidak diawasi. 
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Gambar 3.1.11  Pertanyaan Seberapa Sering Membersihkan Telinga Anak 

Berdasarkan grafik diatas, banyak orang tua yang membersihkan telinga 

anaknya dalam seminggu sekali, dan bahkan terdapat 30 persen orang tua yang 

membersihkan telinga anaknya setiap hari. Hal ini dapat dipicu dari persepsi orang 

tua bahwa serumen adalah kotoran yang harus dibersihkan sebersihnya, data ini 

juga menunjukan bahwa banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa telinga 

tidak perlu terlalu sering dibersihkan. 

 

Gambar 3.1.12 Seberapa Sering Ke Dokter THT 
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 Dari data diatas, dapat diketahui bahwa kebanyakan orang tua tidak pernah 

membawa anak ke THT untuk membersihkan telinga anak, yakni sebesar 91 persen 

responden tidak pernah membawa anaknya ke THT. Hal ini menunjukan orang tua 

cenderung lebih suka membersihkan telinga anaknya sendiri. 

 

Gambar 3.1.13 Pertanyaan Alat Pembersih yang Digunakan 

 

Gambar 3.1.14 Pertanyaan Cara Membersihkan Telinga Anak 

Dari kedua grafik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa cotton bud adalah 

alat pembersih telinga yang paling banyak dipakai untuk mengorek liang telinga 

hingga bersih dari kotoran telinga. Hal ini menunjukan bahwa para orang tua tidak 
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mengetahui cara membersihkan telinga yang baik, seperti yang disampaikan oleh 

Dokter Tomson Sihombing selaku spesialis THT-KL dalam wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 6 September 2017, mengorek telinga dalam adalah cara 

membersihkan telinga yang sia-sia dan berbahaya, cara membersihkan yang paling 

baik adalah dengan membersihkan daun telinga dan permukaan liang telinga saja 

menggunakan kain bersih, atau menggunakan cairan pembersih telinga. Hanya 

terdapat enam persen responden yang membersihkan telinga anak menggunakan 

cairan pembersih telinga, 12 persen yang membersihkan daun telinga saja, tiga 

persen menggunakan vaccum telinga, dan tiga persen yang membawa anaknya ke 

dokter THT.  

 

Gambar 3.1.15 Pertanyaan Masalah Telinga yang Pernah Dialami Anak 

Pada grafik ini, terbukti bahwa penumpukan kotoran telinga atau serumen 

adalah masalah pendengaran yang paling sering terjadi pada anak sekolah dasar 

dibandingkan dengan masalah pendengaran lainnya. Dimana serumen berlebih 

ditemukan pada 21 persen anak responden.  
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 Dari hasil kuisioner ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang tua 

yang belum mengetahui cara membersihkan telinga anak yang baik dan benar guna 

menjaga pendengaran dan kesehatan telinga anak dan menyadari peran penting 

pendengaran dalam masa sekolah anak, mengingat ada sekitar 80 persen responden 

terlalu sering membersihkan telinga anak (dibawah 6 bulan), 91 persen orang tua 

tidak pernah membawa anak ke THT, dan terdapat 73 persen orang tua yang 

membersihkan telinga dengan mengorek liang telinga hingga bersih dari serumen.  

Dari pengolahan data kuisioner ini juga diketahui bahwa serumen prop adalah 

masalah gangguan pendengaran yang paling umum ditemukan, dan dapat 

mempengaruhi prestasi anak seperti yang ditunjukan pada nilai pelajaran 

Matematika dan Bahasa Indonesia yang dibawah rata-rata pada 48 persen anak 

responden dengan gangguan pendengaran, sedangkan hanya 20 persen pada anak 

dengan pendengaran yang baik. 

 Metodologi Perancangan 

Tahapan metodologi perancangan kampanye sosial penulis lakukan dengan 

mengikuti model kampanye Ostergaard dengan alasan model kampanye ini 

dianggap yang paling pekat sentuhan ilmiahnya. Ostergaard melalui Venus (2009) 

membagi tahapan kampanye sosial menjadi 3 tahapan, yaitu: 

1. Tahap Prakampanye 

Didalam tahap ini, masalah diidentifikasikan dengan jelas. Setelah masalah 

diidentifikasikan, lalu dicari hubungan sebab akibatnya dengan fakta yang 
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ada. Jika masalah tersebut diyakini dapat dikurangi dengan kegiatan 

kampanye, maka kampanye dapat dilakukan. 

