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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 Pembahasan dalam bab ini difokuskan kepada metode penelitian yang 

digunakan dalam perancangan karya, seperti menjelaskan hasil analisis data yang 

telah di dapat melalui wawancara serta observasi, analisis SWOT, STP, keyword 

dan strategi kreatif lainnya yang di gunakan dalam perancangan buku safety 

riding dengan teknik ilustrasi karikatur untuk meningkatkan kesadaran 

keselamatan berkendara bagi remaja di Surabaya. 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

4.1.1 Wawancara 

 Dijelaskan bahwa wawancara adalah alat pengumpulan data yang sangat 

penting dalam sebuah penelitian kualitatif, dengan wawancara penelitian 

melibatkan manusia sebagai subjek sehubungan dengan realitas atau gejala yang 

akan di teliti (Pawito, 2007:132). Pertanyaan yang di ajukan secara garis besar 

adalah, mengenai kondisi dan perilaku pengguna jalan yang berhubungan dengan 

safety riding khususnya di kalangan remaja, oleh karena itu wawancara di lakukan 

kepada pihak Dinas perhubungan Kota Surabaya.  

 Wawancara dilakukan di Dinas perhubungan Kota Surabaya pada tanggal 

15 juni 2016, kepada bapak Trianto Aristyadi, selaku kasi pembina keselamatan 

dalam divisi pengendalian dan operasional (DALOP). Menurut bapak Trianto 

Aristyadi, safety riding merupakan sebuah ilmu dalam berkendara sehingga 

seseorang mampu berkendara dengan baik dan benar, serta selalu mengutamakan 
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keselamatan, pembelajaran safety riding memang sangat di butuhkan oleh para 

remaja, seperti pada remaja SMP serta SMA dimana di anggap pada usia ini 

paling tepat di lakukan penyuluhan mengenai safety riding dikarenakan mereka 

masih dalam tahap pembelajaran berkendara dengan baik, serta masih dapat 

menyerap banyak ilmu ilmu dan pengetahuan baru. Pengetahuan akan safety 

riding di kalangan remaja juga masih sangat sedikit, masih banyak remaja yang 

masih belum tau atau masih belum peduli terhadap safety riding, walau pada usia 

yang sebenarnya masih tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor tetap 

masih banyak yang melanggar. Pembelajaran safety riding yang dapat di berikan 

kepada remaja meliputi bagaimana mempersiapkan dengan baik saat akan 

memulai berkendara, semua persiapan harus di siapkan dengan baik sejak awal, 

baik persiapan dari kendaraan maupun dari pengendara itu sendiri. Yang perlu di 

pahami oleh para pengendara sepeda motor khususnya di kalangan remaja adalah 

pemahaman mengenai etika dalam berkendara, peraturan lalulintas seperti rambu-

rambu dan marka jalan, serta pengetahuan akan sangsi hukum bagi pelanggar 

hukum lalulintas.  

 Di karenakan sepeda motor adalah kendaraan yang dapat mengakomodasi 

maksimal dua orang demi faktor keselamatan, maka keselamatan yang perlu di 

perhatikan pada saat mengendarai sepedamotor berlaku bagi yang mengendarai 

maupun yang menjadi penumpang, fakta yang ada adalah saat terjadi kecelakaan 

pada kendaraan bermotor yang di gunakan berboncengan, maka yang di 

boncenglah yang cenderung mengalami resiko luka lebih parah ataupun tingkat 

kematian yang lebih tinggi, namun sayangnya perlengkapan berkendara bagi yang 
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di bonceng kadang masih di remehkan dan tidak dianggap penting. Selain yang di 

bonceng pengendara juga bertanggung jawab agar tindakan nya tidak 

membahayakan pengguna jalan yang lain, berkendara memang menuntut agar 

penuh dengan rasa tanggungjawab sehingga dapat berkendara dengan aman. 

 Menurut bapak Aris Triyanto, dalam berkendara ada banyak hal yang 

harus dipersiapkan diantaranya kesiapan dari diri sendiri, yaitu kesiapan mental 

serta fisik, berkendara dalam kondisi sakit, kelelahan, atau sedang dalam keadaan 

emosi akan dapat membahayakan keselamatan berkendara, persiapan lainya yaitu 

dari perlengkapan berkendara seperti helm dengan standard SNI, jaket, celana 

yang dapat melindugi yang dapat melindungi bagian kaki, sarung tangan, serta 

menggunakan sepatu. Perlengkapan yang berhubungan dengan kendaraan juga 

perlu di lengkapi, seperti STNK, serta SIM, lalu kelengkapan kendaraan harus di 

pastikan lengkap serta aman, biasakan rutin memeriksa kondisi kendaraan karena 

dapat berubah sewaktu-waktu. Kelengkapan utama kendaraan meliputi lampu 

utama, lampu sein, spion, rem yang bekerja dengan baik, ban yang masih layak 

pakai, dan instrumen kendaraan masih berfungsi dengan baik. 

 Selain dari perlengkapan, dan juga kemampuan/skill berkendara, hal yang 

sangat penting adalah etika dalam berkendara, memiliki pengetahuan maupun 

kemampuan yang baik dalam berkendara jika tidak di terapkan maka akan 

menjadi sia-sia, dan etika berkendara yang di maksut disini adalah mematuhi 

peraturan dan hukum yang berlaku, serta saling menghormati antar pengendara 

dan pengguna jalan, kurangnya etika yang baik juga dapat meresahkan dan 

membahayakan pengendara yang lain, tindakan yang egois tanpa memperhatikan 
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keselamatan diri sendiri dan oranglain adalah contoh etika yang buruk. Di jalan 

umum terdapat berbagai macam sifat, dan pemikiran orang yang berbeda-beda, 

dengan etika yang baik maka di harapkan dapat juga berkendara dengan harmonis 

dengan pengguna jalan lain, karena jalan umum adalah tempat yang di gunakan 

banyak orang dan banyak hal bisa saja terjadi. Etika yang dapat di terapkan oleh 

pengendara motor dengan pengguna jalan yang lain antara lain seperti 

menghormati pejalan kaki, mengutamakan kendaraan yang memiliki prioritas 

seperti kendaraan darurat seperti pemadam, ambulance atau kendaraan lain yang 

berada di lajur yang lebih di utamakan, utamakan keselamatan bersama. Etika 

dalam berkendara dapat meengkapi semua pengetahuan serta kemampuan 

berkendara, tanpa etika maka perlengkapan yang lain menjadi sia-sia. 

