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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Di Indonesia saat ini alat transportasi dengan jumlah terbanyak adalah 

sepeda motor dapat dilihat dari data AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor 

Indonesia) sebanyak 7.867.195 sepeda motor terjual di tahun 2014 

(www.aisi.or.id), dan jika dilihat dari data penjualan pada tahun-tahun 

sebelumnya memiliki tren peningkatan penjualan. Sayangnya peningkatan 

penjualan ini juga diikuti dengan permasalahan angka tingkat kecelakaan yang 

besar, terbesar jika dibandingkan dengan kendaraan lain. Menurut data dari 

Korlantas Polri yang di hitung setiap kuartal triwulan, kecelakaan pesepeda motor 

mencapai 24.330 kasus dalam jangka waktu 1 oktober hingga 31 Desember 2015, 

dengan catatan korban dari usia 15 hingga 19 tahun yang tertinggi mencapai 3.841 

korban, dengan angka kematian mencapai 465 korban jiwa, ada pula kejadian 

pada anak berusia 10 hingga 14 tahun yang memprihatinkan sebanyak 1.469 

korban. Hal ini sangat disesalkan karena memang dalam usia dibawah 17 belum 

di perbolehkan mengendarai sepedamotor, namun memiliki angka kejadian yang 

paling tinggi (www.korlantas-irsms.info). 

 Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas maka 

menerapkan prinsip safety riding dapat menjadi solusi, kecelakaan yang sering 

terjadi biasanya di mulai dari melakukan pelanggaran dan kelalaian. Istilah 

keselamatan berkendara atau yang biasa di sebut dengan safety riding mengacu 
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kepada perilaku berkendara yang secara ideal harus memiliki tingkat keamanan 

yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain (Hildiario, 2015: 44). Mental serta 

periliaku saat berkendara juga perlu di perhatikan, karena pemahaman mengenai 

peraturan lalulintas tidak berguna jika tidak di patuhi, sehingga kesadaran dalam 

berkendara dengan aman sangatlah penting bagi diri sendiri maupun oranglain. 

 

Gambar 1.1: Grafik Kelompok Umur Korban 

Sumber: (www.korlantas-irsms.info) 

 

 Dengan tingginya angka kecelakaan sepeda motor maka di perlukan media 

untuk mengkomunikasikan safety riding untuk meningkatkan kesadaran 

keselamatan berkendara, maka merancang suatu buku menggunakan teknik 

ilustrasi yang mengedukasikan tentang pentingnya keselamatan berkendara adalah 

salah satu solusi yang dapat digunakan. Dengan tingginya angka kecelakaan di 

usia muda terutama pada usia 13 sampai 19 tahun, maka terlihat bahwa 

pengendara motor usia muda belum memiliki pengetahuan dan kepedulian yang 
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cukup akan keselamatan berkendara, oleh karena itu peneliti bertujuan untuk 

merancang buku ilustrasi safety riding dengan teknik ilustrasi karikatur untuk 

menumbuhkan kesadaran keselamatan bersepeda motor khususnya bagi remaja di 

kota Surabaya. Penggunaan ilustrasi dalam buku dikarenakan buku yang memiliki 

banyak bagian bergambar atau ilustrasi  lebih mudah dekat dengan pribadi remaja 

dan mudah di ingat, sehingga mereka dapat menikmati gambar ilustrasi sembari 

mempelajari keselamatan berkendara. Dengan bekal awal yang cukup diharapkan 

pengendara motor usia muda dapat memulai dengan benar dan terhindar dari 

kecelakaan. 

Buku adalah sumber ilmu pengetahuan dan sumber pembangunan watak 

bangsa (Mutikno, 2003:2) pembangunan watak yang menjunjung niai-nilai safety 

riding dapat melalui media buku ilustrasi, buku ilustrasi ini bersifat komunikatif 

dan edukatif, komunikatif adalah penyampaian pesan yang mudah di pahami dan 

di terima dengan baik (KBBI.co.id), komunikatif disini adalah di mana dalam isi 

buku ilustrasi safety riding menggunakan ilustrasi yang mengandung pesan, baik 

berupa sindiran maupun berupa informasi mengenai keselamatan berkendara 

sehingga dapat mengkomunikasikan pesan kepada pembaca. Pesan yang di 

sampaikan berkisar tentang peraturan lalulintas, kelengkapan berkendara, apa 

yang boleh dan tidak boleh di lakukan di jalan raya, dan bagaimana situasi 

sesungguhnya di jalan raya khususnya di Surabaya. Pemilihan buku berbasis 

ilustrasi sebagai media penyampaian pesan yang digunakan dikarenakan buku 

adalah salah satu media pembelajaran yang dapat mengkomunikasikan banyak 

pesan di dalamnya, dan dibuat berbasis ilustrasi agar buku tersebut semakin 
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menarik secara visual dan mudah untuk di serap oleh pembaca. Ilustrasi gambar 

