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ABSTRACT
Gadgets become the most inseparable things from everyday’s life. Gadget has become necessary
in this time because of the functions made peoples life easier, wherever they go, gadget always in theuir
pockets, so no wonder kids these day get to know about it. Not only that, many of the kids these day
for various reasons they become addicted toward gadgets.
To distract children's attention toward their gadgets, it is necessary to find interesting that
adjacent with the times. One of the method are with illustration book that gives impression to
children. The book itself must give emotion on each page, with a nice in order to make the
illustrations more fun and interesting for them to enjoy.
The design result is a illustration book titled “BONO Si Beruang Malas”, The book has
deep concept, interesting illustrations in order to increase awareness toward gadget. .
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ABSTRAK
Gadget saat ini merupakan sebuah benda yang tidak bisa terpisahkan dari
aktifitas sehari-hari. Bagaimana tidak, gadget telah menjadi kebutuhan manusia pada
masa kini karena fungsinya yang membuat hidup menjadi lebih praktis, kemana pun
pergi gadget selalu dibawa dan apa pun yang ada selalu bisa diakses dengan gadget.
Sehingga tak heran jika anak-anak masa kini pun sudah mulai kenal dengan gadget .
Tidak hanya itu saja, melainkan banyak anak sudah kecanduan untuk memakai gadget
untuk berbagai keperluan.
Untuk mengalihkan perhatian anak-anak terhadap gadget mereka, diperlukan
media pengenalan yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah
satunya dengan buku ilustrasi yang menarik, mulai dari tampilan gambar yang terlihat
lebih memiliki emosi, dengan alur cerita yang sesuai dengan kategori seusianya supaya
ilustrasi yang dihasilkan lebih menyenangkan dan menarik untuk dinikmati.
Hasil perancangan berupa Buku Ilustrasi Anak “BONO Si Beruang Malas”.
Buku tersebut mempunyai konsep dan ilustrasi yang lebih mendalam dengan tujuan
dapat meningkatkan perhatian dan dampak dari gadget itu sendiri.
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