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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Dalam membantu penulis membuat proses perancangan kampanye sosial anti 

bising musik berlebih untuk mencegah gangguan pendengaran pada remaja ini 

penulis mengumpulkan data dengan yang menggunakan mixed method research. 

Menurut Yusuf (2014), mixed method research merupakan penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif pada satu fase dan metode penelitian 

kuantitatif pada fase yang lainnya. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Sedangkan untuk 

penelitian kuantitatif, penulis menggunakan metode penyebaran kuesioner.   

3.1.1. Kuesioner 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif yaitu kuesioner. Menurut Yusuf (2014), kuesioner merupakan metode 

untuk memperoleh data melalui serangkaian pertanyaan dengan topik tertentu 

yang diberikan kepada sekelompok individu. Kuesioner dibuat dengan 

menggunakan aplikasi Google Form kemudian disebarkan melalui media sosial 

secara online. Target usia responden kuesioner ini adalah remaja yang berusia 

antara 15 – 24 tahun yang berada di daerah Jabodetabek.  
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Kuesioner ini mencakup pertanyaan mengenai identitas dan informasi 

tentang responden serta pertanyaan seputar penggunaan Personal Listening 

Devices. Pertanyaan mengenai responden meliputi gender, usia, domisili, serta 

suka atau tidaknya responden mendengarkan musik dengan menggunakan 

Personal Listening Devices. Pertanyaan seputar penggunaan Personal Listening 

Devices antara lain: alasan responden suka atau tidak suka menggunakan Personal 

Listening Devices, pada saat apa saja responden menggunakannya, jenis genre 

musik yang sering didengar, lama penggunaan, kecenderungan tingkat keras 

volume yang diatur, serta cara pembersihan Personal Listening Devices, dalam 

hal ini khususnya earphone. 

Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk mengetahui pola 

penggunaan Personal Listening Devices pada remaja yang berusia antara 15-24 

tahun yang berdomisili di daerah Jabodetabek. Penulis mulai menyebarkan 

kuesioner pada tanggal 8 Maret 2017 secara online. Hasil dari kuesioner ini akan 

menjadi sumber data yang dapat penulis gunakan untuk menentukan pesan yang 

disampaikan pada kampanye sosial. Berikut merupakan penjabaran hasil analisa 

kuesioner yang telah penulis buat. 
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Tabel 3.1. Analisa Hasil Kuesioner 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah Anda suka 

mendengarkan musik? 
99% suka 1% tidak suka 

2 

Apakah Anda suka 

mendengarkan musik dengan 

menggunakan Personal 

Listening Devices? (contoh: 

earphone, headphone) 

80.6% suka 19.4% tidak suka 

4 

Mengapa Anda suka  

mendengarkan musik dengan 

menggunakan Personal 

Listening Devices? 

20.5% 

tidak 

mengganggu 

orang lain 

20.5% 

privasi 

55.4% 

audionya 

lebih jelas 

3.6% 

lain-lain 

3 

Kira-kira lebih cenderung 

mengarah kemana tingkat 

volume suara yang Anda 

atur saat mendengarkan 

musik dengan menggunakan 

Personal Listening Devices? 

3.6% 

sangat pelan 

27.7% 

cukup 

pelan 

53% 

cukup 

keras 

15.7% 

sangat 

keras 

4 

Kira-kira berapa lama 

waktu (dalam satu hari) yang 

Anda habiskan untuk 

mendengarkan musik dengan 

menggunakan earphone atau 

headphone? 

31.3% 

1 jam 
42.2% 

2-3 jam 

18.1% 

4-5 jam 

8.4% 

6 jam 

ke atas 

5 

Apakah Anda pernah  

membersihkan earphone  

yang Anda gunakan? 

20% 

pernah 

34% 

pernah 

dan 

kurang 

tepat 

46% 

tidak pernah 

sama sekali 
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3.1.1.1. Kesimpulan Hasil Kuesioner 

Berdasarkan tabel di atas penulis dapat menyimpulkan alasan paling utama 

responden menggunakan Personal Listening Devices adalah untuk 

mendapatkan kualitas audio yang lebih jelas. Aturan penggunaan earphone 

atau headphone yang benar adalah mengatur batas volume suara dibawah 

60% dan lama penggunaannya tidak lebih dari 60 menit dalam satu hari. 

