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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Seperti yang kita ketahui, banyak sekali lembaga pendidikan di Kota 

Pangkalpinang baik itu yang negeri maupun swasta. SMP Depati Amir 

merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang pendidikan yang 

beralamatkan di Jl. YOS SUDARSO No. 17 Kel Pasir Garam Kecamatan 

Pangkal Balam Kota Pangkalpinang. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, SMP Depati Amir dituntut 

untuk terus berinovasi dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan 

yang baik. Karena apabila tidak berinovasi, bisa saja SMP Depati Amir akan 

tersingkir oleh waktu dan zaman yang semakin berkembang dengan pesat.   

Saat ini telah tersedia berbagai macam pilihan dalam dunia 

pendidikan, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam memilih 

tempat sekolah yang baik. Namun disisi lain, hal ini dapat menimbulkan 

dampak negatif berupa persaingan ketat antar sekolah, khususnya dalam 

menarik dan mempertahankan siswa baru. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, melalui Tugas Akhir ini, penulis 

ingin membantu pihak sekolah dalam menghadapi era teknologi dalam hal 

promosi. karena kekurangan pada sekolah yang merupakan sekolah swasta 

ini yaitu pada sistem promosinya, karena Belum adanya sistem promosi 

seperti brosur, kalender, spanduk dan kartu pelajar. 

Karena masyarakat membutuhkan sebuah informasi suatu lembaga 

pendidikan yang baik untuk membekalkan pendidikan kepada putra-putri 

mereka nantinya. Supaya tetap bertahan dalam hal pendidikan SMP Depati 

Amir harus menerapkan sebuah sistem promosi yang tepat, handal, dan 

efisien supaya sekolah tersebut dapat memperoleh siswa dan siswi yang 

banyak tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Hal ini 
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merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk bersaing dalam hal 

pendidikan.  

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

SMP Depati Amir memerlukan sosok seorang desainer untuk membantu 

mempromosikan sekolahnya supaya dapat eksis dibidang pendidikan. 

Dalam hal ini penulis menawarkan sebuah solusi yaitu melakukan promosi 

dengan media desain brosur, kalender, spanduk, dan lain sebagainya. Maka 

dari itu, dalam Tugas Akhir ini, Penulis Memilih Judul penelitian yaitu 

“DESIGN PUBLIKASI SEBAGAI SARANA PROMOSI 

PENDIDIKAN PADA SMP DEPATI AMIR PANGKALPINANG”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut : 

a. Bagaimana membantu pihak sekolah dalam mempromosikan 

pendidikan dengan brosur, spanduk, kalender dan kartu pelajar. 

b. Bagaimana membuat propil sekolah yang efektif dan informatif untuk 

mempromosikan SMP Depati Amir.  

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang telah 

ditentukan, maka penulis menentukan batasan masalah yang dibahas dalam 

Tugas Akhir ini antara lain: 

a. Penulis hanya membantu pihak sekolah dalam hal promosi sekolah 

dengan membuat brosur, spanduk, kalender dan kartu pelajar. 

b. Media promosi yang di buat berupa brosur, kalender, spanduk dan 

kartu pelajar dengan bantuan software Adobe Photoshop dan 

correldraw untuk meningkatkan promosi bagi SMP Depati Amir. 
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1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Adapun tujuan dan Manfaat Penelitian dari Laporan Tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Membuat media promosi berupa brosur, kalender, spanduk dan lain 

sebagainya untuk membantu meningkatkan promosi eksistensi SMP 

Depati Amir di bidang  pendidikan. 

b. Mengimplentasikan ilmu desain grafis yang di dapat di perkuliahan di 

dalam   dunia kerja. 

c. Di harapkan dengan adanya media promosi ini bisa membantu pihak 

sekolah untuk penerimaan siswa-siswi baru pada SMP Depati Amir. 

d. untuk memenuhi syarat meraih gelar D3 (Diploma 3) dari kampus 

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

 

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA 

Dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini metode Pengumpulan Data yang 

digunakan  penulis adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan 

langsung secara jelas kepada kepala sekolah SMP Depati Amir untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mengetahui 

permasalahan di SMP Depati Amir. 

b. Observasi 

Penulis mengumpulkan data dengan mengunjungi lansung ke 

SMP Depati Amir untuk mengamati secara keseluruhan situasi dan 

lingkungan SMP Depati Amir tersebut dengan bantuan alat tulis dan 

kamera digital, yang menghasilkan berupa foto di beberapa tempat 

dan kegiatan yang ada di SMP Depati Amir Pangkalpinang.  

c. Study pustaka 

Selain melakukan Observasi, penulis juga melakukan 

pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Didalam metode ini 

penulis berusaha melengkapi data-data yang di peroleh dengan 
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membaca dan mempelajari dari buku-buku dan data-data yang 

berhubungan dengan masalah akan di bahas. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun 

dengan dengan garis besar sebagai berikut  : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang struktur organisasi serta unit kegiatan, dan menerangkan secara rinci 

tentang spesifikasi teknologi hardware, dan spesifikasi teknologi software  yang 

ada dan akan di gunakan.   

 

BAB III ANALISA SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, analisis objek, proposal konsep 

desain, konsep desain ajuan seperti materi dan biaya. Dalam melaksanakanTugas 

Akhir. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

Bab ini menjelaskan tentang Terms of Reference, implementasi bentuk desain, 

berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat yang nantinya akan di 

cetak dalam bentuk nyata. 

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran untuk menampung usulan supaya 

laporan Tugas Akhir ini menjadi bermanfaat dan dapat disempurnakan pada masa 

yang akan dating. 


