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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kebiasaan mendengarkan musik menggunakan Personal Listening Devices sudah 

menjadi gaya hidup bagi sebagian kalangan masyarakat, khususnya pada kalangan 

remaja. Melalui Personal Listening Devices, orang dapat mendengarkan suara 

musik dengan jelas dan keras. Personal Listening Devices juga dapat menciptakan 

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

kebiasaan mendengarkan musik dengan volume tinggi dan dalam jangka waktu 

yang lama dapat mengakibatkan gangguan pendengaran pada remaja. Terlebih 

lagi apabila dengan menggunakan Personal Listening Devices yang dipasang 

langsung pada liang telinga, contohnya  seperti earphone. 

Penggunaan Personal Listening Devices yang sudah menjadi gaya hidup 

bagi kalangan remaja ini tentunya harus disertai dengan kesadaran akan dampak 

negatif yang ditimbulkan. 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. Dampak negatif yang ditimbulkan 

ini bukan berarti melarang kalangan remaja untuk menggunakan Personal 

Listening Devices. Remaja hanya perlu untuk mengetahui batas suara yang aman 

bagi indera pendengaran dan belajar menggunakan Personal Listening Devices 

mereka secara bijak dan bertanggung jawab.  
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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 dalam kampanye sosial, informasi tentang 

mendengarkan musik dalam batas aman ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran bagi kalangan usia remaja akan pentingnya menjaga indera 

pendengaran. Media primer yang digunakan dalam kampanye ini adalah poster 

dan media sosial. Sedangkan media sekunder yang digunakan dalam kampanye 

ini adalah brosur, x-banner, dan merchandise.  

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kampanye sosial Safe 

Hearing ini bertujuan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran remaja akan 

bahaya kebiasaan mendengarkan musik dengan volume keras dalam jangka waktu 

yang lama. Selain itu, kampanye sosial Safe Hearing ini juga diharapkan dapat 

menciptakan perubahan pada pola perilaku serta kebiasaan mendengarkan musik 

secara berlebihan dan membuat para remaja memahami akan bahayanya bagi 

indera pendengaran. 

5.2. Saran 

Topik atau isu kampanye sosial yang penulis rancang ini tentunya masih dapat 

dikembangkan dengan topik-topik yang sejenis, khususnya tentang gangguan 

pendengaran. Penulis juga menyarankan bagi para pembaca yang ingin 

mengembangkan topik serupa untuk mengembangkan medianya menjadi media 

yang lainnya, misalnya seperti website atau apps pada smartphone yang 

bersinggungan langsung dengan keseharian khalayak sasaran. 
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