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ABSTRAK 

Keberadaan profesi penerbangan saat ini menjadi kebutuhan sumber daya 

mausia dalam industri penerbangan untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan 

penerbangan, tidak hanya profesi pilot tetapi juga beragam profesi penerbangan 

lainnya, seperti pemandu lalu lintas udara (ATC), teknisi pesawat dan lain-lain. 

Akan tetapi pada lingkungan masyarakat, khususnya pada anak-anak, pengenalan 

profesi penerbangan yang dikenalkan melalui berbagai media masih terbatas pada 

pilot dan pramugari saja, sehingga refrensi cita-cita anak di dunia penerbangan 

menjadi tidak luas. 

Metode penelitian yang digunakan, yaitu pertama penggalian data primer 

pada stakeholder terkait sebagai identifikasi permasalahan dan penyampaian 

konten ragam profesi penerbangan. Tahap dua, mengumpulkan data kuesioner 

pada tiga sekolah dasar di Surabaya yang kemudian diolah sebagai kebutuhan 

penentuan konten. Tahap ke-tiga, melakukan analisa studi eksisting karakter pada 

buku cerita anak untuk kriteria desain karakter. Selanjutnya, pembuatan prototipe 

yang diujikan pada usia 10-12 tahun sebagai evaluasi hasil akhir.     

Hasil perancangan ini berupa buku digital interaktif pengenalan profesi 

penerbangan seri pilot, pemandu lalu lintas udara (ATC), dan teknisi pesawat 

udara yang dilengkapi dengan narasi cerita, animasi, latar musik sebagai 

pendukung cerita, dan langkah pencapaian profesi melalui tahap pendidikan.  

Kata Kunci: Buku Digital Interaktif, Profesi Penerbangan, Cita-cita, Anak 

Usia 10-12 Tahun 
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ABSTRACT 

The existence of the aviation profession is now a human resource 

requirement in the aviation industry to compensate for the rapid growth of 

aviation, not only the pilot profession but also other aviation professions such as 

air traffic controller (ATC), aircraft technicians and others. However, in the 

community environment, especially in children, the introduction of the aviation 

profession introduced through various media is still limited to pilots and flight 

attendants only, so that the child's ideals of aviation ideals are not widespread. 

The research method used is firstly extracting primary data on related 

stakeholder as identification of problem and delivery of various aviation 

profession content. Phase two, collecting questionnaires data on three primary 

schools in Surabaya which are then processed as the need for content 

determination. The third stage, analyzing the study of existing characters on 

children's story books for character design criteria. Furthermore, prototyping 

was tested at the age of 10-12 years as an evaluation of the final results. 

The result of this design is an interactive digital book introduction of aviation 

pilot series profession, air traffic controller (ATC), and aircraft technician 

equipped with narration of story, animation, background music as story support, 

and step of professional achievement through education stage. 

 

Keyword: Interactive Digital Book, Flight Profession, Dreams, Children Aged 

10-12 Years  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerbangan merupakan sarana transportasi udara yang menggunakan jalur 

udara dengan peralatan angkut yang disebut dengan pesawat udara. Angkutan 

udara telah mendominasi perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Selain hemat 

waktu, industri penerbangan sipil selalu memperhatikan sistem keamanan (safety) 

yang lebih ketat  dalam setiap unit di perusahaan penerbangan atau luar 

perusahaan penerbangan, seperti awak pesawat terbang, teknisi pesawat, loading 

master, flight operation officer (FOO), pengawas lalu lintas, badan meteorologi 

dan lain-lain
1
. Salah satu pesatnya pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia 

saat ini merupakan faktor dari dukungan program unggulan infrastruktur 

Kementerian Perhubungan yang sesuai dengan Nawa Cita pemerintahan Presiden 

Joko Widodo dimana transportasi udara menjadi salah satu pusat perekonomian. 

Pada tahun 2016, Kementerian Perhubungan melakukan pembangunan 15 bandara 

diberbagai daerah salah satunya adalah bandara Miangas, Sulawesi Utara
2
. 

Peristiwa tersebut  menunjukkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia pada 

sektor penerbangan masih banyak dibutuhkan dan bukan hanya pilot tetapi juga 

terdapat jenis-jenis pekerjaan lain yang dibutuhkan maskapai penerbangan dan 

pengelola bandara, seperti kebutuhan personel Air Traffic Controller (ATC) dan 

teknisi pesawat. Dari data kementerian perhubungan dalam situs 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/08/dunia-penerbangan-indonesia-

kekurangan-sdm, menyatakan pertahun dibutuhkan 500 sampai 1000 pilot, 500 

tenaga ATC dan 1000 teknisi pesawat. Dalam hal tersebut pemerintah mendirikan 

sekolah penerbangan seperti Sekolah Tinggi Penerbangan Indoneia (STPI) Curug 

dan Akademi Teknologi Keselamatan Penerbangan (ATKP) yang berada di 

Surabaya, Medan, dan Makassar, namun menurut Sapto Budi Utomo Dept. 

                                                           
1
 Capt. Desmond Hutagaol. Pengantar Penerbangan Perspektif Profesonal, Jakarta : Penerbit 

Erlangga. 2012. Hlm.5. 
2
 Gerbang Transportasi Udara di Utara ndonesia : Majalah Angkasa. 2016. Hlm.66-67. 

 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/08/dunia-penerbangan-indonesia-kekurangan-sdm
http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/08/dunia-penerbangan-indonesia-kekurangan-sdm
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Promosi Majalah Angkasa dalam Tribunnews Network mengatakan bahwa  

keberadaan sekolah penerbangan belum banyak diketahui oleh publik 

dibandingkan dengan sekolah untuk pilot yang lebih diketahui oleh masyarakat, 

padahal selain pilot juga dibutuhkan oleh industri penerbangan
3
. Kurangnya 

eksplorasi dan pengetahuan pada jenis-jenis tokoh profesi di dunia penerbangan, 

menjadikan cita-cita anak hanya mengenal profesi pilot dan pramugari saja. Hal 

ini dapat diketahui melalui survei lapangan kepada 143 responden siswa-siswi 

kelas 5 SD terhadap cita-cita yang digemari, dimana pada gambar grafik 1.1 

menunjukkan bahwa total 4% dari responden memiliki cita-cita di dunia 

penerbangan sebagai pilot (2%) dan pramugari (2%) yang pada umumnya lebih 

dikenal dalam pemilihan cita-cita di dunia penerbangan. Hal tersebut juga berlaku 

bagi responden lain yang memberikan jawaban sama ketika ditanya mengenai 

macam-macam profesi di dunia penerbangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Cita-cita anak 

(Fatullah, 2016)  

                                                           
3
 Dewi Agustina. Dunia Penerbangan Indonesia Kekurangan SDM. Di akses dari 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/08/dunia-penerbangan-indonesia-kekurangan-sdm , 

pada 8 November 2016. 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/08/dunia-penerbangan-indonesia-kekurangan-sdm
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Pengenalan ragam profesi pada anak usia perkembangan sekolah, diharapkan 

lebih bersifat eksplorasi dan memberikan pengetahuan sederhana tentang 

pekerjaan profesi karena menurut meuman, khususnya pada usia anak 8 sampai 12 

tahun telah mampu membeda-bedakan sifat dan mengenal bagian-bagiannya serta 

pengamatan fantasi yang mulai berganti pada pengamatan yang nyata (realitas)
4
, 

dimana seiring tumbuhnya anak menjadi dewasa akan menentukan cita-citanya 

tidak hanya berdasarkan kekagumannya pada tokoh idola tetapi berdasarkan 

lingkungan dan pengalaman yang didapatkannya sehingga pada usia ini anak 

sudah dapat mengkaitkan antara minat, bakat dan cita-cita. Dengan hal tersebut 

orang tua lebih baik berperan memberikan dukungan dengan cara mengenali bakat 

dan minat anak serta mendorong dan membimbing agar cita-citanya terwujud. 

Pengenalan profesi pada anak memiliki berbagai macam media dalam 

memperkenalkannya, baik berupa tempat bermain, media cetak maupun digital. 

Salah satunya, yaitu taman bermain Kidzania yang mengenalkan berbagai macam 

profesi. Kidzania merupakan taman bermain anak yang berkonsep pendidikan 

dan hiburan. Di Kidzania, profesi dunia penerbangan di kenalkan ke anak-anak 

dengan cara bermain peran sebagai pilot, pramugari, teknisi, dan operation secara 

nyata karena wahana permainan menggunakan mock-up pesawat, tetapi tidak 

semua anak-anak dapat menikmati pembelajaran di Kidzania karena letaknya 

yang berada di daerah Jakarta.  

Selain itu, pengenalan profesi di dunia penerbangan juga dikenalkan melalui 

media board game, buku visual, aplikasi game, dan lain-lain. Akan tetapi pada 

buku visual dan aplikasi game maupun media lain yang mengenalkan profesi 

dunia penerbangan masih terbatas pada sedikitnya konten jenis profesi 

penerbangan serta pengetahuan untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut, 

seperti buku Seri Mengenal Profesi terbitan Tiga Ananda Solo yang membahas 

pilot dan pramugari saja dalam seri bukunya. Kemudian pada game Profesi 

Bandara, konten yang dibahas tidak memberikan informasi lebih lanjut untuk 

mencapai cita-cita tersebut. 

                                                           
4
 William Stern dalam Drs. Zulkifli L. Psikologi Perkembangan, Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. 1986. Hlm.55. 



4 
 

Seiring perkembangan era digital pada saat ini, pengguna internet di Indonesia 

mencapai 21% mulai bulan Maret 2015
5
. Hal ini juga membuat penggunaan 

smartphone dan media digital berkembang pesat. Salah satunya merupakan tren 

buku digital interaktif dalam model aplikasi mobile. Transformasi buku cetak ke 

media digital memudahkan pembaca untuk mencari dan menerima informasi 

dimana saja. Selain itu, buku digital mulai diminati karena isi konten yang 

dikemas secara interaktif sehingga membuat menarik, disamping harga yang 

murah dan praktis dalam penggunaanya. Hal ini juga dibuktikan pada data yang 

didapatkan penulis di lapangan mengenai ketertarikan dari 16 responden anak usia 

10-12 tahun pada media buku digital interaktif yang memiliki tingkat ketertarikan 

sebesar 90% dan 88% memilih setuju bahwa cerita yang dikemas dalam buku 

digital interaktif mudah dipahami oleh anak-anak. 

Di Indonesia saat ini terdapat buku elektronik legal yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional, yaitu Buku Sekolah Elektronik (BSE) untuk 

menyediakan sarana pembelajaran yang mudah di jangkau oleh masyarakat. 

Kegiatan membacakan buku cerita pada anak, merupakan salah satu aktivitas 

yang dapat menumbuhkan cita-cita anak
6
. Orang tua dapat melakukan kegiatan 

tersebut setelah mengetahui bakat dan potensi anak, sehingga wawasan anak dapat 

berkembang. Buku bacaan tersebut dapat disesuaikan dengan bakat 

kecerdasannya masing-masing. Meningkatnya penggunaan smartphone sebanyak 

47 juta pengguna pada tahun 2014, tidak lepas dari presentase penggunaan 

smartphone oleh anak-anak yang memiliki komposisi cukup besar sebanyak 79,5 

persen
7
. Data dari Kementerian informasi dan Unicef tersebut juga menunjukkan 

penggunaan smartphone oleh anak-anak digunakan untuk mencari informasi dan 

hiburan. 

                                                           
5
 Andry Rivan Sumara. Pertumbuhan Digital Indonesia. Di akses dari 

https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/13/2203/pertumbuhan-digital-indonesia/, pada 15 Desember 

2016. 
6
 Ayu Agus Rianti.Wujudkan Cita-cita Anak, Jakarta : PT Gramedia. 2015. Hlm.55. 

7
 Primatia Yogi Wulandari.Anak Asuhan Gadget.Di akses dari 

http://www.liputan6.com/health/read/2460330/anak-asuhan-gadget, pada 15 Desember 2016. 

https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/13/2203/pertumbuhan-digital-indonesia/
http://www.liputan6.com/health/read/2460330/anak-asuhan-gadget
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Pada usia 10-12, merupakan kategori anak yang sudah mampu berpikir kritis 

dan pengamatannya yang mengarah pada realitas atau sesuatu yang nyata
8
. 

Kriteria buku yang terhubung dengan karakter usia 10-12 tahun tersebut antara 

lain, buku bacaan yang menampilkan sebab akibat dengan melibatkan tokoh 

cerita, penggunaan sub plot atau alur cerita yang lebih dari satu dengan 

mengenalkan banyak tokoh dalam cerita serta menampilkan konflik dan tokoh 

yang kompleks
9
. Penggunaan media buku digital interaktif oleh penulis 

menjadikan peluang untuk mengenalkan macam-macam tokoh profesi 

penerbangan dalam aplikasi mobile dengan harapan dapat membantu anak-anak 

dalam mengeksplorasi dan memberikan refrensi profesi di bidang penerbangan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berikut merupakan identifikasi dari masalah yang ada, antara lain: 

1. Kebutuhan sumber daya manusia di sektor penerbangan seiring pesatnya   

pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia yang belum terpenuhi. 

2. Keberadaan sekolah penerbangan yang tidak banyak diketahui oleh 

masyarakat dibandingkan dengan sekolah khusus untuk pilot. 

3. Lingkungan sekitar belum banyak memberikan pengetahuan tentang 

macam-macam profesi penerbangan pada anak-anak. 

1.2.2 Permasalahan Desain 

1. Terbatasnya konten pengenalan profesi penerbangan dalam media, baik 

dari segi jenis profesi maupun belum adanya pengarahan pada anak berupa 

langkah yang harus dilakukan untuk menjadi profesi tersebut. 

2. Kehadiran media aplikasi game untuk anak tentang profesi penerbangan 

yang ada lebih bersifat menghibur dan kurang mendeskripsikan bagian-

bagian yang ada pada profesi secara detail. 

                                                           
8
 William Stern dalam Drs. Zulkifli L. Psikologi Perkembangan, Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. 1986. Hlm.55. 
9
 Nurgiyantoro, Burhan (2005) “Tahapan Perkembangan Anak dan Pemilihan Bacaan Sastra 

Anak”. Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm. 203. Diakses dari 

https://media.neliti.com/media/publications/86131-ID-tahapan-perkembangan-anak-dan-

pemilihan.pdf, pada 15 Desember 2016. 

https://media.neliti.com/media/publications/86131-ID-tahapan-perkembangan-anak-dan-pemilihan.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/86131-ID-tahapan-perkembangan-anak-dan-pemilihan.pdf
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1.3 Batasan Masalah 

1. Perancangan buku digital interaktif ini dibatasi dengan tiga seri cerita yang 

menjelaskan tokoh profesi penerbangan yang ditentukan berdasarkan data 

kementerian perhubungan mengenai kebutuhan sumber daya manusia di 

sektor industri penerbangan, yaitu pilot, Air Traffic Controller (ATC), dan 

teknisi pesawat terbang. 

2. Konten profesi yang akan ditampilkan dalam perancangan buku digital 

interaktif ini, antara lain prolog atau deskripsi dan pengenalan identitas 

profesi, setting atau tempat kerja profesi, alat yang digunakan, tugas dan 

peran, seragam, pendidikan yang harus ditempuh serta syarat untuk dapat 

menjadi profesi tersebut. 

1.4 Rumusan Masalah 

“Bagaimana merancang buku digital interaktif tentang pengenalan macam-

macam profesi penerbangan yang mampu mengeksplor pengetahuan cita-cita anak 

usia 10-12 tahun? 

1.5 Tujuan Perancangan 

1. Membantu mengeksplorasi pengetahuan pada anak-anak tentang macam-

macam profesi di dunia penebangan. 

2. Memberikan petunjuk mengenai jenis pemilihan profesi yang tersedia di 

dunia penerbangan sebagai cita-cita anak. 

3. Memberikan pengalaman dan pemahaman anak terhadap dunia 

penerbangan melalui tokoh profesi penerbangan yang ditampilkan. 

1.6 Manfaat Perancangan 

1.6.1 Manfaat bagi Stakeholder 

1. Bagi PT Angkasa Pura II Juanda, pengenalan profesi penerbangan 

beserta konten tentang dunia penerbangan dapat digunakan sebagai 

edukasi dan ajakan bagi anak-anak untuk selalu bersama menjaga 

keselamatan penerbangan yang aman dan nyaman. 
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2. Bagi Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan di Surabaya, 

pengenalan profesi di bidang penerbangan dapat membangun minat 

anak-anak untuk mengetahui macam-macam profesi penerbangan 

sebagai refrensi dalam pemilihan cita-cita. 

1.6.2 Manfaat bagi Pembaca 

1. Bagi anak-anak, buku digital interaktif berbasis aplikasi mobile ini 

dapat menjadi pemilihan media sebagai sumber pembelajaran yang 

dapat menambah informasi tentang macam-macam profesi 

penerbangan. 

2. Bagi orang tua, buku digital interaktif aplikasi mobile ini dapat 

menjadi pilihan bagi orang tua dalam perannya mendukung cita-cita 

anak dengan mengenalkan macam-macam profesi di dunia 

penerbangan. 

1.7 Ruang Lingkup 

Pada perancangan ini, penulis menggunakan media buku digital interaktif 

berupa aplikasi mobile tentang pengenalan profesi penerbangan untuk anak usia 

10-12 tahun. berikut ini merupakan ruang lingkup yang membahas isi konten dari 

segi desain visual, antara lain: 

1. Buku digital interaktif berbentuk aplikasi mobile ini terdiri dari tiga seri 

cerita profesi penerbangan, yaitu pilot, Air Traffic Controller (ATC), dan 

teknisi pesawat terbang. 

2. Dua desain karakter utama pembawa cerita serta tokoh profesional pada 

masing-masing profesi penerbangan dalam cerita. 

3. Menampilkan materi pengenalan profesi dengan bentuk visual yang terdiri 

dari ilustrasi, user interface, teks serta audio yang terdiri dari musik latar 

dalam cerita. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi mengenai penjelasan latar belakang permasalahan dan fenomena 

terkait kebutuhan sumber daya manusia di sektor industri penerbangan yang 

belum terpenuhi serta pengetahuan anak terhadap beragam cita-cita profesi di 

dunia penerbangan dengan cara dilakukannya penelitian, identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai kajian teori mengenai media interaktif, 

aplikasi mobile, perkembangan psikologi anak sebagai target audiens, 

penjelasan tiga jenis profesi penerbangan, yaitu pilot, Air Traffic Controller 

(ATC), dan teknisi pesawat terbang, serta studi eksisting media terdahulu 

sebagai refrensi dan acuan dalam proses perancangan ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Membahas mengenai proses penggunaan metode penelitian dan rencana 

berpikir dalam proses pembuatan perancangan, baik dari segi penggunaan 

media, sumber data sebagai kebutuhan konten buku cerita, dan melakukan 

sampling pada target audiens yang disasar. 

BAB IV : ANALISA HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan 

berdasarkan metode penelitian, yaitu depth interview, observasi, hasil 

kuesioner, eksperimental dan user testing. 

BAB V : KONSEP DESAIN 

Bab ini menjelaskan mengenai konsep yang menjadi dasar acuan pada 

output perancangan yang didapat melalui strategi yang dikomunikasikan 

maupun kriteria dari audiens yang juga dikaitkan dan disesuaikan dengan 

kriteria desain peneliti dalam menyusun aplikasi mobile buku digital 

interaktif profesi penerbangan. 
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan berupa permasalahan yang ditemukan dari hasil 

penelitian perancangan buku digital interaktif pengenalan profesi 

penerbangan, dan saran yang berguna bagi pembaca untuk pengembangan 

perancangan desain berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori pada Anak 

2.1.1 Teori Perkembangan Anak 

Usia 10-12 tahun merupakan kategori anak pada masa pra remaja 

yang ditandai dengan meningkatnya cara berpikir kritis dan selalu 

menanyakan sebab-akibat menggunakan sanggahan pendapatnya. Minat 

dan aktivitas mulai mencerminkan apa yang disukai dari tiap individu. 

Selain itu, anak pada usia 10-12 tahun memiliki ciri-ciri perkembangan 

kepribadian-sosial, antara lain
10

: 

a. Senang mengorganisasi permainan secara berkelompok, tetapi juga 

dapat merubah aturan saat permainan berlangsung. 

b. Melihat image diri sebagai hal yang penting. 

c. Menjadi lebih sadar diri serta fokus dengan diri sendiri. 

d. Mulai berpikir dan merencanakan pilihan pekerjaan atau profesi. 

Dilihat dari beberapa ciri diatas, anak tidak lagi bersifat egosentris 

dimana tidak memandang dirinya sebagai pusat perhatian, tetapi lebih 

memiliki sifat terbuka dengan memperhatikan sekelilingnya secara 

objektif karena keingintahuannya terhadap kenyataan sangat besar 

sehingga minat tersebut mendorong untuk mencari sesuatu yang ada 

dilingkungannya. Pada dasarnya anak masa sekolah meletakkan 

perhatiannya pada dunia luar, selalu aktif dalam berkegiatan serta 

kemauan belajar yang kuat
11

. Karena itu, pengenalan profesi yang bersifat 

eksplorasi merupakan sarana positif bagi anak untuk dapat mengenal cita-

citanya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. 

