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BAB 3

STRATEGI KOMUNIKASI

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian yang digunakan ialah dengan cara metode

kuantitatif yang dilakukan dengan tekhnik penyebaran angket online serta dilanjut dengan

metode kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi ke 9 SD di provinsi Lampung.

3.2 Subyek Penelitian

3.2.1 Subyek Metode Kuantitatif

Subyek pada penelitian metode kuantitatif ini terkhususkan kepada

masyarakat yang tinggal Lampung yang dalam kurun waktu paling singkat ialah

lebih dari 6 bulan tinggal di Lampung, maksimal lebih dari 20 tahun tinggal di

Lampung.

3.2.2 Subyek Metode Kualitatif

Subyek pada penelitian metode kualitatif ini adalah observasi ke sembilan

perpustakaan sekolah di Lampung beserta melakukan wawancara kepada

pustakawan / pustakawati di sembilan perpustakaan yang dituju. Sembilan sekolah

dasar yang dituju sebagai subyek penelitian antara lain yakni SD Fransiskus 1

Bandar Lampung, SD Negeri 5 Sukajawa Bandar Lampung, SD Fransiskus 2

Bandara Lampung, SD Negeri 4 Pringsewu, SD Negeri 1 Pringsewu, SD Fransiskus

Pringsewu, SD Negeri 1 Rantau Tijang Tanggamus, dan SD 2 Rantau Tijang

Tanggamus. Pemilihan sembilan sekolah dasar yang disebutkan diantara banyaknya

sekolah dasar di Lampung karena pertimbangan yang telah ditetapkan.

Pertimbangan tersebut terdiri dari melihat kualitas sekolah yang diminati atau

favorit, melihat keragaman suku yang bersekolah dari campuran, mendominasi suku

lain, dan mendominasi suku asli Lampung itu sendiri, serta kehidupan sosial yang
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beragam seperti wilayah domisili, kehidupan sekitar sekolah , dan lain sebagainya.

Sembilan sekolah ini dijadikan sampling yang mewakili sebagian besar sekolah

dasar di Lampung.

3.2.2.1 SD Fransiskus 1 Bandar Lampung

SD Fransiskus 1 atau dikenal dengan SD Fransiskus Pasirgintung

adalah salah satu sekolah dasar milik swasta yang cukup dikenal di kota

Bandar Lampung. Berikut data dari SD Fransiskus 1 Bandar Lampung :

Status : Swasta

Akreditasi : -

Alamat : Jl. Mangga No. 1, Pasir Gintung, Kec. Tanjung Karang Pusat,

Kota Bandar Lampung Prov. Lampung

Sekolah ini kerapkali menerima anak-anak dari berbagai macam

etnis namun yang cukup mendominasi adalah etnis Jawa dan Cina.

Sekolah Fransiskus 1 ini dipilih sebagai salah satu sampel penelitian

dikarenakan sekolah ini sering menjadi pertimbangan orang tua untuk

menyekolahkan anak untuk ses b-c. Serta keragaman etnis yang diterima

di sekolah tersebut.

3.2.2.2 SD Negeri 5 Sukajawa Bandar Lampung

SD Negeri 5 Sukajawa adalah salah satu sekolah milik negeri yang

ada di kota Bandar Lampung. Berikut data dari SD Negeri 5 Sukajawa

Bandar Lampung :

Status : Negeri

Akreditasi : -

Alamat : Jl. Antara No. 15, Sukajawa, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota

Bandar Lampung Prov. Lampung

Sekolah ini dipilih sebagai salah satu sampel penelitian karena SD

Negeri 5 Sukajawa menjadi perwakilan keseluruhan sekolah negeri di
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Bandar lampung yang memiliki ses b-c serta keragaman etnis yang

bersekolah tersebut walau didominasi etnis Lampung dan Jawa.

