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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Di dalam kehidupan sehari-hari, lalu lintas merupakan suatu hal penting yang sangat 

diperlukan oleh manusia. Dephub RI (2009) mengartikan lalu lintas sebagai gerakan yang 

terjadi pada Ruang Lalu lintas jalan yang ditimbulkan oleh beberapa faktor seperti manusia dan 

kendaraan. Ruang Lalu Lintas sendiri merupakan sebuah prasarana yang disediakan sebagai 

gerak pindah untuk manusia, kendaraan, dan fasilitas pendukung. Menurut Munawar (2014:11)  

Lalu Lintas dapat ditimbulkan karena adanya elemen-elemen unsur-unsur sistem transportasi 

yang dapat berpengaruh ke Lalu Lintas. Unsur-unsur sistem transportasi tersebut antara lain 

adalah kendaraan, jalan, lingkungan, dan pemakai jalan. 

Demi kelancaran dan keselamatan berjalanya alur lalulintas, maka ada beberapa macam 

instrumen pendukung yang berfungsi untuk mengatur alur lalu lintas, salah satunya adalah 

rambu lalu lintas. Menurut Dephub RI (2014), rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan yang 

berfungsi untuk memberi perintah, peringatan, petunjuk, dan larangan bagi pengguna jalan, 

rambu lalu lintas diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014. Menurut 

Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Catur Gatot Effendi, SIK.MH (2013),   Rambu lalu 

lintas terbagi menjadi 6 jenis yaitu Rambu Peringatan, Rambu Larangan, Rambu Perintah, 

Rambu Petunjuk, Rambu Tambahan, dan Rambu Nomor Rute Jalan.  

Dibalik pentingnya fungsi lalu lintas, lalu lintas juga memiliki permasalahan yang masih 

sering terjadi yaitu Kecelakaan lalu lintas. Menurut Dephub RI (2009) Kecelakaan lalu lintas 

merupakan peristiwa yang terjadi dijalan yang menimbulkan kerugian, peristiwa yang terjadi 

tersebut tidak terduga maupun disengaja, baik melibatkan kendaraan lain maupun tidak 

melibatkan pengguna jalan lain. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 

bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang mencelakakan orang 

lain. Menurut Warpani (2002) yang bersumber dari direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

menyebutkan ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu faktor 

pengendara, jalan, kendaraan, dan lingkungan. Di Indonesia sendiri besarnya persentase faktor 

terjadinya kecelakaan yang tertinggi disebabkan oleh Faktor Pengendara sebesar 93,52%, 

Disusul oleh Faktor Jalan sebesar 3,23%, Faktor Kendaraan sebesar 2,76%, dan Faktor 
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Lingkungan sebesar 0,49%. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh 

pengendara atau manusia sendiri juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu Lengah, 

Mengantuk, Mabuk, Tidak Tertib, Tidak Terampil, dan Kecepatan tinggi. Data menyebutkan 

90% dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak tertib 

dan tidak mengerti rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya (Dephub RI,2008). Kasilaka 

Subdit Gakum Ditlantas Polda Jateng Kompol Widada (2016) menyampaikan bahwa di tahun 

2016 daerah Jawa Tengah menempati posisi ke 2 provinsi yang paling banyak mengalami 

kecelakaan di Indonesia, 70% Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jawa Tengah dialami oleh 

sepeda motor, truck dan kendaraan besar lainya 15%, dan sisanya dialami oleh kendaraan roda 

empat. Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hindro Surahmat 

(2016) juga menyebutkan bahwa 57% kecelakaan yang terjadi di daerah Jawa Tengah dialami 

oleh pelajar SMA karena tidak tertib dan kurangnya pengetahuan mengenai rambu-rambu lalu 

lintas. Menurut Badan Pusat Statistik kota Semarang (2016) yang bersumber dari Polrestabes 

Semarang, Di kota Semarang angka terjadinya kecelakaan dan korban jiwa akibat kecelakaan 

masih sangat tinggi. 

