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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1. Analisis 

III.1.1. Studi Literatur dan Internet 

Setelah melakukan pengumpulan data melalui Studi Literatur dan Internet, maka 

dapat disimpulkan data-data yang merupakan landasan utama dalam perancangan buku 

interaktif rambu-rambu lalu lintas untuk anak kelas 1 hingga 3 SD yang dilakukan oleh 

penulis, data-data tersebut yaitu : 

1. Pembelajaran rambu-rambu lalu lintas sejak dini merupakan salah satu 

faktor penting untuk  mencegah dan mengurangi masalah kecelakaan 

lalu lintas yang masih sering terjadi di Indonesia. 

2. Penambahan media interaktif teknologi Augmented Reality dalam buku 

interaktif yang penulis rancang dinilai dapat menarik minat anak-anak 

untuk membaca, selain itu dengan penggunaan media interaktif 

teknologi Augmented Reality dapat menjadi suatu kesan tersendiri bagi 

anak-anak sehingga hal yang dibaca oleh anak-anak lebih mudah untuk 

diingat. 

3. Proses pembelajaran anak-anak dalam tingkat pendidikan Sekolah Dasar 

atau SD akan lebih mudah dikuasai dengan menggunakan cara yang 

menyenangkan dan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Anak-anak 

pada golongan umur 7-9 tahun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

mereka senang bereksplorasi dengan panca indra dan juga sudah dapat 

dimotivasi, mereka juga memiliki cara-cara tersendiri untuk mencari 

pengetahuan yang baru. Selain itu anak-anak dalam golongan tersebut 

sangat cocok untuk mulai diajarkan membaca buku karena dapat 

meningkatkan kemampuan fundamental dasar mereka. 

4. Pemilihan Warna, Tipografi, dan Layout merupakan faktor-faktor 

penting untuk menarik minat membaca dalam perancangan buku 

interaktif yang penulis lakukan. Oleh karenanya perancang harus 



31 
 

memilih Warna, Tipografi, dan Layout yang cocok untuk target audiens 

yang penulis pilih. 

III.1.2. Observasi 

Observasi dalam perancangan ini dilakukan dengan mengunjungi toko-toko 

buku yang cukup ternama dan memiliki macam jenis buku yang cukup lengkap di kota 

Semarang, toko-toko buku yang penulis kunjungi diantaranya adalah toko buku 

Merbabu dan Gramedia yang terletak di jalan Pandanaran, dan toko buku Gunung 

Agung yang terletak pada lantai 2 Mall Citraland. 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. Pada toko-toko buku yang penulis kunjungi tersebut sama sekali tidak 

ditemukan buku yang membahas mengenai rambu-rambu lalu lintas baik berupa buku 

edukasi, buku pelajaran, bahkan buku yang membahas undang-undang mengenai 

rambu-rambu lalu lintas juga tidak ditemukan.  

 

 

 

 

 

       Gambar.III.1. Toko Buku Merbabu 1       Gambar III.2. Toko Buku Merbabu 2 

  (Sumber: Dokumen Pribadi)   (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

         Gambar.III.3. Toko Buku Gramedia   Gambar III.4. Toko Buku Gunung Agung 

   (Sumber: Dokumen Pribadi)   (Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Kesimpulan dari hasil observasi yang dilakukan dengan mengunjungi toko-toko 

buku yang ada dikota semarang adalah:  

1. Di kota Semarang masih sangat sulit untuk menemukan buku edukatif yang 

membahas mengenai rambu-rambu lalu lintas  

2. Buku edukatif yang membahas mengenai rambu-rambu lalu lintas masih 

sangat sedikit jumlahnya.  

III.1.3. Kuesioner 

Pembagian kuesioner dilakukan dibeberapa SD dikota Semarang yaitu SDS K 

Dian Wacana, SDN Pedurungan Tengah 02, SD Purwoyoso 1 Ngaliyan, SD Santo 

Antonius 2 Banyumanik, SD Xaverius, dan SDK Terang Bangsa, Dengan jumlah 

responden murid kelas 2 SD sebanyak 120 anak dan 4 SD 190 anak. Murid kelas 2 SD 

dipilih sebagai responden dikarenakan materi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas 

paling banyak didapatkan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 2 SD, 

sedangkan murid kelas 4 SD dipilih sebagai responden dikarenakan mereka baru saja 

mendapatkan materi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas pada kelas 1-3 SD. Sekolah-

sekolah dasar tersebut dipilih sebagai responden dari kuesioner yang dilakukan karena 

Sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah-wilayah yang berbeda di kota Semarang, 

sehingga hasil dari kuesioner yang dilakukan dapat mencakup dan dianggap dapat 

mewakili hasil dari keseluruhan kota Semarang. 

Pembagian kuesioner pada SDS Kristen Dian Wacana dilakukan pada hari 

Jumat tanggal 25 Agustus 2017 dengan penulis mendampingi murid-murid saat mengisi 

kuesioner yang dilakukan pada saat sebelum kegiatan senam dilakukan. Sedangkan 

pada SDN Pedurungan Tengah 02 dilakukan pada hari Rabu 23 Agustus 2017, 

pembagian kuesioner dilakukan oleh guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan 

dikarenakan adanya aturan dari pihak sekolah tersebut. Pada SD Purowoyoso 1 

Ngaliyan dilakukan pada hari Rabu 13 September 2017 dengan mendampingi murid-

murid secara langsung pada saat kegiatan mata pelajaran PKN berlangsung, pada SD 

Santo Antonius 2 Banyumanik dilakukan pada hari Jumat 15 September 2017 

pembagian kuesioner dilakukan pada saat jam sekolah berakhir oleh guru yang 

mengampu mata pelajaran terakhir pada hari Jumat. Pada SD Xaverius dilakukan pada 

hari Jumat 22 September 2017, pembagian kuesioner dilakukan oleh wali kelas masing-

masing dikarenakan adanya aturan dari pihak sekolah. Pada SDK Terang Bangsa 
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dilakukan pada hari Selasa 26 September 2017, pembagian kuesioner dilakukan oleh 

pihak sekolah diluar jam pelajaran dikarenakan sudah menjelang waktu kegiatan Ujian 

Tengah Semester yang akan dilakukan pada waktu dekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.III.5. Pengisian Kuesioner SDS K Dian Wacana (1) 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.III.6. Pengisian Kuesioner SDS K Dian Wacana (2) 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar.III.7. Pengisian Kuesioner SD Purwoyoso 1(1) 

           (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar.III.8. Pengisian Kuesioner SD Purwoyoso 1 (2) 

            (Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Kuesioner yang dibagikan untuk kelas 4 SD terdiri dari 4 buah soal pertanyaan 

dengan 2 soal berupa pilihan ganda dan 2 soal berupa isian singkat dengan jumlah 

responden sebanyak kurang lebih 190 anak. Penyebaran kuesioner dengan responden 

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

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

kelas 1-3 sebelumnya. Berikut hasil dari kuesioner yang dilakukan dengan responden 

murid kelas 4 SD : 

• Pertanyaan 1. Apakah kamu tahu apa itu rambu-rambu lalu lintas? 

Tahu  : 164 Anak (86%) 

Tidak Tahu  : 26 Anak (14%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar III.9. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 4 Pertanyaan 1 

   (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Dari hasil data tersebut, sebanyak 86%responden menganggap bahwa mereka 

mengetahui apa itu rambu-rambu lalu lintas, dan hanya ada 14% yang menjawab 

tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas. 

 

• Pertanyaan 2. Apakah disekolah kamu diajarkan mengenai rambu-rambu 

lalu lintas? 

Iya   : 171 Anak (90%) 

Tidak   : 19 Anak (10%) 
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      Gambar III.10. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 4 Pertanyaan 2 

    (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Dari hasil data tersebut, dari 90% responden memahami bahwa mereka 

mempelajari rambu-rambu lalu lintas di sekolah, dan hanya ada 10%  yang tidak 

memahami bahwa mereka telah mempelajari rambu-rambu lalu lintas. 

 

• Pertanyaan 3. Apakah kamu menyukai pelajaran mengenai rambu-rambu 

lalu lintas tersebut?  

Iya   : 149Anak (78%) 

Tidak   : 41 Anak (22%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar III.11. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 4 Pertanyaan 3 

   (Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Dari hasil data tersebut,  dari responden masih menyukai pelajaran megenai 

rambu-rambu lalu lintas, dan hanya ada responden yang tidak menyukai 

pelajaran rambu-rambu lalu lintas 

 

• Pertanyaan 4. Ada berapa macam rambu-rambu lalu lintas yang kamu 

tahu? Sebutkan contohnya. 

