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ABSTRAK 

 

Surabaya memiliki berbagai transportasi umum yang beroperasi sejak lama. 

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya transportasi membuat 

kendaraan semakin banyak dan mudah didapat dengan berbagai tawaran dan 

cicilan yang ringan sehingga dapat mempengaruhi tingkat konsumen pada 

penggunaan transportasi umum. Karena transportasi pribadi mudah dibeli dan 

didapatkan maka akan berpengaruh besar dalam tingkat kecelakaan dan volume 

kendaraan sehingga tingkat kemacetan semakin meningkat. Para pelajar 

sekolahpun menggunakan transportasi pribadi dengan berbagai alasan seperti 

transportasi umum terlalu lama, agar bisa lebih cepat ke sekolah, bisa jalan – 

jalan dahulu, dan masih banyak lagi. Dalam kenyataannya, ditemui sejumlah  

kasus atau kejadian yang melibatkan pelajar atau pengedara dibawah umur 

melakukan balapan liar, konvoi, serta hal – hal yang merugikan dimasyarakat. 

Dari peristiwa ini dapat ditunjukkan bahwa para pelajar membutuhkan semua 

edukasi dari mereka masih dini agar kelak mereka mempunyai wawasan luas 

serta dapat berfikir secara matang dengan memiliki tujuan untuk menjaga 

keselamatan diri sendiri, orang lain, dan orang sekitarnya. Selain itu juga 

mengarahkan para pelajar untuk menggunakan transportasi umum yang lebih 

aman dan hemat yang sudah disiapkan pemerintah. Dengan menganalisa suatu 

permasalahan yang ada pada saat ini bertujuan untuk mengedukasi berupa buku 

ilustrasi yang dapat menambah sebuah wawasan pada pelajar serta menerapkan 

pemikiran secara panjang untuk menggunakan transportasi umum demi 

keselataman diri sendiri dan bersama. Dari permasalahan tersebut, maka 

penelitian ini bertujuan untuk merancang media edukasi dan informasi tentang 

transportasi umum di Surabaya dalam bentk buku ilustrasi yang difokuskan 

untuk pelajar dengan teknik digital vector sebagai media kampanye untuk anak 

usia 12-16 tahun. 

 

Kata kunci: Buku ilustrasi, Transportasi Umum, Digital Vector, 

Perubahan,Gerakan Penggunaan Transportasi Umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Transportasi mempengaruhi laju pembangunan dari berbagai aspek 

ekonomi, sosial, dan politik bertujuan untuk memudahkan mobilitas masyarakat 

(http://dephub.go.id). Dengan perkembangan zaman saat ini sektor transportasi di 

Indonesia banyak berkembang secara pesat selain itu berkembang pula pemikiran 

masyarakatnya terutama dalam segi kebutuhan hidup. Salah satu adanya jumlah 

dari pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia yang mencapai 

angka 138.556.669 pada tahun 2017. Sedangkan dari perkembangan panjang jalan 

nasional hanya sebesar 6,85% setiap tahunnya (www.bappenas.go.id). Dari 

analisis yang telah diteliti diketahui bahwa angka pertumbuhan kepemilikan 

kendaraan bermotor lebih berkembang daripada pertambahan panjang jalan yang 

ada, sebab pemerintah juga kurang mengawasi dan membatasi angka penggunaan 

kendaraan. Jika angka penggunaan kendaraan bermotor kurang dibatasi maka 

akan menyebabkan kalangan dibawah umur dapat menggunakannya dengan 

leluasa. 

Bahkan menurut Apandi (2013) bahwa Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia  menyatakan tingginya kecelekaan lalu lintas di Indonesia pada saat ini 

sudah mencapai titik yang sangat memprihatikan. Menurut data Kementrian 

Perhubungan selama tahun 2016 terjadi 106.573 kecelakaan lalu lintas di seluruh 

http://dephub.go.id/
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wilayah Indonesia. Sebanyak 73.9 persennya melibatkan kendaraan beroda dua 

atau sepeda motor. Sedangkan dari data yang diperoleh di Korps Lalu Lintas 

Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa angka kecelakaan lalu lintas 

didominasi kalangan dibawah umur yang seharusnya belum boleh mengendarai 

motor apalagi belum cukup umur untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), 

berikut ini merupakan data yang diperoleh dari Korps Lalu Lintas Kepolisian 

Republik Indonesia:  

 

 

Banyaknya berita tentang kejadian kecelakaan bermotor yang dialami oleh anak 

anak usia dibawah umur memicu banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Polisi 

merilis setidaknya 197 kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari-Oktober 2018 

Gambar 1.1 Diagram Daftar Kelompok Umur Korban 

Sumber: KORLANTAS POLRI, 2018 
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melibatkan anak di bawah umur. Mayoritas kecelakaan tersebut melibatkan anak 

usia 11-17 tahun dengan moda kendaraan bermotor roda dua (CNN Indonesia, 

2018). Dari data periode Januari sampai Oktober 2018 yang diperoleh CNN 

Indonesia, laka lantas dengan pengendara yang berada di usia 11-17 tahun 

terdapat delapan orang meninggal dunia, 20 luka berat, dan 116 luka ringan. 

Seperti yang dilansir (http://jatim.tribunnews.com) terdapat kejadian kecelakaan 

yang melibatkan 2 pelajar asal Menganti Gresik yang meninggal dunia sebab 

kurangnya konsentrasi dalam mengemudi dan salah satu dari mereka ada yang 

belum memiliki SIM.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Daftar Diagram Pelanggaran Dengan Jumlah Tertinggi 

Sumber:KORLANTAS POLRI, 2018 

 

 

http://jatim.tribunnews.com/
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Dari permasalahan yang dipaparkan diatas, salah satu solusi yang 

ditekankan untuk menekankan tingkat kecelakaan lalu lintas yaitu dengan 

mengenalkan anak dalam menggunakan transportasi umum. Dengan 

menggunakan transportasi umum maka secara sosial, anak dapat melatih indra 

kepekaannya kepada orang lain. Dimulai dari cara berbagi kepada sesama, 

toleransi, tenggang rasa, dan juga tata krama terhadap orang yang belum pernah 

kenal sekalipun. Selain itu, anak juga berkesempatan untuk belajar tentang 

menghormati orang lain dengan menjaga kerapihan dan kebersihan tranportasi 

umum serta anak menggunakan transportasi umum, secara tidak langsung sang 

anak juga menghabiskan waktu untuk berjalan kaki dan tentunya hal ini termasuk 

dalam berolahraga yang bertujuan untuk membantu si anak untuk menggerakkan 

ototnya agar tidak kaku dan menjaga kesehatan tubuh. Hal terpenting dari 

mengenalkan anak tentang transportasi umum ialah menjadikan sang anak mandiri 

agar kelak mereka besar bisa terbiasa menggunakan tranpostasi umum serta dapat 

belajar untuk menjaga dirinya sendiri. 

Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu media edukasi yang dapat 

memberikan wawasan, arahan, dan solusi bagi anak usia dibawah umur khususnya 

anak usia 12-16 tahun yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi agar menekan 

angka kecelakaan kendaraaan bermotor yang banyak disebabkan pengendera 

diusia bawah umur. Media edukasi tersebut berupa buku ilustrasi sebab menurut 

Penerbit Deepublish ilustrasi juga berperan sebagai pelengkap sebuah isi dalam 

pembuatan buku, ilustrasi juga memiliki peranan penting dalam buku teks, yang 

kebanyakan hanya berisi sebuah tulisan. Ilustrasi sangat berguna dalam menarik 

perhatian pembaca untuk lebih cermat memahami keseluruhan isi dalam membuat 
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buku berikutnya. Penambahan ilustrasi dalam buku teks sangat berguna untuk 

memperjelas isi tulisan. Dalam memperjelas isi tulisan, ilustrasi berperan sebagai 

pendukung uraian yang memberikan gambaran konkret dan jelas. Buku ilustrasi 

ini nantinya akan dibuat dengan berbasis vektor sebab vektor dapat membuat 

sebuah gambar dengan ukuran yang sangat besar tanpa mengurangi resolusinya 

atau tidak pecah (Kusrianto, 2007:119). 

Buku ilustrasi dengan teknik vektor ini yang nantinya akan ditujukan 

kepada anak usia 12-16 tahun karena pada usia anak tersebut anak masuk dalam 

kategori masa remaja yang termasuk pada periode penting dari rentang kehidupan 

dengan menunjukkan masa perubahan, usia bermasalah, mencari jati diri, dan 

diambang mencari kedewasaan. Usia remaja menunjukkan perkembangan bahasa 

mulai dari meningkatkan kemampuan memahami literatur yang rumit, berbicara 

dalam kalimat yang mengandung dialog, yaitu variasi bahasa yang memiliki tata 

bahasa, kosa kata, atau pengucapan yang khas (Berko Gleason, 2005, dalam 

Santrock, 2007). 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka disimpulkan 

rumusan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana merancang buku ilustrasi digital vektor sebagai media kampanye 

sosial “ayo naik tranportasi umum untuk anak usia 12-16 tahun” ? 
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1.3   Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perancangan buku ilustrasi dengan teknik digital vektor 

sebagai media kampanye sosial ayo naik tranportasi umum untuk anak usia 12-16 

tahun akan dibatasi hanya merancang: 

1. Buku ilustrasi tentang transportasi umum di Surabaya yang berdasarkan data 

dari  Dinas Perhubungan Surabaya 

2. Tranpotasi umum yang dibahas yaitu Bus dan Angkutan Kota (Angkot) 

3. Untuk transportasi umum seperti Angkutan Kota dan Bus diambil diwilayah 

SMAN Komplek yang bertempat di Wijaya Kusuma dan Kusuma Bangsa 

4. Usia yang dibatasi hanya 12-16  Tahun  (Berkisar SMP-SMA) 

5. Menggunakan media pendukung berupa, sticker, gantungan kunci, poster, pin, 

x-banner, notebook, kaos dan totebag. 

1.4   Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai media edukasi dan mengenalkan 

kepada anak usia 12-16 tahun tentang transportasi umum. 

1.5  Manfaat 

Manfaat pada  penelitian  ini dibagi menjadi dua: 

1.5.1  Manfaat Praktis 

 Hasil perancangan ini sebagai sarana edukasi, dan wawasan untuk 

memberi arahan untuk mengajak menggunakan transportasi umum terutama di 

Indonesia dan diperuntukan pada anak usia 12-16 tahun. Hal ini juga dapat 
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menjadi awal langkah yang benar agar dapat bijak menggunakan kendaraan sesuai 

dengan umur mereka dan mengurangi resiko kecelakan dijalan karena pengendara 

dibawah umur. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti atau 

mahasiswa lain dalam meneliti dan merancang sebuah penelitian tentang 

transportasi umum yang digunakan untuk kampanye sosial atau keilmuan serupa 

serta memberikan referensi bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk 

mempromosikan atau merancang media kampanye atau media edukasi tentang 

transportasi umum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatimatuzzahrah mahasiswi S1 

Desain Komunikasi Visual Universitas Indo Global Mandiri Palembang dengan 

judul peracangan buku pop-up alat transportasi tradisional Palembang. 

 Penelitian yang dilakukan Fatimatuzzahrah lebih menjelaskan tentang 

perancangannya yang membahas tentang transportasi yang sudah menjadi bagian 

sejarah dan bahkan sudah tidak ada lagi. Akan tetapi perancangan ini lebih 

menekankan pada transportasi tradisional di Palembang, serta penyajiannya 

berupa ilustrasi yang dibuat dengan teknik pop-up yang fungsinya untuk 

mengajak kembali masyarakat zaman sekarang untuk mengingat kembali 

kendaraan yang pernah digunakan di Palembang karena semakin tergerusnya 

transportasi-transportasi zaman dahulu yang akan tergantikan dengan transportasi 

zaman sekarang. Sedangkan penulis lebih menekankan kampanye sosial berupa 

buku untuk mengajak anak-anak dibawah umur untuk menggunakan transportasi 

umum untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan diluar rumah. Teknik 

yang digunakan peneliti dalam buku ilustrasi transportasi umum yaitu Digital 

Vector. 
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 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhi Muhtadi, Sapto Budy, Sri 

Wiwoho, dan Putu Artajaya dalam koferensi nasional S2 Prodi Teknik Sipil 

Institut Teknologi Bandung dengan judul penelitian evaluasi pelayanan bus dan 

mpu kota Surabaya untuk menunjang sistem transportasi berkelanjutan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Muhtadi, Sapto Budy, Sri Wiwoho, 

dan Putu Artajaya lebih menjelaskan tentang informasi setiap transportasinya. 

Karena dalam penelitiannya memberikan evaluasi kinerja pelayanan sebuah 

tranportasi seperti bus dan mpu yang dimulai dari rute yang ditetapkan, kecepatan 

kendaraan, waktu tempuh dari rute – rute tujuan, pernyataan kondisi keadaan 

interior dan exterior, hingga tarif penggunaan bus atau mpu. Sedangkan 

perancangan dari penulis yaitu berupa buku ilustrasi dengan pembahasan tentang 

transportasi umum. Akan tetapi pembahasan yang dipilih penulis lebih mengarah 

tentang ajakan untuk menggunakan transportasi umum. Teknik yang digunakan 

peneliti dalam buku ilustrasi transportasi umum yaitu Digital Vector. 

2.2  Buku 

Buku adalah sumber ilmu pengetahuan dan sumber pembangun watak. 

Jutaan buku agama dan kitab suci, dari masa ke masa, yang telah menjadi 

pegangan manusia dalam menjalani hidupnya, telah membentuk cara pandang 

manusia terhadap kehidupannya, memantapkannya dengan jalan yang telah 

ditempuhnya, mengubah apa yang telah diyakininya, menjadikannya kian tabah 

dan yakin atas perjuangannya, dan seterusnya. Semua itu memiliki implikasi yang 

tidak kecil dan bahkan mampu mengubah sejarah satu bangsa dan dunia. 
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Singkatnya, buku mempunyai peran yang tidak kecil dalam mendorong 

perkembangan sosial. Budaya, teknologi, politik dan ekonomi (Muktiono, 

2003:4). Buku dapat dijadikan pula sebagai sarana informasi untuk memahami 

sesuatu dengan mudah. Dalam masyarakat, anak – anak lebih mudah memahami 

buku tersebut dengan banyak gambar daripada tulisan, sedangkan orang dewasa 

lebih fleksibel untuk memahami apa yang ada pada buku walaupun tanpa gambar 

sekalipun (Muktiono, 2003:76). 

Sehingga berdasarkan pernyataan diatas, buku ini adalah salah satu buku fiksi, 

karena buku fiksi digunakan sebagai buku informasi, dimana sifat dari pembuatan 

buku ini adalah sebagai buku informasi yang memperkenalkan buku ilustrasi 

sejarah transportasi umum kota Surabaya sebagai upaya pengenalan kepada 

masyarakat Surabaya. 

2.2.1 Anatomi Buku 

Menurut Iyan,(2007) Buku tidak hanya berupa gambaran alur cerita dan isi 

tulisan maupun rangkaian kata – kata, buku juga bisa berbagi kesan hingga masuk 

kehati yang paling dalam. Namun, tidak semua orang paham untuk menguasai 

dengan baik sebuah permasalahan yang berkaitan dengan buku tersebut. Hal ini 

terlihat dari berbagai buku yang belum menerapkan sebuah pola baku (standar 

penerbit buku) yang berkaitan dengan fisik sebuah buku. Bagian inilah yang 

dinamakan anatomi buku. 

Dalam bukunya disebutkan ada tiga bagian penting mengenai halaman 

buku. Yaitu halaman pendahuluan, halaman teks isi, dan halaman penyudah. 
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1. Halaman Pendahulu 

Halaman pendahulu adalah bagian depan buku sesudah sampul. Pada bagian 

ini merupakan sejumlah halaman yang berisi teks maupun yang tidak 

mendahului halaman teks dan halaman penyudah.  Halaman pendahulu buku 

teks terbagi menjadi beberapa bagian antara lain yaitu halaman : prancis, judul 

utama, hak cipta, persembahan, ucapan terima kasih, kata sambutan, kata 

pengantar, prakata, daftar isi, daftar table, daftar singaktan dan akronim, daftar 

lambing, daftar ilustrasi, dan pendahuluan (Iyan.,2007:6). Untuk bagian 

halaman pendahulu dapat pula dicantumkan semua yang ada didalam buku 

dan dapat juga tidak. Oleh sebab itu untuk pertimbangan pencantuman bagian 

bagian halaman pendahulu didalam buku berdasarkan kebutuhan buku 

tersebut. 

2. Halaman Teks Isi 

Halaman teks isi merupakan inti dari sebuah buku. Oleh sebab itu, halaman 

teks ini harus tersusun secara terpadu dengan halaman lainnya. Apabila kita 

mencermati isi dari beberapa buku teks umum, kita dapat menemukan unsur – 

unsur yang hampir sama dalam setiap buku meskipun terdapat sejumlah unsur 

yang berbeda. Unsur yang lazim terdapat dalam buku teks yaitu: judul bab, 

penomoran bab, alenia teks, penomoran teks, perincian, kutipan, ilustrasi, 

table, judul, inisial, catatan samping, catatan kaki, dan bagian buku 

(Iyan.,2007:20-21) tidak semua unsur yang tertera diatas terdapat dalam buku. 

Pencantuman unsur tersebut bergantung akan kebutuhan buku itu sendiri. 

Misal tak semua buku mencantumkan ilustrasi dan tabel.  
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3. Halaman penyudah  

Halaman penyudah ialah bagian akhir dalam buku yang diletakkan sebelum 

sampul belakang. Letak halaman penyudah dalam buku tidak bisa dipisahkan 

dengan dua halaman sebelumnya, yakni halaman pendahuluan dan halaman 

teks isi. Seperti halnya halaman pendahulu dan halaman teks isi, halaman 

penyudah memiliki beberapa bagian. Bagian halaman penyudah yang lazim 

terdapat didalam buku teks yaitu: halaman daftar pustaka, daftar istilah,catatan 

akhir, lampiran,indeks, dan pertanggung jawaban ilustrasi serta adanya 

biografi sang penulis dan iklan, formulir pemesan buku, dan klub buku 

(Iyan.,2007:40) 

2.3  Buku Ilustrasi 

Ilustrasi adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan 

maksud atau tujuan secara visual. Ilustrasi mencakup gambar yang dibuat 

menceritakan narasi yang ada dalam teks atau gambar. Ilustrasi dalam konteks ini 

memberi arti dan simbol tertentu yang bertujuan artistik semata. Pada saat ini 

ilustrasi digital digunakan untuk pengisi ruang kosong, seperti koran, majalah, 

tabloid, dan lain-lain yang berbentuk seperti karya seni sketsa, lukis, grafis, 

desain, kartun (Susanto,2011:190). 

Buku didefinisikan sebagai bendel kertas, lembar kertas yang dijilid. Buku ada 

berbagai macam, dan salah satunya buku ilustrasi. Buku ilustrasi merupakan buku 

yang didalamnya terdapat gambar yang mendukung daya khayal dalam cerita. 

Didalam buku ilustrasi terdapat banyak gabungan mulai dari gambar ataupun teks. 

Ilustrasi sendiri menurut (Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
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2003), adalah lukisan (gambar, foto) yang dimaksudkan untuk membantu perkuat 

daya khayal atau memperjelas maksud uraian. 

Dari pengertian diatas bahwa  Buku ilustrasi merupakan kumpulan gambar 

yang menjelaskan maksud tertentu agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti 

oleh pembaca. Jadi biasanya buku ilustrasi lebih menarik untuk dilihat karena 

mendominasi gambar daripada tulisan. 

2.4   Ilustrasi 

Ilustrasi adalah sebuah citra yang dibentuk untuk memperjelas sebuah 

informasi dengan memberi representasi secara visual. Esensi dari ilustrasi adalah 

pemikiran; ide dan konsep yang melandasi apa yang ingin dikomunikasian 

gambar. Menghidupkan atau memberi bentuk visual dari sebuah tulisan adalah 

peran dari illustrator. Mengombinasikan pemikiran analitik dan skill kemampuan 

praktis untuk membuat sebuah bentuk visual yang mempunyai pesan, (Male, 

2007:5) 

Gambar ilustrasi merupakan gambar yang sifatnya menerangkan atau 

visualisasi dari suatu uraian, baik berupa berita, cerita, karangan atau naskah. 