Bulan 
Banyaknya 

Kecelakaan 
Mati Luka Berat 

Luka 

Ringan 

Nilai 

Kerugian 

(Juta Rp) 

Januari 72 12 2 81 185 

Februari 59 12 4 59 165 

Maret 63 8 2 83 70 

April 62 14 1 79 171 

Mei 65 18 0 66 76 

Juni 62  14 2 79 104 

Juli 70 25 3 83 80 

Agustus 74 19 5 83 124 

September 71 16 2 82 148 

Oktober 83 24 2 89 107 

November 62 16 3 63 100 

Desember 58 14 3 80 88 
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Tabel I.1. Data Jumlah Kecelakaan di Semarang tahun 2011-2015 

(Sumber: semarangkota.bps.go.id) 

 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Condro Kirono (2010) menuturkan 

untuk menumbuhkan kesadaran berlalulintas tidak cukup dengan penegakan hukum, Tapi juga 

dengan memberikan edukasi mengenai rambu lalu lintas sejak dini. Upaya untuk mengedukasi 

atau memberi pembelajaran sejak dini mengenai rambu-rambu lalu lintas merupakan cara yang 

efektif untuk mengurangi terjadinya kecelakaan karena menurut Mahyuddin (2008) melalui 

proses pembelajaran sejak dini, manusia akan mengalami perkembangan keterampilan yang 

intelek, penguasaan terhadap ilmu yang dipelajari, pembentukan pola pikir, dan perubahan 

tingkah laku yang memiliki dampak jangka panjang dan tanpa sadar akan dilakukan oleh 

manusia karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tertanam dalam pikiran.  

Di daerah Jawa Tengah, kurikulum pembelajaran mengenai lalu lintas mulai masuk 

tahun 2014 untuk tingkat SD hingga SMA, Untuk Tingkat SD hal yang dipelajari merupakan 

dasar dan fungsi rambu lalu lintas, dan untuk tingkat SMA lebih diajarkan mengenai perundang-

undangan lalu lintas (Kombes Condro Kirono,2010). Sehingga pelajar SMA yang paling 

banyak mengalami kecelakaan di daerah Jawa Tengah masih banyak yang kurang memahami 

dasar dan fungsi rambu-rambu lalu lintas. Achmad Hercahyo Jatiputro (2014) dalam 

penelitianya mengatakan 45% dari murid SMA Batik 2 Surakarta yang diteliti kurang 

memahami rambu-rambu lalu lintas. Oleh karenanya pembelajaran sejak dini mengenai rambu-

rambu lalu lintas sangat diperlukan. Berdasarkan hasil riset, Kurikulum pembelajaran mengenai 

rambu-rambu lalu lintas sejak dini di Semarang sendiri masih kurang efektif, untuk tingkat SD 

kurikulum pembelajaran rambu lalu lintas dimasukan kedalam materi pelajaran PKN atau 

pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 1 hingga kelas 3, tetapi tidak ada buku pelajaran yang 

memiliki bahasan mengenai rambu-rambu lalu lintas sehingga guru yang mengampu mata 

pelajaran PKN kelas 1-3 SD diharukan membuat sendiri materi bahasan rambu-rambu lalu 

lintas untuk diajarkan kemuridnya, meskipun tidak ada buku yang memberi pembahasan 

Total  2015 801 192 29 927 1.418 

2014 801 192 29 927 1.418 

2013 957 156 49 1221 1.011 

2012 1049 176 92 1252 1.573 

2011 484 62 166 469 640 
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mengenai rambu-rambu lalu lintas, namun ada buku soal yang berupa LKS atau lembar kerja 

siswa yang tidak berwarna padahal salah satu faktor penting untuk mengenali rambu lalu lintas 

adalah melalui warna, Sehingga hal tersebut dinilai dapat mengurangi minat anak-anak untuk 

belajar dan membuat anak-anak tidak memahami hal yang dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1. Fokus Lembar Kerja Siswa Pendidikan Kewarganegaraan SD 

( Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan dengan target kurang lebih 100 orang 

anak kelas 4 hingga kelas 6 SDS Kristen Dian Wacana, masih ada 32% siswa yang tidak 

memahami rambu lalu lintas, bahkan ada 9 siswa yang sama sekali tidak mengerti rambu-rambu 

lalu lintas, 18 orang hanya mengerti 1 macam rambu lalu lintas, 31 orang mengerti 2 macam, 

22 orang mengerti 3 macam, 11 orang mengerti 4 jenis, dan hanya 9 orang yang memahami 

lebih dari 5 jenis rambu-rambu lalu lintas. 