Menjawab lebih dari 5 macam : 14 anak (7%) 

Menjawab 4 macam : 5 Anak (3%) 

Menjawab 3 macam : 8 Anak (4%) 

Menjawab 2 macam : 21 Anak (11%) 

Menjawab 1 macam : 12 Anak (6%) 

Salah memahami : 130 Anak (69% Menjawab Lampu Lalu Lintas Merah, 

Kuning, Hijau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar III.12. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 4 Pertanyaan 4 

   (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Dari hasil data tersebut, sebanyak 62% dari target audiens masih salah 

memahami rambu-rambu lalu lintas sebagai lampu lalu lintas, dengan menjawab 

Merah, Kuning, dan Hijau, 8,8% dapat menjawab 1 jenis rambu-rambu lalu 

lintas, 7,8% dapat menjawab 2 jenis, 14,4% dapat menjawab 3 jenis, 2,2% dapat 

menjawab 4 jenis, Sedangkan hanya ada 4,4% responden yang dapat menjawab 

lebih dari 5 macam atau jenis rambu-rambu lalu lintas. 
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Kuesioner yang dibagikan untuk kelas 2 SD terdiri dari 7 buah soal pertanyaan 

yang berupa pilihan ganda dengan jumlah responden sebanyak kurang lebih 120 anak. 

Penyebaran kuesioner untuk 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. Berikut hasil dari kuesioner yang dilakukan dengan responden murid kelas 2 

SD : 

• Pertanyaan 1. Apakah kamu suka membaca buku? 

Iya  : 104 Anak (87%) 

Tidak  : 16 Anak (13%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar III.13. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 2 Pertanyaan 1 

   (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Berdasarkan hasil data tersebut, masih sangat banyak responden yang memiliki 

minat untuk membaca buku. 

 

• Pertanyaan 2. Jenis buku apa yang kamu sukai? 

Buku dongeng   : 37 Anak (51%) 

Buku pelajaran   : 14 Anak (12%) 

Buku cerita bergambar  : 62 Anak (31%) 

Buku jenis lain   : 7 Anak (6%) 
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    Gambar III.14. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 2 Pertanyaan 2 

  (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Berdasarkan hasil data tersebut, Buku cerita bergambar merupakan jenis buku 

yang paling disukai oleh responden, disusul dengan buku dongeng, buku jenis 

lain, dan yang paling tidak diminati oleh responden adalah buku pelajaran. 

 

• Pertanyaan 3. Apakah kamu mempunyai HP pribadi? 

Iya    : 28 Anak (23%) 

Tidak    : 30 Anak (25%) 

Milik orang tua  : 62 Anak (52%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar III.15. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 2 Pertanyaan 3 

    (Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Berdasarkan hasil data tersebut, 52% HP yang dimiliki oleh responden adalah 

miliki orang tua, 23% HP milik pribadi, dan 25% dari keseluruhan responden 

masih tidak memiliki HP. 

 

• Pertanyaan 4. Apakah kamu bisa menggunakan HP sendiri? 

Iya  : 94 Anak (78%) 

Tidak  : 26 Anak (22%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gambar III.16. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 2 Pertanyaan 4 

  (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Berdasarkan hasil data tersebut, lebih dari 78% dari responden yang dapat 

menggunakan HP sendiri, dan hanya ada 22% yang tidak dapat menggunakan 

HP. 

 

• Pertanyaan 5. Apa kamu tahu apa itu Augmented Reality?  

Iya  : 6 Anak (95%) 

Tidak  : 114 Anak (5%) 
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     Gambar III.17. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 2 Pertanyaan 5 

   (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Berdasarkan hasil data tersebut, masih sangat banyak responden yang belum 

mengetahui teknologi Augmented Reality. 

 

• Pertanyaan 6. Gambar diatas adalah contoh Augmented Reality dimana kita 

bisa melihat benda nyata dalam bentuk 3 Dimensi dari sebuah gambar 

datar di kertas, Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? 

Iya  : 94 Anak (78%) 

Tidak  : 26 Anak (22%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar III.18. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 2 Pertanyaan 6 

       (Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Berdasarkan hasil data tersebut, masih banyak responden yang tertarik dan 

memiliki minat untuk mencoba Augmented Reality. 

 

• Pertanyaan 7. Dari gambar polisi dibawah ini, gambar polisi mana yang 

kamu sukai? 

A. Kartun 2D  : 66 Anak (55%) 

B. Kartun 3D  : 41 Anak (34%) 

C. Ilustrasi 2D : 13 Anak (11%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar III.19. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 2 Pertanyaan 7 

   (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Berdasarkan hasil data tersebut , responden paling banyak menyukai gambar A 

yaitu kartun 2D sebesar 55%, disusul dengan B kartun 3D sebesar 34%, dan C 

Ilustrasi 2D sebesar 11%  

 

• Pertanyaan 8. Ukuran buku pelajaran yang bagaimana yang kamu sukai? 

Besar : 25 Anak 

Sedang : 51 Anak 

Kecil :  44 Anak 
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    Gambar III.20. Grafik Hasil Kuesioner Kelas 2 Pertanyaan 8 

  (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Berdasarkan hasil data tersebut, responden paling menyukai buku yang 

berukuran sedang atau tidak terlalu besar. 

 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan tersebut maka dapat 

disimpulkan data-data yang dirasa mampu untuk mendukung perancangan buku 

interaktif pembelajaran rambu-rambu lalu lintas untuk anak kelas 1-3 SD dengan media 

pendukung teknologi Augmented Reality. Data-data tersebut diantaranya: 

1. Responden menyukai dan memiliki minat untuk belajar rambu-rambu 

lalu lintas. 

2. Pemahaman responden terhadap rambu-rambu lalu lintas masih salah 

dimana mereka menganggap lampu lalu lintas sebagai rambu-rambu lalu 

lintas, dimana 69% responden menjawab merah, kuning, dan hijau saat 

diminta untuk memberi contoh rambu-rambu lalu lintas. 

3. Responden menyukai dan memiliki minat untuk membaca buku. 

4. Jenis buku yang paling diminati oleh responden adalah buku cerita 

bergambar. 

5. Sudah banyak responden yang memiliki dan dapat menggunakan HP 

atau Smartphone sendiri. 

6. Tidak banyak responden yang mengerti teknologi Augmented Reality 

namun banyak yang memiliki minat untuk mencobanya. 
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7. Gaya gambar yang paling diminati oleh responden adalah gaya gambar 

kartun 2D. 

8. Responden paling menyukai buku pelajaran yang tidak berukuran terlalu 

besar maupun terlalu kecil. 

 

III.1.4. Wawancara 

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 dianggap sudah 

menguasai dan mengerti kekurangan dan kelebihan materi pelajaran yang ada. Berikut 

hasil wawancara yang telah dilakukan 

III.1.4.1. Satlantas Polrestabes Semarang. 

Wawancara kepada Satlantas Polrestabes Semarang dilakukan pada 

tanggal 15 Agustus 2017 melalui layanan masyarakat yang disediakan melalui 

media sosial Facebook resmi yang dimiliki oleh Satlantas Polrestabes 

Semarang, dimana seluruh pesan layanan masyarakat yang masuk akan 

disampaikan langsung kepada Kasatlantas Polrestabes Semarang yaitu AKBP 

Catur Gatot Effendi, SIK.MH. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, Satlantas Polrestabes 

Semarang mengatakan bahwa angka kecelakaan di kota Semarang masih sangat 

tinggi, meskipun ditahun 2016 dan 2017 angka kecelakaan yang terjadi mulai 

menurun sekitar 12% dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi angka tersebut dinilai 
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masih sangat tinggi di daerah Jawa Tengah meskipun tidak setinggi dari angka 

kecelakaan yang terjadi diwilayah jalur Pantura kabupaten Pati yang menempati 

angka tertinggi kecelakaan terbanyak di daerah Jawa Tengah. Kecelakaan yang 

terjadi baik didalam kota Semarang maupun daerah kabupaten Semarang 

didominasi oleh pengendara sepeda motor 

Pendidikan lalu lintas sudah mulai dimasukan kedalam kurikulum mata 

pelajaran untuk tingkat SD hingga SMA pada tahun 2013 di daerah kota Jakarta 

sedangkan di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya baru masuk sekitar 

pertengahan tahun 2014. Pada tingkat SD materi yang diajarkan adalah 

perkenalan dengan rambu-rambu lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas saja. 

