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ABSTRAK 

Hukum merupakan salah satu dasar kedaulatan Negara, peranan hukum adalah 

menjaga kesatuan suatu bangsa. Indonesia merupakan negara hukum yang sebagai 

mana kewajiban dari masyarakat yang tinggal di Negara Indonesia ataupun pihak – 

pihak yang berada dalam negara kesatuan Indonesia wajib untuk tunduk sebagai 

mana telah diatur dalam peraturan yang tertulis dalam undang – undang yang telah 

ditetapkan. Dengan berkembangnya teknologi dunia dan Globalisasi Informasi 

telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, 

maka di bentuklah undang – undang ITE. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperkenalkan undang – undang ITE untuk anak usia 12-15 Tahun. Metode 

dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini adalah berupa buku edukasi sadar undang-undang ITE menggunakan 

teknik digital painting dalam penggunaan media sosial pada anak usia 12-15 Tahun 

dengan keyword  Farsighted sebagai dasar dari konsep perancangan, media 

pendukung yang akan digunakan berupa x-banner, stiker, bolpoint dan poster. 

 

Kata Kunci : UU ITE, Buku Edukasi, Digital Painting, Usia 12-25 Tahun 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pancasila merupakan konsep dasar negara Indonesia. Didalamnya, Indonesia 

juga meletakkan dasar – dasar hukum untuk di implementasikan sebagai landasan 

Bangsa Indonesia. Indonesia sendiri juga dikenal sebagai negara hukum, arti dari 

negara hukum sendiri adalah hukum dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari 

pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam peraturan yang dimuat dalam 

pasal 28 UUD 1945, maka hukum (pasal – pasal) harus memuat hasrat bangsa 

Indonesia untuk membangun negara yang demokratis, berprikemanusian dan 

berprikeadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum harus sangat tegas untuk 

ditindak disemua golongan elemet masyarakat dan harus ditegakkan dengan seadil 

– adilnya bagi pelaku pelanggar hukum di wilayah Indonesia. 

Pada Tahun 2005 bulan September UU ITE diterbitkan . Selanjutnya pada 

tanggal 21 April 2008 menjadi tanggal dimana UU ITE mulai diterapkan dan 

diumumkan sebagai Undang – Undang yang legal di wilayah hukum Indonesia. UU 

ITE sendiri adalah Peraturan Negara yang memuat tentang pelanggaran hukum 

yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media 

elektronik lainnya. Yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 

elektronik data, interchange (EDI) surat elektronik (electronic mail), angka, kode



2 
 

 

 

 

akses, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahami dan juga dikatakan sekumpulan data elektronik 

yang tidak terbatas. Ketentuan umum (Bab1, pasal 1, UU ITE). 

Jumlah laporan yang terkait dengan pelanggaran hukum UU ITE yang dikutip 

dari (Safe.net) mencatat jumlah laporan terkait Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mencapai 177 laporan terverifikasi di seluruh 

Indonesia. Diwilayah Jawa, Sumatra, Makasar dan Palembang, menurutnya, ada 

225 kasus laporan berkaitan UU ITE, namun hanya 177 kasus saja yang 

terverifikasi. Dari total 177 laporan UU ITE. Sebanyak 144 kasus atau 81,5 persen 

menjerat pria dan 65 orang atau 18,4 persen dari wanita," (www.liputan6.com).  

Jumlah pelanggaran kasus UU ITE 2017 sebanyak 368 pelapor dimuat dalam 

(rappler.com). Sejak 2008-2018 yang sudah terjerat UU ITE sebanyak 381 orang 

hamper 90 persennya dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran 

kebencian. Jumlah laporan yang terjerat UU ITE dalam penggunaan media sosial 

sudah ada 409 akun yang dipolisikan ,CnnIndonesia (m.cnnindonesia.com) 

Data Kasus dan Pelanggaran UU ITE yang menjerat Anak Dibawah umur, 

inisial MAB, pelaku ujaran kebencian terhadap polisi dijerat dengan pasal 27 ayat 

3, 28 ayat 2 pasal 45 UU ITE Palembang. (tribunnews.com). Siswa SMA kelas 1 

terancam dihukum karena menebarkan terror Bom sanksi UU ITE pasal 45 jo.pasal 

27 ayat 4 UU No 11 Tahun 2018 tentang ITE ancaman hukuman 6 tahun, 

(Kompas.com) . ABG berinisial BS (15) yang telah memposting  komentar hate 
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speech di akun Facebook. BS dilaporkan oleh warga atas tindakannya, dalam 

pelaksanaan hukum pihak kepolisian menggunakan diversi karena pelaku masih 

dibawa umur, sumber hero. Dinyatakan juga pelaku mengaku tidak mengetahui 

perbuatan atas tindakannya yang mengandung ucapan kebencian dimuat dalam 

(m.detik,com)  

Data jumlah pengguna media sosial dikutip dari (m.detik.com) 132,7 juta 

pengguna internet dan 130 juta di antaranya dikatakan sebagai pengguna aktif 

media sosial, youtube  menempati peringkat pertama sebagai platform yang paling 

banyak disukai di negara Indonesia. Menurut Niken (kominfo.go.id) dampak yang 

dapat terjadi dari tingginya pengguna media sosial yang amat banyak adalah rawan 

konflik, provokasi, ujaran kebencian dan pesan negative hal ini dapat menimbulkan 

konflik yang amat besar, Di katakana juga masyarakat indonesia umumnya hanya 

10 persen saja yang mengolah informasi sedangkan 90 persennya 

mendistribusikannya,  

Menurut data dari (kominfo.go.id) dalam sebuah acara Riset Kominfo dan 

UNICEF Mengenai Prilaku Remaja Dalam Menggunakan Internet di katakan 

bahwa , penggunaan media sosial dan digital sudah menyatu dan menjadi salah satu 

bagian dari kehidupan sehari – hari anak muda Indonesia. 98 persen yang disurvei 

tahu tentang internet dan 79,5 diantaranya adalah pengguna internet, dikatakan oleh 

kominfo tiga motivasi utama anak – anak dan remaja sewaktu mengakses internet. 

Untuk mencari informasi, untuk terhubung dengan teman (teman lama dan baru) 

dan untuk hiburan. Dari data yang telah dikeluarkan oleh kominfo 79,5 data anak – 

anak dan remaja telah menggunakan internet dan media sosial.  
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Untuk mengurangi dampak kesalahan dalam menggunakan media sosial dapat 

disimpulkan bahwa belum adanya media komunikasi, yang tepat dan mendukung 

mengenai UU ITE, salah satu media yang sesuai adalah buku Ilustrasi karena 

Menurut (muktiono, 2003:3) Agar dapat memahami suatu Informasi, buku 

digunakan sebagai media untuk menggali informasi dengan mudah, dan Menurut 

(alan, 2007:5) Ilustrasi adalah citra yang dibentuk untuk memperjelas informasi 

yang ingin disampaikan.  

Dengan jelas dan tegas sesuai peraturan UUD Republik Indonesia Mahkamah 

Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai 

pertanggung jawaban pidana adalah 12 Tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU 

No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak,anak yang berusia 8 hingga 18 tahun 

dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pidana. 

Untuk mengantisipasi terulangnya kembali pelanggaran hukum di media sosial 

terhadap anak, dan untuk mengedukasi agar anak – anak dan remaja di Indonesia 

agar lebih berhati-hati, dalam menggunakan media sosial. Sebagai media 

komunikasi, maka perancangan buku ilustrasi sadar UU ITE dengan teknik digital 

painting dalam penggunaan media sosial sebagai upaya mengedukasi remaja usia 

12-15 Tahun. Oleh karna itu penelitian ini, akan dilakukan sebagai sarana edukasi 

untuk mendukung agar UUITE dapat dipahami dan dikenal secara umum oleh anak 

– anak dan remaja dengan pembutan buku ilustrasi dan media pendukung lainnya. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang buku ilustrasi sadar UU ITE dengan teknik digital 

painting dalam penggunaan media sosial sebagai upaya mengedukasi remaja usia 

12-15 Tahun 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya perkembangan tentang permasalahan ini, maka perlu 

dibuat batasan masalah sebagai berikut: 

● Undang - undang ITE media sosial 

● Ilustrasi Digital Painting 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang buku ilustrasi sadar UU 

ITE dengan teknik digital painting dalam penggunaan media sosial sebagai upaya 

mengedukasi anak usia 12-15 Tahun 

Memberikan informasi terkait UU ITE dan media sosial  beserta dampak 

yang ditimbulkanya. 

1.5. Manfaat  

1.5.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang 

dapat berperan dalam bidang pendidikan tentang UU ITE dalam penggunaan media 

sosial untuk menambah wawasan anak usia 12-15 tentang media sosial dan UU ITE. 
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1.5.2. Manfaat Praktis  

Hasil dari perancangan ini secara praktis diharapkan dapat mengedukasi dan 

memberi pemahaman sebagai buku Ilustrasi sadar UU ITE dalam penggunaan 

media sosial
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 

 Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Abibayu,khamadi, Abi 

Senopprabowo (2018) mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro , Jurusan Desain 

Komunikasi Visual dengan judul Sosialisai UU ITE Terkait Kebebasan 

Berpendapat Di Sosial Media Melalui Iklan Layanan Msyarakat. Metode penelitian 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan 

Memberikan himbauan kepada masyarakat pengguna sosial media mengenai UU 

ITE terkait kebebasan berpendapat di sosial media. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengajak masyarakat pengguna sosial media melalui pesan video agar dapat 

lebih bijak dalam berpendapat di sosial media. Penelitian ini menggunakan Iklan 

Layanan Masyarakat sebagai medianya agar masyarakat awam tidak menyalah 

gunakan media sosial sebagai sarana kebebasan dalam berpendapat. 

2.2. Definisi Buku 

 

 Buku merupakan inti dari suatu sumber dan ilmu pengetahuan dari suatu 

watak bangsa (muktiono, 2003:2). Agar dapat memahami segala sesuatu dengan 

mudah maka buku dapat digunakan sebagai cara untuk menggali suatu informasi. 

Dalam ruang lingkup masyarakat, anak – anak umumnya akan menggunakan buku 
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bergambar sebagai media pembelajaran karena anak – anak lebih cenderung 

memahami gambar dari pada buku yang hanya berupa tulisan, sedangkan orang 

dewasa akan lebih fleksibel dalam pehamamannya, sekalipun tanpa gambar dan 

hanya berupa tulisan saja (muktiono, 2003:76). Buku dapat dikatakan sebagai 

kumpulan koleksi yang di kumpulkan di perpustakaan. Buku dapat diartikan 

sebagai informasi yang menyajikan suatu bahasan tertentu secara tertulis, 

setidaknya 64 Halaman tidak termasuk halaman sampul, dan diterbitkan oleh 

lembaga tertentu atau penerbit. Serta ada yang bertanggung jawab tentang isi buku 

yang dikandungnya. 

2.3 Buku Ilustrasi 

 

 Dorangan yang mengarah terhadap rasa cinta dan apresiasi dapat merujuk 

pada sebuah buku yang bergambar, maksud dari pembuatan buku bergambarlah 

adalah untuk memunculkan citra tersebut. Untuk mendapatkan pesan lebih dari para 

pembaca maka diperlukan penambahan visual pada sebuah buku. Dalam sebuah 

buku bergambar ada kolaborasi antara elemet verbal dan visual di dalam sebuah 

buku, agar dapat menghasilkan sebuah cerita yang mengandung pesan inti dari 

Ilustrasi yang dibuat penulis untuk pembaca maka kedua element ini harus 

bakerjasama ( Stewing, 1987:57 ).  