                                                           
10

 Allen K. Eileen, Marotz Lyn R. 2010. Profil Perkembangan Anak Pra-Kelahiran Hingga Usia 12 

Tahun. Jakarta : PT Indeks. Dalam tugas mata kuliah PGSD Hariyatunnisa. 2015. Perkembangan 

Belajar Peserta Didik. Universitas Sebelas Maret. Di akses dari 

https://www.slideshare.net/Hariyatunnisa/profil-perkembangan-anak-dari-masa-pranatal-hingga-

usia-12-tahun , pada 15 Desember 2016. 
11

 Drs. Zulkifli L. Psikologi Perkembangan, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 1986. Hlm.61 

https://www.slideshare.net/Hariyatunnisa/profil-perkembangan-anak-dari-masa-pranatal-hingga-usia-12-tahun
https://www.slideshare.net/Hariyatunnisa/profil-perkembangan-anak-dari-masa-pranatal-hingga-usia-12-tahun
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2.1.2 Teori Perkembangan Anak 

Pada usia sekolah dasar merupakan masa perkembangan kemampuan 

anak untuk mengenal dan menguasai perbendaharaan kata (vocabulary). 

Penguasaan kata pada masa ini, yaitu 2.500 kata, dan anak usia 11-12 tahun 

dapat menguasai 5.000 kata (Abin Syamsuddin M, 2001; dan Nana Syaodih 

S., 1990).  

Dengan penguasaan keterampilan dalam membaca dan berkomunikasi 

dengan orang lain, anak akan gemar membaca buku atau mendengar cerita 

yang memiliki sifat kritis berupa tema tentang petualangan, atau riwayat suatu 

tokoh. Pertanyaan yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu masalah juga 

mengalami peningkatan, seperti pertanyaan “apa”, “di mana”, “dari mana”, 

“bagaimana”, dan “mengapa”
12

.  

2.2 Profesi Penerbangan 

Profesi menurut KBBI merupakan bidang pekerjaan yang dilandasipendidikan 

keahlian tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan penerbangan adalah sarana 

transportasi udara (pesawat terbang) yang menggunakan jalur udara, maka profesi 

penerbangan dapat diartikan sebagai pekerjaan yang memiliki keahlian khusus di 

bidang sarana transportasi udara. Berdasarkan data dari kementerian perhubungan, 

profesi penerbangan yang diketahui memiliki jumlah kebutuhan lebih pada setiap 

tahunnya, yaitu pilot sebanyak 500-1000 pilot, Air Traffic Controller sebanyak 

500, dan 1000 teknisi pesawat
13

. Dari data tersebut, merupakan salah satu dasar 

pertimbangan bagi penulis untuk menggunakan tiga profesi penerbangan diatas 

sebagai materi konten  pengenalan profesi di dunia penerbangan. Dalam buku 

pengantar penerbangan perspektif profesional, ke-tiga jenis profesi tersebut 

memiliki definisi sebagai berikut
14

: 

 

                                                           
12

 Syamsu Yusuf L.N., Nani M. Sugandhi. Perkembangan Peserta Didik, Jakarta : Rajawali Pers. 

2014. Hlm. 62-63. 
13

 Dewi Agustina. Dunia Penerbangan Indonesia Kekurangan SDM. Di akses dari 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/08/dunia-penerbangan-indonesia-kekurangan-sdm, 
pada 8 November 2016. 
14

 Capt. Desmond Hutagaol. Pengantar Penerbangan Perspektif Profesonal, Jakarta : Penerbit 

Erlangga. 2012. 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/08/dunia-penerbangan-indonesia-kekurangan-sdm
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1. Awak Terbang/Pilot 

Awak terbang merupakan personel yang bekerja di ruang kokpit, tugasnya 

adalah mengemudikan dan mengendalikan pesawat saat dioperasikan dalam 

penerbangan. awak terbang terdiri dari dua orang, yaitu pilot in command 

atau yang disebut kapten dan first officer atau kopilot. Kapten bertugas 

sebagai pemegang komando dalam penerbangan, sedangkan kopilot 

bekerjasama dengan kapten mengoperasikan peralatan pesawat sesuai dengan 

prosedur. Beberapa alat yang digunakan oleh awak terbang yaitu, yoke 

(batang kemudi) sebagai kemudi kontrol; tampilan layar primary flight 

display (PFD) sebagai indikator kecepatan, ketinggian, dan arah terbang 

pesawat; trottel atau tangkai gas sebagai tingkat daya untuk menambah atau 

mengurangi kecepatan. Seragam awak pesawat pada umumnya memakai 

kemeja warna putih dengan jas berwarna gelap, ber-topi serta wing atau 

brevet terbang. Commercial pilot license (CPL) adalah lisensi bagi pilot agar 

layak menebangkan pesawat sebagai kopilot, sedangkan kapten harus 

memiliki lesensi air transport pilot license (ATPL). 

2. Air Traffic Controller (ATC) 

Air traffic control adalah badan resmi yang bertugas mengatur pergerakan 

pesawat terbang dibandara dan di udara untuk keamanan penerbangan. 

seorang pengatur bertugas memantau dan mengatur kelancaran lalu lintas 

penerbangan agar tidak terjadi kecelakaan. Selain itu juga memberikan 

perintah pada penerbang sesuai dengan peraturan internasional. Unit ATC 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengaturan di darat dan di udara. Unit ATC  

darat disebut juga pemberi izin keberangkatan penerbangan yang bertugas 

mengatur urutan arus lalu lintas. Sedangkan pengatur di udara bertugas 

menghubungkan dari bandara ke rute penerbangan dengan dibantu radar 

untuk memantau pergerakan pesawat di udara. Personel ATC wajib memiliki 

sertifikat kecakapan yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan khusus. 
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3. Teknisi Pesawat Udara 

Sama seperti profesi penerbang lainnya, para teknisi pesawat wajib 

memiliki pendidikan yang lulus diakui oleh badan internasional (ICAO, FAA, 

atau JAA) sesuai dengan bidangnya, seperti teknik mesin, elektronik , atau 

avionik. Teknisi pesawat bertanggung jawab pada pemeliharaan pesawat 

beserta bagian dan peralatan yang ada pada pesawat. dengan hal itu, pesawat 

yang akan digunakan selalu dalam keadaan baik (airworthy). Menurut tempat 

pelaksanaanya teknisi dibagi menjadi dua, yaitu line maintenance dan base 

maintenance. Line maintenance dilakukan di area apron dengan tugas rutin 

yang meliputi servis, pembersihan, mengawasi pengisian bahan bakar serta 

pemeriksaan ringan pada pesawat, sedangkan base maintenance merupakan 

jenis perawatan yang dilakukan di hangar yang melibatkan pemeriksaan 

berkala sesuai program pemeliharaan dari produsen pesawat. contoh dari 

perawatan berkala atau terjadwal antara lain, A-check, dilakukan setiap satu 

bulan; B-check, setiap lima bulan; C-check setiap 15-21 bulan; dan D-check  

setiap enam tahun. 

2.3 Media Pembelajaran 

Menurut Robert Hanick, Dkk (1986), media adalah sesuatu yang membawa 

informasi antara sumber dan penerima informasi. Sedangkan yang dimaksud 

dengan media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan atau 

bentuk kegiatan yang ditujukan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap 

atau menambahkan keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya. 

Secara umum media pembelajaran memiliki kegunaan, seperti memperjelas 

pesan, mengatasi keterbatasan ruang, menimbulkan ketertarikan belajar, mandiri 

dalam belajar, dan menimbulkan presepsi yang sama. Dilihat dari sifatnya, media 

pembelajaran dapat diklasifikasikan, seperti auditif (radio, tape recorder, kaset, 

perekam suara), visual (foto, lukisan, gambar, bahan yang dicetak), audio visual 

(rekaman video, film) dan multimedia. Berikut ini merupakan contoh dari media 

pembelajaran dari klasifikasi diatas: 

 



15 
 

1. Media Auditif 

Merupakan media yang hanya memiliki unsur suara saja dan dapat 

didengarkan oleh pengguna, seperti radio tape recorder, kaset dan rekaman 

suara. Output dari media audio dapat berupa suara narasi, musik, lagu dan 

sound efek. Dalam membuat output tersebut membutuhkan imajinasi agar 

media audio lebih menarik bagi penggunanya. Keterampilan yang didapatkan 

dari media auditif antara lain  melatih daya analisis dari kalimat pernyataan 

rekaman, menyempurnakan bagian dari konteks rekaman, memilih informasi 

yang sesuai dan yang tidak sesuai. 

2. Media Visual 

Media visual atau media grafis merupakan media yang dihasilkan dengan 

cara di cetak menggunakan teknik menggambar, printing, sablon atau bahan 

yang tercetak, seperti foto, lukisan, gambar, poster, buku, dan lain-lain. Pada 

media cetak siswa akan mengikuti materi  sera urut dan logis, siswa dapat 

belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing, gabungan teks dan gambar 

dapat menambah ketertarikan dan pemahaman siswa menjadi lebih mudah. 

3. Media Audio Visual 

Yaitu media yang mengandung unsur suara dan juga gambar yang dapat 

dilihat. Unsur suara dapat meliputi narasi, sound efek dan musik, sedangkan 

unsur gambar yang ditampilkan dapat berupa gambar diam, gerak, animasi 

dan teks. Media audio visual dapat dinikmati secara luas, dari kelompok 

besar, kecil, beragam atau perorangan. 

4. Multimedia 

Menurut Vaughan (2006), multimedia merupakan kombinasi antara teks, 

seni, suara, animasi dan video yang disampaikan melalui komputer atau alat 

elektronik dan media digital lainnya. Penggunaan multimedia dapat dibagi 

menjadi tiga kategori utama, yaitu presentasi bisnis, aplikasi pelatihan, game, 

hiburan, dan pembelajaran. Penggabungan komponen multimedia media 

sebagai media pembelajaran memiliki Beberapa manfaat yang efektif bagi 

siswa diantaranya: 
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a. Dapat mengatasi dan melayani perbedaan gaya belajar pada siswa, 

seperti siswa yang lebih cepat menangkap materi dengan 

mengandalkan pendengaran ataupun visual. 

b. Mengajak siswa untuk belajar lebih aktif dengan melibatkan 

penggunaan motorik, baik kasar maupun halus yang berkaitan dengan 

fungsi otak. 

c. Dapat digunakan pembelajaran individual, dengan tujuan, 

pengetahuan yang diberikan oleh guru dapat diwakili dengan 

multimedia. 

d. Multimedia dapat mengemas berbagai jenis materi pelajaran. 

2.4 Objek Multimedia 

Di dalam aplikasi multimedia membutuhkan unsur dinamis yang terdiri dari 

gabungan teks, gambar, video, audio, dan animasi
15

. Pada unsure yang saling 

terintregasi tersebut, pengguna dapat memilih sebagian yang kemudian dapat 

digunakan dalam aplikasi. Berikut merupakan beberapa objek multimedia, yaitu: 

1. Teks 

Teks merupakan dasar pengolahan kata dan informasi berbasis multimedia 

yang digunakan pengguna untuk mendapatkan informasi mengenai kata atau 

sebagian kalimat dengan cara menglik atau membuka window yang memiliki 

informasi tambahan berupa teks, grafik maupun audio. 

2. Animasi 

Animasi merupakan gerakan image yang melakukan kegiatan untuk 

menyampaikan informasi yang sulit disajikan dalam bentuk teks. Menurut 

Mohler(2001) mengatakan bahwa terdapat tiga cara membuat animasi, yaitu: 

  

                                                           
15

  Ariesto Hadi Sutopo. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan,  Yogyakarta : 

Graha Ilmu. 2012. Hlm. 103. 
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a. Frame by frame animation: dilakukan dengan cara membuat gambar 

yang berbeda-beda, kemudian diletakkan secara berurutan. 

 

 

Gambar 2.1 Animasi frame by frame 
Sumber: trianugrah13.blogspot.co.id, 2016 

 

b.  Tweened animation: animasi yang memperlihatkan gerakan objek dari 

lokasi satu ke lokasi lain. 

 

 

Gambar 2.2 Animasi tweened animation 

Sumber: www.wandah.org, 2016 

 

c. Shape animation: animasi yang menampilkan perubahan bentuk dengan 

menentukan posisi awal frame, hingga akhir. 

 

 

Gambar 2.3 Shape animation 

Sumber: jayantimarlina16.blogspot.co.id, 2016 

 

 

 

http://trianugrah13.blogspot.co.id/2017/03/pengenalan-desain-grafis-animasi.html
http://jayantimarlina16.blogspot.co.id/2015/03/12-prinsip-animasi-dasar-animasi_12.html
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3. Audio 

Audio merupakan cara untuk memperjelas sebuah informasi dalam 

aplikasi multimedia. Berikut tiga macam jenis audio: 

a. Narasi: merupakan pelengkap sebagai penjelasan informasi yang dilihat 

melalui video. 

b. Musik: musik berfungsi menjelaskan karakteristik dari suatu gambar 

yang ditampilkan. 

c. Sound effect: sound effect merupakan unsur yang juga memberikan 

kejelasan informasi sesuatu yang ditampilkan. 

2.5 Buku Digital Interaktif 

Buku digital (e-book) merupakan bentuk digital dari buku cetak yang terdiri 

dari teks, gambar, suara, maupun video yang dapat dibaca melalui komputer, 

maupun alat elektronik lainnya
16

. Sedangkan interaktif pada multimedia 

merupakan salah satu bentuk yang tidak bersifat terikat atau berurutan sesuai 

dengan pengemasan materi. Dimana seorang siswa memiliki pilihan terhadap 

menu yang ditawarkan, sehingga siswa dapat memilih mana yang akan dipelajari 

terlebih dahulu dalam satu topik materi. Oleh karena itu ciri khas dari multimedia 

interaktif yaitu terdapatnya graphical user interface (GUI) untuk dioperasikan 

oleh siswa dalam mencari informasi
17

. Dari pengertian diatas, buku digital 

interaktif merupakan buku berbentuk digital yang mengemas informasi ke dalam 

bentuk teks, gambar, audio dan video dengan sifat yang tidak terikat atau 

berurutan dalam pengemasan materinya, sehingga pembaca dapat bebas memilih 

materi yang akan dipelajari terlebih dahulu. 

 

                                                           
16

 Supriyadi, Eko. Simulasi Digital. Malang : KEMDIKBUD. 2013. Di akses dari 

https://menurutahli.net/2017/03/28/pengertian-e-book-buku-digital-menurut-ahli/, pada 10 juli 

2017 
17

 Prof. Dr. Wina Sanjaya, M.Pd. Media Komunikasi Pembelajaran, Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group. 2012. Hlm. 225-226. 

https://menurutahli.net/2017/03/28/pengertian-e-book-buku-digital-menurut-ahli/
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2.6 Aplikasi Android 

Menurut Supriyanto (2005,2) Aplikasi merupakan program yang memiliki 

aktifitas dalam pemrosesan suatu perintah yang digunakan untuk melaksanakan 

kebutuhan pengguna dengan tujuan tertentu
18

. Sedangkan android merupakan 

sistem operasi berbasis linux untuk smartphone dan komputer tablet. Sistem 

operasi sendiri berfungsi untuk menjalankan aplikasi pada perangkat. Android 

menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi yang 

digunakan pada berbagai macam peranti seperti tablet atau smartphone. Dalam 

hal ini, penggunan aplikasi android lebih terjangkau. 

2.6.1 Jenis Gerakan pada Android 

Di dalam perangkat android, terdapat jenis gerakan yang mendukung 

aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dengan fungsi yang berbeda-beda, 

berikut jenis tiap gerakan: 

a. Tap: pengguna dapat mengklik pada layar seperti hal-nya 

menggunakan mouse. 

b. Swipe: drag and drop, merupakan gerakan menekan lalu menggese 

tangan tanpa melepas tekanan pada layar. 

c. Multitouch: mengklik layar menggunakan dua jari. 

d. Multitouch zoom: mengklik dengan dua jari dengan menahan 

tekanan lalu menggeser kedua jari (saling menjauh) untuk 

memperbesar tampilan. 

2.6.2 User Interface 

User interface atau interaksi manusia dengan komputer merupakan 

rancangan struktur yang dapat digunakan antara pengguna dengan mesin, 

dimana memudahkan pengguna dalam pemanfaatan teknologi yang ada serta 

membuat tampilan menjadi lebih menarik. Shneiderman dan Plaisant 

                                                           
18

 Supriyanto.  Perancangan Aplikasi, Surabaya : Widyastana. 2005. Di akses dari 

http://ahmadrapi01.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli.html, pada 15 

Desember 2016. 

http://ahmadrapi01.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli.html
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(2010:88) mengemukakan bahwa terdapat delapan aturan emas dalam 

merancang interface, antara lain
19

: 

1. Konsistensi 

Sebuah tampilan interface yang konsisten dapat memudahkan 

pengguna untuk menggunakan aplikasi yang telah dirancang. 

2. Kegunaan secara universal  

Berdasarkan kebutuhan user yang berbeda, maka dibutuhkan 

rancangan interface yang dapat dikenali secara cepat oleh pengguna. 

3. Feedback bersifat informatif 

Feedback dalam aplikasi berfungsi agar pengguna dapat 

merespon kondisi di setiap aktivitasnya. 

4. Dialog untuk menutup 

Memunculkan kotak dialog pencapaian aksi yang telah dilakukan 

oleh pengguna agar dapat lanjut ke tahap urutan berikutnya. 

5. Pencegah kesalahan 

Untuk menghindari kesalahan pengguna, dibutuhkan adanya 

intruksi dalam interface agar dapat diperbaiki. 

6. Pembatalan aksi 

Pembatalan aksi berfungsi mencegah kesalahan yang dilakukan 

pengguna dalam mempelajari aplikasi. 

7. Mendukung pengendalian 

Keinginan user pada kejutan dalam aplikasi untuk menghindari 

rasa bosan karena user telah terbiasa dengan aplikasi sejenis. 

8. Mengurangi beban ingatan jangka pendek 

Keinginan user pada kejutan dalam aplikasi untuk menghindari 

rasa bosan karena user telah terbiasa dengan aplikasi sejenis. 
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 Shneiderman & Plaisant. Delapan aturan emas dalam merancang Interface dalam 

library.binus.ac.id, 2013.  Hlm. 9-11. Di akses dari 

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-00593-IF%20Bab2001.pdf , pada 15 

Desember 2016. 

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-00593-IF%20Bab2001.pdf
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2.7 Unsur Estetika 

2.7.1 Layout 

Tata letak atau layout merupakan unsur penting pada desain untuk 

menyampaikan informasi. Layout dapat diartikan meletakkan elemen-elemen 

desain dalam suatu bidang pada media tertentu untuk mendukung 

penyampaian pesan
20

. 

Layout memiliki prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan, antara lain: 

a. Urutan: dengan membuat sebuah prioritas pada sesuatu yang ingin 

ditampilkan. Dengan membuat prioritas urutan, pengguna akan 

mudah apa yang ingin diamati terlebih dahulu. 

b. Penekanan: penekanan dapat dilakukan melalui bentuk ukuran, 

pemberian warna yang berbeda, peletakkan objek dan menggunakan 

bentuk yang berbeda.Multitouch: mengklik layar menggunakan dua 

jari. 

c. Keseimbangan: meletakkan dan membagi objek secara merata pada 

suatu bidang layout agar memberi kesan yang seimbang. 

d. Kesatuan: memperhatikan hubungan atau keterkaitan antar elemen 

layout, seperti teks, warna, gambar, letak objek, dan ukuran agar 

terlihat menjadi kesatuan yang kuat. 

Jenis Grid yang dijadikan sebagai acuan pada perancangan ini 

merupakan jenis grid yang terdir dari baris dan kolom dengan saling 

bersimpangan dan membentuk ruang persegi yang disebut modul. Jenis grid 

modular menjadi jenis grid yang populer pada media digital dengan perangkat 

elektronik yang dapat digunakan untuk berkomunikasi
21

.  

                                                           
20

 Surianto Rustan. Layout dasar & penerapannya, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hlm. 

0. 
21

 TWD Editorial. Anatomi Sistem Grid dalam Web Design. 1 Desember 2014. Di akses dari 

http://www.tutorial-webdesign.com/anatomi-sistem-grid-dalam-web-design/ pada 15 Desember 

2015 

http://www.tutorial-webdesign.com/anatomi-sistem-grid-dalam-web-design/


22 
 

 
Gambar 2.4 Modular grid 

Sumber: www.tutorial-webdesign.com 

 

Berikut merupakan contoh penggunaan modular grid yang menggunakan 

kolom dan baris sebagai acuan untuk pengelompokkan teks dan gambar 

dengan pendekatan komposisi gambar yang lebih besar daripada teks atau 

tulisan. 

 

Gambar 2.5 Contoh layout modular grid 

Sumber: terencelim1989.wordpress.com 

 

2.7.2 Tipografi 

Teks merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah layout. Selain 

elemen visual, elemen teks atau tipografi juga dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh target audiens. Menurut Rustan (2001:16) tipografi 

diartikan sebagai “segala disiplin yang berkenaan dengan huruf”. Selain itu, 

hal penting dari suatu huruf adalah kepekaan untuk menganalisa aspek fisik 

atau bentuk visual pada huruf dan aspek non-fisik atau sifat kepribadian yang 

dianalogikan sebagai jiwa manusia, Surianto Rustan (2011:108). Berikut 
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merupakan jenis tiga kelompok typeface berdasarkan ciri yang saling 

membedakan, yaitu
22

: 

1. Jenis Typeface Serif 

 

 

Gambar 2.6 Contoh font serif pada cover buku 

Sumber: images.template.net 

 

Jenis typeface serif ini ditandai dengan suatu garis yang mencuat keluar 

dari ujung huruf, contohnya Times New Roman, Bookman, dan lain-lain. 