Pada awal masuknya materi pendidikan lalu lintas, Satlantas Polrestabes 

Semarang langsung mengirimkan personil nya ke sekolah-sekolah yang ada di 

kota Semarang untuk memberi materi mengenai pendidikan lalu lintas setiap 

hari jumat, namun seiring berjalanya waktu sekiranya selama 1 tahun pendidikan 

lalu lintas tersebut sudah tidak lagi diajarkan oleh personil Satlantas Polrestabes 

Semarang dan digantikan kepada guru pendidikan kewarganegaraan 

dikarenakan faktor penyusunan materi pelajaran di tiap sekolah yang berbeda-

beda. 

Penyebab utama pendidikan lalu lintas terutama rambu-rambu lalu lintas 

sangat perlu diajarkan karena banyaknya anak dibawah umur yang mengalami 

kecelakaan lalu lintas bahkan yang dialami oleh anak-anak dibawah umur 15 

tahun tercatat setiap harinya ada kurang lebih 10 kasus kecelakaan sepeda motor. 

Kecelakaan anak dibawah umur tersebut didominasi dari mereka yang berasal 

dari golongan ekonomi kurang mampu . Pelajaran pendidikan rambu-rambu lalu 

lintas dinilai perlu dipelajari oleh anak-anak mulai sejak tingkat SD sebagai 

bekal mereka untuk kedepanya apapun kendaraan yang akan mereka gunakan 

nantinya, pengenalan rambu-rambu lalu lintas sejak dini merupakan langkah 

awal penanaman pendidikan keselamatan berlalu lintas karena mereka dapat 

mengerti peraturan-peraturan yang ada di jalan raya, sehingga pengenalan 

rambu-rambu lalu lintas dinilai sangat penting dimulai dari rambu-rambu yang 

mudah ditemui didalam kota seperti dilarang parkir, dilarang masuk, perlintasan 

kereta api, dan lain lain. Sebagai calon pengguna jalan raya pengenalan rambu-



46 
 

rambu lalu lintas tersebut akan menjadi pegangan awal dalam berlalu lintas 

untuk mereka. 

  III.1.4.2. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SDS Kristen Dian Wacana 

Wawancara di SDS Kristen Dian Wacana dilakukan pada hari Senin 

tanggal 20 Agustus 2017 dengan narasumber ibu Kristiana Budiarti yang 

merupakan guru yang mengampu mata pelajaran kewarganegaraan kelas 1 dan 

kelas 4 di SDS Kristen Dian Wacana. 

Berdasarkan hasil wawancara, di SDS Kristen Dian Wacana memang 

ada materi pelajaran yang membahas mengenai rambu lalu lintas, yaitu pada 

pendidikan kewarganegaraan tematik keselamatan berlalu lintas. Materi rambu-

rambu lalu lintas tersebut memang diajarkan namun bukan sebagai materi utama 

namun sebagai bagian dari pendidikan keselamatan berlalu lintas bagi murid 

kelas 1 hingga kelas 3. Dari berbagai macam jenis rambu lalu lintas yang ada, 

di SDS Kristen Dian Wacana hanya ada kurang lebih 25 macam jenis rambu-

rambu saja yang diajarkan dan paling banyak didapatkan di kelas 2 SD, rambu-

rambu tersebut dinilai sebagai rambu-rambu dasar yang penting diketahui anak-

anak sejak dini seperti rambu lampu lalu lintas, rambu menyeberang jalan, dan 

lain lain. Tidak ada klasifikasi pada pendidikan rambu-rambu lalu lintas yang 

diajari jadi anak-anak belum diajarkan apa perbedaan dari rambu larangan, 

rambu perintah, rambu peringatan, dan lain lain. Buku yang digunakan adalah 

buku yang berjudul “Fokus” yang merupakan buku lembar kerja siswa yang 

digunakan untuk kelas 1 hingga kelas 3. Buku tersebut merupakan buku yang 

tidak berwarna dan hanya berisi soal-soal latihan, Di dalam buku tersebut hanya 

terdapat beberapa soal-soal mengenai rambu-rambu lalu lintas dan tidak 

memiliki bahasan mengenai rambu-rambu itu sendiri, sehingga guru-guru harus 

memberi penjelasan tersendiri mengenai fungsi rambu-rambu tersebut. Menurut 

beliau pendidikan pengenalan rambu-rambu lalu lintas perlu diajarkan sejak 

karena pendidikan tersebut dapat menjadi dasar untuk anak-anak tertib dalam 

berlalu lintas. Beliau juga mengatakan bahwa materi rambu-rambu lalu lintas 

yang ada dinilai masih kurang efektif dikarenakan terbatasnya hal yang dapat 

diajarkan dikarenakan tidak adanya buku yang memiliki pembahasan mengenai 
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lalu lintas, sehingga dengan materi yang ada sekarang pengetahuan anak-anak 

mengenai rambu-rambu lalu lintas masih sangat amat terbatas. 

Beliau berpendapat jika ada pelajaran rambu-rambu lalu lintas yang 

menggunakan Augmented Reality  dapat membantu anak-anak untuk belajar dan 

mengembangkan pendidikan mengenai rambu-rambu lalu lintas karena anak-

anak menyukai hal baru secara lebih luas, terlebih lagi dengan penggunaan 

animasi. Namun  menurut beliau pelajaran tersebut lebih cocok sebagai kegiatan 

diluar sekolah atau ekstrakulikuler dikarenakan materi pelajaran yang ada sudah 

sangat padat sehingga tidak mungkin dijadikan untuk mata pelajaran pokok. 

  III.1.4.3. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SDN Pedurungan Tengah 02 

Wawancara di SDN Pedurungan Tengah 02 dilakukan pada hari Rabu 

tanggal 23 Agustus 2017 dengan narasumber ibu Titis Ratna Wulandari yang 

merupakan guru yang mengampu mata pelajaran kewarganegaraan kelas 1 di 

SDN Pedurungan Tengah 02. 

Berdasarkan hasil wawancara, di SDN Pedurungan Tengah 02 

pendidikan rambu-rambu lalu lintas dilakukan secara mandiri untuk anak-anak 

kelas 1 hingga kelas 3, dimana tidak ada buku yang digunakan untuk memberi 

materi rambu-rambu lalu lintas tersebut, melainkan guru yang mengampu mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tematik taat berlalu lintas 

membuat sendiri materi mengenai rambu-rambu lalu lintas sebagai bagian dari 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di SDN Pedurungan Tengah 02 

materi pelajaran rambu-rambu lalu lintas sudah diklasifikasikan menjadi 3 jenis 

saja yaitu rambu larangan, rambu perintah, dan rambu peringatan, namun jenis 

rambu-rambu lalu lintas yang dipelajari tidak banyak hanya ada sekitar 20 jenis 

rambu-rambu lalu lintas yang diajarkan. Anak-anak diajari mengenai arti dan 

fungsi dari rambu-rambu lalu lintas, selain itu anak-anak diajarkan mengenai 

bentuk rambu-rambu lalu lintas dengan menggambar dan mewarnai rambu-

rambu lalu lintas. Menurut beliau pendidikan rambu-rambu lalu lintas sejak dini 

tersebut berfungsi untuk pembentukan pola pikir anak untuk taat berlalu lintas. 

Beliau berpendapat bahwa materi rambu-rambu lalu lintas yang ada masih 

belum maksimal dan efektif dikarenakan tidak adanya media pembelajaran yang 

baik. 
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Beliau juga berpendapat jika ada pelajaran rambu-rambu lalu lintas yang 

menggunakan teknologi Augmented Reality akan sangat membantu dalam 

pelajaran yang membahas rambu-rambu lintas tersebut, namun dikarenakan 

penggunaan media smartphone untuk mengakses Augmented Reality menurut 

beliau bahwa pendidikan tersebut lebih cocok untuk dimasukan sebagai materi 

tambahan kegiatan ekstrakulikuler pramuka. 

III.1.4.4. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SD Purwoyoso 1 Ngaliyan 

Wawancara di SD Purwoyoso 1 Ngaliyan dilakukan pada hari Rabu 

tanggal 13 September 2017 dengan narasumber ibu M. Nur Khasanah yang 

mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganeraan kelas 1 dan ibu Ratna 

Istiqomah yang mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 2 

di SD Purwoyoso 1 Ngaliyan. 

Berdasarkan hasil wawancara, materi pembelajaran rambu-rambu lalu 

lintas diberikan dengan pengembangan materi oleh guru yang mengampu 

pendidikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sehingga guru yang 

mengampu mata pelajaran tersebut membuat materi sendiri. Materi 

pembelajaran mengenai rambu-rambu lalu lintas pada kelas 1 tidak berikan 

secara langsung ke murid-murid melainkan hanya berupa gambar rambu-rambu 

lalu lintas beserta namanya dan penjelasan mengenai arti fungsi dan rambu-

rambu lalu lintas dijelaskan dengan cara bercerita kepada murid-muridnya. 

