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ABSTRAK 
 

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi disebabkan faktor manusia 
dan diantaranya berusia remaja kebawah, dimana adanya pelajar di bawah umur 
dan belum memiliki sim sudah mulai mengendarai kendaraan bermotor. Maka 
dari itu perlu adanya pembelajaran pengenalan rambu-rambu lalu lintas di usia 
dini di Sekolah. Rambu-rambu Lalu lintas adalah alat pelengkap jalan raya yang 
berfungsi untuk menertibkan pengguna jalan raya. Tujuan dibuatnya rambu lalu 
lintas antara lain supaya pengguna jalan tidak mengalami kecelakaan, tidak 
tersesat, dan tertib berkendara. Maka dari itu penulis merancang ebook (buku 
digital) bergambar tentang rambu-rambu lalu lintas untuk anak usia 7–12 tahun, 
guna menambah pengetahuan anak usia 7–12 tahun terhadap rambu lalu lintas. 
Perancangan ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi literatur dan 
studi kompetitor. Penulis menggunakan teknik ilustrasi digital, penggunaan 
tipografi, dan menggunakan jenis gaya ilustrasi yang disukai anak usia 7–12 
tahun. Selain itu karya ini didukung sticker, desain baju, feed instagram, poster, 
dan buku cetak. Dari perancangan ini maka ditemukan hasil ebook rambu-rambu 
lalu lintas guna menambah pengetahuan anak usai 7-12 tahun. Ebook tersebut 
memasukkan rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk, dan rambu 
peringatan. Ebook ini penuh ilustrasi dengan gaya gambar kartun dan 
menggunakan teknik ilustrasi digital, ebook tersebut menggunakan warna cerah 
dan memunculkan gambar karakter anak-anak supaya ebook semakin menarik, 
sehingga anak usia 7-12 tahun semangat membaca ebook dan semangat belajar 
rambu-rambu lalu lintas. 
 

Kata kunci: Rambu-rambu lalu lintas, anak usia 7 – 12 tahun, edukasi, Ebook  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

	
	
1.1     Latar Belakang Masalah 

Aturan lalu lintas dibuat dengan tujuan untuk menertibkan pengendara dan 

mengamankan pengendara dari kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini tertuang 

dalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan.  

Menurut Mohammed Tabeb Obaidat dan Thanaa M Ramadan (Herawati, 

2014) menyebutkan penyebab kecelakaan seringkali disebabkan oleh geometrik 

jalan maupun faktor lingkungan meskipun penyebab sebenarnya adalah manusia. 

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor fisiologis dan psikologis 

berpotensi menyebabkan kecelakaan. Faktor fisiologis terdiri dari sistem syaraf, 

penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya. Sedangkan faktor psikologis terdiri 

dari motivasi, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan kedewasaan. 

Menurut data unit kecelakaan lalu lintas Polrestabes Surabaya tahun 2014 

(Muna. 2015), kota Surabaya mendapati 21 pelaku kecelakaan lalu lintas berusia 

10-15 tahun.  Jumlah pelaku kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor yang 

berusia dari 17 tahun di Surabaya sebanyak 39 orang (34 laki-laki dan 5 

perempuan). Pelaku kecelakaan merupakan pengendara kendaraan bermotor, 

jumlah kecelakaan dibawah usia 17 tahun menunjukkan adanya anak atau pelajar 

sudah mulai mengendarai kendaraan bermotor. 

Menurut Ashar Hidayah (Julianto, 2017) rambu lalu lintas merupakan 

pelengkap penting di jalan raya. Rambu lalu lintas dibagi menjadi 6 kategori. 

Kategori rambu lalu lintas meliputi: rambu peringatan (warna kuning), rambu 

larangan (warna merah), rambu petunjuk (warna hijau), dan rambu perintah 

(warna biru), rambu tambahan (warna putih), dan rambu nomor rute jalan (warna 

putih). Rambu lalu lintas dapat berupa huruf, angka, dan kalimat.  

Rumbadi (2017), ada 4 alasan pendidikan yang perlu dilakukan sejak usia 

dini. Pertama sebagai persiapan agar bisa beradaptasi dengan lingkungan, kedua 

melatih kemampuan motorik atau fisik, ketiga diajarkan berinteraksi dengan orang 
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lain, keempat belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar berimajinasi 

dan menunjukkan ekspresi. 

Menurut Riyandi Purwanto (2017) Tingkat kecelakaan masih tinggi yang 

disebabkan berbagai faktor, oleh karena itu untuk mengurangi meningkatnya 

angka kecelakaan diperlukan pengenalan rambu lalu lintas mulai usia dini. 

Artikel CNN Indonesia (2020) menunjukkan anak-anak lebih menyukai 

belajar melalui buku ilustrasi. Sedangkan Nickolas Isac Juanda (2021) 

menjelaskan dunia anak dekat dengan dunia cerita bergambar.  

Berdasarkan informasi tersebut penulis tertarik untuk menrancang ebook 

tentang rambu lalu lintas dengan target 7-12 tahun. Yufienda Novitasari (2021) 

anak-anak lebih suka melihat gambar dibanding tulisan, karena membaca deretan 

tulisan yang panjang membuat pandangan mata tidak enak. Maka karena itu anak-

anak lebih suka membaca melalui gambar. 

Artikel Kelaspintar (2020) menyebutkan menggambar ilustrasi bisa 

menggunakan teknik ilustrasi basah dan teknik ilustrasi kering, perbedaannya 

ialah teknik ilustrasi basah menggunakan media yang memerlukan air atau 

minyak sebagai pengencer, sedangkan teknik ilustrasi kering menggunakan media 

kering seperti krayon, pensil, arang. Sedangkan teknik ilustrasi digital menurut 

artikel seputar seni budaya (2016) menyebutkan ilustrasi digital menggunakan 

kemampuan eksplorasi kreatif komputer dalam membuat ilustrasi dan 

memperbaiki ilustrasi.  

Memilih teknik gambar digital karena artikel Cappunavucado (2016) 

menyebutkan teknik ilustrasi digital memiliki kelebihan seperti waktu pengerjaan 

lebih cepat, mudah diperbaiki jika terdapat kesalahan, mudah dipublikasi, dan 

tidak memerlukan keterampilan tangan untuk membuat karya. 

Pramudya Dwi Wardhana (2015) kemajuan teknologi berkembang seiring 

waktu teknik menggambar bisa secara digital menggunakan software atau suatu 

aplikasi komputer. Artikel penerbit deepublish (2021) buku bisa dirancang 

menjadi cetak versi elektronok disebut sebagai Ebook, menggunakan Ebook 

pengguna merasa lebih praktik karena bisa membaca buku secara daring melalui 

berbagai teknologi seperti komputer dan smartphone. 
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1.2    Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

didapat yaitu “Bagaimana merancang Ebook tentang rambu lalu lintas dengan 

teknik ilustrasi digital guna mengedukasi anak usia 7-12 tahun?” 

 

1.3    Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 

batasan masalah yaitu: 

1. Rancangan Ebook rambu lalu lintas berbasis ilustrasi untuk anak usia 7 – 12 

tahun. 

2. Teknik ilustrasi yang digunakan adalah teknik digital dengan gaya kartun. 

3. Media pendukung: buku cetak, sticker, feed instagram, poster, dan desain baju. 

4. Penelitian ini menggunakan 4 kategori rambu-rambu lalu lintas meliputi: 

Rambu larangan bewarna dasar putih dengan garis merah, rambu perintah 

berwarna biru, rambu petunjuk bewarna hijau (petunjuk jurusan) cokelat 

(lokasi dan kawasan wisata) biru (batas wilayah dan fasilitas umum), rambu 

peringatan warna kuning (tetap/permanen), orange (peringatan sementara) 

 

1.4    Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan Ebook ilustrasi 

tentang rambu lalu lintas guna mengedukasi anak-anak usia 7 – 12 tahun. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Karya ini dapat memberikan pengetahuan rambu-rambu lalu lintas kepada anak 

usia 7 – 12 tahun. 