Gambar ilustrasi juga merupakan gambaran singkat alur suatu cerita guna lebih 

menjelaskan salah satu adegan (Kusmiyati, 1999). Perancangan buku ilustrasi 

sejarah transportasi umum kota Surabaya sebagai upaya pengenalan kepada 

masyarakat Surabaya merupakan bentuk visual dan teks atau kalimat dengan 

tujuan memperjelas audience  yang secara umum belum dapat mengenali sejarah 

transportasi umum di Surabaya, maka gambar ilustrasi dapat menerangkan secara 

umum keseluruhan informasi tentang sejarah transportasi umum di Surabaya. 
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Dari dua sumber diatas ilustrasi merupakan gambar yang memperjelas 

sebuah informasi baik berita, cerita, karangan atau naskah. Ilustrasi juga 

merupakan gambaran pemikiran; ide dan konsep yang melandasi apa yang ingin 

dikomunikasikan gambar. 

2.4.1 Tujuan Penggunaan Ilustrasi  

a. Ilustrasi digunakan untuk memperjelas sebuah pesan atau informasi 

yang akan disampaikan. 

b. Ilustrasi dimaksudkan untuk memberi sebuah variasi pada bahan ajar 

sehingga terlihat lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan lebih 

memudahkan yang membaca untuk memahami isi pesan. 

c. Ilustrasi tersebut dapat memudahkan pembaca untuk mengingat 

konsep atau gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi (Arifin dan 

Kusrianto 2009:70). 

Menurut Putra dan Lakoro (2012:2) ilustrasi pada sebuah buku 

memiliki tujuan untuk menerangkan atau menghiasi sebuah cerita, 

tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan 

adanya bantuan visual, tulisan tersebut mudah untuk dipahami. 

2.4.2 Jenis – Jenis Ilustrasi 

Menurut Soedarso (2014:566) berdasarkan penampilannya, gambar 

ilustrasi memiliki berbagai jenis, yaitu : 

a. Gambar Ilustrasi Naturalis yaitu gambar yang memiliki bentuk dan 

warna yang sama dengan kenyataan (realis) yang ada dialam tanpa 

adanya pengurangan atau penambahan. 
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b. Gambar Ilustrasi Dekoratif adalah gambar yang fungsinya untuk 

menghiasi sesuatu bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan 

(dibuat gaya tertentu sebagai style) 

c. Gambar Kartun adalah gambar yang memiliki bentuk yang lucu atau 

memiliki ciri khas tertentu. Biasanya gambar kartun banyak menghiasi 

di majalah anak – anak, komik, hingga cerita bergambar. 

d. Gambar Karikatur adalah gambar kritikan atau sindirian yang dalam 

pembuatan penggambarannya telah mengalami penyimpangan bentuk 

proporsi tubuh. Gambar ini banyak ditemui dimajalah ataupun koran. 

e. Cerita Bergambar (Cergam) adalah sejenis komik atau gambar yang 

berikan sebuah teks. Teknik menggambar cergam dibuat berdasarkan 

cerita dengan berbagai sudut pandang penggambaran yang menarik. 

f. Ilustrasi Buku Pelajaran mempunyai fungsi untuk menerangkan teks 

atau suatu keterangan peristiwa baik ilmiah ataupun gambar bagian. 

Bentuknya bisa berbagai seperti foto, gambar natural, dan bisa juga 

berbentuk bagan. 

g. Ilustrasi Khayalan adalah gambar hasil pengolahan daya cipta secara 

imajinatif (khayal). Cara menggambarnya banyak ditemui di ilustrasi 

pada cerita, novel, roman, dan komik. 

2.4.3 Fungsi Ilustratif 

Ilustratif memiliki beberapa fungsi dalam pembuatan buku. Adapun 

fungsi-fungsi dari ilustratif sebagai berikut (Arifin dan Kusrianto, 

2009:70-71) : 
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1. Fungsi Deskriptif : Menggantikan uraian tentang sesuatu secara 

verbal dan naratif dengan digunakannya kalimat panjang. Dengan 

adanya Ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk melukis sehingga lebih 

cepat dan mudah dipahami.  

2. Fungsi Ekspresif : Ilustrasi bisa menampilkan atau menyatakan 

sesuatu gagasan, maksud, perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak 

menjadi nyata secara tepat dan mengena sehingga dapat dengan mudah 

dipahami. 

3. Fungsi Analitis atau Struktura : Ilustrasi dapat menunjukkan rincian 

bagian demi bagian dari suatu benda atau sistem atau proses secara 

detail, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. 

4. Fungsi Kualitatif :  Ilustrasi yang biasa digunakan antara lain daftar 

atau tabel, grafik, kartun,foto, gambar, sketsa, skema, dan simbol. 

2.5   Ilustrasi Digital 

Menurut Male (2007:5) ilustrasi digital adalah newmedia yang mana 

memadukan antara seni visual dengan media baru berupa digitalisasi komputer 

yang dibebaskan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca. 

Sedangkan menurut (Deka, 2012:3) Digital painting adalah menggambar 

secara digital dengan menggoreskan kuas digital yang menghasilkan garis,gambar 

dan warna yang terbentuk dari titik- titik digital monitor.  

Dari sumber diatas ilustrasi digitial merupakan menggambar dengan kuas 

digital yang mana memadukan seni visual dengan menggunakan komputer. 

Sehingga terbentuknya sebuah garis,gambar,atau warna. 
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2.6   Vektor 

Menurut Kusrianto, (2007:119) vektor adalah titik dan garis yang 

membentuk line drawing yang dibuat dengan perhitungan sistematis. Vektor 

mampu membuat gambar dengan ukuran yang lebih besar, tetapi dalam ukuran 

file yang lebih besar selain itu ruang penyimpanan untuk objek gambar lebih 

efisien, gambar vektor obyek dapat berubah dengan ukuran dan bentuk tanpa 

menurunkan kualitas tampilannya. serta dapat dicetak pada resolusi tertinggi pada 

printer, dan menggambar dan bentuk mengedit vektor relatif mudah dan 

menyenangkan. 

Vector  sendiri ialah deskripsi gambar dengan menggunakan garis dan kurva 

(garis dan kurva biasa disebut Vector), yang didalamnya termasuk juga warna-

warna dan properti-properti gambar. Apabila Vector diedit, maka yang 

dimodifikasi adalah properti garis dan kurva yang mendeskripsikan bentuk 

tersebut Vector dapat digeser, diubah ukurannya (resize). Diubah bentuknya 

(reshape) atau diubah warnanya tanpa mengurangi kualitas gambar aslinya. 

Vector dari yang ditampilkan pada perangkat output dengan resolusi yang 

berbeda-beda tanpa mengurangi kualitasnya (Suryanto dan Seno, 2006). 

Dari sumber – sumber diatas vektor merupakan titik dan garis yang 

membentuk line drawing sehingga vektor dapat digunakan untuk membuat 

gambar dengan ukuran besar tanpa takut resolusinya pecah. 

2.6.1 Macam – macam Vektor 

Seperti yang dilansir (http://sekolahdesain.com) Vektor memiliki 

berbagai macam jenis pembuatannya, yaitu : 

http://sekolahdesain.com/
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1. WPAP : adalah singkatan dari Wedha’s Pop Art Potrait yang artinya 

adalah gambar yang dibuat dengan bentuk pola geometri dan 

ditambahkan warna – warna yang berbeda. Biasanya gambar yang 

dibuat WPAP berupa wajah. 

2. Line Art : adalah sebuah gambar ilustrasi yang terdiri dari garis tegas 

tanpa menggunakan gradasi warna. Biasanya Line Art menggunakan 

warna hitam dan putih. 

3. Anime Version : adalah gambar yang dibuat  seperti tokoh kartun 

namun gambar yang diambil dari bagian tubuh dibuat persis dengan 

tubuh aslinya yang menjadi pembeda yaitu di bentuk bagian wajah 

dibuat seperti salah satu tokoh kartun. 

4. Vector Art :  untuk teknik ini hampir sama dengan Anime Version, 

hanya saja bentuk bagian wajahnya dibuat seperti aslinya. 

5. Siluet Art : adalah gambar bayangan sebuah benda, jadi gambar siluet 

ini merupakan gambar tiruan seperti gambar asli namun dibuat 

berwarna hitam secara menyeluruh tanpa tambahan warna apapun. 

6. Karikatur : gambar karikatur merupakan gambar tiruan dari sebuah 

objek ( biasanya manusia ) namun pada bagian kepala dibuat lebih 

besar dan pada bagian tubuh dibuat lebih kecil daripada kepalanya. 

7. Sketch Art : gambar yang dibuat seperti sketsa, namun kebanyakan 

gambar dengan teknik ini dibuat adalah objek manusia. 
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2.7   Layout  

Layout adalah sebuah sketsa rancangan awal untuk menggambarkan 

organisasi unsur-unsur komunikasi grafis yang akan disertakan. Usaha untuk 

menyusun, menata dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis menjadi media 

komunikasi visual yang komunikatif, estetik, persuasif, menarik perhatian dan 

mendukung pencapaian tujuan  (Pujiriyanto, 2005: 71). 

Sedangkan layout juga merupakan tata letak elemen-elemen desain 

terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang 

dibawanya (Rustan, 2008:1). Dalam desain layout sangatlah berperan penting 

sebab dapat dikatakan pula bahwa desain adalah yang merancang, sedangkan 

layout berada didalam desain untuk menunjang adanya perancangan tersebut agar 

lebih tertata secara visual. 

2.7.1  Prinsip-prinsip Layout 

Dalam membuat layout ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, 

menurut Tom Lincy dalam buku (Kusrianto, 2007:277), dalam membuat buku 

yang membahas tentang prinsip-prinsip desain, selalu memuat 5 buah prinsip 

utama dalam desain: 

1. Proporsi 

Proporsi adalah kesesuaian antara ukuran halaman dengan isinya (Kusrianto, 

2007:277). Penerapan teori ini dalam pembuatan buku ilustrasi tentang kain 

sasirangan, sebagai salah satu media yang digunakan untuk penentuan 

keseimbangan visual, penataan visual yang sesuai. 
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2. Keseimbangan 

Merupakan suaru pengaturan agar penempatan elemen dalam suatu halaman 

memiliki efek seimbang. Terdapat dua macam keseimbangan merupakan suatu  

penganturan agar penempatan elemen dalam suatu halaman memiliki efek 

yang seimbang. Ada dua macam kesemibangan, keseimbangan formal dan 

informal. Keseimbangan formal biasanya lebih terkesan formal dan kesannya 

dapat dipercaya. Prinsip  tersebut sering digunakan oleh kalangan muda. 

3. Kontras 

kontras diperlukan untuk memperoleh fokus yang ingin ditonjolkan. Dari 

semua halaman yang ada harus memiliki halaman yang dominan. Jika dari 

semua layout  menonjol semuanya berarti sama saja halnya mencari perhatian. 

4. Irama 

Irama merupakan pola perulangan yang menimbulkan irama tersebut enak 

untuk dilihat dan diikuti. Salah satu prinsip penyusunan layout yaitu dengan 

menggunakan pola warna yang seirama seperti gradasi dan juga bisa berupa 

motif. 

5. Kesatuan 

Hubungan antara elemen-elemen desain yang pada mulanya berdiri sendiri 

serta memiliki ciri sendiri-sendiri yang disatukan menjadi sesuatu yang baru 

dan memiliki unsur kesatuan. Kesatuan ini dapat ditunjukan dengan cara 

mendekatkan elemen-elemen sehingga berdampiangan. 
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2.7.2 Jenis – Jenis Layout 

Menurut Kusniarto Adi (2007:143) membagi layout dalam beberapa jenis 

layout diantaranya adalah: 

1.    Mondarian 

Berdasarkan konsep pelukis belanda bernama Piet Mondrian yang 

mengatakan bahwa penyajian iklan yang berdasarkan pada bentuk-bentuk kotak, 

landscape atau bahkan Portrait. Masing-masing dari bidangnya sejajar dengan 

bidang penyajian 

2.   Grid 

Sebuah tata letak layout dengan menggunakan grid atau skala dalam setiap 

penataan. Sehingga kesan yang ditimbulkan adalah bagian dalam layout yang 

terkesan teratur dan berada dalam skala yang sudah ditetapkan. 

3.  Picture Windows 

Merupakan tata letak layout yang menampilkan gambar dengan cara close 

up atau biasanya dikenal dengan lebih dekat. Layout ini biasanya gambar menjadi 

dominasi dalam seluruh layout. 

4.    Silhouette 

        Layout satu ini memiliki gambaran secara umum yang lebih besar dalam 

sebuah layout. Terkecuali jika gambar yang diletakkan tanpa adanya sebuah 
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background dan tulisan biasanya mengikut bentuk garis dari yang tidak beraturan. 

Space putih pada layout digunakan untuk penekanan yang dramatik. 

         5.  Specimen Type 

        Memiliki karakteristik dengan ukuran headline yang besar dengan 

ataupun tanpa sentuhan seni. Headline mendominasi sebab digunakan sebagai 

penarik perhatian utama bagi audiens. Oleh sebab itu, jenis tulisan yang dipilih 

berperan sangat penting. 

        6.  Color field 

         Color field merupakan jenis layout yang sering menggunakan dua 

halaman, dengan satu halaman yang di dominasi foto besar. Gaya ini cenderung 

berwarna serta bergantung pada besar area warna yang dapat memberikan kesan 

seperti apa yang diinginkan. 

2.8  Warna 

Warna dalam desain adalah bagian yang berperan penting untuk menjadi 

pembeda serta menjadi symbol suatu bentuk visual. Warna sebagai unsur visual 

yang berkaitan dengan bahan yang mendukung keberadaannya ditentukan oleh 

jenis pigmennya. Kesan yang diterima mata lebih ditentukan oleh cahaya. 

Permasalahan mendasar dari warna diantaranya adalah Hue (Spektrum Warna), 

Saturation (nilai kepekatan), dan lightness (nilai cahaya dari gelap ke terang). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Institute for color research di 

Amerika (sebuah institusi penelitian tentang warna) menemukan bahwa seseorang 

dapat mengambil keputusan terhadap orang lain, lingkungan maupun produk 
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dalam waktu hanya 90 detik saja. Dan keputusan tersebut 90%-nya didasari oleh 

warna (Rustan, 2009:72).  Dapat disadari atau tidak, warna juga memiliki artian 

dalam peran penting untuk pengambilan keputusan saat membeli barang. 

2.8.1  Pengaruh warna  

Bagi manusia warna juga dapat memberikan efek psikologis secara mental 

dan emosionalnya (Adi Kusrianto, 2007:46). Dari pandangan psikologis warna 

merupakan extrovert yang lebih banyak mempengaruhi manusia daripada hanya 

sekedar bentuknya saja. Pengaruh warna diantara lain: 

1. Perasaan. Warna muda memberikan perasaan tenang, sunyi, lembut, dan 

ringan. 

2. Warna memiliki sifat yang subjektif sebab warna memiliki sebuah hubungan 

yang kuat dengan setiap individu yang melihatnya 

3. Warna termasuk dalam elemen yang penting dalam perannya sebagai warna 

pengingat. 

2.8.2  Aspek Warna 

Menurut Terry Stone dalam Buku Color Book menyatakan bahwa ada 

beberapa aspek warna yang dapat mempengaruhi dalam pemilihannya, 

diantaranya berikut ini: 

1. Warna Panas 

Warna panas yang dimaksud diartikan sebagai warna merah yang jika 

digambarkan dalam roda warna yaitu warna yang terkuat. Warna panas juga 

memiliki daya tarik untuk memikat perhatian bagi siapa saja yang melihatnya. 

Oleh sebab itu warna merah bersifat kuat serta agresif karena warna merah 
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memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi orang dalam menaikkan tekanan 

darah serta memberikan efek stimulasi pada sistem syaraf 

2. Warna Hangat 

Warna hangat adalah perpaduan dari warna kuning dan merah. Yang 

tentunya warna ini dapat dibedakan dengan warna panas. Warna yang dimaksud 

yaitu warna jingga, perpaduan warna merah – jingga, dan warna lain seperti 

jingga – kuning.   

3. Warna Sejuk 

Dalam warna ini berbeda dengan warna dingin, karena warna sejuk 

dikombinasikan dengan warna kuning. Komposisi dari warna sejuk menghasilkan 

warna kuning – hijau, hijau, dan biru – hijau. Warna sejuk memberikan kesan atau 

nuasa yang tenang, sejuk, dan nyaman. 

4.  Warna Dingin 

Warna dingin bisa diartikan seperti es atau salju. Sebab warna dingin 

dihasilkan dari kebalikan warna panas. Warna dingin memiliki tujuan untuk 

meningkatkan rasa tenang bagi orang yang melihatnya  

5.  Warna Terang 

Warna ini lebih cenderung ke arah warna pastel yang sangat pucat. Warna 

terang sendiri dapat timbul karena pengambilan cahaya dari ketidakadaan dari 

warna dalam suatu komposisi yang sudah ada dan terkesan seperti transparan. 

Saat pencahayaan bertambah tinggi, warna cerah dapat dihalau dengan adanya 

tirai di jendela, hal inilah yang bertujuan untuk memberikan rasa relax. 
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6.  Warna Gelap 

Warna gelap mengandung warna hitam dalam setiap komposisinya. Sebab 

warna gelap memiliki efek untuk terlihat memperkecil suatu ruang dan terasa 

kecil. Efek dari warna ini yaitu lebih kearah keseriusan. 

7.  Warna Pucat 

Warna ini terdiri dari warna pastel yang lembut, warna ini juga terkandung 

kurang lebih 65% warna putih dalam setiap komposisi warnanya dan warna yang 

telah dikurangi. Warna pucat yang dimaksud yaitu warna ivory, biru muda, merah 

muda, yang dapat memberikan kesan kelembutan. Warna ini termasuk dalam 

warna yang menyenangkan dan sering digunakan dalam pewarnaan ruang interior. 

8. Warna Cerah 

Warna cerah memberikan sebuah kesan yang menggembirakan dan ceria. 

Warna (hue) menentukan tingkat kecerahan dari warna satu ini. Kejernihan 

didapatkan dari ketidakadaan warna abu-abu atau hitam. Warna ini dapat terlihat 

jelas dan menarik perhatian audiens. Warna ini juga memberikan kesan 

menggembirakan dan memberikan efek keceriaan. 

2.9  Tipografi 

Didalam desain grafis, tipografi didefinisikan sebagai suatu proses seni 

untuk menyusun bahan publikasi menggunakan huruf cetak. Oleh karena itu, 

“menyusun” meliputi merancang bentuk huruf cetak hingga merangkainya dalam 

sebuah komposisi yang tepat untuk memperoleh suatu efek tampilan yang 
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dikehendaki (Kusrianto, 2006:190).  Kini tipografi dimaknai sebagai segala 

disiplin yang berkenaan dengan huruf. Pada prakteknya, saat ini tipografi telah 

jauh berkolaborasi dengan bidang-bidang lain, seperti multimedia dan animasi, 

web dan online media lainnya, senomatografi, interior, arsitektur, desain produk 

dan lain-lain (Rustan, 2011:16).  

Karena pentingnya peran tipografi dalam desain sangatlah berkaitan erat, 

tipografi juga dapat menambahkan kesan dari tema yang ingin diusung, pemilihan 

jenis tipografi yang tepat juga memberikan kejelasan dari informasi yang ingin 

disampaikan melalui sekumpulan huruf. 

2.9.1  Jenis-Jenis Huruf 

Didalam huruf terdapat jenis jenis yang diklasifikasikan oleh James Craig 

(2007), antara lain: 

1. Roman 

Ciri dari huruf ini yaitu memiliki sirip/kaki/serif yang berbentuk lancip pada 

ujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada 

garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah anggun serta feminim. 