 Dalam berkendara tidakboleh ada hal yang di sepelekan oleh pengendara, 

hal ini di karenakan berkendara adalah salah satu kegiatan yang memiliki resiko 

tinggi setiap orang bisa saja menjadi korban ataupun pelaku penyebab kecelakaan. 

Segala kegiatan yang dilakukan saat berkendara tidakboleh di sepelekan, hal ini 

karena setiap kali kita lengah dalam berkendara beresiko dapat memperbesar 

peluang terjadinya kecelakaan. Keselamatan berkendara juga menjadi bagian dari 

kemajuan suatu bangsa, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor adalah yang 

paling tinggi jumlahnya dan penyumbang kecelakaan tertinggi ada pada usia 

produktif, hal ini dapat mengancam masa depan bangsa karena banyaknya korban 

kecelakaan pada usia produktif. Sebegitu pentingnya keselamatan berkendara 

sehingga safety riding menjadi sangat penting untuk di pelajari dan di terapkan, 

tindakan seperti menggunakan handphone, atau meremehkan situasi jalan yang 
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dianggap aman dapat membahayakan pengendara, menjaga fokus serta tidak 

menyepelekan hal apapun dalam berkendara adalah sal tindakan pencegahan yang 

perlu di lakukan. 

 Menurut bapak Aris Triyanto, peran keluarga dalam pembinaan safety 

riding bagi remaja sangatlah penting, karena keluarga terutama orangtua berperan 

besar dalam kehidupan seorang anak. Jika orangtua sudah dapat membina safety 

riding maka diharapkan dapat melindungi anak dari pengaruh buruk yang 

mungkin di dapat dari lingkungan dan juga bergaulan dengan teman. Terdapat 

hukum dalam UUD 22 tahun 2009, yang mengatur bahwa seseorang yang 

memperbolehkan atau memberikan izin pada anak yang belum cukup umur atau 

belum memenuhi persyaratan legal untuk berkendara dapat di kenakan hukuman, 

oleh karena itu orangtua harusah memberi contoh yang baik dan berperan aktif 

dalam edukasi safety riding. 

 Menurut bapak Aris Triyanto, sebenarnya mempelajari safety riding itu 

adalah hal yang mudah, namun dalam penerapanya membutuhkan disiplin yang 

lebih agar etika berkendara semakin membaik. Seseorang dapat dikatakan sudah 

menerapkan prinsip safety riding jika sudah memenuhi syarat untuk dapat 

berkendara seperti umur cukup, kondisi fisik dan mental yang baik, memiliki 

pengetahuan berkendara, melengkapi semua perlengkapan berkendara, dan yang 

terpenting memiliki etika berkendara dan menerapkan semua hal yang dapat 

meningkatkan keselamatan dalam berkenda. Penerapan defensive riding juga 

menjadi salah satu poin dalam safety riding, dimana seorang pengendara harusla 

mengutamakan keselamatan dan tidak melakukan tindakan ceroboh dan 
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berbahaya saat berkendara, sebenarnya untuk pengetahuan safety riding mudah 

untuk di pelajari namun penerapanya memang membutuhkan kesadaran dari diri 

masing-masing pengendara. 

Kesimpulan dari wawancara yaitu: 

1. Safety riding sangat penting untuk remaja 

2. Remaja masih banyak yang tidak mengetahui tentang safety riding 

3. Safety riding meliputi kesiapan diri sendiri, dan kendaraan 

4. Kesadaran akan penerapan safety riding masih kurang 

5. Peran keluarga/kedua orangtua sangat penting untuk mengajarkan safety riding 

6. Safety riding sangat penting untuk remaja  

7. Etika adalah hal yang penting dalam berkendara 

 

4.1.2 Hasil Observasi (Pengamatan) 

 Kegiatan observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap suatu objek dan melakukan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal 

tertentu yang berkaitan dengan objek pengamatan. Dengan melakukan observasi 

maka diharapkan peneliti dapat memahami subjek yang diamati sehingga dapat 

membantu dalam perancangan. 

 Dalam observasi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara 

melakukan observasi secara langsung di beberapa ruas jalan raya di kota Surabaya 

yaitu jalan Ahmad Yani karena termasuk jalan raya utama yang cenderung ramai 

dengan berbagai kegiatan pengguna jalan, Observasi dilakukan pada jam yang 

berbeda untuk mendapat data yang lebih lengkap. Observasi pertama dilakukan 
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pada hari jum’at, 3 juni 2016, pada pagi hari untuk megetahui kondisi jalan pada 

jam aktifitas di mulai pada pukul 10:30 WIB hingga 07:30 WIB,dan 16:30 WIB 

hingga 17:30 WIB untuk mengetahui kondisi di saat jalan dalam kondisi sepi dan 

kondisi padat/macet dikarena jam pulang kerja yang bersamaan. Berdasarkan 

pengamatan peneliti pada saat jalan sepi kecenderungan pengendara memacu 

kendaraanya dengan lebih cepat, hal ini dapat membahayakan jika jalan yang 

lancar dan sepi dapat membuat lengah, terlebih tidak jarang di daerah jalan 

tersebut banyak gang yang beresiko tidak terlihat jika ada yang keluar dari gang, 

kendaraan yang keluar dari gang sering membahayakan karena meremehkan jalan 

yang tampak cenderung lancar, padahal menurut peraturan kendaraan yang keluar 

dari gang harus mendahulukan yang berada di jalan utama. Sehingga di harapkan 

pengendara dapat memacu kendaraanya di dalam batas kecepatan yang aman. 

Dikarenakan jalan yang sepi juga menyebabkan pergantian jalur dilakukan dengan 

kurang hati-hati dengan kecpatan yang cukup tinggi dan terkadang melupakan 

penggunaan lampu sein, hal ini menunjukan jalan yang lancar memiliki resiko 

tinggi jika pengendara terlena oleh jalan yang lancar dan cenderung sepi. 

 Observasi kedua dilakukan pada waktu dimana jalan cenderung padat dan 

macet pada pukul 16:30-17:30 WIB, pada saat observasi dilakukan di jalan ahmad 

yani peneliti menemui bahwa volume kendaraan meningkat dibandingkan pagi 

hari, hal ini di pengaruhi oleh jam pulang kerja yang banyak bersamaan, jarak 

pendek yang biasa di tempuh dengan beberapa menit menjadi hampir setengah 

jam karena kemacetan yang terkumpul sebelum lampu lalulintas, dengan waktu 

yang lebih lama digunakan dalam kondsi macet maka berakibat kelelahan secara 
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fisik maupun mental yang dapat membahayakan pengendara. Dengan kondisi 

macet dapat dilihat walaupun ruang gerak sempit banyak yang memaksakan untuk 

mendahului kendaraan di sekitarnya, di konndisi seperti ini memang membuat 

banyak kendaraan yang semakin tidak sabar dan melanggar peraturan lalulintas 

seperti menggunakan jalur pejalan kaki untuk mendahului beberapa pengendara 

lainya, tentu saja hal ini membahayakan baik bagi pejalan kaki maupun 

pengendara, belum lagi penghambatan arus yang terjadi karena kendaraan yang 

berganti jalur akan semakin memperpanjang kemacetan. Ada beberapa planggaran 

yang berhasil peneliti amati, seperti sepeda motor yang membawa beban tidak 

sesuai dengan batas muatan, mengambil jalur pejalan kaki, memotong jalur tanpa 

menyalakan lampu sein, hingga mengambil jalur berlawanan karena kemacetan. 