2.4 Ilustrasi 

 

 Dasar dari Ilustrasi adalah mengola sebuah citra dan memberi kejelasan dari 

sebuah informasi dengan menambahkan representasi secara visual. Pemikiran, ide 

dan konsep adalah esensi dari sebuah karya ilustrasi dengan landasan gambar 
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sebagai Bahasa komunikasinya. Ilustrator memiliki peran dalam sebuah karya 

ilustrasi yakni dari sebuah tulisan illustrator menghidupkan tulisan dan memberi 

bentuk visual. Agar bentuk visual memiliki pesan diperlukan kombinasi antara 

pemikiran analitik dan skill kemampuan dalam mengolah sebuah karya ilustrasi ( 

Alan 2007:5 ) 

 Wojirsch ( 1995:35 ) mengatakan bahwa Ilustrasi adalah gambar dari suatu 

pesan yang tidak terbaca yang  dapat memberikan kejelasan secara detail dan terurai 

dari suatu bentuk visual yang memiliki pesan yang tersembunyi. 

 Dikatakan dalam buku Desain Komunikasi Visual beberapa  kriteria yang 

harus dipenuhi pengaplikasian dan teori ilustrasi, sebagai berikut: 

1. Dalam karya ilustrasi harus komunikatif, informative dan mudah 

dipahami. 

2. Dalam karya ilustrasi harus menggugah perasaan dan menarik hasrat 

untuk dibaca. 

3. Dalam karya ilustrasi harus mencerminkan ide baru yang orisinil bukan 

hasil dari plagiat atau tiruan. 

4. Dalam sebuah ilustrasi harus dapat menarik perhatian (eye catcer) yang 

kuat 

5. Dalam karya Ilustrasi harus memiliki kualitas yang baik dalam aspek 

seni ataupun dalam teknik mengerjakannya. 

Menurut Zeegen ( 2005:17 ) esensi dari sebuah ilustrasi terletak pada  

pemikiran, ide dan konsep  agar di dalam gambar yang memiliki pesan yang 
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tersembunyi dapat disampaikan dan dipahami, tugas dari sebuah karya ilustrasi 

harus dapat memberikan nyawa dan bentuk visual untuk menciptakan citra yang 

memiliki makna. 

Sedangkan menurut Visual Art Trader ( 2015:5-7 ), 4 kategori yang dapat 

dibedakan berdasarkan level of realism dalam sebuah pembuatan karya ilustrasi, 

diantaranya adalah: 

1. Representation Art 

Gaya visual ini meniru objek yang sebenarnya secara akurat ( sama 

persis ) 

2. Semi-representational Art 

Gaya visual ini tidak terlalu meniru objek yang sebenarnya secara 

akurat, dan memunculkan elemen penambah dalam visual tetapi objek 

asli masih dapat dikenali. 

3. Semi-abstract Art 

Gaya visual ini dalam pembuatannya sudah tidak lagi meniru objek asli 

tapi memiliki kreasi sendiri. 

4. Abstrak Art 

Dalam kategori gaya Ilustrasi yang satu ini sudah tidak lagi meniru 

objek asli sehingga dapat menciptakan objek baru. 
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2.5 Ilustrasi Digital 

 

 Ilustrasi digital adalah paduan dari seni visual dan Ilustrasi kedalam media 

baru yang berupa digitalisasi computer dengan tujuan untuk membebaskan dan 

menyampaikan pesan kepada pembaca, dikatakan juga digital painting adalah 

bagian dari salah satu newmedia ( Male 2007:5 ). 

 Menurut Deka ( 2012:3 ) Digital painting adalah perpaduan dari proses 

menggambar digital yang menghasilkan garis, gambar, dan warna menggunakan 

kuas digital yang terbentuk dari titik-titik karya visual digital monitor. Pembuatan 

karya visual digital akan lebih menghemat waktu dan biaya karena semua bahannya 

melalui proses digital. 

Contoh Digital Painting: 

           Gambar 2.1 Contoh Digital Painting 

       (Hasil Olahan Penulis 2019) 
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2.6 Warna 

 

 Kombinasi warna yang tepat dapat membangkitkan reaksi emosi tertentu 

hal ini terarah pada aspek warna dan kualitas warna. Dari warna yang terlibat dan 

kombinasi yang tepat maka akan muncul suatu emosi tertentu ( Whelan 1994:13 ). 

2.6.1 Aspek Warna 

 

1. Warna Panas 

Ciri-ciri warna panas adalah terlihat dan dapat menarik perhatian. Warna panas 

mengarah pada warna merah dalam golongan warna dalam roda roda warna: 

warna merah dalam keadaan warna terkuatnya. Karna Alasan itulah warna merah 

sering digunakan untuk graphic signage dan desain. Sifat dari warna panas 

adalah kuat dan agresif. Keunggulan dari warna panas dapat mempengaruhi 

emosi orang dalam berbagai cara. 

2. Warna dingin 

Jika disangkut pautkan dingin mengingatkan pada air dan langit dan warna 

dingin merupakan lawan dari warna panas. Arti dari warna dingin sendiri adalah 

ketenangan dam meningkatkan metabolism 

3. Warna Hangat 

Warna hangat biasanya identic dengan warna jingga, merah-jingga dan jingga-

kuning, kombinasi warna hangat selalu memadukan warna merah dan kuning 

dalam komposisinya yang dapat mencakup spectrum emosional yang lebih luas. 

 

 



13 
 

 

4. Warna Sejuk 

Warna sejuk cukup berbeda jika dibandingkan dengan warna dingin, komposisi 

dan golongan warna sejuk lebih kea rah kombinasi warna kuning-hijau, hijau 

dan biru-hijau, Warna dingin, seperti turquoise, biru dan  hijau verdant, yang 

terlihat di alam, kesan yang dapat diperoleh dari warna ini adalah tenang, sejuk 

dan nyaman. 

5. Warna Terang 

Warna terang merupakan bagian dari warna pucat dan warna pastel, warna 

terang mengambil warna lain dan tergolong hamper transparent, variasi akan 

menurun ketika pencahayaan meningkat dan akan terjadi perbedaan corak 

warna. Warna cerah akan memperlihatkan seolah-olah keadaan sekitar terlihat 

menjadi Nampak luas 

6. Warna Gelap 

Komposisi dari warna hitam merupakan kombinasi dari kumpulan warna-warna 

hitam. Warna gelap dapat menampilkan kesan kecil pada ruangan dan akan 

Nampak kecil. Unsur efek yang dikandung dari warna gelap akan menampilkan 

kesan serius dan konsentrasi serta akan terlihat menakutkan dan memberikan 

kesan elegant. 

7. Warna Pucat 

Golongan warna yang paling lembut adalah golongan warna pucat dimana 

unsur warna pastel akan dimasukkan dan transparasi dari warna primer 

setidaknya 65%. Biru muda dan merah muda akan menampilkan kesan 

kelumbutan dan warna tersebut merupakan golongan dari warna pucat. Hal ini 
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dikarenakan warna pucat akan memberikan kesan menengkan dan terkesan 

lebih modern. 

8. Warna Cerah 

Untuk menentukan kecerahan diperlukan takaran dan jumlah warna (hue). 

Warna dikatakan cerah jika tidak ada warna abu-abu ataupun warna hitam, 

warna yang paling cerah adalah warna merah,jingga,biru dan kuning. Adapun 

kesan yang diberikan oleh warna cerah adalah menggembirakan dan ceria. 

2.6.2 Skema Warna Dasar 

 

Faktor-faktor yang menentukan warna, karena warna dikatakan, tidak dapat 

berdiri sendiri, adalah sebagai berikut: pantulan cahaya dan kombinasi warna 

sekitarnya, atau sudut pandang orang ketika melihat warna tersebut. Warna 

memiliki 10 skema warna dasar Diantaranya adalah: 

1. Skema akromatik adalah skema warna yang hanya menggunakan warna 

abu, putih dan hitam. 

2. Skema analog adalah skema yang menggunakan warna yang berurutan atau 

senada. 

3. Skema clash adalah skema warna yang terletak pada color whee 

4. Skema komplementer adalah skema warna yang memiliki kombinasi warna 

yang berlawanan 

5. Skema monokrom adalah kombinasi warna dimana dalam penggunaannya 

menggunakan warna yang senada. 

6. Skema warna natural lebih cenderung kepada skema warna yang 

dipengaruhi oleh warna hitam 
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7. Skema warna split komplementer adalah skema warna yang terdiri dari 

kombinasi dua warna komplementernya. 

8. Skema warna utama lebih mengarah pada skema warna yang meliki dan 

mengkombinasikan warna dasar antara warna merah, kuning dan biru 

9. Skema skunder sendiri adalah skema warna yang memiliki perpaduan warna 

antara warna hijau, ungu dan jingga 

10. Skema tersier merupakan hasil dari dua kombinasi warna: merah-jingga, 

biru-ungu, kuning hijau dan merah ungu; semuanya merupakan kombinasi 

warna yang berjauhan jika ditinjau dari color wheel 

2.6.3 Fungsi Warna 

 

Warna sendiri juga memiliki fungsi yang adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Identitas, adapun warna dapat juga digunakan untuk 

memperkenalkan identitas suatu kelompok, golongan dan sebagainya 

2. Fungsi psikologi, Peranan warna dalam psikologi manusia selalu dikaitkan 

dengan karakter manusia, dimana setiap individu manusia memiliki warna 

yang sesuai dengan karakter diri manusia tersebut. 

3. Fungsi Isyarat ataupun sebagai media komunikasi, warna juga dapat 

memberikan isyarat ataupun tanda-tanda dari suatu kondisi. Warna juga 

sering digunakan sebagai lambing dan tradisi serta sebagai pola tertentu. 

4. Fungsi Alamiah, warna juga merupakan sifat dari objek secara nyata 
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5. Fungsi pembentuk keindahan, Warna juga sangat membantu untuk 

mengenali suatu objek benda dan menjadi salah satu pembeda dari objek 

lainnya, bukan hanya menjadikan fungsi warna sebagai objek keindahan. 

2.7 Layout 

 

  Layout merupakan bagian dari tata letak elemen-elemen desain terhadap 

suatu bidang  yang dimaksudkan untuk mendukung konsep atau pesan yang 

dibawanya. Maksud dari Me-layout adalah Salah satu proses dalam mendesain suatu 

media. Dapat dikatakan bahwa desain merupakan arsiteknya dan layout merupakan 

pekerjannya. 

2.7.1 Jenis Layout 

 

1. Mondarian, berkiblat pada nama pelukis asal Belanda, mondarian dimana Iklan 

disajikan kedalam bentukan kotak,portrait dan landscape. Dimana Pada masing-

masing bidangnya ditata secara sejajar dengan bidang penyajiannya. 

2. Grid, adalah tata letak layout yang dimana dalam penggunaannya menggunakan 

grid dan skala dalam setiap penataannya. Sehingga akan menampilkan kesan 

teratur dan berada dalam skala. 

3. Picture Windows, gambar akan ditampilkan secara close up, dan dalam tata letak 

ini gambar akan mendominasi secara menyeluruh. 

4. Silhouette, dalam teknik tata letak silhouette gambar akan di tampilkan lebih 

dominan dan space putih akan digunakan sebagai penekanan dramatic pada 

susunan layout 
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5. Specimen Type, gaya dari karakteristik layout yang satu ini akan lebih 

memperlihatkan headline sebagai  penarik perhatian utama, oleh karena itu, 

pemilihan jenis tulisan akan sangat mempengaruhi daya Tarik dari susunan 

layout yang satu ini. 

6. Color Field, gaya layout yang akan digunakan dalam penataan color field 

biasanya menggunakan dua halaman dan satu halaman akan digunakan sebagai 

gambar atau foto yang besar, dan gaya ini akan selalu bewarna, sesuai dengan 

besar area warna yang diinginkan. 

7. Band , keunggulan dari gaya layout yang satu ini adalah penataannya yang 

sederhana. Memiliki tiga sisi disetiap elemenya dan bagian tengah akan diisi 

dengan tulisan, Ketika elemen diletakkan jarak setiap sisi harus diperhatikan, 

dan dalam peletakkannya harus memiliki hubungan yang kuat disetiap sisinya. 