Sedangkan pada kelas 3 materi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas berupa 

soal-soal bahasan kelompok yang dibahas secara bersama-sama dengan guru 

yang mengajar. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diajarkan juga tidak 

banyak hanya ada kurang lebih 30 jenis rambu-rambu lalu lintas, untuk kelas 1-

3 SD dan yang paling banyak mendapatkan materi rambu-rambu lalu lintas 

adalah murid kelas 2 SD. Menurut ibu M.Nur Khasanah yang menyusun 

langsung materi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas tersebut, jenis-jenis 

rambu-rambu lalu lintas yang diberikan dibuat berdasarkan materi tematik yang 

memiliki kaitan dengan lalu lintas. Menurut kedua narasumber yang 

diwawancarai, pendidikan rambu-rambu lalu lintas sejak dini merupakan hal 

yang sangat penting yang membangun kebiasaan taat berlalu lintas sejak dini. 

Meskipun mereka tidak mengendarai langsung kendaraan tersebut, namun saat 



49 
 

anak-anak berada dijalan sudah terbiasa mengingat bentuk dan juga fungsi dari 

rambu-rambu lalu lintas dimulai sejak dini sehingga saat berkendara nantinya 

dapat menerapkan pendidikan yang mereka sudah dapatkan sebelumnya. 

Kedua narasumber tersebut sangat mendukung perancangan buku 

interaktif yang menggunakan teknologi Augmented Reality dikarenakan hal 

tersebut merupakan pemanfaatan kemajuan teknologi yang baik bagi pendidikan 

dimana dijaman sekarang ini sudah banyak anak-anak yang sudah terbiasa 

menggunakan HP, dan penggunaan teknologi Augmented Reality dapat 

mempermudah anak-anak untuk belajar dan mengingat rambu-rambu lalu lintas 

karena merupakan suatu hal yang baru bagi anak-anak. Pemanfaatan teknologi 

Augmented Reality pada saat jam pelajaran masih dapat dilakukan dengan syarat 

HP disediakan oleh pihak sekolah dan tidak dilakukan terlalu sering. 

Narasumber juga mengatakan ukuran buku yang baik adalah ukuran buku yang 

tidak terlalu besar dan tebal dikarenakan banyaknya jenis buku yang anak-anak 

miliki sehingga tidak membebani mereka. 

III.1.4.5. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SD Santo Antonius 2 

Wawancara di SD Santo Antonius 2 dilakukan pada hari Senin 18 

September 2017 dengan narasumber bapak Antonius Sukiman yang merupakan 

guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraa kelas 1 dan 3 

di SD Santo Antonius 2. 

Berdasarkan hasil wawancara, materi pembelajaran rambu-rambu lalu 

lintas diberikan dengan cara menghafalkan bentuk rambu-rambu terlebih dahulu 

baru fungsi dari rambu-rambu lalu lintas tersebut diberikan. Pembelajaran 

mengenai rambu-rambu lalu lintas selalu dilakukan secara berkelompok dengan 

melakukan pembahasan secara bersama serta menghafalkan bentuk rambu-

rambu lalu lintas dengan cara menggambar bentuk rambu-rambu lalu lintas 

tersebut. Menurut narasumber, tidak ada buku yang spesifik memberi bahasan 

mengenai arti dan fungsi mengenai rambu-rambu lalu lintas, sehingga guru yang 

mengampu mata pelajaran tersebut diharuskan untuk mengembangkan sendiri 

materi yang ada dan macam jenis rambu-rambu lalu lintas yang diajarkan tidak 

lebih dari 30 jenis. Menurut bapak Antonius Sukiman belajar secara 

berkelompok merupakan cara yang lebih efektif untuk mengingat rambu-rambu 
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lalu lintas, karena pembelajaran rambu-rambu lalu lintas tidak sering dibahas 

maka menurut beliau, maka beliau harus memberikan pembelajaran rambu-

rambu tersebut dengan cara yang berbeda agar lebih mudah diingat oleh anak. 

Menurut narasumber tidak adanya buku yang memberi pembahasan mengenai 

rambu-rambu lalu lintas dinilai cukup menghambat anak-anak karena anak-anak 

tidak memiliki gambaran mengenai rambu-rambu lalu lintas di lingkukngan 

yang sesungguhnya namun hanya mengerti bentuk dan fungsinya. 

Menurut Narasumber penggunaan teknologi Augmented Reality dalam 

pembelajaran merupakan cara yang unik dikarenakan belum pernah ada 

sebelumnya, hal tersebut dianggap dapat menarik minat anak dikarenakan hal 

baru bagi anak-anak terlebih lagi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas yang 

jarang dibahas sehingga dengan penggunakan teknologi Augmented Reality 

tersebut dapat menjadi hal yang memorable bagi anak-anak. Narasumber juga 

mengatakan ukuran buku yang baik untuk anak-anak adalah buku yang tidak 

terlalu besar namun tulisan dalam isi buku tersebut harus menarik dan mudah 

dibaca untuk anak-anak. 

III.1.4.6. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SD Xaverius  

Wawancara di SD Xaverius dilakukan pada hari Jumat 22 September 

2017 dengan narasumber ibu Cynthia Larasati yang merupakan guru yang 

mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 2 di SD Xaverius. 

Beliau mengatakan materi pembelajaran yang ada merupakan jenis-jenis 

rambu lalu lintas yang masih sangat dasar sebagai pengenalan peraturan yang 

ada dijalan raya. Materi tersebut pun merupakan bagian dari pengembangan dari 

guru-guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dari 

tematik keselamatan berlalu lintas. Menurut narasumber tidak ada buku 

pelajaran yang membahas rambu-rambu lalu lintas sehingga bahasan serta soal-

soal mengenai rambu-rambu lalu lintas dibuat secara mandiri oleh guru-guru 

pendidikan kewarganegaraan. Jumlah jenis rambu-rambu lalu lintas yang 

diajarkan untuk kelas 1-3 kurang lebih 20 jenis rambu-rambu lalu lintas. Materi 

rambu-rambu lalu lintas paling banyak didapatkan pada kelas 2 karena ada lebih 

dari 1 tematik yang berkaitan dengan lalu lintas dan untuk kelas 1 hanya ada 

kurang lebih 5 jenis saja yang diajarkan. Beliau mengatakan dengan tidak 
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adanya buku yang membahas rambu-rambu lalu lintas sangat mempersulit guru 

untuk mengajarkan mater rambu-rambu lalu lintas sehingga masih cukup banyak 

anak yang kebingungan saat diberikan materi tersebut sehingga perlu dibahas 

beberapa kali. 

Menurut narasumber di SD Xaverius sebelumnya juga pernah ada 

pelajaran yang menggunakan aplikasi pada HP sehingga jika ada pelajaran yang 

menggunakan teknologi Augmented Reality masih dapat dilakukan. Narasumber 

menganggap penerapan teknologi Augmented Reality pada sebuah buku 

interaktif merupakan sesuatu yang unik karena belum pernah didapatkan 

sebelumnya, narasumber juga beranggapan bahwa jika ada buku interaktif yang 

membahas mengenai rambu-rambu lalu lintas akan diterima dengan lapang dada 

karena dapat membantu guru maupun murid yang diajarkan. Sedangkan ukuran 

buku yang baik untuk menurut narasumber adalah buku yang berukuran kecil 

dikarenakan sudah cukup banyak buku-buku yang harus dibawa oleh anak. 

III.1.4.7. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SDK Terang Bangsa 

Wawancara di SDK Terang Bangsa dilakukan pada hari Selasa 26 

September 2017 dengan narasumber guru mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan kelas 2 di SDK Terang Bangsa yaitu ibu Anastasia Winarti. 