Tentu sebaiknya setiap pengendara bersikap lebih bijak dan mengutamakan 

keselamatan bersama dalam situasi seperti ini. 

Kesimpulan Observasi: 

1. Banyak pengendara meremehkan keadaan  jalan yang sepi. 

2. Masih banyak yang berfokus pada cepat sampai tujuan daripada keselamatan. 

3. Masih banyak yang belum menaati peraturan lalulintas 

4. Etika dalam berkendara masih kurang 

5. Baik pada kondisi jalan lancar maupun macet ditemukan tindakan pelanggaran. 

6. Masih banyak yang tidak melengkapi perlengkapan keselamatan berkendara. 

7. Toleransi antar penguna jalan masih kurang. 
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4.1.3 Literatur 

 Segala peraturan berkendara dan lalulintas telah di atur dalam UUD nomor 

22 tahun 2009, dasar hukum ini adalah pedoman tetap pada hukum lalulintas dan 

berkendara, dalam UUD ini terdapat berbagai definisi dari instrument lalulintas 

seperti peraturan berkendara, etika berkendara, definisi dari istilah-istilah dalam 

lalulintas serta segala instrument nya. Dikarenakan keselamatan berkendara 

memiliki dasar hukum dan juga berbagai kebijakan dari pemerintah maka di 

perlukan penggunaan buku sebagai literatur dalam perancangan buku ilustrasi 

karikatur mengenai keselamatan berkendara, buku yang di gunakan adalah buku 

Undang Undang lalulintas dan angkutan jalan yang berisi UUD 22 tahun 2009, 

dan peraturan pemerintah mengenai lalulintas dan kendaraan.  

 

Gambar: 4.1 UU 22 tahun 2009 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 
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 Tertulis dalam hal yang menjadi salah satu pertimbangan di buatnya 

peraturan lalulintas dan menunjukan bahwa keselamatan dalam berkendara 

sangatlah penting dapat dilihat pada pertimbangan dalam pembukaan UUD nomor 

22, tahun 2009 mengenai lalulintas yaitu, lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

mempunyai peranstrategis dalam mendukung pembangunan dan integrasinasional 

sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 Dapat dilihat juga definisi dari keselamatan lalu lintas dalam buku ini 

menuliskan bahwa, keselamatan lalu lintas dan Aangkutan jalan adalah suatu 

keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas 

yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan, (UUD, 

No.22, 2009, Pasal 1 Poin 31). 

 Buku ini dapat dijadikan dasar akan semua peraturan dan etika yang 

mencakup ruang lalu lintas dan keselamatan berkendara, banyaknya peraturan dan 

juga hal lain yang terdapat dalam buku undang-undang lalu lintas tentu sulit untuk 

di hafalkan dan di pahami secara keseluruhan, namun dengan kesadaran akan 

keselamatan yang terus meningkat di harapkan dapat membantu akan pemahaman 

akan keselamatan berkendara dan terus membantu proses belajar sehingga 

menjadi pribadi yang sadar akan keselamatan berlalulintas. 
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4.1.4 Hasil Studi Eksisting 

 Studi eksisting terhadap penelitian dengan tema yang sama yaitu buku 

ilustrasi bertemakan safety riding dialakukan oleh Rifki Hidayat, mahasiswa ITS, 

dalam jurnal teknik Perancangan Buku Visual Safety Riding Untuk Remaja Usia 

16-18 Tahun Sebagai Panduan Keselamatan Oleh Honda. Dalam penelitianya 

berfokus pada aspek fun and safe dalam safety riding, oleh karena itu di gunakan 

ilustrasi kartun yang dapat memberikan kesan menyenangkan dalam pembelajaran 

safety riding, terdapat pula panel yang berisikan komik sebagai penarik perhatian 

remaja. Penggunaan tema safe and fun serta penggunaan ilustrasi kartun dan 

komik di gunakan agar tersampaikan pesan bahwa keselamatan berekndara tidak 

sesuilit yang di bayangkan dan dapat di pelajari dengan cara yang menyenangkan. 

 

Gambar 4.2: Studi Eksisting 

Sumber: digilib.its, 2016 
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 Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan pendekatan 

baik secara komunikasi maupun secara teknik visual yang di gunakan, 

penyampaian prinsip safety riding dapat di sampaikan dengan berbagai cara, hal 

yang terutama adalah dapat menimbulkan kesadaran keselamatan berkendara, oleh 

karena itu dalam penelitian ini di pilih penggunaan teknik karikatur sebagai media 

komunikasi berupa sindiran kritik sosial terhadap perilaku berkendara yang 

menyalahi prinsip safety riding.  

 Pemilihan sindiran dan penggunaan teknik ilustrasi berupa karikatur di 

tujukan agar menyadarkan pembaca terhadap perilaku berkendara yang menyalahi 

prinsip safety riding, penggunaan karikatur dapat menyampaikan pesan dengan 

lebih ringkas dan efektif dimana tidak terlalu panjang, dengan pesan berupa 

sindiran tersebut di harapkan dapat lebih mendapat perhatian, berkesan, serta lebih 

efektif dalam penyampaian pesan dari setiap topik keselamatan berkendara yang 

terdaat dalam buku ilustrasi safety riding dengan teknik karikatur untuk 

meningkatkan kesadaran Keselamatan Berkendara Bagi remaja di Surabaya. 

Diharapkan dengan sindiran berupa karikatur dapat menumbuhkan kesadaran 

akan mana yang baik dan tidak untuk di lakukan di jalan umum, sehingga dapat 

berkendara aman bagi diri sendiri maupun orang lain. 