2. Menambah pengalaman penulis merancang Ebook. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1    Penelitian Terdahulu 

Dari berbagai langkah perancangan terdapat penelitian terdahulu sebagai 

dasar acuan, maka penelitian perancangan ebook rambu-rambu lalu lintas guna 

mengedukasi anak 7-12 tahun merujuk pada penelitan terdahulu. I Kadek Aris 

Yogaswara Januarta (2020), Studi Desain Komunikasi Visual, Institut Desain dan 

Bisnis Bali. Penelitian penulis berjudul “Perancangan Buku Cerita Bergambar 

Sebagai Sarana Pengenalan Rambu Lalu Lintas Untuk Anak-Anak Denpasar.” 

Dalam penelitian terdahulu menjelaskan pembuatan buku bergambar tentang 

rambu-rambu lalu lintas yang disasarkan kepada anak perkotaan. 

Perbedaan perancangan penulis dan peneliti terdahulu ada di konsep 

pembuatan. Karya peneliti pendahulu menggunakan alur bercerita dan penjelasan, 

terdapat beberapa halaman menggunakan background kosong tanpa latar, 

memunculkan karakter kartun dan format halaman ukuran sisi sama sisi. 

Sedangkan penulis merancang ebook berukuran 18x17cm, menggunakan warna 

cerah, memunculkan karakter anak-anak, dan menggunakan background. 

 

2.2    Teknik Ilustrasi Digital 

Dari artikel seputar seni budaya (2016) Teknik digital merupakan teknik 

kemampuan kreatif menggunakan program komputer seperti corel draw atau 

adobe photoshop untuk membuat karya visual berupa ilustrasi.  

Sebelum memilih dan menggunakan aplikasi komputer perlu diketahui jenis 

gambar digital yang akan diolah, dan jenis gambar yang akan diolah penulis 

adalah gambar vector. Dari artikel Ahsan (2013) gambar vector memiliki 

kelebihan seperti memperkecil dan memperbesar gambar tidak akan 

mempengaruhi kualitas, dan ukuran file bisa kecil sehingga mudah di unduh, 

mempunyai warna yang cocok untuk gambar sederhana seperti komik, logo, dan 

lain-lain. 
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2.2.1 Ilustrasi Gaya Kartun 

Artikel Grace Ellin (2021), Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas 

narasi, gambar ilustrasi dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuhan yang sesuai 

dengan konsep. Nick Sudarso (Kompas, 2020) Ilustrasi kartun adalah gambar 

yang memiliki bentuk yang lucu dan memiliki bentuk khas tertentu, gaya gambar 

ini bisa digunakan untuk menggambar manusia, hewan, dan tumbuhan pada cerita 

bergambar. Menggunakan gaya gambar ini memiliki kesan lucu dan menghibur 

sehingga bisa menarik minat baca anak-anak. 

 

2.3    Tipografi 

Menurut seorang ahli bernama Idamardi (Luqi Afika, 2021) menyebutkan 

Tipografi merupakan karya seni pada penggunaan huruf didalam karya seni. 

Didalam ebook terdapat gambar dialog, dialog ini berfungsi agar pembaca bisa 

mengekspresikan alur dan mengetahui konflik cerita. 

 

2.3.1 Tipografi Sans Serif 

Dialog membutuhkan tipografi yang berperan mendukung perancangan 

ebook yang enak agar nyaman dibaca, dan penulis memilih tipografi sans serif. 

Artikel saintif (2021) menyebutkan ciri-ciri font sans serif tidak mempunyai kaki 

dan lengan huruf. Artikel Riesha Adicha (2011) font sans serif memiliki kesan 

sederhana, halus, dan tidak ramai. Kelebihan dari font sans serif cocok ditaruh 

pada majalah dan layar. 

 

2.3.2 Tipografi Dekoratif 

Artikel Kompas (2021) huruf judul bisa menjadi elemen penting dalam 

tipografi, huruf ini memerlukan font yang indah dan tetap bisa mudah dibaca. 

Lifia (2019) font dekoratif merupakan tipografi yang unik, bisa digunakan untuk 

brand dan logo. 
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2.4    Warna 

Sulasmi (Gamal, 2021) warna adalah elemen indah salam seni dan desain 

selain elemen lainnya. Warna Merupakan unsur pelengkap penyampaian 

informasi gambar untuk mewakili suasana karya, warna memiliki kepekaan 

cahaya dengan penglihatan dimana cahaya memantulkan objek yang terkena 

cahaya dan menghasilkan warna. Warna memiliki kedekatan dengan psikologi, 

bahan ini membuat kesan peka terhadap emosi seperti sedih, gembira, marah, dan 

lain-lain. 

 

2.4.1 Warna Hue 

Artikel Sonvidon (2022), warna hue adalah jenis warna yang natural. Jenis 

Warna ini terdiri warna primer dan sekunder seperti merah, kuning, biru, hijau, 

orange, dan ungu. Ciri-ciri dari warna hue tidak tercampur oleh unsur warna lain 

seperti hitam, putih, dan abu-abu. 

 

2.4.2 Warna Tint 

Artikel Sonvidon (2022), warna Tint adalah jenis warna yang tercampur 

unsur warna putih, jenis warna ini cerah dan tidak terlalu terang. Memunculkan 

warna tint memerlukan gabungan dari warna hue dan warna putih. 

 

2.4.3 Warna Tone 

Artikel Sonvidon (2022) warna Tone adalah jenis warna yang tercampur 

unsur warna abu-abu, warna abu-abu sendiri berasal dari camupuran warna hitam 

dan putih. Warna ini memiliki ketajaman yang lebih rendah, warna tone terlihat 

lebih teduh dibanding warna original. 

 

2.4.4 Warna Shade 

Artikel Sonvidon (2022) warna shade adalah jenis warna yang tercampur 

unsur warna hitam. Berbeda dengan warna tone, warna shade merupakan versi 

yang lebih gelap dari warna original. Warna shade terlihat tua, dan berbayang 

hitam. 
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2.5    Layout 

Mendy Ramdhiani (2021) Layout adalah teknik penentuan posisi dari 

berbagai tata letak elemen desain agar terlihat lebih menarik. Menggunakan 

layout bertujuan agar menyajikan hasil informasi yang bisa diterima orang yang 

melihatnya. 

Mendy Ramdhiani (2021) Ada beberapa prinsip yang bisa digunakan agar 

desain layout terlihat menarik. Jenis prinsip itu antara lain: 

1. Harmonis Didalam layout diperlukan prinsip keharmonisan antara objek grafis 

dengan elemen grafis lainnya, setiap elemen grafis tidak boleh menutupi 

elemen grafis lain dan harus saling mendukung. 

2. Kontras, prinsip kontras yaitu memperhatikan perbedaan elemen grafis seperti 

font, warna, ketebalan, objek, dan lain-lain, agar tidak serupa dan terkesan 

lebih menarik. 

3. Stressing, Prinsip stressing yaitu memberikan titik-titik tertentu sebagai 

perhatian. Desain layout akan terlihat biasa jika tidak ada stressing atau titik 

fokus yang ingin disampaikan. 

4. Kesederhanaan, prinsip kesederhanaan yaitu mengatasi keribetan jumlah 

elemen yang akan dimasukkan ke dalam desain, penyelesaian tidak dengan 

menghilangkan elemen, tetapi dengan menyederhanakan elemen menjadi lebih 

sederhana dan mudah dipahamai. 

5. Keseimbangan, prinsip keseimbangan yaitu elemen dibuat secara seimbang 

secara simetris. Prinsip ini akan menjaga desain agar tidak berat. 

 

2.6    Rambu-Rambu Lalu Lintas 

Artikel Aca (2018) rambu-rambu lalu lintas merupakan alat pendukung 

pengatur tata tertib di jalan raya. Adapun alasan masyarakat harus mengenali 

rambu-rambu lalu lintas, diantaranya: mematuhi rambu lalu lintas bisa tiba di 

tujuan dengan selamat, pelanggar rambu lalu lintas bisa kena denda, sebagai 

pencegahan kemacetan jalan raya, pencegahan agar pengguna jalan raya tidak 

tersesat, dan sebagai keselamatan diri sendiri dan orang sekitar.  
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Buku karya Rohmat Kurnia (2021) Rambu-rambu lalu lintas terbagi sebagai 

berikut: Rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu perintah, rambu larangan, dan 

papan tambahan. 

1. Rambu peringatan berfungsi untuk memberikan kewaspadaan kepada 

pengguna jalan raya.  