2. Sans Serif 

Pengertian Sans Serif adalah tanpa sirip jadi huruf jenis ini tidak memiliki 

sirip pada ujung huruf dan memiliki ketebalan huruf yang hampir sama kesan 

yang ditimbulkan dengan huruf ini adalah modern. 
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3. Script 

Hurup script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, 

atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan.Kesan yang ditimbulkan 

adalah sifat pribadi yang akrab. 

4. Egyptian 

Jadi jenis huruf ini memiliki ciri kaki yang berbentuk persegi dengan 

ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan 

kuat,kekar,dan stabil. 

5. Miscellaneous 

Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk bentuk yang sudah ada. 

Ditambahi dengan hiasan atau ornamen yang memberikan kesan ornamental 

dan dekoratif. 

2.10   Transportasi 

2.10.1 Definisi Transportasi 

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke 

tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang dioperasikan oleh 

manusia atau digerakkan oleh mesin. Transportasi digunakan untuk 

mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Menurut 

Purnomo Sugeng (2015), transportasi adalah kegiatan memindahkan barang 

(muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam transportasi 

memiliki dua unsur penting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan secara 

fisik mengubah tempat dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat lain. 
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2.10.2 Fungsi Transportasi 

Fungsi transportasi ialah untuk menggerakan atau memindahkan orang 

dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sistem tertentu 

untuk tujuan tertentu. Transportasi manusia atau barang biasanya bukan  menjadi 

tujuan akhir, oleh karena itu permintaan sebuah jasa transportasi dapat disebut 

sebagai permintaan turunan (derived demand) yang timbul akibat adanya 

permintaan akan komoditi atau jasa lainnya. Dengan begitu sebuah permintaan 

akan transportasi baru akan ada jika terdapat faktor- faktor pendorongnya. 

Permintaan jasa transportasi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan tersembunyi 

dibalik kepentingan yang lain (Edward Morlok ,1984) 

2.10.3 Moda Transportasi 

Moda transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat 

angkut yang berfungsi untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. 

Moda Transportasi terdiri dari dua kata yaitu moda dan transportasi. Moda 

adalah bentuk atau jenis. Sedangkan transpotasi secara umum adalah suatu 

kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain baik 

dengan tanpa sarana. Jadi, pengertian dari Moda Transportasi adalah jenis atau 

bentuk (angkutan) yang fungsinya untuk memindahkan orang dan barang dari 

satu tempat (asal) ketempat lain (tujuan). 

Hobbs, FD (1995) dalam Pujo Siswoyo (2008), menyatakan, moda dapat 

diartikan sebagai tipe  transportasi  yang  digunakan  dengan alternatif-alternatif 

sebagai berikut : 

 

http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/tsp/article/view/17342/0
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1. Pilihan pertama memilih  jalan kaki atau menggunakan kendaraan. 

2. Jika kendaraan harus digunakan, apakah kendaraan yang dipilih termasuk 

kendaraan pribadi atau angkutan umum, 

3. Jika menggunakan angkutan umum, jenis angkutan umum apa yang hendak 

digunakan (bus, taksi, kereta api atau yang lainnya). 

4. Jika terdapat lebih dari satu moda, maka moda yang dipilih adalah 

Klasifikasi Transportasi. 

5. Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam atau jenis nya yang lebih 

lanjut dan ditinjau dari (Edward morlok, 1984) : 

Dari segi barang yang diangkut, transportasi diklasifikasi atas : 

1. Angkutan penumpang (pasanger) yaitu angkutan yang akan mengangkut 

setiap penumpang diantara lokasi-lokasi ada rutenya dengan ongkos yang 

sama tanpa diskriminasi. 

2. Angkutan barang (Goods) yaitu suatu angkutan yang mengangkut muatan 

tunggal atau jamak dari asal ke tujuan, baik untuk penuntasan penerus 

ataupun untuk penuntasan bertahap. 

3. Angkutan pos (Mail), Angkutan muatan tidak langsung yang bertangung 

jawab atas tansport muatan, menarik ongkosnya dan sebagainya tetapi pada 

kenyataanya tidak mengangkut sendiri muatan tadi dari asal ke tuannya. 

Dimana yang mengangkut muatan tadi adalah angkutan-angkutan yang lain 

misalanya kereta api atau perusahan penerbangan. 
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2.10.4 Pelayanan Angkutan Umum 

Tujuan paling dasar dari penyedia layanan angkutan umum harus 

menyiapkan dan menyedian pelayaan angkutan yang aman,baik, cepat, murah 

dan nyaman. Secara umum bisa dibilang angkutan umum selalu kalah bersaing 

dengan kendaraan milik pribadi dari beberapa penelitian mengenai angkutan 

umum dapat diusahakan untuk mendekati angkutan pribadi untuk menciptakan 

angkutan umum yang lebih menarik dari pemakaian angkutan pribadi tertarik 

berpindah ke angkutan umum. 

Suwarjoko Warpani (1990) dalam Tanjung (2010), memilih pangsa pasar 

angkutan umum penumpang menjadi beberapa perjalanan antara lain: 

1. Perjalanan pulang balik, Penumpang melakukan perjalanan pulang balik 

setiap hari pada waktu yang tetap, mempunyai rentang waktu yang tetap dan 

pasti dalam halperjalanan dari dan ke tempat tujuan, dan tiadanya hambatan 

sepanjang lintasanperjalanan, serta diperlukan pelayanan angkutan umum 

penumpang denganpelayanan yang cepat, frekuensi yang cukup dan 

kenyamanan yang memadai. 

2. Perjalanan kerja adalah perjalanan yang dilakukan dengan maksud bekerja. 

Untuk perjalanan jenis ini, pelayanan angkutan hendaknya meminimumkan 

waktu (harus cepat dan tepat waktu). 

3. Perjalanan santai, perjalanan jenis ini seperti: pergi arisan, makan diluar 

rumah, nonton dan sebagainya. Perjalanan ini yang memuaskan bergantung 

pada tujuan perjalanan tersebut dan para pelakunya. 

4.  Perjalanan liburan, perjalanan ini dilakukan untuk tujuan liburan. 
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5. Perjalanan wisata, perjalanan ini dilakukan untuk tujuan wisata. 

6. Perjalanan rombongan, kelompok penumpang perjalanan ini dapat dengan 

sengaja dibentuk rombongan, misalnya oleh agen perjalanan atau oleh 

beberapa orang yang kemudian bergabung ke dalam rombongan itu. 

Beberapa kriteria ideal angkutan umum: 

1. Keandalan :Selalu siap sedia, Keberangkatan dan berada di tujuan tepat 

waktu, Waktu perjalanan singkat dari rumah, menunggu dalam kendaraan, 

berjalan ke tujuan tempat, Waktu menunggu Singkat, Perjalanan dengan 

berjalan kaki ke pemberhentian bus tidak jauh, Tidak perlu lagi berpindah-

pindah kendaraan. 

2. Kenyamanan :Pelayanan yang Sopan dan Ramah, Terlindung dari cuaca 

buruk di pemberhentian bus, Kemudahan turun naik kendaraan, Tersedianya  

tempat duduk setiap saat, Tidak Berdesakan-desakan, Interior kendaraan 

yang Menarik, Tempat duduk yang empuk dan nyaman. 

3. Keamanan : Terhindarkan dari kecelakaan dijalanan, Tubuh terlidungi dari 

luka benturan, Terbebas dari kejahatan. 

4. Murah : Biaya harga yang murah dan terjangkau 

5. Tepat  : Waktu yang ditempuh didalam  kendaraan terbilang singkat 

2.11  Anak Usia 12-16 Tahun 

Anak yang berusia 12-16 tahun  biasa disebut dengan  masa remaja yang 

rentang dalam kehidupan manusia untuk menghubungkan masa anak – anak dan 

masa dewasa (Santrock, 2003). Menurut Kartono (1995) Masa remaja  merupakan 

masa penghubung atau masa peralihan dari anak – anak ke dewasa. Dalam periode 
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ini terjadi perubahan yang besar dan esensial tentang kematangan fungsi rohaniah 

dan jasmaniah, terutama dalam fungsi seksual. 

Masa Remaja  merupakan suatu proses penting dari rentang kehidupan 

dengan ditandai munculnya masa perubahan, usia yang bermasalah, masa dimana 

menjadi individu untuk mencari jati diri atau identitas diri, usia yang 

menyeramkan (Dreaded), dan ambang menuju hal yang berbau kedewasaan. 

(Krori, 2011). Selain itu menurut Hall (Sarwono, 2011),  dalam masa keremajaan  

merupakan masa “Sturm Und Drang” (Topan dan Badai), dimana masa penuh 

emosi dan adakalanya emosinya meledak-ledak, disebabkan akrena adanya 

perbedaan nilai-nilai. Emosi yang  meledak-meledak ini terkadang menyulitkan, 

baik bagi si remaja maupun bagi orangtua/ orang dewasa disekitarnya. Tapi emosi 

yang meledak – ledak ini bisa bermanfaat bagi si remaja dalam menemukan 

identitas dirinya.  Untuk reaksi orang-orang di sekitarnya akan menjadikan 

pengalaman belajar bagi si remaja untuk menentukan tindakan yang akan 

diperbuat di masa yang akan datang dengan berfikiran secara matang.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam sebuah penelitian deskriptif yang 

menggunakan  pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:11) memaparkan  

sebenarnya penelitian deskriptif menekankan terhadap data data berupa kata, 

gambar, dan lain sebagainya akan tetapi bukan termasuk angka-angka. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif ini dapat dijadikan acuan  atau prosedur 

dalam sebuah penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif kata-kata tertulis 

atau lisan dari narasumber terkait maupun dari mengamati perilaku serta suatu 

fenomena yang ada di masyarakat saat ini (Bogdan dan Taylor dalam Moloeng ,  

2007 : 4). 

Maka dari itu penelitian ini akan berlanjut dalam memperoleh data-data 

terkait dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, maupun studi literatur. 

Dari hasil data yang telah didapatkan nantinya data tersebut digunakan untuk 

memperoleh sumber data yang akurat mengenai perancangan buku ilustrasi 

dengan teknik digital vector sebagai media kampanye sosial ayo naik tranportasi 

umum untuk anak usia 12-16 tahun. 

3.2   Metode Perancangan 

Dalam  merencanakan perancangan ini diperlukan suatu  langkah demi 

langkah  secara logis dan sistematis. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk 
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memberikan hasil perancangan yang dapat menjawab dari kebutuhan target dalam  

perancangan  yang dapat dipertanggung  jawabkan selain itu juga dapat 

memudahkan penulis dalam merancang dari segi kerangka. 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alur Perancangan 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
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3.3   Unit Analisis 

Menurut Maholtra (2007:215) menyatakan  bahwa unit analisis merupakan  

satuan atau individu maupun pihak-pihak  lain yang memberikan sebuah respon  

terhadap perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian 

yang dilakukan. Untuk menenutukan  unit analisis yang diperlukan agar dapat 

mengetahui dan dapat menentukan suatu masalah dari penelitian yang diusung. 

Maka dari itu peneliti diwajibkan untuk bisa memilih unit analisis apa yang 

sepadan dengan penelitian tersebut. 

Dasar dari penelitian kualitatif yaitu dalam menganalisis data 

menggunakan  pemikiran yang logis, logika, induksi, deduksi, analogi, dan 

sejenisnya. Analisis ini bertujuan agar mengetahui strategi apa yang akan 

digunakan untuk penggambaran suatu  peristiwa tertentu. 

3.3.1 Objek Penelitian 

 Menurut Husein Umar (2005:303) Objek penelitian adalah sasaran yang 

digunakan untuk memperoleh data yang sesuai. Metode ini merupakan  metode 

yang menjelaskan  tentang apa, siapa yang menjadi objek penelitian, dimana, 

kapan  penelitian dilakukan. Objek yang akan diteliti dalam perancangan ini 

adalah transportasi umum  oleh karena itu peneliti akan berusaha memperoleh 

data data terkait serta analisa melalui metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. 

3.3.2 Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian yang dituju adalah di Kepolisian Resor Surabaya unit 

Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) dan Dinas Perhubungan (DISHUB) 

Surabaya dalam melalukan penelitian  yang  menggunakan metode kualitatif 

tempat yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan sebagai sumber utama 
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untuk melakukan penelitian maupun untuk mendapatkan informasi-informasi 

penting yang terkait. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan dalam suatu bentuk studi kasus yang  berdasarkan 

data primer untuk sumber pengumpulan data. Data primer adalah data yang 

diperoleh peneliti sebagai tujuan yang menyesuaikan dengan masalah yang 

dipaparkan pada suatu penelitian  (Malhotra, 2004:37). Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

3.4.1 Wawancara 

Metode wawancara dilaksanakan sebab bertujuan sebagai salah satu cara 

peneliti untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dari narasumber yang 

benar benar memahami pembahasan dalam perancangan yang akan dibuat ini. 

Wawancara dapat didapatkan dengan bantuan pengamatan atau alat lain yang 

dipeoleh dari proses wawancara hingga selesai (Adi, 2004:73). Adapun 

narasumber yang dapat memberikan informasi lebih dan memahami lebih dalam 

yang mengenai transportasi umum, data tentang Kecelakaan Lalu Lintas 

(lakalantas) di Surabaya, dan apa yang mendasari pengendara dibawah umur di 

sekolah. Yang pertama yaitu bapak Aiptu Ngadianto selaku staff unit lakalantas 

polrestabes Surabaya, dan kedua yaitu bapak Budi Setiawan selaku staff bidang 

Angkutan Dinas Perhubungan Surabaya, dan Ibu Rika Hari Retnowati selaku guru 

bimbingan konseling di SMKN 12 Surabaya. 
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3.4.2 Dokumentasi 

Metode Dokumentasi bertujuan sebagai catatan peristiwa yang sudah  

terjadi, sebab dokumen terkait bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya dari 

objek penelitian terkait (Sugiyono, 2007:213). Hasil dari observasi ataupun 

wawancara akan lebih valid jika digabung dengan beberapa dokumen  yang ada. 

Dokumentasi tersebut akan diperoleh dari Polisi Sektor Dukuh Pakis Unit Laka 

Lantas dan  Dinas Perhubungan Surabaya serta SMKN 12, SMAN 5, dan SMPN 

33 Surabaya serta dokumentasi peneliti ditempat observasi dan wawancara dengan 

narasumber terkait. 

3.4.3 Observasi  

Observasi memiliki tujuan mengamati subjek maupun objek penelitian,  

yang membuat peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya terjadi. Data 

yang diperoleh nantinya akan beguna untuk dasar dalam menentukan hal 

mendasar atau paling penting dan harus diperhatikan dalam membuat buku  

ilustrasi. Tempat pertama observasi yang dituju  yaitu di SMKN 12 Surabaya  

yang bertempat di  Jl. Siwalankerto Permai No.1A guna mengamati secara 

langsung penggunaan kendaraan bermotor yang masih dibawah umur dengan  

memerhatikan mulai dari cara berkendara,tingkat emosi dijalanan, hingga 

penguasaan medan jalan serta cuaca. Kemudian yang kedua melakukan observasi 

ke SMPN 33 yang terletak di Jl. Putat Gede Sel. No.8 untuk mengamati pengguna 

kendaraan bermotor umur yang berusia dibawah ketentuan umur yang diijinkan 

dengan memerhatikan tingkat penguasaan berkendara, emosi saat dijalan. Hingga 

tingkat kepekaan dijalanan. Untuk yang ketiga tempat yang akan diobservasi yaitu 
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SMAN 5 Surabaya yang bertempat di Jl. Kusuma Bangsa No.21 guna mengamati 

pengedara kendaraan bermotor yang belum cukup umur dengan memperhatikan 

penguasaan medan jalan, cara berbelok dengan baik, hingga etika saat berkendara. 

3.4.4. Survey 

Survey memiliki tujuan untuk mencari data – data yang akan memperkuat 

penelitian ini dengan melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas, yaitu dengan  mencari data anak – anak usia 12-16 

tahun yang menggunakan motor di sekolah, pengendara dibawah umur yang tidak 

memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) , hingga cara berperilaku mereka saat 

dijalan mulai dari tingkat emosi, penguasaan medan jalan, sampai penguasaan 

cara penggunaan kendaraan bermotor, tata tertib dan kepatuhan terhadap rambu – 

rambu lalu lintas, hingga batas kecepatan yang ditentukan oleh setiap kota. 

3.4.5  Studi Literatur  

Studi literatur adalah suatu metode dalam mengumpulkan data yang bisa 

didapatkan dari referensi buku, ensiklopedia, artikel, jurnal, atau studi literatur 

lainnya. Studi literatur  ini nantinya berguna sebagai memperoleh informasi 

tertulis dan apa saja yang mendukung data data mengenai transportasi umum 

sebagai objek penelitian.  Pengambilan objek transportasi umum dapat dilihat dari 

segi kelebihan tentang transportasi itu sendiri, harga yang ditentukan, kenyaman 

dalam penggunaan, kelayakan untuk digunakan dan dimana tempat untuk 

menemukan transportasi umum yang ingin kita naiki. Sedangkan untuk 

penciptaan hasil karya berupa buku ilustrasi tersebut dibuat dengan  teknik digital 

vektor  yang bertujuan sebagai media edukasi kepada anak usia 12-16 tahun.
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3.5 Teknik Analisa Data 

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam yang bermakna sehingga 

dapat dipahami. Menurut Patton menjelaskan analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan 

urutan dasar (Meloeng, 2002:103). Karena itu, maka prosedur analisis data dalam 

penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian agar keputusan yang diambil 

tepat. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, menurut 

Sugiyono (2007), metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah. Teknik analisis data deskriptif merupakan suatu cara 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran 

atau juga peristiwa masa sekarang. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data didapatkan dengan terpacu bentuk analisis penelitian, 

pemfokusan, mensingkat dari data mentah. Tahap-tahap dalam reduksi 

data adalah sebagai berikut: membuat suatu rangkuman, tema, pemisah-

pemisah, menulis memo-memo dan pengembangan. 

2. Model Data/Penyajian Data 

Bentuk dari penyajian data kualitatif meliputi teks naratif dari data 

yang sudah didapatkan. Penyajian data transportasi umum dapat 

melingkupi berbagai jaringan grafik, kerja, jenis matrik hingga bagan 

yang diperoleh dari narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengerucutkan 
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dan memudahkan data ketika dijabarkan atau diartikan. Pada langkah ini 

penyajian data penulis akan berusaha menata data secara tepat dan akurat, 

sehingga dapat memberikan informasi yang bisa disimpulkan dan 

mempunyai arti. 

3. Verifikasi  kesimpulan 

Tahap ini termasuk dalam tahap penarikan kesimpulan 

berlandaskan temuan dan dari verivikasi data. Dengan adanya 

kesimpulan dan melalukan verivikasi tujuannya sebagai cara untuk 

mencari arti setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat 

keteraturan yang mungkin ada, alur dari suatu fenomena, dan 

keseimbangan. Proses dalam memperoleh bukti-bukti inilah yang disebut 

dengan verifikasi data, selanjutnya akan ditemukan keyword yang 

dikembangkan lagi untuk menjadi suatu konsep dalam perancangan ini.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis Data 

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada hasil dari pengumpulan data 

yang telah digunakan untuk merancang karya Buku Ilustrasi Digital Vektor 

Transportasi Umum. 

4.1.1  Hasil  Observasi  

Observasi yang dilakukan pada 25 Februari 2019 di Dinas Perhubungan 

Kota Surabaya yang memiliki tujuan untuk mencari suatu informasi tentang 

Transportasi Umum yang diketahui Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk 

dikatakan layak untuk beroperasi di Kota Surabaya. Namun jenis – jenis 

transportasi umum dibatasi berdasarkan umur dalam penelitian ini.  