3.2.2.3 SD Fransiskus 2 Bandar Lampung

SD Fransiskus 2 atau dikenal dengan SD Fransiskus Rawalaut

adalah salah satu sekolah dasar milik swasta yang terkenal di kota Bandar

Lampung. Sebab sekolah ini temasuk sekolah dengan kepemilikan fasilitas

yang lengkap dan proses belajar yang kompeten. Berikut data dari SD

Fransiskus 2 Bandar Lampung :

Status : Swasta

Akreditasi : A

Alamat : Jl. Ir. Hi. Juanda, Rawa Laut, Kec. Enggal, Kota Bandar

Lampung Prov. Lampung

Sekolah swasta yang memiliki reputasi yang baik di kota Bandar

Lampung kerapkali menerima anak-anak dengan ses a-b dengan mayoritas

etnis Cina. Oleh karenanya sekolah ini kerap dianggap sekolah elit di kota

Bandar Lampung. Oleh karenanya SD Fransiskus 2 ini dijadikan sampel

yang mewakili sekolah terbaik milik swasta di kota Bandar Lampung dan

provinsi Lampung yang kurang lebih memiliki reputasi yang sama

baiknya.

3.2.2.4 SD Negeri 2 Bandar Lampung

SD Negeri 2 Palapa atau disingkat SDN 2 ini adalah salah satu sekolah

yang terkenal di kota Bandar Lampung milik negeri. Tidak sedikit orang tua

yang mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut namun sekolah ini

hanya menerima 110-an murid setiap tahunnya dari 300-an pendaftar. .

Berikut data dari SD Negeri 2 Bandar Lampung :

Status : Negeri

Tanggal SK Izin Operasional : 1910-01-01
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Akreditasi : A

Alamat : Jl. Ir. Hi. Juanda, Rawa Laut, Kec. Enggal, Kota Bandar

Lampung Prov. Lampung

Sekolah Negeri 2 ini dipilih sebagai sampel penelitian selain

karena reputasi yang baik sekolah ini cukup menerima anak-anak dari ses

a-c (karena yang dipilih berdasarkan nilai akademik) serta mayoritas anak

yang bersekolah ini adalah etnis Lampung walau ada juga etnis lain seperti

Jawa.

3.2.2.5 SD Negeri 4 Pringsewu

SD Negeri 4 salah satu sekolah negeri yang ada di Pringsewu yang

tidak terlalu punya nama di Pringsewu dikarenakan gedung sekolah yang

kecil dan berada didalam perumahan sederhana. Namun yang bersekolah

disini adalah anak-anak yang tinggal di luar perumahan tersebut. Sehingga

terjadi keragaman pekerjaan orang tua masing-masing anak walau

memiliki etnis yang sama yakni Jawa. Berikut data data dari SD Negeri 4

Pringsewu Barat:

Status : Negeri

Akreditasi : B

Alamat : Pringsewu Barat, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu Prov.

Lampung

SD Negeri 4 Pringsewu ini dipilih menjadi salah satu sampel

penelitian selain karena kondisi sekolah serta etnis anak-anak yang

bersekolah yang mendominasi adalah Jawa. Serta ses dari sekolah tersebut

adalah ses c. Sekolah ini dijadikan oleh peneliti sebagai perwakilan

sekolah negeri yang bertempatkan di daerah Lampung yang didominasi

oleh pendatang bukan suku asli Lampung.

3.2.2.6 SD Negeri 1 Pringsewu
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SD Negeri 1 Pringsewu adalah salah satu sekolah negeri yang

terkenal di Pringsewu dikarenakan sekolah ini memiliki reputasi yang baik

bahkan sempat bertaraf internasional. Berikut data data dari SD Negeri 1

Pringsewu :

Status : Negeri

Akreditasi : A

Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Pringsewu Selatan, Kec. Pringsewu, Kab.

Pringsewu Prov. Lampung

SD Negeri 1 Pringsewu ini menjadi salah satu pilihan sebagai

sampel sekolah negeri yang baik di daerah yang ditempati oleh etnis yang

bukan Lampung asli melainkan pendatang. Walau sekolah negeri terbaik

namun yang mendaftar ke sekolah tersebut rata-rata ses b. Dimungkinkan

karena stereotip masyarakat bahwa sekolah swasta untuk ses a sementara

negeri untuk b-c.