Namun dari hasil kuesioner yang diperoleh, terbukti sebanyak 53% 

responden menjawab mereka lebih cenderung mengatur volume suara 

dengan cukup keras. Dan total sebanyak 68.7% responden yang 

menggunakan earphone atau headphone mereka lebih dari 60 menit. 

Selain itu, hanya sebanyak 20% responden yang pernah dan mengetahui 

cara membersihkan earphone dengan tepat. Sedangkan sebanyak 34% 

menjawab menggunakan cara yang kurang tepat dalam membersihkan 

earphonenya dan bahkan sebanyak 46% responden menjawab tidak pernah 

membersihkannya sama sekali. Dengan demikian dapat penulis simpulkan 

bahwa sebagian besar remaja berusia yang berusia antara 15-24 tahun yang 

berdomisili di daerah Jabodetabek telah melewati batas aman penggunaan 

Personal Listening Devices dalam mendengarkan musik. 
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3.1.2. Wawancara 

Penulis melakukan pengumpulan data  dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif yaitu wawancara. Menurut Yusuf (2014), wawancara merupakan proses 

interaksi antara pewawancara dan narasumber untuk menggali data atau informasi 

tentang objek yang diteliti. Penulis mengadakan wawancara dengan narasumber-

narasumber yang berkaitan langsung dengan isu atau topik permasalahan yang 

penulis angkat dalam perancangan tugas akhir ini. Narasumbernya adalah dokter 

spesialis THT dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Dr. Asih Yuliati, 

Sp.THT-KL dan dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Metropolitan Medical 

Centre, Dr. Damayanti Soetjipto Sp.THT-KL (K) selaku Ketua Komite Nasional 

Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (Komnas PGPKT). 

3.1.2.1. Dr. Asih Yuliati Sp.THT- KL 

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu dokter spesialis THT di 

Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Dr. Asih Yuliati Sp.THT-KL. 

Wawancara dilakukan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur pada hari 

Jumat tanggal 24 Februari 2017. Dr. Asih menjelaskan bahwa telinga 

memiliki dua fungsi, yaitu pendengaran dan keseimbangan. Penggunaan 

Personal Listening Devices yang berlebihan dapat mengganggu kedua 

fungsi tersebut, terutama fungsi pendengaran. 
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 Dr. Asih juga menjelaskan, telinga tidak sama seperti mata. Saat 

kita lahir telinga kita bisa langsung mendengar suara, namun mata baru 

dapat melihat beberapa bulan setelah lahir. Telinga merupakan organ yang 

tidak pernah tidur. Pada saat kita tertidur, mata kita akan tertutup dan tidak 

bisa melihat apapun. Namun tidak seperti mata, telinga akan tetap bekerja 

meskipun kita sedang tertidur atau bahkan tidak sadarkan diri sekalipun. 

Maka dari itu, orang-orang yang tinggal di daerah bising seperti di pinggir 

rel kereta api atau di dekat bandara berpotensi terkena gangguan 

pendengaran lebih besar dibandingkan dengan orang yang tinggal di 

daerah yang minim kebisingan. Mereka tetap akan mendengar suara 

pesawat dan kereta api meskipun sedang dalam kondisi tertidur. 

 Secara alami, fungsi pendengaran kita akan mengalami penurunan 

seiring pertambahan usia. Namun tidak menutup kemungkinan adanya 

penurunan atau bahkan hilangnya fungsi terjadi diusia yang lebih dini. 