2. Rambu larangan berfungsi untuk menyatakan larangan atau suatu yang tidak 

boleh dilakukan oleh pengguna jalan.  

3. Rambu perintah berfungsi memberikan perintah yang wajib dipatuhi oleh 

semua pengguna jalan. 

4. Rambu petunjuk berfungsi untuk memandu dan memberi informasi bagi 

pengguna jalan. 

5. Papan tambahan adalah rambu penjelas untuk memberikan keterangan suatu 

rambu. 

 

2.7    Karakteristik anak 

Putri Rahmi dan Hijriati (2009) Usia anak SD berkisar 7 – 12 tahun, usia 

anak sekolah dibagi menjadi 2 yaitu masa kanak-kanak awal usia 7-9 tahun dan 

masa kanak-kanak akhir. Annisa Afani (2020) Orang yang lahir rentang tahun 

2010 hingga 2025 mendatang disebut generasi alpha, karena usia di tahun ini 

mulai dari nol hingga 10 tahun. Meski masih tahap masa pertumbuhan, mereka 

akan menjadi generasi terdidik berkat teknologi dan informasi instan yang 

tersedia. karakteristik generasi alpha antara lain: 

1. Paham teknologi, generasi alpha lahir saat teknologi baru dimulai, para 

generasi alpha akan menjadi orang yang memiliki integrasi tinggi teknologi 

tanpa batas di aspek kehidupannya. Generasi alpha dan teknologi saling 

terkait, diperkirakan mereka menginjak 8 tahun keterampilannya terhadap 

teknologi lebih tinggi disbanding orang tuanya. 

2. Medial sosial jadi mode interaksi sosial, Generasi alpha akan berinteraksi serta 

bersosialisasi secara dominan dengan temannya melalui media sosial, dengan 

media sosial anak-anak akan terhubung setiap hari, kadang mereka juga 

memiliki rasa khawatir dengan privasi dan bully di media online. 
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3. Gayanya funky, anak generasi alpha lebih fokus pada gaya dan kenyamanan 

individu daripada norma sosial, generasi alpha juga makin multikultural dan 

original. 

 

2.8    Penokohan 

Kinko Ito (2018) menjelaskan di “Manga In Japanese History” mengatakan 

Fujio Akatsuka membuat karakter lucu, unik, dan tak terlupakan membuat banyak 

orang menyukai karyanya, termasuk anak muda. Anak muda suka melihat adanya 

karakter unik dan humoris.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, tujuannya untuk 

mendapat informasi agar bisa mendukung Perancangan Ebook Tentang Rambu 

Lalu Lintas Guna Mengedukasi Anak Usia 7 – 12 Tahun. 

 

3.2    Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yg akan diambil datanya berhubungan dengan jenis dan 

fungsi rambu-rambu lalu lintas, dan gaya gambar ilustrasi digital untuk anak usia 

7 -12 tahun. 

 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berlangsung di Surabaya, tepatnya di SDN Banyu Urip II 

dan SD Dapena, SD Saims, dan SD Kartika. Memilih sekolah SDN Banyu Urip 

II, dan Sekolah SD Kartika karena Sekolah ini telah melakukan belajar tatap 

muka, jadi penulis bisa mengunjungi sekolah secara langsung. Memilih Sekolah 

SD Dapena dan Sekolah SD Saims karena lokasi ini menempel dengan jalan raya 

dan banyak terpasang rambu lalu lintas. Penulis juga akan observasi taman 

bungkul, karena lokasi tersebut digunakan oleh dinas perhubungan untuk city tour 

bersama murid SD. 

Penulis akan mendatangi Dinas Perhubungan, karena di kantor ini memiliki 

narasumber yang paham mengenai bidang rambu-rambu lalu lintas, dan metode 

pembelajaran rambu-rambu lalu lintas untuk murid Sekolah. 

 

3.3    Subyek Penelitian 

Penulis akan mengamati anak usia 7-12 tahun tentang jenis rambu lalu lintas 

yang mereka ketahui, perilaku, dan hobi. Dan guru SD menanyakan perilaku anak 

usia 7-12 tahun, kurrikullum Sekolah, dan metode pembelajaran yang bagus. Dan 

Dinas perhubungan untuk menanyakan jenis rambu-rambu lalu lintas yang harus 

dipelajari anak usia 7-12 tahun. 
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3.4 Teknik Pengumpulan data 

Data yang didapat memiliki peran penting untuk mendukung perancangan 

buku ilustrasi buku rambu lalu lintas, diperlukan langkah pengumpulan agar bisa 

menjalankan penelitian sesuai harapan. 

 

3.4.1 Observasi 

Penulis akan mengobservasi lingkungan Sekolah SD, penulis melakukan 

pengamatan mengenai jenis rambu-rambu lalu lintas yang terpasang diluar 

Sekolah SD, Selanjutnya penulis melakukan observasi di taman bungkul untuk 

mengamati jenis rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sekitar lokasi 

penelitian. Observasi lingkungan Sekolah dan Taman Bungkul ini dilakukan 

sesuai peta kegiatan city tour yang diterapkan oleh dinas perhubungan. 

Sekolah yang di observasi adalah Sekolah SD Saims dan Sekolah SD 

Dapena, alasan memilih lokasi ini karena Sekolah tersebut menempel jalan raya 

dan dikelilingi banyak rambu-rambu lalu lintas.  

 

3.4.2 Wawancara 

Penulis akan mewawancarai murid jenjang SD di Sekolah Dasar untuk 

mengambil data seperti perilaku, jenis gambar yang disukai, dan hobi. Penulis 

akan mewancarai guru SD bernama ibu Dyah Trikorawati Hari Siwi dari Sekolah 

SD Dapena dan Ibu Alis dari Sekolah SD Kartika, penulis menemui kedua beliau 

karena diarahkan langsung dari kepala sekolah dari masing-masing sekolah 

tersebut, sebagai guru yang bisa diwawancara.  

Penulis akan mewancarai anggota dari dinas perhubungan yaitu pak Budhi 

Pamungkas dari staf bidang lalu lintas dan pak Bambang Yudiyono, ST dari 

bidang pengawasan dan pengendalian. Penulis mewawancarai kedua beliau 

karena kedua beliau memenuhi kriteria untuk membantu penelitian dan diarahkan 

langsung oleh dinas perhubungan. 
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3.4.3 Studi Literatur 

Penulis akan mencari informasi melalui jurnal dan internet untuk menambah 

bahan guna membantu perancangan Ebook. Penulis mempelajari jenis, fungsi, dan 

pengertian rambu-rambu lalu lintas menggunakan buku berjudul “Cerdas Berlalu 

Lintas.” Karangan Rohmat Kurnia. 

 

3.4.4 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor ini bisa membantu penulis untuk menyempurnakan 

perancangan Ebook dengan mengamati produk yang hampir sama. Buku ilustrasi 

berjudul “Kisah Nora Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas” diterbitkan Andi 

publisher karya Askalin. Buku ini berkisah tentang pengalaman Nora sedang 

bersekolah dan berlibur. Didalam buku ini mengajak pembaca untuk mengenal 

rambu lalu lintas. 

 
Gambar 3.1 Buku Ilustrasi Kisah Nora  

(Sumber: ebooks.gramedia.com) 
 

Produk menggunakan gaya ilustrasi 2 dimensi, jenis ilustrasi gaya gambar 

kartun, buku ini berisi aktifitas menggambar, menggunakan tipografi sans serif, 

warna ilustrasi didalam buku lebih sering menggunakan warna dominan tint (Jenis 

warna dengan unsur campuran warna putih), gaya layout dari buku ini 

menggunakan layout copy heavy dimana setiap halaman ada gambar dan tulisan, 

ukuran halaman 20x28 cm format portrait, bentuk penggambaran ilustrasi berupa 

visual bingkai berisi gambar bercerita. Buku ini hanya menjelaskan 2 jenis rambu-

rambu lalu lintas yaitu rambu larangan dan rambu peringatan.  
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3.5 Alur Desain 

 
Gambar 3.2 Alur Desain 

 
 Penulis memulai penelitian dengan mengumpulkan data, diawali 

berkunjung sekolah SD dan Dinas Perhubungan untuk wawancara dengan sumber 

yang dijadikan objek penelitian, setelah itu penulis menuju lokasi penelitian untuk 

observasi. Saat data wawancara dan observasi terkumpul, penulis melanjutkan ke 

studi literatur untuk menlengkapi data dan melakukan studi kompetitor pada 

produk pesaing. 