3.2.2.7 SD Fransiskus Pringsewu

SD Fransiskus Pringsewu adalah salah satu SD swasta di

Pringsewu yang digemari terutama untuk ses a. Karena Gedung sekolah

yang modern bagi kabupaten Pringsewu. Namun tetap ada dari ses b yang

mendaftar di sekolah tersebut. Berikut data data dari SD Fransiskus

Pringsewu :

Status : Swasta

Akreditasi : A

Alamat : Jl. Kesehatan Pringsewu 35373, Pringsewu Timur, Kec.

Pringsewu, Kab. Pringsewu Prov. Lampung

SD Fransiskus Pringsewu menjadi salah satu sampel peneliti

sebagai perwakilan sekolah yang baik milik swasta dan berada di daerah

yang masyarakatnya didominasi oleh pendatang bukan suku asli Lampung.
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Walau penduduk kabupaten Pringsewu didominasi etnis Jawa, namun

sekolah ini termasuk yang didominasi oleh etnis Cina dan Batak, walau

etnis Jawa juga ada yang bersekolah di Fransiskus Pringsewu.

3.2.2.8 SD Negeri 1 Rantau Tijang Tanggamus

SD Negeri 1 Rantau Tijang adalah salah satu sekolah negeri yang

ada di daerah yang didominasi oleh etnis Lampung asli dan memiliki

reputasi yang baik untuk daerah tersebut. Berikut data data dari SD

Negeri 1 Rantau Tijang Tanggamus :

Status : Negeri

Akreditasi : B

Alamat : Rantautijang, rantautijang, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus Prov.

Lampung

Sekolah Negeri 1 Rantau Tijang tersebut dipilih sebagai salah satu

sampel peneliti dikarenakan sekolah tersebut didominasi oleh etnis

Lampung walau ada etnis Jawa yang menjadi urutan kedua yang

bersekolah disana. Selain itu anak-anak yang bersekolah disana ses a-b.

3.2.2.9 SD Negeri 2 Rantau Tijang Tanggamus

SD Negeri 2 Rantau Tijang merupakan salah satu sekolah yang

berada di daerah yang ditempati oleh penduduk asli etnis Lampung,

namun sekolahnya didominasi oleh etnis pendatang terutama etnis Sunda.

Berikut data data dari SD Negeri 2 Rantau Tijang Tanggamus :

Status : Negeri

Akreditasi : -

Alamat : Jl Raya Ciparai, Rantau Tijang, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus

Prov. Lampung

Sekolah Negeri 2 Rantau Tijang tersebut adalah sekolah terakhir

yang dijadikan sampel bagi peneliti. Selain karena kondisi sekolah, anak-
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anak yang bersekolah disana, juga terpilih karena bisa menjadi wakil

sekolah negeri yang didominasi oleh pendatang padahal daerah sekolah itu

berada di daerah yang penduduknya mayoritas suku asli Lampung.

3.3 Analisis Data

3.3.1 Data Kuantitatif

Dari angket yang disebarkan berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

akepada responden dengan jawaban responden yang dirujuk sebagai hasil data

observasi :

Pertanyaan : Bentuk manakah yang sering digunakan pemerintah untuk

mengenalkan identitas Lampung?

Hasil sebagai berikut :

Gambar 3.1 Diagram lingkaran tentang pengetahuan simbol identitas Lampung dari

pemerintah daerah Lampung

Sumber : hasil angket pribadi

Prosentase nilai data sebagai berikut : 88,9 % responden menjawab Siger,

6,1 % responden menjawab Kapal Jung, 3 % responden menjawab Padi dan kapas

dan dengan prosentase yang sama responden menjawab Payung tingkat tiga

Pertanyaan : Menurut anda apakah simbol Provinsi Lampung sebagai identitas?

Hasil sebagai berikut :
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Gambar 3.2 Diagram lingkaran tentang responden tentang simbol identitas Lampung

Sumber : hasil angket pribadi

Prosentase nilai data sebagai berikut : 63,6 % responden menjawab Siger, 24,2

% responden menjawab Gajah, 6,1 % responden menjawab Payung tingkat tiga 3 %

responden menjawab Kapal Jung dan dengan prosentase yang sama responden

menjawab Lada hitam

Pertanyaan : Simbol manakah yang paling sering anda temukan di Provinsi

Lampung?