4.1.5 Hasil Studi Kompetitor 

 Studi dari penelitian atau produk yang telah ada terlebih dahulu di buat 

dengan media yang sama sehingga dapat dijadikan pembanding, perbandingan ini 

bertujuan agar dalam proses perancangan dapat menemukan kekurangan serta 

kelebihan apa yang ada dalam perancangan yang sedang dilakukan, sehingga 
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karya yang di hasilkan dapat memiliki suatu keunggulan dan keunikan tersendiri 

yang dapat menjadi nilai tambah.  

 Studi kompetitor dilakukan pada buku Ayo Kita Berempati yang di 

terbitkan oleh Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Denpasar  pada tahun 2015. 

Buku ini berisi mengenai keselamatan berlalulintas, namun tidak hanya berfokus 

pada sepedamotor seperti yang dilakukan pada penelitian yang sedang dilakukan, 

buku ini memuat tips keselamatan bagi pejalan kaki, pengendara motor, 

pengemudi mobil, serta pengguna sepeda. Buku ini menjelaskan berbagai situasi 

dimana dibutuhkan empati oleh sesama pengguna jalan, dan di selingi dengan 

beberapa tips berkendara seperti penggunaan helm dan lain sebagainya. Dengan 

banyaknya aspek keselamatan menurut segi pandang banyak pengguna jalan 

seperti pejalan kaki, pengemudi mobil, pengendara motor, dan pesepeda, yang di 

masukan kedalam buku ini maka tentu menjadikan buku ini memiliki banyak 

variasi, namun dengan materi yang banyak buku ini hanya berisi 16 halaman 

sehingga pembahasan kurang terperinci dan terfokus pada setiap tema khusus 

yang di bahas.  
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Gambar 4.3: Buku Ayo Kita Berempati 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

 Ukuran buku ini cenderung kecil yaitu 15x10 cm, ukuran ini membuat 

buku lebih mudah di pegang dan di bawa, namun dengan konten ilustrasi yang 

ramai, serta hadirnya teks deskripsi membuat layout buku tampak terlalu ramai. 

Bahan yang di gunakan adalah art paper dengan ketebalan sekitar 150gram, bahan 

yang digunakan sama mulai dari cover hingga isi buku, tentu hal ini positif dalam 

sisi cost production sehingga buku dapat di cetak dengan harga terjangkau, namun  

hal ini dapat mengurangi tampak visual buku sehingga tampak kurang menarik 

karena tidak ada bahan serta teknik cetak yang bervariasi dalam buku, bahan buku 

yang tipis tentu menguntungkan dalam berat yang ringan sehingga tidak 

membebani saat di bawa beraktifitas, namun hal ini dapat mempengaruhi 

ketahanan buku, sehingga buku lebih mudah rusak.  
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4.2      Konsep/Keyword 

4.2.1  Analisis STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) 

  Analisis Segmentasi, Targeting dan Positioning mengacu pada objek yang 

diteliti, berikut merupakan STP dari buku ilustrasi dengan teknik karikatur untuk 

meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara bagi remaja di surabaya. 

1. Segmentasi 

  Dalam perancangan buku ilustrasi dengan teknik karikatur untuk 

meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara ini khalayak sasaran atau 

target yang dituju adalah : 

a. Demografis 

Usia : 13-19 tahun (target audience) 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

Pendidikan : minimal SMP 

Kelas Sosial : Menengah atas 

Ukuran Keluarga : 3 anggota keluarga atau lebih 

Pendapatan  : Rp 3.500.000 hingga Rp 7.000.000,- per bulan 

b. Geografis 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sasaran pasar dari produk 

meliputi wilayah perkotaan Surabaya. 

c. Psikografis 

 Remaja cenderung memiliki keingintahuan yang tinggi sehingga akan 

memancing minat untuk belajar, oleh karena itu remaja sebagai target 

audience akan tertarik dengan hal yang dekat dengan kegiatan sehari-hari 
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yaitu berkendara, sehingga kedekatan ini menimbulkan rasa terlibat secara 

langsung dengan apa yang di pelajarinya. Remaja awal yang baru 

berkenalan dengan dunia berkendara memiliki rasa ingintahu dan masih 

banyak yang ingin dipelajari lebih dalam untuk membantu dalam proses 

pendewasaan dan menambah wawasan. Target audience remaja masih 

mudah menyerap pembelajaran baru sehingga akan memudahkan proses 

pembelajaran dan pembentukan etika serta jati diri. 

2. Targeting 

  Target yang dituju dari perancangan buku ilustrasi keselamatan berkendara 

ini adalah remaja dengan rentang usia 13-19 tahun. 

3. Positioning 

  Positioning adalah strategi komunikasi untuk menempatkan produk, 

perusahaan, individu, merek atau apa saja dalam alam pikiran mereka 

sehingga khalayak memiliki penilaian tertentu (Morissan, 2010:72). 

Positioning buku ilustrasi dengan deknik karikatur untuk meningkatkan 

kesadaran keselamatan berkendara ini di posisikan sebagai buku yang 

bukan saja memberikan pengetahuan mengenai berkendara namun juga 

memberi dorongan untuk menerapkan teknik dan juga ilmu yang telah 

didapatkan. Penggunaan karikatur dalam buku ini lebih memberatkan 

kepada sisi menyadarkan pembaca daripada untuk mengilustrasikan teori 

mengenai keselamatan berkendara, sehingga buku ini bisa mendoong 

pembacanya untuk tidak saja mengetahui ilmu keselamatan berkendara 

namun juga untuk menggunakan ilmu tersebut. Buku ini di posisikan 
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sebagai peningkat kesadaran akan keselamatan berkendara, bukan hanya 

sebatas memberikan informasi mengenai keterampilan maupun teori 

mengenai keselamatan berkendara. 

4.2.2 Unique Selling Preposition (USP) 

 Diferensiasi pada suatu produk dapat menjadi suatu inovasi, pelengkap, 

maupun memberi keunggulan dari produk yang lain. Dengan perbedaan ini maka 

dapat memberikan identitas dan keunggulan tertentu produk sehingga dapat 

menarik minat target audience, keunikan yang di miliki juga menjadi salahsatu 

strategi agar pesan yang di sampaikan dapat tersampaikan dengan lebih efektif 

karena dapat menarik minat, dan lebih meninggalkan kesan sehingga produk 

dapat memiliki tempat tersendiri bagi target audience. 