Oleh karenanya untuk mengedukasi masyarakat sejak dini mengenai rambu-rambu lalu 

lintas, maka melalui perancangan ini akan dirancang sebuah buku interaktif pembelajaran 

rambu-rambu lalu lintas yang unik yaitu dengan menggunakan media pendukung teknologi 

Augmented Reality atau yang biasa disebut dengan AR, buku interaktif pembelajaran rambu-

rambu lalu lintas dipilih karena belum adanya buku pelajaran yang memiliki bahasan mengenai 

rambu-rambu lalu lintas sehingga buku ini nantinya akan digunakan sebagai buku pelajaran 

mata pelajaran PKN dengan tematik keselamatan berlalu lintas, karena dengan tidak adanya 

buku yang memiliki bahasan mengenai rambu-rambu lalu lintas dapat menghambat anak-anak 

untuk belajar sehingga hasil dari belajarpun tidak dapat efektif. Menurut Azuma (1997) 

Teknologi Augmented Reality merupakan sebuah teknologi yang memproyeksikan objek maya 
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baik 2D maupun 3D yang dibuat melalui komputer kedalam lingkungan dalam dunia nyata. 

Melalui teknologi Augmented Reality yang ada dalam buku interaktif ini, akan menarik minat 

target audiens untuk belajar karena target audiens dapat melihat objek maya tersebut dari segala 

sisi atau secara 3D sehingga target audiens dapat berinteraksi secara langsung dengan objek 

yang dipelajari. Oleh karenanya pemanfaatan teknologi Augmented Reality  dalam buku 

interaktif ini diharapkan dapat menarik minat target audiens untuk membaca dan belajar 

mengenai rambu-rambu lalu lintas karena menjadi faktor keunikan tersendiri bagi anak-anak 

dikarenakan animasi yang ada dalam teknologi Augmented Reality  ini dapat membuat target 

audiens tertarik untuk terus menggunakan buku ini secara berulang-ulang sehingga materi 

rambu-rambu lalu lintas yang dipelajari akan lebih cepat dikuasai. Menurut penulis, 

perancangan buku interaktif pembelajaran rambu-rambu lalu lintas ini dianggap sangat penting 

karena dengan tidak adanya buku pelajaran yang memiliki bahasan mengenai rambu-rambu lalu 

lintas akan menghambat anak-anak untuk belajar dan membuat anak kurang memahami materi 

pelajaran yang dipelajari dan hal tersebut dianggap sebagai penyebab kurang efektifnya 

pembelajaran rambu-rambu lalu lintas yang ada, kurangnya pemahaman mengenai rambu-

rambu lalu lintas sendiri merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan 

lalu lintas, sehingga dengan adanya buku interaktif pembelajaran rambu-rambu lalu lintas ini 

diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kecelakaan yang masih sering terjadi 

karena disebabkan oleh faktor manusia atau pengendara yang tidak tertib dan tidak mengerti 

peraturan rambu lalu lintas yang disebabkan oleh kurang efektifnya pembelajaran mengenai 

rambu-rambu lalu lintas 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Setelah melakukan beberapa tahapan pengumpulan data, maka dapat disimpulkan 

beberapa macam permasalahan pokok atau utama sebagai berikut : 