Berdasarkan hasil wawancara, di SDK Terang Bangsa pendidikan 

rambu-rambu lalu lintas diajarkan dengan materi pengembangan dari guru pada 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bersinggungan dengan 

tematik lalu lintas, sebagai contohnya adalah keselamatan dirumah dan 

diperjalanan yang dapat diajarkan beberapa jenis rambu-rambu lalu lintas 

didalamnya. Tidak ada buku pelajaran yang spesifik membahas mengenai 

rambu-rambu lalu lintas secara langsung, hanya ada buku pelajaran yang dapat 

diberi pengembangan materi rambu-rambu lalu lintas saja. Menurut narasumber 

pemberian ilustrasi dalam buku pelajaran akan sangat membantu murid-murid 

terutama untuk murid kelas 1-3 SD dalam memahami materi yang diberikan, 

dikarenakan kemampuan masing-masing anak yang berbeda, ada murid-murid 

yang lebih mudah diajarkan sebuah materi jika ada ilustrasi atau gambaran yang 

menarik bagi anak. 
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Menurut narasumber jika ada materi pelajaran yang diharuskan 

menggunakan teknologi Augmented Reality akan sangat disukai oleh anak-anak, 

dikarenakan anak-anak zaman sekarang sudah hampir tiap harinya terbiasa 

menggunakan HP, maka jika ada mata pelajaran yang menggunakan HP 

merupakan hal yang dapat dilakukan namun HP harus tetap disediakan dari 

pihak Sekolah dan murid-murid dilarang untuk membawa HP sendiri. 

Narasumber juga mengatakan anak-anak pada umur tersebut masih sangat 

menyukai animasi kartun sehingga dianggap dapat menarik minat anak untuk 

belajar. Menurut narasumber ukuran buku yang baik digunakan baik bagi anak-

anak adalah buku yang tidak terlalu kecil maupun terlalu besar agar anak tidak 

terbebani saat membawa buku tersebut dikarenakan cukup banyaknya buku yang 

harus dibawa kesekolah. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber 

Satlantas Polrestabes Semarang dan beberapa guru mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dikota Semarang, yaitu: 

1. Dikota Semarang angka kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi 

meskipun sudah menurun sekitar 12% dari tahun-tahun sebelumnya, 

namun angka kecelakaan yang ada masih sangat tinggi untuk daerah 

Jawa Tengah. 

2. Pendidikan rambu-rambu lalu lintas diajarkan pada kelas 1-3 SD dengan 

materi keselematan berlalu lintas. 

3. Pendidikan rambu-rambu lalu lintas sejak dini dianggap sangat penting 

karena di kota Semarang tiap harinya terjadi kurang lebih 10 kasus 

kecelakaan sepeda motor yang dialami oleh anak-anak di bawah umur 

15 tahun. 

4. Kecelakaan sepeda motor yang dialami anak-anak dibawah umur 

didominasi dari golongan kurang mampu. 

5. Pendidikan rambu-rambu lalu lintas merupakan langkah awal 

penanaman pendidikan keselamatan berlalu lintas karena dapat mengerti 

peraturan-peraturan yang ada di jalan raya sejak dini. 
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6. Dari seluruh sekolah yang diwawancara tidak ada sama sekali buku 

pelajaran yang membahas rambu-rambu lalu lintas. 

7. Pada beberapa sekolah yang diwawancara ada buku soal-soal yang 

mengandung materi rambu-rambu lalu lintas yang tak berwarna namun 

tanpa adanya pembahasan mengenai rambu-rambu lalu lintas itu sendiri. 

8. Materi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas yang diberikan merupakan 

hasil pengembangan dan dibuat sendiri oleh guru yang mengampu mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

9. Penambahan ilustrasi pada buku pelajaran dianggap dapat 

mempermudah anak-anak untuk memahami materi pelajaran. 

10. Seluruh guru yang diwawancara menganggap pendidikan rambu-rambu 

lalu lintas sangat penting dilakukan karena dapat membentuk pola pikir 

anak, dan juga sebagai bekal untuk anak nantinya. 

11. Tidak adanya buku pelajaran yang membahas rambu-rambu lalu lintas 

dianggap sangat menghambat pelajaran baik bagi guru dan juga murid 

dikarenakan kemampuan tiap anak yang berbeda. 

12. Jumlah keseluruhan jenis rambu-rambu lalu lintas yang diajarkan sekitar 

20-30 jenis rambu-rambu. 

13. Hampir seluruh guru menganggap teknologi Augmented Reality dapat 

diterapkan pada materi pelajaran rambu-rambu lalu lintas karena materi 

tersebut tidak terlalu sering dibahas dan dengan syarat HP disediakan 

dari pihak sekolah. 

14. Menurut guru-guru yang telah diwawancara menganggap teknologi 

Augmented Reality merupakan pemanfaatan teknologi yang baik dan 

dianggap dapat menarik minat anak untuk belajar. 

15. Anak-anak pada golongan umur tersebut masih sangat menyukai animasi 

terutama animasi kartun. 

16. Ukuran buku yang baik untuk anak-anak adalah ukuran buku yang tidak 

terlalu besar dan tebal sehingga tidak membebani anak namun isi tulisan 

dari buku harus tetap dapat dibaca dan menarik. 
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III.1.5. 5W+1H  

 III.1.5.1. What? 

Perancangan ini merupakan perancangan buku interaktif pembelajaran 

rambu-rambu lalu lintas untuk anak kelas 1-3 SD dengan media pendukung 

tekonologi Augmented Reality. 

 III.1.5.2. Who? 

Perancangan ini ditujukan kepada anak-anak umur 7-9 Tahun atau anak-

anak kelas 1-3, dengan golongan ekonomi SES B-C.  

 III.1.5.3. Where? 

Buku interaktif hasil perancangan ini  nantinya akan ditujukan untuk 

sekolah-sekolah dasar yang ada di kota Semarang baik sekolah dasar negeri 

maupun sekolah dasar swasta. 

 III.1.5.4. When? 

Buku interaktif hasil perancangan ini nantinya akan dirilis menjelang 

masuknya tahun ajaran baru untuk tingkat sekolah dasar. 

 III.1.5.5. Why? 

Perancangan ini dibuat karena pembelajaran mengenai rambu-rambu 

lalu lintas masih kurang efektif dan buku pembelajaran yang digunakan kurang 

menarik, selain itu dikota Semarang masih sulit dijumpai buku-buku edukatif 

yang membahas mengenai rambu-rambu lalu lintas. 

 III.1.5.6. How?   

Target audiens yang masih minim pemahaman mengenai rambu-rambu 

lalu lintas diajak belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas yang sebelumnya 

masih banyak yang belum mereka pelajari melalui buku interaktif yang 

dirancang. Dengan menggunakan media pendukung teknologi Augmented 

Reality anak-anak yang membaca buku ini juga dapat berinteraksi langsung 

dengan objek yang mereka pelajari secara lebih menyenangkan. 
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III.1.6. SWOT 

Menurut Tripomo dan Udan (2005:118) analisis SWOT adalah penilaian atau 

assessment terhadap indentifikasi situasi untuk menemukan apakah suatu kondisi 

dikatakan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Berikut hasil analisis 

SWOT dari perancangan ini: 

III.1.6.1. Strength atau Kekuatan 

Kekuatan dari perancangan ini adalah target audiens dapat mempelajari 

jenis rambu-rambu lalu lintas yang masih banyak belum mereka pelajari pada 

kurikulum mata pelajaran di sekolah sebelumnya dan bahkan belum pernah lihat 

sebelumnya melalui buku interaktif yang dirancang dalam perancangan ini. 

Selain itu penggunaan teknologi Augmented Reality juga merupakan kekuatan 

dari perancangan ini karena target audiens dapat berinteraksi langsung dengan 

objek yang mereka pelajari sehingga apa yang mereka pelajari dapat lebih 

mudah untuk diingat. 

III.1.6.2. Weakness atau Kelemahan 

Kelemahan dari perancangan ini adalah teknologi Augmented Reality 

merupakan teknologi yang masih baru untuk target audiens, Selain itu teknologi 

Augmented Reality juga memerlukan media pendukung untuk dapat diakses 

yaitu dengan menggunakan Smartphone, oleh karenanya target audiens perlu 

dibimbing terlebih dahulu untuk dapat mengakses Augmented Reality. 

III.1.6.3. Oportunity atau Peluang 

Peluang dari perancangan ini adalah di kota Semarang masih sangat sulit 

untuk menemukan buku edukatif yang menggunakan teknologi Augmented 

Reality, Sehingga dengan penambahan teknologi Augmented Reality dalam 

buku interaktif ini dapat menarik minat target audiens untuk membaca. 