2. Jenis Typeface Sans Serif 

Typeface keluarga sans serif merupakan kebalikan dari serif yang tidak 

mempunyai garis yang keluar dari ujung huruf, seperti Arial, Futura dan 

lain-lain. 

 

 

Gambar 2.7 Contoh font sans serif pada cover buku 

Sumber: www.adazing.com 
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 Andeas Agus Budijanto. Desain Grafis dengan Adobe Indesign Cs dan Cs2, Jakarta : PT Elex 

Media Komputindo 2006. Hlm. 102. Di akses dari 
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3. Jenis Typeface Script 

Typeface script merupakan jenis yang mudah dikenali karena terlihat 

seperti tulisan tangan (hand-writing), seperti Brushscript, Amazone BT, 

dan sebagainya. 

 

Gambar 2.8 Contoh font hand writing pada cover buku 

Sumber: www.canva.com 

 

2.7.3 Gaya Gambar 

Ilustrasi merupakan gambar yang memiliki sifat dan fungsi untuk 

menjelaskan sebuah kejadian atau peristiwa
23

. Adapun jenis gaya gambar 

dalam sebuah ilustrasi, antara lain: 

a. Realisme 

Gaya gambar realisme merupakan gambar yang dibuat cenderung 

mirip pada objek yang digambar, seperti anatomi, postur tubuh, 

wajah dari manusi, satwa, tumbuhan, dan objek lainnya
24

. 

 

Gambar 2.9 Gaya gambar realisme 

Sumber: reddamuralart.wordpress.com 
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 Si Manis. Ilustrasi dalam blog Pelajaran.co.id,  29 September 2017. Di akses dari 

http://www.pelajaran.co.id/2017/29/pengertian-ilustrasi-tujuan-fungsi-teknik-dan-jenis-jenis-

ilustrasi.html, pada 9 November 2017. 
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 Arthur Sembiring. Aliran Gaya Menggambar Komik dalam blog ArthursWork, Desember, 2011. 
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b. Dekoratif 

Merupakan gaya gambar dengan cara menghias objek gambar asli 

dalam bentuk pola atau motif tertentu. Gambar dekoratif digunakan 

untuk memenuhi estetika ruang atau menambahkan unsur dekoratif 

pada ruang
25

. 

 

Gambar 2.10 Gaya gambar dekoratif 

Sumber: id.gofreedownload.net  

 

c. Karikatur 

Gambar karikatur merupakan gambar yang bersifat kritikan atau 

sindiran yang umumnya menggunakan obejek figur manusia. Karikatur 

memiliki gaya penyimpangan dalam penggambaran proporsi bentuk 

tubuh yang dibuat lebih besar maupun kecil secara disengaja
26

. 

 

Gambar 2.11 Gaya gambar karikatur 

Sumber: desain439.wordpress.com 
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d. Kartun 

Gaya kartun adalah gaya simbolik lucu dari sebuah gambar yang 

bertujuan menghibur audiens
27

. Gambar kartun pada umumnya 

digunakan pada majalah anak, buku cerita anak, komik, dan cerita 

bergambar. Gaya gambar kartun lebih mendominasi pada audien anak-

anak karena bentuk dari objek yang sederhana, lucu serta menghibur 

dalam menyampaikan informasi. 

 

Gambar 2.12 Gaya gambar kartun 

Sumber: pinterest.com 

 

2.7.4 Warna 

Warna merupakan bentuk rangsangan, sesuatu yang menenangkan, 

menunjukkan kesan perasaan, simbolis, dan budaya. Hal tersebut meliputi 

setiap aspek dalam kehidupa kita, yaitu memperindah benda atau sesuatu yang 

terlihat biasa. “Jika sebuah gambar berwarna hitam-putih akan membawa kita 

pada sebuah berita sehari hari, maka sebuah warna merupakan bentuk puisi 

yang indah”. Warna sebagai kegunaanya diakui secara universal sebagai 

komponen alami keindahan yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide 

dan emosi, mempengaruhi presespsi orang, menciptakan fokus, memotivasi 

dan mempengaruhi tindakan
28

. Berikut merupakan jenis warna berdasarkan 

kategorinya: 
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1. Colorful 

Merupakan skema warna yang terdiri dari tiga warna dalam 

proses pencetakan, yaitu cyan, magenta, dan kuning. Warna-warna 

tersebut sangat cerah dan kuat, serta memiliki makna ceria, hidup, 

bersemangat, dan menarik yang memiliki hubungan erat pada anak-

anak, peseta dan mainan
29

. 

 

Gambar 2.13 Skema warna colorful 

Sumber: Creative Color Scheme, 2009 

 

2. Earthone 

Earthone merupakan warna yang berasal dari hal-hal alam yang 

berada di sekitar kita, seperti tanah, daun, langit mendung, serta 

matahari. Warna palet ini memiliki suasana yang hangat, ramah 

alam, bersahaja, dan berani
30

. 

 

Gambar 2.14 Skema warna earthtone 

Sumber: Creative Color Scheme, 2009 
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 Thawatchai Srisuthep. Creative Color Schemes. The Creative Guide : 134/118 Burasiri Village, 
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3. Romantic 

Merupakan warna pastel di antara warna merah jambu hingga 

ungu yang menciptakan perasaan cinta yang kuat. Warna tersebut 

memiliki makna manis, lembut, cantik, menggemaskan, dan 

menawan
31

. 

 

Gambar 2.15 Skema warna romantic 

Sumber: Creative Color Scheme, 2009 

 

4. Sweet 

Warna dominan dari merah dan merah muda, membuat skema 

warna ini bermakna manis, lezat, indah dan menarik. Selain itu, juga 

bersifat senang, baik, lembut dan sensitive
32

. 

 

Gambar 2.16 Skema warna sweet 

Sumber: Creative Color Scheme, 2009 
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5. Tranquil 

Skema warna yang memiliki suasana damai dan santai. Warna 

yang digunakan mengandung keabu-abuan. Sifat yang dimiliki 

warna ini, yaitu lembut, pelan, diam, mengantuk, dan khayalan
33

. 

 

Gambar 2.17 Skema warna tranquil 

Sumber: Creative Color Scheme, 2009 

 

Skema warna yang digunakan pada perancangan ini merupakan jenis 

skema warna colorful yang memiliki karakteristik cerah dan ceria sehingga 

memiliki keterkaitan dengan anak-anak, pesta, dan mainan. Berikut 

merupakan contoh penerpan warna pada buku cerita anak. 

 

Gambar 2.18 Contoh ilustrasi warna colorful 

Sumber: www.kickstarter.com 
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2.8 Studi Eksisting 

2.8.1 Media Aplikasi Buku Cerita Digital Interaktif 

1. Aplikasi Mobile Buku Digital Interaktif “The Happy Star”Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Screenshot aplikasi buku cerita interaktif “The Happy Star” 

(Fatullah,2016) 

 

Judul: “The Happy Star” 

Pengembang: Yaroslav Kostrov 

Versi: 1.0.1 

Download: 10+ download 

Ukuran: 47,50 MB 

The Happy Star merupakan dongeng atau cerita pengantar tidur 

yang menceritakan tokoh utama seorang anak kecil yang memiliki 

keinginan untuk mempunyai bintangnya sendiri di langit. Tokoh 

utama  memutuskan untuk mengisi hari-harinya dengan melakukan 

hal-hal baik untuk membuat bintangnya bersinar, sehingga dia dapat 

melihat bintangnya bersinar terang diantara yang lain. Contoh kecil 

kebaikan sehari-hari yang ditunjukkan seperti, membantu pekerjaan 

rumah orang tua, memberi makan hewan peliharaan, membantu 

orang lain saat kesusahan dan lain-lain. 
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a. Konten: aplikasi buku ini memiliki konten edukasi 

menanamkan sifat-sifat baik pada anak, memberikan motivasi 

bagi anak, dengan percaya bahwa dia dapat membuat 

bintangnya bahagia dengan melakukan sesuatu hal baik dalam 

kesehariannya. Sikap baik yang dicontohkan dalam cerita 

seperti, membantu pekerjaan rumah orang tua, membantu 

orang lain saat kesusahan, memberi makan hewan, bermain 

dan berinteraksi dengan teman-teman lainnya, merapihkan 

mainan yang berserakan, dan lain-lain. 

b. Unsur Visual: menggunakan konsep visual yang menarik 

dengan gaya gambar kartun sederhana serta pewarnaan 

menggunakan teknik cat air yang  menampilkan warna-warna 

ceria untuk mengidentifikasikan sifat dari anak-anak. 

c. Karakteristik Aplikasi: memberikan sajian cerita berupa 

narasi, ilustrasi, animasi yang bergerak jika disentuh, audio, 

serta interface sebagai interkasi pengguna untuk 

mengoperasikan aplikasi tersebut. Bentuk animasi yang 

disentuh berupa gerakan jatuh, bergeser, naik, berkedip, dan 

memantul. Selain objek utama yang dapat bergerak, terdapat 

background yang selalu bergerak tanpa harus disentuh, 

sehingga audien tidak cepat merasa bosan. 
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2. Aplikasi Mobile Buku Digital Interaktif “Bumiku Bebas 

Sampah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Screenshot buku cerita interaktif “Bumiku Bebas Sampah” 

(Fatullah, 2016) 

 

Judul  : “Bumiku Bebas Sampah” 

Pengembang : Educa Studio 

Versi  : 1.1 

Download : 10.000+ download 

Ukuran : 16,53 MB 

 

Cerita interaktif “Bumiku Bebas Sampah” merupakan aplikasi 

yang dibuat untuk mengedukasi anak-anak mengenai kebersihan 

lingkungan. Konten tersebut menjelaskan mengenai jenis-jenis 

sampah seperti organik dan anorganik. Penjelasan mengenai sampah 

disampaikan dengan pola sebab-akibat beserta contohnya. Selain itu, 

anak-anak juga diberikan solusi untuk mengurangi bahaya sampah 

terutama pada sampah anorganik, salah satunya bisa dengan cara 

pembakaran atau daur ulang sampah. 

a. Konten: aplikasi ini memiliki konten untuk mengedukasi anak 

agar mengetahui jenis-jenis sampah beserta bahaya yang 

ditimbulkan. Setelah mengetahui jenis-jenis sampah, maka 
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anak-anak diberikan sebuah solusi untuk mengurangi sampah 

yaitu dengan cara daur ulang. 

b. Unsur Visual: konsep visual menggunakan gaya gambar 

kartun dengan menggunakan penyederhanaan anatomi tubuh 

manusia untuk pendekatan anak-anak. Teknik pewarnaan 

gambar menggunakan gaya gambar vector. Menggunakan 

banyak objek alam untuk background yang menggambarkan 

bentuk cinta terhadap lingkungan. 

c. Karakteristik Aplikasi: menyajikan cerita interaktif dengan 

narasi, ilustrasi, animasi yang bergerak jika disentuh, audio, 

serta interface untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. 

Animasi yang disentuh akan menimbulkan sebuah gerakan 

pada objek yaitu, gerakan loncat, geser, dan pop-up. 

2.8.2 Media Pengenalan Profesi Penerbangan 

Berikut merupakan studi eksisting yang menerbitkan konten terkait 

obyek penelitian, yaitu pengenalan profesi penerbangan untuk anak-anak 

yang dikemas dalam berbagai jenis media pembelajaran seperti papan 

permainan, buku cetak, lagu anak-anak, dan aplikasi. 

a. Boardgame “Traffic Control Airport” 

 

 

Gambar 2.21 Boardgame traffic control airport 

Sumber: smartgames.eu 

 

Traffic Control Airport adalah papan permainan yang diproduksi oleh 

Smart Games. Traffic Control Airport merupakan permainan untuk berlatih 
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menjadi seorang pemandu lalu lintas udara dengan permainan puzzle yang 

unik. Konsep permainan game ini, yaitu dengan menempatkan 6 potongan 

puzzle yang transparan ke papan atau kartu tantangan dengan benar, 

sehingga semua pesawat berada dilokasi yang tepat dan terbang ke arah 

yang benar. Konsep permainan ini mengenalkan salah satu tugas dari 

pemandu lalu lintas udara yaitu mengatur pesawat saat berada di udara agar 

tidak terjadi kecelakaan. 

b. Buku Ensiklopedia Cilik: Bandara 

Buku ini merupakan terjemahan dari Perancis yang diterbitkan pertama 

kali oleh PT Bhuana ilmu popular. Pada buku ini menceritakan secara detail 

suasana dan fasilitas tempat di bandara. Setiap tempat yang dijelaskan juga 

melibatkan jenis profesi penerbangan seperti, customer service bandara, 

pasasi, aviation security, pramugari, pilot, pemandu lalu lintas udara, dan 

ground handling. Visual yang ditampilkan menggunakan gaya gambar 

kartun dengan teknik pewarnaan cat air, dan penuh warna. Buku ini 

memiliki target audiens anak mulai usia 4 tahun. 

 

Gambar 2.22 Buku ensiklopedia cilik: bandara 

(Fatullah, 2016) 

 

c. Lagu Anak-anak 

Nursery rhymes merupakan lagu anak-anak yang digunakan untuk 

menghibur serta memberikan pengetahuan kepada anak dengan 

menggunakan rima atau sajak yang dinyanyikan, sehingga secara tidak 

langsung anak-anak akan belajar mengenal kosa kata dan pengetahuan. Pada 

lagu anak-anak yang berjudul “who works at the airport” ini mengenalkan 
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beberapa profesi penerbangan seperti aviation security, pramugari, 

controller, pilot, dan petugas kebersihan. Pengenalan profesi penerbangan 

disajikan dengan animasi dan musik yang diulang sebanyak 2 kali. Visual 

pada animasi menggambarkan aktivitas pekerjaan dari masing-masing 

profesi. Visual gaya gambar yang ditampilkan menggunakan  gaya gambar 

vector dengan penuh warna. 

 

 

Screenshot lagu anak: who works at the airport 

Sumber: Screenshot video youtube, 2016 

 

d. Aplikasi Game: Take-off! 

Game ini menceritakan tokoh Lukas dan Hanna yang pergi liburan 

menggunakan pesawat. Audien diajak untuk memainkan game disetiap area 

bandara serta mengenal beberapa tugas dan atribut pakaian dari profesi 

pilot, pramugari, aviation security, dan ground handling. Disetiap tantangan 

game yang berhasil, audien akan mendapatkan sebuah rewards berupa stiker 

sebgai koleksi buku diary dari sebuah perjalanan liburan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Screenshot aplikasi game Lufthansa: Take-off! 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=aUYlTmb1Kl0 

https://www.youtube.com/watch?v=aUYlTmb1Kl0
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Tabel 2.1 Spesifikasi game Take-off 

Versi 1.1.0 

Download 50,000+ 

Pengembang Deutsche Lufthansa 

 

Dari hasil identifikasi konten pengenalan profesi penerbangan diatas, 

dapat diambil hasil analisa sebagai berikut: 
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Gambar 2.24 Analisa konten media eksisting 

(Fatullah, 2016) 

 

2.9 Studi Komparator 

 Aplikasi Mobile Buku Digital Interaktif “All About Airports” 

 

 

Gambar 2.25 Screenshot youtube buku interaktif All About Airports 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=nkVBUClzgJU 

 

a. Konten: Aplikasi buku interaktif ini bercerita mengenai proses 

bepergian menggunakan transportasi udara. Disamping itu juga 

dijelaskan beberapa profesi yang berperan di bandara. Masing-masing 

tempat bandara beserta profesinya dikelompokkan dalam bab yang 

berbeda sesuai urutan proses boarding. Materi yang disampaikan 

dikemas dengan menggunakan narasi audio, animasi yang bergerak jika 

disentuh, dan mini game yang merupakan contoh kecil dari tugas 

profesi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nkVBUClzgJU
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b. Unsur Visual: Aplikasi tersebut menggunakan gaya gambar kartun 

dengan teknik pewarnaan vector yang memiliki kesan flat atau datar 

pada objek gambar. Karakter dan suasana tidak digambarkan secara 

detail, namun tetap menyampaikan isi pesan pada anak-anak. elemen 

teks dalam aplikasi ini menggunakan jenis font san serif yang mudah 

dibaca oleh anak-anak. selain teks, elemen warna yang digunakan 

adalah colorful seperti warna biru, hijau, kuning, oranye, merah, dan 

magenta, dimana memiliki makna menyenangkan, riang, semangat, dan 

menarik yang khas dengan sifat anak-anak. 

 

 

Gambar 2.26 Contoh kombinasi warna colorful 

Sumber: creative color schemes 2009 

 

c. Karakteristik Aplikasi: Pada aplikasi ini cerita dikemas secara 

interaktif didukung dengan animasi yang dapat bergerak jika disentuh, 

narasi berupa audio otomatis, dan mini game yang dapat dimainkan di 

beberapa bab cerita. Aplikasi ini memiliki sistem menu yang sederhana 

dimana hanya terdapat  tombol menu yang berfungsi untuk memilih 

halaman serta tombol navigasi (next/back). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Definisi Judul 

“Perancangan Buku Digital Interaktif Profesi Dunia Aviasi sebagai Media 

Pengenalan Profesi pada Anak Usia 10-12 Tahun.” penjelasan beberapa suku kata 

dari “Buku Digital Interaktif”, merupakan output media dari perancangan ini yang 

berupa aplikasi mobile dengan konten cerita interaktif. Lalu kandungan kata 

„Profesi Dunia Aviasi‟, atau profesi penerbangan merupakan materi konten yang 

akan dibahas di dalam cerita interaktif. Makna dari profesi penerbangan, yaitu 

pekerjaan yang memiliki keahlian khusus di bidang sarana transportasi udara. 

profesi penerbangan yang dimuat dalam cerita interaktif, yaitu pilot, air traffic 

controller (ATC), dan teknisi pesawat udara. Pemilihan pada tiga profesi utama 

tersebut didasari oleh fenomena  jumlah sumber daya manusia di bidang profesi 

penerbangan yang diketahui memiliki jumlah kebutuhan lebih pada setiap 

tahunnya, yaitu pilot sebanyak 500-1000 pilot, Air Traffic Controller sebanyak 

500, dan 1000 teknisi pesawat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia nomor 154 tahun 2014, profesi penerbangan termasuk 

dalam rumpun ilmu terapan yang merupakan rumpun ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia. 

Kemudian kata „Sebagai‟ yang diikuti dengan kata „Media Pengenalan Profesi‟ 

merupakan bentuk alternatif media untuk mengeksplor pengetahuan anak pada 

profesi penerbangan yang pada umumnya lingkungan sekitar anak hanya 

mengenalkan profesi pilot dan pramugari saja sebagai profesi populer di dunia 

penerbangan. Bagian terakhir pada judul, merupakan target utama dari 

perancangan ini, dengan usia 10-12 tahun yang merupakan masa anak pra remaja. 

  



40 
 

3.2 Diagram Alur Penelitian 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alur penelitian 

(Fatullah, 2016)  
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 Definisi Tahap Penelitian 

Pada diagram di atas, menunjukkan terdapat tiga tahapan penelitian, yaitu 

tahap penelitan pertama atau persiapan dengan mengumpulkan beberapa 

literatur serta eksisting untuk mengidentifikasi masalah, latar belakang 

penggunaan media aplikasi mobile, dan sebagai refrensi perancangan. Tahap ke 

dua, merupakan tahap pengumpulan dan penggalian data primer, seperti 

wawancara mendalam pada ahli dan stakeholder, melakukan observasi 

langsung ke bandara Juanda Surabaya dan Sekolah Dasar di Surabaya, 

kuesioner, serta metode penelitian persona yang digunakan untuk merumuskan 

konsep desain. Pada tahap ke tiga, melakukan tahap desain dan pengembangan 

pada aplikasi yang dirancang. Tahap berikutnya, yaitu user testing dengan cara 

mengujicobakan pada target audiens dengan harapan mendapatkan umpan 

balik yang dapat menjadi pertimbangan untuk mendapatkan desain final yang 

baik. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode pada desain dan penelitian yang digunakan pada perancangan ini, 

memiliki beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data, antara lain: 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari hasil penelitian di lapangan 

yang berupa informasi yang didapat secara langsung oleh penulis dari 

berbagai sumber ahli maupun stakeholder yang terkait dengan perancangan 

ini. Pada data primer ini, menggunakan pengumpulan data secara kualitatif 

dan kuantitatif, antara lain, depth interview atau wawancara mendalam, 

observasi, kuesioner, dan persona. Adapun data primer yang didapatkan oleh 

penulis di lapangan secara langsung, yaitu: 

1. In-Depth Interview 

In-Depth Interview merupakan proses untuk mendapatkan 

informasi yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam pada 

suatu ahli atau stakeholder mengenai permasalahan perancangan, baik 
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masalah secara desain maupun non-desain. Berikut merupakan 

narasumber dalam depth interview: 

a. Rudi Cahyo, selaku Dosen Psikologi Unair  

Wawancara dilakukakan dengan dosen psikologi Unair, yaitu 

Bapak Rudi Cahyo untuk mengetahui sikap pemilihan profesi yang 

dilakukan oleh anak berdasarkan teori perkembangan anak dari 

beberapa ahli psikologi. Selain itu, wawancara dilakukan untuk 

menentukan target audiens perancangan. Di bawah ini merupakan 

protokol depth interview dengan Bapak Rudi Cahyo. 