I.2.1. Tingginya Angka Kecelakaan di Jawa Tengah  

Provinsi Jawa Tengah masih menempati peringkat kedua provinsi yang paling 

banyak terjadi kecelakaan lalu lintas bahkan di kota Semarang sendiri angka 

kematian akibat kecelakaan lalu lintas tiap tahunnya masih sangat tinggi, jika 

kecelakaan lalu lintas masih terus terjadi maka akan terus menimbulkan kerugian, 

selain dari sisi kerugian material, korban kecelakaan lalu lintas juga dapat 

mengalami cacat fisik dan bahkan dapat terus menelan korban jiwa.  
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I.2.2. 90% Kecelakaan yang Terjadi di Indonesia Disebabkan Oleh Tidak   

TertibnyaPengendara dan Kurangnya Pengetahuan Pengendara Mengenai 

Rambu-Rambu Lalu Lintas Akibat Kurang Efektifnya Pembelajaran 

Rambu Lalu Lintas 

Meskipun pembelajaran mengenai rambu-rambu lalu lintas sudah memasuki 

kurikulum pelajaran di daerah Jawa Tengah pada tahun 2014, pembelajaran 

rambu-rambu lalu lintas tersebut dinilai masih kurang efektif karena setelah 

menyebarkan kuesioner kepada kurang lebih 100 orang anak kelas 4 hingga 6 SD 

salah satu SD di kota Semarang, masih ada 32% siswa yang tidak memahami 

rambu lalu lintas, bahkan ada 9 siswa yang sama sekali tidak mengerti rambu-

rambu lalu lintas, padahal pada kelas 1 hingga kelas 3 SD mereka baru saja 

mendapatkan materi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas, selain itu buku 

edukasi yang digunakan kurang menarik bahkan pada buku lembar kerja siswa 

yang berisi soal-soal tidak berwarna, padahal warna merupakan salah satu faktor 

penting untuk mengenali rambu-rambu lalu lintas. Kurang efektifnya 

pembelajaran lalu lintas ini merupakan salah satu faktor utama penyebab 

terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana di Indonesia 90% kecelakaan lalu lintas 

yang terjadi disebabkan oleh faktor pengendara yang tidak tertib dan tidak 

memahami rambu-rambu lalu lintas, Oleh karenanya efektifitas pembelajaran 

rambu lalu lintas perlu ditingkatkan, jika hal ini masih terus tidak ditangani, maka 

kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih akan terus terjadi dan bahkan korban 

jiwa akibat kecelakaan lalu lintas masih akan terus meningkat. 

   

I.3. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari perancangan ini adalah, Bagaimana cara meningkatkan 

efektifitas pembelajaran rambu-rambu lalu lintas untuk anak kelas 1-3 SD di kota Semarang 

dengan media buku interaktif yang didukung teknologi Augmented Reality? 

I.4. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis merasa perlu memberikan pembatasan-

pembatasan masalah sebagai berikut : 
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I.4.1. Lingkup Masalah : 

Dari beberapa macam masalah yang ditemui, masalah yang menjadi fokus utama 

dan paling penting untuk diberikan solusinya adalah masalah kurang efektifnya 

pembelajaran rambu lalu lintas.  

 I.4.2.  Lingkup Usia : 

Golongan usia target audiens dalam perancangan ini adalah umur 7-9 tahun, 

karena pada golongan umur tersebut anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi, mereka senang bereksplorasi dengan panca indra dan juga sudah dapat 

dimotivasi (Hurlock, 1999). Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI (2013) juga 

mengatakan bahwa anak-anak pada golongan umur tersebut sangat cocok untuk 

mulai diajarkan membaca buku karena dapat meningkatkan kemampuan 

fundamental dasar mereka. 

 I.4.3.  Lingkup Socio Economic Status : 

Socio Economic Status atau yang biasa disebut SES dari target audiens 

perancangan ini adalah SES B-C karena mereka yang ada pada golongan SES ini 

biasanya menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan utamanya (Setianto, 

2016 : 22), dimana menurut Satlantas Polrestabes Semarang setiap harinya ada 

kurang lebih 10 kasus kecelakaan sepeda motor yang dialami anak dibawah umur 

di kota Semarang dan kecelakaan tersebut di dominasi oleh mereka yang berasal 

dari golongan ekonomi kurang mampu. 