 Kebanyakan buku mengenai safety riding baik yang di lengkapi gambar 

maupun tidak cenderung menggunakan gambar hanya untuk mengilustrasikan 

tentang teori yang di sampaikan secara ilustrasi visual seperti, infografis, kartun, 

maupun komik, perbedaan yang membuat perancangan buku ini berbeda adalah 

penggunaan ilustrasi yang menggunakan teknik gambar karikatur, hal ini tentu 

memberi keunikan sendiri dikarenakan biasanya menggunakan gambar kartun 

atau komik yang berkesan fun dan instruktif, sedangkan penggunaan karikatur kali 

ini bertujuan untuk penyampaian pesan dapat lebih mengena, dengan penggunaan 

kritik mengenai keselamatan berkendara dan lalulintas. Dengan karikatur ini 

diharapkan dapat lebih menarik minat pembaca remaja karena ini adalah hal yang 

tidak biasanya digunakan dalam buku khusus safety riding, lalu dengan 

penggunaan kritik dan sindiran maka diharapkan lebih menggugah kesadaran 
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pembaca dibandingkan dengan ilustrasi yang biasa digunakan seperti kartun dan 

komik, gaya karikatur juga unik dan beragam diharapkan tidak membuat pembaca 

bosan dengan apa yang disampaikan dalam buku. 

4.2.3 Analisis SWOT 

 Strategi yang di gunakan dalam analisis SWOT di harapkan mampu 

mengembangkan kelemahan menjadi suatu keunggulan dalam perancangan ini, 

langkah dalam analisis SWOT ini adalah mencari dan memilah, segi kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), serta ancaman (threat). 

Kekuatan serta kelemahan akan di dapat dari faktor internal atau objek 

perancangan, sedangakan peluang serta ancaman adalah faktor eksternal, baik dari 

kompetitor maupun hal lain yang menjadi ancaman maupun peluang bagi objek 

perancangan, proses ini digunakan untuk menyususn kesimpulan dari analisis. 

Penyusunan kesimpulan ini ditampung dalam Matriks Pakal yang terdiri dari: 

1. Strategi PE-KU (S-O) / Peluang dan Kekuatan : Mengembangkan peluang 

menjadi kekuatan. 

2. Strategi PE-LEM (W-O) / Peluang dan Kelemahan : Mengembangkan 

peluang untuk mengatasi kelemahan. 

3. Strategi A-KU (S-T) / Ancaman dan Kekuatan : Mengenali dan 

mengantisipasi ancaman untuk menambah kekuatan. 

4. Strategi A-LEM (W-T) / Ancaman dan Kelemahan : Mengenali dan 

mengantisipasi ancaman untuk meminimumkan kelemahan. (Sarwono dan 

Lubis, 2007:18-19). 
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4.2.4 Tabel Analisis SWOT 

Hasil dari wawancara, observasi, literatur, dan studi kompetitor dapat 

diketahui Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats atau SWOT pada objek 

yang akan dirancang. Berikut tabel dari SWOT tersebut. 
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Tabel 4.1: Tabel Analisis SWOT 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 
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4.2.5 Keyword 

 Berdasarkan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber dan teknik 

pengumpulan pengumpulan data yang telah di lakukan baik dari hasil wawancara, 

studi literature, studi kompetitor, SWOT, USP, dan data penunjang lainya, 

nantinya akan di olah untuk dijadikan keyword atau konsep yang akan digunakan 

dalam perancangan buku ilustrasi safety riding dengan teknik karikatur. 
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Tabel 4.2: Tabel Keyword 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 
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4.2.6 Deskripsi Konsep 

 Berdasarkan analisis keyword pada tabel 4.2 di dapatkan kesimpulan 

konsep yang akan menjadi acuan desain dalam perancangan papan permainan 

tentang pentingnya sayuran yaitu “Outstanding. Kata Outstanding mewakili dari 

semua keyword yang diambil dari wawancara, observasi, literatur, hasil studi 

eksisting, USP dan analisis SWOT yang pada akhirnya dijadikan sebagai strategi 

utama. 

 Pengertian atau deskripsi dari Outstanding adalah suatu hal yang menarik 

perhatian, luarbiasa bagus, dan mudah di perhatikan biasanya karena sangat 

penting. Konsep outstanding dapat menyampaikan seberapa pentingnya 

mendahulukan keselamatan dalam setiap tindakan saat berkendara, serta dapat 

memunculkan kesadaran akan seberapa penting tindakan yang dilakukan saat 

berkendara berpengaruh terhadap keselamatan. Membuat setiap hal dalam safety 

riding menjadi outstanding sehingga mendapatkan perhatikan, dan memberikan 

kesan serta pembelajaran yang mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

keselamatan berkendara. Dengan mengangkat topik keselamatan berkendara yang 

dianggap kurang penting bagi remaja menjadi sesuatu yang outstanding hingga 

menarik perhatian dan mengubah sudut pandang dan juga sikap terhadap 

pentingnya berkendara sesuai dengan prinsip keselamatan berkendara yang baik 

dan benar. Dengan konsep outstanding pula maka diharapkan hal-hal mengenai 

keselamatan berkendara yang dianggap kecil yang tidak disadari, tidak diketahui, 

atau kurang di pedulikan oleh remaja saat berkendara akan menjadi lebih di 

perhatikan oleh remaja dengan membuat hal-hal tersebut menjadi outstanding. 
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4.3 Perancangan Kreatif 

4.3.1 Tujuan Kreatif 

 Tujuan kreatif dari perancangan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran 

akan keselamatan berkendara pada remaja, sehingga remaja lebih memerhatikan, 

tidak meremehkan, dan lebih mengetahui mana yang boleh dan tdak boleh 

dilakukan saat berkendara. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran mengenai 

keselamatan berkendara dapat membuat remaja dengan usia produktif lebih 

menghargai keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan yang lain saat 

berkendara, sehingga dapat memberikan edukasi pada generasi muda yang 

nantinya akan menjadi penerus bangsa mengenai keselamatan berkendara, serta 

tanggung jawab dan etika ketika saat berkendara. 

 Keyword yang telah di tetapkan diharapkan mampu menjadi acuan dalam 

perancangan buku safety riding dengan teknik ilutrasi karikatur, sehingga mampu 

untuk meningkatkankesadaran akan keselamatan berkendara khususnya bagi 

remaja. Keyword yang digunakan adalah Outstanding yang diperoleh melalui 

hasil observasi, wawancara, literatur, studi eksisting, STP, USP, dan analisis 

SWOT yang telah melalui proses analisa sehingga dapat menjadi acuan konsep 

dasar dalam perancangan. 