Dalam hasil pengamatan dari penulis dapat ditemukan sebuah ciri khas 

dari setiap – setiap transportasi umum yang beroperasi di Surabaya dan 

transportasi khusus yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk 

pelajar yang belum mampu mengendarai kendaraan sendiri atau tidak memiliki 

Surat Ijin Mengemudi. Seperti halnya Bus Suroboyo yang memiliki ciri khas 

tentang cara membayarnya yang tak biasa dengan menukarkan botol plastik untuk 

bisa menaiki kendaraan ini. Selain cara membayarnya yang tidak biasa Bus 

Suroboyo juga memiliki fasilitas yang sangat bagus mulai dari tempat duduk yang 
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nyaman, pengawasan dari CCTV, hingga pemandangan Kota Surabaya yang bisa 

dilihat didalam Bus Suroboyo yang beda dari bus pada umumnya. Selain itu Bus 

Suroboyo juga terbilang sangat efisien bagi kaum disabilitas karena ada alat 

tambahan untuk membantu kaum disabilitas untuk menaiki Bus Suroboyo ini. 

 Untuk transportasi umum lainnya yaitu Bus Sekolah dari Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya yang memiliki 3 ciri khas yaitu di bentuk stikernya, 

pada bus pertama  menggunakan cat berwarna kuning sedikit gelap dan berstiker “ 

Bus Sekolah” untuk bus ini sedikit lebih tua dilihat dari segi bodi yang tidak 

seperti model terbaru saat ini. Untuk bus kedua terlihat seperti bus model terbaru 

dengan interior yang berbeda dari sebelumnya ditambah lagi dengan stiker yang 

lucu dengan gambar anak SMA, SMP, dan SD serta gambar jembatan Surabaya, 

logo Sura dan Baya serta background tanah hijau dan rambu rambu lalu lintas. 

Bus – bus ini disediakan Dinas Perhubungan secara gratis bagi kalangan pelajar, 

dengan berkumpul di depan Dinas Perhubungan maka para pelajar diarahkan 

sesuai kesekolah yang dituju. 

Selain itu peneliti juga mengobservasi 3 sekolah di Surabaya yaitu yang 

pertama di SMKN 12 Surabaya  yang bertempat di  Jl. Siwalankerto Permai 

No.1A. Disana ditemukan banyak anak dibawah umur membawa kendaraan 

sendiri untuk berangkat ke sekolah. Selain itu kelengkapan pada sepeda motor 

juga tidak standart bawaan pabrik yang sudah diuji dan  berlabel SNI, disini motor 

kebanyakan di modifikasi mulai dari velg, ban, spion, lampu, hingga kerangka 

dibuat seperti tidak memiliki bodi plastik. Belum lagi pengendara dibawah umur 

ini tidak memakai helm terkadang. Dan saat dijalanan mereka terkesan sangat 

tidak sabaran ketika terjadi macet didaerah  tersebut, mereka juga berbelok tanpa 
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menggunakan aba – aba lampu sein dan ada juga yang langsung berbelok 

sehingga dapat menyebabkan pengendara lain kaget atau menabraknya. Hal ini lah 

yang sangat disayangkan jika pengendara belum cukup umur untuk berkendara 

sendiri. Untuk parkiran sekolah tidak memfasilitasi pengguna dibawah umur atau 

tidak memiliki SIM, makadari itu masyarakat di daerah sana membuka parkiran 

umum untuk pelajar atau pengguna dibawah umur untuk parkir tentunya dengan 

keamanan yang minim dan kurangnya tanggung jawab. 

Kemudian yang kedua melakukan observasi ke SMPN 33 Surabaya yang 

terletak di Jl. Putat Gede Sel. No.8. Disekolah  ini kurang lebih sama dengan 

SMKN 12 Surabaya, para pengendara dibawah umur ini lebih berani karena sudah 

terlihat bahwa mereka melakukan kesalahan dengan membawa kendaraan sendiri. 

Sementara itu parkiran  disana juga berdekatan dengan sekolah, banyak anak – 

anak SMP parkir tanpa rasa bersalah. Masalah yang sama 

 dari parkiran liar ini yaitu kurangnya keamanan saat kendaraan terparkir 

serta tanpanya tiket parkir untuk jaminan dari penyedia tempat parkir. Sementara 

itu pengendara dibawah umur ini sangat membahayakan pengendara lain dengan 

berbelok tanpa pemberitahuan selain itu mereka juga ada yang tidak memakai 

helm saat berkendara.  

Untuk yang ketiga tempat yang akan diobservasi yaitu SMAN 5 Surabaya 

yang bertempat di Jl. Kusuma Bangsa No.21. Disini sedikit berbeda dari sekolah 

sekolah sebelumnya, karena anak di SMAN 5 cukup tergolong mampu untuk 

mengendarai kendaraan bermotor walaupun masih dibawah umur, mereka juga 

tak lupa berwaspada saat berbelok atau memotong jalan. Namun tetap saja tidak 
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diperbolehkan untuk berkendara sendiri. Selain itu letak parkiran ini tidak jauh 

dari sekolah dan terlihat rapi saat diparkirkan di pinggir jalan dengan dibantu jukir 

setempat. Jika dilihat dari penampilan juru parkir, mereka menggunakan rompi 

yang sudah diatur oleh Dinas Perhubungan, namun ada juga yang tidak 

menggunakan rompi juru parkir. Namun di sekolah ini anak yang membawa 

motor sendiri tidaklah sebanyak SMKN 12 atau SMPN 33, peneliti juga melihat 

banyak anak menggunakan jasa transportasi dari Dinas Perhubungan yaitu Bus 

Sekolah secara bersama – sama temannya, selain itu tak jarang juga banyak orang 

tua yang mengantar mereka.  

4.1.2  Wawancara 

 Berdasarkan wawancara di Polisi Sektor Dukuh Pakis Unit Laka Lantas 

dengan bapak Aiptu Ngadianto selaku Ngadianto selaku staff unit lakalantas 

Polrestabes Surabaya didapatkan data berupa tulisan dan tabel diagram mengenai 

kecelakaan yang melibatkan anak – anak pengendara di bawah umur yang 

tentunya tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi. Penyebab dari kecelakaan lalu 

lintas disebabkan oleh banyak hal akan tetapi angka kecelakaan lalu lintas di 

dominasi oleh anak dibawah umur yang belum memiliki SIM walaupun 

sebenarnya banyak pula pelaku atau korban dari berbagai usia. Bapak Aiptu 

Ngadianto sudah 20 tahun menjabat sebagai administrasi unit kecelakaan beliau 

bercerita pada bulan Februari 2018 terdapat 18 kejadian kecelakaan lalu lintas di 

surabaya yang sebab utama kecelakaan pelajar yaitu kurangnya penguasaan 

kendaraan dan memahami rambu lalu lintas, markah jalan, serta ketidak sadaran 

melanggar lalu lintas sesuai dengan UU no 22 Tahun 2009 dituliskan jika belum 

mencapai umur 17 tahun dan memenuhi syarat menggunakan kendaraan pribadi. 
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Menurut Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang mengendarai motor/mobil minimal berusia 17 tahun. 

Pada Pasal 281 disebutkan pula bahwa setiap orang yang mengemudikan 

Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00. Berdasarkan hal 

tersebut alasan anak dibawah 17 tahun yang terpaksa atau memang menggunakan 

kendaraan pribadi karena orang tua bekerja jadi tidak sempat mengantar anaknya. 

Bapak Aiptu Ngadianto juga melakukan razia setiap hari 2-3 kali dalam sehari, 

dalam razia yang dilakukan banyak anak yang didapati tidak memiliki Surat Ijin 

Mengemudi. Tentunya hal ini akan membahayakan dan merugikan sang anak. 

Ada pula yang lari saat mengetahui adanya razia, tidak membawa helm saat 

berkendaraan atau tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal 

inilah yang akan membahayakan untuk pengendara dibawah umur dan pengguna 

jalan lain. Untuk sanksi yang diberikan yaitu di tilang dan ditelfon kedua orang 

tuanya yang sesuai dengan ketentuan UU Anak yang menjadi aset negara yang 

perlu dilindungi. Kepolisian dalam menindak pelaku anak dibawah umur dengan 

cara mengkoordinasikan dengan kepolisian setempat untuk diberikan 

pemberitahuan kepada pihak – pihak terkait selama kasus tersebut tidak diulangi 

kembali. 

Beralih dari Polisi Sektor Dukuh Pakis Unit Laka Lantas Surabaya, 

terdapat wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak memiliki 

pembatasan antara angkutan umum satu dengan yang lain untuk anak usia 12-16 

tahun apalagi yang belum memiliki SIM sebab angkutan umum memiliki 
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segmentasi untuk segala umur. Akan tetapi Dishub Surabaya menyarankan agar 

anak suia 12-16 tahun khususnya yang belum memiliki SIM lebih memilih 

angkutan umum. Angkuta umum yang dimaksud adalah Bis Sekolah, apalagi bis 

sekolah yang dinaungi oleh dishub ini dikhususkan untuk anak sekolahan dari SD-

SMA boleh ikut serta dalam menjadi penumpang dari salah satu fasilitas angkutan 

umum pemerintah kota Surabaya ini. Macam-macam angkutan umum yang 

dipegang atau dinaungi oleh Dishub Surabaya yaitu ada beraneka ragam tidak 

hanya bis sekolah maupun suroboyo bus. Angkutan umum yang dimaksud antara 

lain adalah angkot, angguna yang masih ada datanya di Dishub Surabaya, bis kota, 

bis sekolah, suroboyo bus. Bis sekolah yang dinaungi oleh Dishub Surabaya 

memiliki sekitar 5 sampai 6 armada yang berjalan saat ini dan memiliki berbagai 

macam rute. Contohnya dari jalan tandes ke morgomulyo yang melalui berbagai 

macam sekolahan. Sistem yang dipakai oleh dishub untuk cara penggunaan bis 

sekolah ini yaitu dengan cara anak sekolahan diantar ke Dishub setempat untuk 

lanjut menaiki bis sekolah kemudian untuk waktu penjemputan pun akan dijemput 

oleh orang tua atau saudara di tempat dishub Surabaya atau bisa dititik-titik 

tertentu yang sudah disepakati.  

Untuk Bis sekolah tidak dikenakan tarif, dari segi keamanan, kenyamanan, 

dan lain sebagainya sangat diperhatikan oleh pihak Dishub Surabaya. Setiap 

pengemudi angkutan umum yang sudah terdaftar di Dishub Surabaya pasti 

memiliki izin langsung dari dishub untuk menjaga keselamatan penumpangnya. 

Tujuan dari Dishub mengoperasikan bis sekolah di Surabaya yaitu agar anak 

sekolahan yang tidak memiliki SIM lebih beralih untuk naik bis sekolah agar 

keamanan terjamin dan terjaga sehingga akan mengurangi angka kecelakaan anak 
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yang tidak memiliki SIM. Sosialisasi mengenai bis sekolah sudah dilakukan 

Dishub dari sekolah ke sekolah dan respon dari keberadaan bis sekolah ini sangat 

antusias. Untuk jam pemberangkatan dan pulang mengikuti jam masuk dan 

pulang sekolah pada umumnya. Dengan sosialisasi ini anak dan orang tua sudah 

mengetahui jadwal dari bis sekolah ini. Untuk kepemilikan angkot ini lebih kearah 

perorangan sedangkan jika yang diatur oleh pemerintahan pasti akan berangkat 

sesuai dengan jadwalnya meskipun hanya memiliki 1 sampai 2 penumpang. Dari 

segi keamanan angkot menurut dishub jika angkot tersebut memiliki izin dan 

layak jalan maka masih bisa digunakan oleh masyarakat. Menurut Bapak Budi 

Setiawan selaku Staff Bidang Angkutan Kota Surabaya di Dishub Surabaya yaitu 

pemberian kampanye sosial berupa buku ilustrasi juga dapat membantu 

pemerintah dalam menekan angka kecelakaan anak sekolahan yang belum 

memiliki SIM.  

Selain Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Polisi Sektor Dukuh Pakis 

ada juga wawancara dengan Ibu Rika Hari Retnowati selaku guru bimbingan 

konseling (BK) yang menangani perihal masalah anak disekolah. Ibu Rika 

bercerita bahwa ada anak yang memang tidak mau sekolah atau mogok sekolah 

karena tidak dituruti untuk dibelikan motor, faktor yang mendukung sang anak 

untuk melakukan hal tersebut karena lingkungan dan pengaruh teman – temannya. 

Untuk alasan sepele kadang terlihat sangat penting karena demi sang anak mau 

sekolah akhirnya orang tua menuruti kemauan sang anak untuk dibelikan 

kendaraan bermotor, tapi disisi lain sangat membahayakan sang anak karena 

belum cukupnya umur dan penguasaan terhadap kendaraan, hal itu dirasakan Ibu 

Rika saat dijalanan yang setiap harinya bertemu dengan pengendara kendaraan 
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bermotor dibawah umur yang mana sangat mebahayakan dengan berbelok tanpa 

pemberitahuan seperti tidak menyalakan lampu sein atau tidak memperhatikan 

kondisi sekitarnya dan tidak jarang pengendara dibawah umur berbelok langsung 

secara tidak sadar. Ibu Rika juga dihimbau oleh Kepala Sekolah SMKN 12 

Surabaya untuk menertibkan anak – anak pengendara dibawah umur untuk tidak 

memarkirkan kendaraannya di ruang lingkup sekolah. Jika anak – anak tersebut 

tetap nekat membawa kendaraan sendiri diharapkan untuk memarkirkan 

kendaraannya diluar sekolah, tentunya dengan konsekuensi dan tanggung jawab 

pribadi dan tidak ditanggung oleh sekolah dengan adanya laporan dari luar 

lingkungan sekolah. Jika didapati kecelakaan dalam daerah sekolah maka sekolah 

tetap membantu dan mengabari pihak sang anak jika terlibat dalam  kecelakaan. 

4.1.3 Survey 

Survey dibutuhkan agar informasi yang diberikan bisa valid dengan fakta 

lapangan. Bedasarkan suvery yang telah dilakukan dari observasi, peneliti 

mendatangi 3 sekolah di Surabaya untuk mengamati dan wawancara untuk 

menambah data informasi yang diperlukan. Untuk sekolah yang dituju yaitu 

SMPN 33 Surabaya, SMKN 12 Surabaya, dan SMAN 5 Surabaya. Yang pertama 

dilakukan survey ke SMPN 33 Surabaya yang mana peneliti mendapati anak – 

anak SMP yang menduduki kelas 1 – 3 sedang menggunakan kendaraan bermotor 

secara pribadi. Dilihat dari segi penguasaan  berkendara anak – anak SMP ini 

sangat tidak diperbolehkan untuk berkendara sendiri karena kurangnya 

pengetahuan untuk berbelok atau memotong jalan hanya untuk parkir saja. Untuk 

parkiran sendiri tidak resmi dari sekolah, ada seseorang yang menjaga parkiran 

yang letak parkiran dan sekolah tidaklah jauh. Dengan adanya begitu pihak 
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penjaga kendaraan bermotor ini sangat diuntungkan, apalagi kendaraan yang 

diparkir cukup banyak. Biaya untuk memarkirkan kendaraan cukup dengan 2000 

perak saja. Tentunya keamanan kendaraan ini sangat dipertaruhkan karena tidak 

adanya tiket parkir resmi untuk pertanggung jawaban jika terjadi sesuatu hal yang 

tidak diinginkan. Selain menjadi pengendara dibawah umur, anak – anak ini juga 

terlihat tidak menggunakan keselamatan berkendara seperti helm, hal ini yang 

menjadi penguat angka kecelekaan tertinggi untuk anak dibawah umur. 

Untuk survey kedua dilakukan di SMKN 12 Surabaya untuk perilaku dan 

tempat parkir tidak beda jauh dengan SMPN 33 Surabaya, namun disini lebih 

banyak tempat untuk menawarkan parkir tidak resmi. Harga yang dipatok tetap 

sama yaitu  2000 perak, setiap tempat memiliki langganan bagi anak – anak 

pengendara dibawah umur. Yang bisa dilihat dan  diamati disini yaitu pengendara 

dibawah umur ini juga tidak memakai helm saat berkendara, terlebih lagi mereka 

kadang melakukan balapan liar untuk menguji adrenalin di luar lingkup sekolah. 

Peneliti juga melihat anak – anak ini kurang menguasai untuk berkendara dan 

cenderung emosi saat terjadi macet dikawasan tersebut, belum  lagi mereka 

membuat ulang menaikkan gas untuk membuat kebisingan, serta melakukan 

goncengan tiga yang mana tidak diperbolehkan oleh negara tentang mengangkut 

atau menggonceng lebih dari 2 orang. 

Berbeda dengan survey tempat ketiga yang dilakukan di SMAN 5 

Surabaya yang mana parkiran yang diluar lingkup sekolah berada di dekat seperti 

food court yang berada di pinggir jalan. Disini yang berjaga untuk menjaga 

kendaraan bermotor ini berbeda juga, mereka menggunakan rompi seperti juru 

parkir yang telah diketahui Dinas Perhubungan Surabaya, namun tak jarang juga 
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ada yang tidak memakai rompi juru parkir. Disini bisa sedikit dibanggakan, 

karena para pengendara dibawah umur ini bisa dibilang cukup menguasai 

kendaraan mereka dengan melihat keadaan sekitar saat berbelok. Serta mereka tak 

lupa menggunakan lampu isyarat seperti sein untuk memberikan sinyal untuk 

berbelok. Namun  tetap saja mereka dilarang untuk menggunakan kendaraan 

secara pribadi. Untuk pihak sekolah sudah menyediakan parkiran yang luas 

namun tentunya diperuntukan untuk pengendara yang cukup umur dan surat – 

surat yang lengkap.  

4.1.4  Dokumentasi 

Dokumentasi diperlukan agar data yang telah diperoleh bisa diperkuat. 

Berdasarkan dokumentasi yang telah didapatkan dari dokumentasi dengan 

beberapa narasumber terkait baik secara observasi maupun wawancara. 

Dokumentasi dalam tempat observasi di Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan 

SMAN5 Surabaya terdapat bus sekolah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 

 

 
 Gambar 4.1 Bus Sekolah dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
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Pada gambar tersebut ditemukan Bus Sekolah didepan kantor Dinas 

Perhubungan yang hendak mengantarkan anak – anak sekolah yang sesuai dengan 

tujuan yang akan didatangi, selain itu terdapat Bus Sekolah model lain didepannya 

dengan model lama dan desain stiker lain. Namun semua Bus Sekolah tersebut 

tetaplah nyaman dan aman untuk digunakan para pelajar yang hendak pergi 

kesekolah. 

 

 

Untuk dokumentasi diatas didapati sebuah pelajar yang melanggar di 

SMKN 12 yang mana para pelajarnya tidak menggunakan helm yang terlihat dan 

didapati juga memodifikasi bagian tertentu motor, seperti spion dirubah tidak 

sesuai pabrikan, kemudian mengganti velg dan ban dengan ukuran yang besar tapi 

ukuran ban yang tipis. Hal – hal tersebut yang menjadi pemicu kecelakaan pada 

Gambar 4.2 Pengendara dibawah umur di SMKN 12 Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
 



52 
 

 

anak dibawah umur karena inginnya mereka terlihat menarik namun dapat 

merugikan banyak pihak hanya karena kepuasan semata. Selain itu didapati parkir 

ilegal yang tidak dikelola oleh pihak sekolah namun dikelola oleh perorangan 

yang menyebabkan adanya resiko kehilangan atau pencurian. 

 

 

Dibeda tempat seperti di SMPN 33 didapati juga parkir ilegal yang tidak 

dikelola oleh pihak sekolah. Namun disini lebih parahnya anak SMP sudah bisa 

membawa kendaraannya sendiri yang mana mereka sangat belum cukup umur 

untuk mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu mereka juga tidak menguasai 

cara mengendarai kendaraan bermotor atau tanda – tanda sinyal untuk berbelok, 

mereka tidak juga melihat spion saat berbelok yang mana mereka membuat kaget 

para pengemudi dibelakangnya. Hal ini juga sangat disayangkan karena mereka 

belum cukup umur untuk membawa kendaraan secara pribadi. 