I.4.4.  Lingkup Wilayah : 

Lingkup wilayah yang dipilih dari perancangan ini adalah wilayah kota Semarang 

karena berdasarkan data kecelakaan di kota Semarang tahun 2011 hingga tahun 

2015 oleh Badan Pusat Statistik kota Semarang, angka kematian akibat 

kecelakaan lalu lintas di kota Semarang masih sangat tinggi tiap tahunya. 

I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan 

 1.5.1. Tujuan 

Tujuan dilakukanya perancangan ini adalah untuk meningkatkan efektifitas 

pembelajaran rambu lalu lintas untuk anak kelas 1 hingga 3 SD di kota Semarang. 

Peningkatan efektifitas pembelajaran rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu 
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faktor penting untuk pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kurangnya 

pemahaman pengendara mengenai rambu-rambu lalu lintas dimana di Indonesia 90% 

kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh faktor pengendara yang tidak tertib 

dan tidak memahami rambu-rambu lalu lintas. Selain itu perancangan ini juga dibuat 

sebagai salah satu syarat kelulusan program didik Desain Komunikasi Visual Unika 

Soegija Pranata Semarang.  

I.5.2. Manfaat 

Perancangan yang dilakukan ini tentunya juga memiliki berbagai macam manfaat 

baik bagi penulis sendiri, masyarakat, dan juga bagi keilmuan DKV, Manfaat tersebut 

antara lain :  

I.5.2.1. Bagi Target Audiens 

• Dapat menambah ilmu wawasan dan pengetahuan anak-anak mengenai 

rambu-rambu lalu lintas. 

• Sebagai tambahan materi pendidikan kewarganegaraan mengenai rambu-

rambu lalu lintas. 

I.5.2.2. Bagi Penulis 

• Untuk menambah ilmu dan wawasan desainer komunikasi visual dalam 

membuat karya. 

I.5.2.3. Bagi Masyarakat  

• Sebagai solusi permasalahan kurang efektifnya pembelajaran rambu-rambu 

lalu lintas yang diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan yang masih 

sering terjadi. 

I.5.2.4. Bagi Keilmuan Desain Komunikasi Visual 

• Sebagai referensi atau acuan untuk mahasiswa yang sedang menempuh tugas 

keilmuan Desain Komunikasi Visual yang memiliki tema serupa dengan 

perancangan ini. 

I.6. Metodologi Perancangan 

Guna memperkuat data perancangan yang dilakukan, dalam perancangan ini 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut : 
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 I.6.1. Metode Wawancara 

Dalam perancangan ini wawancara dilakukan ke beberapa narasumber yang 

dianggap sudah menguasai dan mampu memberikan data konkrit yang berkaitan 

dengan perancangan ini. Wawancara pertama dilakukan dengan narasumber 

Satlantas Polrestabes Semarang guna mendapatkan data mengenai lalu lintas dan 

rambu-rambu lalu lintas, karena Satlantas Polrestabes Semarang merupakan 

instansi kepolisian yang bertugas dan berkaitan langsung dengan lalu lintas 

sehingga Satlantas Polrestabes Semarang dianggap mampu untuk memberikan 

data-data yang berhubungan dengan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas. 

Berikutnya wawancara dilakukan kepada beberapa guru sekolah dasar dikota 

Semarang yang mengampu mata pelajaran PKN kelas 1-3 guna mendapatkan data 

seputar pembelajaran rambu-rambu lalu lintas di lingkup sekolah, Guru-guru PKN 

kelas 1-3 SD dipilih sebagai narasumber karena mereka mengajarkan langsung 

materi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas sehingga mereka dianggap sudah 

menguasai dan mengerti kekurangan dan kelebihan materi pelajaran yang ada.  

 I.6.2. Metode Studi Literatur 

Dalam perancangan ini Studi Literatur dilakukan untuk memperoleh data berupa 

verbal dan visual yang didapat melalui buku-buku yang membahas tentang lalu 

lintas, Augmented Reality, dan pembelajaran yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas dalam perancangan ini, serta juga menggunakan buku pembelajaran 

rambu-rambu lalu lintas yang digunakan oleh SD di kota Semarang. 