Hasil sebagai berikut :

Gambar 3.3 Diagram lingkaran mengenai simbol yang kerap ditemukan responden

Sumber : hasil angket pribadi

Prosentase nilai data sebagai berikut : 81,8 % responden menjawab Siger, 6,1

% responden menjawab Payung tingkat tiga dan dengan prosentase yang sama 6,1

% responden menjawab Gajah, 3 % responden menjawab Patung Pengantin adat,

dan 3 % responden menjawab Kopi Lampung
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Pertanyaan : Menurut anda, apakah itu Siger?

Hasil sebagai berikut :

Gambar 3.4 Diagram lingkaran mengenai pengetahuan responden akan Siger

Sumber : hasil angket pribadi

Prosentase nilai data sebagai berikut : 91,7 % responden menjawab Siger

merupakan mahkota pengantin perempuan adat Lampung, 6,1 % responden

menjawab Siger merupakam penentu stratasosial dalam adat Lampung, dan 3 %

responden menjawab Siger merupakan hiasan atau dekorasi kota Bandar Lampung

Pertanyaan : Tahukah anda asal-usul Siger?

Hasil sebagai berikut :

Gambar 3.5 Diagram lingkaran tentang pengetahuan aka nasal-usul Siger

Sumber : Hasil angket pribadi

Prosentase nilai data sebagai berikut : 76,1 % responden menjawab Tidak,

14,7 % responden menjawab Mungkin dan 8,8 % responden menjawab Ya
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Pertanyaan : Darimanakah anda melihat dan mengetahui tentang Siger?

Hasil sebagai berikut :

Gambar 3.6 Diagram lingkaran mengenai dimana responden mengerti tentang Siger

Sumber : Hasil angket pribadi

Prosentase nilai data sebagai berikut : 69,4% responden menjawab Pelajaran

disekolah mengenai budaya dan kesenian Lampung, 11,1 % responden menjawab

Melihat gambar Siger di tiap-tiap gedung di kota, 8,3 % responden menjawab

Melihat penari memakai Siger di kepala mereka di acara-acara khusus, 8,3 %

responden menjawab Melihat pengantin perempuan Adat Lampung mengenakan

Siger, dan 3 % responden menjawab Melihat dalam bentuk macam-macam sovenir.

Pertanyaan : Tahukah anda, bahwa Siger memiliki nilai penyatuan

hubungan antara 'ulun Lampung' dengan pendatang?

Hasil sebagai berikut :

Gambar 3.7 Diagram lingkaran mengenai pengetahuan responden nilai penyatuan pada Siger

Sumber : Hasil angket pribadi
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Prosentase nilai data sebagai berikut : 55,6 % responden menjawab Tidak dan

sebanyak 44,4 % responden menjawab Ya

Pertanyaan : Tahukah anda berapa jumlah lekukan pada Siger di kota Bandar

Lampung?

Hasil sebagai berikut :

Gambar 3.8 Diagram lingkaran mengenai pengetahuan responden akan jumlah Siger

Sumber : Hasil angket pribadi

Prosentase nilai data sebagai berikut : 44,4 % responden menjawab 9

(sembilan lekuk), 36,4 % responden menjawab 7 (tujuh lekuk), 9,1 %

responden menjawab 12 (dua belas lekuk), dan 6,1 % responden menjawab 5

(lima lekuk)

Pertanyaan : Mengertikah anda mengapa ada sebanyak itu lekukan pada Siger?