2.8 Tipography 

 

Tipografi adalah ilmu yang berhubungan dengan penataan huruf . Menurut 

Dafid Crystal, Tipografi adalah kajian yang berkaitan dari fitur grafis dari suatu 

halaman ( Anggraini S. Dan Nathalia, 2004: 51 ). Tipografi adalah gabungan dari 

ilmu grafis yang melibatkan penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifat yang 

semuanya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dalam pengolahannya hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam penggunaan tipografi adalah pengolahannya, agar 

pesan dapat di sampaikan secara komunikatif dalam sebuah karya desain. Dalam 

penggunaan tipografi karakter produk setidaknya harus diperhatikan dan  

ditonjolkan agar sesuai dengan segmen yang akan dipasarkan (Anggraini S. dan 

Nathalia, 2004: 53). 
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2.8.1. Klasifikasi Huruf 

Menurut Danton Sihombing ( 2001: 39-55 ) agar dapat memahami kejelasan 

dan pemahaman huruf didasari dari latar belakang sejarah tipografi sendiri, berikut 

ini adalah pengkelompokkan yang sudah digolongkan berdasarkan urutan waktu 

serta contoh hurufnya: 

1. Old Style (Garamond, 1617) 

2. Transitional (Baskerville, 1757) 

3. Modern (Bodoni, 1788) 

4. Egyptian / Slab Serif (Century Expanded, 1895) 

5. Contemporary / Sans Serif (Helvetica, 1957) 

Menurut Rakhmat Supriyanto (25-30) mengatakan bahwa huruf dapat 

dibagi menjadi tujuh gaya atau style, yaitu? 

1. Huruf Klasik (classical typefaces) 

Huruf dengan kait (serif) lengkung disebut Old Style Roman.contoh dari 

huruf ini adalah Garamond yang memiliki kait melengkung dan tebal tipis 

yang kontras. 

2. Huruf Transisi (Transitional) 

Terlihat sama dengan huruf Old Style Roman, namun terlihat berbeda pada 

ujung kaitnya yang runcing dan sedikit tebal tipis pada tubuh huruf. Font ini 

termasuk jenis transis. 
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3. Huruf Modern Roman 

Huruf Bodoni ini termasuk kedalam Modern Roman, memiliki ketebalan 

yang cukup kontras, bagian vertikal terlihat lebih tebal dengan garis-garis 

horizontal dan serifnya sangat tipis sehingga susah dibaca saat font memiliki 

ukuran yang kecil. 

4. Huruf Sans Serif 

Huruf ini disebut dengan sans serif karena tidak adanya kaki atau kait pada 

huruf, ciri dari huruf ini yaitu memiliki bagian yang sama tebalnya diseluruh 

badan huruf. Beberapa contoh huruf yang sering digunakan yaitu Arial, 

Helvetica, Futura dan Gill Sans. Huruf ini sebenernya kurang tepat jika 

digunakan pada kalimat yang panjang karena dapat melelahkan saat dibaca, 

namun sangat tepat untuk digunakan pada kalimat atau judul yang pendek. 

Huruf ini sering digunakan pada majalah dan buku karena simple. 

5. Huruf Berkait Balok ( Egyptian Slab Serif) 

Huruf ini memiliki kait berbentuk balok yang tebalnya hampir sama dengan 

tubuh huruf, memiliki kesan yang kaku namun elegan. 

6. Huruf Tulis (Script) 

Huruf ini berasal dari tulisan tangan (hand writing) sangat melelahkan dan 

susah untuk dibaca jika dipakai untuk teks yang panjang. 
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7. Huruf Hiasan 

Huruf ini tidak termasuk teks sehingga sangat tidak pas jika digunakan 

untuk teks yang panjang. Huruf ini lebih cocok digunakan untuk satu kata 

atau sebuah judul yang pendek

2.8.2 Pedoman Penggunaan Huruf Secara Efektif 

Menurut J. Ben Lierman dalam bukunya Types of Typefaces (1967) mengatakan 

bahwa kesuksesan desain ada pada dua hal terkait dengan penggunaan tipografi 

yaitu legibility dan readability. 

1. Legibility 

 Legibility merupaka tingkat kemudahan bagi mata untuk mengenali sebuah 

karakter atau huruf tanpa kesulitan. Legibility sebuah kata atau kalimat dapat dilihat 

melalui desain huruf dan penggunaan warna. namun legibility bukan tujuan dari 

setiap desain, banyak karya yang mengutamakan penyampaian ekspresi ketimbang 

tingkat legibility nya. 

2. Readability 

 Readability adalah memperhatikan penggunaan huruf satu dengan yang lain 

sehingga terlihat jelas. Dalam menggabungkan sebuah huruf menjadi kata atau 

kalimat harus memperhatikan hubungan antara huruf satu dengan yang lain terlebih 

pada penggunaan spasi. 

2.9 Undang-undang ITE 

 

  Pertimbangan di bentuknya UUITE adalah sebagai berikut: 
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1. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang 

harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. 

2. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari 

masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan 

mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional 

sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, 

merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan 

kehidupan bangsa; 

3. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat 

telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai 

bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk 

perbuatan hukum baru. 

4. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus 

dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan 

kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi 

kepentingan nasional. 

5. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan 

dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 

6. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi 

melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan 

Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah 



22 
 

 

penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya 

masyarakat Indonesia. 

7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

2.9.1 Ketentuan Umum UU ITE 

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic 

data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi 

yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya.  

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.  

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan 

informasi.  

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 
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huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna 

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan Informasi Elektronik. 

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh 

penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau 

lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. 

8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat 

untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu 

secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang. 

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat 

Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum 

para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara 

Sertifikasi Elektronik. 

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi 

sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat 

Elektronik. 

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh 

profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan 



24 
 

 

kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi 

Elektronik. 

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi 

Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik 

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan 

Tanda Tangan Elektronik. 

14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau 

sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 

15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang 

berdiri sendiri atau dalam jaringan. 

16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di 

antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau 

Sistem Elektronik lainnya. 

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem 

Elektronik. 

18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik. 

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dari Pengirim. 

20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan 

Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi 



25 
 

 

melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik 

untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara 

asing, maupun badan hukum. 

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, 

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden. 

2.9.2 Pasal 27-29 UU ITE 

a. Pasal 27 

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 

kesusilaan.  

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.  

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik.  

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 



26 
 

 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau 

pengancaman 

b.  Pasal 28 

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik.  

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA).  

c. Pasal 29 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. 

2.10 Media Sosial 

Menurut michael cross (2013) Media sosial merupakan istilah yang 

menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk menarik 

orang-orang kedalam satu kolaborasi, untuk dapat bertukar informasi dan interaksi 

melalui isi pesan. Karena dalam internet selalu mengalami perkembangan, 

teknologi dan fitur yang didapat oleh pengguna juga mengalami perubahan. Media 

sosial juga tidak hanya mencari informasi saja media sosial juga dapat digunakan 

sebagai promosi diri sendiri (andi,2013:68-70) 
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2.11 Psikologi Remaja 

Menurut pendapat Sarwono SW (1989 hal 2-9) Karakteristik seorang remaja 

usia 12-15 tahun masi sangat mudah dibentuk oleh orang tua dan lingkungan 

sekitar. Jadi peran orang tua sangan berperan penting dalam pembentukan karakter 

seorang anak yang masih dalam kategori berkembang dan belajar bagai mana 

seorang anak diperlakukan akan menentukan karakteristik masa depan anak 

tersebut.  

 Menurut pendapat Sarwono juga dijelaskan bahwa seorang remaja dalam 

masa perkembangannya ditentukan oleh rangsangan dari luar melalui tahap-tahap 

seperti tahap sensori motoric dan sampai tahap akhir tahap formal operasional. 

Faktor-faktor inilah yang dapat menjadikan penyebab bagai mana prilaku anak 

dimasa depan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan prilaku seorang anak dapat 

dibentuk dan dapat ditentukan sebagaimana orang tua,pendidik dan lingkungan 

sekitar memperlakuakan anak tersebut. Dan jika dikaitkan dengan lingkuang media 

social yang luas dan beragam maka batasan tersebut akan hilang dan anak akan 

dengan muda terpengaruh atau terprovokasi dengan ucuapan dimedia sosial 
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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 sadar 

UU ITE dengan teknik digital painting dalam penggunaan media sosial sebagai 

upaya mengedukasi remaja usia 12-15 tahun. 

3.2 Metode Perancangan 

 

Dalam  merencanakan perancangan ini diperlukan suatu  langkah demi 

langkah  secara logis dan sistematis. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk 

memberikan hasil perancangan yang dapat menjawab dari kebutuhan target dalam  
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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 UU 

ITE  dalam pedoman Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2018 

mengenai Informasi dan transaksi elektronik. 

3.3.2 Subjek Penelitian 

Menurut Danim, 2002, subjek penelitian bisa berupa data individu, 

kelompok, atau juga masyarakat. Penelitian yang diteliti adalah studi mendalam 

mengenai masalah yang diteliti secara mendalam. Tujuan penelitian di bidang 
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pendidikan adalah untuk mengembangkan basis pengetahuan ilmiah. Dalam 

penelitian ini subjek yang akan dicari adalah anak-anak usia 12-15 tahun pengguna 

media sosial melalui metode kualitatif. 

3.3.3 Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian yang dituju adalah dinas kominfo Surabaya, dalam 

melalukan penelitian  yang  menggunakan metode kualitatif, tempat yang dipilih 

sebagai tempat penelitian merupakan sebagai sumber utama untuk melakukan 

penelitian maupun untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang terkait 

dengan pengguna media sosial dan pola pikir dan karakteristik pengguna media 

sosial usia 12-15 Tahun bertempat di Jl. Jimerto No 25-27, ketabang, kec. Genteng, 

Kota Surabaya, Jawa Timur 60272. Lokasi penelitian yang kedua lokasi yang dituju 

adalah polda Jatim untuk mendapat informasi yang terkait dengan kasus UU ITE 

anak dan mencari informasi tentang pengetahuan hukum masyarakat Indonesia 

kususnya usia 12-15 Tahun. Bertempat di Jl.Jalan ahmad Yani. 

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 infromasi lebih mendalam dari narasumber yang benar 
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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, agar dapat memahami lebih dalam terkait 

pengguna media sosial dalam ruang lingkup wilayah Surabaya dan perkembangan 

dalam penggunaan media sosial saat ini. Wawancara akan dilakukan langsung 

kepada bagian humas kominfo yang akan memberikan data terkait tentang prilaku 

remaja dalam penggunaan media sosial.  

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu dengan mendatangi Bapak Yudi 

dari dinas kominfo dan dari polda Jatim bpk heru untuk mendapat informasi yang 

berkaitan dengan penggunaan media sosial dan undang – undang ITE dan hubungan 

antara media sosial dan undang – undang ITE. Dengan mengajukan pertanyaan 

terkait untuk mendapatkan informasi dan untuk menetahui aktifitas dalam dunia 

cyber serta kepahaman anak usia 12-15 Tahun tentang UU ITE dan seberapa efektif 

melakukan perancangan dan pengenalan UU ITE terhadap anak usia 12-15 Tahun. 

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 Kominfo Surabaya dan dokumentasi peneliti ditempat 

observasi dan wawancara dengan narasumber terkait. 
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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 berguna untuk dasar dalam menentukan hal mendasar 

atau paling penting dan harus diperhatikan dalam membuat buku  ilustrasi. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahn dari buku edukasi undang – 

undang ITE, oleh karna itu, peneliti melakukan obervasi yaitu dengan melakukan 

pengamatan dan mencari sumber – sumber terjadi pelanggaran undang – undang ite 

yang dilakukan remaja di media sosial untuk melihat apakah ada pelanggaran yang 

dilakukan dan untuk mengetahui seberapa paham pemahaman anak usia 12-15 

tahun tentang undang – undang ITE.  