4.3.2 Strategi Kreatif 

 Strategi kreatif yang digunakan adalah dengan membuat topik yang ingin 

di angkat dan di sampaikan menjadi sesuatu yang lebih di perhatikan daripada 

sebelumnya, dengan menggunakan pesan yang lebih menarik perhatian seperti 

kritik dan juga sindiran yang mengandung nilai-nilai edukasi mengenai safety 
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riding, sehingga pesan visual yang di sampaikan pada audience lebih diperhatikan 

dan memiliki kesan yang lebih mendalam. Dengan mengusung konsep 

outstanding yang di jadikan acuan sebagai konsep dasar perancanan buku safety 

riding dengan teknik ilustrasi karikatur, strategi dari konsep outstanding adalah 

membuat pesan visual yang di sampaikan menjadi lebih menarik perhatian dan 

lebih membuat safety riding dianggap lebih penting oleh remaja serta memberikan 

kesan bahwa menerapkan safety riding adalah hal yang baik bagi remaja. Dengan 

strategi ini diharap remaja dapat tertarik, memahami, dan meningkatan 

kesadaranya akan keselamatan dalam berkendara. 

1. Konsep Buku 

 Konsep yang di terapkan pada buku safety riding dengan ilustrasi karikatur 

ini adalah, mengangkat tema aktifitas berkendara sehari-hari pengendara remaja, 

baik perilaku pengendara maupun kondisi jalan yang berpengaruh terhadap 

pengendara, kemudian tema tersebut di munculkan dengan lebih menonjol dan 

menarik  dengan pembahasan menggunakan sindiran, maupun kritik yang dapat 

mengedukasi pengendara remaja agar mengetahui mana hal yang baik atau tidak 

untuk dilakukan saat berkendara. Penyampaian pesan dengan menggunakan 

konsep ini diharapkan dapat menarik perhatian pengendara remaja untuk 

menyadari tindakan yang tidak benar dilakukan saat berkendara yang mungkin 

selama ini tidak dipedulikan atau dianggap remeh oleh pengendara, sehingga akan 

memunculkan pemikiran, dan kesadaran yang lebih mendalam akan pentingnya 

keselamatan berkendara. 
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 Pembahasan di dalam buku safety riding dengan teknik ilustrasi karikatur 

ini bersifat informal agar lebih dekat dengan remaja, visual dalam buku 

menggunakan gabungan antara teks dan juga ilustrasi, teks digunakan dalam 

pemberian judul, deskripsi gambar, materi tambahan seperti dasar hukum dan 

fakta mengenai berkendara dan keselamatan berlalulintas, dan hal lain yang 

membutuhkan penambahan teks. Pada gambar ilustrasi digunakan karikatur 

sebagai ilustrasi utama, dan beberapa ilustrasi lain yang berfungsi sebagai gambar 

pendukung dan gambar dekoratif. Pembahasan dalam buku akan di bagi 

berdasarkan tema khusus yang dibahas agar buku memiliki fokus pada suatu 

pembahasan yang lebih tertata rapi. 

2. Bahasa 

 Konsep bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah informal dan 

informatif, sehingga menggunakan bahasa informal yang lebih cocok dengan 

remaja tetapi tetap dalam batas penggunaan bahasa yang baik dan tetap edukatif. 

Bahasa informal yang di maksut adalah bahasa yang tidak terlalu resmi dan terlalu 

penuh dengan teori dan formalitas yang terlalu kaku, penggunaan bahasa yang 

informal akan lebih menarik perhatian dan tidak membuat pembaca cepat bosan 

3. Teknik Visual 

 Pada perancangan teknik visual menggunakan gambar ilutrasi yang di 

lakukan sketsa manual lalu diproses pewarnaan dan editing layout secara digital 

beserta teks deskripsi dan lain-lain, lalu di cetak kedalam media kertas yang akan 

di jadikan buku. 
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4. Tipografi 

Menurut Sihombing (2001 : 58), dalam pembuatan desain suatu buku, 

dibutuhkan jenis huruf yang memiliki tingkat legibility tinggi. Legability adalah 

kualitas desain huruf atau naskah sehingga mudah di baca tiap karakter huruf dan 

katanya oleh pembaca. Font yang digunakan adalah font dari keluarga san serif, 

dimana font ini memiliki karakter yang lebih informal dan lebih cocok untuk 

target remaja. Ada beberapa font yang digunakan salah satunya adalah font utama 

yang digunakan dalam buku ini adalah font Komika, font ini memiliki karakter 

yang tebal hingga mudah terlihat namun tidak tampak kaku dengan karakter yang 

cenderung membulat di ujung, berkesan rapi dan simpel sehingga cocok sebagai 

teks pengisi di dalam buku seperti judul halaman. 

 

 

Gambar 4.4: Font Komika 

Sumber: Dafont.com, 2016 

 

 Untuk bagian materi atau isi, digunakan font Tekton Pro, pemilihan font 

ini karena font Tekton Pro memiliki kesan yang informal dengan font yang tidak 

kaku, namun masih sangat rapi dan mudah di baca walaupun ukuran yang 
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digunakan cenderung kecil, sehingga cocok untuk digunakan dalam paragraf yang 

cukup panjang. 

 

Gambar 4.5: Font Tekton Pro 

Sumber: FontZone.net, 2016 

 

5. Warna 

Warna menjadi salah satu elemen visual yang menjadi dayatarik suatu 

produk., menurut Darmaprawira, 2002:61, penggunaan warna dengan intensitas 

yang penuh akan sangat menarik perhatian dan juga bersifat menonjol, serta 

memberikan kesan yang cemerlang, begitu pula dengan warna yang intensitasnya 

rendah akan tampak lebih halus. 

Pemilihan warna disesuaikan berdasarkan keyword dan target audience. 

Target audience adalah remaja dengan usia 13-19 tahun yang kurang memiliki 

kesadaran akan keselamatan berkendara, dengan sifat remaja yang cenderung 

ingin tahu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian pada 

keselamatan berkendara, oleh karena itu digunakan warna terang yang menarik 
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perhatian memiliki intensitas tinggi, vibran dan menstimulasi seperti warna merah 

dan orange. 

 

Gambar 4.6: Warana Pilihan 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

 Mengacu pada konsep maka dipilihlah warna merah dengan C:13 

M:99 Y:98 K:5,lalu juga warna oranye dengan C:0 M:41 Y:84 K: 3, yang dapat 

mewakili passion, atraktif, menarik dan tanda serta kecepatan, diamana warna ini 

dapat digunakan dengan konsep outstanding. 