 Langkah kedua penulis membuat konsep ebook, dimulai dengan membuat 

sketsa di kertas berisi semua karya seperti ebook, karakter ebook, buku cetak, 

sticker, poster, desain baju, feed instagram. Penulis juga menentukan layout 

halaman ebook agar terlihat rapi, Setelah itu peneulis menentukan jenis tipografi 

yang akan digunakan dalam karya. 

 Langkah ketiga penulis mulai mengolah gambar digital menggunakan 

aplikasi komputer, seperti memberikan warna pada gambar dan memasukkan 

tipografi. Setelah semua gambar sudah jadi digital, penulis menggabungkan 

semua gambar dan mengupload ebook di internet. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Temuan Data 

Penulis menjalani beberapa langkah pengumpulan data seperti observasi, 

wawancara, studi literatur, dan studi kompetitor. Kegiatan ini dilakukan agar 

penulis memiliki bahan data guna mendukung perancangan karya Ebook. 

4.1.1 Observasi 
Penulis melakukan observasi di beberapa Sekolah Dasar yaitu Sekolah SD 

Dapena, Sekolah SD Kartika, Sekolah SD Banyu Urip II, dan Sekolah SD Saims. 

Dari setiap Sekolah penulis mendapat kesempatan memasuki kelas, penulis 

mengamati warna pada ruangan kelas menunjukkan dinding kelas menggunakan 

warna cerah. 

 
Gambar 4.1 Foto kelas bewarna hijau cerah  

 
Penulis observasi lingkungan luar Sekolah untuk mengamati jenis rambu-

rambu lalu lintas yang ada disekitar. Diluar lingkungan Sekolah SD Saims 

terdapat beberapa rambu-rambu lalu lintas dipasang, rambu-rambu lalu lintas itu 

diantaranya rambu dilarang parkir, rambu roda dua dilarang melintas, rambu arah 

yang diwajibkan ke kiri, rambu boleh parkir. 

Diluar lingkungan Sekolah SD Dapena dekat dengan jalan raya, kendaraan 

roda empat dan roda dua melintas, diluar lingkungan sekolah tersebut ada rambu 

rambu dilarang berhenti, rambu truk dilarang melintas, rambu peringatan hati-hati, 

dan rambu petunjuk belok kiri langsung. 
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Gambar 4.2 Rambu dilarang berhenti 

 
Selanjutnya penulis melakukan observasi di taman bungkul, observasi ini 

dilakukan karena penulis ingin mengetahui jenis rambu-rambu lalu lintas yang 

diajarkan dinas perhubungan dengan metode city tour kepada murid SD.  

Jenis rambu-rambu lalu lintas itu adalah rambu larangan masuk, rambu 

perintah mengikuti kearah kanan, rambu boleh parkir, rambu tambahan larangan 

merokok, rambu peringatan pekerjaan di jalan, rambu isyarat penyeberangan 

jalan, rambu perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk, rambu larangan 

parkir, rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu 

tambahan tidak boleh menginjak tanaman, rambu tambahan wajib pakai masker, 

rambu papan nama jalan, rambu larangan berhenti, rambu peringatan adanya 

rintangan atau objek berbahaya, dan rambu larangan masuk bagi becak. 

 
Gambar 4.3 Rambu boleh parkir  

 

4.1.2 Wawancara 
A. Murid SD 

Penulis melakukan wawancara di Sekolah SD Dapena, Sekolah SD Saims, 

Sekolah SDN Banyu Urip II, dan Sekolah SD Kartika. Wawancara ini dilakukan 

karena penulis ingin mengetahui perilaku anak usia 7-12 tahun. Dari 4 sekolah 
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tersebut penulis melakukan wawancara kepada 73 murid sebagai objek penelitian, 

dan hasil yang didapat sebagai berikut: 

 
Gambar 4.4 Wawancara murid SD di Sekolah SDN Banyu Urip II 

 

 
Gambar 4.5 Wawancara murid SD di Sekolah SD Kartika 

 
Penulis melakukan tanya jawab dengan memberikan tujuh contoh rambu-

rambu lalu lintas pada sejumlah 62 murid SD. Penulis mendapatkan hasil 

menggunakan wawancara, para murid ternyata masih salah menyebutkan jenis 

dan fungsi rambu-rambu lalu lintas. 

Tabel 4.1 Kuesioner pertanyaan jenis rambu-rambu lalu lintas 
Jenis Rambu Benar Salah Tidak Menjawab 
Dilarang belok kanan 56 6 0 

Kecepatan maksimum 50 km 35 20 7 

Fasilitas parkir 60 1 1 

Fasilitas penyeberang jalan 49 12 1 

Tikungan ke kanan 20 40 2 

Dilarang masuk 28 27 3 

Dilarang parkir 60 1 1 

 

Dari 73 murid semua suka membaca buku, sebanyak 40 murid menjawab 

suka membaca buku dengan karakter anak-anak dan 33 murid menjawab suka 

membaca buku dengan karakter kartun. Selain itu penulis juga mendapatkan 

jawaban sebanyak 37 murid menjawab suka membaca buku digital dan 36 murid 

menjawab suka membaca buku cetak. 
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Penulis mencari informasi tentang rambu-rambu lalu lintas yang sering 

ditemukan murid SD. Ada 4 kategori rambu-rambu lalu lintas yang pernah 

mereka temukan yaitu rambu larangan, rambu peringatan, rambu perintah, dan 

rambu petunjuk. Dari 4 kategori itu yang paling sering ditemukan adalah rambu 

larangan di urutan pertama dan rambu petunjuk di urutan kedua. 

 

B. Guru SD 

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Dyah Trikorawati Hari Siwi dari 

Sekolah SD Dapena dan Ibu Alis dari Sekolah SD Kartika, dan hasilnya sebagai 

berikut:  

 

 
Gambar 4.6 Wawancara Ibu Alis di Sekolah SD Kartika 

 
Gambar 4.7 Wawancara Ibu Dyah di Sekolah SD Dapena 

 
Pengetahuan rambu-rambu lalu lintas sudah ada di Sekolah, namun metode 

pembelajaran dari kedua Sekolah berbeda. Jenis rambu-rambu lalu lintas yang 

ditunjukkan ada empat yaitu rambu larangan, rambu peringatan, rambu petunjuk, 

dan rambu perintah.  

Menurut Ibu Dyah dan Ibu Alis Anak usia 7-12 tahun suka membaca buku 

dan ada juga yang lebih suka bermain gadget, mereka akan membaca buku di 

jadwal tertentu seperti jadwal literasi dan jadwal pulang Sekolah. Anak-anak usia 

7-12 tahun suka membaca komik dibanding buku novel karena anak usia 7-12 
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tahun lebih suka membaca buku yang banyak gambar membuat mereka senang 

dibanding buku dengan banyak tulisan. 

Anak usia 7-12 tahun memiliki hobi bermain gadget, mereka sering 

menggunakan gadget untuk mengakses video game, dan media sosial. Penulis 

melakukan wawancara terhadap beberepa murid dan mengakui keseringan 

menatap layar dengan waktu lama bisa membuat mata mereka mudah lelah. Ada 

juga keterangan bahwa salah satu orang tua murid membuat jadwal dan 

membatasi gadget. 

Media pembelajaran yang bagus untuk anak usia 7-12 tahun menurut Ibu 

Alis dan Ibu Dyah bisa menggunakan buku bergambar, dan video virtual. Ebook 

juga berfungsi sebagai media pembelajaran yang tepat, tapi anak usia 7-12 tahun 

banyak belum mengenal ebook walaupun mereka sering menggunakan gadget.  

Ibu Diah guru dari Sekolah SD Dapena, beliau menyebutkan warna bisa 

pengaruhi psikologi anak, warna yang digunakan pada dinding berwarna cerah 

akan memunculkan rasa senang.  

Penulis mewawancarai anak usia 7-12 tahun lebih suka bahasa Indonesia 

dibanding bahasa jawa dan bahasa inggris. Dan anak usia 7-12 tahun memiliki 

hobi menggambar dan bermain gadget. 