 I.6.3. Metode Internet 

Dalam perancangan ini Internet digunakan untuk pengumpulan data yang 

berhubungan dengan lalu lintas, Augmented Reality, dan pembelajaran dengan 

menggunakan sumber-sumber yang otentik dan dapat dipercaya melalui internet. 

 I.6.4. Metode Observasi 

Dalam perancangan ini observasi dilakukan dengan mencari buku-buku edukasi 

anak yang membahas tentang rambu-rambu lalu lintas di toko-toko buku ternama 

dan memiliki macam-macam jenis buku yang cukup lengkap di kota Semarang, 
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yaitu toko buku Merbabu dan toko buku Gramedia yang terletak di jalan 

Pandanaran, serta toko buku Gunung Agung yang terletak pada mall Citra Land. 

Tujuanya adalah untuk mengerti seberapa banyak buku-buku edukasi anak yang 

membahas tentang rambu-rambu lalu lintas dan agar penulis memiliki gambaran 

tentang buku-buku edukasi yang sudah ada sebelumnya. 

 I.6.5. Metode Kuesioner 

Dalam perancangan ini akan menggunakan metode kuesioner untuk pengumpulan 

data dengan menyebar kuesioner yang berupa daftar pertanyaan tertulis yang 

ditujukan kepada responden beberapa murid kelas 2 dan 4 SD di kota Semarang, 

penyebaran kuesioner dengan responden murid kelas 2 SD bertujuan untuk 

mencari tahu tingkat minat membaca, jenis buku yang disukai, tingkat penguasaan 

mereka dalam penggunaan HP, minat terhadap teknologi Augmented Reality,  dan 

gaya gambar yang disukai. Sedangkan penyebaran kuesioner dengan responden 

kelas 4 SD bertujuan untuk mencari tingkat pemahaman mereka mengenai rambu-

rambu lalu lintas setelah mendapatkan materi pelajaran rambu-rambu lalu lintas 

pada kelas 1-3 sebelumnya. Responden tersebut dipilih karena mereka sudah 

merasakan langsung pembelajaran mengenai rambu-rambu lalu lintas 

disekolahnya, selain itu buku interaktif dari perancangan ini ditujukan  sebagai 

buku pelajaran yang membahas mengenai rambu-rambu lalu lintas yang akan 

mereka gunakan nantinya. 
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I.7. Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Literatur Internet Observasi 

Rumusan Masalah 

Teori Rambu Lalu Lintas 

Lalu Lintas 

Masalah Yang Masih Sering Terjadi: 

Kecelakaan Lalu Lintas 

Pengumpulan Data 

Wawancara Kuesioner 

Identifikasi Masalah 

Tingginya Angka Kecelakaan di 

Jawa Tengah 

Kurang Efektifnya Pembelajaran 

Rambu Lalu Lintas 

Bagaimana cara meningkatkan efektifitas 

pembelajaran rambu-rambu lalu lintas untuk 

anak kelas 1 hingga 3 SD di kota Semarang? 

Teori Pembelajaran 

Psikologi Perkembangan 

Teori Buku Interaktif 

Teori Warna 

Teori Layout 

 

Penyebab Utama : 

Kurangnya Pemahaman Rambu-

Rambu lalu lintas. 

 

Penyebab Utama : 

Tidak Ada Buku Pelajaran yang 

Memberi Pembahasan Rambu-

Rambu Lalu Lintas. 

 

Proses Berpikir Kreatif 

Solusi Desain: 

Buku Interaktif yang 

Membahas Lalu Lintas 

dengan Media Pendukung 

Augmented Reality   

 
Teori Augmented Reality 

 

Buku Interaktif 

“Yuk Belajar Rambu-Rambu Lalu 

Lintas!” 
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I.8. Kajian Pustaka 

Untuk mendukung perancangan ini, penulis menggunakan beberapa sumber dari jurnal, 

buku, dan juga internet yang mengandung teori-teori yang akan digunakan dalam perancangan, 

antara lain : 

I.8.1.  Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karya Warpani, 

P.Suwardjoko diterbitkan tahun 2002. 