III.1.6.4. Threat atau Ancaman 

Ancaman yang dihadapi oleh perancangan ini adalah target audiens 

kesulitan untuk mengakses Augmented Reality, Selain itu hal yang juga menjadi 

ancaman adalah jika target audiens hanya terfokuskan untuk menggunakan 

Augmented Reality saja tanpa memahami hal yang dipelajari. 
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III.2. Sasaran Khalayak 

 Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, maka dapat ditentukan 

sasaran khalayak atau target audiens dari perancangan yang dilakukan, berikut kriteria-kriteria 

dari target audiens dalam perancangan ini : 

 III.2.1. Golongan Usia 

Golongan usia target audiens dalam perancangan ini adalah anak-anak umur 7-

9 tahun atau anak-anak kelas 1-3 SD, Alasan utama dipilihnya golongan umur ini karena 

materi pembelajaran mengenai rambu-rambu lalu lintas didapatkan pada tingkat 

pendidikan SD kelas 1-3, selain itu 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. Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan 

golongan usia ini adalah berdasarkan hasil pengumpulan data, anak-anak kelas 4 masih 

banyak yang kurang memahami rambu-rambu lalu lintas dimana sebelumnya 

pembelajaran rambu-rambu lalu lintas baru saja mereka dapat pada kelas 1 hingga kelas 

3. 

 III.2.2. Demografis 

Target primer yang dipilih sebagai target audiens perancangan ini adalah mereka 

yang berada golongan ekonomi menengah kebawah atau golongan 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. Buku interaktif hasil 

perancangan ini juga dapat dinikmati untuk semua golongan ekonomi lain, namun 

mereka yang ada golongan lain tersebut hanya sebagai target sekunder. 

 III.2.3. Geografis 

Sasaran geografis yang dipilih dari perancangan ini adalah wilayah kota 

Semarang karena berdasarkan hasil pengumpulan data, Menurut Badan Pusat Statistik 
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kota Semarang (2016) jumlah kecelakaan dan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas 

dikota Semarang masih sangat tinggi tiap tahunya, selain itu pembelajaran rambu-rambu 

lalu lintas dikota Semarang dinilai masih kurang efektif dan juga buku-buku yang 

membahas mengenai rambu-rambu lalu lintas baik buku pelajaran maupun buku 

edukasi masih sangat sulit untuk ditemukan. 

 

III.3. Strategi Komunikasi 

III.3.1. Judul Buku 

Buku interaktif yang dirancang ini diberi judul “Yuk Belajar Bersama Poci! : 

Pandai Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas!”. Judul tersebut dipilih berdasarkan hasil 

kuesioner yang telah dilakukan di beberapa SD di kota Semarang, Dari judul yang 

menggunakan gaya Bahasa persuasif tersebut, bertujuan untuk menarik minat dan 

memotivasi target audiens untuk membaca buku interaktif yang dirancang. Gaya Bahasa 

persuasif digunakan karena target audiens yang berada pada golongan umur 7-9 tahun 

tersebut sudah dapat dimotivasi sehingga melalui penggunaan gaya Bahasa persuasif 

tersebut diharapkan dapat menstimulasi minat target audiens untuk membaca buku ini. 

Judul tersebut seluruhnya menggunakan Bahasa Indonesia dengan tujuan untuk 

menyesuaikan target audiens utama dari perancangan ini yaitu anak-anak yang berasal 

dari golongan ekonomi menengah kebawah atau SES B-C yang masih jarang menjumpai 

dan menggunakan Bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya. Arti kata “Yuk” 

menurut KBBI adalah kata seru untuk mengajak, sedangkan arti kata “Belajar” menurut 

KBBI adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, Sehingga dari judul tersebut 

sudah mencerminkan isi bahasan dari buku itu sendiri, yaitu target audiens diajak untuk 

belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas.  

III.3.2. Isi Buku 

Buku interaktif yang dirancang ini tentunya mengandung berbagai macam 

unsur-unsur dan jenis bahasan dalam isi buku tersebut, diantaranya adalah : 

 III.3.2.1. Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas 

Didalam buku interaktif “Yuk Belajar Bersama Poci! : Pandai Mengenal 

Rambu-Rambu Lalu Lintas!” akan membahas kurang lebih 20-30 jenis rambu-
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rambu lalu lintas yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dan juga 

wawancara guru-guru SD di kota Semarang, dan nantinya jenis rambu-rambu 

lalu lintas tersebut akan disusun berdasarkan materi pembelajaran rambu-rambu 

lalu lintas yang ada. Penjelasan tiap-tiap rambu-rambu lalu lintas akan 

menggunakan ilustrasi karakter kartun 2D dimana gaya gambar tersebut 

merupakan gaya gambar yang paling disukai responden berdasar hasil kuesioner 

yang telah dilakukan, penggunaan ilustrasi dalam buku pelajaran dinilai dapat 

mempermudah anak-anak untuk belajar dan menguasai materi dikarenakan 

kemampuan otak anak-anak yang berbeda dan anak-anak pada golongan umur 

7-9 lebih mudah mengingat sesuatu yang bergambar dan berwarna daripada 

sesuatu yang memiliki banyak tulisan. 

III.3.2.2. Jenis Font dan Warna 

Jenis font dan warna yang digunakan dalam buku interaktif “Yuk Belajar 

Bersama Poci : Pandai Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas!” adalah jenis font 

dan warna-warna yang disesuaikan untuk target audiens anak kelas 1-3 SD atau 

anak umur 7-9 tahun dimana anak-anak pada golongan usia tersebut lebih 

menyukai sesuatu hal yang berwarna cerah dan tidak kaku. Jenis font yang akan 

digunakan diantaranya adalah  font Sans Serif yang tidak kaku dengan ukuran 

tubuh font yang cukup tebal yaitu font “Gretoon”dan “Grobold” sebagai 

headline atau judul, Serta  font “Timkid, dan Kidsans” sebagai isi, selain itu 

jenis font tersebut juga dipilih berdasarkan hasil kuesioner yang terdiri dari 

beberapa macam jenis susunan font. Sedangkan warna yang akan digunakan 

adalah warna-warna yang memiliki kesan positif  dan dapat memotivasi target 

audiens sesuai dengan makna karakteristik dan psikologis warna yang telah 

dibahas pada halaman 25, warna-warna tersebut diantaranya adalah : 

• Warna Merah yang bermakna kegembiraan, menarik, mengajak, dan 

Semangat. 

• Warna Biru yang bermakna mandiri dan serius. 

• Warna Oranye yang bermakna menantang, optimis, fun, antusias, dan 

entertaining. 

• Warna Hijau yang bermakna kesegaran, dan ketenangan. 
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   Gambar III.21. Contoh Penggunaan Font dan Warna 

               (Sumber: Dokumen Pribadi) 

III.3.2.3. Ukuran Buku dan Jenis Kertas 

Buku interaktif yang dirancang ini akan menggunakan ukuran A4, 

dimana berdasarkan hasil kuesioner maupun wawancara didapatkan data bahwa 

buku yang berukuran tidak terlalu besar maupun terlalu kecil adalah ukuran 

buku yang paling sesuai dan disukai oleh anak-anak kelas 1-3 SD.  

Selain itu dikarenakan buku interaktif ini nantinya akan diproduksi 

secara masal atau mass production, maka buku interaktif ini akan dicetak dengan 

ukuran kertas Plano yang berukuran 65cm x 100cm dengan jenis kertas yang 

digunakan adalah hvs 80 gram dimana ukuran tersebut merupakan ukuran paling 

efektif yang biasa digunakan dalam produksi buku secara masal, sedangkan 

mesin percetekan buku memiliki ukuran standar kertas A3.  

 

 

 

 

 

  

 

   Gambar III.22. Contoh Pengukuran Cetak Masal 

     (Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Dalam 1 Lembar kertas plano dapat menghasilkan: 

• 4 Lembar A3 (1 Sisi) / 8 Lembar A3 (2 Sisi) 

• 8 Lembar A4 (1 Sisi) / 16 Lembar A4 (2 Sisi) 

Sehingga ukuran buku yang paling baik digunakan dalam produksi masal 

adalah ukuran yang dapat dibagi dari ukuran kertas A3 dan salah satunya adalah 

ukuran A4 (Print on Demand, 2015).  

  III.3.2.4. Orientasi dan Penjilidan Buku 

Orientasi buku yang akan digunakan pada buku interaktif “Yuk Belajar 

Bersama Poci : Pandai Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas!”  adalah orientasi 

Portrait. Dimana orientasi portrait tersebut merupakan orientasi buku yang lazim 

digunakan untuk buku pelajaran yang bersifat resmi, baik buku pelajaran yang 

digunakan dari tingkat pendidikan SD hingga tingkat SMA. Oleh karenanya 

buku interaktif yang dirancang nantinya akan menggunakan orientasi buku 

portrait karena buku yang dirancang tersebut akan digunakan sebagai buku 

pelajaran PKN yang membahas mengenai rambu-rambu lalu lintas untuk anak 

kelas 1-3 SD. Berdasarkan hasil wawancara melalui penggunaan orientasi buku 

portrait, buku tidak akan cepat rusak terlebih lagi untuk digunakan oleh anak-

anak kelas 1-3 SD karena orientasi buku portrait akan lebih mudah untuk 

dibolak-balik tiap halamanya dibandingkan dengan orientasi buku Landscape. 