4.3.3 Strategi Media 

 Penyampaian pesan memerlukan sarana yang tepat sehingga pesan yang di 

smpaikan dapat efektif dan mudah untuk di pahami, media menjadi perantara 

antara komunikator dan komunikan dalam penyampaian suatu pesan. Media yang 

di gunakan dalam perancangan ini dibagi menjadi dua jenis yaitu media utama 

dan juga media pendukung yang digunakan untuk mendukung media utama dalam 

menyampaikan pesan. 
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1. Media Utama 

 Media utama yang digunakan adalah jenis media cetak yaitu buku, jenis 

buku yang digunakan adalah buku mengenai safety riding dengan teknik ilustrasi 

karikatur, pesan yang ingin di sampaikan dalam media tersebut adalah pesan 

mengenai safety riding seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat 

berkendara, serta apa yang menyalahi aturan safety riding. Buku ini 

meenggunakan sindiran serta kritik dalam penyampaian pesanya lalu di lengkapi 

dengan beberapa fakta atau pengetahuan mengenai safety riding untuk 

memperkuat materi. Buku ini memiliki spesifikasi ukuran 20x20 cm, dengan 

bahan art paper 260 gram pada cover agar memiliki daya tahan yang cukup tinggi 

dan membedakan dengan isi, lalu pada isi buku menggunakan art paper 190 gram 

dengan print full color dua sisi. Total jumlah halaman tanpa cover adalah 

sebanyak 30 halaman. 

2. Media Pendukung 

a. Poster 

 Media poster adalah media publikasi yang terdiri dari tulisan atau gambar 

atau keduanya, poster adalah media yang sering untuk digunakan sebagai 

keperluan promosi suatu produk karena mudah dilihat, dapat dicetak secara 

banyak, menarik dan juga fleksible dalam penempatannya sehingga cukup efektif. 

Poster memiliki keunggulan penempatanya yang mudah karena hanya perlu 

ditempelkan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Poster didesain 

dengan ukuran 42cm x 29,7 cm dengan system cetak digital printing dengan 

bahan art paper 210gr, full color. 
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b. Pembatas Buku 

 Pembatas buku yang di desain khusus agar cocok dengan tema dari buku 

yang dibaca akan memberikan kesan yang lebih harmonis, dengan penggunaan 

pembatas buku sebagai pendukung juga memberikan manfaat yang dapat 

dirasakan secara langsung oleh pembaca buku. Dalam perancangan ini pembatas 

buku yang digunakan memiliki spesifikasi panjang 21x3 cm, ukuran dibuat sedikit 

lebih panjang dari buku agar pembatas mudah di lihat saat buku tertutup, bahan 

yang digunakan adalah kertas bc 260 gram sehingga memiliki daya tahan yang 

cukup bagus untuk pembatas buku. Pembatas buku ini nantinya akan 

menggunakan motif full color dan memiliki ilustrasi seperti di dalam buku. 

c.  Stiker 

 Media stiker ini sebagai cocok sebagai pelengkap dari buku safety riding 

yang dibuat dan termasuk salah satu media yang efektif sebagai media promosi 

karena penempatanya yang fleksibel. Terlebih juga menurut observasi peneliti 

banyak stiker yang di tempelkan pada kendaraan, target utama dari perancangan 

ini adalah remaja yang berkendara sehingga media ini efektif sebagai media 

pendukung. Selain itu stiker yang digunakan sebagai media promosi pendukung 

memiliki harga yang masih terjangkau. Stiker dicetak dengan kertas bontak 

dengan ukuran 6 cm x 6 cm dengan laminasi doff ukuran dibuat square seperti 

media utama. 
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4.4 Implementasi Desain 

 Sketsa konsep yang terpilih kemudian diproses lebih lanjut dan menjadi 

implementasi desain, pada tahap ini desain telah mealui proses pewarnaan secara 

dgital dan telah diletakan dalam layout untuk selanjutnya dicetak dalam bentuk 

buku. Implementasi desain berisikan desain yang telah melalui berbagai tahap 

perancangan serta penelitian sebelumnya dan di implementasikan dalam bentuk 

buku ilustrasi. 

1. Desain Cover Depan dan Belakang 

 

Gambar 4.7: Cover Depan dan Belakang 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 Implementasi karya pertama adalah halaman depan atau cover buku safety 

riding dengan teknik ilustrasi karikatur, pada cover terdapat informasi judul buku 

beserta ilustrasi. Pewarnaan background menggunakan warna merah dengan 

alasan agar buku memiliki daya tarik karena warnanya yang cerah, dipadukan 

dengan gambar ilustrasi full color sehingga buku terkesan memiliki intensitas 

warna yang cukup tinggi. 
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2. Desain Halaman Pembuka 

 

 
 

Gambar 4.8: Halaman Pembuka 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

 Halaman pembuka mencakup kata pengantar, penyusun, daftar isi, serta 

ucapan terimakasih, menggunakan bleed layout, digunakan background warna 

merah yang sama dengan warna pada cover, hal ini dikarenakan agar buku 

memiliki kesamaan identitas atau unity agar terkesan lebih harmonis, penggunaan 

font berwarna putih digunakan agar font tetap terbaca dengan jelas pada 

background merah. Penggunaan font komika pada tulisan kata pengantar dan 
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Tekton pro pada isi, disamakan dengan penggunaan isi buku lainya, dimana 

Komika digunakan untuk judul dan Tekton pro digunakan untuk isi.  

3. Halaman Teori Safety Riding 

 

Gambar 4.9: Halaman Teori dan Persiapan 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

 Dalam halaman ini menjelaskan mengenai teori safety riding, seperti apa 

itu safety riding, dan perlengkapan untuk kesiapan berkendara dengan aman. 

Halaman ini diletakan di bagian paling depan setelah pembuka, agar sebelum 

membaca lebih lanjut pembaca memiliki pengetahuan dasar terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

4. Desain Bab Bahas Helm 1 

 

Gambar 4.10: Bab Bahas Helm 1 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

 

 Pada bagian pembatas bab menggunakan warna yang lebih cerah daripada 

isi buku agar pembaca mudah mengetahui bahwa buku telah berganti bab atau 

pembahasan, pada gambar diatas adalah pembatas bab untuk pembahasan helm, 

dimana di gunakan teks bertuliskan “sayang otak” untuk menyampaikan pesan 

sindiran bahwa seharusnya setiap berkendara harus menggunakan helm, berniat 

menggunakan helm bukan hanya karena peraturan, dan takut akan di tilang, 

namun karena menyayangi diri sendiri. Lalu dalam halaman isi mulai membahas 

tiap perilaku berkendara sesuai topik yang diangkat dalam bab tersebut.  
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5. Desain Bab Bahas Helm 2  

 

Gambar 4.11: Bab Bahas Helm 2 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

 Pada halaman isi bab topik helm diatas membahas mengenai pengetahuan 

akan helm, seperti bahwa helm itu penting, terlebih pada penumpang dimana lebih 

beresiko jika terjadi kecelakaan, lalu pada halaman selanjutnya membahas 

pengetahuan mengenai usia pemakaian helm, dimana helm harus digunakan 

dalam keadaan layak pakai. 