3.4.4 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 untuk mendukung perancangan buku 

ilustrasi mengenai UU ITE untuk mengedukasi pengguna aktif media sosial usia 

12-15 Tahun. Media yang akan dibuat akan memiliki unsur edukasi dan sebab 

akibat dari setiap tindakan yang dilakukan. Untuk membawa pengguna aktif sosial 

media usia 12-15 Tahun lebih berhati – hati dan bijak dalam penggunaan media 

sosial milik pribadi sehingga tidak merugikan diri sendiri serta orang lain. 

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 
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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 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. 
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3.5.3 Penarikan Kesimpulan 

Tahap ini termasuk dalam tahap penarikan kesimpulan. Setelah semua tahap 

yang terkait diperoleh barulah peneliti dapat menarik kesimpulan dalam 

Perancangan Buku Ilustrasi Sadar UU ITE Dengan Teknik Digital Painting Dalam 

Penggunaan Media Sosial Sebagai Upaya Mengedukasi Remaja Usia 12-15 Tahun. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan lebih difokuskan untuk melakukan pembahasan tentang 

hasil pengumpulan data penelitian, metode perancangan karya, observasi data dan 

pengolahan data dalam merancang Buku Illustrasi Sadar UU ITE dengan teknik 

digital painting dalam penggunaan media sosial sebagai upaya mengedukasi remaja 

usia 12-15 Tahun. 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

Analisis data adalah susunan dari suatu proses pencarian data, dari hasil data 

yang didapat berupa observasi, wawancara, study literatur, dan dokumentasi, agar  

pemahaman terhadap data yang telah didapat dapat ditingkatkan dan dapat 

bermanfaat untuk menjadi solusi .dari suatu permasalahan. 

4.1.1. Hasil Observasi 

Hasil dari observasi yang didapat berasal dari berbagai media sosial seperti 

facebook, youtube dan instagram, pengamatan dilakukan dengan cara mencari 

sumber – sumber yang berkaitan dengan pelanggran hukum UU ITE dibawah umur 

yang tidak teridentifikasi, ataupun yang teridentifikasi secara hukum. Setelah 

dilakukan pengamatan beberapa akun yang teridentifikasi melakukan pelanggaran 

UU ITE adalah anak – anak dibawah umur . bukan hanya anak – anak dibawah 

umur saja melainkan banyak juga pelanggar hukum UU ITE yang termasuk dalam 

golongan usia dewasa. Kurangnya pengertian tententang UU ITE dapat berakibat 

fatal karena UU ITE sendiri sudah menjadi bagian dari hukum yang sah dan legal 
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di Indonesia. Beberapa contoh kasus yang teridentifikasi setelah dilakukan 

pengamatan antara lain adalah kasus – kasus pelecehan seksual mulai dari berbicara 

yang tidak pantas dan sebagainya, penghinaan dan pencemaran nama baik. 

diunggah melalui akun youtube, seorang anak yang menghina polisi dengan 

berkata-kata kasar dan yang tidak pantas melalui media social facebook diamankan 

oleh anggota polisi, contoh kasus lain dialami oleh Dedy Corbuzier dimana dia 

memposting tindakan dari seorang pelajar yang mengirim pesan yang tidak pantas 

di Instagram milik Sabrina, tindakan ini dapat di laporkan jika korban merasa 

dirugikan, kasus hukum yang di alami Sabrina tentang UU ITE yang berkaitan 

dengan perkataan yang tidak pantas dimana seorang terlapor mengirimkan pesan 

seksual yang tidak pantas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.1.2. Hasil Wawancara 

Hasil dari data wawancara didapat dari Narasumber yang berkaitan dengan 

dinas – dinas terkait yang menangani tentang UU ITE dan dari segi sosial 

komunikasi mulai dari kepolisian daerah jawa Timur bagian cyber crime dan dari 

dinas komunikasi dan informatika hasil wawancara pertama didapat dari dinas 

komunikasi dan informatika Bapak yudi, pada tanggal 20 april 2019 yang 

menjelaskan tentang, penggunaan internet dan media social sudah berkembang 

sangat pesat di Indonesia dan di daerah – daerah tertentu di indonesi, pengaruh 

media social tentunya akan memberikan dampak yang cukup besar dimana berbagai 

informasi dapat ditemukan dan berbagai jenis gaya hidup dan prilaku juga dapat 

dilihat dan diterapkan tentunya hal ini akan berkaitan erat dengan prilaku anak 
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dibawah umur yang sudah menggunakan media sosial jika tidak diawasi dengan 

seksama. Untuk mengurangi penyala gunaan media sosial pengguna anak dibawah 

umur pihak kominfo telah melakukan riset dan penelitian tentang psikis dan 

psikologi anak sewaktu menggunakan media sosial untuk mengatasi penyalagunaan 

media sosial dapat disimpulkan bahwa peran orang – orang disekitar sangat 

berperan penting seperti orang tua , guru dan lingkungan agar tidak terjadi hal – hal 

yang mungkin tidak diingkan. Saat ini dikalangan remaja sendiri jumlah pengguna 

internet menyentuh angka 79%, banyak hal – hal positif yang bisa didapat sewaktu 

menggunakan media sosial tapi juga banyak konten – konten yang mengarah pada 

unsur sara, kebencian dan hal – hal negative lainnya, jika tidak diawasi dengan tepat 

kemungkinan besar seorang anak muda dapat terseret dalam lingkaran komunikasi 

yang salah dan berbau negative, yang tentunya akan memicu seseorang untuk ikut 

menyatakan pendapat dilingkaran tersebut, untuk menghindari hal – hal tersebut 

filter dari orang – orang terdekat sangat diperlukan. 

 

Gambar 4.1. Wawancara Dengan Bapak Yudi 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
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Yang Kedua Bapak Heru dari bagian Cybercrime pada tanggal 22 Mei 2019 

yang menjelaskan bahwa. Media pendukung yang digunakan untuk menghimbau 

masyarakat dalam menggunakan media sosial atau perangkat elektronik dengan 

benar, agar terhindar dari tindak kejahatan dan penyalagunaan,  masih minim 

perhatian apalagi di usia 12-15 Tahun memang wajar kalau belum terlalu paham 

dengan UU ITE, pengawasan dari orang tua memang sangat diperlukan atau 

perhatian kusus dari luar agar anak – anak terhindar dari tindak kejahatan ataupun 

penyalagunaan penggunaan media sosial agar terhindar juga dari kasus hukum dan 

tindak kriminal lainnya. Belajar hukum sangatlah penting disetiap elemet 

masyarakat, sejak dini harusnya lebih bagus, masyarakat setidaknya harus mengerti 

dasar hukum karna kita tinggal di negara hukum. 

 

 

Gambar 4.2. Wawancara Dengan Cybercrime Polda Jatim 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2019 
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4.1.3. Hasil Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bagian dari cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan berkas berupa foto atau arsip sebagai bukti pencatatan sumber 

informasi. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengambil subyek – subyek yang berkaitan dengan pelanggaran UU ITE terhadap 

anak yang teridentifikasi ataupun yang belum teridentifikasi secara hukum melalui 

media internet dan jejaring sosial. 

 

Gambar 4.3. Kasus penghinaan & pencemaran nama baik 

Sumber: youtube.com 
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Pada gambar yang diambil melalui media youtube dijelaskan bahwa pelaku 

melakukan pencemaran nama baik terhadap anggota kopolisan dengan berkata – 

kata kasar di akun face milik pelaku. Sekalipun tidak diberi sanksi hukum pidana 

pelaku diberi ganjaran oleh pihak yang dirugikan/kepolisian atas pencemaran nama 

baik dan ujaran kebencian dengan ditindak secara tegas untuk memberikan 

pernyataan permohonan maaf secara langsung. Dalam peraturan UU ITE pelaku 

dapat dijerat dengan pasal 28 UU ITE. 

 

 

Gambar 4.4. Kasus pelecehan artis di media sosial 

Sumber: youtube.com 
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Pada gambar yang di unggah di youtube kasus pelecehan dan perkataan 

yang tidak menyenangkan terjadi melalui media sosial Instagram dimana tersangka 

menuliskan pesan yang tidak pantas dan mengganggu kenyamanan korban. Dalam 

peraturan UU ITE pelaku dapat dijerat pasal 27 tentang kesusilaan. 

4.1.4. Hasil Study Literatur 

Study literatur digunakan untuk memperkuat hasil penelitian, selain 

melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

diperlukan juga hasil data dari study literatur. Penggunaan study literatur dalam 

penelitian ini menggunakan Undang – undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 

2018 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Dijelaskan dalam peraturan UU 

ITE Republik Indonesia dalam perumusan UU ITE pasal 4 Tujuan dari pemanfaatan 

teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa sebagai bagian dari masyarakat bagian dunia, mengembangkan 

perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public, 

membuka kesempatan seluas – luasnya kepada setiap orang untuk memajukan 

pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi 

informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan memberikan rasa aman, 

keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi 

informasi.  
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4.1.5. Hasil Analisis Data 

 Sesudah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, 

dokumentasi dan literatur. Selanjutnya melakukan tahap analisis yang didalamya 

terdapat reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

 a. Observasi 

  Hasil dari observasi yang didapat berasal dari berbagai media sosial 

seperti facebook, youtube dan Instagram. bukan hanya anak – anak 

dibawah umur saja melainkan banyak juga pelanggar hukum UU ITE 

yang termasuk dalam golongan usia dewasa. Kurangnya pengertian 

tententang UU ITE dapat berakibat fatal karena UU ITE sendiri sudah 

menjadi bagian dari hukum yang sah dan legal di Indonesia. Contoh 

kasus yang teridentifikasi setelah dilakukan pengamatan antara lain 

adalah kasus – kasus pelecehan seksual mulai dari berbicara yang tidak 

pantas dan sebagainya, penghinaan dan pencemaran nama baik. 

 b. Wawancara 

 Hasil dari data wawancara didapat dari 2 Narasumber yaitu Bapak Yudi 

dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Heru dari bagian 

Cybercrime. Pengaruh media social tentunya akan memberikan dampak 

yang cukup besar dimana berbagai informasi dapat ditemukan dan 

berbagai jenis gaya hidup dan prilaku juga dapat dilihat dan diterapkan 

tentunya hal ini akan berkaitan erat dengan prilaku anak dibawah umur 

yang sudah menggunakan media sosial jika tidak diawasi dengan 
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seksama. Peran orang – orang disekitar sangat berperan penting seperti 

orang tua , guru dan lingkungan agar tidak terjadi hal – hal yang mungkin 

tidak diingkan. jumlah pengguna internet menyentuh angka 79%. 

Banyak hal – hal positif yang bisa didapat sewaktu menggunakan media 

sosial tapi juga banyak konten – konten yang mengarah pada unsur sara, 

kebencian dan hal – hal negative lainnya, jika tidak diawasi dengan tepat 

kemungkinan besar seorang anak muda dapat terseret dalam lingkaran 

komunikasi yang salah dan berbau negative, yang tentunya akan memicu 

seseorang untuk ikut menyatakan pendapat dilingkaran tersebut, untuk 

menghindari hal – hal tersebut filter dari orang – orang terdekat sangat 

diperlukan. Media pendukung yang digunakan untuk menghimbau 

masyarakat dalam menggunakan media sosial atau perangkat elektronik 

dengan benar, agar terhindar dari tindak kejahatan dan penyalagunaan,  

masih minim perhatian apalagi di usia 12-15 Tahun memang wajar kalau 

belum terlalu paham dengan UU ITE, pengawasan dari orang tua 

memang sangat diperlukan atau perhatian kusus dari luar agar anak – 

anak terhindar dari tindak kejahatan ataupun penyalagunaan penggunaan 

media sosial agar terhindar juga dari kasus hukum dan tindak kriminal 

lainnya. Belajar hukum sangatlah penting disetiap elemet masyarakat, 

sejak dini harusnya lebih bagus, masyarakat setidaknya harus mengerti 

dasar hukum karna kita tinggal di negara hukum. 
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 c. Dokumentasi 

 Hasil data dokumentasi untuk penelitian ini di dapat dari berbagai sumber 

media sosial foto-foto kasus dan pelanggaran yang terindentifikasi 

maupun yang belum teridentifikasi secara hukum. pencemaran nama 

baik terhadap anggota kopolisan dengan berkata – kata kasar di akun face 

milik pelaku. Sekalipun tidak diberi sanksi hukum pidana pelaku diberi 

ganjaran oleh pihak yang dirugikan/kepolisian atas pencemaran nama 

baik dan ujaran kebencian dengan ditindak secara tegas untuk 

memberikan pernyataan permohonan maaf secara langsung. kasus 

pelecehan dan perkataan yang tidak menyenangkan terjadi melalui media 

sosial Instagram dimana tersangka menuliskan pesan yang tidak pantas 

dan mengganggu kenyamanan korban. 

 d. Literatur 

 Dalam penelitian ini study literatur yang digunakan adalah Undang – 

undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan 

transaksi elektronik. Data yang didapat adalah Tujuan dari pemanfaatan 

teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat bagian dunia, 

mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas – luasnya 

kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan 

dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal 
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mungkin dan bertanggung jawab dan memberikan rasa aman, keadilan 

dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi 

informasi.  