adalah gambaran singkat alur cerita suatu cerita guna lebih menjelaskan salah satu 

adegan (Kusmiyati,1999:46). Buku yang di lengkapi dengan ilustrasi akan 

memudahkan dalam menyerap informasi serta dapat lebih menarik minat baca 

(Wojirsch, 1995). Ilustrasi merupakan gambaran pesan yang tak terbaca yang 

dapat menguraikan cerita, berupa gambar dan tulisan, yaitu bentuk grafis 

informasi yang memikat, sehingga dapat menielaskan makna yang terkandung 

didalam pesan tersembunyi. Oleh karena itu dipilih penggunaan buku yang 

sebagian besar isinya menggunakan ilustrasi sebagai penyampai pesan secara 

visual yang mudah di ingat dan lebih mudah menarik perhatian pembaca.  

Perancangan ini di tujukan untuk usia remaja yaitu pada usia 13 hingga 19 

tahun, hal ini dikarenakan dalam data Korlantas Polri pada usia ini telah memiliki 

catatan kecelakaan lebih dari 3.841 korban kecelakaan lalu lintas. Dengan 

memberikan edukasi berupa buku ilustrasi yang mengedukasi keselamatan 

berkendara maka diharapkan anak-anak pada usia remaja telah memulai 

mempelajari aturan aturan lalu lintas yang dibutuhkan agar terhindar dari 

kecelakaan di masa mendatang. Pemilihan usia tersebut di dasari pemikiran 

bahwa pencegahan harus dilakukan segera mulai dari awal, sehingga para calon 

pengendara ini akan memiliki bekal dan diharapkan akan terus mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuannya dalam hal keselamatan berkendara. 

 Pembelajaran dengan media buku berbasis ilustrasi ini juga akan 

memudahkan dalam hal mengajarkan keselamatan berkendara, karena dengan 

bacaan yang informatif yang dikemas secara menarik maka akan lebih berkesan 
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bagi pembacanya, buku berbasis ilustrasi yang edukatif ini dapat di gunakan 

sebagai bacaan di dalam proses penngajaran di sekolah maupun dilakukan di 

rumah, ataupun tempat tempat lain yang memungkinkan. Dengan kemudahan ini 

maka orang tua ataupun guru dapat mengawasi dan membantu dalam proses 

belajar ini, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Buku berbasis ilustrasi 

bertemakan keselamatan berkendara ini juga dapat di hadirkan pada event 

keselamatan berkendara, sehingga dapat membantu proses sosialisasi, sehingga 

pembaca remaja tidak akan cepat bosan dan mau menerima materi pembelajaran, 

dengan alur informasi serta ilustrasi yang menarik maka anak akan lebih dapat 

menikmati proses belajar. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumusan masalah 

sebagai berikut: 

“Bagaimana merancang buku ilustrasi safety riding dengan teknik ilustrasi 

karikatur untuk menumbuhkan kesadaran keselamatan berkendara bagi remaja di 

Surabaya ?”. 
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1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas di tentukan batasan masalah yang di 

titik beratkan pada: 

1. Merancang buku ilustrasi keselamatan berkendara untuk remaja 13 sampai  

19  tahun. 

2. Merancang buku ilustrasi safety riding meliputi, kesiapan berkendara,    

penggunaan helm, penggunaan hand phone saat berkendara, dan kepemilikan 

surat izin mengemudi 

3. Menggunakan ilustrasi karikatur jenis karikatur komik/kartun. 

1.4 Tujuan 

 Penulisan ini bertujuan untuk merancang buku keselamatan berkendara 

berbasis ilustrasi untuk remaja 13 sampai 19 tahun khususnya di kota Surabaya. 

Perancangan di tujukan untuk pengendara dan calon pengendara roda dua atau 

sepeda motor untuk menumbuhkan kesadaran keselamatan berkendara bagi 

pembaca khususnya remaja di Surabaya. 
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1.5 Manfaat 

 Diharapkan penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoristis 

 Menambah pengetahuan bagi penulis serta pembaca dalam hal 

keselamatan berkendara khususnya untuk kendaraan sepeda motor, diharapkan 

juga penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta perancang-perancang 

selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan keselamatan berkendara. 

 Buku berbasis ilustrasi ini juga sekurang-kurangnya di harapkan dapat 

menyampaikan informasi mengenai safety riding, sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara bagi pembaca khususnya 

kalangan remaja. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Sebagai kontribusi terhadap pembelajaran keselamatan berkendara  

khusunya kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sebagai kontribusi dalam 

perancangan buku ilustrasi dengan tema  keselamatan berekndara. 