Gambar 4.3 Pengendara dibawah umur di SMPN 33 Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
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Selain didua tempat yang dijelaskan tadi, ada juga di daerah SMAN 

Kompleks yang mana parkirnya terlihat dikelola oleh juru parkir yang memakai 

rompi. Namun bisa dilihat bahwa sekolah sudah menyediakan lahan parkir bagi 

para pelajar yang cukup umur dan memiliki SIM, disini para pelajar memakirkan 

kendaraannya dipinggir jalan dan saling berjajar di sisi kanan dan kiri. Selain itu 

tempat parkir ini dijaga lebih dari 1 orang untuk menata dan mengawasi 

kendaraan yang terparkir didaerah tersebut. Disisi lain mereka secara penguasaan 

kendaraan cukup mahir namun tetap saja tidak bisa dibenarkan karena mereka 

tidak memiliki SIM serta tidak cukup umur. Memakirkan kendaraan seperti ini 

juga tidak memiliki pertanggung jawaban jika terjadi suatu kejadian. 

 

Gambar 4.4 Pengendara dibawah umur di SMAN 5 Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
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Disisi lain di SMAN Kompleks didapati 2 Bus Sekolah model baru yang 

satu terparkir dan yang satu lagi selesai mengantarkan anak ke sekolah yang 

dituju. Bisa dilihat disini bahwa peminat transportasi umum masih ada, serta 

mereka juga sadar akan kesalamatan jika menggunakan kendaraan pribadi jika 

mereka belum cukup umur. Selain sadar akan keselamatan, ada juga anak yang 

tidak sempat diantarkan orang tuanya karena sibuk bekerja. Selain itu didalam 

Bus Sekolah mereka juga tidak kepanasan dan dapat bercerita dengan teman 

sekolahnya atau teman dari sekolah lain yang satu bus dan satu rute. Selain senang 

dan nyaman, mereka juga mendapatkan teman baru dari sekolah lain untuk 

menambah relasi dan teman belajar yang dapat menjadi contoh positif bagi 

temannya untuk bergaul secara baik dari lingkungan yang baik juga. 

 

Gambar 4.5 Hasil Dokumentasi Bus Sekolah Model Baru dari DISHUB 

di SMAN 5 Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
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Disisi lain dari SMAN  Kompleks juga didapati Bus Sekolah model lama 

namun penulis tidak menemukan supir busnya atau tanda – tanda bus ini bergerak 

karena kurang lebih 30 menit, penulis mengamati bus ini namun tidak juga 

berpindah seperti bus sebelumnya yaitu bus model baru. Namun bisa dilihat 

busnya sangat terawat dan tidak ada kerusakan pada warna bus atau kaca bus yang 

mana biasanya bus sudah berkarat atau kaca yang sudah tidak lagi bening. 

4.1.5  Studi Literatur  

Dari studi literatur pada artikel dan website Pemerintah Kota Surabaya dan 

Dinas Perhubungan Kota Surabaya diperoleh sebuah informasi tentang kode serta 

warna Angkutan Kota dan juga rute – rutenya. Selain Angkutan Kota ada pula 

rute tentang Bus Kota dan Bus Suroboyo. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Gambar 4.6 Hasil Dokumentasi Bus Sekolah Model Lama dari DISHUB 

di SMAN 5 Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
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wawancara, artikel, dan website, transportasi umum yang dipilih diatantaranya 

yaitu sebagai berikut : 

1. Angkutan Kota  (Angkot) 

Angkutan kota adalah salah satu sarana perhubungan dalam kota 

dan antar kota yang paling banyak ditemui dan digunakan di 

Indonesia, jenis mobil yang digunakan seperti minibus atau van yang 

dikendarai oleh supir dan dibantu juga oleh kondektur. Namun 

kondektur saat ini tidak lagi ditemui karena fakta dilapangan supir 

merangkap menjadi kondektur terkecuali di kendaraan seperti bus, 

setiap jurusan angkutan kota dibedakan oleh warna armadanya dan 

angka. Angkutan kota juga menjadi salah satu moda transportasi 

umum yang sering digunakan oleh masyarakat dalam melakukan 

aktivitas untuk berangkat kerja, kepasar, bahkan untuk membantu anak 

sekolah untuk pergi ke sekolah, selain itu juga angkutan kota juga bisa 

digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti sayuran dan buah – 

buahan. Di Surabaya angkutan kota memiliki 57 rute yang dilalui, oleh 

karena itu angkutan kota masih digunakan pada saat ini. 

2. Bus Kota 

Selain angkutan umum kota Surabaya masih memiliki sarana 

perhubungan dalam kota dan antar kota. Bus juga masih digunakan 

untuk kalangan menengah untuk menuju ke suatu tempat. Bus 

berfungsi sama seperti angkutan umum dan transportasi lainnya seperti 

berangkat bekerja, mendatangi suatu tempat yang jauh tanpa oper 

angkutan umum dan pergi kesekolah, bus kota memiliki kondektur 
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untuk membantu sang supir jika berbelok atau berhenti, selain itu tugas 

sang kondektur yaitu menarik pelanggan untuk naik ke bus dan 

merawat kendaraan itu sendiri. Bus kota Surabaya (patas dan ekonomi) 

yang melayani transportasi publik kota Surabaya memiliki 19 rute 

pada jalan-jalan utama dan di dukung oleh terminal-terminal yang 

representatif. 

3. Bus Suroboyo 

Untuk bus Suroboyo terbilang baru, karena baru saja diresmikan 

pada tahun 2018 yang mana memiliki kecanggihan dari segala 

transportasi umum yang ada di Surabaya. Transportasi massal ini juga 

mendukung upaya ramah lingkungan lantaran masyarakat bisa 

membayar dengan sampah plastik dengan cara penumpang yang akan 

naik membawa 5 botol ukurangan tanggungbotol besar, 10 gelas air 

mineral, kantong plastik (kresek) dan kemasan plastik. Selain nyaman 

dan memiliki berbagai macam manfaat, bus ini juga ramah untuk 

penyandang difabel, lansia dan ibu hamil. Suroboyo Bus juga 

dilengkapi dengan 12 kamera CCTV pada bagian dalam dan 3 kamera 

CCTV yang disematkan pada bagian luar. Keberadaan kamera-kamera 

ini untuk memberikan rasa aman bagi penumpang. Pintu bus juga 

dilengkapi sensor sehingga jika ada penumpang yang menghalangi, 

pintu tidak akan tertutup dan bus tidak akan berjalan. Bus dengan lebar 

2,4 meter dan panjang 12 meter juga dilengkapi tombol darurat jika 

terjadi kebakaran atau kecelakaan. “Pengemudi bus dapat menekan 
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tombol dan alarm akan berbunyi lalu pintu bus akan terbuka secara 

otomatis,” 

4. Bus Sekolah 

Untuk moda transportasi ini diprioritaskan untuk pelajar SD, SMP, 

hingga SMA. Dinas Perhungan kota Surabaya memberikan 

transportasi gratis bagi pelajar yang diharapkan bagi pelajar sekolah 

tidak menggunakan kendaraan pribadi apalagi tidak memiliki Surat Ijin 

Mengemudi. Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyediakan armada 

bus sekolah yang melayani beberapa rute. Diantaranya yaitu dari 

Kantor Dishub Surabaya menuju SMA Komplek dan Jl Rajawali; Rute 

Kecamatan Tandes - SMA Komplek dan Rute Kecamatan Rungkut - 

SMA Komplek. Layanan ini terutama untuk mendukung program Save 

Our Student, dimana menghindari pelajar dibawah umur yang naik 

kendaraan sendiri ke sekolah. Pasalnya sudah banyak angka 

kecelakaan akibat hal tersebut sehingga Pemkot Surabaya berusaha 

memfasilitasi dengan bus sekolah. Kedepan rencananya akan ditambah 

lagi jumlah armada sehingga lebih banyak rute yang bisa dilayani. 

4.1.6  Hasil Analisa Data 

1.  Reduksi Data 

a.  Observasi 

Hasil dari reduksi data yang dilakukan dalam tahap observasi yaitu berupa 

pengamatan Transportasi Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota 

Surabaya untuk dikatakan layak untuk beroperasi atau tidak di Kota Surabaya, ciri 
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khas dari setiap – setiap transportasi umum sendiri berbagai macam dari warna, 

detail gambar atau sticker, bentuk kendaraan, dan lain sebaginya. Sedangkan 

untuk observasi di sekolah-sekolah yaitu guna mengamati secara langsung 

pengguna kendaraan bermotor yang masih dibawah umur yang nyatanya masih 

kurang dalam menaati peraturan sebagai pengendara yang baik, mulai dari tidak 

memakai helm, parker ditempat luar sekolah bagi yang belum memiliki SIM, 

berboncengan tetapi tidak memakai helm,dan masih banyak lagi. 

b.  Wawancara 

Hasil yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan pada 3 narasumber 

tentang penelitian ini yaitu tentang transportasi umum yang cocok untuk anak usia 

12-16 tahun. Kurangnya edukasi terhadap transportasi umum menjadi sebab 

banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut, yang paling utama 

adalah faktor kesadaran dari diri sendiri tentunya. Terdapat 4 jenis moda 

transportasi yang disarankan Dinas Perhubungan untuk pelajar usia 12-16 tahun. 

Setiap transportasi umum tersebut memiliki banyak keunikan dan kelebihan yang 

dimiliki sehingga masih layak untuk digunakan secara pribadi atau bersama – 

sama dan dapat menekan angka kecelakaan yang dilakukan pengendara dibawah 

umur. Diperlukannya suatu edukasi pada anak mengenai pentingnya 

menggunakan transportasi umum ketimbang mengendarai kendaraan sendiri agar 

tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota 

juga sudah melakukan berbagai kampanye untuk mengajak menggunakan 

transportasi umum. 
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c. Survey 

Hasil yang diperoleh dari survey adalah didapatkan dari pengamatan di 

SMPN 33 Surabaya, SMKN 12 Surabaya, dan SMAN 5 Surabaya yang dimana 

para siswa dan siswi banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dari segala 

usia murid. Banyak pula yang memakirkan kendaraan mereka ditempat parkir luar 

sekolah yang dimana seharusnya tidak diperbolehkan sekolah untuk membawa 

kendaraan pribadi mereka karena tidak memiliki SIM. Selain itu dari segi 

kesiapan mereka dalam membawa kendaraan pribadi dirasa kurang karena kurang 

sigap dalam situasi lalu lintas dan kesiapan dalam menaati kelengkapan kendaraan 

bermotor contohnya tidak memakai helm. Tentunya hal-hal tersebut merupakan 

pelanggaran yang sebaiknya diperbaiki dengan tepat agar terhindar dari 

kecelakaan lalu lintas atau sanksi dari kepolisian saat ada razia. 

d. Studi  Literatur 

Hasil yang diperoleh dari studi literatur adalah didapatkan data-data 

tentang 4 macam angkutan umum yang beropeasi di Surabaya. Keempat angkutan 

umur tersebut diantara lain yaitu ada Angkot, bus kota, bus suroboyo, dan bus 

sekolah. Dari artikel dan website resmi Dinas Perhubungan kota Surabaya  

diperoleh data data karakteristik, keunikan, kelebihan, rute, jam keberangkatan, 

upaya pemerintah dalam memajukan angkutan umum untuk masyarakat, regulasi 

pemerintah, serta data data angka kecelakaan yang melibatkan anak dibawah umur 

apalagi yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi. Dari segi teknik yang 

digunakan yaitu teknik digital vektor sebab teknik tersebut mampu membuat 

gambar dengan ukuran yang lebih besar, gambar vektor obyek dapat berubah 

dengan ukuran dan bentuk tanpa menurunkan kualitas tampilannya dan dapat 
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dicetak pada resolusi tertinggi pada printer. Sedangkan untuk studi literature anak 

usia 12-16 tahun menggunakan studi literatur Krori yang berjudul Developmental 

Psychology, Homeopathic Journal 4 yang memaparkan bahwa usia masa remaja  

merupakan suatu proses penting dari rentang kehidupan dengan ditandai 

munculnya masa perubahan, usia yang bermasalah, masa dimana menjadi individu 

untuk mencari jati diri atau identitas diri, usia yang menyeramkan, dan ambang 

menuju hal yang berbau kedewasaan.  

2.    Penyajian Data 

Berdasarkan reduksi data yang telah didapatkan dari data wawancara, 

observasi, studi literatur,  maka disimpulkan: 

a. Macam - macam transportasi umum di Surabaya yang masuk dalam 

kategori cocok digunakan untuk pelajar. Transportasi umum tersebut 

berperan sangat penting dalam menekan angka kecelakaan serta dapat 

memberikan rasa aman bagi pengendara lain saat berada dijalanan. 

b. Transportasi umum yang disarankan oleh Dinas Perhubungan terdapat 4 

macam  transportasi yang cocok digunakan, diantaranya yaitu Angkutan 

Kota (Angkot), Bus Kota, Bus Suroboyo, dan Bus Sekolah. Transportasi 

umum tersebut memiliki peran dan rutenya masing – masing dalam 

mengangkut orang serta memiliki ciri khas setiap transportasinya. 

c. Terdapatnya penyebab utama dalam kecelakaan di jalanan yang 

melibatkan  pengendara dibawah umur, yang paling utama yaitu dari segi 

kematangan dalam berkendaran dan tingkat kewaspadaan di jalanan. 

d. Menurut Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang mengendarai motor/mobil minimal berusia 17 tahun. 
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Pada Pasal 281 disebutkan pula bahwa setiap orang yang mengemudikan 

Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00. 

e. Perlunya edukasi atau wawasan terhadap generasi muda yang dapat 

berfikir secara panjang untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain, 

yang dimaksudkan adalah menjaga keselamatan dan tidak menggunakan 

kendaraan secara pribadi demi menekan angka kecelakaan dijalan. 

f. Bentuk ilustrasi yang menggunakan teknik digital vektor dikarenakan 

menggabungkan antara seni memfoto dan ditracing menggunakan 

digitalisasi komputer selain itu teknik tersebut mampu membuat gambar 

dengan ukuran yang lebih besar dan  jelas. 

g. Menurut teori Krori anak usia 12 – 16 tahun  merupakan proses penting 

dari kehidupan dengan ditandai munculnya masa perubahan, usia yang 

bermasalah, masa menjadi individu untuk mencari jati diri atau identitas 

diri. 

3.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada tahap reduksi data 

lalu dilanjutkan ketahap penyajian data, maka dapat disimpulkan bahwa 

transportasi umum memiliki berbagai macam jenis kendaraan yang cocok bagi 

pelajar. Namun Dinas Perhubungan memberikan saran untuk menggunakan 4 

macam jenis transportasi umum antara lain Angkutan Kota, Bus Kota, Bus 

Suroboyo, dan Bus Sekolah. Transportasi tersebut dianjurkan karena didapati 

pengendara umur merupakan faktor penyebab utama dalam kecelakaan lalu lintas 
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karena kurangnya penguasaan kendaraan dan kewaspaan dijalan serta sudah diatur 

dalam Undang – Undang  No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang mengendarai motor/mobil minimal berusia 17 tahun. 

Pada Pasal 281 disebutkan pula bahwa setiap orang yang mengemudikan 

Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin. Maka dari itu 

Perlunya edukasi atau wawasan terhadap anak usia 12-16 yang menurut teori 

Krori anak usia tersebut merupakan proses penting dari kehidupan dengan 

ditandai munculnya masa perubahan, usia yang bermasalah, masa menjadi 

individu untuk mencari jati diri. Maka dari itu merka dibuat berfikir secara 

panjang untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain dengan bentuk 

pengemasan buku ilustrasi yang menggunakan teknik digital vektor sebab teknik 

tersebut mampu membuat gambar dengan ukuran yang lebih besar dan jelas. 

4.2  Konsep dan Keyword 

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan 

studi literature  yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam analisa. 

4.2.1  Analisis Segmentasi, Targeting, Positinioning (STP) 

1.  Segmentasi 

Pembagian pasar untuk buku ilustrasi digital vektor sebagai media 

kampanye sosial ayo naik tranportasi umum untuk anak usia 12-16 tahun 

adalah sebagai berikut: 

a.  Segmentasi Geografis 

Masyarakat di Surabaya di berbagai wilayah 
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b. Segmentasi Demografis Audiens 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

Profesi   : Pelajar SD , SMP , dan SMA/K 

Usia   : 12-16 tahun 

Status Sosial  : Menengah ke atas 

Siklus Keluarga : Keluarga Muda 

Ukuran Keluarga : 3 - 4 orang 

c. Segmentasi Demografis Market 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

Usia   : 30-50 tahun 

Status Sosial  : Menengah ke atas 

d.  Segmentasi Psikografis 

Pelajar di usia 12-16 tahun yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi, 

yang hendak berangkat menggunakan angkutan umum, yang gemar membaca 

buku yang memiliki unsur visual, orang tua yang mendukung anaknya 

membelikan buku wawasan transportasi umum, orang tua yang mendukung 

anaknya menggunakan transportasi umum. 

2.  Targetting 

Berdasarkan segmentasi pasar yang telah disebutkan diatas, maka target 

market dari buku ilustrasi digital vektor sebagai media kampanye sosial ayo naik 

tranportasi umum untuk anak usia 12-16 tahun dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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a.  Segmentasi Demografis Audiens 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

Profesi   : Pelajar SD, SMP, dan SMA/K 

Usia   : 12-16 tahun 

Status Sosial  : Menengah ke atas 

Siklus Keluarga : Keluarga Muda 

b.  Segmentasi Demografis Market 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

Usia   : 30-50 tahun 

Profesi   : Semua Profesi Pekerjaan 

Status Sosial  : Menengah ke atas 

Siklus Keluarga  : Keluarga Menengah 

Ukuran Keluarga : 2+ Orang 

Geografis  : Masyarakat Indonesia 

3.  Positioning 

Dalam hal ini buku ilustrasi dengan teknik vektor transportasi umum 

memposisikan diri sebagai media kampanye dan sarana edukasi serta wawasan 

mengenai transportasi umum di Surabaya saat ini, serta memberikan wawasan 

lebih mengenai transportasi umum yang cocok untuk usia 12-16 tahun, 

memberikan informasi tentang rute, regulasi, tarif, kelebihan, dan manfaat. Serta 

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan upaya apa saja yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan pengendara dibawah umur. 
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4.2.2  Unique Selling Preposition (USP) 

Unique Selling Preposition yang dimiliki oleh buku ilustrasi digital vektor 

sebagai media kampanye sosial ayo naik tranportasi umum adalah memadukan 

antara teks dan juga ilustrasi. Materi buku mengenai transportasi umum didukung 

dengan adanya penambahan visual berupa ilustrasi agar pembaca tidak merasa 

bosan serta dapat menarik minat baca pada pembaca. Transportasi umum yang 

akan muncul dalam buku ini merupakan 4 macam transportasi yang disarankan 

Dinas Perhubungan untuk pelajar sekolah di Surabaya. 

4.2.3  Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

Matriks SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dapat disesuaikan dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 
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Dari analisis SWOT yang telah dijabarkan diatas, maka ditemukannya 

sebuah strategi utama pembuatan buku ilustrasi transportasi umum yaitu 

merancang buku ilustrasi dengan teknik vektor tentang transportasi umum yang 

disarankan Dinas Perhubungan dengan penyajian yang menarik serta dapat 

mencegah dan menekan angka kecelakaan. 

Tabel 4.1 Analisa SWOT 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
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4.2.4 Keyword  

Tabel 4.2 Key Communication Message Perancangan Karya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
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4.2.5  Deskripsi  Konsep 

Berdasarkan analisis keyword yang telah dilakukan maka konsep yang 

akan digunakan dalam merancang buku ilustrasi transportasi umum dengan teknik 

vektor ini adalah “ Transformation”. Maksud dari keyword Transformation dalam 

hal ini ialah perubahan atau sebuah tindakan yang dapat dirubah dengan sebuah 

media buku ilustrasi yang menarik dan tidak membosankan sehingga dapat 

dipahami, diikuti, serta diterapkan dalam membantu peran pemerintah untuk SOS 

(Save Our Student) dan menekan angka kecelakan di Surabaya tepatnya. Dari 

keyword yang telah ditentukan terdapat tujuan agar target audiens dari buku 

ilustrasi transportasi umum untuk anak usia 12-16 tahun dikerucutkan dalam 4 

jenis transportasi umum. 