Salah satu contoh faktor penyebabnya adalah kebisingan. Dr. Asih 

mengatakan, dokter THT se-Indonesia rutin melakukan Pertemuan Ilmiah 

Tahunan (PIT). Dalam salah satu PIT, pernah dilaporkan adanya kasus 

ketulian yang dialami oleh seorang remaja (mahasiswa) yang melakukan 

perjananan pulang dengan pesawat dari Amerika ke Jakarta. Selama 

perjalanan tersebut, mahasiswa itu mendengarkan musik dengan 

mengunakan earphone dan tidak melepaskannya sama sekali. Kemudian 

mahasiswa itu langsung kehilangan pendengarannya setibanya di Jakarta. 
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 Beliau menjelaskan, ciri-ciri gangguan pendengaran yang paling 

utama adalah telinga yang berdengung, rasa pusing, dan hilangnya fungsi 

pendengaran. Didalam telinga terdapat Sel Rambut Luar (SRL) yang 

jumlahnya mencapai jutaan. Seiring bertambahnya usia, perlahan-lahan 

SRL ini akan mati. SRL yang sudah mati tidak akan tumbuh kembali dan 

tidak dapat digantikan dengan apapun. Mendengarkan musik dengan 

Personal Listening Devices yang melampaui batas wajar, akan membuat 

SRL ini banyak yang mati karena terpapar oleh kebisingan. Sehingga 

ketulian sangat mungkin terjadi sejak usia dini. Beliau juga menjelaskan, 

sebaiknya Personal Listening Devices yang bersinggungan langsung 

dengan liang telinga seperti earphone dibersihkan dengan cottonbud atau 

kapas yang dicelupkan pada larutan cairan disinfektan yang dicampur air 

hangat satu kali seminggu untuk mencegah penumpukkan bakteri yang 

dapat berpotensi menimbulkan infeksi pada indra pendengaran. 

 Dr. Asih mengatakan, menurut peraturan yang telah ditetapkan 

oleh Departemen Kesehatan RI, batas aman kebisingan berada pada skala 

80 dB. Apabila tingkat volume suara musik dan waktu pemakaian 

Personal Listening Devices telah melampaui batas aman tersebut, maka 

gangguan pendengaran kemungkinan besar dapat terjadi. Beliau 

melanjutkan, sebaiknya para remaja membatasi porsi penggunaan 

Personal Listening Devices mereka dalam mendengarkan musik untuk 

menciptakan generasi yang bebas dari ketulian. 
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3.1.2.2. Komnas PGPKT  

Komnas PGPKT atau Komite Nasional Penanggulangan Gangguan 

Pendengaran dan Ketulian (Indonesian National Committee for Prevention 

of Hearing Impairment and Deafness) dibentuk pada tahun 2007 oleh 

Departemen Kesehatan RI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 768/Menkes/SK/VII/2007. Komite Nasional 

ini memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1. Foto Wawancara Dokter THT 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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 Visi: Sound Hearing 2030 (Pendengaran Sehat 2030). Setiap 

penduduk Indonesia mempunyai hak untuk memiliki derajat 

kesehatan telinga dan pendengaran yang optimal di tahun 2030. 

 Misi: Melakukan deteksi dini dan menanggulangi gangguan 

pendengaran dan ketulian di masyarakat. Pemerataan pelayanan 

kesehatan indera pendengaran yang bermutu dan terjangkau. 

Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan pihak-pihak 

terkait di dalam dan di luar negeri untuk mewujudkan pendengaran 

sehat ditahun 2030. 

 

Gambar 3.2. Logo Komnas PGPKT 

(www.komnaspgpkt.blogspot.co.id, 2017) 

 

 Penulis melakukan wawancara dengan Dr. Damayanti Soetjipto 

selaku Ketua Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran 

dan Ketulian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 tepatnya di Rumah 

Sakit Metropolitan Medical Centre, Kuningan. Dr. Damayanti 

menjelaskan, terdapat 5 jenis penyakit penyebab ketulian yang sebenarnya 

dapat dicegah dan diobati, yaitu OMSK (cairan telinga), tuli sejak lahir, 
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tuli orang tua, tuli akibat bising dan serumen (kotoran telinga). Komnas 