2. Penyajian Data 

Berdasarkan hasil data yang telah direduksi, maka data yang telah 

didapat yaitu:  

a. Kurang pengetahuan dalam UU ITE itu dapat berakibat fatal karna UU 

ITE sudah menjadi bagian dari hukum yang sah di Indonesia. 

b. Penggunaan Media Sosial harus digunakan secara bijak karna ada UU 

ITE yang membatasinya. 

c. Peran orang – orang disekitar sangat penting untuk memberikan 

perhatian khusus dan edukasi secara tepat dalam penggunaan media 

sosial. 

d. Dunia Informasi dalam media internet sangat luas memfilter yang baik 

dan buruk sangat diperlukan agar terhindar dari kesalahan penggunaan 

media sosial. 

e. Pemahaman undang – undang di rentan usia 12-15 Tahun memang 

masih minim perhatian. 

f. Peran orang – orang sekitar sangat diperlukan dalam mengawasi tindak 

dan prilaku kriminal pada anak dibawah umur. 

g. Paham hukum di wilayah hukum Indonesia sangat penting apalagi jika 

pembelajaran itu dilakukan sejak dini. 
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h. Media pendukung yang digunakan untuk mengedukasi UU ITE masih 

sangat minim perhatian. 

i. Belum adanya penerepan tentang edukasi yang dilakukan secara tepat 

tentang kesadaran akan Undang – undang ITE. 

j. Belum adanya kesadaran tentang hukum UU ITE di kalangan remaja 

sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum di dunia maya.  

k. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 

adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari 

masyarakat bagian dunia.   

l. membuka kesempatan seluas – luasnya kepada setiap orang untuk 

memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan 

pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung 

jawab dan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi 

pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. 

3. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data analisa yang telah direduksi dapat disimpulkan 

bahwa media pendukung yang digunakan untuk mengedukasi pengetahuan 

tentang UU ITE masih minim perhatian hal ini dapat berakibat buruk karena 

kurangnya pengetahuan dalam UU ITE itu dapat berakibat fatal karna UU ITE 

sudah menjadi bagian dari hukum yang sah di Indonesia. Penggunaan Media 

Sosial harus digunakan secara bijak karna ada UU ITE yang membatasinya. 

Diperlukan penangan secara tepat untuk mengurangi resiko dalam kesalahan 

penggunaan media informasi bagi anak. Agar anak tidak terjerat dalam 



48 
 

 

lingkarang informasi yang salah yang mengandung unsur – unsur sara , 

kekerasan pelecehan seksual dll, untuk mengurangi resiko tersebut diperlukan 

perhatian kusus dari lingkungan sekitar dan orang luar yang perduli terhadap 

hal tersebut. Edukasi dan pemahaman tentang hukum sangatlah penting apa 

lagi jika itu dilakukan sejak dini. Harus ada kesadaran tentang hukum agar 

penyalagunaan dalam menggunakan media sosial dapat diminimalisir dan 

remaja mengerti tindakan atas perbuatan yang dilakukannya. Tujuan di buatnya 

UU ITE dan lingkup internet di perbolehkan di negara Indonesia telah di atur 

dalam UU ITE pasal 4 dimana tertulis sebagai berikut Tujuan dari pemanfaatan 

teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat bagian dunia.  membuka 

kesempatan seluas – luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran 

dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi 

seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan memberikan rasa aman, 

keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi 

informasi. 

4.1.6. Analisa Segmenting, Targeting, Positioning (STP) 

 

Berdasarkan hasil olahan analisis dan peneliti mengenai media sosial dan  

UU ITE anak usia 12-15 tahun maka dapat diolah dalam analisa STP, USP dan 

SWOT yang akan digunakan untuk menemukan konsep atau keyword pada 

penelitian ini.  
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1. Segmentasi 

Pada perancangan buku illustrasi tentang UU ITE untuk anak usia 12-15 

Tahun yang akan dituju yaitu sebagai berikut : 

a. Segmentasi Demografis (Target Audience) 

Usia    : 12-15 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki dan Perempuan 

Status Keluarga  : Belum Menikah 

Pekerjaan   : Pelajar 

Pendidikan   : Sekolah Menengah Pertama 

Kelas Sosial   : Bawah, Menengah, Atas 

b. Segmentasi Geografis 

Wilayah   : Kota 

Ukuran Kota   : Kota Besar 

Iklim    : Tropis 

c. Psikografis 

Secara psikografis, target utama yaitu anak yang aktif dalam menggunkan 

Internet dan sosial media. Anak- anak yang cenderung aktif dalam mencari 

informasi dan berhubungan sosial lewat dunia maya. 

2. Targeting 

Dalam perancangan buku ilustrasi sadar UU ITE sebagai media edukasi 

penggunaan media sosial untuk anak usia 12-15 tahun, dalam penelitian pada 

buku  ini akan ditentukan pada target audience yang tepat untuk menemukan 

target dalam perancangan buku ini adalah anak-anak yang telah berusia 12-15 
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tahun dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang memiliki prilaku 

aktif dalam menggunakan media sosial dan gemar menggunakan internet 

sebagai pusat komunikasi dan mencari informasi. 

3. Positioning 

Positioning adalah proses penempatan suatu produk dimana ada pembeda 

antara produk satu dengan yang lainnya dalam target market atau konsumen 

dan dapat memposisikan produk kedalam benak konsumen. Pada perancangan 

buku UU ITE sebagai media edukasi penggunaan media sosial pada anak usia 

12-15 tahun agar anak dapat memahami tentang UU ITE secara mendalam 

ketika menggunakan media sosial. Maka dalam buku ini akan dijelaskan secara 

mudah, tepat dan efisien dengan memperhatikan faktor – factor keseharian 

yang biasa terjadi dan kesalahan yang mungkin dapat ditimbulkan, dalam 

penggunaan media sosial . 

4.1.7. Unique Selling Position (USP)  

Keunikan dari suatu produk dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang 

sangat penting karena dengan keunikan tersebut suatau produk dapat dikatakan 

spesia dan dapat dijadikan pembeda antar produk satu dengan produk yang lainnya. 

Keunikan dari buku ilustrasi ini memuat UU ITE sebagai konten utama yang 

dimana buku per undang – undangan biasanya bersikap formal dan tidak memiliki 

ilustrasi atau bahas visual didalamnnya. Dalam perancangan buku ini akan 

disertakan tokoh karakter dan pemahaman tentang UU ITE secara visual agar lebih 

mudah dipahami dan dapat menarik perhatian dan minat membaca.   
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4.1.8. Analisa Strenght, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) 

Analisis SWOT merupakan tahapan analisa dalam merancang strategi yang 

digunakan dalam mengevaliasi kekuatan dan untuk menentukan suatu strategi dari 

berbagai faktor internal dan eksternal seperti Strenght, Weakness, Opportunity, 

Threats adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Perancangan Buku ilustrasi UU ITE anak usia 12-15 

Sumber: penulis, 2019 
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4.2. Key Communication Message 

 
 

Gambar 4.2 Bagan  Keyword 

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2019 
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4.2.1 Deskripsi Konsep 

Keyword Farsighted akan menjadi penyampaian konsep, dalam 

perancangan pada buku edukasi tentang Undang – undang ITE  sebagai media 

edukasi untuk anak usia 12-15 tahun yang akan digunakan sebagai buku untuk 

memperkenalkan undang – undang ITE. Konsep dasar pada perancangan karya 

akan mengaitkan tentang Undang – undang ITE dengan media sosial yang akan 

membawa pembaca untuk berpandangan jauh kedepan, yang membedakan buku ini 

dengan buku undang – undang ITE adalah dengan ditambahkannya ilustrasi 

pengalaman yang berkaitan dengan undang – undang ITE dan kejadian yang bisa 

membawa dampak sewaktu menggunakan media sosial dengan tujuan agar lebih 

mempermudah pengartian undang – undang ITE sendiri dan lebih mudah dipahami 

oleh anak usia 12-15 Tahun. 

4.3. Konsep Perancangan Karya 

Pengambilan konsep perancangan dengan menggunakan hasil dari key 

communication message atau keyword  yang didapat dari SWOT, STP dan USP, 

secara keseluruhan konsep akan menerapkan dan mengimplementasikan hasil dari 

perancangan yang didapat untuk di terpkan dalam perancangan karya. 

4.3.1. Tujuan Kreatif 

Tujuan kreatif dari perancangan buku ini adalah sebagai media edukasi yang 

dirancang dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mudah dipahami 

anak usia 12-15 Tahun untuk mengenal dan mengerti UU ITE yang bersangkutan 

dengan media sosial dengan cara yang mudah dipahami agar anak usia 12-15 Tahun 
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yang tergolong sebagai pengguna baru dalam dunia media sosial agar lebih 

memahami peraturan yang ada dan yang berlaku untuk menghindari terjadinya 

penyalagunaan dalam penggunaan media sosial.  

4.3.2. Strategi Kreatif 

Pada perancangan buku edukasi tentang undang – undang ITE pada anak 

usia 12-15 tahun akan lebih mengutamakan karakter simbol penegak keadilan atau 

polisi dimana figure seorang polisi bisa menambah tingkat kewaspadaan dalam 

penggunaan undang – undang ITE untuk menghindari terjadinya pelanggaran 

hukum di dunia cyber dimana dalam dunia cyber sendiri seolah – olah pelanggaran 

hukum itu tidak ada, dalam perancangan strategi kreatif dalam buku ini polisi dan 

pengadilan akan menjadi simbol ilustrasi yang akan mengajak anak – anak usia 12-

15 Tahun lebih berhati – hati sewaktu menggunakan internet dalam pusaran 

informasi yang luas, den memberikan filter – filter yang dimana anak –anak dapat 

dengan mudah memahaminya. 

1. Ukuran dan halaman buku 

Jenis buku   : Buku Edukasi 

Dimensi Buku   : 20 cm x 20 cm 

Jumlah Halaman   : 30 Halaman 

Gramatur isi buku  : 210 gram 

Jenis Kertas   : Iceline dengan laminasi doff 

Finishing    : Jilid Hardcover laminasi doff 
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2. Jenis Layout 

Layout yang digunakan dalam buku edukasi ini yaitu jenis layout circus dengan 

menggunakan gambar yang diletakkan secara tidak rata tapi beraturan untuk 

menarik minat baca  karna tulisan yang ditampilkan tidak sedikit maka dari itu 

penempatan visual dalam buku ini diletakkan untuk menarik minat membaca 

dan di atur dengan kepadatan gambar yang samar untuk diletakkan dibelakang 

tulisan agar tulisan terlihat lebih menarik sekalipun banyak. 