6. Desain Bab Bahas Helm 3 

 

Gambar 4.12: Bab Bahas Helm 3 

Sumber: Olahan peneliti, 2016 
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 Pada kedua halam diatas membahas mengenai rasa malas serta 

meremehkan untuk menggunakan helm, banyak alasan seseorang untuk tidak 

mengenakan helm digambarkan dalam ilustrasi dalam pembahasan tersebut. 

Ilustrasinya menyindir bagaimana bahwa tindakan malas menggunakan helm 

dapat membahayakan keselamatan. 

7. Desain Bab Bahas Helm 4 

 

Gambar 4.13: Bab Bahas Helm 4 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

 

 Pada Gambar 4.13 membahas mengenai pentingnya helm SNI, dan 

menyampaikan pesan melalui sindiran dimana menggambarkan bahwa jika helm 

yang digunakan belum standard SNI maka sama saja tidak aman. Waaupun 

halaman yang digunakan tidak secara langsung tergabung dimana halaman teks 

menggunakan big type layout, dan halaman ilustrasi menggunakan picture 

window layout namun konten kedua halaman masih berhubungan dan diletakan 

pada lembar yang berdekatan. 

 



76 
 

8. Desain Bab Bahas Hand Phone 

 

Gambar 4.14: Bab Bahas Hp 1 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 Setiap akhir pembahasan diakhiri dengan tips mengenai bab yang telah 

dibahas, layout serta warna digunakan selalu sama setiap pemberian tips. Pada 

setiap awal dari bab dimulai dengan pembatas bab dengan warna dan susunan 

yang sama, perbedaan setiap pembatas bab hanya berada pada ikon gambar yang 

digunakan, gambar yang digunakan disesuaikan dengan isi bab yang dibahas. 

9. Desain Bab Bahas Hp 2 

 

Gambar 4.15: Bab Bahas Hp 2 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 
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 Pada pembahasan pada gambar 4.16 menyampaikan sindiran mengenai 

penggunaan hand phone saat berkendara, dimana hal ini sangat membahayakan, 

karena dapat memecah konsentrasi, padahal saat berkendara konsentrasi sudah 

cukup terkuras oleh karena itu penggunaan hp sangat membahayakan saat 

berkendara, digambarkan pada pembahasan diatas bahwa menggunakan hp saat 

berkendara sama saja dengan berkendara tanpa melihat. 

10. Desain Bab Bahas Hp 3 

 

Gambar 4.16: Bab Bahas Hp 3 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

 Pada halaman yang hanya menggunakan teks digunakan big type layout, 

diamana menggunakan font besar dan mendominasi dalam halaman, teks tersebut 

membahas mengenai apa yang bisa terjadi jika berkendara sambil menggunakan 

hp. Pada halaman selanjutnya masih membahas mengenai akibat jika 

menggunakan hp saat berkendara, menggunakan picture window layout, dan 

menyindir pengendara yang mementingkan menggunakan hp daripada 

keselamatan saat berkendara. 
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11. Desain bab Bahas Hp 4 

 

Gambar 4.17: Bab Bahas Hp 4 

Sumber: Olahan peneliti, 2016 

  

 Penggunaan frame layout yaitu meletakan teks dalam suatu frame, dimana 

teks tersebut sebagai pusat dari layout, penggunaan hand phone sebagai frame 

digunakan menyesuaikan tema yang sedang di bahas yaitu penggunaan hand 

phone saat sedang berkendara. Pemberian informasi berupa dasar hukum ini di 

tujukan untuk memberikan pengetahuan mengenai tindakan yang sebenarnya 

melanggar hukum. 
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12. Bab Bahas SIM 1 

 

Gambar 4.18: Bab Bahas SIM 1 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

 Pada bab bahas SIM akan membahas mengenai persyaratan utama untuk 

dapat berkendara dengan legal, karena SIM menjadi izin yang resmi dari 

pemerintah untuk mengizinkan seseorang berkendara di jalan umum. Awal bab 

dimulai dengan warna merah yang sama pada setiap pembuka bab, dan 

dilanjutkan halaman isi. 

13. Desain Bab Bahas SIM 2 

 

Gambar 4.19: Bab Bahas SIM 2 

Sumber: Olahan peneliti, 2016 
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 Pada isi gambar 4.20, menunjukan isi dimana menyindir kebanyakan 

pengendara dibawah umur yang belum memiliki SIM namun memaksakan untuk 

berkendara, dan kebanyakan orangtua mengizinkan. Seperti setiap bab yang lain, 

akan diakhiri dengan tips sesuai bab yang dibahas. 

7. Penutup 

 

Gambar 4.20: Halaman penutup 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 Pada bagian penutup menandakan bagian akhir pembahasan dalam buku 

diberi warna merah seperti pada bab pembatas, lalu diakhiri dengan profil penulis 

diakhir halaman dengan layout yang sama dengan pada bagian pembuka buku. 

4.5 Implementasi media Pendukung 

 Media pendukung yang telah dipilih untuk digunakan untuk mendukung 

media utama yaitu stiker, poster, serta pembatas buku, yang kemudian dimasukan 

dalam implementasi desain dalam bentuk digital, yang kemudian dicetak sesuai 

media masing-masing. 
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1. Desain Stiker 

 

Gambar 4.21: Stiker 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

  

 Stiker menggunakan ilustrasi yang diambil dari buku agar memiliki 

keterkaitan dengan buku, lalu warna yang digunakan juga sama menggunakan 

warna merah sesuai konsep warna yang digunakan, lalu memberikan judul lika-

liku berkendara untuk memberi identitas stiker tersebut adalah bagian dari buku. 

Dengan ukuran square 6x6 cm berukuran square sama dengan buku utama. 

2. Pembatas Buku 

 

Gambar 4.22: Pembatas Buku 

Sumber: Olahan peneliti, 2016 
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 Pembatas buku dengan pesan utamakan selamat, untuk menambahkan 

pesan dalam buku, pembatas ini berwarna merah dan berukuran 21x3 cm, lebih 

panjang sedikit dari ukuran buku agar mudah terlihat saat buku ditutup. 

3. Poster 

 

Gambar 4.23: Poster 

Sumber: Olahan peneliti, 2016 

 

 Poster yang digunakan berukuran A3 dengan bahan bc 200 gram, dalam 

poster diberi mock up dari buku lika-liku berkendara dan keterangan mengenai 

buku tersebut. Poster dberi aksen merah sesuai dengan konsep warna pada media 

utama. 

 

 

 