PGPKT dibentuk dengan tujuan mengurangi gangguan pendengaran yang 

dapat dicegah sebanyak 70% ditahun 2020 dan 90% ditahun 2030, guna 

meningkatkan derajat kesehatan indra pendengaran guna mewujudkan 

manusia Indonesia yang berkualitas. Demi mewujudkan tujuan tersebut, 

maka terbentuklah program-program kegiatan sebagai berikut: 

1. Program Utama 

a. Pembentukkan serta pembinaan Komda (Komite Daerah) PGPKT 

diseluruh Indonesia sebagai badan penyelengara program-program 

Komnas PGPKT. 

b. Pelatihan dokter puskesmas dan donasi earkit rangka peningkatan 

pelayanan PGPKT di puskesmas. 

c. Pelatihan bidan dalam mendeteksi dini bayi lahir tuli. 

d. Meningkatkan peduli vaksinasi Rubella. 

2. Program Khusus 

a. Clean Ear & Healthy Hearing melalui Baksos Bersih Telinga 

(BBT) pada siswa usia Sekolah Dasar. 

b. Save Our Vocational School’s Students from NIHL pada Siswa 

SMK yang dapat terancam ketulian permanen akibat terpapar 

bising di bengkel pelatihan. 
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c. Helping Hands in Micro Ear Sugery dan Program Sosial Operasi 

Bedah Mikro Telinga untuk meningkatkan pelayanan pada 

penyakit OMSK. 

d. Bright Future for Deaf Babies & Children untuk penyakit tuli 

kongenital pada bayi dan anak. 

e. Hear Well & Life Happy for Elderly untuk mengupayakan 

pencegahan serta pengendalian gangguan pendengaran pada lansia. 

f. Kabupaten Telinga Sehat. 

g. ABD Berkualitas dan Terjangkau. 

3. Program Kampanye Nasional 

a. Kampanye Nasional Pencegahan Tuli dan Dampaknya. 

b. Kampanye Less Noise City di tempat-tempat bising seperti tempat 

bermain anak di mal, tempat hiburan atau rekreasi, ABRI & Polisi, 

lalu lintas dan sebagainya. 

c. Kampanye Remaja Sadar Bising (KRSB) “Let’s make listening 

safe”, kampanye bahaya bising pada remaja dan dewasa muda. 

d. Kampanye nasional melalui media cetak dan elektronik, Talk 

Show, Fun Walk, Car Free Day, pada saat Ear Care Day dan Noise 

Awareness Day. 
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4. Program Survei/Penelitian 

Pelaksanaan survei atau penelitian tingkat kebisingan pada tempat-

tempat ramai seperti mal, bioskop, tempat bermain anak (timezone), 

dan lain sebagainya. 

  Berdasarkan program-program yang dilaksanakan oleh Komnas 

PGPKT di atas, dapat disimpulkan bahwa Komnas PGPKT pernah 

melaksanakan kampanye serupa, yaitu KRSB (Kampanye Remaja Sadar 

Bising). Dr. Damayanti menjelaskan bahwa kampanye tersebut merupakan 

kampanye yang ditujukan untuk remaja dan dewasa muda yang memiliki 

kebiasaan mendengarkan musik terlalu keras dan terlampau lama. Sampai 

saat ini, kampanye tersebut masih diadakan secara rutin berkala ke 

sekolah-sekolah SMA. Dalam kampanye tersebut, pesan yang disampaikan 

adalah tingkat batas suara yang aman didengar dan aturan 60/60, yakni 

mendengarkan musik pada batas volume suara dibawah 60% dan 

penggunaannya tidak lebih dari 60 menit dalam satu hari. 

 

Gambar 3.3. Foto Wawancara Ketua Komnas PGPKT 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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3.1.3. Observasi 

Penulis melakukan pengumpulan data  dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif yaitu observasi. Menurut Yusuf (2014), observasi merupakan teknik 

yang digunakan untuk menyelidiki atau mengetahui tingkah laku nonverbal. 

