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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

  Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan yang paling mendasar dalam 

menuntut ilmu. Sekolah dasar ialah dasarnya pendidikan yang dikenalkan pada 

anak-anak. Fundamental pendidikan terdapat pada sekolah dasar. Pentingnya 

tentang dasar pendidikan sangat memerlukan suatu desain dan publikasi sehingga 

dapat memberikan kemajuan dan kualitas terbaik dari suatu pendidikan dasar. 

SDN 6 Sungailiat adalah sekolah dasar yang dijadikan orang tua untuk menempa 

pendidikan anak-anaknya yang secara unum komunitas nelayan, sehingga dengan 

mempublikasikan SDN 6 Sungailiat dengan desain terbaik merupakan cara yang 

tepat untuk meyakinkan orang tua siswa menyekolahkan anaknya. Secara 

perlahan menggeserkan pemikiran untuk menjadikan anaknya turun ke laut 

berubah menjadi anaknya harus sekolah dan menuntut ilmu. Inilah yang menjadi 

sasaran utama dalam mendesain dan mempulikasikan SDN 6 Sungailiat sebagai 

sarana promosi tentang pendidikan karena pendidikan pada saat ini sudah sangat 

murah, sehingga pemikiran orang tua yang dulunya takut menyekolahkan anaknya 

karena biaya mahal dan tak mampu menjadi hilang secara perlahan.  

 Dengan demikian hal yang paling tepat dilakukan ialah membuat sebuah 

desain yang dijadikan sebagai sarana publikasi dan informasi pada SDN 6 

Sungailiat. Desain yang dibuat yaitu sebuah media publiksi yang mencangkup 

branding,  promosi, dan stationary. Dengan media publikasi maka dunia 

pendidikan seakan terbantu untuk mengatasi buta aksara dan bisa menyukseskan 

wajib belajar dua belas tahun. Hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk 

memilih judul tugas akhir Desain Publikasi Sebagai Sarana Informasi pada SDN 6 

Sungailiat – Bangka.  
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2. Rumusan Masalah 

 Penulis mengambil pembahasan mengenai desain publikasi sebagai sarana 

informasi pada SDN 6 Sungailiat-Bangka, pasti menemui berbagai kendala. 

Kendala yang akan muncul ialah desain seperti apa yang cocok untuk dijadikan 

sebagai sarana publikasi dan informasi agar menarik minat para orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya ke SDN 6 Sungailiat. Ketika pertanyaan ini muncul 

maka ini lah yang menjadi tantangan penulis dalam membuat laporan dan risetnya 

sehingga hasil yang dibuat menjadi sebuah rancangan yang membantu dalam 

mempromosikan arti penting dunia pendidikan.  

3. Tujuan Penulisan  

 Tujuan dari penulisan ini adalah membantu SDN 6 Sungailiat untuk 

membuat rancangan publikasi dan menganalisa serta membantu kegiatan pada 

SDN 6 Sungailiat lebih baik lagi sehingga dapat : 

a. Menghasilkan desain-desain yang spesifik dari tiap kegiatan yang ada 

di SDN 6 Sungailiat dengan tepat dan akurat. 

b. Membantu promosi dalam rangka penerimaan siswa baru.  

 

4. Batasan Masalah  

 Agar dalam proses nantinya tidak menyimpang dan keluar dari jalurnya 

maka penulis telah menentukan batasan dalam laporannya yang berjudul desain 

publikasi sebagai sarana informasi pada SDN 6 Sungailiat – Bangka. Penulis 

membatasi penulisan ini dengan hanya membahas masalah yang berkaitan dengan 

desain  publikasi. Batasan yang dimaksud ialah mencangkup desain branding 

yang berisikan majalah, promosi yang terdiri dari desain mug, pin, dan brosur, 

serta stasionary yang terdiri dari spanduk. Batasan tersebut yang dijadikan penulis 

sebagai acuan dalam penulisan laporannya sehingga tidak menyimpang dari tema 

yang akan dibahas. Dengan adanya batasan, maka apa yang dijelaskan dalam 

laporanya lebih spesifik dalam menyampaikan informasi dari sebuah desain yang 

dihasilkan.  



3 
 

5. Metode Penelitian 

Dalam upaya mendapatkan referensi dan data-data sebagai bahan analisa 

penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data secara langsung pada konsumen. Salah satu Studi 

lapangan yang dilakukan oleh penulis ialah wawancara. Pada saat penulis 

melakukan wawancara dengan pihak SDN 6 Sungailiat, pihak terkait 

mengizinkan untuk membuat beberapa media publikasi sesuai yang 

dibutuhkan seperti majalah, kalender, mug, banner, pin, dan spanduk. 

Akan tetapi sebelum penulis mendesain, terlebih dahulu mencari sumber 

mengenai cara mendesain yang baik.  

b. Observasi 

Menurut Kartono ( 1980 : 142 ) mendefinisikan :  “observasi adalah studi 

yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala 

psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Setelah studi lapangan 

dengan metode wawancara ke pihak sekolah, observasi lebih mengarah ke 

tujuan yang spesifik dari setelah wawancara.  

c. Kuisioner atau Angket 

Menurut Sugiyono ( 2008 : 199 ) mengungkapkan : “angket atau 

kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

respondens untuk di jawab”. Dengan metode ini data yang terkumpul dari 

tujuan yang dimaksud setelah wawancara dan observasi menjadi 

terlaksana. Terlaksananya pengerjaan setelah wawancara dan observasi ini 

dikarenakan telah ada hasil dari kuisioner karena kuisioner sebagai sampel 

yang mewakili masyarakat secara umum tentang apa yang akan di 

kerjakan setelah merinci spesifikasi dari hasil observasi dan wawancara.    
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6. Sistematika Penulisan  

Agar penulisan TA ( Tugas Akhir ) ini lebih terarah dalam setiap bab, 

penulis menyusun bab menjadi beberapa sub bab.   

Sistem penulisannya antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

   Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan   

   penulisan TA ( Tugas Akhir ) yang berisikan latar belakang 

   , rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, 

                                   metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  STRUKTUR ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan sejarah singkat tentang SDN  6 

Sungailiat, Struktur organisasi, serta tugas dan tanggung 

jawab masing-masing guru. Dalam bab ini juga membahas 

teori tentang hardware dan software yang digunakan. Teori 

singkat mengenai konsep desain yang disetujui dan 

hubungan antara hardware dan software pendukung yang 

sudah dan akan digunakan.  

BAB III  ANALISIS 

   Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian 

   yang berisi konsep desain, draft, dan materi dari objek yang 

   diteliti. Analisis objek yang berisikan analisis dari objek 

   penelitian.  

Bab IV  IMPLEMANTASI DESAIN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk 

design. Berupa gambaran tentang apa yang telah dibuat 

yang nantinya akan di cetak dalam bentuk nyata. 

Bab V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 

saran dari bab-bab sebelumnya apa yang telah 

dibahas pada masing-masing  bab.   

 