Hasil jawaban responden mayoritas menjawab tidak tahu, berikut jawaban yang

sama sekali berbeda dengan jawaban mayoritas tidak tahu :

“ Karena masyarakat adat lampung terbagi menjadi 7 adat “ sebanyak 4 orang

yang menjawab demikian

“ Karena Rukun islam ada 5 ” sebanyak 2 orang yang menjawab demikian

“ Karena di Lampung memiliki banyak bukit dan gunung-gunung serta laut

“ sebanyak 3 orang yang menjawab demikian.
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3.3.1.1 Kesimpulan data Kuantitatif

Dari data kuantitatif tersebut dapat ditarik garis besar bahwa

masyarakat yang sudah menetap di Lampung tidak mengerti akan Siger

sebagai simbol pemersatu dari leluhur hanya sebatas mengerti visual

sebagai mahkota pengantin adat wanita Lampung dan kerap kali visual

Siger diperkenalkan oleh pemerintah daerah sebagai penghias kota. Lalu

dari data kuantitatif ini diputuskan mengenalkan Siger melalui sekolah.

Untuk melengkapi data kuantitatif tersebut, perlu adanya penambahan

penelitian dengan metode kualitatif mengenai pelajaran di sekolah akan

budaya dan seni Lampung dan mengevaluasi cara yang tepat mengenalkan

Siger ke anak-anak usia sekolah dasar. Sebab dari hasil angket didapat

prosentase sebesar 69,4% Pelajaran di sekolah mengenai budaya dan

kesenian Lampung, yang kemudian disusul sebesar 11,1% yang menjawab

melihat Siger di tiap-tiap Gedung dan jalan raya, dan dengan prosentase

yang sama sebesar 8,3% menjawab melihat pengantin perempuan adat

Lampung mengenakan Siger dan penari memakai Siger di acara-acara

khusus.

3.3.2 Data Kualitatif

3.3.2.1 Perbedaan setiap sekolah

No Nama Sekolah Dasar Buku yang

digemari

Buku yang tidak

digemari

Isu - isu

1 SD Fransiskus 1

Bandar Lampung

Komik Korea Cerita rakyat dan

buku seperti buku

pelajaran

Sebenarnya suster

pengelola menentang

adanya komik

Sudah kalah pamor

dengan internet

2 SD Negeri 5 Sukajawa

Bandar Lampung

Buku tentang

tokoh – tokoh

Buku keluaran

90-an dan buku

Perpustakaan hanya

menyediakan buku
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penemu yang tidak