Observasi merupakan teknik pengamatan dengan melihat, mendengar, atau 

mencium suatu objek penelitian kemudian menarik satu kesimpulan dari hasil 

pengamatan tersebut. Penulis melakukan observasi pada produk Personal 

Listening Devices yang dijual di toko yang khusus menjual lifestyle audio. Penulis 

melakukan pengamatan tentang ada atau tidaknya manual user yang melampirkan 

peringatan batasan pengaturan volume yang aman bagi indera pendengaran dalam 

kemasan produk tersebut.  

Pertama-tama penulis mendatangi Urbanlife Store, toko retail yang 

menjual berbagai perangkat audio, gadget, serta travel accessories. Urbanlife 

Store menjual Personal Listening Devices dengan aneka brand ternama seperti 

Jays, Sony, Urbanwears, JBL, dan Bose. Dari keempat brand tersebut, brand 

yang penulis amati adalah Sony dan Bose. Baik Sony maupun Bose keduanya 

hanya melampirkan quick start guide dalam berbagai bahasa serta kartu garansi. 

Penulis tidak menemukan adanya instruksi atau penjelasan batas volume yang 

aman bagi indera pendengaran dalam quick start guide tersebut. 
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Selain Urbanlife Store penulis juga mendatangi JBL Store, toko yang 

fokus menjual Personal Listening Devices seperti headphone, earphone, 

handsfree, dan bluetooth speakers. Penulis mengamati salah satu model earphone 

JBL, yakni JBL Everest 100. Di dalam kemasan produk tersebut terdapat satu 

pasang earphone, kabel charger, 3 set eartips dan 3 set secure fit eartips masing-

masing dengan 3 ukuran (small, medium, large), quick start guide, dan kartu 

garansi. Salah satu petugas JBL menyarankan penulis untuk mengakses website 

JBL untuk rincian mengenai produk yang lebih jelas. Penulis mengakses website 

JBL Indonesia kemudian mengunduh quick start guide dalam format .pdf produk 

tersebut. Namun sama seperti sebelumnya, penulis tidak menemukan adanya 

instruksi atau penjelasan batas volume yang aman bagi indera pendengaran. 

 

Gambar 3.4. Quick Start Guide 

(www.id.jbl.com, 2017) 
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Penulis juga mendatangi Nakamichi Store, toko yang fokus menjual 

Personal Listening Devices. Penulis mengamati salah satu produknya yakni 

Nakamichi MyEars NEP-TW1, sebuah wireless earphone yang didukung dengan 

power bank. Di dalam kemasan produk ini, terdapat 3 set eartips dengan 3 ukuran 

(small, medium, large), power bank, kabel charger USB, dan user manual. 

Namun di dalam user manual, tidak tertera instruksi atau penjelasan batas volume 

yang aman bagi indera pendengaran. 

 

 

Gambar 3.5. User Manual Nakamichi MyEars NEP-TW1 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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3.1.4. Studi Pustaka 

Dalam membantu penulis membuat proses perancangan kampanye sosial anti 

bising musik berlebih untuk mencegah gangguan pendengaran pada remaja, 

penulis melakukan pengumpulan data sekunder dengan menggunakan jenis 

metode penelitian kualitatif yakni melalui studi pustaka. Penulis mengumpulkan 

sumber melalui buku tentang kesehatan THT (Telinga-Hidung-Tenggorok), buku 

tentang psikologi remaja, serta buku yang memuat teori-teori tentang metodologi 

penelitian, kampanye sosial, dan desain. Buku kesehatan THT yang penulis 

gunakan sebagai sumber acuan dan referensi dalam penulisan rancangan tugas 

akhir ini berjudul 99 Tanya Jawab THT (2017) yang ditulis oleh Dr. Nies Endang 

Mangunkusumo, SpTHT-KL (K). Buku tentang psikologi remaja yang penulis 

gunakan sebagai sumber acuan dan referensi dalam penulisan rancangan tugas 

akhir ini berjudul Psikologi Remaja (2016) yang ditulis oleh Sarlito W. Sarwono. 

Buku tentang kampanye sosial yang penulis gunakan sebagai sumber acuan 

berjudul Manajemen Kampanye (2009) yang ditulis oleh Drs. Antar Venus, M.A. 

