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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kurangnya kesadaran pengendara kendaraan bermotor terhadap aturan dan etika 

berlalu lintas maka pengguna jalan menjadi kurang toleran terhadapa sesama, bahkan saat 

berhadapan dengan mobil ambulan yang sedang membawa orang sakit yang ingin melintas 

tidak mendapatkan haknya untuk menerobos padatnya lalu lintas. Pengendara yang nakal 

tidak mau menepi. 

Kasus pasien yang sampai meninggal sebelum sempat sampai rumah sakit pun 

sering dijumpai. Aturan pun sudah dibuat yang  diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134, ada beberapa pengguna jalan 

yang memperoleh hak utama. Antara lain ; (1)Pemadam kebakaran, (2)Ambulan yang 

mengangkut orang sakit, (3)Kendaraan yang memberikan tumpangan kepada kecelakaan 

lalin, (4)Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara, dll yang sudah sesuai diatur oleh Undang –

undang. 

Sepanjang tahun 2017, ada sebanyak 15.997 orang telah menjadi korban 

kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang terjadi di Jawa Tengah (Jateng). Dari korban 

sebanyak itu, 3.656 orang di antaranya meninggal dunia. (Data diperoleh dari Polda Jateng 

2017) 

Tingginya angka kematian karena laka lantas yang terjadi berdampak pada kecepatan dan 

ketepatan ambulan saat mengantar korban ke rumah sakit terdekat. Untuk itu kesadaran diri 

agar tidak egois dalam menggunakan jalan dan memberikan jalan khususnya ambulan 

mungkin korban yang selamat akan lebih banyak. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan adanya instruksional untuk 

pengendara bermotor mendapatkan informasi secara cepat mempelajari tata cara saat 

ambulan ingin melintas agar tidak menghalangi bahkan membuat macet lalu lintas. Instruksi 

berperan penting dalam memberi informasi karena dapat menciptakan interaksi antar 

pengguna jalan. Penggunaan instruksi dapat memberi kesadaran pengguna bermotor agar 

memberi jalan untuk ambulan sehingga terjadinya korban meninggal di perjalanan. 

 

 

1.2 PEMBATASAN MASALAH 

 Perancangan desain instruksional melalui desain komunikasi untuk 

memberikan informasi secara efektif dan efisien kepada pengendara kendaraan 
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bermotor tentang tata cara yang di lakukan saat ambulan ingin melintas. Target 

sasaran 16 – 22  tahun. 

 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

 Bagaimana memberikan instruksi secara efektif kepada pengendara bermotor 

saat ambulan melintas di jalan raya melalui desain komunikasi visual ? 

 

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT 

1.4.1 Tujuan 

 Untuk mengatur pengendara bermotor dengan instruksi secara efektif tentang 

tata cara berkendara jika ambulan ingin melintas di jalan raya melalui desain 

komunikasi visual agar tertib berlalu lintas dan mengurangi resiko korban meninggal 

dijalan. 

1.4.2 Manfaat 

a. Masyarakat 

Mengetahui akan pentingnya etika berkendara dijalan saat ambulan melintas 

dan respon apa yang tepat dilakukan 

b. Institusi 

Dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagau refrensi pembaca dan menjadi 

studi komparasi yang serupa. 

c. Diri Sendiri 

Menambah wawasan desainer dalam merancang sebuah desain instruksional 

untuk memberi solusi di jalan raya 

 

1.5 METODOLOGI PERANCANGAN 

1.5.1 User Research 

 

Target sasaran usia 16 -21 tahun. 
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Responden lebih sering menggunakan kendaran  pribadi berupa sepeda motor  

 

 

 

Banyak masyarakat yang sudah mengetahui instruksi yang mereka temukan, 

contoh di pesawat. 

 

 

 

Banyak instruksi yang memberikan aturan untuk pengendara bermotor 

di jalan saat ambulan melintas. 

 

1.5.1.1  Behaviour 

 Sempitnya ruang dan semakin meningkatnya pengguna kendaraan 

bermotor 
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 Rasa acuh dan egois sesama pengendara bermotor 

1.5.1.2  Need 

 Saling menghargai sesama pengendara bermotor 

 Taat tata tertib lalu lintas 

1.5.1.3  Problem 

 Meninggal di jalan sebelum sampai rumah sakit 

 Menyebabkan kemacetan karena saling egois 

1.5.1.4  Attitude 

 Kurangnya kesadaran diri terhadap peraturan lalu lintas 

 Kurangnya rasa saling menghargai 

 

1.5.2 Insight 

 Berdasarkan data yang sudah diperoleh, ternyata masih banyak pengendara 

bermotor yang belum memahami aturan atau etika ketika ambulan melintas di jalan. 

