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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum 

kepadapembaca mengenai Perancangan Produk Berbasis Kampanye Sosial untuk 

Penderita Tunarungu. Pada bagian ini terdapat latar belakang, konsep awal, 

batasan konsep, terminologi judul, tujuan, sistematika penulisan, serta metode 

pengumpulan data perancangan. 

 

1.1 Terminologi Judul  

Judul yang digunakan adalah “PERANCANGAN PRODUK BERBASIS 

KAMPANYE SOSIAL UNTUK PENDERITA TUNA RUNGU” yang 

memiliki arti kata masing-masing menurut Kamus Besar Indonesia tahun 1990, 

yaitu : 

Perancangan   :  Proses membuat suatu produk baik yang menghasilkan produk 

baru maupun mengembangkannya berdasarkan analisa dan data-data dengan    

tahapan-tahapantertentu. 

Produk :  Barang atau jasa yang dibuat danditambah gunanya atau nilainya dalam 

proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. 

Berbasis:  Menjadikan sesuatu sebagai dasar. 

Kampanye:  Gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi,  

dsb). 

Sosial  :  Berkenaan dengan masyarakat. 

Untuk  :  Kata depan untuk menyatakan bagi. 
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Penderita  : Orang yg menderita (kesusahan, sakit, cacat, dsb). 

Tunarungu   :  Tidak dapat mendengar, tuli. 

 

1.2 Latar Belakang Perancangan 

 Kampanye merupakan salah satu  kegiatan  komunikasi yang telah disusun 

secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya kampanye dilakukan oleh suatu 

lembaga dalam  mencapai suatu  tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, namun 

belakangan ini, kampanye juga sedang ramai dilakukan oleh seorang tokoh atau 

individu dalam upaya untuk merubahpandangan atau persepsi khalayak terhadap 

orang yang bersangkutan (yang melakukan kampanye). 

 Menurut Rogers dan Storey (1987) dalam Venus (2007: 7) mendefinisikan 

kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan 

tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan 

secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”. Ada beberapa jenis kampanye, 

antara lain (1) kampanye politik, (2) kampanye perubahan sosial (social change 

campaign), (3) kampanye produk, (4) kampanye publicrelations. Untuk kampanye 

publicrelations sendiri dibagi menjadi 4kategori kampanye yaitu kampanye 

budaya perusahaan (corporate culture campaign), branding campaign, kampanye 

pelayanan (service campaign), dan  kampanyeCorporate 

Social Responsibility (CSR campaign). Kampanye perubahan sosial (social 

change campaign) atau dikenal juga sebagai ideologically or cause 

oriented campaign adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan 

yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Kampanye ini 
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ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan 

perilaku publik yang terkait. (Venus, 2007:11).  

 Peneliti pada kesempatan ini akan membahas tentang kampanye 

perubahan sosial, sehubungan dengan program Tugas Akhir dari perkuliahan 

Desain Produk. Peneliti menganggap topik kampanye sosial ini cukup menarik 

untuk diangkat sebagai topik utama dari Tugas Akhir karena pada dasarnya sudah 

banyaknya ditemukan kampanye sosial dalam bentuk 2 dimensi, maupun 

kampanye secara verbal dengan mengadakan seminar/ talkshow, dsb., akan tetapi 

jarangnya ditemukan  media kampanye sosial yang terkait dengan isu yang 

diangkat, yang merupakan sebuah pengembangan dari produk dan bukan berupa 

produk gimmick , seperti : kaos, gelang, dll. Peneliti juga berharap melalui hasil 

rancangan produknya nanti dapat bermanfaat bagi organsasi dan masyarakat, serta 

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan  isu yang diangkat dan  melahirkan 

pengembangan-pengembangan produk baru berbasis kampanye sosial. 

 Judul yang diangkat sesuai dengan topik kampanye sosial ini adalah 

Perancangan Produk Berbasis Kampanye Sosial untuk Penderita 

Tunarungu.Berdasarkan  jumlah penderita Tunarungu di Indonesia, berdasarkan 

data Kementerian Sosial tahun 2012, sekitar 10 persen dari total penyandang 

disabilitas atau 223.000 jiwa. Ada dua kategori Tunarungu, yakni tuli konduktif 

dan tuli sensorineoral.Dengan jumlah penderita sebanyak itu, jumlah lembaga 

pencegah tuna rungu masih sangat minim, bahkan belum ada yang secara efektif 

menimbulkan perubahan dalam hal pencegahan bertambahnya penderita 

Tunarungu. 
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 Fakta lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah  dalam hal produksi 

berita, saat ini fakta yang nampak adalah terjadi disorientasi bagi pemirsa tuna 

rungu di Indonesia untuk mengikuti alur pemberitaan media televisi. Dengan 

keterbatasan yang mereka miliki, tidak ada jalan lain untuk mengerti isi berita 

selain membaca tulisan deskripsi yang hanya sebaris kalimat bahkan beberapa 

kata saja. Harapan untuk memahami inti berita secara utuh menjadi sangat susah 

karena tidak ada lagi penerjemahan seperti dulu. TVRI sejak tahun 1994 

menyediakan fitur terjemahan bahasa isyarat dalam program berita 

malamnya.Saat ini pun fitur itu bahkan sudah ditiadakan. Sempat ada perdebatan 

saat fitur bahasa isyarat dalam berita malam ini ditampilkan TVRI yang saat itu 

direlai empat tv swasta termasuk TPI. Salah satu televisi swasta, RCTI yang 

sedang naik daun saat itu juga sempat menampilkan fitur penerjemah bahasa 

isyarat dalam programnya Seputar Indonesia saat itu. SCTV turut 

menampilkannya dalam Liputan 6 pukul 18:30. Disebutkan fitur bahasa isyarat 

dalam jendela kecil di layar kaca bersandingan dengan jendela utama berita 

dianggap mengganggu penglihatan normal karena mengurangi fokus mata pada 

tayangan berita.Tampilan visual gerakan-gerakan tangan si penerjemah dianggap 

sangat mengganggu konsentrasi penonton. Oleh karena itu, ide menampilkan fitur 

bahasa isyarat ini dianggap sangat terkendala. Selain masalah fokus penonton, 

sulitnya menemukan tenaga penerjemah saat itu turut menjadi pengaruh depresiasi 

pemanfaatan fitur berita yang satu ini. Hal di atas juga ditengarai menjadi 

penyebab dihilangkannya bantuan bagi penderita Tunarungu ini. Hambatan 
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lainada pada sedikitnya kosakata Bahasa Indonesia dalam Kamus Sistem Isyarat 