Buku tentang desain grafis yang penulis gunakan sebagai sumber acuan 

pembuatan visual dalam perancangan tugas akhir ini adalah Desain Komunikasi 

Visual: Teori dan Aplikasi (2010) yang ditulis oleh Rakhmat Supriyono, Graphic 

Design Solutions: Third Edition (2006) yang ditulis oleh Robin Landa, serta 

Graphic Communications Today: Fourth Edition (2004) yang ditulis oleh William 

Ryan dan Theodore Conover. 
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3.2. Metodologi Perancangan 

Penulis melakukan tahapan metodologi perancangan kampanye sosial dengan 

mengikuti model kampanye Ostergaard (melalui Venus, 2009). Model kampanye 

Ostergaard ini dapat di bagi ke dalam tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap Prakampanye (Identifikasi Masalah) 

Tahap pertama adalah tahap pengidentifikasian masalah faktual yang 

dirasakan serta pencarian hubungan sebab-akibat dari permasalahan 

tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah remaja berpotensi mengalami 

gangguan pendengaran akibat terpapar bising musik yang berlebihan dari 

penggunaan Personal Listening Devices. 

2. Tahap Pengelolaan Kampanye (Pengarahan Program Kampanye) 

Tahap kedua adalah tahap dimana seluruh isi program kampanye 

diarahkan untuk membekali dan mempengaruhi aspek pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan khalayak sasaran. Maka dari itu perlu adanya 

pengidentifikasian karakteristik khalayak sasaran agar dapat merumuskan 

pesan, aktor kampanye, saluran hingga teknis pelaksanaan kampanye yang 

sesuai. Khalayak sasaran dari kampanye sosial yang penulis rancang yaitu 

remaja semua gender yang berusia antara 15-24 tahun, berdomisili 

didaerah Jabodetabek, serta memiliki kebiasaan mendengarkan musik 

dengan menggunakan Personal Listeninvg Devices. 
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3. Tahap Pascakampanye (Evaluasi Penanggulangan Masalah) 

Tahap ketiga adalah tahap evaluasi keefektifitasan program kampanye 

dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan permasalahan yang telah 

diidentifikasi pada tahap pertama. Tahap pascakampanye ini akan 

mengevaluasi kembali apakah pesan-pesan dalam kampanye sosial dapat 

sampai, diingat, dan diterima oleh khalayak sasaran. 

Penulis juga melakukan perancangan desain dengan mengikuti tahapan 

Landa (2014) dalam memecahkan masalah melalui proses desain. Proses desain 

tersebut dapat di bagi ke dalam lima tahapan, yaitu: 

1. Orientation 

Merupakan proses pengenalan dan pengidentifikasian masalah apa yang 

terjadi dengan menuangkannya pada pertanyaan-pertanyaan 5W+1H. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi: masalah apa yang sedang terjadi? 

(What), siapakah audiensnya? (Who), di mana lingkup penelitian 

permasalahan yang dilakukan? (Where), kapan masalah ini terjadi? 

(When), mengapa masalah ini bisa terjadi? (Why), dan bagaimana cara 

mengatasinya dengan melalui desain? (How).  

2. Analysis 

Merupakan proses penelusuran, penggalian, dan penilaian informasi, serta 

penyusunan strategi. Pada saat proses analisa, penulis: 
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a. Menelusuri seluruh bagian permasalahan. 

b. Meringkas dan menetapkan unsur-unsur penyusunnya dengan akurat. 

c. Mengorganisir informasi ke dalam beberapa bagian agar mudah 

dianalisis. 

d. Menarik kesimpulan dari hasil analisis. 

3. Conception 

Merupakan proses pembentukkan konsep dasar dari sebuah desain. 

Konsep desain merupakan penalaran kreatif yang mendasari sebuah 

desain. Konsep desain dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang 

membatasi keputusan penulis dalam membuat desain. Secara visual, 

konsep desain diungkapkan melalui kreasi, seleksi, kombinasi, manipulasi, 

serta pengaturan visual dan jenis elemen. 