2. Tahap Pengelolaan Kampanye 

Tahap dimana kampanye dirancang, dilaksanakan, hingga evaluasi 

dilakukan. Riset diperlukan dalam tahap ini untuk menentukan khalayak 

sasaran agar dapat merumuskan pesan, aktor kampanye, saluran, hingga 

teknis agar sesuai. Seluruh isi kampanye ditujukan untuk mempengaruhi 

aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan khalayak sasaran. 

3. Tahap Evaluasi 

Tahap mengevaluasi keefektifan kampanye dalam menghilangkan atau 

mengurangi masalah yang diidentifikasi pada tahap prakampanye, apakah 

pesan pesan kampanye tersampaikan dengan baik kepada khalayak, dan 

apakah mereka dapat menerima pesan-pesan tersebut. (hlm. 14-18). 

3.2.1. Perancangan Visual 

Proses perancangan visual kampanye sosial ini menggunakan proses perancangan 

yang dipaparkan oleh Landa (2006), yaitu: 

 

1. Strategy  

Pada tahap pertama ini,  penulis akan memetakan design brief yang berisi 

pesan apa yang akan disampaikan, untuk siapa visual ini dibuat, bagaimana 
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pesan itu ingin dimengerti, dan bagaimana tahap pelaksanaannya beserta 

pembatasan budget. 

2. Concept 

Pada tahap ini, penulis akan mulai memformulasikan konsep visual sebagai 

pemecahan masalah. Konsep desain adalah tulang dari seluruh perancangan 

visual yang akan dibuat. 

3. Design 

Pada tahap ini, penulis mulai merancang visual yang sesuai dengan konsep 

yang telah ditentukan.  

4. Production 

Pada tahap ini, perancangan visual yang sudah dibuat diproduksi kedalam 

media yang akan digunakan. 

5. Execution 

Adalah tahap akhir dimana hasil desain diterapkan kedalam fungsinya agar 

dapat menyampaikan pesan kepada khalayak yang dituju (hlm.26-37). 

3.2.2. Studi Existing 

Dengan melihat visual kampanye-kampanye sebelumnya yang telah dibuat dengan 

target khalayak dan topik yang serupa, penulis mendapatkan pedoman mengenai 

tata cara, kesesuaian visual, dan bahasa. Studi existing tidak hanya dilakukan 

berdasarkan tpik bahasan yang sama, tetapi, juga dapat difokuskan pada bagaimana 
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cara penyampaian pesan kepada target khalayak, yaitu penyampaian pesan-pesan 

kampanye secara visual. 

 

Gambar 3.2.1 Studi existing 

Sumber: google.com,2017 

 Dari hasil studi existing kampanye-kampanye yang sudah ada sebelumnya, 

terdapat kesamaan dimana pengunaan ilustrasi digunakan untuk penyampaian 

pesan kepada target khalayak menengah kebawah dengan topik kesehatan anak. 

Penggunaan tipografi yang digunakan juga berupa sans serif dan bahasa yang 

digunakan menggunakan bahasa sehari-hari yang sederhana agar dapat dimengerti 

oleh target khalayak banyak. 

 Komnas PGPKT 

Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian atau yang 

disingkat Komnas PGPKT diketuai oleh Dr. Damayanti Soetjipto Sp.THT-KL. 

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



 
 

65 

Komnas PGPKT dibentuk pada tahun 2007 melalui SK. Menkes RI 

No.768/Menkes/SK/VII/2007 sebagai badan independen mitra kemenkes yang 

menunjang program Sound Hearing 2030 yang dicanangkan oleh WHO (World 

Health Organization), yang menganjurkan setiap negara terkait untuk membentuk 

komite nasional untuk mengatasi masalah pendengaran. Program Sound Hearing 

2030 adalah program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat gangguan 

pendengaran yang dapat dicegah sebesar 90% pada tahun 2030. Beberapa gangguan 

pendengaran yang dapat dicegah diantaranya dalah congek, tuli sejak lahir, tuli 

akibat bising, tuli akibat usia, dan serumen prop. 

 
Gambar 3.3.1 Logo Komnas PGPKT 

Sumber: http://komnaspgpkt.blogspot.co.id/ 

 Komnas PGPKT terletak di Jl. Ceremai no.06 Blok Q Kalibata Indah, 

Jakarta. Komnas PGPKT juga memiliki Facebook Page, yaitu Komnas 

Penanggulangan Gangguan Pendengaran & Ketulian. Dengan Twitter handle 

@KOMNASPGPKT dan website komnaspgpkt.blogspot.co.id. 

 Komnas PGPKT memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

1. Visi 

Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk Indonesia melalui 

pendengaran yang lebih baik. 
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2. Misi 

Meniadakan gangguan pendengaran yang dapat dicegah di tahun 2030 

melalui pengembangan sistim pemeliharaan kesehatan berkelanjutan. 
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