 

Tabel 3.1 Protokol depth interview oleh Rudi Cahyo 

Tujuan 

Menentukan target audiens melalui usia 

perkembangangan anak terhadap cita-cita serta 

mengetahui komponen dari profesi yang sebaiknya 

dikenalkan pada target audiens agar sesuai dengan 

usianya.   

Waktu 12 Juni 2016 

Lokasi Kampus Psikologi Unair 

Alat 
Perekam, alat tulis, kamera, media eksisting (buku 

cerita profesi) 

 

 

b. Bapak Rizky dan Bapak Dimas selaku tim pengajar di ATKP 

Surabaya 

Wawancara yang dilakukakan dengan Bapak Rizky dan Bapak 

Dimas bertujuan untuk mengetahui fenomena pesatnya 

perkembangan industri penerbangan di Indonesia serta untuk 

mengetahui deskripsi dari jenis profesi penerbangan yang akan 

dikenalkan pada target audiens.berikut adalah protokol wawancara 

dengan tim pengajar ATKP Surabaya.  
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Tabel 3.2 Protokol depth interview oleh tim pengajar ATKP Surabaya 

Tujuan 

Mengetahui perkembangan industri penerbangan 

Indonesia terkait dengansumber daya manusia di 

sektor penerbangan yang meningkat serta 

pengetahuan jenis profesi penerbangan. 

Waktu 21 November 2016 

Lokasi Akademi Teknik Keselamatan Surabaya 

Alat 
Perekam, alat tulis, kamera, media eksisting (buku 

cerita profesi) 

 

c. Talk Show Sharing Dongeng oleh Kak Dian Kristani (penulis cerita 

anak) 

Penulis mengikuti talk show sharing dongeng oleh Kak Dian 

Kristiani guna mengetahui unsur penting dalam membuat cerita untuk 

target usia anak-anak. Berikut merupakan pengetahuan yang ingin 

didapatkan pada saat talk show sharing dongeng: 

1. Kriteria jumlah kata dalam setiap halaman cerita untuk target 

anak usia Sekolah Dasar. 

2. Cara penulisan yang baik dalam membuat cerita untuk anak 

Sekolah Dasar. 

3. Jumlah tahap alur dalam membangun sebuah cerita. 

2. Observasi 

a. Observasi partisipatif di Sekolah Dasar  

Observasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan siswa dan 

siswi kelas 5 Sekolah Dasar di beberapa sekolah di Surabaya, yaitu 

SDN Rungkut Kidul 1, SDN 1 Gading Kenjeran, dan SDN 

Kemayoran 1 Surabaya. Tujuan dari observasi ini, yaitu untuk 

mengetahui pengetahuan siswa-siswi tentang informasi ragam 

profesi penerbangan melalui alat peraga berupa gambar cetak yang 

menunjukkan profesi penerbangan. Adapun data yang ingin 

diperoleh dari observasi tersebut, yaitu mengetahui  pemahaman 

anak-anak terhadap macam-macam profesi penerbangan dengan cara 
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menyebutkan nama profesi serta deskripsi pekerjaan sesuai dengan 

profesi penerbangan yang ada pada alat peraga gambar. 

b. Observasi latar suasana bandara 

Observasi yang ke dua dilakukan di Bandara Juanda Surabaya, 

guna mengamati dan melakukan studi suasana lingkungan di bandara 

dengan cara melakukan pengambilan gambar dan sketsa sebagai 

refrensi penggambaran latar suasana pada cerita pengenalan profesi 

penerbangan. 

3. Kuesioner 

Tahap  kuesioner dilakukan di Sekolah Dasar Surabaya, yaitu SDN 

Rungkut Kidul 1, SDN 1 Gading Kenjeran, dan SDN Kemayoran 1 

Surabaya. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan 

responden terhadap macam-macam profesi penerbangan serta 

menentukan konten profesi penerbangan yang akan dibahas dalam 

perancangan ini. 

Jumlah responden : 125 Siswa Kelas 5 SD 

Jenis Kelamain : Laki-laki dan Perempuan 

Usia  : 10-12 tahun 

 

Gambar 3.2 Grafik jenis kelamin dan usia responden 

(Fatullah, 2016) 

 

Pertanyaan yang dimuat dalam form kuesioner meliputi tiga jenis tahap 

pertanyaan, yaitu: 
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1. Pengetahuan siswa-siswi SD pada macam-macam profesi 

penerbangan. 

2. informasi yang ingin diketahui dari setiap masing-masing profesi 

penerbangan. 

3. Mengetahui pengalaman dan pendapat siswa mengenai buku cerita. 

 

4. Persona 

Metode Persona dilakukan untuk mengetahui segmentasi psikografis 

audiens dari perancangan ini, dengan tujuan lebih mengenal karakteristik 

target audiens perancangan secara individu pada ketertarikannya 

menggunakan media digital khususnya smartphone sebagai media hiburan, 

seperti bermain game, media sosial dan sumber informasi sehingga hasil 

luaran perancangan ini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan audiens 

baik dari segi media atau konten.  

3.3.2 Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari studi literatur, yaitu meliputi buku, 

jurnal, video, internet, dan studi eksisting yang berkaitan dengan Perancangan 

pengenalan profesi penerbangan. Adapun sumber dari data sekunder di atas 

sebagai berikut: 

a. „Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional‟ karya Hutagaol, 

Desmond. Terbitan Penerbit Erlannga tahun 2013. Teori ini dipakai 

sebagai dasar atau landasan isi konten pengenalan profesi dunia 

penerbangan yang dibahas dalam perancangan ini. 

b. „Aviapedia Ensiklopedia Umum Penerbangan‟ oleh Singgih 

Handoyo dan Dudi Sudibyo. Terbitan Kompas tahun 2011. Beberapa 

teori dalam buku ini juga digunakan sebagai dsar landasan untuk 

menyusun konten pada perancangan ini. 

c. Video Youtube „Kehebatan Petugas Pengatur Lalu Lintas Udara di 

Bandara Juanda‟oleh Net Jatim yang di publikasikan pada tanggal 

28 April 2014 dan „Pemandu Lalu Lintas Udara atau ATC adalah 
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Profesi Tingkat Stress Tinggi‟ oleh Net News pada tanggal 8 Januari 

2015. Digunakan untuk dasar menyusun konten profesi air traffic 

controller (ATC) dalam perancangan. 

d. Video Youtube „#CeritaKru Lion Air Group – Tugas Teknisi 

Pesawat‟ oleh Lion Air Group yang di publikasikan pada 8 Maret 

2018. Digunakan sebagai landasan menyusun konten profesi teknisi 

pesawat udara. 

e. „Psikologi Perkembangan‟ karya Drs. Zulkifli L. terbitan PT Remaja 

Rosdakarya. Untuk mengetahui deskripsi umum mengenai anak usia 

10-12 tahun. 

f. „Media Pembelajaran‟ oleh Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A. untuk 

mengetahui jenis-jenis media pembelajaran berdasarkan 

klasifikasinya. 

g. „Media Komunikasi Pembelajaran‟ oleh Prof. Dr. Wina Sanjaya, 

M.Pd. untuk mengetahui jenis media pembelajaran khususnya 

multimedia interaktif. 

h. „Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan‟ oleh 

Ariesto Hadi Sutopo. Terbitan Graha Ilmu tahun 2012. Untuk 

mengetahui perkembangan pendidikan di era globalisasi, multi 

media interaktif, dan objek multimedia dalam pendidikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Depth Interview 

4.1.1 Dosen Psikologi 

Berikut merupakan hasil wawancara beserta analisa yang didapatkan 

dari depth interview dengan Bapak Rudi Cahyo : 

a. Belajar identik dengan aktivitas kognitif. Salah satu teori bahwa aktvitas 

belajar dipengaruhi oleh usia perkembangan anak adalah teori dari 

Piaget. Pada usia 7-11 tahun merupakan fase operasional konkret dimana 

anak pada usia ini sudah mulai berpikir dengan logika, namun pemikiran 

logika harus didasarkan pada hal-hal konkret seperti menggunakan benda 

sebagai bantuan alat peraga, sehingga dalam  membuat buku cerita untuk 

usia 7-11 tahun, lebih banyak menggunakan komposisi gambar ataupun 

ilustrasi.  

b. Cita-cita lebih tepat dikenalkan pada anak usia tahap operasional formal 

atau konkret, pada usia 10-12 tahun, namun tidak berarti anak TK dan 

playgroup dilarang memiliki cita-cita, hanya saja konteksnya yang 

mereka bicarakan adalah keinginan dan tidak melihat kelebihan yang ada 

pada diri mereka sendiri, sehingga dapat berubah-ubah berdasarkan cita-

cita yang mereka lihat pada lingkungannya. Jika secara konsisten dapat 

mendampingi proses perkembangan anak pada bakat dan minatnya, maka 

hal tersebut dapat membantu anak untuk mencapai cita-citanya. 

Sebaliknya jika anak tidak paham atau tidak mengetahui mengenai cita-

citanya, harus dibantu mengenali kembali sesuatu yang dapat dilakukan 

dengan mudah oleh dirinya, dengan melihat kemampuan yang dimiliki. 

Dengan hal seperti itu dapat membantu dalam mencapai cita-citanya. 

Selain itu memberikan referensi cita-cita pada anak dapat melalui 

konteks profesi atau pekerjaan, yaitu dengan cara mengenal berbagai 

macam karakter dari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan anak, 
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missal anak lebih suka dengan karakter pekerjaan yang mengandalkan 

logika, mekanik, maupun bertemu atau berhadapan dengan orang. 

c. Dalam membuat sebuah cerita untuk anak terdapat beberapa unsur yang 

diperhatikan, antara lain umur sebagai acuan, pemilihan kata, perluasan 

logika juga dibatasi, sebaiknya menggunakan alur maju, dan setting 

peristiwa. Pada fase sebelum abstrak, setting peristiwa pada sebuah cerita 

sebaiknya mnggunakan satu setting dengan menggunakan banyak cerita. 

Sedangkan pada anak yang dapat berpikir abstrak dapat menggunakan 

dua sampai tiga setting cerita dengan mengikuti satu alur. 

d. Untuk menghindari jumlah keseluruhan kata yang banyak pada cerita 

anak, dapat dilakukan dengan menentukan satu setting peristiwa yang 

sederhana, alur maju dengan 3-4 bagian, contoh, tokoh dalam cerita 

menemukan masalah, kemudian mengatasi masalah dengan keterampilan 

yang dimiliki tokoh, dan yang terakhir merupakan hasil atau manfaat 

yang dikerjakan oleh tokoh cerita. Kompleks atau sederhananya sebuah 

cerita dapat dibuat setelah kerangka cerita tersebut terbentuk. Pada 

dasarnya kerangka cerita mengikuti poin-poin sederhana seperti , once 

upon a time, everyday, one day, because of that, dan until finally. Untuk 

menghindari panjangnya kalimat dalam sebuah cerita, sebaiknya dalam 

satu kalimat hanya menggunakan satu ide pokok. Kemudian mengikuti 

standar kalimat S-P-O-K. Jika seorang anak bisa memahami kalimat 

lebih banyak, maka dapat digunakan kalimat majemuk (2 ide kalimat) 

dengan tetap mengikuti standar kalimat S-P-O-K. 

e. Dalam  buku cerita pengenalan profesi terdapat beberapa bagian 

komponen informasi dalam sebuah profesi yang perlu dikenal 

diantaranya ada informasi pokok dan informasi pokok beserta informasi 

tambahan. Informasi pokok hanya terdiri dari deskripsi profesi, tugas 

atau peran, tempat, waktu, dan siapa yang berhubungan dengan profesi 

tersebut. Sedangkan informasi tambahan merupakan komponen karier 

seperti informasi pendidikian dalam mencapai cita-cita tersebut. 
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Hasil analisis yang dihasilkan pada jawaban wawancara tersebut, jika 

dihubungkan dengan penelitian ini adalah konten pengenalan cita-cita lebih tepat 

dikenalkan kepada anak usia 10-12 tahun, dimana usia tersebut berada di antara 

fase operasional konkret dan formal. Sebab, pada usia tersebut mereka sudah 

dapat mulai berpikir kritis dan abstrak serta mampu menilai cita-cita sesuai 

karakter yang dimiliki oleh mereka. Untuk membuat sebuah buku cerita pada usia 

ini diperlukan lebih banyak gambar, benda, atau peraga karena pemikiran pada 

usia ini harus didasarkan pada hal yang konkret atau berwujud, dapat dilihat dan 

diraba. Untuk menghindari jumlah keseluruhan kata yang banyak pada buku cerita 

anak, dapat dilakukan dengan cara menentukan alur maju dengan 3-4 kerangka 

dasar didalam cerita, dan menggunakan satu ide pokok dengan mengikuti standar 

kalimat S-P-O-K pada kalimat cerita. Pengenalan profesi pada anak memiliki dua  

komponen informasi  yang harus diketahui yaitu informasi pokok dan informasi 

tambahan, dimana informasi pokok merupakan informasi yang terdiri dari 

deskripsi profesi, tugas atau peran, tempat, waktu, dan siapa yang berhubungan 

dengan profesi tersebut. Sedangkan informasi tambahan merupakan komponen 

karier seperti pendidikan yang harus ditempuh untuk mencapai cita-cita tersebut. 

4.1.2 Tim Pengajar ATKP Surabaya 

Berikut merupakan definisi dari jenis profesi penerbangan serta 

fenomena pesatnya perkembangan industri penerbangan oleh Bapak Rizky 

dan Bapak Dimas selaku tim pengajar di ATKP Surabaya. 

a. Jenis Profesi Penerbangan 

1. Flight Operation Officer (FOO) 

Tugas utama FOO terkait dengan pilot. Sebelum pilot terbang, harus 

membuat flght plan atau rencana penerbangan. rencana penerbangan dari 

pilot diserahkan kepada FOO berupa flight plan format. Setelah itu  FOO 

mengantarkan ke unit briefing office. Unit briefing office bertugas 

menginput data-data penerbangan seperti nomer penerbangan, registrasi, 

nama pilot, waktu tempuh, bahan bakar, dan bandara alternatif. 

Kemudian unit briefing office menyerahkan ke unit ATC, sehingga ATC 
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mengetahui rute penerbangan yang akan dilewati oleh pilot. Tugas FOO 

yaitu mengantarkan flight plan yang telah diisi oleh pilot. Tetapi rata-rata 

karena pilot juga memiliki tugas di kokpit maka FOO juga dapat 

membantu mengisikan flight plan dengan koordinasi dan mendapat tanda 

tangan resmi dari pilot. 

2. Air Traffic Controller (ATC) 

Unit ATC memiliki 5 tugas yaitu, mencegah tabrakan pesawat di 

udara mulai dari pesawat takeoff, en route, descending hingga arrival. 

Dari proses pesawat tersebut peralihan tugas dimulai dari tower. Tower 

bertugas mengatur pesawat dari ground sampai airborne (taking off). 

Setelah taking off bukan tanggung jawab dari tower, tetapi tugas dari 

radar. Radar memiliki dua jenis yaitu, radar service dan non radar 

service. Jika non radar service mengontrol pesawat dengan melihat peta 

dan harus mengetahui posisi pesawat. Sedangkan radar service terlihat 

tampilan pesawat. Radar service tersedia pada bandara besar, sedangkan 

non radar tersedia pada bandara seperti Padang, Bandung, dan Mataram. 

Radar berfungsi memantau pesawat untuk terbang dari bandara asal ke 

bandara tujuan, misalnya dari Surabaya menuju Jakarta, pesawat akan 

dipantau melalui tower dari Juanda, setelah itu ke APP (Approach 

Control Service) radar dari Juanda, kemudian diambil alih oleh acc dari 

Jakarta, lalu ke APP (Approach Control Service) Jakarta untuk 

descending (turun), dan setelah itu ke tower Jakarta untuk landing atau 

mendarat. Ke-dua, mencegah tabrakan antara pesawat udara dan 

halangan di sekitarnya seperti gunung, karena pesawat memiliki titik buta 

saat terbang di udara sehingga pilot tidak dapat melihat benda yang 

berada diatas atau dibawahnya sehingga ini menjadi tugas ATC untuk 

memantau pesawat terbang. Ke-tiga mempercepat dan menjaga 

kelancaran lalu lintas udara, seperti mencegah pesawat delayed terlalu 

lama di darat atau pesawat terlalu lama holding di udara. Ke-empat, 

memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan keselamatan 

penerbangan seperti cuaca. Ke-lima, membantu unit SAR jika terjadi 
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kecelakaan, dimana yang mengetahui posisi kecelakaan  terakhir pesawat 

adalah ATC. Tidak hanya SAR tetapi jika ada penumpang yang akan 

melahirkan saat pesawat landing maka ATC menginformasikan pada 

medical assistant untuk koordinasi dan membantu penumpang tersebut. 

3. Teknisi Pesawat Udara 

Istilah teknisi pesawat dapat disebut juga bengkel pesawat, jadi tugas 

teknisi pesawat udara adalah bertugas merilis dan mengijinkan pesawat 

untuk layak terbang atau tidak. Tidak hanya teknisi pesawat saja yang 

penting, tetapi juga teknisi bandara yang memiliki alat-alat navigasi 

udara. Alat navigasi udara berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat 

saat di udara.  Alat navigasi tersebut ditanam ditanah sehingga pilot saat 

akan mengetahui posisi pesawat dengan bantuan alat di pesawat yang 

bernama Automatic Direction Finder (ADF). 

4. Marshalling atau Petugas Parkir Pesawat 

Tugas marshalling yaitu mengatur berbagai macam parking stand 

pesawat. Parking stand memiliki dua jenis, parking stand bernomor atau 

tidak bernomer. Marshaling juga mengatur antara jarak pesawat satu 

dengan yang lain seperti jarak antara ujung sayap pesawat, daerah 

semburan mesin jet dari pesawat, dan lain-lain. 

5. Ground Handling 

Berbagai macam tugas pelayanan pesawat udara saat pesawat berada 

di daerah parkir pesawat, baik sesudah mendarat atau sebelum lepas 

landas, seperti memberikan pelayanan pax step atau tangga peswat pada 

penumpang, dan mengangkut bagasi penumpang ke pesawat. 

6. Apron Movement Control (AMC) 

Bertugas mengatur pergerakan yang ada di apron atau daerah parkir 

peswat. Selain itu juga mengatur pergerakan penumpang yang akan 

menuju ke pesawat dengan jalan kaki dengan menandai daerah aman dan 

bahaya agar penumpang dapat masuk ke pesawat dengan aman. 

Memeriksa dan menjauhkan benda-benda yang dapat merusak pesawat 

udara  ada di landasan. 
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7. Aviation Security (Avsec) 

Keselamatan dan keamanan penerbangan dimulai dari tugas avsec. 

Avsec bertugas mengatur dan memeriksa seseorang terhadap barang 

berbahaya atau dangerous good mulai dari check-in sampai ke gate. 

Tidak jarang penumpang di bandara membawa korek api, gunting, dan 

benda-benda logam yang seharusnya di periksa oleh avsec sebelum 

penumpang masuk ke daerah terbatas bandara atau pesawat terbang. 

Selain itu juga seringnya ancaman bom di bandara, hal ini juga menjadi. 

tanggung jawab bagi avsec untuk menjaga keamanan dan keselamatan 

penerbangan. 

8. Customer Service 

Customer service terdapat berbagai jenis, yaitu bagian informasi, 

pasasi atau petugas check-in counter, dan bagian informasi gate. Bagian 

informasi bertugas memberikan informasi denah atau tempat umum di 

bandara, pelayanan informasi jadwal penerbangan, serta pelayanan 

umum terkait dengan penggunaan jasa bandara. Sedangkan check-in 

counter bertugas untuk meregistrasi tiket penumpang sebelum naik 

pesawat. 

b. Fenomena Open Sky 

Open sky merupakan kebijakan membuka batas wilayah penerbangan 

sehingga membebaskan setiap maskapai penerbangan bisa masuk ke batas 

wilayah yang sebelumnya dilarang, kecuali daerah block air space seperti 

bandara yang dikhususkan untuk kegiatan militer di Madiun. Dampak open 

sky terhadap maskapai memiliki dampak positif dan negatif. Dampak 

postifnya maskapai dapat memasuki  rute-rute yang berada di wilayah luar 

negeri, tetapi dampak negatifnya kita juga dapat menampung maskapai dari 

luar negeri ke dalam negeri. Hal tersebut jika dilihat dari segi administrasi 

akan membawa keuntungan pendapatan pemasukan atau income, tetapi  

untuk pengaturan ATC akan menambah tingkat kesulitan, karena 

bertambahnya jumlah pesawat yang masuk dan traffic yang mengantri pada 
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suatu bandara. Namun hal tersebut akan terselesakan dengan baik jika 

didukung dengan sumber daya manusia yang cukup dan alat navigasi yang 

baik. Tidak semua bandara di Indonesia siap dalam mendukung open sky, 

kecuali seperti Soekarno Hatta, Juanda, Makassar, dan Bali yang jauh lebih 

siap. Banyaknya  pembangunan bandara di Indonesia saat ini, merupakan 

bentuk nawa cita presiden Joko Widodo yang salah satunya bertujuan untuk 

menghadapi open sky. Hal ini sebaiknya diikuti dengan pengembangan 

sumber daya manusia yang baik dan merata di seluruh bandara di Indonesia 

seperti sumber daya manusia dari petugas ATC, Teknis, dan personel 

bandara. 