Selain itu melalui orientasi buku portrait penyusunan layout dalam buku akan 

lebih mudah sehingga informasi yang ingin disampaikan melalui buku tersebut 

akan lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Alasan lain dipilihnya orientasi 

buku portrait adalah berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan, 

responden lebih menyukai susunan layout dengan orientasi buku portrait 

dibandingkan dengan orientasi buku landscape. 

Buku interaktif “Yuk Belajar Bersama Poci : Pandai Mengenal Rambu-

Rambu Lalu Lintas!” akan dijilid secara Soft Cover. Jenis jilid soft cover ini 

merupakan jenis penjilidan yang juga biasa digunakan secara umum pada buku-

buku pelajaran resmi. Buku yang menggunakan jenis penjilidan ini akan lebih 

kuat untuk digunakan dan mudah untuk dibawa-bawa oleh anak-anak karena 

melalui penggunaan penjilidan soft cover, buku tidak akan menjadi berat dan 
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tebal dibandingkan buku-buku yang dijilid menggunakan jenis penjilidan lain 

seperti jilid hard cover, jilid ring, dan lain lain. 

III.3.2.5. Teknologi Augmented Reality 

Teknologi Augmented Reality yang akan diterapkan pada buku interaktif 

ini adalah Marked Augmented Reality yang berisi animasi gerak 3D dari tiap-

tiap jenis rambu-rambu lalu lintas yang dibahas dalam buku ini yang 

menggambarkan suasana asli serta menggambarkan fungsi dari rambu-rambu 

lalu lintas tersebut kedalam sebuah animasi. Teknik pembuatan yang digunakan 

adalah teknik komputer dimana seluruhnya dibuat melalui komputer baik 

karakter, background, dan efek-efek lainya. 

III.3.2.6. Kartu Belajar Rambu-Rambu Lalu Lintas 

Selain buku interaktif, dalam perancangan ini akan dirancang juga kartu 

belajar rambu-rambu lalu lintas yang akan diberikan sebagai merchandise dan 

nantinya kartu belajar tersebut akan diletakan pada buku mewarnai. Kartu 

belajar rambu-rambu  lalu lintas ini dibuat dikarenakan jarangnya materi 

pembelajaran rambu-rambu lalu lintas dibahas di sekolah, sehingga melalui 

kartu belajar rambu-rambu lalu lintas ini anak-anak dapat tetap belajar rambu-

rambu lalu lintas dirumah, didalam kartu belajar yang dirancang ini tetap akan 

mencakup seluruh isi bahasan dari buku interaktif yang dirancang, baik ilustrasi, 

Augmented Reality, dan isi bahasan dari rambu-rambu lalu lintas itu sendiri. 

Ukuran kartu belajar rambu-rambu lalu lintas yang digunakan adalah 8,5cm x 

5,4cm dengan bahan kertas ivory 260gram agar kartu belajar rambu-rambu lalu 

lintas tidak susah dibawa dan hilang dikarenakan ukuran yang digunakan tidak 

terlalu kecil, ukuran tersebut juga merupakan ukuran standar dari kartu-kartu 

permainan yang ada dan sering digunakan sekarang ini.  
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       Gambar III.23. Skema Kartu Belajar Rambu-Rambu 

  (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

III.3.3. Strategi Pendekatan Perancangan. 

Buku interaktif  “Yuk Belajar Bersama Poci : Pandai Mengenal Rambu-Rambu 

Lalu Lintas!” yang dirancang, nantinya akan dipergunakan sebagai buku pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan yang membahas mengenai rambu-rambu lalu lintas untuk 

kelas 1-3 SD, dimana sebelumnya tidak ada buku pelajaran yang membahas rambu-

rambu lalu lintas sehingga guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan diharuskan untuk mengembangkan dan membuat materi 

pembelajaran rambu-rambu lalu lintas sendiri. Hal tersebut dianggap sebagai penyebab 

kurang efektifnya pembelajaran rambu-rambu lalu lintas dikarenakan sangat 

menghambat proses belajar dan mengajar baik bagi guru maupun bagi murid saat materi 

pembelajaran rambu-rambu lalu lintas diberikan.  

Buku interaktif “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai Mengenal Rambu-Rambu 

Lalu Lintas!” nantinya akan dibagikan secara gratis ke sekolah-sekolah dasar yang ada 

di kota Semarang. Namun sebelum buku interaktif “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai 

Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas!” dipublikasikan secara umum, akan diadakan 

eksperimen terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas dan efektifitas buku tersebut. 

Eksperimen tersebut nantinya akan dilakukan pada lima sekolah dasar dikota Semarang 

sebagai role model yang dianggap mampu mewakili dan mencerminkan hasil dari 
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keseluruhan kota Semarang, yaitu SDN Pedurungan Tengah 02, SD Purwoyoso 1 

Ngaliyan, SD Santo Antonius 2 Banyumanik, SD Xaverius, dan SDK Terang Bangsa. 

Jika dari eksperimen yang dilakukan pada dua SD , tersebut didapat hasil yang baik, 

maka buku tersebut akan diproduksi secara masal dan akan dibagikan secara bertahap 

hingga keseluruh sekolah yang ada dikota Semarang melalui jasa kurir pengiriman 

barang. Tiap sekolah akan mendapatkan 50 buah buku yang diberikan untuk 

perpustakaan sekolah, sedangkan untuk buku mewarnai tiap sekolah akan mendapatkan 

150 buku untuk murid-murid kelas 1-3SD. Sehingga saat mata pelajaran PKN yang 

menyesuaikan KTSP13 dimana anak-anak diharuskan untuk berkelompok, seluruh 

murid akan mendapatkan pinjaman buku “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai Mengenal 

Rambu-Rambu Lalu Lintas!” dari perpustakaan dan jika ada soal mewarnai yang 

diberikan maka murid-murid dapat menggunakan buku mewarnai yang sudah dibagikan 

keseluruh murid kelas 1-3 SD sebelumnya. Nantinya tiap tahun ajaran baru, seluruh SD 

dikota Semarang akan diberikan lagi 50 buah buku mewarnai untuk regenerasi kelas 1 

yang baru. 

Sebelum buku tersebut dibagikan ke sekolah-sekolah, akan diadan kegiatan 

seminar buku “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai Mengenal Rambu-Rambu Lalu 

Lintas!” yang akan dibawakan oleh pembicara Kasatlantas Polrestabes Semarang 

AKBP Catur Gatot Effendi, SIK.MH. Acara seminar buku tersebut nantinya akan 

mengundang perwakilan guru dan murid kelas 1-3 SD di kota Semarang. Tujuan 

diadakanya seminar buku ini adalah untuk memperkenalkan buku “Yuk Belajar 

Bersama Poci: Pandai Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas!” sebelum buku-buku 

tersebut dibagikan ke sekolah-sekolah secara gratis. Untuk menarik minat pengunjung 

maka akan diberikan berbagai macam merchandise yang dapat mendukung 

berlangsungnya acara seminar buku tersebut. Merchandise yang akan diberikan 

diantaranya adalah co-card, string mini backpack, pulpen, note mini, sticker, dan sebuah 

buku “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas!” 

Keseluruhan biaya baik produksi dan distribusi hingga biaya perilisan dan 

eksperimen buku interaktif  “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai Mengenal Rambu-

Rambu Lalu Lintas!” seluruhnya akan ditanggung oleh Dinas Pendidikan yang 

bekerjasama dengan Satlantas Polrestabes Semarang, dengan biaya anggaran sebesar 

Rp.30.000.000,- untuk pembagian 250 buku kepada lima sekolah yang menjadi role 

model eksperimen. 
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Gambar III.24. Skema Pendekatan Perancangan 

       (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

No. Tahapan Keterangan 

1. Riset Pada tahapan ini ditemukan masalah yaitu 90% Kecelakaan di 

Indonesia disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman 

mengenai rambu lalu lintas. Penyebab utamanya dikarenakan 

kurang efektifnya pembelajaran rambu lalu lintas karena tidak 

ada buku pelajaran yang membahas mengenai rambu lalu lintas. 

2. Solusi 

Desain 

Perancangan buku interaktif yang membahas mengenai rambu-

rambu lalu lintas, yang nantinya akan dipergunakan sebagai buku 

pelajaran PKN kelas 1-3 yang membahas rambu-rambu lalu 

lintas. 