4. Design 

Merupakan proses penyempurnaan konsep desain dan menuangkannya ke 

dalam bentuk visual. Prosesnya dimulai dari pembuatan sketsa, visualisasi 

dalam bentuk desain, kemudian diakhiri dengan pembuatan mock up atau 

dummy untuk mendapat gambaran nyata hasil desain akhir. 
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5. Implementation 

Merupakan proses penerapan desain pada hasil akhir dalam format cetak. 

Proses ini meliputi separasi berkas-berkas foto, ilustrasi, dan jenis huruf 

yang terdapat dalam desain. Selain itu pemilihan printer dan jenis kertas 

juga diperlukan untuk mencapai hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan. 

3.3. Study Existing 

Penulis melakukan study existing terhadap desain kampanye sosial yang 

dilakukan oleh The Royal National Institute for Deaf People mengenai bahaya 

mendengar musik terlalu keras bagi kesehatan indra pendengaran. Study existing 

ini dilakukan untuk mendapatkan referensi visual yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam proses pembuatan desain. 

 

Gambar 3.6. Kampanye Action on Hearing Loss 

(www.actiononhearingloss.org.uk, 2017) 
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Gambar 3.7. Kampanye Action on Hearing Loss 

(www.actiononhearingloss.org.uk, 2017) 

 

Kampanye Action on Hearing Loss merupakan kampanye sosial yang dilakukan 

oleh The Royal National Institute for Deaf People. Kampanye ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran bagi kaum muda akan bahaya mendengarkan musik 

dengan volume yang keras karena dapat berpotensi menimbulkan gangguan, atau 

bahkan kehilangan fungsi pada indra pendengaran. Desain visual kampanye ini 

diaplikasikan pada poster dan billboard. 

 

Gambar 3.8. Billboard Kampanye Action on Hearing Loss 

(www.pinterest.com, 2017) 
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Desain visual pada kampanye ini yaitu foto seorang remaja yang 

telinganya seolah-olah akan ditusuk oleh paku berukuran besar dengan 

menggunakan palu. Visual paku dan palu mengibaratkan suara keras dari musik 

kencang yang akan menghancurkan indera pendengaran remaja tersebut. Desain 

visual didominasi oleh hitam-putih dan tulisan dibuat dengan warna biru dan 

merah muda sehingga menonjol. Visual yang diaplikasikan pada billboard 

menggunakan paku yang dibuat seolah nyata dan menusuk telinga. Pesan yang 

terkandung didalamnyapun dapat tersampaikan dengan lebih jelas. 

3.4. Mandatori 

Isu atau topik yang penulis angkat dalam kampanye sosial ini adalah isu mengenai 

kesehatan indera pendengaran di kalangan usia remaja. Maka dari itu, dalam 

perancangan kampanye sosial ini, penulis bekerjasama dengan Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia sebagai lembaga yang menaungi kegiatan 

kampanye yang penulis rancang.  

 

Gambar 3.9. Logo Departemen Kesehatan RI 

(www.depkes.go.id, 2017) 
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3.5. Kesimpulan 

Dari hasil olah data, penulis dapat menyimpulkan bahwa remaja mendengarkan 

musik mereka dengan menggunakan Personal Listening Devices secara 

berlebihan. Hal ini didukung juga dengan tidak adanya peringatan batas tingkat 

kekerasan suara yang aman didengar pada user manual dalam kemasan produk 

Personal Listening Devices. Menyikapi permasalahan ini, perlu adanya pesan 

yang disampaikan kepada para remaja tersebut, yaitu mendengarkan musik yang 

aman bagi indera pendengaran. Sebagai contoh, aturan penggunaan earphone 

yang benar adalah tidak mengatur volume suara lebih dari 60% dan pemakaiannya 

tidak lebih dari 60 menit dalam satu hari. Pesan serupa juga disampaikan oleh 

Komnas PGPKT pada Kampanye Remaja Sadar Bising yang sampai saat ini 

masih rutin dilaksanakan. 
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