Pada hasil analisis jawaban diatas menjelaskan bahwa jenis profesi 

penerbangan tidak hanya terdiri dari pilot dan pramugari saja, tetapi juga 

beberapa profesi lain yang terkait dengan tujuan mencapai keamanan dan 

keselamatan penerbangan. Peristiwa open sky membuat bandara-bandara di 

Indonesia melakukan pengembangan, salah satunya dengan menambah 

sumber daya manusia atau profesi di dunia penerbangan terkait dengan 

operasional bandara. Banyaknya jenis profesi di dunia penerbangan dapat 

dijadikan referensi cita-cita anak khususnya di dunia penerbangan. Pihak dari 

stakeholder menyetujui jika profesi penerbangan tersebut disosialisasikan 

pada anak-anak usia sekolah dasar dengan melalui buku digital interaktif 

berbasis aplikasi mobile sebagai pengetahuan dan referensi cita-cita di dunia 

penerbangan. Stakeholder berpendapat, terkadang peserta didik yang akan 

mendaftar di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya tidak 

paham dengan jurusan penerbangan yang dipilih atau salah menafsirkan  

jurusan penerbangan yang ada di ATKP Surabaya. Stakeholder memberi 

saran alternatif kepada penulis mengenai konten bahwa penulis dapat juga 

membahas penjelasan dari isi di suatu bandara serta profesi yang ada 

didalamnya. Menurut stakeholder, hal ini sangat baik jika profesi 

penerbangan tersebut mulai disosialisasikan kepada anak-anak sehingga anak 
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banyak mengenal profesi selain pilot yang juga berperan dalam keselamatan 

penerbangan sebagai referensi cita-citanya. 

 

Gambar 4.1 Dokumentasi wawancara tim pengajar ATKP Surabaya 

(Fatullah,2016) 

 

4.1.3 Talk Show Sharing Dongeng 

Dibawah ini merupakan hasil notula selama talk show berlangsung. 

Pada kriteria jumlah kata dalam setiap halaman, anak kelas 3 SD atau usia 9 

tahun sudah dapat membaca dengan 10 hingga 15 kalimat. Untuk usia 9 ke 

atas sudah dapat membaca lebih dari 15 kalimat. Dalam membuat narasi 

terdapat cara penulisan yang harus diperhatikan, berikut cara penulisannya: 

a. Gunakan perumpamaan yang lucu, menggunakan kata hiperbola 

b. Buat tulisan yang berkesan melibatkan anak 

c. Jelas dan akurat 

Pada sebuah cerita, hanya memiliki empat unsur tahapan cerita yaitu: 

1. Beginning: pengenalan tokoh dan situasi 

2. Middle: menceritakan Si tokoh dengan objektif 

3. Falling action: hambatan yang dialami tokoh (konflik) 

4. Ending: penyelesaian masalah oleh tokoh. 
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Gambar 4.2 Dokumentasi sharing dongeng 

(Fatullah,2016) 

 

4.2 Hasil Observasi 

a. Observasi di Sekolah Dasar Surabaya 

Gambar 4.3 Dokumentasi observasi di SD Surabaya 

(Fatullah,2016) 

 

Hasil observasi mengenai pengetahuan siswa-siswi pada jenis profesi 

penerbangan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden hanya 

mengetahui profesi pilot dan pramugari saja dalam profesi penerbangan. Hal 

tersebut membuktikan bahwa faktor lingkungan di sekitar anak masih 

mempengaruhi dalam hal mengenalkan profesi yang dinilai lebih populer 

serta berwibawa, sehingga tidak didasarkan pada pengetahuan akan minat dan 

bakat anak yang dapat menyebabkan pengetahuan mereka pada macam-

macam profesi penerbangan tidak cukup luas. Dari hasil observasi tersebut, 

penulis menilai adanya peluang untuk memperkenalkan macam-macam 

profesi penerbangan yang disertai dengan pemberian langkah dalam 
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mencapai profesi tersebut melalui jenjang pendidikan yang harus di lalui serta 

menanamkan sikap di usia dini untuk ikut menciptakan keselamatan 

penerbangan yang aman dalam bertransportasi udara. 

b. Observasi di Bandara Juanda Surabaya 

Observasi dilakukan di Bandara Juanda Surabaya, guna mengamati dan 

melakukan studi suasana lingkungan di bandara dengan cara melakukan 

pengambilan gambar sebagai refrensi penggambaran latar suasana pada 

cerita. Berikut merupakan hasil gambar yang diambil untuk dijadikan refrensi 

latar suasana: 

 Daerah sisi darat 

Daerah ini meliputi landasan parkir pesawat (apron), landasan 

hubung (taxiway), dan landasan pacu. Selain itu juga terdapat 

kendaraan di bandara yang bertugas melayani pesawat, seperti mobil 

catering, bis pengantar penumpang, tangga penumpang, truk bahan 

bakar, dan kereta barang. Pengambilan gambar di daerah ini akan 

digunakan sebagai refrensi penggambaran latar suasana pada seri cerita 

profesi teknisi yang melakukan pemeriksaan pesawat di daerah apron 

sebagai teknisi line maintenance. Berikut merupakan hasil gambar yang 

didapatkan. 

 

Gambar 4.4 Latar suasana lapangan udara 

(Fatullah, 2016) 
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 Gedung terminal bandara 

Pengambilan gambar di gedung bandara meliputi ruang check-in 

counter dan ruang tunggu serta objek-objek yang berada di ruangan 

tersebut, salah satunya layar informasi jadwal penerbangan. Gambar 

tersebut diguanakan sebagai refrensi latar suasana dalam seri pilot di 

bagian prolog cerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Latar suasana gedung terminal bandara 

(Fatullah, 2016) 

 

4.3 Hasil Kuesioner 

Kuesioner diberikan kepada responden anak kelas 5 SD di SDN Rungkut 

Kidul 1, SDN 1 Gading Kenjeran, dan SDN Kemayoran 1 Surabaya dengan 

jumlah 125 responden. Berikut merupakan hasil kuesioner yang didapatkan. 
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1. Ragam pemilihan cita-cita pada siswa-siswi kelas 5 SD 

 

Gambar 4.6 Cita-cita anak pada profesi penerbangan 

(Fatullah, 2016) 

 

Dari grafik batang tersebut, profesi penerbangan yang terdiri dari pilot dan 

pramugari termasuk cita-cita yang memiliki peringkat pilihan terendah, 

ditambah dengan pengetahuan anak akan jenis profesi penerbangan yang 

diketahui hanya pilot dan pramugari saja. Padahal menurut data dari data 

kementerian perhubungan, selain profesi pilot, juga terdapat 500 tenaga 

profesi ATC dan 1000 profesi teknisi pesawat yang dibutuhkan per-tahunnya 

oleh dunia penerbangan di Indonesia. Hal tersebut merupakan peluang untuk 

mengenalkan anak pada macam-macam profesi penerbangan dengan tujuan 

mengeksplor pengetahuannya tentang profesi penebangan. 

2. Pengetahuan anak pada macam-macam profesi penerbangan. 

Pada grafik dibawah menunjukkan 43%  responden memilih profesi pilot 

sebagai salah satu profesi di dunia penerbangan yang paling diketahui. Angka 

tersebut merupakan angka terbesar dibandingkan dengan pengetahuan anak 

akan profesi penerbangan lainnya. Kemudian angka terbesar ke-dua setelah 

profesi pilot yaitu pramugara/i sebesar 26%. Sedangkan pengetahuan 

terendah akan profesi penerbangan terdapat pada profesi teknisi dan pemandu 

lalu lintas udara (ATC) yang memiliki tugas dan peran dibalik layar,  tetapi 

juga merupakan profesi yang berperan penting dalam konteks keselamatan 

penerbangan. 
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Gambar 4.7 Grafik Pengetahuan anak pada profesi penerbangan 

(Fatullah, 2016) 

 

3. Aspek yang ingin diketahui dari profesi penerbangan. 

Pada grafik ini, responden menilai bahwa hampir semua aspek informasi 

pada profesi merupakan hal penting untuk diketahui, terutama pada langkah 

pendidikan dalam mencapai profesi, kemudian keahlian profesi dalam 

melakukan tugas atau peran, serta alat yang digunakan dalam bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Aspek keingintahuan pada profesi penerbangan 

(Fatullah, 2016) 

 

4. Profesi yang  ingin diketahui berdasarkan kondisi kerja profesi. 

Pada bagian ini penulis ingin mengetahui profesi penerbangan apa saja 

yang akan dimuat dalam perancangan ini melalui ketertarikan anak-anak pada 

kategori kondisi kerja profesi. Berikut merupakan hasil grafik yang 

didapatkan. 



60 
 

 

Gambar 4.9 Grafik pemilihan aktivitas profesi 

(Fatullah, 2016) 

 

Grafik tersebut, menunjukkan hasil 74% anak-anak tertarik  pada profesi 

penerbangan yang melibatkan aktifitas bekerja yang terkait dengan proses 

pesawat saat terbang hingga mendarat. Dari angka terpilih akan ditinjau ulang 

dengan meihat data pada poin nomor dua mengenai pengetahuan anak-anak 

akan macam-macam profesi penerbangan, sehingga didapatkan kesimpulan 

bahwa profesi yang terkait dengan proses pesawat saat terbang hingga 

mendarat, yaitu profesi pilot, air traffic controller (ATC), dan teknisi pesawat 

udara. 

5. Mengetahui pengalaman dan pendapat  anak pada buku cerita. 

Dari seluruh jumlah responden, anak-anak sudah pernah membaca buku 

cerita anak. Jenis buku yang dibaca dan disukai merupakan buku yang 

memiliki lebih banyak unsur gambar atau ilustrasi sebagai komposisi dalam 

cerita. Hal tersebut menjadi acuan bagi penulis dalam perancangan ini. 

Waktu yang  digunakan responden untuk membaca buku, yaitu di saat 

waktu luang atau sedang istirahat, dimana kegiatan membaca tidak menjadi 

beban bagi responden dan dapat menjadi hiburan di waktu luang. Selain itu, 

sebesar 68% responden menjawab bahwa buku yang dibaca berasal dari 

peminjaman di perpustakaan, dimana anak-anak lebih memilih memanfaatkan 

fasilitas yang ada, namun  keterjangkauan tersebut hanya berada di 

lingkungan sekolah saja. Oleh karena itu media buku digital interaktif 



61 
 

berbasis aplikasi ini dapat menjadi alternatif media yang dapat menjangkau 

audien dengan luas. 

  

 
Gambar 4.10 Grafik pengalaman membaca buku 

(Fatullah, 2016) 

 

4.4 Persona 

Metode persona digunakan untuk mengetahui karakteristik atau kebiasaan 

target audien dalam berinteraksi pada media digital, khususnya pada smartphone 

serta ketertarikannya pada buku digital interaktif sebagai salah satu sumber 

informasi menambah pengetahuan. Berikut merupakan karakteristik psikografi 

audiens yang didapat dari data persona. 
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Nama  : Rikko Renaldy Ahmat 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 9 Tahun 

Kelas  : 4 

 

Tabel 4.1 Persona anak pada konten digital 

No Foto Profil Biodata 

1. 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : Herman Surya W. 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 11 Tahun 

Kelas  : 5 

 

Nama  : M. Fahri Maulana 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 10 Tahun 

Kelas  : 5 

 
Nama  : M. Fahmi Maulana 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 12 Tahun 

Kelas  : 6 

 

Nama  : Gagah Baragisel Nausan 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 12 Tahun 

Kelas  : 6 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nama  : Jose 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 10 Tahun 

Kelas  : 5 

 
Nama  : Adi Rizky Satria Bayu 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 12 Tahun 

Kelas  : 6 

 

Nama  : Nayo Fairus Syaputra 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 10 Tahun 

Kelas  : 4 

 
Nama  : Ilham 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 10 Tahun 

Kelas  : 4 

 
Nama: Melinda Sara W. 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia: 12 Tahun 

Kelas: 6 
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Karakteristik: 

 Usia 10-12 tahun, Laki-laki dan Perempuan 

 Memiliki hobi olahraga seperti sepak bola, berenang, memancing, 

skateboard, menyanyi, menggambar dan menulis 

 Bermain HP (smartphone) untuk bermain game, media sosial dan 

mencari informasi di internet untuk tugas sekolah 

 Device smartphone yang dipakai berjenis android 

 Game HP yang dimainkan, seperti Helix Jump, Clash of Clans, Clash 

Royale, Mobile Legends, minecraft, Zombie Tsunami, Bow Master, 

Talking Tom, game bola, game memasak, game kasir, Subway Surf, 

Talking Tom, dan Hago 

 Media sosial dan situs web yang dimainkan, seperti instagram, whatsapp,  

facebook dan youtube. 

 Rata-rata waktu yang digunakan untuk bermain HP dalam sehari yaitu 1 

jam 

 Waktu yang paling sering digunakan bermain HP yaitu siang hari setelah 

pulang sekolah. 

Dari data persona di atas, karakteristik yang dimiliki audiens, yaitu anak usia 

10-12 tahun, laki-laki dan perempuan yang menyukai kegiatan aktif, seperti hobi 

berolahraga, kemudian menggunakan smartphone (HP) untuk bermain game, 

aplikasi pembelajaran interaktif, bermedia sosial, dan browsing untuk tugas 

sekolah. 

Dilihat dari beberapa game yang dimainkan oleh audiens, gaya gambar dan 

visual yang disukai merupakan jenis gambar kartun dengan teknik warna flat 

vektor dan digital coloring. Hal tersebut dapat menjadi acuan dalam pembuatan 

visual pada perancangan buku digital interaktif ini. berikut ini merupakan jenis 

gambar flat vektor dan digital yang disukai oleh audiens. 
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Gambar 4.11 Jenis teknik warna vektor dan digital 

Sumber: diambil dari berbagai sumber internet 

 

Disamping kebiasaan penggunaan HP, juga dilakukan pengujian media 

eksisting, yaitu antara media buku cetak dengan media digital interaktif kepada 16 

responden anak usia 10-12 tahun. Setelah ke-dua jenis media di uji cobakan, 

menunjukkan 90% anak-anak lebih tertarik pada media buku digital interaktif, dan 

88% memilih setuju bahwa isi cerita yang dikemas dalam buku digital interaktif 

mudah dipahami oleh anak-anak. 

4.5 Hasil User Testing 

Pada hasil  uji coba prototype kepada 16 responden usia 10-12 tahun, 

ditemukan beberapa  tanggapan dan respon dari pengguna. Adapun hasil yang 

diperoleh dari user testing yaitu: 

a. Keinginan pengguna untuk mengetahui isi dari buku digital interaktif 

profesi penerbangan berbasis aplikasi. 

 Pengguna sangat aktif dalam mencari tahu fungsi interaktif pada 

konten, baik dari fungsi tatap muka (interface) maupun ilustrasi yang 

dapat bergerak. 

 Graphical user interface membantu pengguna untuk menulusuri 

konten.  

 Pengguna memilih materi secara acak sesuai dengan keinginan mereka. 

 Pengguna berhasil menyelesaikan bacaan pada setiap seri ceritanya. 
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b. Penilaian pengguna terhadap tampilan aplikasi antara lain yaitu, pada 

interaksi tatap muka (interface), ilustrasi, narasi cerita, dan latar musik 

yang ada pada aplikasi buku digital interaktif pengenalan profesi 

penerbangan. 

 Pengguna mudah dalam mengoperasikan aplikasi buku digital dengan 

ukuran tingkat kemudahan sebesar 90%. 

 Pengguna mudah memahami fungsi tombol navigasi yang ada pada 

buku digital ini dengan tingkat kemudahan 85%..   

 Sebesar 97.5% ilustrasi cerita dapat membantu pengguna dalam 

memahami materi pengenalan jenis profesi penerbangan. 

 Sebesar 92.5 %, pengguna merasa terhibur dengan adanya opsi musik 

sebagai musik latar pada buku digital ini. 

 Pengguna paham terhadap materi jenis profesi penerbangan dengan 

tingkat kepahaman sebesar 90%. 

 Pengguna tertarik dengan aplikasi buku digital interaktif dengan tingkat 

ketertarikan sebesar 96.25% 

 97.5 % aplikasi buku digital interaktif ini dinilai bermanfaat bagi 

pengetahuan pengguna. 
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Gambar 4.12 Dokumentasi uji coba prototype aplikasi 

(Fatullah, 2016) 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”  
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BAB V 

KONSEP DAN IMPLEMENTASI DESAIN 

 

Keputusan desain perancangan ini diambil dengan menghubungkan 

kebutuhan dan keinginan yang melibatkan hasil penelitian seperti wawancara 

kepada stakeholder, kuisoner, data sekunder berupa literatur dan observasi kepada 

target audien yaitu anak usia 10-12 tahun yang merupakan pihak terkait dengan 

permasalahan  perancangan ini. Pada perancangan yang dihasilkan, harus mampu 

menjawab kebutuhan informasi yang diperoleh anak berkaitan dengan pengenalan 

profesi  pada cita-cita dunia penerbangan untuk anak usia 10-12 tahun. Kemudian 

ditinjau kembali dengan menilai tanggapan anak mengenai pengemasan informasi 

konten dan unsur desain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

5.1 Target Audien 

Penentuan target audiens akan dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan 

segmentasi demografi, targetting, dan positioning produk. 

a. Segmentasi Demografi 

Berdasarkan demografi, perancangan ini memiliki target usia sebagai 

berikut: 

Tabel 5.1 Segmentasi demografi 

Usia (Tahun) 

7-8 
8-10 

sekunder 

10-12 

primer 
12-14 

 

 Anak usia 10-12 Tahun 

Pemilihan anak usia 10-12 tahun sebagai target audien utama 

berdasarkan kategori anak masa pra remaja yang ditandai dengan 

meningkatnya cara berpikir kritis dan selalu menanyakan sebab-akibat 

menggunakan sanggahan pendapatnya. Minat dan aktivitas mulai 
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mencerminkan apa yang disukai dari tiap individu yang mengarah pada 

perencanaan karir. 

 Pendidikan Sekolah Dasar (kelas 5) 

 Laki-laki dan Perempuan 

 Tinggal di daerah perkotaan (Surabaya) 

b. Targetting 

 Laki-laki dan Perempuan 

 Usia 10-12 tahun 

 Memiliki hobi olahraga seperti sepak bola, memancing, skateboard, 

menyanyi, menggambar dan menulis. 

 Bermain HP (smartphone) untuk bermain game, media sosial dan 

mencari informasi di internet untuk tugas sekolah 

 Menyukai konten pembelajaran buku digital 

 Device smartphone yang dipakai berjenis android 

 Game HP yang dimainkan, seperti Helix Jump, Clash of Clans, Clash 

Royale, Mobile Legends, minecraft, Zombie Tsunami, Bow Master, 

Talking Tom, game bola, game kasir,  Helix Jump, Hago, game 

memasak, Subway Surf. 

 Menyukai jenis gambar kartun 

 Media sosial dan situs web yang dimainkan, seperti instagram, 

whatsapp,  facebook dan youtube. 

 Rata-rata waktu yang digunakan untuk bermain HP dalam sehari yaitu 

satu jam 

 Waktu yang paling sering digunakan bermain HP yaitu siang hari 

setelah pulang sekolah. 

c. Positioning 

Unique Selling point (USP) dari perancangan ini dibandingkan dengan 

konten yang menjelaskan profesi untuk anak-anak, yaitu sebagai media 

buku digital interaktif  berbentuk aplikasi mobile cerita pengenalan profesi 

dunia penerbangan dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang 
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interaktif yaitu dalam bentuk gambar bergerak, narasi, dan musik latar. 

Media buku digital interaktif ini memiliki konten yang mampu membangun 

imajinasi anak tentang  pengetahuan profesi yang lebih memfokuskan  

mengenai keprofesian beserta aktivitas yang dikerjakan di bandara sehingga 

anak-anak tidak harus meninjau langsung ke lokasi bandara. Selain itu, juga 

dapat meneladan sikap teladan dari masing-masing profesi penerbangan. 

5.2 Kata Kunci (keyword) 

 

 

Gambar 5.1 Bagan keyword 

(Fatullah, 2016) 
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5.3 Deskripsi Keyword 

Keyword yang digunakan pada konsep media ini yaitu “Kini lebih dekat 

menuju impian profesi penerbangan.” kata tersebut memiliki makna dan tujuan 

untuk mengenalkan jenis profesi penerbangan kepada anak-anak melalui media 

digital yang akrab penggunaanya oleh target audien. Media digital yang 

digunakan merupakan buku digital interaktif dengan pengemasan isi cerita yang 

komunikatif sehingga anak dapat mengenal lebih dekat, mengeksplor, dan mampu 

memahami konten cerita profesi penerbangan dengan mudah. selain itu, juga 

memudahkan untuk menjawab kebutuhan anak akan penambahan refrensi pilihan 

cita-cita serta langkah pendidikan yang dapat diketehaui sejak dini. Berdasarkan 

makna tersebut, maka perancangan ini memiliki konsep mengenal profesi 

penerbangan dengan lebih dekat untuk memudahkan anak mencapai cita-cita di 

dunia penerbangan. 

5.4 Judul Aplikasi 

Aplikasi ini memiliki judul atau nama Adventure in The Airport. Judul ini 

dipilih karena kata adventure memiliki arti petualangan yang erat terkait dengan 

ciri karakteristik target audien yang aktif, memiliki hobi berolahraga yang 

menggambarkan menyukai kegiatan fisik seperti kegiatan menjelajahi,   

sedangkan in The Airport mewakili konten tema macam-macam profesi 

penerbangan yang terlibat dalam kegiatan keamananan penerbangan di sebuah 

bandara. 
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5.5 Kriteria Desain 

Dalam kriteria desain ini, akan membahas tentang hal-hal penting sebagai 

acuan untuk mempermudah proses desain. Berikut merupakan bagan konsep dari 

perancangan ini. 