 

C. Dinas Perhubungan 

 Penulis melakukan wawancara di dinas perhubungan dan mendapat sejumlah 

narasumber yaitu pak Budhi Pamungkas dari staf bidang lalu lintas dan pak 

Bambang Yudiyono, ST dari bidang pengawasan dan pengendalian.  
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Gambar 4.8 Surat izin penelitian di dinas perhubungan 

 

  Diawali wawancara dengan Pak Budhi menjelaskan pemasang sekaligus 

menentukan lokasi rambu-rambu lalu lintas dilakukan oleh dinas hubungan 

bidang lalu lintas dan pembuat rambu-rambu lalu lintas dilakukan oleh produsen 

besertifikat. Kewenangan rambu-rambu lalu lintas berbeda, setiap jalan memiliki 

skala masing-masing, sebagai contoh ada jalan skala nasional dan jalan skala 

kabupaten.  

Kalau melanggar rambu-rambu lintas bisa kecelakaan, hal itu bisa 

disebabkan oleh human error dan akibat banyak faktor lainnya. Lingkungan 

Sekolah diwajibkan memfasilitasi ada rambu-rambu lalu lintas guna keselamatan 

para murid, karena lingkungan sekolah terkenal ramai dengan banyak murid 

sekolah yang sering lewat jalan raya.  

 Memasang rambu-rambu lalu lintas di jalan raya harus sesuai standar, jika 

semisal ditemukan rambu tidak sesuai standar maka itu harus dilaporkan. jenis 

rambu-rambu lalu lintas secara lengkap sudah tertulis di “PM 13 tahun 2014”. 
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 Selanjutnya wawancara dengan Pak Bambang menjelaskan metode 

pembelajaran pengenalan 3 komponen aturan lalu lintas pada murid SD yang 

diterapkan dinas perhubungan. Dinas perhubungan menjelaskan Ada 3 komponen 

aturan lalu lintas itu yang harus diajarkan kepada para murid SD yaitu rambu-

rambu lalu lintas, marka jalan, dan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas).  

Bentuk pengenalan aturan lalu lintas pada murid SD adalah city tour, 

kegiatan ini merupakan mengajak murid SD keliling sekaligus dihadap rambu-

rambu lalu lintas, marka jalan, dan APILL. Apa yang ditemukan di jalan akan 

dijelaskan oleh dinas perhubungan, metode pembelajaran ini diterapkan karena 

murid SD lebih suka belajar sambil jalan-jalan, namun mereka tetap suka 

membaca buku dengan banyak gambar. Murid SD akan diajak istirahat ditempat 

yang banyak fasilitas seperti crossing traffic light, marka jalan, rambu-rambu lalu 

lintas, dan lain-lain. Semisal murid SD pernah berhenti di Taman Bungkul 

Surabaya, disitu taman tersebut mereka istirahat sekaligus belajar ditempat. 

Diakhir acara dinas perhubungan mengadakan kuis berhadiah mengenai aturan 

lalu lintas, hal ini dilakukan agar murid SD tetap semangat. 

 Mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas, ada 4 jenis rambu-rambu 

lalu lintas harus dikenalkan pada anak usia 7-12 tahun yaitu rambu larangan, 

rambu petunjuk, rambu peringatan, dan rambu perintah. Di jenjang SMP metode 

dinas perhubungan berupa memberikan buku panduan 3 komponen aturan lalu 

lintas, dan memberikan paparan aturan lalu lintas melalui proyektor, sedangkan 

edukasi rambu-rambu lalu lintas untuk jenjang SMA adalah tanggung jawab 

provinsi. 

 

4.1.3 Dokumentasi 
Menggunakan buku berjudul “Cerdas Berlalu Lintas.” Dan buku berjudul 

“Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Rambu yang dipasang di secara tetap 

di jalan raya adalah rambu permanen, rambu ini bersifat tetap dan tidak bisa 

dipindahkan. Sedangkan rambu-rambu lalu lintas yang bisa bersifat sementara dan 

bisa dipindahkan disebut rambu sementara. 
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Artikel Yan Yusuf (2021), rambu lalu lintas merupakan pelengkap jalan 

berupa lambang, huruf, dan angka. Berikut kategori rambu-rambu lalu lintas 

sebagai berikut: 

1. Rambu Perintah 

Rambu dengan dasar biru berisikan perintah wajib bagi pengguna jalan. 

Biasanya ditemukan di perempatan yang ada traffic light atau pinggir jalan.  

Ciri-ciri: Berwarna dasar biru, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka 

putih, dan kata-kata putih.	

2. Rambu Larangan 

Rambu tersebut berisi larangan, dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang 

menyalip atau larangan lainnya yang akan berlaku sampai rambu akhir 

larangan. Ciri-ciri: Warna dasar putih dengan garis tepi merah, huruf atau angka 

berwarna hitam.   

3. Rambu Petunjuk 

Ada 2 rambu petunjuk dengan warna dasar yang berbeda. Rambu dengan dasar 

warna hijau biasanya berisi informasi jalan atau informasi lain kepada para 

pengguna jalan. Rambu ini biasanya menunjukkan jurusan, batas wilayah, dan 

lokasi fasilitas umum.  

Rambu dengan dasar warna coklat biasanya memiliki arti sebagai lokasi pada 

tempat wisata. 

4. Rambu Peringatan 

Rambu ini untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat 

berbahaya di depan pengguna jalan. Misalnya di depan ada turunan atau 

tanjakan, ataupun belokan tajam, harap hati hati.  

Ciri-ciri: Warna dasar kuning dengan lambang, tulisan atau gambar berwarna 

hitam. 

Melalui website edupaint (2011) penulis mempelajari warna untuk anak-

anak suka bertemu nuansa warna cerah karena kedekatan dunia bermain dan 

keceriaan. Warna cerah seperti putih, biru, merah, kuning, dan hijau. 
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4.1.4 Studi Kompetitor 
Buku berjudul “Kisah Nora Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas” 

diterbitkan oleh Andi publisher, dan karya Askalin. Buku ini merupakan buku 

ilustrasi cetak tentang pengetahuan rambu lalu lintas. Didalam buku ini pengarang 

membuat kisah dongeng seorang anak bernama Nora pergi ke Sekolah dan 

berkunjung ke Rumah nenek. Dipertengahan cerita diselipkan penjelasan 

beberapa rambu lalu lintas, karakter Nora menjadi tokoh yang menanyakan 

pengertian rambu lalu lintas, dan karakter papa dan mama menjadi orang yang 

menjelaskan pengertian rambu lalu lintas. 

Melakukan studi kompetitor penulis bisa mengetahui produk menggunakan 

gaya ilustrasi 2 dimensi, jenis ilustrasi gaya gambar kartun, buku ini berisi 

aktifitas menggambar, menggunakan tipografi sans serif, warna ilustrasi didalam 

buku lebih sering menggunakan warna dominan tint (Jenis warna dengan unsur 

campuran warna putih), gaya layout dari buku ini menggunakan layout copy 

heavy dimana setiap halaman ada gambar dan tulisan, ukuran halaman 20x28 cm 

format portrait, bentuk penggambaran ilustrasi berupa visual bingkai berisi 

gambar bercerita. buku ini hanya menjelaskan 2 jenis rambu-rambu lalu lintas 

yaitu rambu larangan dan rambu peringatan.  

Produk kompetitor ini bisa dikonsumsi anak laki-laki dan perempuan 

jenjang SD, dan yang bisa memperoleh produk ini dari kalangan menengah 

keatas, dan dapat diperoleh di toko tertentu. Produk ini disasarkan pada konsumen 

yang suka membaca buku dan suka mewarnai. 

 

4.2 Hasil Analisa Data 

Hasil Analisa data adalah pengumpulan hasil dari pengamatan dan 

penelitian sebagai laporan berisi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 

literatur terhadap sesuatu. Hasil analisa data akan dipertimbangkan untuk ditarik 

dalam kesimpulan. 