3. Eksperimen Sebelum buku yang dirancang akan dipublikasikan secara umum, 

buku tersebut akan melalui proses eksperimen yang akan 

dilakukan pada 5 SD di kota Semarang yang menjadi role model. 

Tujuanya adalah untuk mengetahui tingkat kualitas dan 

efektifitas dari buku tersebut. 

4. Produksi Setelah mendapatkan hasil yang baik dari tahapan eksperimen 

yang dilakukan, maka buku interaktif yang dirancang akan mulai 

untuk diproduksi secara masal. 

5. Seminar Pada tahapan ini buku diperkenalkan ke calon pengguna sebelum 

dibagikan secara umum ke seluruh sekolah melalui kegiatan 

seminar buku yang mengundang murid-murid dan guru kelas 1-

3 SD 

6. Distribusi Pada tahapan ini buku-buku akan dibagikan secara bertahap ke 

seluruh SD di kota Semarang melalui jasa kurir pengiriman 

barang. 
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7. Konsumsi Pada tahapan ini buku-buku sudah diterima oleh Sekolah-sekolah 

dan sudah bisa digunakan untuk materi pelajaran PKN dengan 

tematik keselamatan berlalu lintas. 

 

  Tabel III.1. Tahapan Pendekatan Perancangan 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

III.3.4. Strategi Penyampain Pesan dan Media Promosi. 

Untuk mempromosikan buku “Yuk Belajar Rambu-Rambu Lalu Lintas!” maka 

digunakanlah strategi penyampaian pesan dan media promosi sebagai berikut : 

 III.3.4.1. Strategi Penyampaian Pesan 

Strategi penyampaian pesan yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari buku interaktif yang dirancang terbagi menjadi beberapa tahapan, 

yaitu: 

1. Tahapan Kognisi 

Dalam tahapan ini buku “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai 

Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas!” diperkenalkan melalui kegiatan 

seminar buku yang mengundang murid-murid dan guru kelas 1-3 SD. 

Tahapan ini ditujukan agar sekolah-sekolah dasar yang ada dikota 

Semarang menyadari akan keberadaan buku ini dan memiliki gambaran 

mengenai konten-konten yang ada dalam buku ini. Selain itu untuk lebih 

menarik minat target audiens untuk datang ke acara seminar buku ini, 

maka diberikanlah beberapa merchandise seperti co-card, string mini 

backpack, pulpen, note mini, sticker, dan juga buku interaktif itu sendiri. 

2. Tahapan Afeksi 

Dalam tahapan ini  Sekolah-sekolah dasar dikota Semarang telah 

mengerti keberadaan buku interaktif “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai 

Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas!” dan sudahmemiliki minat untuk 

menggunakan buku ini dikarenakan sebelumnya tidak ada buku 

pelajaran yang membahas rambu-rambu lalu lintas, selain itu dalam buku 

interaktif ini juga memiliki berbagai konten menarik dan yang terutama 
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adalah teknologi Augmented Reality yang ada didalamnya dimana masih 

sangat jarang ditemui buku pelajaran yang menggunakan teknologi 

tersebut.  

 

3. Tahapan Changing Behaviour 

Dalam tahapan ini, sekolah-sekolah sudah mendapatkan buku 

interaktif  “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai Mengenal Rambu-Rambu 

Lalu Lintas!” beserta merchandise nya secara gratis. Diharapkan setelah 

mendapatkan buku interaktif “Yuk Belajar Rambu-Rambu Lalu Lintas!” 

ini dapat membantu sekolah-sekolah dasar yang ada dikota Semarang 

untuk memberi materi pembelajaran rambu-rambu lau lintas dan dapat 

membuat anak lebih mengerti fungsi, bentuk, dan manfaat rambu-rambu 

lalu lintas. Sehingga angka kecelakaan yang masih sering terjadi akibat 

faktor pengendara yang tidak tertib dan tidak memahami rambu-rambu 

lalu lintas. 

 

III.3.4.2. Media Promosi 

Promosi dilakukan degan tujuan agar sekolah-sekolah dasar dikota 

Semarang mengerti keberadaan buku interaktif “Yuk Belajar Bersama Poci: 

Pandai Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas!”. Media promosi yang digunakan 

untuk mempromosikan buku interaktif “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai 

Mengenal Rambu-Rambu Lalu Lintas!” adalah Brosur Seminar dan Poster.  

Brosur Seminar nantinya akan disebarkan ke sekolah-sekolah dasar 

dikota semarang dengan tujuan agar-argar target sasaran yang dituju memiliki 

minat untuk mengunjungi acara seminar buku tersebut. Oleh karenanya pada 

brosur tersebut nantinya juga akan dimunculkan berbagai macam merchandise 

yang dapat mereka dapatkan jika menghadiri acara seminar buku tersebut. 

Untuk poster nantinya akan ditempelkan disekolah-sekolah dasar yang 

ada dikota Semarang, setelah sekolah-sekolah tersebut mendapatkan buku 

interaktif “Yuk Belajar Bersama Poci: Pandai Mengenal Rambu-Rambu Lalu 

Lintas!”. Poster dipilih sebagai media promosi dengan tujuan untuk agar seluruh 

warga sekolah mengetahui keberadaan buku tersebut di sekolahnya, sehingga 
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tidak hanya kepala sekolah maupun hanya guru tertentu yang dapat melihat dan 

mengerti keberadaan buku interaktif  “Yuk Belajar Rambu-Rambu Lalu Lintas!” 

namun seluruh warga sekolah juga dapat mengerti keberadaan buku ini. 

Sehingga jika ada guru atau murid lain yang membutuhkan buku tersebut untuk 

membantu proses belajar, maka mereka dapat menghubungi pihak sekolah 

tersebut. 

III.3.5. Anggaran Perancangan 

- Biaya Riset               Rp.180.000,- 

*Transportasi : Rp.120.000,- 

*Cetak Kuesioner : Rp.60.000,- 

- Biaya Desain               Rp.7.200.000,- 

*Rp.30.000,- X 240 Jam (10 Hari) 

- Biaya Eksperimen              Rp.47.500.000,- 

*Cetak 250 Buku (5 Sekolah) + Jilid : 

  Rp.100.000,- x 250 Buku : 

Rp.25.000.000,- 

*Cetak 750 Buku Mewarnai + Jilid : 

 Rp.30.000,- x 750 Buku: 

 Rp.22.500.000,- 

*Biaya Kirim Rp.20.000,- x 5 Sekolah : 

   Rp.100.000,- 

- Biaya Seminar               Rp.202.500.000  

*Cetak 2000 buku + Jilid : 

 Rp.100.000,- x 2000 Buku : 

 Rp.200.000.000,- 

*Sewa Tempat 1 Hari: 

 Rp.2.500.000,- 

- Biaya Pembagian Buku untuk SD di Semarang          Rp.4.950.400.000, 

*Cetak 50 Buku (1 Sekolah) + Jilid x 520 Sekolah 

Rp.100.000,- x 50 Buku x 520 Sekolah : 

Rp.2.600.000.000,- 

 



68 
 

*Cetak 150 Buku Mewarnai + Jilid x 520 Sekolah 

 Rp.30.000,- x 150 Buku x 520 Sekolah: 

 Rp.2.340.000.000,- 

*Biaya Kirim Rp.20.000,- x 520 Sekolah : 

Rp.10.400.000,- 

- Biaya Aplikasi Augmented Reality            Rp.2.850.000,- 

*Pembuatan Rp.2.500.000,- 

*Pemasangan Aplikasi Pada Playstore Rp.350.000,- 

- Biaya Media Promosi              Rp.4.940.000,- 

*Cetak Poster 

Rp.8000,- x 520 Sekolah: 

Rp.4.160.000,- 

*Cetak Brosur 

Rp.1500,- x 520 Sekolah: 

Rp.780.000,- 

  -    Biaya Merchandise              Rp.692.000.000,- 

*Kartu Belajar Rambu-Rambu: 

  3 x Rp.8.000,- x 26.000 Buku: 

 Rp.624.000.000,- 

*Co-Card: 

 2000 x Rp.2500,- : 

 Rp.5.000.000,- 

*Pulpen: 

 2000 x Rp.1.500,-: 

 Rp.3.000.000,- 

*String Mini Backpack: 

2000 x Rp.30.000,- : 

Rp.60.000.000,- 

 

TOTAL PERKIRAAN ANGGARAN :           Rp.5.907.570.000,- 

 