berwarna

pelajaran

Buku favorit mereka

disembunyikan

dengan tujuan tidak

merusak buku

3 SD Fransiskus 2

Bandar Lampung

Komik Jepang dan

mini novel

Cerita rakyat dan

cerita pahlawan

Indonesia

Mayoritas anak-anak

membaca buku

komik dan mini novel

walau ada juga yang

membaca selain 2

buku tersebut seperti

buku profesi, sains,

ekologi, dll

4 SD Negeri 2 Bandar

Lampung

Buku sains dan

ensiklopedia

Buku yang tidak

berwarna dan

sedikit gambar

Anak-anak di sekolah

ini tidak

mempermasalahkan

isi bacaan selama

bermanfaat serta ada

gambar yang

berwarna

5 SD Negeri 4

Pringsewu

Buku tentang

cerita rakyat,

budaya Indonesia,

para nabi versi

Islam, dan sains

Buku yang

sebenarnya untuk

orang deawasa

seperti beternak

lele dan membuat

manisan apel dll

Anak-anak tidak

menyukai buku yang

bahasanya tidak

sederhana dan

gambarnya minim

dan tak berwarna

Namun buku seperti

itu yang banyak

disediakan padahal

anak-anak menyukai

buku lain
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6 SD Negeri 1

Pringsewu

Tema buku apa

saja yang

disediakan di

perpustakaan

Melihat buku

yang disediakan

tidak ada buku

yang tidak

berwarna dan

minim gambar

Anak-anak sekolah

ini sangat

menyenangi

membaca buku

selama mereka

tertarik dari membaca

judul maka mereka

akan langsung dibaca

7 SD Fransiskus

Pringsewu

Mini novel, sains,

ekologi, cerita

dongeng barat

Buku budaya,

cerita rakyat

Karena kondisi

perpustakaan yang

kadang buka kadang

tutup, maka anak-

anak lebih senang

meminjam buku dan

dibawa pulang

namun tidak banyak

anak melakukan hal

tersebut

8 SD Negeri 1 Rantau

Tijang, Tanggamus

Buku tentang para

nabi versi Islam,

sains, dan cerita

pendek

Buku yang terlalu

banyak teks

layaknya koran

Anak-anak di sekolah

ini menyenangi

kegiatan membaca

termasuk budaya

walau masih kalah

dengan tema sains

dan kisah para nabi

9 SD Negeri 2 Rantau

Tijang, Tanggamus

Buku tentang

sains, cerita

dimana para

tokohnya hewan,

tentang kehidupan

sosial

Tidak ada buku

yang tidak

mereka sukai

selama bergambar

dan berwarna

Anak-anak di sekolah

ini sebenarnya gemar

membaca namun

karena keterbatasan

buku sehingga

peminatnya
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berkurang karena

hampir semua buku

yang disediakan

sudah dibaca

3.3.2.2 Persamaan setiap sekolah

Setiap sekolah di Lampung memiliki karater anak yang berbeda satu sama

lainnya akibat dari kehidupan orang tua, gaya mengajar sekolah masing-masing,

lingkungan pertemanan, dan lain sebagainya. Walau berebeda-beda namun selama

meneliti sembilan sekolah yang dipilih dengan maksud sebagai perwakilan

sekolah di Lampung, peneliti mendapat garis besar persamaan sekolah-sekolah

tersebut mengenai buku bacaan di perpustakaan. Dasarnya banyak yang senang

membaca buku di sekolah dasar selama memiliki kriteria sebagai berikut : buku

bergambar dan berwarna serta gambar tidak terkesan kuno seperti gaya ilustrasi

tahun 90-an yang hitam putih, serta teks yang tidak terlalu panjang namun gaya

bahasa di buku yang juga tidak berat atau sederhana sehingga anak mudah

memahami isi bacaan tanpa bertanya kepada orang dewasa. Tema bacaan yang

sering dibaca di sekolah manapun di Lampung adalah buku tentang Sains. Disini

peneliti yang akan membuat desain buku tentang Siger sebagai tema khusus dari

budaya lokal memiliki masalah tersendiri. Karena hampir anak-anak tidak

menyenangi membaca buku tentang budaya. Namun bila melihat buku bacaan

yang bertema budaya dimana disini menjurus ke cerita rakyat yang tersedia di

perpustakaan sekolah bisa dikatakan tidak mengikuti perkembangan jaman. Buku

yang disenangi oleh anak-anak sekarang adalah buku yang berwarna, banyak

gambar, dan teks yang tidak panjang dan bahasa mudah dipahami. Berbanding

terbalik dengan buku cerita rakyat yang tersedia dimana isi bukunya sangat

panjang, terkesan penuh tulisan dan bila dibaca pemakaian bahasa Indonesia baku

yang sudah jarang dipakai di jaman sekarang, serta cover buku yang warnanya

terkesan kuno dan di halamannya tidak berwarna.
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Ada juga buku budaya yang mulai modern karena cover kekinian serta

gambar foto yang berwarna, namun tetap kalah dengan buku sains, cerita dongeng,

dan lain-lain. Karena terkesan seperti katalog atau buku pelajaran karena banyak

tulisan tidak mengajak anak mendalami apa yang dibacanya. Ada beberapa buku

tentang budaya masih kaku tidak ‘luwes’ seperti buku sains maupun dongeng

barat atau kisah para nabi. Selama buku sudah bukan keluaran 90-an lalu

penyediaan gambar yang berwarna serta isi teks tidak Panjang dan mudah

dipahami maka anak-anak akan menyenangi buku tersebut sebagai buku bacaan.

3.4 Analisa Masalah

Dari data kuantitatif yang telah terlaksana terdapat 55,6% masyarakat yang

tinggal di Lampung tidak mengerti bahwa Siger memiliki makna sebagai identitas penyatuan

‘Ulun’ Lampung dengan pendatang. Serta usaha pemerintah dalam mengenalkan simbol

Siger dirasa belum mencapai kepada masyarakat Lampung dari kuesioner yang menyatakan

sebesar 69,7% masyarakat mengerti tengtang Siger dari pembelajaran di sekolah sementara

usaha pemerintah dalam bentuk membangun gapura, patung, dan dekorasi kota dengan

bentuk Siger hanya dimengerti oleh masyarakat sebesar 11,1%. Oleh karenaitu perlu adanya

penambahan media mengenai Siger selain menjadi mahkota pengantin wanita adat Lampung.