 

4.2.1 Reduksi data 
1. Hasil observasi menunjukkan suatu ruangan memerlukan warna karena warna 

mempengaruhi psikologi anak usia 7-12 tahun, semisal kelas yang 
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menggunakan warna cerah bisa membuat muridnya semangat dan ceria. Hasil 

observasi mengenai lingkungan Sekolah SD yang menjadi objek penelitian, 

ada cukup banyak rambu-rambu lalu lintas diluar lingkungan Sekolah SD. 

Rambu tersebut adalah rambu dilarang berhenti, rambu truk dilarang melintas, 

rambu peringatan hati-hati, rambu petunjuk belok kiri langsung, rambu 

dilarang parkir, rambu roda dua dilarang melintas, rambu arah yang diwajibkan 

ke kiri, dan rambu boleh parkir. 

  Sedangkan di taman bungkul ada rambu rambu larangan masuk, rambu 

perintah mengikuti kearah kanan, rambu boleh parkir, rambu tambahan 

larangan merokok, rambu peringatan pekerjaan di jalan, rambu isyarat 

penyeberangan jalan, rambu perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk, 

rambu larangan parkir, rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan 

kaki, rambu tambahan tidak boleh menginjak tanaman, rambu tambahan wajib 

pakai masker, rambu papan nama jalan, rambu larangan berhenti, rambu 

peringatan adanya rintangan atau objek berbahaya, dan rambu larangan masuk 

bagi becak. 

2.  Hasil wawancara dengan murid dan guru di Sekolah SD menunjukkan anak 

usia 7-12 tahun masih ada yang belum paham rambu-rambu lalu lintas, 

memiliki hobi suka membaca buku, menggambar dan menggunakan gadget. 

Sebanyak 37 murid mengatakan mereka suka membaca ebook dibanding buku 

cetak. Anak usia 7-12 tahun lebih suka membaca buku dengan banyak gambar 

dibanding buku dengan banyak tulisan, dan mereka lebih suka melihat gambar 

karakter anak-anak dibanding karakter kartun. Dan anak usia 7-12 tahun 

senang jika mereka menemukan warna cerah, hal ini pernah terjadi pada 

Sekolah SD dimana para murid semangat belajar ketika memasuki kelas 

dengan dinding berwarna cerah. 

Menurut Ibu Alis dan Ibu Dyah media pembelajaran cocok antara lain 

buku bergambar, dan ebook. Wawancara di dinas perhubungan mendapatkan 

hasil seperti kecelakaan akibat lalai rambu-rambu lalu lintas disebabkan human 

error dan faktor lainnya, pemasangan sekaligus penentuan lokasi rambu-rambu 

lalu lintas dilakukan oleh dinas perhubungan. Jenis rambu-rambu lalu lintas 

secara lengkap telah tertulis “PM 13 tahun 2014”. 
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Secara pengalaman dinas perhubungan pernah mengajarkan anak usia 7-12 

tahun mengajarkan tentang rambu-rambu lalu lintas dengan city tour yaitu 

mengajak anak keliling sambil dijelaskan aturan lalu lintas yang mereka 

temukan, metode pembelajaran ini sekaligus mengajak murid belajar sambil 

jalan-jalan, dijelaskan juga murid suka membaca buku bergambar. 

3.  Hasil dari dokumentasi yang didapat, penulis mengetahui banyak jumlah 

rambu-rambu lalu lintas dengan beragam fungsi, seperti rambu peringatan 

berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan raya, rambu 

larangan berfungsi untuk melarang tindakan yang tidak boleh dilakukan 

pengguna jalan raya, rambu perintah berfungsi memberi tau pengendara jalan 

raya yang wajib dilakukan, dan rambu petunjuk berfungsi untuk membantu 

pengguna jalan raya agar tidak tersesat. 

  Anak-anak suka menemukan warna dengan nuansa cerah karena warna 

tersebut membuat mereka senang. Warna tersebut seperti warna putih, biru, 

merah, kuning, dan hijau. 

4. Hasil dari studi kompetitor mengetahui produk pesaing menggunakan gaya 

ilustrasi 2 dimensi dengan gaya kartun, perwarnaan dalam buku dominan 

warna campur unsur putih, dan menggunakan tipografi sans serif. Rambu-

rambu lalu lintas di buku hanya menjelaskan rambu larangan dan rambu 

peringatan.  

 

4.2.2 Penyajian Data 

Berdasarkan reduksi data yang telah didapat, penulis mendapatkan data sebagai 

berikut: 

1. Jenis warna yang disukai anak usia 7-12 tahun adalah warna cerah karena 

warna jenis ini membuat mereka senang. 

2. Jenis media pembelajaran rambu-rambu lalu lintas yang cocok untuk anak usia 

7-12 tahun adalah buku bergambar, dan ebook. 

3. Gaya pembuatan produk kompetitor, dan kompetitor hanya memunculkan 2 

kategori rambu-rambu lalu lintas yaitu rambu larangan dan rambu peringatan. 

4. Jenis rambu-rambu lalu lintas yang perlu diajarkan anak usia 7-12 tahun adalah 

rambu larangan parkir, rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir, rambu larangan 
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berhenti, rambu larangan lewat, rambu perintah kearah kiri, rambu perintah 

kearah kanan, rambu larangan belok kanan, rambu larangan belok kiri, rambu 

peringatan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu petunjuk pendahulu jurusan, 

rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan, papan nama jalan. 

5. Perilaku anak usia 7-12 tahun seperti suka menggambar, suka bermain gadget, 

dan suka membaca buku bergambar. 

 

4.2.3 Penarikan Kesimpulan 
Berdasarkan hasi observasi, wawancara, studi literatur, dan studi kompetitor 

diatas penulis mengambil kesimpulan walaupun ada rambu-rambu lalu lintas di 

lingkungan sekitar, anak 7-12 tahun tetap perlu diberi pengetahuan, tanpa 

pengetahuan mendalam mereka tidak akan paham. Ebook merupakan media cocok 

untuk belajar berhubung anak usia 7-12 tahun hobi menggunakan gadget, 

pembuatan ebook akan lebih menarik jika memasukkan banyak gambar, dan perlu 

juga pemilihan warna terang agar anak usia 7-12 tahun semangat membaca. 

Rambu-rambu lalu lintas yang bisa diajarkan yaitu rambu larangan parkir, rambu 

petunjuk lokasi fasilitas parkir, rambu larangan berhenti, rambu larangan lewat, 

rambu perintah kearah kiri, rambu perintah kearah kanan, rambu larangan belok 

kanan, rambu larangan belok kiri, rambu peringatan alat pemberi isyarat lalu 

lintas, rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk lokasi fasilitas 

penyeberangan, papan nama jalan. 

 

4.2.4 STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) 
	 STP (Segementasi, Targeting, Positioning) adalah serangkaian strategi 

pemasaran yang memiliki sasaran dan tujuan guna mengetahui karakteristik 

konsumen. 

1. Segmentasi 

a. Geografis 

Negara: Indonesia 

Regional: Jawa timur 

Kota: Surabaya 
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b. Demografi 

Jenis Kelamin: Laki-laki dan perempuan 

Kelompok usia: 7-12 tahun 

Tingkat pendidikan: SD 

Tingkat ekonomi: menengah keatas 

Penghasilan: 10 juta perbulan 

Jumlah anggota keluarga: 4 

c. Psikografis 

Kepribadian: Suka membaca buku berisi banyak gambar dan suka melihat 

karakter anak-anak. 

Gaya hidup: Hobi menggunakan gadget 

 

2. Targeting  

Target audiens dalam penciptaan karya ini dibagi menjadi dua, yaitu target 

primer dan target sekunder, diantaranya: 

Target primer: anak laki-laki dan perempuan usia 7-12 tahun 

Target Sekunder: Orang tua  

 

3. Positioning 

Ebook rambu lalu lintas ini ditempatkan sebagai ebook pengetahuan yang 

menjelaskan tentang rambu lalu lintas kepada anak usia 7-12 tahun. 

 

4.2.5 USP (Unique Selling Proposition) 
USP menjadi sebuah pembanding antara karya penulis dan karya 

Kompetitor mengenai suatu perbedaan. Penulis akan membuat ebook tentang 

rambu-rambu lalu lintas, kelebihan dibuatnya ebook adalah buku ini dapat 

mengakses dimana saja melalui gadget sehingga konsumen bisa membaca 

ditempat manapun. Perangancan ini menggunakan teknik ilustrasi digital bergaya 

gambar kartun. Didalam ebook berisi banyak dan menggunakan pewarnaan cerah 

pada gambar, dan memasukkan karakter anak-anak. Penulis juga akan merancang, 

buku cetak itu akan dipasang barcode untuk di scan menggunakan handphone. 