3. Judul 

Judul yang digunakan dalam perancang buku edukasi Undang – undang ITE 

adalah ”Asik Dan Aman Berinternet”. Pemilihan kalimat ini didasari 

berdasarkan konsep yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan 

menyenangkan sewaktu mempelajari tentang hukum ITE yang berlaku di 

Indonesia agar peraturan terlihat tidak menyeramkan tapi kalua digunakan 

dengan bijak maka akan menjadi hal yang menyenangkan, hal ini yang 

mendasari dipilihnya judul pada perancangan buku ini. 

4. Sub Headline 

Sub headline yang digunakan dalam buku edukasi ini  adalah “Buku edukasi 

Undang- undang ITE” Pemilihan sub henline didasari agar dapat 

mempresentasikan  judul dan isi buku ini, yang dimaksud adalah dalam 

pembahasan dalam buku ini di dalamnya menjelaskan pembelajaran tentang 

undang – undang ite sendiri dalam ruang lingkup undang – undang ITE. 
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5. Typografy 

Typografy atau font didalam dunia desain merupakan salah satu yang sangat 

penting. Begitu juga dalam pemilihan  tipografy dan jenis fontnya harus benar 

– benar di perhatikan gara memenuhi standart readabilty dan legibility agar 

informasi yang disampaiakan dapat dipahami dan mudah terbaca. Dalam buku 

edukasi ini menggunakan hasil dari keyword atau kata kunci yang telah 

dilakukan yaitu Farsighted yaitu suatu karya yang dapat membawa pemikiran 

seseorang menjadi meliki pandangan jauh kedepan dan lebih berhati – hati 

sewaktu melakukan sesuatu hal yang dilakukan. Melalui Farsighted inilah 

remaja usia 12-15 Tahun akan dibawa untuk bertindak hati – hati dalam 

menggunakan sosial media. Jenis font yang dipilih berdasarkan hasil 

keyworddan konsep yaitu jenis font script yaitu, “Balhan” dan “Roof Runner 

Active” pemilihan font ini berdasarkan pertimbangan bahwa font ini memiliki 

karakter yang tingkat ketebalannya sesuai dan mudah dibaca sehingga 

memudahkan dan dapat menarik minat baca seseorang. 

a. Balham 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Font “Balham” 

Sumber : www. Dafont.com 
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Font Balhan merupakan jenis font dengan tingkat durability dan legability 

yang cukup tinggi sehingga font ini sangat cocok jiga digunakan dalam penggunaan 

tulisan dalam jumlah banyak dengan keterbacaan yang jelas sehingga mudah untuk 

dibaca jika menggunakan jenis font ini. 

b. Roof Runner active 

 

Gambar 4.6 Font “Russo One” 

Sumber : www. Dafont.com 

Untuk pemilihan font yang satu ini adalah jenis font yang memiliki tingkat 

ketebalan yang cocok bila digunakan sebagai headline karena memiliki tingkat 

ketebalan yang tinggi dan tingkat keterbacaan yang sangat jelas sehingga dapat 

digunakan sebagai headline untuk perancangan karya dalam buku edukasi undang 

– undang ITE pada anak usia 12-15 Tahun. 

6. Bahasa 

 Bahasa yang digunakan dalam buku perancangan edukasi ini adalah dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri adalah Bahasa yang 

tepat dan dipahami oleh semua anak usia 12-15 Tahun. Buku perancangan ini 
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dapat digunakan oleh semua kalangan anak yang berusia 12-15 Tahun, yang 

aktif bermain sosial media dengan ditambahkan pemahaman undang – undang 

ITE. Pemilihan Bahasa Indonesia akan sangat tepat karena semua anak yang 

tinggal diwilayah Indonesia pasti mengerti dengan Bahasa nasional. Pemilihan 

Bahasa Indonesia dilakukan untuk memenuhi target audience buku ini. 

7. Warna 

 

Gambar 4.7 Warna “Active” 

Sumber : Martha Gill – Color Harmony Jewel 2000 

 Dalam percangan buku edukasi ini pemilihan warna sesuai dengan hasil 

keyword dan konsep yang telah ditemukan yaitu “Farsighted”. Farsighted sendiri 

mempunyai arti berpandangan jauh kedepan dan lebih berhati dalam melakukan 

sesuatu. Dalam hal ini warna yang digunakan adalah skema warna dari “active” 

berdasarkan dari toery color harmony jewels menghasilkan aktivitas dan gerak, 

yang akan memberikan kesan keaktifan dalam melakukan hal – hal yang 

dilakukan. Untuk itu perancangan buku edukasi ini memilih warna identitas 

“active” yang saling berkaitan dengan keyword “Farsighted”. 
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8. Teknik Visualisasi 

Teknik visualisasi adalah tata cara yang digunakan dalam proses pembuatan 

karya visual. Pada perancangan buku edukasi undang – undang ITE pada anak 

usia 12-15 Tahun  menggunakan teknik digital painting. Teknik pembuatan 

karya karya digital painting menggunakan teknik digital drawing dan coloring 

dilakukan dengan cara digital. Perancangan karya Ilustrasi digital drawing 

memiliki keunggulan juka dikaitkan dengan target audience teknik ini memiliki 

keunggulan memberikan  kejelasan dan megelola sebuah cerita dari sebuah 

informasi dengan menambahkan representasi secara visual ( Alan 2007:5 ). Dan 

digital drawing sendiri adalah teknik digital yang tidak dapat dipisahkan dari 

ketepatan pemilihan warna ,menentukan pemilihan warna dalam pembuatan 

karya visual dengan teknik digital drawing akan memberikan kesan tersendiri 

dari hasil karya visual yang dibuat menurut ( Whelan 1994:13 ). Kombinasi 

warna yang tepat dapat membangkitkan reaksi emosi tertentu hal ini terarah pada 

aspek warna dan kualitas warna. Dari warna yang terlibat dan kombinasi yang 

tepat maka akan muncul suatu emosi tertentu Kombinasi warna yang tepat dapat 

membangkitkan reaksi emosi tertentu hal ini terarah pada aspek warna dan 

kualitas warna. Dari warna yang terlibat dan kombinasi yang tepat maka akan 

muncul suatu emosi tertentu. 

4.3.3. Strategi Media 

 

 Media yang digunakan dalam perancangan buku edukasi undang – undang 

ITE untuk anak usia 12-15 Tahun memiliki dua media yaitu media utama dan media 
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pendukung. Media utama dalam perancangan ini adalah buku edukasi sadar undang 

– undang ITE dengan judul “Asik dan Aman Berinternet” sedangan media 

pendukung adalah media yang digunakan untuk mendukung media utama untuk 

mempromosikan media utama. Berikut adalah penjelasan dari media utama dan 

media pendukung yang digunakan : 

1. Media Utama (Buku Edukasi) 

Pemilihan buku edukasi Sadar UU ITE dalam perancangan ini dikarenakan 

banyaknya pelanggaran undang – undang ITE di dunia maya yang disebabkan 

karna ketidak pahaman akan undang – undang ITE sendiri,Sedangkan jumlah 

pengguna sosial media usia 12 termasuk golongan pendatang baru dalam dunia 

cyber hal ini harus di imbangi dengan pemahaman hukum yang berlaku, untuk 

meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum . Keunggulan dari buku ini adalah 

memberikan wawasan tentang undang – undang ITE agar dapat dipahami 

dengan mudah oleh anak usia 12-15 Tahun dengan ditambahnya tampilan visual 

akan membuat anak usia 12-15 Tahun jadi tertarik untuk mengerti dan 

mempelajari undang – undang ITE. 

Agar informasi dapat disampaikan dengan baik dalam buku ini dan untuk 

menunjang pesan yang disampaikan agar lebih muda dipahami maka pada 

perancangan buku edukasi yang berjudul “Asik dan Aman Berinternet” 

menggunakan ukuran kertas 20x20cm dengan jenis kertas iceline dengan 

laminasi doff ukuran 210 gram untuk isi buku agar ketahanan buku tetap terjaga 
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dengan finishing hardcover diberi laminasi doff agar buku lebih terlihat rapih 

dan muda disimpan. 

2. Media Pendukung 

a.X-Banner 

b. Bulpoint 

c. Gantungan kunci 

d. Buku Tulis 

e. casing hanphone 

4.3.4. Perancangan Desain Layout 

Berikut merupakan penjelasan buku edukasi sadar undang – undang ITE 

berjudul “Asik dan Aman Berinternet” : 

1. Sketsa Isi Buku 

a. Sketsa cover depan dan belakang 

 

Gambar 4.8 cover depan dan belakang 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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 Desain sketsa cover depan menggunakan icon polisi dengan karakter laki – 

laki dan perempuan yang nantinya pada halaman buku digunakan sebagai tokoh 

karakter yang akan memberikan edukasi tentang undang-undang ITE dan pada 

bagian atas diberi keterangan Judul buku “Asik Dan Aman Berinternet serta 

dibawah judul diberi sub judul Buku edukasi undang-undang ITE dan karakter 

dibuat lebih bersahabat dengan gaya tangan melambai tanda menyapa dan 

membuka kesan tanda persahabatan.  

Pada desain bagian belakang masih menggunakan desain karakter yang 

sama dan dibelakang diberi gedung yang menggambarkan konstitusi sebagai 

lambang keadilan. Serta diberikan penjelasan tentang buku undang – undang ITE 

,desain sket dibuat dengan software drawing pada computer dan menggunakan pen 

tablet, proses sketsa dilakukan dengan cara digital. 

b. Sketsa halaman daftar isi 

 

Gambar 4.9 Daftar Isi 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Sketsa dari daftar isi menggunakan element dari visual super grafis yang telah 

ditemukan untuk di implementasikan dihalaman daftar isi untuk mewakili 

pengguna media sosial ditambahkan tampilan visual seperti heandpone, jaringan 

wifi serta logo – logo yang mewakili media sosial dan untuk mewakili lembaha 

konstitusi di tambahakan visual seperti palu pengadilan , buku ,  pena bulu serta 

dibagian kanan atas diberikan visual gedung konstitusi sendiri dan agar anak usia 

12-15 tertarik untuk membaca pada bagian ini ditambahkan banyak visual. 

c. Sketsa halaman 1 

 

Gambar 4.10 sketsa halaman 1 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Sketsa pada halaman satu menggunakan font balham pesan komunikasi 

yang disampaikan pada halaman satu, pada konsep, dari perancangan karya ini 

dengan pesan komunikasi yang bersahabat agar pembelajaran dalam buku ini lebih 

nyaman dan menyenangkan. Pemilihan ekspresi karakter dala 
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d. Sketsa Halaman 2 

 

Gambar 4.11 sketsa halaman 2 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Sketsa pada halaman dua masih menggunakan jenis yang sama agar tetap 

menimbulkan kesan yang mudah dibaca. Konsep dari pesan komunikasi bada 

halaman ini mengajukan sebuah pertanyaan untuk membuat audience juga ikut 

berfikir dan menimbulkan pesan komunikasi yang active. 

e. Sketsa Halaman 3 

 

Gambar 4.12 sketsa halaman 3 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Sketsa pada gambar ini memiliki pesan komunikasi yang menjelaskan 

tentang negara hukum yang menjelaskan tentang kepatuhan akan hukum akan 

berdampak pada rasa aman dan terciptanya keadilan dalam kekuatan hukum. 

f. sketsa halaman 4 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 sketsa halaman 4 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Sketsa pada gambar ini memiliki pesan komunikasi yang memperkenalkan 

undang – undang ITE dan iptakan pesan komunikasi yang mengarahkan audience 

untuk mengenal undang – undang ITE, serta pentingnya mengenal undang – undang 

ITE 

g. Sketsa halaman 5 

 

Gambar 4.14 sketsa halaman 5 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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 Sketsa pada perancangan ini dirancang untuk memberikan pesan 

pengenalan tentang undang – undang ITE. Karakter dibuat bersahabat dengan 

tangan melambai untuk memaknai cirikhas dari karakter polisi yang bersahabat 

agar target audience lebih nyaman sewaktu belajar undang – undang ITE lewat 

buku ini. 