 

Gambar 5.2 Kriteria konsep desain 
(Fatullah, 2016) 

 

5.5.1 Komunikasi 

Aplikasi buku interktif digital berbasis mobile ini, menggunakan bahasa 

baku Indonesia dalam penyampaian komunikasinya, mengingat target 

perancangan ini adalah anak usia 10-12 tahun. hal tersebut dimaksudkan untuk 

memudahkan target audien dalam memahami isi narasi cerita. Selain itu, 

terdapat  pendekatan komunikasi dengan target audien guna mendukung 

tercapainya tujuan perancangan ini, antara lain: 

a. Sikap Moral 

Dalam penyampaian sebuah informasi di setiap cerita tokoh profesi 

penerbangan, terdapat sikap moral dari tokoh profesi yang dapat diteladani 

bagi audien serta sikap profesi yang mencerminkan untuk selalu 

menciptakan penerbangan  yang aman dan nyaman dalam menggunakan 

transportasi udara. 
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b. Pengetahuan 

Pada seri cerita profesi penerbangan  juga memuat pengetahuan tentang 

dunia penerbangan serta langkah untuk dapat mencapai profesi penerbangan 

tersebut yang dapat diperoleh audien melalui narasi cerita. Hal tersebut juga 

didukung dengan objek interaktif yang dapat mendukung pemahaman 

audien saat membacanya. 

c. Estetika 

Pendekatan komunikasi estetika ini terdiri dari pemilihan karakter, 

tampilan layout, tampilan interface atau antar muka beserta peletakkannya 

dan struktur navigasi yang mudah dipahami oleh anak-anak. Selain itu juga 

didukung dengan gambar ilustrasi yang dapat bergerak jika disentuh dengan 

diiringi musik latar yang membuat semakin menarik pada setiap 

halamannya. 

5.5.2 Konten 

Konten yang akan dimuat merupakan materi berupa pengenalan ragam 

profesi penerbangan sebagai eksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan 

lebih banyak mengenai profesi penerbangan maupun tentang dunia 

penerbangan. terdapat tiga jenis profesi penerbangan yang akan dibahas, yaitu 

profesi pilot, air traffic controller (ATC), dan teknisi pesawat udara. Adapun 

yang mendasari pemilihan tiga profesi di atas merupakan data dari 

kementerian perhubungan yang menunjukkan profesi penerbangan dengan 

jumlah kebutuhan lebih pada setiap tahunnya, yaitu pilot sebanyak 500-1000 

pilot, Air Traffic Controller sebanyak 500, dan 1000 teknisi pesawat. Selain 

itu, dari post tes mengenai penyebutan ragam profesi penerbangan yang 

diberikan kepada 100 responden, diketahui bahwa anak -anak hanya 

mengetahui jenis profesi pilot dan pramugari saja. Dari hal tersebut, penulis 

melihat peluang untuk mengenalkan profesi yang bekerja dibalik layar, 

namun juga berperan dalam membantu pilot untuk menciptakan penerbangan 

yang aman dan nyaman, yaitu air traffic controller (ATC) dan teknisi 

pesawat udara. 
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 Hierarki/Urutan Konten 

Berikut merupakan bagan yang menunjukkan urutan konten pengenalan 

profesi penerbangan untuk usia 10-12 tahun. 

 

Gambar 5.3 Urutan konten narasi 
(Fatullah, 2016) 

 

Dari bagan hierarki di atas, penulis akan menguraikan materi konten 

yang akan dimuat sebagai sub bab dari tiap bab hierarki ke-tiga jenis profesi 

penerbangan yang ada. Berikut merupakan materi konten yang akan dimuat 

pada masing-masing profesi: 

a. Profesi Pilot 

Tabel 5. 2 Materi konten pilot 

Materi Konten Keterangan 

Tugas/peran  Awak terbang terdiri dari pilot in- 

command dan kopilot.  Dalam suatu 

penerbangan hanya ada satu tugas 

sebagai pilot in command  yang 

bertugas memegang komando 

dalam penerbangan, sedangkan 

seorang lainnya sebagai kopilot 

yang bertugas memantau jalannya 

mesin dan navigasi disaat kapten 
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sedang bertugas. Selain itu Pic juga 

bertanggung jawab atas 

pengopersaian pesawat, keamanan 

penumpang, kargo, dan awak 

pesawat. 

Tempat kerja 

 

 
 

 

 Kokpit merupakan ruang bagian 

dari pesawat yang digunakan 

penerbang untuk mengendalikan 

dan memantau seluruh sistem 

pesawat. Ruang kokpit dilengkapi 

dengan pintu anti terorisme yang 

hanya dapat dibuka oleh awak 

pesawat. 

Alat yang digunakan: 

 Yoke 

 
 

 Panel Instrumen Instrumen terbang: 

PFD (Primary Flight Display) 

 

 

 

 
 

 

 

 Throttle atau thrust lever (tangkai gas) 

 Yoke adalah tongkat kemudi 

terbang atau setir terbang yang 

berfungsi sebagai mengendalikan 

kemudi utama. Kemudi utama 

antara lain yaitu, aileron, elevator, 

dan rudder. 

 Instrumen terbang terletak pada 

panel kanan depan kapten dan kiri 

depan kopilot. PFD berfungsi 

memberikan informasi pada 

penerbang tentang gerakan, situasi 

atau posisi dampak dari kemudi 

yang dikendalikan. Instrumen 

terdiri dari posisi pesawat terhadap 

horizontal, kecepatan, ketinggian 

terbang, dan kompas. 
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 Throttle merupakan bagian dari 

pedestal. Throttle berfungsi 

mengatur tngkat daya yang 

dibutuhkan pesawat. Tangkai gas 

tersebut mewakili masing-masing 

mesn pesawat, sehingga dapat 

menambah atau mengurangi 

kecepatan. 

Seragam 

 

 Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Topi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bar Pilot pada bahu penerbang 

menunjukkan identitas jabatan. Satu 

strip merupakan ab-initio atau 

penerbang yang baru lulus 

pendidikan penerbang. Dua strip 

merupakan kopilot yang memiliki 

kualifikasi menerbangkan pesawat 

komersil diserta kualfikasi rute. 

Sedangkan tiga strip adalah kopilot 

senior. kapten pilot akan 

mengenakan empat strip pada bar di 

bahunya. 

 Sama hal-nya dengan bar, Topi juga 

menunjukkan identitas jabatan. 

Kapten menggunakan topi yang 

dihiasi sulaman bergambar tanaman 

padi yang berwarna emas, 

sedangkan kopilot tidak terdapat 

sulaman padi. 
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b. Profesi Air Traffic Controller (ATC) 

Tabel 5.3 Materi konten ATC 

Materi Konten Keterangan 

Tugas/peran  Tugas seorang petugas ATC, antara 

lain: 

a. mencegah tabrakan antar pesawat 

b. mempercepat dan mempertahankan  

pergerakkan lalu lintas udara 

c. memberikan saran dan informasi 

pada penerbang yang berguna untuk 

keselamatan 

d. memberitahu ke badan yang 

berwenang dalam pencarian pesawat 

yang memerlukan pencarian dan 

Pendidikan dan syarat menjadi profesi 

 

 

 

 

 

 

 

 Sekolah pilot di Indonesia terdapat 

24 sekolah pilot. Diantaranya 2 

sekolah berstatus negeri seperti 

STPI Curug, dan BP3B, dan lainnya 

adalah swasta. Untuk dapat menjadi 

pilot, ada beberapa tahap 

pendidikan yang harus ditempuh, 

mulai dari SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA sederajat dengan jurusan 

IPA, syarat tersebut merupakan 

salah satu syarat untuk bisa 

melanjutkan ke sekolah pilot. Selain 

itu juga diperlukan  Commercial 

pilot license (CPL) agar bisa 

menerbangkan pesawat. 
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pertolongan. 

Tempat kerja 

 

ATC melakukan tugasnya di 

menara pengawas atau tower, 

tujuannya yaitu, agar dapat melihat 

dan memantau dengan jelas keadaan 

landasan pacu. 

Alat yang digunakan: 

 Flight progress strip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radio VHF (radio komunikasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flight progress strip berfungsi 

mencatat laporan yang dikirim 

penerbang, membantu petugas 

mengingat traffic, menganalisa 

pergerakan traffic, membantu 

proses investigasi, FPS harus 

dgunakan sampai pesawat 

ditransfer ke ATC kedatangan atau 

sudah sampai di tempat parkir. 

 

 Radio VHF merupakan alat 

komunikasi timbal balik antara 

penerbang dengan unit air traffic 

service dalam rangka koordinasi 

untuk mengendalikan lalu lintas 

udara. 

 

 

 

 Radar ATC berfungsi untuk 

mengatur kelancaran  lalu lintas 

udara untuk pesawat yang akan 

lepas landas, terbang di udara, atau 

mendarat. Selain itu juga 

memberikan informasi ke 



80 
 

penerbang tentang cuaca, dan 

kondisi bandara yang dituju. Pada 

bagian display radar ditampilkan 

informasi data pesawat seperti tipe 

pesawat, maskapai, ketinggian, 

koordinat, dan arah pesawat. 

Seragam 

 
 Seragam yang dipakai petugas 

ATC merupakan jenis pakaian 

formal yang terdiri dari kemeja, 

celana panjang berbahan kain dan 

bersepatu pantofel 

Pendidikan dan syarat menjadi 

profesi 

 Sekolah penerbangan atau 

Akademi teknik dan 

keselamatan penerbangan 

 

 

 

 

 Untuk dapat menjadi seorang 

petugas lalu lintas udara (ATC), 

pendidikan yang harus ditempuh, 

yaitu SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA dengan jurusan IPA, 

atau SMK dengan jurusan teknik 

mesin, listrik, otomotif, 

elektronika, komputer/informatika 

atau teknik penerbangan. syarat 

tersebut merupakan salah satu 

syarat untuk bisa melanjutkan ke 

sekolah penerbangan atau akademi 

penerbanagan dengan memilih 

jurusan Lalu Lintas Udara (LLU). 
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c. Profesi Teknisi Pesawat Udara 

Tabel 5.4 Materi konten teknisi pesawat 

Materi Konten Keterangan 

Tugas/peran  Teknisi bertugas melakukan 

pemeliharaan dan perawatan pada 

pesawat terbang sebagai tujuan  

untuk mencapai tingkat keandalan 

dan keamanan yang tinggi 

mengingat pesawat terbang harus 

memenuhi jadwal penerbangan 

yang sudah di rencanakan. Adapun 

beberapa jenis perawatan 

terjadwal: 

a. Perawatan C-check 

Perawatan c-chek dilaksanakan 

15-21bulan. Pemeriksaannya 

meliputi: mesin, bilah kipas, roda 

pendaratan, dan struktur pesawat. 

Perawatan memerlukan waktu 10 

hari. 

b. Perawatan D-check 

Perawatan D-check dilaksanakan 

setiap enam tahun. perawatan 

hampir dilakukan menyeluruh pada 

bagian pesawat seperti, sayap, ekor, 

kursi, beserta interior kabin. 

Perawatan ini memerlukan waktu 

satu bulan. 
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Tempat kerja: 

 Apron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hanggar 

 Petugas teknisi yang bekerja di 

apron disebut line maintenance. 

Teknisi bertugas melakukan 

pekerjaan dengan jangka waktu 

rendah seperti service, 

pembersihan, pengisian bahan 

bakar dan sebagainya untuk 

mempersiapkan keberangkatan 

pesawat. 

 Teknisi yang melakukan tugasnya 

di hanggar disebut juga base 

maintenanc. Tugas yang dilakukan 

merupakan dasar perawatan 

terjadwal dari maskapai, yaitu 

memperbaiki kerusakan pada 

pesawat dengan jadwal yang 

ditentukan. 

Alat yang digunakan: 

 

 

 Alat yang digunakan terbagi 

menjadi 2 yaitu standar tools dan 

special tools, standar tools meliputi: 

palu, obeng, kunci pas, atau alat 

yang digunakan untuk memasang 

atau melepas sekrup. Spesial tools 

meliputi feeler gauge, digital 

multimeter dan kunci torsi. Alat 

tersebut berfungsi untuk mengukur 

ketebalan, sistem kelistrikan dan 

mengencangkan baut. 
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5.5.3 Visual 

Dalam memutuskan kriteria desain dibutuhkan untuk 

mempertimbangkan dengan penelitian yang telah dilakukan, seperti 

wawancara, kuesioner, diskusi terarah dan observasi secara langung dengan 

pihak terkait perancangan ini.  

Seragam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seragam yang digunakan teknisi 

merupakan alat pelindung diri 

antara lain: helm, kacamata, 

masker, penutup telinga, baju, 

celana, sepatu, dan sarung tangan. 

Pendidikan dan syarat menjadi 

profesi 

 Sekolah penerbangan atau 

Akademi teknik dan 

keselamatan penerbangan 

 

 

 

 

 

 

 Untuk menjadi teknisi perawatan 

pesawat udara dapat menempuh 

pendidikan di Akademi Teknik 

Keselamatan Penerbangan dengan 

sebelumnya sudah menempuh 

pendidikan di SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA dengan jurusan IPA, atau 

SMK dengan jurusan teknik mesin, 

listrik, otomotif, 

elektronika,komputer/informatika. 

Syarat untuk menjadi profesi Teknisi 

pesawat, yaitu minimal harus 

memiliki lisensi A1 dan A4. A1 

adalah  lisensi untuk airframe 

pesawat sayap tetap, sedangkan A4, 

lisensi untuk mesin turbin. 
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Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengamati aktivitas anak 

usia 10-12 tahun di SDN Rungkut Kidul 1 dan SDN 1 Gading Kenjeran. Pada 

kegiatan observasi tersebut, penulis memberikan contoh buku cerita 

bergambar pada anak untuk mengamati kriteria desain yang mereka sukai. 

Dari pengamatan tersebut diperoleh unsur-unsur kriteria desain seperti, 

warna, tipografi, gaya ilustrasi yang dijadikan sebagai moodboard dalam 

kriteria desain. Berikut merupakan studi eksisting berupa buku cerita anak 

yang dijadikan bahan observasi  dan analisa dalam penelitian. 

 

Gambar 5.4 Studi eksisting bentuk karakter 

(Fatullah, 2016) 

 

a. Warna 

Skema warna yang digunakan pada perancangan ini yaitu warna jenis 

colorful yang terdiri dari tiga warna dalam proses cetak, yaitu cyan, magenta 

dan kuning. Warna tersebut memiliki warna yang cerah dan kuat dengan 

makna ceria, semangat, dan menarik. Sifat-sifat tersebut sesuai dengan 

target audien, yaitu anak-anak. 

 

Gambar 5. 5 Skema warna colorful 

Sumber: Creative Color Scheme, 2009 
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b. Tipografi 

Jenis typeface yang sesuai dengan anak-anak merupakan jenis typeface 

dari hand-writing. Font jenis hand-writing ini tidak memiliki kesan kaku, 

melainkan luwes atau fleksibel diharapkan mudah menyesuaikan. Tipografi 

yang digunakan dalam perancangan ini terdapat 3 bentuk typeface, antara 

lain: 

1. Font menu tombol navigasi 

Nama font : Mf Hey Pretty Girl 

Ukuran : 36 pt 

Warna : putih 

 

Gambar 5.6 Font tombol navigasi 

(Fatullah, 2016) 

 

2. Font narasi 

Nama font : Timkid 

Ukuran : 30 pt 

Warna : hitam 

 

 

Gambar 5. 7 Font narasi cerita 

(Fatullah, 2016) 
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3. Font logotype dan headline 

Nama font : Wowsers 

Ukuran : 48-70 pt 

Warna : putih 

 

 

Gambar 5.8 Font logotype dan headline 

(Fatullah, 2016) 

c. Studi Analisis Karakter 

Dalam menentukan desain karakter pada tokoh dalam perancangan buku 

digital interaktif ini, penulis melakukan pengamatan dan analisa pada aspek 

visual yang dimiliki oleh tokoh dalam masing-masing buku cerita anak yang 

dijadikan sebagai bahan observasi kepada audien, yaitu anak SD usia 10-12 

tahun. Berikut merupakan pengamatan penulis mengenai aspek visual tokoh 

dalam buku cerita anak. 

Tabel 5.5 Analisis jenis karakter 

Jenis Karakter Analisis Karakter 

Karakter dalam buku Seri Mengenal 

Profesi: Masinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara visual, karakter pada 

buku ini memiliki penyederhanaan 

bentuk anatomi tubuh, seperti pada 

bentuk wajah yang hanya 

menggunakan bentuk dasar 

lingkaran, kemudian juga proporsi 

tubuh yang dibuat lebih kecil dari 

kepala. Penggambaran tokoh 

digambarkan dengan proporsi tubuh 

anak-anak dalam melakukan 

pendekatan visual.   
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Karakter dalam buku Seri Aku ingin 

Menjadi: Pilot 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tidak jauh berbeda dengan 

karakter dalam buku yang pertama, 

pada buku ini juga melakukan 

pendekatan gaya visual yang 

sederhana pada bentuk anatomi 

tubuh manusia. 

Karakter dalam buku Pengalaman 

Seruku Di Bandara 

 

 

 

 

 

 

 

Pada karakter di buku ini,  

digambarkan dengan visual anatomi 

tubuh yang benar, maksudnya 

penggambaran proporsi tubuh sangat 

diperhatikan untuk membedakan 

antara tokoh anak-anak dengan 

tokoh dewasa, walaupun pada 

anatomi tubuh yang lain masih ada 

yang digambarkan secara sederhana. 

Karakter dalam buku Seri Aku Ingin 

Menjadi: Pramugari 

 

 

 

 

 

Karakter digambarkan dengan 

memperhatikan proporsi tubuh yang 

benar dengan penambahan detail 

visual yang dimiliki oleh karakter, 

baik anatomi tubuh maupun pakaian 

yang digambarkan secara detail.  

 

Dari analisa jenis gambar kartun pada setiap karakter, ditemukan ciri-ciri 

penggambaran karakter yang berbeda, yaitu dengan melakukan 

penyederhanaan bentuk dari anatomi tubuh karakter dengan tingkat detail 

yang berbeda-beda. Pada hasil pengamatan observasi yang didapat di SDN 

Rungkut Kidul 1 dan SDN 1 Gading Kenjeran, yaitu anak-anak sebagai 

responden lebih menyukai gaya gambar kartun  pada karakter seperti dalam 
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buku „Seri Mengenal Profesi: Masinis‟ dan „Seri Aku ingin Menjadi: Pilot‟ 

dengan penggambaran tokoh yang sederhana serta proporsi tubuh 

menyerupai anak-anak sesuai usia mereka. 

5.6 Proses Desain 

5.6.1 Desain Karakter 

1. Karakter Utama 

Sebelum pembuatan karakter dengan konsep yang telah didapatkan dari 

hasil observasi dan studi analisa karakter sebelumnya, terdapat beberapa 

alternatif karakter utama yang akan dibuat dalam cerita. Berikut merupakan 

sketsa alternatifnya. 

  

 

Gambar 5.9 Sketsa alternatif karakter utama 

(Fatullah, 2016) 

 

Dari beberapa alternatif karakter di atas, karakter yang terpilih 

disesuaikan dengan hasil observasi dan pengamatan analisa bentuk anatomi 

tubuh karakter dari studi eksisting. Berikut merupakan hasil terpilih desain 

karakter utama Alan dan Stella yang telah dilakukan ekplorasi kembali pada 

karakter terpilih. 
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Gambar 5.10 Sketsa dan final desain karakter terpilih 

(Fatullah, 2016) 

 

2. Karakter Profesi Penerbangan 

a. Pilot 

 

 

Gambar 5.11 Moodboard pilot wanita 

Sumber: cantik.tempo.co 

 

 

Gambar 5.12 Moodboard pilot pria 

Sumber: blog.reservasi.com 

 

Moodboard karakter pilot di atas merupakan acuan yang 

digunakan penulis untuk menggambarkan ilustrasi karakter pilot pria dan 
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wanita serta atribut pakaiannya, seperti kemeja lengan pendek berwarna 

putih, dasi, topi dan bar pilot. Dari moodboard tersebut dihasilkan sketsa 

karakter pilot pria dan wanita yang kemudian digambarkan secara digital. 

Berikut merupakan sketsa dan final desain karakter pilot. 

 

Gambar 5.13 Sketsa dan final desain karakter pilot 

(Fatullah, 2016) 

 

b. Pemandu lalu lintas udara (ATC) 

 

 

Gambar 5.14 Moodboard pemandu lalu lintas udara 

Sumber: bisnis.tempo.co 
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Gambar 5.15 Moodboard pemandu lalu lintas udara 

Sumber: makassar.tribunnews.com 

 

Gambar di atas merupakan moodboard untuk penggambaran karakter 

petugas perempuan pemandu lalu lintas udara yang digunakan sebagai 

acuan gaya penampilan karakter pada pakaian maupun alat kerja yang 

dikenakan pada anggota tubuh petugas, seperti mikrofon kecil di telinga. 

Berikut merupakan hasil sketsa karakter dan final desain pemandu lalu 

lintas udara yang di dapatkan dari moodboard tersebut. 