Penulis juga akan merancang buku cetak rambu-rambu lalu lintas sebagai media 
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pendukung, buku cetak itu akan dipasang barcode untuk di scan menggunakan 

handphone agar bisa akses ke ebook. Didalam ebook ini akan ada 4 jenis yaitu 

rambu larangan, rambu peringatan, rambu petunjuk, dan rambu perintah. 

 

4.2.6 Analisis SWOT 

Tabel 4.2 Analisis SWOT 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                          Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

Strenght 
- Suka membaca buku 

dengan banyak gambar. 
- Suka melihat warna            

cerah. 
- Suka melihat gambar             

karakter anak-anak. 
- Hobi Menggunakan             

gadget. 
 

Weakness 
- Mata mudah lelah melihat 

layar di waktu yang lama. 
- Tidak memahami rambu-

rambu lalu lintas. 

Opportunities 
- Seringnya menggunakan 

gadget untuk mengakses 
media sosial. 

 

Strenght – Opportunities 
- Suka membaca buku     

secara digital. 
- Adanya promosi ebook di 

media sosial. 
- Akan senang membaca jika 

ebook berisi banyak gambar. 

Weakness - Opportunities 
- Merancang ebook untuk   

mempelajari tentang rambu-
rambu lalu lintas, guna 
menambah pengetahuan 
pembaca. 

 
Threat 
- Penggunaan handphone 

dibatasi orang tua. 
- Adanya ebook tentang rambu-

rambu lalu lintas 
menggunakan gaya ilustrasi 
berbeda.  

 

Strenght – Threat 
- Merancang ebook agar 

mengajak anak 
menggunakan gadget untuk 
mengakses pengetahuan 
yang positif. 

Weakness – Threat 
- Setiap memiliki minat 

membaca dengan gaya 
berbeda. 

Strategi utama: Merancang ebook tentang rambu-rambu lalu lintas pada anak usia 7-12 tahun guna 
menambah pengetahuan, dan promosi di media sosial agar menambah kesadaran konsumen adanya 
ebook. Didalam ebook ini berisi banyak gambar, menggunakan warna cerah, dan memunculkan 
karakter anak-anak agar menambah minat baca konsumen. 
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4.2.7 Key Communication Message 
 

 
Gambar 4.9 Key communication message 

 

4.3 Perancangan Karya 
 Perancangan ebook rambu-rambu lalu lintas memerlukan langkah yang 

tepat agar karya bisa dirancang dengan kualitas yang baik mulai dari segi fisik dan 

konten. 

 

4.3.1 Strategi kreatif 
Strategi kreatif merupakan langkah perencanaan mengenai perancangan 

karya. Terdapat beberapa ide agar bisa membuat ebook dan karya pendukung 

menarik. Terlebih dahulu penulis menentukan ukuran ebook, setelah itu penulis 

membuat sketsa, menentukan warna, jenis bahasa dan memilih tipografi. Setelah 

tahapan selesai, penulis mulai melakukang proses digital. 
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1. Format ukuran ebook 

Pada Perancangan ebook rambu-rambu lalu lintas untuk anak usia 7-12 

tahun menggunakan dimensi berukuran 18 x 17 cm. 

 

2. Judul 

 Perancangan ebook rambu-rambu lalu lintas memerlukan sebuah judul 

agar bisa dijadikan identitas, judul yang dipilih penulis adalah “Ayo mengenal 

rambu-rambu lalu lintas.” Pembuatan judul ini ada di sampul dan halaman depan, 

penulisan judul tersebut menggunakan tipografi dekoratif. 

 
Gambar 4.10 Tampilan judul ebook  

 
Penulisan judul ini menggunakan font dekoratif yaitu jelly crazier. Font 

dekoratif menggunakan cara memadukan 2 tulisan dan campuran warna. Warna 

itu terdiri dari putih, merah, kuning, dan hijau. 

 

3. Bahasa 

 Bahasa yang digunakan dalam perancangan ebook “Ayo mengenal rambu-

rambu lalu.” Menggunakan bahasa Indonesia.  

 

4. Warna 

Warna merupakan bahan pelengkap pembuatan ebook. Warna memiliki 

kedekatan dengan psikologi, bahan ini membuat kesan peka terhadap emosi 

seperti sedih, gembira, marah, dan lain-lain. 
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a. Merah 

 
Gambar 4.11 Warna Merah  

 
Warna merah ini diambil dari pengertian jenis rambu-rambu lalu lintas 

berwarna merah artinya larangan. Memilih warna merah supaya pembaca 

yang mengonsumsi merasa semangat dan tidak bosan. 

b. Kuning 

 
Gambar 4.12 Warna Kuning  

 
Warna kuning ini diambil dari pengertian jenis rambu-rambu lalu lintas 

berwarna kuning artinya peringatan. Memilih warna kuning supaya pembaca 

yang mengonsumsi merasa senang. 

c. Biru 

 
Gambar 4.13 Warna Biru 

 
Warna Biru ini diambil dari pengertian jenis rambu-rambu lalu lintas 

berwarna biru artinya perintah. Memilih warna biru supaya pembaca yang 

mengonsumsi merasa tenang. 
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d. Hijau 

 
Gambar 4.14 Warna Hijau 

 
Warna Hijau ini diambil dari pengertian jenis rambu-rambu lalu lintas 

berwarna biru artinya petunjuk. Memilih warna biru supaya pembaca yang 

mengonsumsi makin semangat. 

 

5. Tipografi 

Didalam ebook ada dialog, dialog ini berfungsi agar pembaca bisa 

mengekspresikan alur dan mengetahui konflik cerita. Penulisan dialog diperlukan 

tipografi yang sesuai agar konsumen nyaman membaca. 

a. Font Myriad Pro 

 
Gambar 4.15 Contoh font myriad pro 

 
Jenis font ini merupakan font sans serif, memilih font ini agar tulisan pada 

ebook nyaman dan mudah dibaca, font ini akan digunakan pada penulisan 

teks didalam ebook. 

b. Font Jelly Crazier 

 
Gambar 4.16 Contoh font jelly crazier 
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Jenis font ini merupakan font dekoratif, memilih font ini karena bentuknya 

seperti ornamen dan bisa dijadikan penulisan judul karya. 

c. Font Clearviewhwy 

 
Gambar 4.17 Contoh font Clearviewhwy 

 
Jenis font ini merupakan font sans serif, memilih font ini karena bentuknya 

sama seperti simbol dan angka yang ada didalam beberapa rambu-rambu lalu 

lintas. Font ini akan digunakan untuk membuat contoh rambu didalam ebook. 

 

6. Layout 

 Layout pada ebook ini menggunakan komik inset jenis layout gambar 

lebih dominasi dibanding tulisan, dan layout silhouette. Layout ini menggunakan 

margin berukuran 4 cm sisi kiri, 2 cm sisi atas, 2 cm sisi bawah, 2 cm sisi kanan. 

Untuk format menggunakan landscape dengan ukuran 21 x 29 cm. 

 

7. Sketsa 

 Sebelum menggambar digital untuk merancang karya, terlebih dahulu 

penulis merancang sketsa di kertas putih. Sketsa ini bisa merupakan dasar agar 

penulis bisa merancang karya dengan tepat. 

a. Ebook 

Perancangan ebook memerlukan pembuatan sketsa sebelum melakukan 

proses digitalisasi. Penulis sejumlah kotak halaman, berisi gambar sesuai 

jalan cerita dalam ebook. 
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Gambar 4.18 Sketsa desain ebook 

 
Sketsa diatas merupakan gambar desain pertama halaman ebook mulai dari 

sampul, kata pengantar, daftar isi, dan isi halaman. 

b. Karakter 

Didalam ebook akan ada karakter anak-anak bergaya gambar kartun, 

memasukkan karakter kedalam karya supaya isi ebook makin menarik dan 

yang membaca tidak mudah bosan. Penulis berencana memasukkan 2 gambar 

anak-anak sebagai karakter cerita.  