Selain memberikan informasi dan edukasi nantinya target audiens juga 

diajak untuk kritis dalam berfikir secara nalar pemikiran mereka agar bisa 

membedakan hal yang baik dan buruk. Tak lupa dimasukkan sebuah pesan singkat 

untuk mengingatkan tentang menjaga keamanan diri sendiri ketika menggunakan 

transportasi umum. Maka dari itu, buku ilustrasi transportasi umum ini bersifat 

informatif dan edukatif yang dapat memberikan wawasan untuk bijak dalam 

menggunakan transportasi yang sesuai dengan umurnya serta menyadarkan anak 

sedini mungkin untuk tidak mengendarai kendaraan pribadi jika belum waktunya, 

selain itu tujuan dari buku ilustrasi ini juga menambah minat baca anak dalam hal 

mengetahui macam - macam transportasi umum lebih tepatnya berada di 

Surabaya.
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4.3  Konsep Perancangan Karya 

4.3.1  Konsep Perancangan 

Konsep perancangan karya ialah rangkaian susunan perancangan 

berdasarkan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Rangkaian ini nantinya 

akan digunakan secara konsisten dalam setiap hasil implementasi karya. 

4.3.2  Tujuan Kreatif 

Tujuan dari perancangan buku ilustrasi ini adalah untuk menginformasikan 

tentang transportasi umum yang ada di Surabaya berdasarkan informasi yang 

didapatkan di Dinas Perhubungan kepada target audiens dengan tampilan yang 

menarik perhatian. Selain itu memiliki tujuan agar target audiens memiliki 

pemikiran panjang tentang mengambil tindakan dan ikut serta membantu peran 

pemerintah untuk menekan angka kecelakaan. Dengan perancangan buku ilustrasi 

transportasi umum ini diharapkan juga dapat menyadarkan para target audiens 

untuk bijak dalam menggunakan transportasi yang sesuai dengan umurnya. 

4.3.3  Strategi Kreatif 

Dalam perancangan yang dilakukan dalam buku ilustrasi ini menggunakan 

ilustrasi dengan teknik Digital Vektor  yang digunakan untuk menarik perhatian 

pembaca sehingga tidak bosan akan tulisan saja. Selain itu juga dapat membantu 

pembaca dalam hal memahami isi pesan yang disampaikan di buku tersebut, 

Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa verbal yang komunikatif 

dan dapat dengan mudah dipahami oleh target audiens. Penggunaan bahasa yang 
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mudah dipahami oleh target audiens diharpakan mempermudah dalam menyerap 

informasi dan pesan yang  berada di dalam buku. 

1. Ukuran dan halaman buku  

 Jenis buku  : Buku ilustrasi 

 Dimensi buku  : 21 x 21 cm 

 Jumlah halaman : 55 halaman 

 Gramatur isi buku : 210 gr 

 Gramatur cover : 260 gr 

 Finishing  : Jilid hard cover dengan laminasi doff 

2. Jenis layout  

Layout yang digunakan untuk pernacangan ini yaitu jenis layout Grid yang 

merupakan sebuah tata letak layout dengan skala dalam setiap penataan. Sehingga 

kesan yang ditonjolkan dalam bagian layout terkesan teratur dan berada dalam 

skala yang telah ditetapkan. Layout yang digunakan menggunakan margin 

simetris yakni halaman sebelah kanan merupakan cerminan dari halaman sebelah 

kiri. 

3.  Judul 

Judul buku yang digunakan dalam perancangan buku ilustrasi dengan 

teknik digital vektor sebagai media kampanye sosial ayo naik tranportasi umum 

untuk anak usia 12-16 tahun adalah “Ayo Naik Transportasi Umum”. Kata ini 

dipilih berdasarkan dari konsep yang telah dibuat sebelumnya. Sebab tujuan dari 

perancangan buku ini ialah untuk menginformasikan,mengedukasi,menyadarkan 
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dan membantu peran pemerintah untuk menekan angka kecelakaan pada pelajar 

yang menjadi point penting sebab nantinya akan ditonjolkan dalam judul buku ini. 

Dengan adanya pemilihan judul tersebut target audiens juga diajak untuk tidak 

hanya sekedar tahu namun target audiens diajak untuk lebih peka, sadar, dan bijak 

untuk menggunakan transportasi yang sesuai dengan umur mereka. 

4.  Sub Headline 

Sub headline yang dipilih untuk buku ilustrasi transportasi umum ini 

adalah “Gerakan perubahan untuk pelajar agar menggunakan transportasi umum 

untuk menekan angka kecelakaan”. Hal ini dipilih untuk merepresentasikan isi 

didalam buku sekaligus menjelaskan Headline yang telah ditentukan sebelumnya.  

5.  Teknik Visualisasi 

Penggambaran ilustrasi dalam buku ini menggunakan teknik Digital 

Vektor yang mana merupakan penggabungan antara gambar manual yang 

kemudian untuk hasil akhir menggunakan teknik digitalisasi. Gaya ilustrasi yang 

digunakan yaitu Naturalis  yang mana memiliki artian menggambar bentuk yang 

nyata (realis) yang ada dialam tanpa pengurangan atau penambahan. Warna 

merupakan elemen tambahan yang ada didalam pembuatan sebuah ilustrasi yang 

menjadi pembeda dengan ilustrasi yang terdapat pada buku edukasi transportasi 

umum. Objek yang digunakan dalam ilustrasi ini asli dan dapat dikenali walaupun 

ada unsur yang membedakan seperti kode dan stiker. 

Elemen visual lain yang mendukung untuk ilustrasi inti dalam 

perancangan buku ilustrasi transportasi umum di Surabaya yang diolah 
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menggunakan teknik Digital Vektor sehingga antara elemen visual yang satu 

dengan yang lain terlihat lebih selaras. Elemen visual tersebut diantaranya: 

a.  Transportasi Umum 

Merupakan gambar ilustrasi yang digunakan sebagai elemen utama 

atau objek utama dalam buku ini sebab terdapat 4 jenis transportasi umum 

yang akan ada didalamnya. Objek ini dibuat dengan tampak perspektif 

tampilan 3/4 agar terlihat menarik. 

 

Gambar 4.7 Elemen Utama atau Objek Utama 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019 

b.  Ambulance, Perawat, dan Korban 

Ilustrasi ini dibuat untuk  menggambarkan sebab akibat yang telah 

dilakukan karena adanya kesalahan yang diperbuat secara sengaja atau tidak 

sengaja. Sesuai dengan tujuan yang disampaikan dalam buku ini yaitu untuk 

menyadarkan kesalahan yang sering dilakukan oleh pengendara dibawah 

umur.  
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Gambar 4.8 Ambulance, Perawat, dan Korban 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019 

c.  Halte 

Merupakan gambar ilustrasi yang identik dengan tempat 

pemberhentian transportasi umum yang dapat mendukung tampilan gambar 

atau elemen utama dalam buku ini nantinya. 

 

Gambar 4.9 Objek Pendukung Media Utama 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019 

d.  Bangunan 

Merupakan gambar ilustrasi sebuah gedung atau bangunan yang 

dibuat untuk tambahan dan juga sebuah informasi suatu tempat agar pembaca 

tidak kebingungan mencari tempat yang dimaksudkan 
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Gambar 4.10 Gedung atau Bangunan Objek Pendukung 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019 

e.  Handphone 

Handphone digunakan dalam buku ini untuk objek pendukung yang 

memberikan informasi dari aplikasi online, handphone ini dilustrasikan 

menyala dengan ada informasi ditengahnya dengan secara informatif dan 

jelas. 

 

Gambar 4.11 Handphone Menyala 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019 

6.  Bahasa 

 Bahasa yang akan digunakan untuk buku ilustrasi transportasi umum 

dengan teknik Digital Vektor ini menggunakan Bahasa Indonesia yang 

komunikatif namun mudah untuk dipahami sehingga pesan atau informasi 
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mengenai transportasi umum dalam uraian dapat diterima dengan baik oleh 

pembaca atau target audiens. Pemilihan kata atau diksi suatu yang harus 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi pemahaman dari target audiens terhadap 

pesan yang disampaikan nantinya. 

7.   Warna 

Warna kombinasi yang digunakan untuk pembuatan ilustrasi vektor 

transportasi umum yang cocok digunakan untuk para pelajar di Surabaya adalah 

kombinasi warna tipe “Creativity” & “Intelligence” yang diambil dari buku 

karangan Terry Stone yang berjudul Color Design Workbook. Tipe Creativity 

dipilih sebab memiliki kesan yang semangat dan energik sedangkan Tipe 

Intelligence merupakan warna yang tenang dan cerdas. Hubungan pemilihan 

warna Creativity dan Intelligence dengan pemilihan keyword “Transformation” 

disebabkan karena memiliki sebuah makna yang berhubungan, warna yang dipilih 

mempunyai makna yang melambangkan kesan semangat dan cerdas, hal ini sama 

pula dengan makna keyword yang memiliki makna perubahan yang tentunya 

ingin memiliki semangat perubahan, tenang dalam memikirkan sesuatu serta 

cerdas dalam mengambil langkah yang benar untuk keselamatan orang lain dan 

diri sendiri dalam menggunakan transportasi untuk berangkat ke suatu tempat atau 

sekolah. 

Skema warna yang digunakan ialah susunan dari primer atau utama 

dimana  warna yang digunakan warna dasar kemudian ditambah dengan warna 

turunan terang dan gelap agar tetap dalam 1 warna tipe yang digunakan 

sebelumnya. Skema warna yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.12 Color Workbook : Creativity & Intelligence 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

8.   Tipografi 

Jenis huruf yang akan digunakan berdasarkan konsep dari keyword adalah 

jenis huruf Handwritten digunakan untuk Headline, Sub Headline dan Body Text. 

Untuk bagian Headline atau judul menggunakan Font Budidaya yang dibuat oleh 

7Ntypes sedangkan untuk bagian Sub Headline dan Body Text menggunakan Font 

Just Tell me what yang dirancang oleh 7Ntypes juga. Jenis huruf Handwritten 

dipilih sebab jenis font tersebut meimbulkan rasa ketertarikan dan tidak kaku serta 

menarik perhatian sehingga menimbulkan kesan yang akrab kepada pembaca. 

 

Gambar 4.13  Jenis Font Budidaya 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Gambar 4.14 Jenis Font Just Tell me what 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

9.  Sinopsis 

Surabaya memiliki berbagai macam jenis transportasi umum yang 

beroperasi, namun saat ini masih disayangkan bahwa para pelajar dibawah umur 

enggan menggunakan transportasi umum dengan berbagai alasan sehingga 

membawa kendaraan sendiri. Menurut Dinas Perhubungan ada 4 jenis kendaraan 

transportasi umum yang cocok digunakan untuk pelajar sekolah. Kurangnya 

informasi yang edukatif tentunya memiliki dampak yang buruk bagi generasi 

penerus bangsa, Pentingnya sebuah informasi yang jelas mengenai transportasi 

umum di Surabaya yang diperkenalkan sejak di bangku SMP tentunya akan 

membantu menyadarkan mereka untuk bijak dalam menggunakan transportasi 

yang sesuai dengan umur mereka kedepannya. Berbagai macam jenis serta 

informasi apa yang saja yang ada serta dimana dan bagaimana tempat untuk 

mencari transportasi dengan berbagai kode dan jurusan. Dalam buku ini  terdapat 

ulasan mengenai 4 jenis transportasi umum yang ada di Surabaya yang memiliki 

keunikan dari segi warna,fasilitas,dan jurusan sehingga dapat memudahkan para 

pembaca atau pelajar untuk menggunakan transportasi umum tersebut yang 

mungkin belum mereka kenal atau naiki sebelumnya. 
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4.3.4  Strategi Media 

Media yang akan digunakan dalam perancangan digital vektor  sebagai 

media kampanye sosial “ayo naik transportasi umum” untuk anak usia 12-16 

tahun ini dibagi menjadi  2 media yaitu media utama dan media pendukung. 

Media utama yang digunakan adalah buku ilustasi tentang transportasi umum 

dengan teknik Digital Vektor sedangkan media pendukungnya adalah media yang 

digunakan untuk mempromosikan maupun membantu media utama. Media yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Buku ilustrasi 

Buku ilustrasi dipilih sebagai media utama sebab memiliki elemen – 

elemen visual seperti ilustrasi yang dapat menarik perhatian pembaca terutama 

12-16 tahun yang bosan melihat tulisan saja. Selain itu sulit ditemukan sebuah 

buku ilustrasi yang dengan Digital Vektor yang bersifat realis membahas tentang 

transportasi umum yang ada di Surabaya apalagi untuk difokuskan dalam suatu 

kategori atau untuk pelajar. 

2. X-Banner 

Media X-Banner merupakan media promosi yang digunakan untuk 

memberi sebuah pengetahuan terhadap target market mengenai konten – konten 

produk yang ditawarkan. Selain itu X-Banner memiliki kelebihan lain yaitu 

mudah dilihat, menarik perhatian, dan membuat penasaran pembaca untuk tertarik 

mengetahui suatu produk yang diinformasikan. 

 



80 
 

 

3. Stiker 

Penggunaan stiker untuk tambahan setiap pembelian buku, yang selain itu 

stiker dapat juga dijadikan sebuah media promosi. Stiker memiliki sifat 

fleksibilitas yang tinggi dam keunikan untuk mengenal sebuah jasa atau produk. 

Selain itu juga sebagai hiasan untuk memperindah tempat. 

4. Poster 

Media poster digunakan untuk media pemberi informasi yang disebarkan 

saat proses peluncuran buku. Poster memiliki sebuah kelebihan sebagai khalayak 

serta dapat mengatur tempo bacaan, yang dalam artinya pembaca dapat 

mengulangi bacaannya kembali. Karena sifatnya tercetak secara permanen dan 

kekuatan utamanya dapat dijadikan sebuah bukti. 

5. Kaos  

Kaos kurang lebih kegunaannya sama seperti stiker yang mana berfungsi 

untuk mempromosikan produk yang akan dijual nanti selain itu juga dapat 

menarik perhatian jika desain baju dibuat sangat kekinian. 

7. Notebook 

Notebook digunakan untuk media promosi dan pendukung. Selain itu 

dapat digunakan sebagai media mencatat untuk sebuah informasi yang penting 

ataupun disimpan sebagai koleksi. Notebook juga dapat digunakan sebagai 

Merchandise untuk memikat penjualan buku yang akan dijual 
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7. Totebag 

Totebag dipilih untuk media pendukung sebab kegunaannya dapat 

dijadikan fashion yang dapat dibawa kemana – mana dan dapat mempermudah 

untuk mempromosikan untuk menarik penjualan buku penulis kepada semua 

khalayak umum. 

8. Pin 

 Media pendukung lainnya yaitu pin. Karena dapat dijadikan aksesoris 

yang bisa ditempatkan di totebag atau ditempat lain yang fungsinya agar 

mengingat dan mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Selain 

itu juga berfungsi sebagai Merchandise. 

9. Gantungan kunci 

Gantungan kunci dipilih untuk media pendukung dan dapat diingat oleh 

audiens dan mempromosikan serta mengenalkan produk atau jasa yang akan 

dijual selain juga sebagai Merchandise. 

4.3.5  Ukuran Buku Ilustrasi 

Dalam serbuah perancangan buku ilustrasi transportasi umum ukuran 

customs yang akan digunakan dengan ukuran 21cm dan 21cm menggunakan 

kertas A3 dengan mengehemat biaya cetak dan mengurangi kebosanan akan 

format yang berukuran Standart International yang digunakan secara umum. 

Pemilihan ukuran 21cm x 21cm sebagai ukuran buku memiliki tujuan untuk 

mempermudah tata letak buku agar tidak terlalu besar, buku ini juga 

mempertimbangkan dalam peletakkan informasi 
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Gambar 4.15 Ukuran Buku Ilustrasi Transportasi Umum  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

4.3.6  Perancangan Desain Layout 

1. Desain Cover dan Cover Belakang 

  

Gambar 4.16 Sketsa Layout Cover Depan (kanan) dan Cover Belakang 

(Kiri) 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Layout pada halaman sampul atau cover terdapat gambar memuat sebuah 

Bus Suroboyo yang sedang hangat – hangatnya dan dibanggakan Kota Surabaya 

dengan  penempatan diatas judul dengan ukuran yang besar. Kemudian pada 

bagian tengah dituliskan judul buku dengan sub judul dengan ukuran yang cukup 

besar dan jelas serta dibawah sub judul diberikan Credit pencipta buku. Untuk 

bawah Credit pencipta diberikan gambar sebuah halte untuk pelengkap dari 
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gambar bus yang mana untuk menutupi bagian kosong yang ada pada bagian 

bawah. Pada bagian Cover belakang diberikan sinopsis pada bagian atas ke tengah 

dengan penjelasan yang lengkap dan singkat agar mudah dipahami oleh pembaca 

dan hal tersebut bertujuan agar pembaca mengetahui isi dari buku dan memiliki 

rasa ingin tahu lebih meskipun hanya bagian intinya bukan secara menyeluruh.. 

Kemudian ditambah dengan gambar halte juga namun dengan sedikit tambahan 

sebuah bus kota agar tidak terlihat sepi dan dapat menarik perhatian sang 

pembaca. 

2.  Halaman penjeda sebelum halaman pembuka 

  

Gambar 4.17 Sketsa Halaman Penjeda Sebelum Pembuka 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ini terdapat gambar rambu -  rambu lalu lintas yang identik 

dengan isi buku yang akan dijadikan sebagai ilustrasi pelengkap. Kemudian 

rambu – rambu tersebut ditata dengan rapi dan teratur agar membentuk suatu 

pattern yang dapat dijadikan sebagai pembuka yang memiliki kesan informatif 

sesuai dengan hal yang berkaitan dengan lalu lintas saat pembaca membuka buku 

tersebut. 
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3.  Halaman I dan II 

  

Gambar 4.18 Sketsa Halaman I dan II 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman I digunakan untuk pembuka kedua yang dimulai dengan judul 

buku ditengah diikuti dengan penambahan sub judul dan nama pencipta. 

Sedangkan untuk halaman II sebagai halaman Hak Cipta dari buku tersebut. 

4.  Halaman III  dan IV 

  

Gambar 4.19 Sketsa Halaman III dan IV 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Selanjutnya terdapat halaman III yang menampilkan kata sapaan dan 

penyambutan kepada pembaca sebelum memulai mebaca isi buku dengan 

memberikan visual seperti rambu – rambu lalu lintas agar terlihat menarik, untuk 

halaman IV terdapat ucapan terima kasih untuk Tuhan YME, keluarga, dan masih 
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banyak lagi atas sebuah dukungan untuk menyelesaikan buku tersebut. Ganbar 

yang diberikan berupa papan pemberitahuan dengan tekstur seperti kayu seakaan 

sebuah informasi yang sangat penting. Untuk penataan ditempatkan di tengah 

papan agar terlihat rapi dan menarik, 

5  Halaman iii dan iv 

  

Gambar 4.20 Sketsa Halaman V dan VI 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Untuk halaman V terdapat sebuah teks daftar isi yang ditempatkan 

ditengah halaman dan diberi warna biru agar menarik perhatian sang pembaca 

agar tidak bosan melihat warna hitam dan putih saja, kemudian bagian isi 

ditempatkan dibawah judul agar terlihat rapi dan sama. Pada bagian halaman VI 

terdapat kata selamat datang untuk pembaca untuk halaman penjeda agar rileks 

sebelum membaca dan memahami kata – kata dalam buku tersebut.  
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6.  Halaman 1 dan 2 

  

Gambar 4.21 Sketsa Halaman 1 dan 2 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pada halaman  1 terdapat sebuah penjelasan untuk sebuah transportasi 

umum dengan penambahan gambar polisi dengan pelengkap gambar rambu – 

rambu lalu lintas agar tidak terlalu kaku, selain rambu – rambu ditambahkan juga 

lampu menyala yang mana mewakili tanda mengerti atau tahu tentang informasi 

yang akan disampaikan. Pada halaman 2 terdapat ganbar tangan memegang 

handphone yang berisi informasi tentang sekilas transportasi umum disurabaya 

dengan informasi yang jelas dan padat. Selain itu ditambahkan gambar bus untuk 

pelengkap informasi yang disajikan. Penataan diatur semedikian rupa agar tidak 

terlihat berantakan dan dapat menarik perhatian pembaca dengan keseimbangan 

gambar dan tulisan. 
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7.  Halaman 3 dan 4 

  

Gambar 4.22 Sketsa Halaman 3 dan 4 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pada halaman 3  terdapat gambar mirip mesin pencari “google” yang 

menjelaskan tentang macam – macan transportasi yang ada di Surabaya dengan 

tampilan yang dibuat persis atau mirip agar terlihat memang benar – benar 

mencari informasi. Untuk halaman 4 terdapat gambar buku yang dibuka dan 

berisikan sebuah informasi yang  menjelaskan tentang undang – undang dan 

hukuman serta denda bagi pelanggar seperti pengedara dibawah umur. 