Mereka masih mementingkan kepentingan diri sendiri dengan berbagai alasan 

karena terburu buru. Hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang membuat miris 

bangsa. 

1.5.3 Background Research 

Penelitian akan dilakukan dengan empat metode penelitian, agar nantinya 

data diperoleh dengan akurat dan tidak bersifat subjektif. Berikut adalah beberapa 

metode yang akan dilakukan : 

1.5.3.1 Angket 

 Penyebaran angket ini ditujukan kepada para pengendara bermotor di 

Kota Semarang dengan target usia anak remaja yang sudah memiliki SIM 

tentunya. Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan mereka 

tentang aturan kendaraan khusus yang diprioritaskan melintas terlebih dahulu 

seperti ambulan. 

1.5.3.2 Wawancara Individual 

 Dengan melakukan metode wawancara ditujukan kepada sopir 

ambulan untuk mengetahui problema pada saat menjemput dan mengantar 

pasien ke rumah sakit. Agar data yang diambil lebih efektif. 

1.5..3.3 Wawancara Kelompok 

  Wawancara yang dilakukan dengan sejumlah narasumber, 

yaitu para pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor dan mobil untuk 

data tentang situasi para penggendara bermotor di jalan ketika ambulan ingin 

melintas. 

1.5.3.4 Internet 
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 Metode ini digunakan untuk mencari data jurnal maupun artikel yang 

dibutuhkan penulis dalam mencari informasi tambahan mengenai aturan dan 

etika berkendara di jalan yang benar saat ambulan melintas. 

1.5.3.5 Studi Literatur 

 Penulis juga akan mencari buku yang berkaitan dengan 

permasalahan aturan lalu lintas mengenai kendaraan yang di prioritaskan. 

Studi literatur ini berguna untuk menpatkan data mengenai teori verbal 

tentang topic yang diangkat juga teori desain komunikasi visual. 

 

1.5.4 Initial Concept 

 Dari permasalahan yang sudah didapat, yaitu tentang aturan atau 

etika pengendara bermotor ketika ambulan melintas, karena ambulan bertanggung 

jawab untuk membawa keselamatan nyawa seseorang yang harus segera dilarikan 

ke rumah sakit. Kurangnya rasa saling menghargai sesama pengendara bermotor 

bahkan saat ambulan ingin melintas tidak diberi kemudahan untuk melintas. Hal 

tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan buruk yang akan dilakukan berkelanjutan 

oleh pengendara bermotor. 

 Terkait dengan masalah yang terjadi, akan dilakukan pembuatan desain 

instruksional dengan permasalahan kurangnya kesadaran pengendara bermotor 

tentang aturan lalu lintas ketika ambulan melintas untuk memberi informasi kepada 

target agar mengetahui perilaku di jalan yang benar saat ambulan melintas. 

 

1.6 Kerangka Berpikir 

Ambulan yang tidak mendapatkan jalan 
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1.7 Tinjauan Pustaka 

1.7.1 Pustaka 

1.7.1.1. Perancangan Infografis Tentang Kesadaran Lalu Lintas, 

( Febrian Satria Bayuargo, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta 2014) 

Membahas tentang Keslamatan berkendara untuk mengurangi kecelakaan 

lalu lintas dengan infografis agar masyarkat lebih berhati-hati dan mengerti akan 

pentingnya safety riding. 

1.7.1.2. Perancangan Video Instruksional Tentang Olah Kreasi 

Terrarium Dan Limbah Wadah Kaca Bekas, (Lilis Sa’idah, Program Studi Desain 

Komunikasi Visual, Institute Seni Indonesia Yogyakarta 2017). 

Membahas tentang mengolah limbah kaca menjadi sebuah terrarium, dengan 

media video instruksional sebagai media edukasi pengenalan terrarium untuk 

masyarakat. 

 

 

1.7.2 Studi Komparasi 

 

Gambar 1.1 
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Gambar 1.2 

 

Untuk studi komparasi penulis menggunakan contoh instruksi penggunaan 

benda yang sering di temui pada kehidupan sehari – hari, seperti 

penggunaan sabuk pengaman pada mobil dan juga pemasangan tabung LPG 

yang benar. Instruksi tersebut bertujuan untuk memberi panduan untuk 

konsumen agar mengerti dan tidak salah dalam menggunakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