Didalam buku ini membahas mengenai pengelolaan lalu lintas dan angkutan 

jalan dengan studi kasus di kota Yogyakarta. Dalam buku ini di jelaskan 

bagaimana lalu lintas dapat berlangsung demikian juga faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi lalu lintas itu sendiri, selain itu di buku ini juga membahas 

mengenai kecelakaan lalu lintas yang di bagi menjadi empat faktor yaitu faktor 

pengendara, kendaraan, jalan, dan lingkungan dengan penjelasaan yang lengkap. 

Permasalahaan utama yang ingin diselesaikan melalui perancangan ini adalah 

masalah kecelakaan lalu lintas, oleh karenanya melalui buku ini, perancang 

mempelajari permasalahan serta penyebab dari kecelakaan, sehingga dengan 

mempelajari buku ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan kecelakaan 

lalu lintas yang dibahas. 

I.8.2. Widjajanti, E. (2012).Pengembangan Materi Pendidikan Keselamatan 

Berlalu Lintas untuk Anak, Prosiding Simphosium Internasional Forum 

Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT) 15. Bekasi: Sekolah 

Tinggi Transportasi Darat (STTD)Jawa Barat. 

Penelitian ini membahas tentang pendidikan keselamatan berlalu lintas untuk 

anak-anak dimana pada saat penilitian ini dipublikasi kurikulum mengenai 

rambu-rambu lalu lintas belum diterapkan oleh pemerintah, meskipun demikian 

isi dari penilitian ini dinilai cukup detail dan lebih mudah dipahami, oleh 

karenanya jurnal ini dianggap dapat membantu perancangan ini karena solusi 

yang ingin diberi dari permasalahan kecelakaan lalu lintas yang ada dalam 

perancangan ini adalah dengan memberi pembelajaran rambu lalu lintas sejak 

dini, sehingga perancangan ini akan mempelajari jurnal pengembangan materi 

pendidikan keselamatan berlalu lintas untuk anak ini guna memperkuat data 

perancangan yang akan dibuat. 
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I.8.3. G. Sugiyanto dan M.Y. Santi.2015. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan 

Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di 

Kabupaten Purbalingga.Purbalingga: Jurnal Semesta Teknika. Vol.18 No.1: 

65-75. 

Dalam Jurnal ini melakukan penelitian mengenai karakteristik kecelakaan lalu 

lintas dan pendidikan keselamatan berlalu lintas sejak usia dini dengan studi 

kasus di kabupaten purbalingga. Pendidikan keselamatan yang dibahas dalam 

jurnal ini membahas tentang cara tertib menyeberang jalan dengan target anak 

SD, dimana jurnal ini menggunakan ilustrasi-ilustrasi  dengan gaya kartun yang 

berwarna, serta dengan menciptakan slogan-slogan yang membuat cara tertib 

menyeberang jalan menjadi lebih mudah diingat oleh anak-anak. Bahasan dari 

jurnal ini serupa dengan perancangan yang dilakukan penulis, oleh karenanya 

perancangan ini akan mempelajari isi bahasan dari jurnal ini terutama bahasan 

mengenai keselamatan berlalulintas sejak usia dini serta penerapanya. 

 

I.9. Sistematika Penulisan 

I.9.1. BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

I.9.2. BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi kerangka berpikir, landasan teori, kajian pustaka, dan studi 

komparasi, dimana bab ini membahas mengenai teori-teori yang didapat melalui 

berbagai macam sumber dan media yang menjadi dasar perancangan.  

I.9.3. BAB III Strategi Komunikasi 

Pada bab ini berisi analisis, sasaran khalayak atau target audiens, dan strategi 

komunikasi. 

I.9.4. BAB IV Strategi Kreatif 

Pada bab ini berisi konsep visual, konsep verbal, dan visualisasi desain. 
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I.9.5. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi evaluasi dari perancangan yang telah dilakukan dimana 

evaluasi tersebut berupa apa yang dirancang, metode yang digunakan, hasil yang 

dicapai, dan manfaat perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


