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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan zaman selalu diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin 

memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Melalui adanya 

kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini, tidak jarang membuat manusia 

menjadi kecanduan atau bahkan ketergantungan. Salah satu contohnya seperti 

pemakaian teknologi pemutar musik pribadi atau yang disebut dengan istilah 

Personal Listening Devices. Menurut Hearing Link (diakses pada 11 Mei 2017, 

21.00), Personal Listening Devices merupakan perangkat elektronik pribadi yang 

digunakan untuk mendengarkan suara seperti musik, percakapan telepon, radio, 

dan lain sebagainya. Contoh dari Personal Listening Devices adalah portable 

speakers, headphones, earphones, home audio, dan car audio.  

Kebiasaan mendengarkan musik menggunakan Personal Listening 

Devices sudah menjadi rutinitas atau bahkan gaya hidup di masyarakat, melalui 

Personal Listening Devices orang dapat mendengarkan musik dengan jelas dan 

keras (MetroTV News, diakses 25 Februari 2017, 18.00). Menurut The Atlantic 

(diakses pada 9 Februari 2017, 20.33), Personal Listening Devices juga dapat 

menciptakan ruang pribadi bagi penggunanya, bahkan di ruang publik sekalipun. 

Sebuah survei yang dilakukan oleh American Speech-Language-Hearing 

Association menemukan fakta bahwa kalangan remaja lebih banyak menggunakan 

Personal Listening Devices, contohnya seperti earphone (diakses pada 19 
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Desember 2016, 15.40). Namun Endang (2017, hlm. 52) mengatakan, 

menggunakan gadget (Personal Listening Devices) dengan volume tinggi dan 

dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan gangguan syaraf 

pendengaran (tuli) pada anak dan remaja. Terlebih lagi apabila dengan 

menggunakan Personal Listening Devices yang dipasang langsung di liang 

telinga, contohnya  seperti earphone.  

Stony Brook School of Medicine menyatakan bahwa dewasa ini, banyak 

anak muda yang kehilangan pendengaran mereka akibat penggunaan secara 

berlebihan serta kebisingan musik yang ditimbulkan dari Personal Listening 

Devices (diakses pada 20 Januari 2017, 23.10). Suara diukur kedalam satuan yang 

disebut dengan desibel (dB). Suara yang termasuk dalam kategori normal dan 

aman untuk didengar ada dalam tingkatan 80 dB ke bawah (Endang, 2017, hlm. 

50). Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization, hampir 

50% orang yang berusia antara 12 – 35 tahun di negara berpenghasilan menengah 

ke atas, mengatur tingkat kekerasan suara Personal Listening Devices mereka 

melewati batasan tingkat suara yang aman (diakses pada 21 Februari 2017, 22.26) 

Perangkat audio pribadi seperti iPod umumnya memiliki skala volume 

tertinggi diatas 100 dB. Hanya dengan mendengarkan musik pada tingkat volume 

setinggi itu dalam jangka waktu 15 menit, dapat mengakibatkan gangguan 

pendengaran serius pada penggunanya (Bubar, 2015). Penggunaan Personal 

Listening Devices yang sudah menjadi gaya hidup bagi kalangan remaja ini 

tentunya harus disertai dengan kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan. 
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Endang (2017, hlm. 52) menjelaskan bahwa remaja yang terkena 

gangguan pendengaran dapat mengalami gangguan komunikasi yang kemudian 

dapat berdampak pada terhambatnya proses belajar, merasa tersisihkan dari 

lingkungan sekitar, dan membahayakan keselamatan saat berlalu-lintas. Liberatore 

(2010), mengatakan dampak negatif selain gangguan pendengaran yang dapat 

ditimbulkan akibat penggunaan Personal Listening Devices secara berlebihan 

adalah munculnya permasalahan pada ingatan, naiknya tekanan darah, dan 

gangguan tidur. Dampak negatif yang ditimbulkan ini bukan berarti melarang 

kalangan remaja untuk menggunakan Personal Listening Devices. Contohnya 

seperti pemakaian earphone, Cherukuri (2014) mengatakan, para remaja hanya 

perlu untuk belajar menggunakan earphone mereka secara bijak dan bertanggung 

jawab. Beliau menyarankan agar kalangan remaja menerapkan aturan „60/60‟, 

yaitu mendengarkan musik pada batas volume suara dibawah 60% dan 

penggunaannya tidak lebih dari 60 menit dalam satu hari.  

Aturan 60/60 ini juga didukung oleh pernyataan Ketua KOMNAS 

PGPKTP yang menerapkan hal serupa pada Kampanye Remaja Sadar Bising 

(wawancara pribadi tanggal 20 Maret 2017). Menyikapi permasalahan ini, 

perancangan kampanye sosial anti bising musik berlebih untuk mencegah 

gangguan pendengaran pada remaja ini dirasa dapat menjadi salah satu langkah 

pencegahan timbulnya gangguan pendengaran pada remaja. Melalui media 

komunikasi visual dalam kampanye sosial, informasi tentang mendengarkan 

musik dalam batas aman ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi 

kalangan usia remaja akan pentingnya menjaga indera pendengaran. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah untuk tugas akhir ini sebagai berikut: 

Bagaimana cara merancang kampanye sosial yang dapat meningkatkan kesadaran 

remaja akan bahaya gangguan pendengaran akibat bising musik yang berlebihan? 

1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu untuk penulis bahas agar perancangan tugas akhir ini 

tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan. Pembatasan masalah ini penulis 

bagi ke dalam tiga aspek, yakni: 

1. Geografis 

 Kota: Jabodetabek 

 Provinsi: Jawa Barat 

 Negara: Indonesia 

2. Demografis 

 Gender: Laki-laki dan perempuan 

 Usia: 15-24 tahun 

 Kelas Ekonomi: Menengah ke atas 
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3. Psikografis 

 Personality: introvert 

 Aktivitas: mendengarkan musik 

 Gaya Hidup: gemar menggunakan Personal Listening Devices 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Merancang kampanye sosial yang dapat meningkatkan kesadaran remaja akan 

bahaya gangguan pendengaran akibat bising musik yang berlebihan. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Perancangan ini tentunya dibuat agar dapat bermanfaat baik untuk penulis sendiri 

maupun bagi orang lain yang membacanya. Berikut adalah manfaatnya bagi: 

1. Bagi Penulis 

Dengan melakukan perancangan tugas akhir ini, Penulis mendapat banyak 

sekali pembelajaran dan pengetahuan baru. Khususnya dalam hal 

pentingnya menjaga kesehatan indera pendengaran. Perancangan tugas 

akhir ini juga merupakan salah satu syarat wajib yang harus penulis 

tempuh untuk mendapatkan gelar Sarjana Desain. 
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2. Bagi Masyarakat 

Melalui perancangan tugas akhir ini, diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran remaja akan bahaya gangguan pendengaran akibat bising musik 

dari penggunaan Personal Listening Devices yang berlebihan. Selain itu 

diharapkan juga dapat membuat remaja menjadi lebih peduli dengan 

indera pendengaran mereka masing-masing. 

3. Bagi Universitas 

Perancangan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 

serta inspirasi bagi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara lainnya, 

khususnya yang sedang atau akan menempuh tugas akhir. 
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