Media tersebut ditujukan untuk anak-anak sekolah sebab dari hasil kuesioner online

menyatakan bahwa pengenalan Siger lebih mudah dipahami. Lalu pemilihan kelas 3-6 SD

berdasarkan pengalaman pribadi dimana budaya masih sangat kental diajarkan di SD selain

itu SMP bahkan SMA sudah tak mempelajari hal tersebut serta melihat riset secara kualitatif

bahwa anak-anak SD di Lampung memiliki kegemaran baca buku di perpustakaan cukup

tinggi maka diputuskan target sasarannya adalah anak-anak yang bersekolah dasar kelas 3-6

SD. Selain itu dirasa media desain yang cocok untuk pengenalan Siger secara mendetail dan

mendalam namun mudah dipahami oleh anak-anak adalah dengan buku.

Namun ada cukup masalah yang dihadapi dalam pembuatan media pengenalan

Siger yakni anak-anak memiliki kegemaran membaca buku dengan tema sains dan ekologi

ketimbang buku bertema budaya. Sebab untuk saat ini buku sains dan ekologi memiliki daya

tarik dari segi gambar maupun isi teks yang mudah dipahami ketimbang buku bertema
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budaya yang masih kaku dengan gambar yang minim. Maka dari itu desain merupakan

jembatan penting antara pengenalan Siger secara menyenangkan untuk anak-anak sekolah

dasar yang masih tertarik dengan tema bacaan sains dan ekologi.

3.5 Strategi Penyampaian

3.4.1 What to say

Ada beberapa yang cukup mau disampaikan kepada anak-anak mengenai Siger

sebagai simbol pemersatu antara ‘ulun’ Lampung dengan pendatang yang akan

dituliskan pada buku ilustrasi yang akan dibuat. Diawali dengan mitos yang dipercaya

mengenai kemunculan Siger yang misterius, kemudian asal-usul Siger dari Lampung

Barat hingga terpecah menjadi 2 jenis yakni Siger Saibatin dan Siger Pepadun,

memberi penjelasan elemen visual dari masing-masing Siger, lalu menjelaskan fungsi

Siger selain menjadi mahkota pengentin adat wanita seperti dipakai oleh gadis-gadis

penari dan dijadikan simbol pemersatu antara ‘ulun’ Lampung dengan pendatang dari

leluhur dan dibuat aturan oleh pemerintah daerah sebagai simbol keagungan di

Lampung.

3.4.2 How to say

Penyampaian dalam buku diputuskan dengan gaya karangan deskripsi sebab

karangan tersebut meiliki gaya bahasa yang menarik karena meliputi indera penglihatan.

Sehingga gaya karangan deskripsi bisa lebih eksploratif terutama nantinya akan

didukung dengan visual ilustrasi. Selain menarik gaya karangan deskripsi juga ringan

namun mendalam sehingga cocok untuk bacaan anak-anak serta akan didiukung pula

dengan maskot sebagai narrator dimana akan bercerita sambal mengajak anak seolah

‘berbicara’ bersama.

Gambar 3.9 salah satu contoh karangan

Deskripsi beserta ilustrasi dan maskot

Sumber : foto pribadi
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3.6 Strategi Media

Dikarenakan fungsi-fungsi ilustrasi seperti fungsi Ekspresif yang menunjukkan dan

menyatakan suatu gagasan, perasan, maksud, situasi ataupun konsep yang abstrak secara

nyata sehingga lebih mudah dipahami. Maka diputuskan rancangan mengenalkan Siger

kepada anak sekolah dasar dengan membuat buku ilustrasi mengenai Siger dari asal-usul, 2

jenis Siger, makna Siger dan lain sebagainya yang perlu diketahui oleh anak-anak sekolah

dasar mengenai Siger sebagai identitas atau simbol provinsi Lampung. Menurut data, anak

sekolah di provinsi Lampung memiliki kegemaran membaca dengan fokus utama isi buku,

gambar yang berwarna, dan panjang pendeknya suatu teks bacaan. Karena hasil data tersebut

memulai pertimbangan akan konten yang akan disampaikan kepada anak-anak dengan gaya

bahasa yang ringan namun informatif dengan menggabungkan unsur ilustrasi yang

mengambarkan teks.