8.  Halaman 5 dan 6 

  

Gambar 4.23 Sketsa Halaman 5 dan 6 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Pada halaman 5 terdapat sebuah grafik atau tabel yang menyajikan 

informasi banyaknya jumlah korban berdasarkan umur dari 1-100. Tabel tersebut 

digambarkan secara simpel dan tidak terlalu rumit agar pembaca tidak merasa 

kebingungan melihat tabel yang disuguhkan, namun untuk halaman ke 6 

dijelaskan sebuah penyebab terjadinya kecelakaan pada anak dibawah umur 

berdasarkan survey dilapangan dengan penambahan gambar anak pelajar yang 

dibantu tim medis dengan gambar mobil ambulance sebagai pelengkapnya. 

9.  Halaman 7 dan 8 

  

Gambar 4.24 Sketsa Halaman 7 dan 8 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Untuk halaman ke 7 dibuat penjeda dengan kalimat ajakan untuk membaca 

secara lengkap dan penambahan gambar rambu – rambu lalu lintas serta garis 

putus – putus agar terlihat santai dan menarik. Halaman ke 8 merupakan halaman 

pembuka untuk “Bus Suroboyo” dengan memadukan 3 warna yang ditata 

sedimikian rupa. 
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10.  Halaman 9 dan 10 

  

Gambar 4.25 Sketsa Halaman 9 dan 10 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ke 9 menampilkan gambar “Bus Suroboyo” dengan background 

yang sama berwarna oren, biru, dan putih. Ditambah pula pattern bentuk – bentuk 

plus, lingkaran, dan segitiga.  Halaman ke 10 menampilkan informasi tentang 

“Bus Suroboyo” secara lengkap dan singkat serta diberikan gambar botol dan 

tempat sampah untuk mewakili informasi yang disampaikan. 

11.  Halaman 11 dan 12 

  

Gambar 4.26 Sketsa Halaman 11 dan 12 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Pada halaman ke 11 dan 12 merupakan halaman yang menginformasikan 

rute – rute yang dilewati “Bus Suroboyo” dari rute pulang pergi. Selain 

menampilkan informasi, pada halaman ini juga ditambahkan sebuah gambar halte 

bus beserta dengan orang yang menunggu didalamnya ditambah dengan ada 

gambar seorang anak SMP dan SMA yang menunggu. 

12.  Halaman 13 dan 14 

  

Gambar 4.27 Sketsa Halaman 13 dan 14 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pada halaman ke 13 menampilkan tentang bagaimana agar kita bisa 

menemukan “Bus Suroboyo” ini, dengan memberikan informasi yang singkat dan 

jelas tentunya sangat mengedukasi dengan penambahan gambar ponsel pintar 

yang dipegang dengan tampilan aplikasi “Go-Bis”. Halaman ke 14 merupakan 

halaman pembuka untuk “Angkutan Kota” dengan memadukan 3 warna yang 

ditata sedimikian rupa. 
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13.  Halaman 15 dan 16 

  

Gambar 4.28 Sketsa Halaman 15 dan 16 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ke 15 Menampilkan sebuah gambar angkot berwarna oren terang 

dengan tampilan kode C untuk memperjelas informasi rute selanjutnya selain itu 

juga menampilkan background yang sama dengan penambahan 3 warna yang 

berbeda. Untuk halaman ke 16 penjelasan informasi tentang rute angkot kode C 

dari rute berangkat hingga rute pulang. 

14.  Halaman 17 dan 18 

  

Gambar 4.29 Sketsa Halaman 17 dan 18 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman ke 17 Menampilkan sebuah gambar angkot berwarna kuning 

pucat dengan tampilan kode F untuk memperjelas informasi rute selanjutnya 

selain itu juga menampilkan background yang sama dengan penambahan 3 warna 

yang berbeda. Untuk halaman ke 18 penjelasan informasi tentang rute angkot 

kode F dari rute berangkat hingga rute pulang. 

15.  Halaman 19 dan 20 

  

Gambar 4.30 Sketsa Halaman 19 dan 20 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ke 19 Menampilkan sebuah gambar angkot berwarna biru  

dengan tampilan kode MLK untuk memperjelas informasi rute selanjutnya selain 

itu juga menampilkan background yang sama dengan penambahan 3 warna yang 

berbeda. Untuk halaman ke 20 penjelasan informasi tentang rute angkot kode 

MLK  dari rute berangkat hingga rute pulang. 

 

 

 



93 
 

 

16.  Halaman 21 dan 22 

  

Gambar 4.31 Sketsa Halaman 21 dan 22 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ke 21 Menampilkan sebuah gambar angkot berwarna kuning 

terang dengan tampilan kode O untuk memperjelas informasi rute selanjutnya 

selain itu juga menampilkan background yang sama dengan penambahan 3 warna 

yang berbeda. Untuk halaman ke 22 penjelasan informasi tentang rute angkot 

kode O dari rute berangkat hingga rute pulang. 

17.  Halaman 23 dan 24 

  

Gambar 4.32 Sketsa Halaman 23 dan 24 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman ke 23 Menampilkan sebuah gambar angkot berwarna oren pucat 

dengan tampilan kode V untuk memperjelas informasi rute selanjutnya selain itu 

juga menampilkan background yang sama dengan penambahan 3 warna yang 

berbeda. Untuk halaman ke 24 penjelasan informasi tentang rute angkot kode V 

dari rute berangkat hingga rute pulang. 

18.  Halaman 25 dan 26 

  

Gambar 4.33 Sketsa Halaman 25 dan 26 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ke 25 Menampilkan sebuah gambar angkot berwarna biru terang 

dengan tampilan kode W untuk memperjelas informasi rute selanjutnya selain itu 

juga menampilkan background yang sama dengan penambahan 3 warna yang 

berbeda. Untuk halaman ke 26 penjelasan informasi tentang rute angkot kode W 

dari rute berangkat hingga rute pulang. 
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19.  Halaman 27 dan 28 

  

Gambar 4.34 Sketsa Halaman 27 dan 28 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ke 27 Menampilkan sebuah gambar angkot berwarna coklat 

dengan tampilan kode WB untuk memperjelas informasi rute selanjutnya selain 

itu juga menampilkan background yang sama dengan penambahan 3 warna yang 

berbeda. Untuk halaman ke 28 penjelasan informasi tentang rute angkot kode WB 

dari rute berangkat hingga rute pulang. 

20.  Halaman 29 dan 30 

  

Gambar 4.35 Sketsa Halaman 29 dan 30 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman ke 29 Menampilkan sebuah gambar angkot berwarna kuning biru 

dengan tampilan kode WK untuk memperjelas informasi rute selanjutnya selain 

itu juga menampilkan background yang sama dengan penambahan 3 warna yang 

berbeda. Untuk halaman ke 30 penjelasan informasi tentang rute angkot kode WK 

dari rute berangkat hingga rute pulang. 

21.  Halaman 31 dan 32 

  

Gambar 4.36 Sketsa Halaman 31 dan 32 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pada halaman ke 31 menjelaskan tentang informasi tentang angkutan kota 

yang mejelaskan besaran tarif hingga kelebihan dari angkot itu sendiri dengan 

penambahan gambar uang 2000 dan gambar uang yang ditabung kedalam toples 

kaca. Untuk halaman ke 32 informasi tentang bagaimana cara menemukan 

angkutan kota dengan informasi yang jelas serta penambahan gambar halte 

beserta orang – orang yang menunggu kedatangan transportasi umunya. 
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22.  Halaman 33 dan 34 

  

Gambar 4.37 Sketsa Halaman 33 dan 34 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

. Halaman ke 33 merupakan halaman pembuka untuk “Bus Kota” dengan 

memadukan 3 warna yang ditata sedimikian rupa agar terlihat menarik. Halaman 

ke 34 menampilkan gambar “Bus Kota” dengan background yang sama berwarna 

oren, biru, dan putih. Ditambah pula pattern bentuk – bentuk plus, lingkaran, dan 

segitiga.   

23.  Halaman 35 dan 36 

  

Gambar 4.38 Sketsa Halaman 35 dan 36 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Pada halaman ke 35  merupakan halaman yang menginformasikan tentang 

berapa tarif yang diberikan dan apa kelebihan dari bus kota yang ada, selain itu 

pada halaman ke 36 merupakan rute – rute yang dilewati “Bus Kota” dari rute 

pulang pergi. Selain menampilkan informasi, pada halaman ini juga ditambahkan 

sebuah gambar halte bus beserta dengan orang yang menunggu didalamnya 

ditambah dengan ada gambar seorang anak SMP dan SMA yang menunggu. 

24.  Halaman 37 dan 38 

  

Gambar 4.39 Sketsa Halaman 37 dan 38 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Untuk halaman ke 37 informasi tentang bagaimana cara menemukan Bus 

Kota dengan informasi yang jelas serta penambahan gambar halte beserta orang – 

orang yang menunggu kedatangan transportasi umunya. Halaman ke 38 

merupakan halaman pembuka untuk “Bus Sekolah” dengan memadukan 3 warna 

yang ditata sedimikian rupa agar terlihat menarik. 
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25.  Halaman 39 dan 40 

  

Gambar 4.40 Sketsa Halaman 39 dan 40 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ke 39 dan 40 menampilkan gambar “Bus Sekolah Baru” dan 

“Bus Sekolah Lama” dengan background yang sama berwarna biru gelap, putih, 

dan oren. Ditambah pula pattern bentuk – bentuk plus, lingkaran, dan segitiga.  

Gambar tersebut dibuat berhadapan agar terlihat perbedaan dari bentuk dan warna 

yang ada. Kedua bus ini masih aktif digunakan oleh Dinas Perhubungan kota 

Surabaya untuk mengantar dan menjemput anak – anak sekolah. 

26.  Halaman 41 dan 42 

  

Gambar 4.41 Sketsa Halaman 41 dan 42 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Untuk halaman ke 41 informasi tentang tarif dan kelebihan dari bus 

sekolah satu ini, namun disini memiliki 1 tonjolan unik yaitu dengan penambahan 

gambar kartu seperti ATM/KTP yang digunakan sebagai tanda pengenal juga 

kartus absensi bagi para pelajar yang menggunakan bus sekolah ini. Pada halaman 

42 berisikan tentang rute – rute yang dilewati “Bus Sekolah” dari rute pulang 

pergi berserta gambar gedung salah satu sekolah SMA. 

27.  Halaman 43 dan 44 

  

Gambar 4.42 Sketsa Halaman 43 dan 44 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Untuk halaman ke 43 informasi tentang bagaimana cara menemukan Bus 

Sekolah dengan informasi yang jelas serta penambahan gambar gedung beserta 

Informasi gedung tersebut. Halaman 44 merupakan ucapan terima kasih dari 

penulis karena meluangkan waktu untuk membaca. 
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28.  Halaman 45 dan 46 

  

Gambar 4.43 Sketsa Halaman 45 dan 46 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ke 45 menjelaskan tentang  pesan dari penulis untuk pembaca 

terutama untuk pelajar yang ada di Indonesia jika ingin menggunakan transportasi 

umum demi keselamatan berasama. Halaman ke 46 menampilkan 4 jenis 

transportasi umum yang dijadikan stiker untuk aksesoris atau hiasan suatu benda 

agar dapat terlihat menarik, selain itu berfungsi sebagai promosi dari buku yang 

diciptakan penulis. 

29.  Halaman 47 dan 48 

  

Gambar 4.44 Sketsa Halaman 47 dan 48 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman 47 berisikan tentang kesan apa yang dialami pembaca saat 

membaca buku ini, dan penulis berharap agar pembaca menuliskan kesannya 

dibuku ini sebagai catatan mereka, atau feedback kepada penulis. Halaman 48 

merupakan halaman terakhir dari buku yang berisikan biodata dari penulis untuk 

informasi ataupun kerjasama yang akan dikembangkan nantinya. 

30.  Halaman penjeda setelah halaman penutup 

  

Gambar 4.45 Halaman penjeda sebelum halaman penutup 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ini terdapat gambar rambu -  rambu lalu lintas yang identik 

dengan isi buku yang akan dijadikan sebagai ilustrasi pelengkap. Kemudian 

rambu – rambu tersebut ditata dengan rapi dan teratur agar membentuk suatu 

pattern yang dapat dijadikan sebagai penutup yang memiliki kesan informatif 

sesuai dengan hal yang berkaitan dengan lalu lintas saat pembaca membuka buku 

tersebut. 

 

 

 



103 
 

 

31. Media Promosi X-banner 

  

Gambar 4.46 Sketsa Desain X- Banner 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Layout X-Banner menggunakan 4 ilustrasi vektor transportasi umum yang 

ada di Surabaya dengan disusun seperti bercabang dengan 1 titik pusat yaitu Bus 

Suroboyo dengan penambahan garis putus – putus sebagai ciri khas dari buku ini, 

sedangkan bagian atas diberikan judul, sub judul, penulis, dan sinopsis.  Teks 

sudah diatur dengan pengaturan rata kanan kiri. 

32. Media Promosi Poster 

  

Gambar 4.47 Sketsa Desain Poster 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Poster ini menggunakan ilustrasi vektor yang sama pada penggunaan 

dalam X-Banner. Bagian isi juga terdapat sinopsis, judul buku, dan penulis. Poster 

ini nantinya akan dicetak A3 dengan ukuran  21cm x 29,7cm dicetak di Art Paper 

210gr. 

33. Layout  Stiker 

  

Gambar 4.48 Sketsa Desain Stiker 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Layout untuk stiker pada perancangan buku “Ayo Naik Transportasi 

Umum” menggunakan 4 jenis transportasi yang ada dibuku yang kemudian akan 

diaplikasikan ke dalam media stiker. Selain itu ada juga yang menggunakan teks 

saja yang bertuliskan “Ayo Naik Transportasi Umum”. 

34. Layout  Notebook 

  

Gambar 4.49 Sketsa Desain Notebook 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Layout notebook ini nantinya akan dicetak A5 dengan jilid spiral dengan 

ketebalan sekitar 50 halaman dengan finish Cover dan Backcover yang 

menggunakan Finishing Doff.  Ilustrasi yang digunakan kurang lebih sama 

dengan sebelumnya namun hanya menggunakan salah satu objek dari isi buku, 

untuk isi dari layout notebook ini hanya judul dan penulis saja. Bagian belakang 

juga terdapat 1 gambar transportasi umum dengan tampilan setengah namun 

berukuran besar serta qoutes dari keyword. 

35. Layout  Gantungan Kunci 

  

Gambar 4.50 Sketsa Desain Gantungan Kunci 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Layout untuk desain gantungan kunci berdasarkan 4 jenis transportasi 

umum yang berbentuk non-Potrait agar dapat dilihat dengan jelas dan menjad satu 

kesatuan yang ditambahkan tulisan judul buku “Ayo Naik Transportasi Umum” 

berbentuk gantungan kunci berbentuk bulat dengan laminasi doff. 
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36. Layout  Pin 

  

Gambar 4.51 Sketsa Desain Pin 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Layout pin ini berbanding terbalik dengan pemilihan gambar 4 jenis 

transportasi umum di gantungan kunci, dalam pin ini lebih memilih gambar 

ilustrasi Portrait dari ke 4 jenis transportasi umum  dan juga terdapat tulisan ayo 

naik transportasi umum. Hal ini bertujuan agar terdapat variasi antara pin dan 

gantungan kunci. Finishing pin ini juga menggunakan Laminasi Doff disertai 

dengan text judul buku dalam setiap desain pinnya.  

37. Layout  Totebag 

  

Gambar 4.52 Sketsa Desain Totebag 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Layout totebag yang digunakan dalam media ini berukuran A4+ berwarna 

putih dengan menampilkan salah satu transportasi umum yang ada dengan 

penambahan teks judul beserta nama penulis sebagai tanda pengenal pada buku 

tersebut. Peletakan gambar tersebut diletakkan ditengah dengan penambahan garis 

putus – putus sebagai identitas visual dari buku transportasi umum. 

38. Layout  Kaos 

  

Gambar 4.53 Sketsa Desain Kaos 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Layout kaos untuk tampilan depan diletakkan pada kiri atas dada dengan 

tulisan judul berwarna putih yang dicocokan dengan model baju yang sedang hits 

saat ini. Selain itu pada desain belakang didesain dengan penamabahan salah satu 

transportasi umum yaitu Bus Suroboyo dengan penambahan garis putus – putus 

untuk menambah kesan anak muda yang energik. 
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4.4  Implementasi Karya 

4.4.1  Media Utama 

1. Desain Cover dan Cover Belakang 

  

Gambar 4.54 Design Layout Cover Depan (kanan) dan Cover 

Belakang (Kiri) 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Bagian cover diberi gambar Bus Suroboyo sebagai transportasi umum 

ikonik khas Surabaya dengan tambahan halte untuk pelengkap gambar utama 

ditambah karakter orang – orang yang menunggu, penggunaan ilustrasi tersebut 

memunculkan karakter semangat menggunakan transportasi umum dan 

memberikan informasi bagi pembaca atau target audience bahwa buku tersebut 

mengenai ilustrasi transportasi umum di Surabaya. 

2.  Halaman penjeda sebelum halaman pembuka 

  

Gambar 4.55 Design Halaman Penjeda Sebelum Pembuka 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Setelah cover diberikan halaman penjeda berupa ilustrasi rambu – rambu 

lalu lintas yang bertujuan untuk memberikan kesan bahwa transportasi umum 

berkaitan dengan rambu – rambu yang sudah dipasang dijalanan. 

3.  Halaman I dan II 

  

Gambar 4.56 Design Halaman I dan II 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pada halaman I digunakan untuk halaman pembuka dengan menggunakan 

tipografi yang mewakili judul : Ayo Naik Transportasi Umum dengan sub judul : 

Gerakan Perubahan  Untuk Pelajar Agar Menggunakan Transportasi Umum 

Untuk Menekan Angka Kecelakaan, pada bagian tengah kebawah terdapat nama 

penulis. Untuk halaman II diletakkan judul pada bagian atas kemudian pelengkap 

nama penulis beserta editor pada bagian bawah dengan pemilihan warna putih 

untuk halaman I dan II. 
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4.  Halaman III  dan IV 

  

Gambar 4.57 Design Halaman III dan IV 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pada Halaman III ucapan sapaan bagi pembaca dengan gambar seperti 

rambu – rambu lalu lintas berwarna biru sedangkan Halaman IV merupakan 

halaman terima kasih penulis untuk orang orang terdekat dengan penggambaran 

ilustrasi kota dan papan kayu pengumunan. 

 5  Halaman iii dan iv 

  

Gambar 4.58 Design Halaman V dan VI 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman V merupakan halaman tentang daftar isi dari buku tersebut 

sedangkan halaman IV  merupakan kata pembuka untuk buku “Ayo Naik 

Transportasi Umum” dengan pemilihan warna oren. 