 

 

Gambar 5.16 Sketsa dan final desain ATC 

(Fatullah, 2016) 
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c. Teknisi Pesawat Udara 

 

 

Gambar 5. 17 Moodboard teknisi pesawat udara 

Sumber: trieandis.blogspot.com 

 

Moodboard di atas merupakan acuan gambar yang digunakan untuk 

menentukan karakter teknisi pesawat udara beserta pakaian yang 

dikenakan oleh petugas teknisi, seperti kemeja warna putih, lengkap 

dengan rompi berwarna hijau muda serta pelindung telinga. Dari 

moodboard tersebut, didapatkan sketksa serta hasil final desain karakter 

teknisi pesawat udara sebagai berikut. 

 

Gambar 5.18 Sketsa dan final desain teknisi pesawat 

(Fatullah, 2016) 
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5.6.2 Desain Latar Suasana 

1. Suasana Check-in counter bandara 

Berikut ini merupakan moodboard suasana lingkungan pada ruang check-

in counter bandara yang dijadikan acuan penggambaran latar suasana cerita. 

 

Gambar 5.19 Moodboard check-in counter 

Sumber: alkatrans.blogspot.com 

 

Dari moodboard suasana check-in counter tersebut dihasilkan bentuk 

penggambaran sketsa latar suasana check-in counter yang sudah 

disederhanakan oleh penulis sebagai berikut. 

 

 

Gambar 5.20 Sketsa check-in counter 

(Fatullah, 2016) 
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Dari sketsa suasana check-in counter yang telah dibuat, kemudian 

digambarkan ke dalam bentuk digital dengan gaya vektor dan pewarnaan 

digital sebagai berikut. 

 

Gambar 5.21 Final desain latar check-in counter 

(Fatullah, 2016)  

 

2. Suasana ruang kerja pemandu lalu lintas udara (ATC) 

Di bawah ini merupakan moodboard yang djadikan penggambaran ruang 

kerja petugas pemandu lalu lintas udara di menara atau yang disebut dengan 

tower. 

 

Gambar 5.22 Menara bandara 

Sumber: aksi.id 
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Gambar 5.23 Ruang kontrol servis 

Sumber: gresnews.com 

 

Dengan mengacu pada moodboard menara bandara, maka didapatkan 

sketsa ruang kerja pemandu lalu lintas udara sebagai berikut. 

 

Gambar 5.24 Sketsa latar ruang kerja ATC 

(Fatullah, 2016) 
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Setelah membuat sketsa ruang kerja ATC, kemudian dilanjutkan dengan 

proses penggambaran ruang kerja ATC secara digital menggunakan gaya 

vektor dan  gaya pewarnaan digital. Berikut merupakan hasil desain final 

ruang kerja ATC. 

 

 

Gambar 5.25 Final desain latar ruang kerja ATC 

(Fatullah, 2016) 

 

3. Suasana tempat kerja teknisi pesawat udara 

Berdasarkan tempat kerjanya, teknisi pesawat dibagi menjadi dua, yaitu 

petugas teknisi line maintenance yang bertugas rutin memeriksa pesawat di 

daerah apron atau tempat parkir pesawat dan base maintenance yang 

bertugas memeriksa berdasarkan kurun waktu dan kerusakan pada pesawat 
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di hanggar. Berikut merupakan contoh gambar apron bandara dan hanggar 

untuk dijadikan acuan latar suasana tempat kerja teknisi. 

 

Gambar 5.26 Apron dan hanggar 
(Fatullah, 2016) 

 

Berikut merupakan hasil sketsa gambar apron bandara dan hanggar yang 

mengacu pada moodboard di atas. 

 

 

Gambar 5.27 Sketsa apron dan hanggar 

(Fatullah, 2016) 



98 
 

Dari hasil sketsa, kemudian dilanjutkan dengan proses penggambaran 

digital menggunakan gaya vektor serta gaya pewarnaan digital. Berikut 

merupakan hasil final desain suasana tempat kerja teknisi pesawat. 

 

Gambar 5.28 Final desain suasana apron dan hanggar 

(Fatullah, 2016) 

 

4. Suasana kokpit pesawat 

Berikut ini adalah moodboard ruang kokpit dengan alat instrumen dan 

alat kontrol terbang yang digunakan pilot untuk mengendalikan pesawat 

terbang. 

 

Gambar 5.29 Kokpit pesawat 

(Fatullah, 2016) 
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Dari moodboard di atas, didapatkan hasil sketsa dengan penyederhanaan 

bentuk ruang kokpit pada pesawat agar terlihat simpel dan lebih mudah 

dinikmati secara visual. Berikut hasil sketsa ruang kokpit. 

 

Gambar 5.30 Sketsa kokpit pesawat 

(Fatullah, 2016) 

 

Setelah dihasilkan sketsa ruang kokpit yang sudah disederhanakan,  

kemudian dilanjutkan dengan proses penggambaran digital dengan gaya 

pewarnaan vektor dan digital. 

 

Gambar 5.31 Final desain kokpit pesawat 
(Fatullah, 2016) 
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5.7 Logo Aplikasi 

Logo pada media aplikasi ini memiliki kriteria desain sebagai berikut: 

a. Logo menggunakan jenis logogram dan logotype sebagai identitas 

aplikasi. 

b. Menampilkan objek tokoh utama yang  mewakili konten aplikasi ini. 

c. Menggunakan background langit bewarna cerah agar objek terlihat 

kontras. 

Adapun dibawah ini merupakan alternatif desain logo buku digital interaktif 

pengenalan profesi penerbangan berbasis aplikasi. 

 

 

 
 

Gambar 5.32 Alternatif desain logo aplikasi 
(Fatullah, 2016) 
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Logo terpilih dari ke-tiga logo tersebut  merupakan logo pertama  yang 

memenuhi kriteria desain logo yang sudah ditentukan sebelumnya. 

 

 
Gambar 5.33 Desain logo terpilih 

(Fatullah, 2016) 

 

5.8 Desain Interface dan layout 

Kriteria layout pada aplikasi ini, yaitu: 

a. Komposisi gambar ilustrasi ditampilkan lebih banyak dibandingkan dengan 

teks. Terdapat graphical interface berupa tombol yang dapat menampilkan 

dan meyembunyikan teks sehingga memudahkan melihat gambar ilustrasi. 

b. Unsur atau objek dalam layout disusun secara berkesinambungan atau 

konstan agar setiap halaman terlihat menjadi satu kesatuan. 

c. Tombol navigasi diletakkan dengan rapi agar memudahkan pengguna untuk 

menemukan dan menghafal letaknya. 

d. Sistem interface mudah dipahami pengguna. 

e. Tampilan window pada aplikasi berukuran 1280x720 px. 

Berikut merupakan sketsa interface dan layout buku digital interaktif 

pengenalan profesi penerbangan berbasis aplikasi. 
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Gambar 5.34 Sketsa interface dan layout buku digital 

(Fatullah, 2016) 

 

5.9 Desain Ikon 

5.9.1 Desain Ikon Navigasi 

Di bawah ini merupakan sketsa alternatif ikon navigasi yang memiliki 

variasi bentuk tombol berupa simbol dan teks untuk memudahkan pengguna 

dalam mengoperasikan aplikasi buku digital interaktif ini. 

 

Gambar 5.35 Alternatif graphical interface (tombol navigasi) 

(Fatullah, 2016) 
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Dari sketsa di atas, didapatkan hasil final desain ikon navigasi yang terdiri dari 

simbol dan teks dengan kriteria bentukan rounded pada setiap bentuk ikon. 

 

Gambar 5.36 Final desain graphical interface (tombol navigasi) 

(Fatullah, 2016) 

 

Selain ikon navigasi di atas, terdapat pop-up kotak dialog dan intruksi yang dapat 

membantu dan memberikan kebebasan bagi pengguna dalam mengoperasikan 

aplikasi buku digital interaktif ini. 

Gambar 5.37 Pop-up kotak dialog dan intruksi 

(Fatullah, 2016) 
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5.9.2 Desain Ikon Menu Profesi   

Berikut ini merupakan alternatif ikon menu profesi penerbangan dalam 

bentuk sketsa dan digital. 

 

  

 

Gambar 5.38 Alternatif ikon menu profesi 

(Fatullah, 2016) 

 

Dari beberapa alternatif menu profesi di atas, dilakukan pengembangan 

kembali oleh penulis sehingga menghasilkan final desain ikon menu  

sebagai berikut. 

 

Gambar 5.39 Final desain ikon menu profesi 

(Fatullah, 2016) 
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5.10 Struktur Navigasi 

 

Gambar 5.40 Alur navigasi 

(Fatullah, 2016) 

 

Aplikasi Buku digital interaktif pengenalan profesi ini memiliki struktur 

navigasi, dimana pada bagian pertama terdapat homescreen   yang berisi tombol 

menu dan tombol navigasi lain yang dapat membantu pengguna untuk 

menjalankan pengoperasian aplikasi. Kemudian masuk pada halaman menu 

profesi penerbangan yang dapat dibaca oleh pengguna secara berurutan. Setelah 

itu, pengguna dapat membaca narasi pada halaman cerita sampai akhir dalam satu 

seri profesi. Pada halaman akhir cerita terdapat bagian penutup yang memberikan 

pilihan untuk lanjut membaca seri profesi berikutnya, atau kembali ke halaman 

baca seri profesi sebelumnnya. Halaman penutup (The End) akan muncul ketika 

pengguna berhasil menyelesaikan semua seri bacaan profesi penerbangan. 

  



106 
 

5.10 Ilustrasi Storyboard 

Di bawah ini merupakan sketsa ilustrasi storyboard dan final desain latar 

suasana dari ke tiga profesi, yaitu pilot, ATC dan teknisi pesawat udara. 

a. Pilot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.41 Storyboard cerita pilot 

(Fatullah, 2016) 

 

 Latar Suasana Pilot 
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Gambar 5.42 Final desain latar suasana pilot 

(Fatullah, 2016) 

 

b. Air Traffic Controller (ATC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.43 Storyboard cerita ATC 

(Fatullah, 2016) 
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 Latar Suasana ATC 

 

Gambar 5.44 Final desain latar suasana ATC 

(Fatullah, 2016) 

 

c. Teknisi Pesawat Udara 
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Gambar 5.45 Storyboard cerita teknisi pesawat 

(Fatullah, 2016) 

 

 Latar Suasana ATC 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.46 Final desain latar suasana teknisi 

(Fatullah, 2016) 
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5.11 Narasi Konten 

a. Pilot 

Tabel 5.6 Narasi pilot 

Halaman Narasi 

1 

Libur sekolah telah tiba. Alan dan Stella akan pergi ke rumah 

kakek dengan menggunakan pesawat terbang. Mereka 

menuju ruang check in utuk pemeriksaan tiket dan 

penimbangan bagasi. 

2 
Lihat banyak pesawat yang akan bergantian terbang! Kita 

bisa pergi kemanapun dengan waktu singkat menggunakan 

pesawat. 

3 

Saat itu, Stella melihat dua orang petugas berpakaian rapih 

lengkap dengan dasi dan topi. “Kak, siapa dua petugas itu?” 

tanya Stella ke Alan. “Beliau adalah pilot dan kopilot yang 

akan mengemudikan pesawat,” ucap Alan. “Bagaimana Kak, 

kita bisa membedakan pilot dan kopilot?” stella penasaran. 

“Kita bisa lihat dari topi dan bar yang dipaikai diatas pundak, 

Stella,” jelas Alan.  

4 

Alan dan Stella tetap asyik mengobrol. Tiba-tiba terdengar 

pengumuman keberangkatan. Saat masuk ke dalam pesawat, 

mereka mendapat ijin kunjungan melihat ruang kokpit oleh 

kapten. 

5 

“Ngiiing…” pesawat akan lepas landas. Kapten dan kopilot 

memperkenalkan namanya masing-masing. Nama kapten 

pada penerbangan ini adalah kapten Rizki sedangkan 

kopilotnya bernama Kak Diana. “Wah.. kopilotnya seorang 

wanita,” Stella terkagum. Iya, seorang wanita juga bisa 

menjadi pilot seperti Kak Diana,” kata Alan. 

6 

“Lihat Kak, pesawat kita sudah berada di langit!”seru Stella. 

“Kira-kira apa yang dilakukan kapten dan kopilot saat 

terbang ya?” tanya Stella. “Saat terbang, kapten dan kopilot 

berkonsentrasi mengemudikan pesawatnya sesuai dengan 

jalur penerbangan yang ditentukan, ruang kemudi pesawat 

disebut kokpit.” Jelas Alan.    

7 
“Selain itu, seorang pilot juga bertanggung jawab 

memperhatikan keamanan, keselamatan barang, penumpang, 

dan awak pesawat,” tambah  Alan. 

8 
Tiba-tiba dalam perjalanan, pilot melihat sekumpulan awan 

raksasa di radar pesawat. awan itu bernama cumulonimbus 

yang dapat membahayakan pesawat. 

9 
Kapten Rizki dan kopilot Diana memerintahkan penumpang 

untuk tenang dan memakai sabuk pengaman karena pesawat 

akan menghindari awan itu.  
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10 

Pilot membelokkan pesawatnya ke arah kiri dengan setirnya 

yang bernama yoke sambil melihat layar primary flight 

display untuk memperhatikan posisi pesawat agar tetap 

stabil.  

11 

“Ngiing..” peswat menaikkan ketinggian dan berbelok ke 

arah kiri, sementara itu, Alan dan Stella memegang erat 

pegangan kursi sambil menutp mata dan berdoa. Beberapa 

menit kemudian posisi pesawat kembali stabil dan semua 

penumpang menghela napas tanda lega 

12 
Tidak lama pilot mengurangi kecepatan pesawat dengan 

menarik tangkai gas atau throttle kea rah belakang saat roda 

pesawat menyentuh landasan. 

13 

Di akhir perjalanan, Kapten Rizki dan kopilot Diana 

menjelaskan cara menjadi seorang pilot. Caranya, dengan 

menempuh pendidikan dari SD/MI, SMP/MTS, SMA jurusan 

IPA. memiliki tinggi badan 170 cm untuk laki-laki dan 

perempuan 165 cm dan jago berbahasa inggris. Untuk bisa 

menerbangkan pesawat, penerbang harus memiliki lisensi 

Commercial pilot license (CPL). 

 

b. Air Traffic Controller (ATC) 

Tabel 5.7 Narasi ATC 

Halaman Narasi 

1 
Alan dan Stella telah tiba di bandara tujuan. Sambil 

menunggu jemputan dari kakek, Alan dan Stella 

mengunjungi menara bandara. 

2 
Disana mereka bertemu dengan petugas ATC yang bertugas 

mencegah pesawat agar tidak saling bertabrakan di langit. 

3 
Yuk kita kenalan dengan Kak Diva. Kak Diva bersama 

timnya bertugas mengatur pesawat yang ada di bandara 

maupun yang sedang terbang menuju bandara tujuan. 

4 

Saat bekerja, Kak Diva menggunakan pakaian rapi, yaitu 

kemeja, celana kain, ikat pinggang, sepatu pantofel, serta 

menggunakan headset dan mikrofon untuk berkomunikasi 

dengan pilot 

5 Dari menara yang tinggi ini, Alan dan Stella bisa melihat 

semua pesawat yang bergerak di landasan bandara. 

6 

“Siapa petugas yang bekerja di menara ini Kak?” tanya Alan 

dan Stella. Petugas yang bekerja disini dinamai unit ATC 

pengatur darat yang bertugas memberi izin keberangkatan 

pesawat,” jelas Kak Diva. 

7 Sambil mengobrol, Alan, Stella, dan Kak Diva berjalan 
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menuju ruangan yang penuh dengan radar. “Nah, petugas 

pengatur lalu lintas rute ini bertugas memandu pesawat yang 

sudah berada di luar bandara atau sudah tidak terlihat oleh 

mata,” kata Kak Diva. “Kak, petugas itu sedang mencatat 

apa?” Stella penasaran. Itu adalah strip kertas yang 

digunakan untuk mencatat posisi pesawat saat terbang,” 

jawab Kak Diva. 

8 

“Kenapa Kak, petugas ATC memandu pilot saat terbang?” 

sambil menunjuk ke layar radar. “Karena pilot tidak bisa 

melihat benda di sekeliling luar pesawat. oleh karena itu kita 

bantu, Stella,” jelas Kak Diva. 

9 
“Teet.. teet.. teet..” alarm salah satu layar radar berbunyi. 

Petugas melihat dua pesawat yang terbang ke arah dan 

ketinggian yang sama dengan jarak yang agak berdekatan.  

10 

Lalu, dengan sigap petugas mengambil alat komunikasi 

radio VHF untuk memberi perintah salah satu pilot untuk 

merubah ketinggian, kecepatan dan jarak pesawatnya. 

Akhirnya pesawat terhindar dari tabrakan. 

11 Semua petugas yang berada di ruang radar merasa lega 

karena pesawat terhindar dari tabrakan. 

12 

Tiba saatnya Alan dan Stella kembali ke gedung terminal 

bandara. Sebelum itu, Kak diva memberi penjelasan untuk 

bisa menjadi seorang pemandu lalu lintas udara, yaitu 

dengan melewati tahap pendidikan mulai dari SD/MI, 

SMP/MTS, SMA jurusan IPA. Memilik kemampuan bahasa 

inggris dengan baik. Kemudian kalian dapat melanjutkan ke 

akademi teknik keselamatan penerbangan dengan jurusan 

pemandu lalu lintas udara. 

 

c. Teknisi Pesawat udara 

Tabel 5.8 Narasi teknisi pesawat 

Halaman Narasi 

1 

Dari gedung terminal bandara, Alan dan Stella melihat 

bangunan besar berisi pesawat yang sedang parkir didalamnya. 

Sementara itu Stella melihat pesawat yang akan parkir dan 

menurunkan penumpangnya.  

2 

Saat itu beberapa petugas terlihat datang dan mengelilingi 

pesawat yang baru saja mendarat untuk mengecek dan 

memeriksa keadaan pesawat agar tetap dalam keadaan yang 

baik. 

3 

“Kak, siapa petugas itu? tanya Stella” kemudian secara tiba-tiba 

kakek datang dan berkata, “beliau adalah teknisi pesawat udara 

yang merawat pesawat kalian tadi” jawab kakek dengan 

tersenyum. 



113 
 

4 

“Yuk, Kakek kenalkan dengan teman kakek yang bernama Kak 

Willi,” ajak kakek. Kak Willi adalah tim dari teknisi pesawat 

udara. Tugas kak Willi bersama tim adalah memeriksa dan 

merawat pesawat terbang agar selalu dalam kondisi yang baik. 

5 

Di lapangan parkir pesawat, Alan dan Stella melihat Kak Willi 

sedang memeriksa pesawat yang transit untuk memastikan 

tidak ada kerusakan di badan pesawat.  

6 

Selain itu, Kak Willi juga bertugas memantau pengisian bahan 

bakar oleh petugas darat yang sudah disesuaikan dengan jarak 

tempuh pesawatnya. 

7 

“Lalu, bangunan besar itu untuk apa Kak Willi?” sambil 

menunjuk bangunan. “itu hanggar pesawat yang berfungsi 

tempat merawat pesawat juga unruk melindungi pesawat dari 

panas dan hujan,” jelas Kak Willi. 

8 

Mereka bersama-sama menuju hanggar. Alan dan Stella 

melihat banyak pesawat yang rusak pada mesin, roda, bilah 

kipas dan bagian lainnya. “Pesawat itu sedang menjalani 

perawatan c-check yang dilakukan setiap 15-21 bulan,” sahut 

Kak Willi. 

9 

Kemudian Alan dan Stella mencoba masuk ke dalam pesawat 

yang sudah rusak dan jelek penampilannya. Alan duduk di 

kursi, dan tiba-tiba kursi itu berguling ke arah kanan dan Alan 

pun terjatuh. “Hahaha..” tawa Stella. Saat itu teman Kak Willi 

membantu memperbaiki kursi pesawat dan berkata, “pesawat 

ini sedang menjalani perawatan D-check yang dilakukan setiap 

6 tahun sekali.”  

10 

Saat bekerja, petugas teknisi juga memperhatikan keselamatan 

bekerja dengan menggunakan alat pelindung diri, seperti helm, 

penutup telinga, kacamata, baju, celana, sarung tangan, dan 

sepatu. 

11 

Setelah teman Kak Willi memperbaiki pesawat, Alan dan Stella 

membantu Kak Willi mengembalikan alat-alat ke kotak agar 

tidak tertinggal di bagian pesawat yang dapat membahayakan 

pesawat saat akan terbang. 

12 

Selanjutnya, petugas teknisi akan mencatat kerusakan yang 

terjadi pada pesawat ke dalam dokumen untuk keperluan 

riwayat pemeliharaan. 