Disamping itu, tata layout dalam perancangan buku ilustrasi mengenalkan Siger

kepada anak-anak sekolah dasar juga akan menjadi faktor penting. Tata layout yang

dilibatkan dalam rancangan ini ialah antara lain keseimbangan (balance), tekanan (emphasis),

irama (rhythm), kesatuan (unity). Dimulai dari Keseimbangan yang digunakan ialah

keseimbangan asimetris yang merupakan penyusunan elemen desain yang tidak sama antara

sisi kiri dan kanan namun tetap terasa seimbang. Pemilihan keseimbangan asimetris daripada

keseimbangan Simetris ialah melihat target sasarannya yaitu anak sekolah dasar yang

memiliki kecenderungan untuk melihat sesuatu yang tidak formal. Kesimbangan simetris

lebih kearah formal, kaku, kokoh, dan stabil yang lebih cocok ke citra yang tradisonal,

konservatif, dan dewasa. Sementara keseimbangan asimetris memiliki karakter dinamis,

variative, tidak formal dan sering digunakan pada publikasi hiburan, acara anak-anak, dan

dunia remaja.

Gambar 3.10 tata layout yang bisa dijadikan

acuan desain buku ilustrasi pengenalan Siger

Sumber : foto pribadi
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Ditambah memberi tekanan pada illustrasi cetak dengan cara menempatkan objek

illustrasi pada buku. Kekuatan dari menempatkan objek pada suatu karya cetak ialah

Stopping power atau gaya menarik perhatian dengan cara membuat pembaca berhenti untuk

melakukan aktivitas dan melirik desain dan berusaha memahami body copy atau teks yang

sudah diwakilkan oleh gambar tersebut. Walau demikian elemen pendukung tidak boleh

dilewatkan walau ada rencana hanya untuk satu dua objek saja yang ditonjolkan dengan

informasi yang penting. Elemen pendukung bila tidak mengolahnya dengan benar maka bisa

menjadi tumpang tindih dengan objek utama.

Gambar 3.11 beberapa objek

Ilustrasi yang meiliki stopping

power dan dijelaskan oleh

body copy yang mudah dipahami

Sumber : foto pribadi

Tidak luput mempertimbangkan irama repetisi agar ada kesan kenyamanan dalam

membaca. Repetisi ialah elemen yang berulang kali secara konsisten. Namun menjauhi kesan

monoton maka akan diberikan variasi sehingga tidak terlihat membosankan. Terakhir

menggunakan kesatuan Tipografi dan desain ilustrasi vector. Selain terlihat ada konsistensi,

juga ada pencitraan seorang desainer yang rangkap menjadi illustrator karena semua elemen

visualnya akan diciptakan sendiri sehingga ada originalitas dalam rencana karya buku

ilustrasi mengenalkan Siger Lampung. Selain itu pula adanya kesatuan warna yang terkesan

cerah agar terlihat bahwa buku budaya bisa terlihat modern dan warna cerah adalah warna

yang disenangi anak-anak.

Kemudian tidak meninggalkan gaya bahasa untuk anak-anak yang simple namun

informatif.Sehingga terpilih gaya karangan deskripsi sebab karangan tersebut dapat
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menjelaskan objek secara jelas bahkan bisa meliputi panca indera terutama di penglihatan

serta memiliki kekuatan verbal yang menarik terutama untuk anak-anak.

Gambar 3.12 adanya repitisi yang dinamis antar halaman sehingga terkesan ada kenyamanan untuk membaca

Sumber : foto pribadi