h. Sketsa halaman 6 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 sketsa halaman 6 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Sketsa pada perancangan di halaman ini berpusat tentang pembelajaran 

undang –undang ITE untuk membawa pembaca mengenal tentang undang – undang 

ITE secara menyeluruh dan dasar. Karakter di buat seolah – olah berfikir untuk 

membawa pembaca agar berfikir juga tentang apa itu undang – undang ITE, hal 

tersebut dilakukan untuk menarik minat baca akan konten yang disajikan. Dan di 

tambahakan juga visual seperti gelembung imajinasi yang di dalamnya terdapat 

buku , pena bulu dan wifi sebagai pemaknaan tentang undang – undang ITE sendiri. 
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i. Sketsa halaman 7 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 sketsa halaman 7 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Sketsa pada halaman 7 di rancang untuk memberikan ketegasan tentang 

pentingnya mengenal undang – undang ITE agar pembaca mengerti pentingnya 

mengetahui pemahaman tentang undang – undang ITE. Karakter di gambarkan 

memiliki ekspresi yang tegas dengan membawa toad an tangan yang menunjuk 

sebagai lambang untuk menyerukan pentingnya belajar undang – undang ITE 

j. Sketsa Halaman 8 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 sketsa halaman 8 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Sketsa pada perancangan karya ini memiliki makna ajakan untuk belajar dan 

memahami bersama tentang undang – undang ITE dan pembahasan tentang kuis 

agar pembaca lebih memahami undang –undang ITE dengan diadakannya sesi 

tanya jawab untuk menambah pemahaman tentang undang – undang ITE. Karakter 

di buat dengan memiliki expresi yang serius namun bersahabat, konten ini 

ditambahkan agar pembaca lebih memahami tentang undang – undang ITE. Soal 

yang diberikan dalam konten ini seputar tentang undang – undang ITE. 

k. Sketsa Halaman 9 

 

Gambar 4.18 sketsa halaman 9 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Pada perancangan karya  dihalaman ini pesan komunikasi yang disampaikan 

lebih mengarah untuk mengajak pembacanya lebih berfikiran jauh kedepan.  

sebelum melakukan tindakan yang mungkin merugikan orang lain dalam ruang 

lingkup dunia maya. Karakter dibuat dengan ekspresi yang bersahabat dan 

perhatian terhadap pembaca agar tidak melanggar peraturan undang – undang ITE. 
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l. Sketsa Halaman 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 sketsa halaman 10 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Sketsa pada halaman ini menjelaskan tentang himbauan agar lebih berhati – 

hati dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari ancaman hukum undang 

– undang ITE. Dalam konten di halaman ini Tulisan dibuat besar agar pembaca 

memberikan perhatian kusus terhadap isi tulisan. 

m. Sketsa Halaman 11 

 

 

Gambar 4.20 sketsa halaman 11 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Sketsa pada halaman ini adalah himbauan untuk belajar lebih dalam agar 

mengenal undang – undang ITE. Karater polisis dibuat santai namun bersahabat 
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untuk membawa pembaca masuk ke dalam konten pembahasan tentang undang – 

undang ITE lebih dalam lagi. 

n. Sketsa Halaman 12 

 

Gambar 4.21 sketsa halaman 12 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam perancangan ini pesan komunikasi yang disampaikan yang disampaikan 

adalah himbauan agar berhati – hati karena tindak kejahatan juga bisa dilakukan 

lewat dunia maya dan pesan komunikasi pada halaman ini juga adalah ajakan untuk 

mau belajar dan mendalami undang – undang ITE untuk bekal dalam penggunaan 

media sosial. Karakter dalam buku ini di buat seperti memberitahukan dan 

mengajarkan tentang himbauan bahayanya menggunakan media sosial. 
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o. Sketsa Halaman 13 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 sketsa halaman 13 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Pesan komunikasi pada halaman ini adalah tentang pasal undang – undang 

ITE pasal 28b. konten dalam halaman ini dimaksudkan untuk memperkenalkan  

undang – undang ITE yang berlaku di Indonesia dan dalam pasal 28 adalah 

peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan media sosial 

p. Sketsa Halaman 14 

 

Gambar 4.23 sketsa halaman 14 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pesan komunikasi pada halaman ini adalah pasal yang tertera dalam undang 

– undang ITE, ditampilkan untuk pembaca agar mengenal pasal yang tertera dalam 

UU ITE. 
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J. Sketsa  Halaman 15 

 

Gambar 4.24 sketsa halaman 15 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Dalam halaman ini pesan komunikasi yang disampaikan adalah ajakan untuk 

memahami lebih dalam apa itu undang – undang ITE secara umum agar lebih 

mudah dipahami. 

k. Sketsa Halaman 16 

 

Gambar 4.25 sketsa halaman 16 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pesan komunikasi pada halaman ini adalah pasal yang tertera dalam undang 

– undang ITE, ditampilkan untuk pembaca agar mengenal pasal yang tertera dalam 

UU ITE. Dan pembahasan dari pasal 29 adalah tentang pelanggaran yang 

digunakan untuk menyerang atau mengintimidasi orang lain lewat media sosial. 
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l. Sketsa Halaman 17 

 

Gambar 4.26 sketsa halaman 17 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pesan komunikasi pada sketsa di atas, adalah himbauan untuk memikirkan 

terlebih dahulu, sebelum mengirimkan postingan lewat sosial media. Konten yang 

diutamakan dalam halaman ini adalah lebih mengutamakan himbauan kepada 

pembaca agar lebih waspada dan berhati – hati sewaktu menggunkan media sosial 

untuk mengurangi hal – hal yang tidak di inginkan sewaktu menggunakan media 

sosial. 

m. Sketsa Halaman 18 

 

Gambar 4.27 sketsa halaman 18 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 



74 
 

 

Pesan komunikasi yang disampaikan pada halaman ini adalah untuk 

menginformasikan jenis pelanggaran yang tertera pada pasal 28a UU ITE, disertai 

dengan contoh kasus yang dapat menjerat seseorang dengan pasal 28a yaitu 

penipuan secara online. Dengan disertakan contoh kasus yang relevan, agar sesuai 

dengan contoh kejadian yang sering ditemui di sosial media seperti whatsapp dan 

media lainnya. 

n. Sketsa Halaman 19 

 

Gambar 4.28 sketsa halaman 19 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Pesan komunikasi yang disampaikan pada sketsa yaitu ujaran ilustrasi tentang 

ujaran kebencian yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk menyudutkan 

seseorang atau kelompok tertentu. Pembahasan dalam halaman ini adalah lebih 

memfokuskan tentang segala macam tindak kejahatan yang harus di hindari yang 

ada di dunia maya kususnya media sosial. 
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o. Sketsa Halaman 20 

 

Gambar 4.29 sketsa halaman 20 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Pessan komunikasi yang disampaikan adalah himbauan agar lebih berhati 

hati dengan apa yang disposting agar tidak ada pihak lain yang dirugikan dan 

kejadian bullying bukan Cuma ada di kejadian sehari – hari saja, tetapi waktu kita 

melakukan aktifitas di jejaring sosial hal ini juga dapat terjadi dan dapat kita 

temukan. 

4.3.5 Perancangan Media Pendukung 

Berikut merupakan penjelasan dari desain perancangan media pendukung 

buku edukasi berjudul : Asik Dan Aman Berinternet 
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1. Sketsa X-Banner 

 

Gambar 4.30 sketsa halaman X-Banner 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pesan komunikasi yang disampaikan di banner adalah untuk 

mempromosikan media utama dan penulisan kata – kata di banner adalah ajakan 

untuk melakukan aktifitas online dengan hati – hati. Ditambahkan supergrafis untuk 

mewakili media pendukung x-banner seperti karakter polisi dan supergrafis yang 

ditaruh dibagian atas bawah dan tengah. 

2. Sketsa Gantungan Kunci 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 sketsa gantungan kunci 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Pada sketsa yang terdapat digantungan kunci memperkenalkan karakter 

polisi yaitu pak joni dan bu Karen agar audience lebih mengenali karakter yang 

akan membentu mereka dalam pembelajaran tentang undang – undang ITE. 

Karakter dibuat dengan tangan melambai dan bersahabat untuk menarik minat anak 

usia 12-15 Tahun agar lebih memahami undang – undang ITE. 

3. Sketsa stiker bulpoint 

 

Gambar 4.32 sketsa stiker bulpoint 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti,2019 

Pesan komunikasi yang disampikan media pendukung stiker bulpoint 

merupakan kata himbauan atau kata – kata pengingat untuk terus mengingat adanya 

undang – undang ITE agar anak usia 12-15 tahun lebih berhati – hati dalam 

menggunakan media sosial . dan makna dari pesan komunikasi yang dibuat 

menghimbau agar anak usia 12-15 tahun lebih bijak dalam menggunakan media 

sosial dan mengolah apa yang mereka akan posting di media sosial milik pribadi 
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4. Sketsa stiker handphone 

 

Gambar 4.33 sketsa stiker handphone 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pesan komunikasi yang tertera pada stiker handphone adalah konsep yang 

dirancang agar pengguna media sosial teidak mnggampangkan undang – undang 

ITE ataupun tidak menganggap undang – undang ITE itu ada, dalam media stiker 

handphone ini mengingatkan agar tidak melupakan adanya undang – undang ITE 

4.4. Implementasi Karya 

4.4.1. Media Utama 

Berikut adalah penjelasan dari perancangan buku illustrasi yang berjudul “ Asik 

dan Aman BerInternet. 
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1. Cover depan dan belakang 

 

Gambar 4.34 Cover Depan dan Belakang  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019  

 Desain pada cover depan menggunakan font russo one dibagian headline 

dan bahlam di gunakan sebagai sub headline karena jenis font ini mewakili key 

word Farsighted yang memberikan kesan tegas. Pada bagian cover buku visual yang 

ditampilkan  menambahkan kantor polisi dan sosok polisi sebagai salah satu 

gambaran yang mencerminkan lembaga konstitusi dan penegak hukum yang ada di 

Indonesia. Pada bagian atas di beri judul tulisan dan pada bagian bawah diberikan 

sub judul. 
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2. Halaman cover belakang 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Cover Belakang  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

pada bagian belakang buku juga ditambahkan gedung pengadilan yang juga 

dapat digambarkan sebagai salah satu bagian dari hukum yang ada di Indonesia. 

Warna pada bagian belakang buku disamakan dengan halaman depan agar 

seimbang dan seiramama dengan cover depan menjadi satu bagian. 

3. Halaman daftar isi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Cover Belakang  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Pada bagian desain daftar isi ditambahakan  supergrafis gedung 

pengadilan pada bagian kanan atas dan pada bagian bawah diberikan icon 

media sosial dan lambang dari konstitusi . pewarnaan dibuat tidak mencolak 

sehingga tulisan daftar isi terlihat lebih menonjol dan terlihat 

4. Kata pengantar 

 

 

Gambar 4.37  kata pengantar dan daftar isi  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019  

 

 Pada bagian kata pengantar diberikan visual yang ditaruh di kiri atas icon 

sosial media dan pada bagian kanan bawah diberikan icon yang mewakili lambang 

keadilan. Agar terlihat lebih rapi penataan tulisan di seimbangkan pada rata tengah 

bagian buku. 
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5. Halaman 1  

 

Gambar 4.38  Halaman 1  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Desain pada halaman satu diberikan warna oranye yang didapat dari teori warna 

active dengan ditambahkan visual yang mendukung seperi pada bagian kiri bahwa 

ditambahkan supergrafis dan pelatakan karakter di bagian kanan dan tulisan di 

sebelah kiri agar rapi dalam peletakkannya dan pada halaman dua adalah pembatas 

buku, pada bagian visual pembatas buku di berikan supergrafis pada bagian atas 

dan bawah. 