13 

Tiba saatnya Alan dan Stella akan pulang. Kak Willi 

memberikan cara untuk bisa menjadi teknisi pesawat udara. 

caranya dengan  menempuh  pendidikan mulai dari SD/MI, 

SMP/MTS, SMA jurusan IPA atau SMK jurusan teknik mesin, 

listrik, otomotif, elektronika, penerbangan dan lain-lain. lalu 

melanjutkan ke akademi teknik keselamatan penerbangan 

dengan jurusan teknik pesawat udara. 
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5.12 Implementasi Desain 

1. Halaman Utama 

Pada halaman awal pembuka terdapat bagian home screen yang berisi 

beberapa tombol, seperti tombol menu cerita profesi  dan tombol navigasi lain 

yang dapat membantu pengguna untuk menjalankan pengoperasian aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.47 Halaman utama aplikasi buku digital 

(Fatullah, 2016) 

 

2. Halaman Cerita 

Pada halaman cerita,  pengguna disajikan dengan ilustrasi cerita dan 

narasinya. Pengguna dapat melakukan gerakan tap pada gambar yang dapat 

bergerak serta narasi yang dapat muncul dan disembunyikan oleh pengguna 

dengan menekan tombol panah-bawah pada kotak teks. Pengguna juga dapat 

mengganti pilihan musik selama kegiatan membaca berlangsung. 
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a. Cerita Profesi Pilot 
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Gambar 5.48 Halaman cerita pilot 

(Fatullah, 2016) 

 

b. Cerita Profesi Air Traffic Controller (ATC) 
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Gambar 5.49 Halaman cerita ATC 

(Fatullah, 2016) 

 

c. Cerita Profesi Teknisi Pesawat Udara 
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Gambar 5.50 Halaman cerita teknisi pesawat 

(Fatullah, 2016) 
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3. Halaman Akhir Cerita 

Di akhir halaman cerita,  terdapat langkah pendidikan untuk mencapai cita-

cita profesi di dunia penerbangan di setiap masing-masing profesi. Hal tersebut 

merupakan informasi bagi pengguna untuk dapat mengetahui langkah 

pendidikan dalam mencapai salah satu profesi penerbangan yang ada pada 

cerita. Halaman penutup akan ditampilkan setelah pembaca berhasil 

menyelesaikan semua seri cerita penerbangan. 

 

 

Gambar 5.51 Halaman akhir dan penutup cerita 

(Fatullah, 2016) 

 

5.13 Konsep Bisnis 

5.13.1 Biaya Langsung Non Personil 

 

Tabel 5.9 Biaya langsung non personil 

No Uraian Jumlah Satuan 
Harga 

Satuan 

Harga/ 

Bulan 

1 

Biaya Operasional 

Kantor (Listrik, Air, 

Perawatan) 

1 Unit/bulan 8,000,000 8,000,000 

2 
Diskusi dan Rapat 

1 
Pertemuan/

minggu 
500,000 2,000,000 

3 

Biaya Komunikasi 

(Telepon, Fax, 

Internet) 
1 Unit/bulan 3,000,000 3,000,000 
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4 

 

Operasional studio 

(asuransi, lisensi 

software) 

 

1 
 

Unit/bulan 
 

3,600,000 
 

300,000 

Total 13,300,000 
 

5.13.2 Biaya Langsung Personil 

Biaya satuan personil di bawah ini merupakan Billing Rate per bulan 

sesuai dengan Pedoman standar minimal INKINDO tahun 2018 dengan 

indeks provinsi Jawa Timur. 

 

Tabel 5.10 Biaya langsung personil 

No Personil 
Pendidikan/ 

Pengalaman 
Jumlah Tarif/bulan Total Harga 

1 
Desainer aset 

desain aplikasi 
S1/7 2 12,150,000 24,300,000 

2 Programmer S1/7 1 12,150,000 12,150,000 

3 Teknisi komputer S1/7 1 10,350,000 10,350,000 

4 Administrator D3/5 1 9,850,000 9,850,000 

5 Office Boy SMA 2 3,850,000 7,700,000 

6 Security SMA 2 4,100,000 8,200,000 

Total Biaya Langsung Personil 72,550,000 

Indeks Jawa Timur (0.926) 67,181,300 

PPN 10% 6,718,130 

 Total/bulan 73,899,430 

Total/bulan (dibulatkan) 74,000,000 
 

5.13.3 Total Biaya per Bulan 

 

Tabel 5.11 Total biaya per bulan 

Biaya/bulan 

Biaya Langsung Non-Personil 13,300,000 

Biaya Langsung Personil 74,000,000 

Biaya Kontingensi 14,000,000 

Total 101,300,000 
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5.13.4 Konsep Promosi 

Promosi yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan iklan video di 

media sosial instagram. Penayangan iklan di instagram dipilih sesuai dengan 

penggalian data persona dari target audien yang rata-rata juga menggunakan 

smartphone untuk bermain media sosial, salah satunya instagram. Iklan akan 

ditayangkan pada pukul 12.00 hingga 16.30, disesuaikan dengan kebiasaan 

audien menggunakan smartphone sebagai hiburan di siang hari setelah pulang 

dari sekolah. Ukuran video yang digunakan yaitu 1080 x 1080 piksel dengan 

rasio 1:1 dengan waktu pemutaran 30 detik. Selain itu menggunakan opsi 

unduh sebagai tombol call to action  dengan tujuan mendorong audien untuk 

menggunakan aplikasi. 

 

Gambar 5.52 Video iklan instagram 

(Fatullah, 2016) 

 

Pada ke tiga gambar di atas terdapat caption yang berfungsi sebagai 

keterangan iklan video serta ajakan bagi pengguna untuk mengunduh aplikasi 

buku interaktif profesi penerbangan. berikut merupakan caption dari iklan: “Halo 

sobat cilik, apa saja profesi penerbangan yang sudah sobat ketahui? Yuk, kenali 

jenis profesi penerbangan dengan mengunduh aplikasi buku digital interaktif 

Adventure in The Airport ini. segera unduh aplikasinya sobat!” 
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5.13.5 Distribusi Melalui Google Play Store 

Pengguna dapat mengunduh aplikasi buku digital interaktif pengenalan 

profesi penerbangan ini melalui aplikasi Android, yaitu Google Play Store. 

Dalam menjalankan aplikasi agar tetap efektif pada smartphone, maka layar 

yang digunakan untuk aplikasi ini memiliki aspek rasio 16:9 dengan resolusi 

1280 x 720 pixel serta RAM minimal 1GB. 

 

 

Gambar 5.53 Mockup aplikasi pada google playstore 

(Fatullah, 2016) 
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BAB VI 

KESIMPULAN & SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat pada hasil perancangan ini , yaitu diketahui melalui 

survei lapangan, terdapat total 4% dari keseluruhan responden memilih cita-cita 

sebagai pilot dan pramugari, hal ini menandakan bahwa belum banyak anak 

mengetahui  jenis profesi penerbangan karena pengaruh faktor lingkungan yang 

masih mengenalkan jenis profesi pada umumnya dan hanya menilai dari segi 

kepopuleran dan kewibawaannya saja. Konten pengenalan profesi penerbangan 

disusun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan responden kelas 5 SD akan 

pengetahuan pada profesi penerbangan yang ingin diketahui. materi pengenalan 

profesi didapatkan dari berbagai sumber literatur, video, dan tim pengajar sekolah 

penerbangan yang dikemas melalui media interaktif dengan meninjau refrensi 

terdahulu, baik dari segi konten maupun media. Setelah hasil prototip selesai, 

dilakukan pengujian yang fokus pada kegunaan aplikasi buku digital interaktif, 

materi, dan tampilan visual aplikasi. Berikut merupakan beberapa poin 

keberhasilan aplikasi yang didapatkan pada uji coba ke 16 responden anak usia 

10-12 tahun setelah prototip selesai, yaitu: 

 Pengguna sangat mudah dalam menggunakan aplikasi, termasuk 

memahami fungsi tombol yang ada di aplikasi, dengan tingkat 

kemudahan sebesar 87.5%. 

 Pengguna memahami isi materi cerita profesi penerbangan dengan tingkat 

kepahaman sebesar 90%. 

 Dari segi visual, khususnya elemen ilustrasi dan animasi sederhana dapat 

memudahkan anak-anak memahami narasi cerita dengan tingkat 

kemudahan 97.5%.  

Dari hasil uji coba, didapatkan kesimpulan, bahwa pengguna sangat puas 

pada aplikasi buku interaktif profesi penerbangan, dengan tingkat kepuasan 

sebesar 92.67%. 
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6.2 Saran 

Berikut merupakan hal yang dapat dilakukan untuk menjadikan perancangan 

buku digital interaktif pengenalan profesi penerbangan untuk anak usia 10-12 

tahun ini menjadi lebih baik, yaitu: 

 Dari segi konten, diharapkan menambah seri bacaan cerita profesi 

penerbangan lainnya. 

 Ide cerita diharapkan  memiliki konsep alur yang lebih runut. 

 Menambahkan halaman glosarium untuk memudahkan anak-anak dalam 

mengetahui istilah-istilah penerbangan. 

 Menambah fitur interaksi terutama pada gambar animasi di setiap konten 

cerita sebagai efek tindakan dua arah yang berfungsi sebagai hiburan. 

Dari saran di atas, merupakan tugas bagi penulis maupun pembaca yang dapat 

dijadikan referensi atau rujukan untuk melakukan penelitian dan pengembangan 

lebih lanjut pada perancangan ini, baik dari segi konten jenis profesi maupun 

materi profesi penerbangan selain yang telah disampaikan pada perancangan ini, 

agar memiliki hasil yang lebih baik dan sesuai untuk target audien anak usia 10-

12 tahun dalam hal pengenalan profesi penerbangan.  
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

1. Kuesioner ragam cita-cita anak usia 10-12 tahun 

 

2. Pertanyaan pengetahuan siswa-siswi kelas 5 SD (10-12 tahun) pada 

profesi penerbangan serta ketertarikan pada buku cerita anak 

 

KUESIONER PERTANYAAN OBSERVASI CITA-CITA DAN PROFESI 

DUNIA PENERBANGAN PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR  

(10-12 TAHUN) 

 

I. Identitas Responden 

Nama: .............................................  

Usia: ...............................................  

Jenis Kelamain: ..............................  

Kelas: ..............................................  

Sekolah: ..........................................  

Alamat rumah: ................................  

Pekerjaan Orang Tua: .....................  

o PNS 

o Swasta 

o Wiraswasta 

o Lain-lain ….. 
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II. Pengetahuan siswa SD tentang pekerjaan di dunia penerbangan 

Isi jawaban dengan tanda centang (√) 

Apa itu Dunia Penerbangan? 

Dunia Penerbangan adalah semua yang ada di bandara seperti 

gedung bandara, pesawat terbang, tempat pesawat untuk terbang dan 

mendarat  juga pekerjaan yang ada di bandara atau pesawat terbang  

1. Apa kamu tahu Bandara? 

o Ya 

o Tidak 

2. Apa kamu tahu isi di dalam Bandara ? 

o Ya 

o Tidak 

3. Jika tahu isi bandara, tempat apa yang kamu tahu? 

o Loket (tempat jualan tiket pesawat) 

o ruang periksa barang penumpang 

o ruang tunggu berangkat 

o tempat parkir pesawat 

o tempat terbang dan mendaratnya pesawat 

o tempat petugas pemandu pesawat  

4. Pernah pergi naik pesawat terbang?  

o Ya 

o Tidak 

5. Dibawah ini pekerjaan mana yang diketahui Adik-adik? 

o Pilot 

o Pramugara/pramugari 

o Teknisi pesawat terbang 

o Petugas parkir pesawat 

o Petugas penjual tiket pesawat 

o Petugas keamanan pesawat terbang 

o Petugas pemandu pesawat terbang 

o Petugas pelayanan pesawat terbang saat tiba di Bandara 
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o Petugas pembuat rencana terbang 

6. Apa yang ingin diketahui dari seorang pekerja di dalam bandara 

dan pesawat terbang? (boleh pilih lebih dari satu) 

o Jenis pekerjan (nama pekerjaan) dan tugasnya 

o Keahlian yang dimiliki oleh seorang pekerja 

o Pendidikan yang di ambil agar bisa bekerja di Bandara dan 

Pesawat terbang 

o Nama alat dan fungsi yang digunakan pekerja 

o Lain-lain ….. 

7. Bagian mana yang ingin kamu ketahui dari dunia terbang? 

o Kegiatan pesawat terbang di dalam bandara 

o Pesawat sedang terbang di udara hingga mendarat 

III. Pada bagian ini siswa/i ditunjukkan dan diberi pertanyaan pada 

jenis-jenis pekerjaan dan tugas pekerjaan yang ada di gedung 

Bandara, lapangan bandara dan pesawat terbang. 

1. Pekerjaan di dalam pesawat terbang 

Pekerjaan Tugas Pekerjaan Ket. 

Pilot 
  

Pramugara/ 

pramugari 

  

 

2. Pekerjaan di Gedung Bandara 

Pekerjaan Tugas Pekerjaan Ket. 

Pemandu 

pesawat terbang 

(ATC) 

  

Penjual tiket di 

loket 

(Pasasi) 

  

Petugas 

Keamanan 

Pesawat terbang 

(Avsec) 
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3. Pekerjaan di Lapangan Bandara 

Pekerjaan Tugas Pekerjaan Ket. 

Petugas 

pembuat 

rencana terbang 

(FOO) 

  

Teknisi Pesawat 

  

Petugas parkir 

pesawat 

  

Petugas 

pelayanan 

pesawat terbang 

saat tiba atau 

pergi di Bandara 

  

 

IV. Mengetahui minat dan pendapat siswa/i mengenai Buku Cerita 

1. Apakah kamu pernah membaca buku cerita anak-anak? 

o Ya 

o Tidak 

2. Jenis Buku Cerita Anak apa yang pernah kamu baca ?  

o Buku Bergambar 

o Buku Cerita Rakyat, baik berupa binatang, dongeng, 

legenda, atau mitos 

o Buku Ensiklopedia anak-anak 

o Lain-lain …. 

3. Dari mana kamu  mendapatkan buku bacaan cerita anak? 

o Dibelikan Orang Tua di Toko Buku 

o Meminjam perpustakaan sekolah 

o Meminjam teman sekelas 

o Meminjam di persewaan buku 

o Lain-lain … 
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4. Kapan kamu membaca buku cerita anak? 

o Saat hari minggu (hari libur) 

o Setelah menyelesaikan PR Sekolah 

o Saat jam istirahat, di perpustakaan sekolah 

o Lain-lain… 

5. Buku cerita tentang apa ini? (siswa/siswi ditunjukkan contoh 

buku cerita ) 

o Ya tahu, Sebutkan ……………… 

o Tidak 

6. Menurut kamu, buku yang bagus itu bisa dilihat dari apanya? 

(menurut pengalaman kamu saat baca buku) 

Unsur Buku 

Cerita 
Alasan Ket. 

Judul Cerita 
  

Isi Cerita 
  

Gaya Gambar 
  

Tokoh dalam 

cerita 

  

Pengetahuan 

dalam cerita 

  

Pesan Cerita 

(nilai-nilai 

kemanusiaan) 

  

 

7. Menurut kamu apa kelebihan dari buku ini? (siswa/siswi 

ditunjukkan contoh buku cerita) 

Sebutkan (boleh lebih dari 1)  …………… 

 

Terima Kasih Adik-Adik . . . 
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Lampiran 2 

Perkenalkan, saya Cepri Nur Fatullah (21 tahun), Mahasiswa Desain Produk 

Industri ITS, Prodi DKV. Tujuan saya disini ingin mengajukan permohonan 

wawancara Kepada Bapak Rudi sebagai ahli di bidang Psikologi untuk 

mendukung riset perancangan saya yang berjudul “Perancangan Buku Digital 

Interaktif Profesi Dunia Aviasi Sebagai Media Pengenalan Profesi Pada 

Anak Usia 10-12 Tahun” 

1. Ada berapa perkembangan dalam masa anak sekolah? Apa saja?  

(yang memberi pengaruh terhadap jasmani dan rohani) 

2. Apa cirri-ciri yang terlihat pada masa anak sekolah berdasarkan  range 

umurnya? (berkaitan dengan masa perkembangan) 

3. Pada jenis perkembangan (masa anak sekolah) apa pemahaman tentang 

cita-cita tersebut ada pada anak? 

4. Bagaimana kognitif yang dimiliki anak-anak berdasarkan range umur 

masa anak sekolah? 

5. Apakah minat dan bakat memiliki hubungan terkait dengan cita-cita? 

6. Apa yang menjadi alasan anak-anak memilih cita-cita yang terlihat populer 

saja? Apakah ada pengaruhnya dengan masa perkembangan berpikir anak? 

7. Apakah ada perbedaan pandangan terhadap cita-cita sesuai dengan 

umurnya ( masa anak sekolah) 

8. Bagaimana porsi cita-cita yang seharusnya ada pada masa anak sekolah? 

(sesuai dengan umurnya) 

9. Bagaimana tone & manner, dalam penyampaian materi pengenalan 

profesi? 

10.  Bagaimana bahasa yang disampaikan untuk mengenalkan profesi pada 

anak-anak? 

11. Apakah ada jumlah kata tertentu untuk usia anak sekolah? 
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Lampiran 3 

Assalamualaikum wr. wb. 

Perkenalkan, saya Cepri Nur Fatullah (21 tahun), Mahasiswa Desain Produk 

Industri ITS, Prodi DKV. Terima Kasih atas kesempatan yang diberikan oleh 

Perguruan Tinggi Kedinasan ATKP Surabaya untuk melaksanakan wawancara 

sebagai kebutuhan studi penulis pada mata kuliah DKV konseptual dengan judul 

“Perancangan Buku Digital Interaktif Profesi Dunia Aviasi Sebagai Media 

Pengenalan Profesi Pada Anak Usia 10-12 Tahun”. Berikut merupakan 

pertanyaan wawancara yang saya ajukan.  

1. Berapa Peserta didik yang diterima ATKP Surabaya setiap tahunnya? 

2. Berapa Jumlah peserta didik pada setiap jurusan di ATKP Surabaya setiap 

tahunnya? 

3. Jurusan apa yang paling diminati oleh peserta didik di ATKP Surabaya? 

4. Berapa lulusan yang mampu dicetak oleh ATKP Surabaya setiap 

tahunnya? 

5. Berapa Jumlah Peserta didik yang langsung bekerja setelah lulus dari 

ATKP Surabaya?    

6. Kemitraan apa saja yang bekerja sama dengan jurusan yang ada di ATKP 

Surabaya? 

7. Apa syarat bagi kelulusan peserta didik untuk bisa menjadi profesi di 

bidang penerbangan? 

8. Dalam riset perancangan buku interaktif pengenalan profesi dunia aviasi, 

penulis membatasi 10 sample profesi dunia penerbangan sebagai berikut: 

 Pilot & First Officer 

 Pramugara/i 

 FOO (flight Operation Officer) 

 Unit ATC  

 Teknisi Pesawat,  

 Marshalling 

 Ground Handling  
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 AMC (Apron Movement Control) 

 Avsec (Aviation Security) 

 Customer service. 

Dari 10 sample profesi dunia penerbangan diatas merupakan konten 

yang akan penulis rancang menjadi sebuah cerita pengenalan profesi dunia 

penerbangan pada anak usia sekolah dasar. Berikut merupakan  pertanyaan 

yang berkaitan dengan 10 sample profesi yang akan digunakan sebagai 

konten pengenalan profesi di dunia penerbangan: 

a. Apa latar Belakang pendidikan yang ditempuh untuk bisa mewujudkan 

delapan cita-cita  profesi di dunia penerbangan tersebut? 

b.  Disiplin ilmu dasar apa yang harus dimiliki oleh 10 profesi dunia 

penerbangan tersebut? 

c. Apa tugas pokok dari 10 profesi dunia penerbangan tersebut? 

d. Peralatan apa saja yang digunakan oleh 10 profesi dunia penerbangan 

untuk mendukung aktivitas kerja? 

e.  Apa fungsi peralatan dan prasarana kerja dari 10 profesi penerbangan 

yang yang dapat mendukung aktifitas kerja? 

f. Bagaimana SOP (Standard Operating Prosedur) secara umum yang 

dimliki oleh 10 profesi dunia penerbangan saat melakukan aktivitas 

kerja? 

g. Apa tujuan utama dan manfaat dari Aktivitas kerja yang dilaksanakan 

oleh delapan profesi dunia penerbangan tersebut? 

9. Menurut Bapak/Ibu, profesi di dunia penerbangan mana yang lebih banyak 

dibutuhkan saat ini? 

10. Apa yang dimaksud dengan Asean Open Sky? 

11. Menurut Bapak/Ibu, Apa dampak dari Asean Open Sky bagi SDM 

Indonesia khususnya pada bidang profesi dunia penerbangan? 

12. Apakah berita mengenai kurangnya SDM dalam dunia penerbangan di 

Indonesia dapat berdampak pada industri penerbangan Indonesia seiring 

adanya Asean Open Sky? 
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13. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengenalan profesi di dunia penerbangan 

perlu dikenalkan sejak usia dini? Mengapa? 

14. Materi apa yang sebaiknya dikenalkan pada anak usia dini terkait dengan 

pengenalan profesi di dunia penerbanagan? 

 

Sekian dari pertanyaan wawancara yang saya ajukan kepada Bapak/Ibu. 

Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Terima Kasih atas ketersediaan 

waktu Bapak/Ibu untuk bersedia melakukan kegiatan wawancara bersama saya. 

Wassalamualaikum wr. wb. 
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Lampiran 4 

 

 

 

Foto di atas merupakan foto dokumentasi karya tugas akhir penulis yang 

berjudul perancangan buku digital interaktif profesi dunia aviasi sebagai 

pengenalan profesi pada anak usia 10-12 tahun. Display pameran meliputi, poster 

ukuran A-2 yang menjelaskan proses perancangan luaran desain yang dibuat, 

kemudian smartphone  sebagai media untuk menjalankan atau mengoperasikan 

aplikasi buku digital interaktif, kumpulan sketsa ilustrasi dalam clear holder, 

laporan dan CD berisi softcopy laporan dan file aplikasi  
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