 
Gambar 4.19 Sketsa desain karakter 

 
 Sketsa diatas terlihat gambar anak-anak dengan variasi pakaian seperti ada 

yang mengenakan baju sekolah, baju polisi, dan baju bebas. Dari 4 karakter 

tersebut, penulis cukup mengambil 2 karakter untuk ditaruh dalam ebook. 

c. Poster 

Membuat sebuah poster diawali dengan membuat sketsa, poster ini akan 

dibuat ukuran A3, dan poster ini juga akan diupload di instagram. 
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Gambar 4.20 Sketsa desain poster 

 
Didalamnya akan dimasukkan elemen seperti gambar komputer, papan 

rambu, dan tipografi. Penulis menulisakan “segera ebook rambu-rambu lalu 

lintas.” Sebagai kalimat memberitahu akan hadir ebook edukasi baru akan 

segera rilis. 

d. Feed Instagram 

 
Gambar 4.21 Sketsa desain feed instagram 

 
Merancang feed instagram diawali menggunakan sketsa, disini penulis 

menggunakan template berukuran 1080x1080 pixel. Didalam desain berisi 

jenis rambu-rambu lalu lintas dan karakter ebook. 

e. Desain baju 

Merancang desain baju diawali menggunakan sketsa, disini penulis 

merancang desain berukuran 21x29 cm yang akan di cetak pada baju. 



	 35	

	

 
Gambar 4.22 Sketsa desain baju 

 
Teknik cetak yang digunakan adalah cetak printing, untuk gambar yang 

digunakan menggunakan warna cmyk. Sketsa diatas merupakan gambar baju, 

dan desain berupa 2 karakter ebook dan judul ebook. 

g. Sticker 

Merancang desain sticker diawali menggunakan sketsa, penulis mengambil 2 

karakter dari ebook dan membuat mereka memegang papan rambu larangan 

masuk dan rambu larangan parkir. 

 
Gambar 4.23 Sketsa sticker 

 
 Penulis mencetak sticker di kertas artpaper berukuran A4 yang bisa 

menghasilkan jumlah 54 sticker. 
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4.3.2 Implementasi Karya 

1. Ebook 

 
Gambar 4.24 Cover depan buku cetak 

   

  

  
Gambar 4.25 Gambar halaman 1-6 
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Gambar 4.26 Gambar halaman 7-14 
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Gambar 4.28 Gambar halaman 15-22 
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 Gambar 4.29 Gambar halaman 23 

Setelah pembuatan sketsa ebook penulis segera melakukan proses desain 

digital pada karya. Ebook ini berukuran 18 x 17 cm dan menggunakan margin 2 

cm kiri, 2 cm atas, 2cm bawah, 2 cm kiri. Warna yang digunakan perpaduan dari 

warna biru, merah, hijau, dan kuning. Untuk background menggunakan dominasi 

warna biru dan gambar silhoutte. 

 

2. Poster 

 
Gambar 4.30 Desain poster hasil digital 

 

 Setelah pembuatan sketsa poster penulis segera melakukan proses digital 

pada karya. Poster ini berukuran A3, menggunakan background warna biru dan 

dihiasi papan rambu-rambu lalu lintas. Tipografi yang digunakan adalah font 

clearviewhwy dan font jelly crazier. Poster ini mengiklankan poster Ebook “Ayo 
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Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas” di story instagram, memberitahu ebook ini 

akan segera rilis. 

 

3. Sticker 

 
Gambar 4.31 Desain sticker 

 
Setelah pembuatan sketsa sticker penulis segera melakukan proses 

digitalisasi pada karya. Sticker mengambarkan dua karakter pada ebook sambil 

memegang jenis rambu yang berbeda, sticker ini dicetak ukuran 5x5 cm. 

 

4. Desain baju 

 
Gambar 4.32 Desain baju 

 
 Desain baju ini dicetak pada kaos, dengan ukuran gambar pada kaos 21x 

29 cm dengan format warna cmyk. Isi pada desain baju berisi gambar 2 karakter 

dan judul ebook. 
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5. Feed instagram 

 
 

Gambar 4.33 Desain feed instagram 
 

 Desain feed instagram dirancang dengan ukuran 1080 x 1080 pixel, 

menggunakan warna RGB. Desain ini diawali slide 1, slide 2, dan slide 3 berupa 

kalimat pertanyaan jenis rambu-rambu lalu lintas agar menimbulkan pembaca 

merasa penasaran. Dilanjutkan slide 5 bertuliskan caption akan ada ebook yang 

segera rilis. 

 

6. Buku cetak 

  

  
  

Gambar 4.34 Buku cetak halaman mewarnai 24-27 

 



	 42	

	

 
Gambar 4.35 Cover belakang buku cetak 

 

 Untuk buku cetak sama seperti ebook tapi ada tambahan halaman berisi 

aktifitas mewarnai, jadi selain mengajak konsumen membaca, konsumen juga 

diajak mewarnai. Ukuran dari buku cetak ini 18x17 cm, format landscape 

menggunakan margin 2 cm sisi kiri, 2 cm sisi kanan, 2 cm sisi atas, 2 cm sisi 

bawah. Di cover belakang penulis memasang barcode dan alamat internet agar 

pembaca bisa mengakses ebook melalui handphone dan komputer. Dan penulis 

memasang logo kampus dan prodi di kanan bawah. 

4.3.3 Budgeting media 

Tabel	4.3	Budgeting	media	
No Nama Barang Jumlah Kebutuhan Harga 
1. Buku cetak 1 62.000 

2. Poster 1 4.000 

3. Sticker  54 5.500 

4. Baju 1 90.000 

 

 Penulis mencetak buku menggunakan artpaper dan hvs. Sampul depan 

dan belakang menggunakan kertas artpaper 260 gsm glossy dan isi halaman 

menggunakan kertas HVS 100 gsm. Alasan bagian sampul menggunakan 

artpaper glossy agar kualitas warna buku bisa terjaga, dan isi buku menggunakan 

kertas HVS supaya pembaca bisa melakukan aktifitas mewarnai di buku. 
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 Penulis mencetak poster menggunakan artpaper berukuran A3, dan sticker 

menggunakan artpaper A3 bisa menghasilkan 54 buah berukuran 5x5 cm. Desain 

baju ukuran 29x21 cm dan dicetak pada baju menggunakan teknik printing. 
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BAB V 

PENUTUP 

	
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan perancangan yang dilakukan dalam pembahasan 

perancangan ebook rambu-rambu lalu lintas dengan teknik ilustrasi digital guna 

mengedukasi anak usia 7-12 tahun mendapati sebuah kesimpulan key 

communication message yaitu “Inovatif.” Ebook ini berisi tentang pengertian dan 

fungsi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya guna mengedukasi anak usia 7-12 

tahun maka karena itu ebook ini bersifat edukatif. Adapun pembahasan didalam 

ada jenis rambu larangan, rambu perintah, rambu peringatan, rambu petunjuk. 

Media utama dari perancangan ini adalah ebook dengan judul “Ayo Mengenal 

Rambu-Rambu Lalu Lintas.” Selain itu karya ini didukung sticker, desain baju, 

feed instagram, poster, dan buku cetak. 

Melakukan perancangan ebook juga memerlukan sejumlah elemen seperti 

penggunaan warna cerah adalah merah, biru, kuning, dan hijau. Menggunakan 

tipografi sans serif diantaranya font myriad pro, clearhwy, dan tipografi dekoratif 

seperti jelly crazier agar audiens nyaman membaca. Memasukkan karakter anak-

anak dan perbanyak elemen gambar supaya pembaca tidak bosan.  

 

5.2 Saran 
Perancangan ebook rambu-rambu lalu lintas ebook rambu-rambu lalu 

lintas dengan teknik ilustrasi digital guna mengedukasi anak usia 7-12 tahun, 

menghasilkan beberapa saran yang bisa dijadikan pengembangan sebagai berikut: 

1. Metode pengembangan pembelajaran yang cocok untuk anak 7-12 tahun 

selanjutnya adalah video virtual, game pelajaran interaktif, dan city tour. 

2. Bisa membuat buku rambu-rambu lalu lintas berisi jenis rambu yang berbeda 

dari perancangan ini. 
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