6.  Halaman 1 dan 2 

  

Gambar 4.59 Design Halaman 1 dan 2 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 1 membahas tentang transportasi umum secara umum dengan 

beberapa kriteria ideal dan tujuan serta definisi tentang transportasi umum. Untuk 

penjelasan ditempatkan dibagian kanan dan bagian kiri diisi ilustrasi pak polisi 

dengan rambu – rambu dibelakangnya. Halaman 2 berisi tentang sekilas tentang 

transportasi umum di Surabaya dengan ilustrasi Handphone menyala dengan 

ditambah ilustrasi Bus pada atas kanan dan kiri bawah. 
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7.  Halaman 3 dan 4 

  

Gambar 4.60 Design Halaman 3 dan 4 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 3 merupakan halaman tentang macam – macam transportasi 

umum yang ada di Surabaya.  Halaman 4 berisikan tentang peraturan undang – 

undang yang wajib diketahui oleh pembaca atau seluruh orang  tentang 

pengendara di bawah umur dan memiliki SIM saat berkendara serta jika terjadi 

kecelakaan. 

8.  Halaman 5 dan 6 

  

Gambar 4.61 Design Halaman 5 dan 6 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman 5 menampilkan grafik tentang kecelakaan pada tahun 2018 

berdasarkan info dari KORLANTAS dengan batasan umur 0 hingga 100 dan 

jumlah korban dari 0 hingga 7000. Halaman 6 menjelaskan tentang penyebab 

kecelakaan dijalan dengan beberapa faktor yang biasanya terjadi oleh pengendara 

dibawah umur untuk informasi agar tidak terulangi lagi. 

9.  Halaman 7 dan 8 

  

Gambar 4.62 Design Halaman 7 dan 8 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 7 merupakan halaman untuk penjeda dengan gambar rambu – 

rambu lalu lintas dengan kata ajakan agar merasa lebih nyaman saat membaca 

buku tersebut. Halaman 8 merupakan halaman sebelum topik yang akan dibahas 

yaitu “Bus Suroboyo” dengan pemberikan 3 warna agar terlihat menarik dengan 

font yang santai seperti tulisan tangan. 
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10.  Halaman 9 dan 10 

  

Gambar 4.63 Design Halaman 9 dan 10 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 9 merupakan halaman gambar Bus Suroboyo dengan 

penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar menonjolkan 

gaya anak muda jaman sekarang. Halaman 10 menjelaskan tentang informasi Bus 

Suroboyo dengan isi berapa tarif yang harus dibayarkan, dimana jika kita menukar 

botol plastik untuk menjadi tiket, hingga kelebihan Bus Suroboyo ini untuk 

penempatan teks dikanan dan kiri bawah diikuti gambar disebelah kiri atas. 

11.  Halaman 11 dan 12 

  

Gambar 4.64 Design Halaman 11 dan 12 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman 11 dan 12 menjelaskan tentang rute yang dilewati oleh Bus 

Suroboyo dari rute berangkat hingga rute pulang. Untuk penempatan teks  pada 

bagian kanan dan kiri bawah diikuti ilustrasi orang menunggu di halte pada bagian 

kiri atas. Warna yang digunakan juga sama seperti tema ini yaitu biru untuk 

dominan lebih banyak, oren, dan putih dibagian pojok atas dan bawah. 

12.  Halaman 13 dan 14 

  

Gambar 4.65 Design Halaman 13 dan 14 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 13 menjelaskan tentang bagaimana agar kita bisa mendapatkan 

Bus Suroboyo dengan panduan informasi pada teks yang ditempatkan kiri secara 

singkat, padat, dan jelas. Selain itu untuk gambar ilustrasi ditempatkan 

disebelahkanan dengan tampilan aplikasi Go-Bis yang bisa kita dapatkan secara 

gratis di toko aplikasi smartphone Halaman 14 merupakan halaman sebelum topik 

pembahasan yaiitu “Amgkutan Kota”. 
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13.  Halaman 15 dan 16 

  

Gambar 4.66 Design Halaman 15 dan 16 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 15 merupakan halaman gambar Angkutan Kota Kode C dengan 

penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar menonjolkan 

gaya anak muda jaman sekarang. Halaman 16 menjelaskan rute yang dilewati oleh 

Angkutan Kota Kode C dari rute berangkat hingga rute pulang. Untuk teks 

diletakkan pada bagian tengah diikuti ilustrasi orang di halte pada bagian bawah. 

Warna yang digunakan juga sama seperti tema ini yaitu oren untuk dominan lebih 

banyak, biru, dan putih dibagian pojok atas dan bawah. 

14.  Halaman 17 dan 18 

  

Gambar 4.67 Design Halaman 17 dan 18 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman 17 merupakan halaman gambar Angkutan Kota Kode F dengan 

penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar menonjolkan 

gaya anak muda jaman sekarang. Halaman 18 menjelaskan rute yang dilewati oleh 

Angkutan Kota Kode F dari rute berangkat hingga rute pulang. Untuk teks 

diletakkan pada bagian tengah diikuti ilustrasi orang di halte pada bagian bawah. 

Warna yang digunakan juga sama seperti tema ini yaitu oren untuk dominan lebih 

banyak, biru, dan putih dibagian pojok atas dan bawah. 

15.  Halaman 19 dan 20 

  

Gambar 4.68 Design Halaman 19 dan 20 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 19 merupakan halaman gambar Angkutan Kota Kode MLK 

dengan penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar 

menonjolkan gaya anak muda jaman sekarang. Halaman 20 menjelaskan rute yang 

dilewati oleh Angkutan Kota Kode MLK dari rute berangkat hingga rute pulang. 

Untuk teks diletakkan pada bagian kanan dan kiri Warna yang digunakan juga 

sama seperti tema ini yaitu oren untuk dominan lebih banyak, biru, dan putih 

dibagian pojok atas dan bawah. 
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16.  Halaman 21 dan 22 

  

Gambar 4.69 Design Halaman 21 dan 22 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 21 merupakan halaman gambar Angkutan Kota Kode O dengan 

penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar menonjolkan 

gaya anak muda jaman sekarang. Halaman 22 menjelaskan rute yang dilewati oleh 

Angkutan Kota Kode O dari rute berangkat hingga rute pulang. Untuk teks 

diletakkan pada bagian tengah diikuti ilustrasi orang di halte pada bagian bawah. 

Warna yang digunakan juga sama seperti tema ini yaitu oren untuk dominan lebih 

banyak, biru, dan putih dibagian pojok atas dan bawah. 

17.  Halaman 23 dan 24 

  

Gambar 4.70 Sketsa Halaman 23 dan 24 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman 23  merupakan halaman gambar Angkutan Kota Kode V dengan 

penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar menonjolkan 

gaya anak muda jaman sekarang. Halaman 24 menjelaskan rute yang dilewati oleh 

Angkutan Kota Kode V dari rute berangkat hingga rute pulang. Untuk teks 

diletakkan pada bagian tengah diikuti ilustrasi orang di halte pada bagian bawah. 

Warna yang digunakan juga sama seperti tema ini yaitu oren untuk dominan lebih 

banyak, biru, dan putih dibagian pojok atas dan bawah. 

18.  Halaman 25 dan 26 

  

Gambar 4.71 Design Halaman 25 dan 26 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 25 merupakan halaman gambar Angkutan Kota Kode W dengan 

penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar menonjolkan 

gaya anak muda jaman sekarang. Halaman 26 menjelaskan rute yang dilewati oleh 

Angkutan Kota Kode W dari rute berangkat hingga rute pulang. Untuk teks 

diletakkan pada bagian tengah diikuti ilustrasi orang di halte pada bagian bawah. 

Warna yang digunakan juga sama seperti tema ini yaitu oren untuk dominan lebih 

banyak, biru, dan putih dibagian pojok atas dan bawah. 
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19.  Halaman 27 dan 28 

  

Gambar 4.72 Design Halaman 27 dan 28 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 27 merupakan halaman gambar Angkutan Kota Kode WBdengan 

penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar menonjolkan 

gaya anak muda jaman sekarang. Halaman 28 menjelaskan rute yang dilewati oleh 

Angkutan Kota Kode WB dari rute berangkat hingga rute pulang. Untuk teks 

diletakkan pada bagian kanan dan kiri Warna yang digunakan juga sama seperti 

tema ini yaitu oren untuk dominan lebih banyak, biru, dan putih dibagian pojok 

atas dan bawah. 

20.  Halaman 29 dan 30 

  

Gambar 4.73 Design Halaman 29 dan 30 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman 29 merupakan halaman gambar Angkutan Kota Kode WK 

dengan penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar 

menonjolkan gaya anak muda jaman sekarang. Halaman 30 menjelaskan rute yang 

dilewati oleh Angkutan Kota Kode WK dari rute berangkat hingga rute pulang. 

Untuk teks diletakkan pada bagian kanan dan kiri Warna yang digunakan juga 

sama seperti tema ini yaitu oren untuk dominan lebih banyak, biru, dan putih 

dibagian pojok atas dan bawah. 

21.  Halaman 31 dan 32 

  

Gambar 4.74 Design Halaman 31 dan 32 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 31 menjelaskan tentang informasi angkutan kota seperti tarif dan 

kelebihan dari transportasi tersebut dengan peletakaan teks dikanan dan kiri serta 

penambahan gambar pendukung pada sisi sebelah teks yang ditempatkan. 

Halaman 32 menjelaskan tentang informasi tentang menemukan angkutan kota 

dengan penjelasan diletakkan dikiri dan ilustrasi ditempatkan pada sebelah kanan 
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22.  Halaman 33 dan 34 

  

Gambar 4.75 Design Halaman 33 dan 34 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

. Halaman 33 merupakan halaman sebelum topik yang akan dibahas yaitu 

“Bus Kota” dengan pemberikan 3 warna agar terlihat menarik dengan font yang 

santai seperti tulisan tangan.Halaman 34 merupakan halaman gambar Bus Kota 

dengan penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar 

menonjolkan gaya anak muda jaman sekarang. 

23.  Halaman 35 dan 36 

  

Gambar 4.76 Design Halaman 35 dan 36 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman 35 menjelaskan tentang informasi Bus Kota Kode A seperti tarif 

dan kelebihan dari transportasi tersebut dengan peletakaan teks dikanan dan kiri 

serta penambahan gambar pendukung pada sisi sebelah teks yang ditempatkan. 

Halaman 36 menjelaskan rute yang dilewati oleh Bus Kota Kode A dari rute 

berangkat hingga rute pulang. Untuk teks diletakkan pada bagian tengah diikuti 

dengan ilustrasi orang menunggu dihalte Warna yang digunakan juga sama seperti 

tema ini yaitu turunan warna biru untuk dominan lebih banyak, turunan warna 

oren, dan putih dibagian pojok atas dan bawah. 

24.  Halaman 37 dan 38 

  

Gambar 4.77 Design Halaman 37 dan 38 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 37 menjelaskan tentang informasi tentang menemukan Bus Kota 

dengan penjelasan diletakkan dikiri dan ilustrasi ditempatkan pada sebelah kanan 

Halaman 38 merupakan halaman sebelum topik yang akan dibahas yaitu “Bus 

Sekolah” dengan pemberikan 3 warna agar terlihat menarik dengan font yang 

santai seperti tulisan tangan 
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25.  Halaman 39 dan 40 

  

Gambar 4.78 Design Halaman 39 dan 40 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 39 dan 40 merupakan halaman gambar Bus Sekolah dengan 

penempatan ditengah diberi pattern bulat,tambah, dan segitiga agar menonjolkan 

gaya anak muda jaman sekarang. 

26.  Halaman 41 dan 42 

  

Gambar 4.79 Design Halaman 41 dan 42 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 41 menjelaskan tentang informasi Bus Sekolah seperti tarif dan 

kelebihan dari transportasi tersebut dengan peletakaan teks dikanan dan kiri serta 

penambahan gambar pendukung pada sisi sebelah teks yang ditempatkan. 
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Halaman 42 menjelaskan rute yang dilewati oleh Bus Sekolah dari rute berangkat 

hingga rute pulang. Untuk teks diletakkan pada bagian kanan dan kiri diikuti 

dengan ilustrasi sebuah gedung sekolah pada bagian kiri. Warna yang digunakan 

juga sama seperti tema ini yaitu turunan warna biru untuk dominan lebih banyak, 

turunan warna oren, dan putih dibagian pojok atas dan bawah. 

27.  Halaman 43 dan 44 

  

Gambar 4.80 Design Halaman 43 dan 44 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman 43 menjelaskan tentang informasi tentang menemukan Bus 

Sekolah dengan penjelasan diletakkan dikiri dan ilustrasi ditempatkan pada 

sebelah kanan Halaman 44 merupakan ucapan terima kasih kepada pembaca 

disertai transportasi umum yang ada di Surabaya. 
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28.  Halaman 45 dan 46 

  

Gambar 4.81 Design Halaman 45 dan 46 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ke  45 menjelaskan tentang pesan dari penulis untuk para 

pembaca untuk selalu berhati hati ketika menggunakan transportasi umum. 

Halaman ke  46 merupakan halaman stiker untuk pembaca sebagai kenang – 

kenangan atau hiasan pada buku ataupun aksesoris yang dapat dijadikan bahan 

promosi  dari buku “Ayo Naik Transportasi Umum”. 

29.  Halaman 47 dan 48 

  

Gambar 4.82 Design Halaman 47 dan 48 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Halaman 47 menjelaskan tentang kesan yang telah didapat pembaca ketiak 

membaca buku tersebut dan dihalaman ini dituliskan agar menjadi kenangan atau 

catatan bagi pembaca dan penulis. Halaman 48 menjelaskan tentang biodata dari 

penulis secara singkat dan dibagian bawah ditempatkan promosi dari penulis. 

30.  Halaman penjeda setelah halaman penutup 

  

 

Gambar 4.83 Halaman penjeda setelah halaman penutup 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Halaman ini terdapat gambar rambu -  rambu lalu lintas yang identik 

dengan isi buku yang akan dijadikan sebagai ilustrasi pelengkap. Kemudian 

rambu – rambu tersebut ditata dengan rapi dan teratur agar membentuk suatu 

pattern yang dapat dijadikan sebagai penutup yang memiliki kesan informatif 

sesuai dengan hal yang berkaitan dengan lalu lintas saat pembaca membuka buku 

tersebut. 
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31. Media Promosi X-banner 

  

Gambar 4.84 Design X- Banner 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Media pendukung X-Banner berukuran 160x60 yang didesain dengan 

background berwarna biru gelap yang sesuai dengan pemilihan warna diawal dari 

buku Ayo Naik Transportasi Umum. Selain itu dimasukkan 4 jenis transportasi 

umum sebagai pelengkap dan beberapa rambu – rambu lalu lintas serta garis putus 

– putus sebagai identitas visual dari karya tersebut. 
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32. Media Promosi Poster 

  

Gambar 4.85 Design Poster 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Media poster mengadaptasi dari layout X-Banner seperti yang dibahas 

sebelumnya. Oleh sebab itu tidak ada perbedaan dari segi warna dan desain 

sebelumnya. Perbedaannya terletak pada ukuran yang telah digunakan yaitu A3 

berukuran 29,7 x 42 cm. 

33. Layout  Stiker 

  

Gambar 4.86 Design Stiker 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain stiker merupakan gambar dari buku “Ayo Naik Transportasi 

Umum” yang dilayout di ukuran A3 dan dicetak menggunakan laminasi doff. 

34. Layout  Notebook 

  

Gambar 4.87 Design Notebook 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain untuk notebook dicetak dengan ukuran A5 dan dijilid 

menggunakan spiral serta menggunakan laminasi doff. Terdapat 2 bagian yaitu 

Cover depan dan Cover belakang. 

35. Layout  Gantungan Kunci 

  

Gambar 4.88 Design Gantungan Kunci 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain gantungan kunci dibuat lingkaran dengan ukuran 6cm dan 

dilaminasi menggunakan doff yang menggunakan bahan plastik. Gantungan kunci 

ini hanya menampilkan 1 sisi bagian depan saja. 

36. Layout  Pin 

  

Gambar 4.89 Design Pin 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Hampir sama dengan gantungan kunci, Pin dibuat dengan ukuran 4,5 cm 

dan difinishing dengan laminasi doff serta berbahan plastik. Tetap sama dengan 

gantungan kunci, pin ini hanya terlihat dalam 1 sisi saja pada bagian depan. 

37. Layout  Totebag 

  

Gambar 4.90 Design Totebag 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain totebag dibuat dengan ukuran A4+ menggunakan teknik sablon 

mesin DTG  dengan warna dasar totebag yaitu putih berbahan kanvas agar desain 

terlihat lebih jelas. 

38. Layout  Kaos 

  

Gambar 4.91 Sketsa Desain Kaos 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain kaos dibuat dicetak pada 2 sisi namun berbeda desain dan tempat. 

Pada sisi depan menggunakan font saja yaitu “Ayo Naik Transportasi Umum” lalu 

untuk bagian belakang desain Bus Suroboyo diletakkan dibagian tengah. Untuk 

warna kaos nantinya akan menggunakan warna hitam atau biru dongker.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan buku ilustrasi “Ayo Naik Transportasi 

Umum” yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan teknik Digital Vektor dipilih sebagai daya tarik minat baca 

anak usia 12-16 tahun serta dapat menjadi sebuah media edukasi yang 

informatif dan edukatif 

2. Konsep dan perancangan Digital Vector buku ilustrasi “Ayo Naik 

Transportasi Umum” tentang pentingnya keselamatan bagi para pelajar 

yang belum cukup umur untuk menggunakan kendaraan pribadi serta 

menekan angka kecelakaan  adalah “Transformation”. Konsep 

“Transformation” menunjukkan bahwa rancangan buku ilustrasi Digital 

Vector tentang pentingnya keselamatan bagi para pelajar yang ditujukan 

kepada anak usia 12-16 tahun berisi tentang berbagai informasi mulai 

dari rute, harga, kelebihan, cara membayar, fasilitas, dll. Selain itu 

penggunaan warna dengan tipe “Creativiy” dan “Intelligence” 

digunakan dalam menentukan warna pada buku ilustrasi ini serta 

penggunaan tipografi berjenis Handwritten digunakan agar 

menyesuaikan dengan segmentasi dan model dalam buku ilustrasi yang 

dibuat. Sehingga dapat memudahkan para pelajar untuk menggunakan 
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transportasi umum yang telah disediakan. Dari konsep 

“Transformation” diimplementasikan kedalam buku ilustrasi Digital 

Vector beserta media pendukungnya berupa x-banner, poster, pin, 

gantungan kunci, kaos, totebag, stiker, dan notebook.  

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perancangan buku ilustrasi Ayo 

Naik Transportasi Umum, terdapat berbagai saran yang dapat diberikan demi 

kelancaran perancangan media pengenalan yang lain yang lebih baik lagi, yaitu: 

1. Teknik yang dipilih untuk anak usia 12-16 tahun harus menarik 

perhatian yang bertujuan untuk menimbulkan minat baca dan tidak 

bosan akan tulisan saja serta dapat menjadi daya tarik bagi seseorang 

untuk mempengaruhi minat baca untuk memahami dan membaca isi 

pesan pada buku tersebut. 

2.  Dari perancangan tugas akhir ini diharapkan memiliki manfaat bagi 

penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serta memiliki 

pembahasan lainnya serta dapat untuk dikembangkan lebih baik lagi 

kedepannya. 

3. Dari perancangan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penelitian yang medianya tidak hanya berupa buku ilustrasi namun bisa 

digunakan untuk berbagai bidang seperti fotografi, video motion 

graphic, dsb. 

4.  Buku ilustrasi ini dapat dibuat menjadi E-Book untuk memudahkan 

peluasan wilayah yang dapat digunakan untuk siswa yan hendak pindah 

sekolah di Surabaya, serta  dapat menjadi media edukasi untuk 

mempermudah Pemerintah atau Dinas Perhubungan mengenalkan 

transportasi umum yang cocok untuk pelajar.
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