6. Halaman 2 

 

Gambar 4.39  Halaman 2  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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pada halaman dua adalah pembatas buku, pada bagian visual pembatas buku di 

berikan supergrafis pada bagian atas dan bawah. Pada bagian pembatas buku dibuat 

sederhana dan simpel 

7. Halaman 3 

 

Gambar 4.40  kata pengantar dan daftar isi  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Pada halaman ini baground warna menggunakan terori warna active dengan 

ditambahkkannya visual pendukung seperti gedung pengadilan dan icon dari media 

sosial dan icon yang melambangkan keadilan peletakkan karakter di letakkan pada 

bagian kiri dan tulisan pada bagian tengah. 

8. Halaman 4 

 

Gambar 4.41  Halaman 4  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain halaman  pada bagian bawah diberikan supergrafis dan dibagian tengah 

diberikan visual polisi dan gedung pengadilan pembahasan diletakkan di posisi 

kanan atas buku. Pada bagian ini tulisan diletakkan di atas agar tidak terlihat sama 

dengan halaman lain dan agar tidak monoton. 

9. Halaman 5  

 

Gambar 4.42  Halaman 5   

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

  

 Desain pada halaman lima peletakan karakter diletakkan di kiri sedangkan 

tulisan diletakkan pada bagian kanan dan desain karakter dibuat seolah – olah 

sedang menjelaskan dan mengajarkan tentang pengertian negara hukum. Komposisi 

dari peletakkan supergrafis diletakkan pada bagian bawah dan pada bagian samping 

kanan pada halaman. 

10. Halaman 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43  Halaman 6  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Pada halaman ini adalah penjelasan tentang pembatas buku seperti pada 

halaman sebelumnya. Pembatas butu dibuat lebih simple dan minimalis, pembatas 

buku dibuat gara pembaca tau mereka akan memasukki halaman pembahasan 

selanjutnya 

11. Halaman 7 

 

Gambar 4.44  Halaman 7  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Desain pada halaman tujuh menggunakan warna oranye yang didapat dari teori 

warna active dan diberikan supergrafis sebagai media pendukung buku. Tampilan 

karakter di buat seolah – olah sedang berfikir dengan tujuan membawa pembaca 

agar melakukan proses berfikir juga dan membuat pembaca penasaran tentang 

undang – undang ITE. 
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12. Halaman 8 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.45  Halaman 8  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Desain pada halaman ini peletakkan karakter diletakkan di bagian kiri buku dan 

tulisan diletakkan pada bagian kanan buku serta ditambahkan supergrafis dibagian 

bawah dan atas buku. Karakter dalam halaman ini di buat dengan ekspresi wajah 

yang tegas dan jari telunjuk yang mengarah kedepan sebagai lambang untuk 

menyampaikan pentingnya memahami undang – undang ITE dan sebagai 

pelengkap karater membawa toa yang melambangkan untuk menyuarakan belajar 

dan memahami undang – undang ITE itu sangat dibutuhkan di jaman teknologi 

yang semakin maju 
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13. Halaman 9 

 

 

 

 

 

Gambar 4.46  Halaman 9  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

 Desain pada halaman sembilan menggunakan figur polisi yang sedang 

menyapa dan ditambahkan supergrafis seperti sinyal pemancar yang diletakkan 

pada bagian kanan sinyal wifi pada bagian bawah dan pe;etakkan judul diletakkan 

ditengah. Sedangkan di halaman sepulu adalah bagian dari pembatas buku dengan 

konsep yang sama seperti pembatas buku yang ada dihalaman sebelumnya. 

14. Halaman 10 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.47  Halaman 10 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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 Pada halaman ini adalah pembatas buku untuk memasuki halaman tentang 

undang – undang ITE dan media sosial 

15. Halaman 11 

 

Gambar 4.48  Halaman 11 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Desain pada halaman ini masih menggunakan  teori warna active dan 

ditambahkan figure polisi yang menjelaskan isi buku serta ditambahkan 

supergrafis pada bagian kiri bawah. 

16. Halaman 12 

 

Gambar 4.49  Halaman 12 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 



89 
 

 

Desain pada halaman ini masih menggunakan  teori warna active dan 

ditambahkan figure polisi yang menjelaskan isi buku serta ditambahkan supergrafis 

pada bagian kiri bawah. 

17. Halaman 13  

 

Gambar 4.50  Halaman 13 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Pada halaman ini desain dan layout diletakkan mengikuti  tata letak keyword 

yang digunakan dan sama seperti halaman sebelumnya. Pada halaman ini lebih 

menitik beratkan teks agar pembaca focus terhadap tulisan, tulisan dibuat lebih 

mendominasi dari visual 
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18. Halaman 14 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.51  Halaman 14 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

 Desain Pada halaman tidak jauh berbeda dengan halaman sebelumnya yang 

menambahkan visual grafis sebagai pelengkap untuk isi buku. Karakter dalam 

halaman ini dibuat agak santai dan supergrafis diletakkan di bagian kiri dan kanan 

atas buku sebagai penyeimbang. 

19. Halaman 15  

 

Gambar 4.52  Halaman 15  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 



91 
 

 

Pada halaman limabelas adalah pasal 28a yang penulisannya di buat rata 

tengah dengan judul di posisikan di atas dan ditambahkan supergrafis pada 

bagian kiri bawah. Tulisan dibuat lebih mendominasi agar pembaca lebih fokus 

dengan pesan yang disampaikan 

20. Halaman 16 

 

Gambar 4.53  Halaman 16 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

untuk halaman enambelas visual di buat seimbang dalam penempatannya. 

Pembahasan dalam halaman ini adalah ini dari contoh kasus pelanggaran undang – 

undang ITE pasal 28 pesan komunikasi yang disampaikan dalam halaman ini adalah 

agar anak usia 2-15 tahun memahami jenis pelanggaran yang ada di sosial media. 
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21. Halaman 17  

 

Gambar 4.56  Halaman 17 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Desain pada halaman tujuh belas dibuat sama dengan halaman lima belas yang 

memuat pasal tentang undang – undang ITE. Warna oranye dipilih sebagi 

pertimbangan warna active dan sebagai pesan komunikasi lambing konstitus, 

tulisan dibuat lebih mendominasi karne pesan yang disampaikan terdapat dalam 

tulisan 

22. Halaman 18 

 

Gambar 4.57  Halaman 18 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain ini belas adalah penjelasan tentang peraturan perundangan – undangan 

ITE pasal 28b. pembahasan dalam halaman ini adalah pertimbangan penggunaan 

media sosial untuk menghindari pelanggaran UU ITE. Karakter dibuat seperti 

mempertimbangkan segala jenis kusekunsi atas tindakan yang dilakukan hal ini 

dilakukan agar pembaca lebih waspada dan berhati – hati sewaktu menggunakan 

media sosial. 

23. Halaman 19  

 

Gambar 4.56  Halaman 19 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Desain pada halaman ini  di buat sederhana dan minimalis dan tidak terlalu 

banyak memasukkan super grafis karena dalam halaman ini pembahasan yang 

dilakukan lebih berpusat pada tulisan agar pembaca memahami lebih dalam tentang 

undang – undang ITE pasal 29 
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24. Halaman 20 

 

Gambar 4.57  Halaman 20  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

Desain pada halaman dua puluh figure polisi dibuat seperti ajakan untuk berfikir 

atas tindakan yang dapat ditimbulkan serta ditambahkan penjelasan tentang jenis 

jenis pelanggaran yang dapat terjadi dan dampak yang ditimbulkan. Karakter polisi 

dibuat seolah – olah sedang membeyangkan kemungkinan dampak yang akan 

terjadi jika melanggar pasal 29 undang 0 undang ITE. 

25. Halaman 21 

 

Gambar 4.58  Halaman 21 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain pada halaman duapuluh satu peletakkan polisi pada bagain kanan 

digambarkan dengan sosok tegas tapir amah agar sesuai dengan target audience. 

Dan ditambahakan supergrafis pada atas dan bawah. Elemen desain diletakkan 

secara sistematis. 

4.4.2.  Media Pendukung 

a. Desain X-Banner 

 

Gambar 4.59 Desain x banner 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Pada bagian x-banner pesan visual menambahkan unsur – unsur dari 

supergrafis yang didapat dengan detambahkannya karakter polisi di samping kiri 

dan kanan. 

b. Desain gantungan kunci 

 

 

Gambar 4.60  Desain gantungan kunci 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain gantungan kunci menampilkan visual yang ramah dan diberi nama 

serta menampilkan figure polisi agar tetap diingat dan juga di tambahkannya 

gambar bangunan konstitusi agar tetap mengingat tentang undang – undang ITE 
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d. Desain stiker handphone 

 

Gambar 4.61 Desain stiker handphone 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Visual dalam desain stiker handphone menambahkan warna yang termasuk 

dalam keymessage yaitu active yang bertujuan untuk mengingatkan anak-anak usia 

12-15 Tahun untuk tidak melupakan adanya undang – undang ITE sewaktu aktif 

menggunakan sosial media. Dan pesan komunikasi yang disampikanpun adalah 

pesan yang memberikan 2 makna tetapi pemilihan makya yang tepat tidak 

dihilangkan. 

e. Desain stiker bulpoint 

 

 

 

Gambar 4.62  Desain Stiker bulpoint 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Visual pada desain stiker bulpoint menampilkan supergrafis logo dari 

institusi dan media sosial serja himbuan agar tidak melupakan undang – undang 

ITE , pemilihan media stiker pada bulpoint diharapkan dapat mengingatkan pelajar 

agar terus mengingat undang – undang ITE 
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BAB V 

 

PENUTUP 

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan tentang kesimpulan dari peneliti 

yang telah dilakukan oleh peneliti dalam membahas objek penelitian yaitu tentang 

sadar undang – undang ITE dalam penggunaan sosial media untuk anak usia 12-15 

tahun dengan hasil akhir  perancangan buku edukasi dengan teknik digital pinting 

edukasi mengenai penerapan pasal undang – undang ITE dalam sosial media 

sebagai media edukasi untuk anak usia 12-15 Tahun. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan 

yaitu perancangan buku edukasi dengan teknik digital painting sadar undang – 

undang ITE untuk anak usia 12-15 Tahun. Sesuai dengan keyword yang di dapat 

yaitu Farsighted yang mengartikan tentang bagaimana membuat buku edukasi yang 

dapat membuat anak usia 12-15 tahun lebih berhati – hati dalam menggunakan 

media sosial ataupun berpandangan jauh kedepan sebelum melakukan aktifitas di 

jaringan global untuk menghindari tindakan yang mungkin dapat merugikan diri 

sendiri ataupun orang lain, sesuai dengan konsep yang didapat maka tujuan dari 

pembuatan buku ini adalah untuk menambah wawasan edukasi tentang undang – 

undang ITE dalam jaringan global pada anak usia 12-15 Tahun. 
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Dengan menanmbah contoh – contoh kejadian yang sering di alami dalam 

dunia sosial media akan membuat anak usia 12-15 tahun mudah memahami 

pengartian dari pasal – pasal undang – undang ITE yang berlaku. Sehingga anak 

usia 12-15 Tahun akan lebih muda mengenal undang – undang ITE hal ini yang 

akan menjadi keunggulan dari buku edukasi yang membahas undang – undan ITE. 

Dengan ditambahkannya visual dalam teknik digital painting akan menambahkan 

nilai lebih dalam pembelajaran dan pehamanan tentang undang – undang ITE. Hasil 

dari penelitian ini juga diimplementasikan ke beberapa media seperti buku edukasi 

“asik dana man berinternet” dan media pendukung seperti x-banner, gantungan 

kunci, stiker handphone dan stiker bulpoin. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai perancangan buku edukasi dengan 

teknik digital painting sadar undang – undang ITE sebagai media edukasi untuk 

anak usia 12-15 Tahun, berikut terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti agar 

perancangan media buku edukasi menjadi lebih baik lagi: 

1. Perancangan buku edukasi untuk target usia 12-15 tahun harus disesuaikan 

dengan karakteristik usia 12-15 Tahun agar sesuai dengan cara berprilaku dalam 

penggunaan media sosial. 

2. Peneliti di masa yang akan datang dapat melanjutkan pembelajaran tentang 

undang – undang ITE dengan pasal – pasal yang berbeda. 
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