Bahasa Indonesia (KSIBI).   

 Pada studi kasus ini, peneliti berupaya bekerjasama dengan lembaga sosial 

yang menangani isu Tunarungu guna keperluan pencarian data-data terkait dan 

hasil dari perancangan produk akhirnya dapat juga berguna bagi kepentingan 

bersama dan masyarakat, dengan mempertimbangkan juga berbagai aspek sosial, 

bisnis dan juga psikologis. 

 Konsep bisnis yang dikonsepkan adalah dimana akan bekerja dengan 

sebuah perusahaan nasional maupun multinasional dalam program CSR mereka, 

untuk mengalokasikan produk yang bersangkutan ini kepada para penderita 

Tunarungu. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam hal 

penyumbangan dana kepada lembaga yang mengatur akan konsep kampanye 

sosial tersebut. Dana yang terkumpul akan dialokasikan pada penyebaran produk 

yang lebih meluas lagi kepada target pengguna yang bersangkutan, guna mencapai 

visi kesetaraan hidup mereka. Dengan keberhasilan konsep perancangan produk 

berbasis kampanye sosial untuk sebuah isu sosial ini, diharapkan dapat menjadi 

batu loncatan bagi para peneliti lain untuk mengangkat isu-isu sosial yang banyak 

terjadi di masyarakat untuk dijadikan dasar bagi perancangan/pengembangan 

sebuah produk 

 Aspek sosial dan psikologis yang juga dipertimbangkan adalah bagaimana 

perancangan produk ini nantinya dapat menjadi sebuah paradigma baru bagi 

masyarakat urban saat ini dalam melihat sebuah isu sosial yang sering terabaikan. 

Selain itu, aspek sosial dan psikologis yang harus dipertimbangkan juga adalah 
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bagaimana sebagai seorang desainer, kita mampu untuk menciptakan sebuah 

produk/ mengembangkan produk guna mencapai kesetaraan akan kalangan 

penderita cacat agar dapat hidup setara sebagaimana hidup seperti orang-orang 

normal pada umumnya.  

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Perancangan sistem ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut : 

a. Memperkenalkan kepada masyarakat akan sebuah isu sosial yang mungkin 

telah terabaikan oleh masyarakat. 

b. Peningkatan kualitas hidup melalui sistem yang dirancang sebagai 

pengenalan akan isu sosial pada masyarakat. 

c. Memberikan contoh ide entrepreneur yang berbasis kampanye sosial 

melalui perancangan/pengembangan produk. 

 

1.4 Batasan Masalah Perancangan  

 Perancangan ini menitikberatkan pada perancangan produk berbasis 

kampanye sosial mengenai sebuah isu sosial dan produk yang akan dirancang 

diperuntukkan bagi para Tunarungu, guna mendapatkan kesetaraan dalam 

kehidupan mereka, terutama daam hal komunikasi kasual. Penelitian dilakukan di 

lembaga sosial yang menangani isu yang diangkat guna keperluan pencarian data-

data terkait mengenai kebiasaan penderita Tunarungu, human behavior, penyebab 

kecacatan, dll. Hasil dari perancangan produk akhirnya dapat juga berguna bagi 

kepentingan bersama dan masyarakat. 
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1.5 Metode Perancangan 

 Metode perancangan yang dilakukan adalah brainstorm  menganalisa 

permasalahan yang ada dengan sebelumnya menyadakan riset lapangan dan 

wawancara dengan pihah terkait, dengan pergi ke lokasi studi kasus guna 

mengobservasi keadaan di lokasi, meliputi kondisi belajar dan juga human 

behavior dari anak-anak tuna rungu tersebut. Kemudian percarian data sekunder 

tentang studisistem, studi alat-alat yang sudah ada,dll. Melalui sumber internet 

dan buku. Kemudian dilanjutkan dengan proses perancangan yaitu sketsa ide, 

gambar kerja, pembuatan dummy dan kemudian mock-up. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  dengan observasi 

lapangan dan wawanca untuk melihat secara langsung kondisi dan  menganalisa 

permasalahan. Selain itu juga dilakukan pencarian data dari sumber internet dan 

media cetak, guna mendapatkan data sekunder untuk menunjang penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

i. Bab I Pendahuluan, berisi tentang:  Terminologi judul, latar belakang 

perancangan, tujuan perancangan, batasan masalah perancangan, 

metode perancangan dan sistematika penulisan 

ii. Bab II , berisi tentang:  Data primer dan data sekunder, analisa 

permasalahan dan usulan solusi, Quality Function Deployment. 

iii. Bab III, berisi tentang:  Kriteria desain, struktur produk, lifestyle dan 

tema. 
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iv. Bab IV, berisi tentang:  Sketsa ide, alternatif desain, studi ergonomi, 

studi material, studi warna, studi konstruksi, studi produksi dan studi 

biaya. 

v. Bab V Analisa Hasil Rancangan, berisi tentang:  Final design, 

gambar teknik dan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


