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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Teknologi di era modern yang terus berkembang pesat berdampak pesat pada 

penemuan baru di berbagai bidang, tak terkecuali teknologi informasi dan 

komunikasi sudah menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Penguasaan teknologi 

informasi mutlak diperlukan agar dapat memperkenalkan bebagai ilmu 

pengetahuan kepada semua orang dan memberikan kemudahan dalam 

berkomunikasi. Media informasi banyak dikembangkan untuk memudahkan 

masyarakat dalam mengakses informasi yang beragam. Media publikasi 

merupakan jenis media informasi yang hingga saat ini masih banyak digunakan dan 

tetap menjadi pilihan masyarakat dalam mendapatkan berbagai macam informasi 

yang di inginkan. 

 Dunia pendidikan juga membutuhkan suatu desain dan publikasi, sehingga 

dapat memberikan kemajuan dan kualitas yang baik. Ada banyak cara untuk 

memperkenalkan suatu pendidikan kepada masyarakat umum, salah satunya 

dengan mempromosikan pendidikan melalui brosur dan beberapa desain publikasi 

lainnya.  

  Promosi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perusahaan 

maupun lembaga atau instansi. Promosi merupakan hal umum yang dilakukan oleh 

setiap orang, karena itu tujuan promosi sangat berpengaruh dalam berkembangnya 

suatu prusahaan atau suatu lembaga. Dengan adanya promosi orang akan lebih 

mudah mengenal dan mengingat lembaga tersebut.  

 Terdapat beberapa sekolah dasar yang memiliki kualitas baik di Bangka Barat. 

Salah satu dari sekolah tersebut adalah SDN 11 Kelapa. SDN 11 kelapa berlokasi 

di Jalan Raya Muntok – Pk.Pinang Desa Kacung Kec Kelapa. SDN 11 kelapa ini 

termasuk salah satu sekolah yang berkualitas.  Namun di SD Negeri 11 Kelapa 

terdapat permasalahan yang berkaitan dengan promosi sekolah tersebut, yaitu 
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kurang memanfaatkan media promosi. Hal ini dibuktikan dengan hanya 

memanfaatkan spanduk sebagai media promosi. 

 Oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk 

menyusun Tugas Akhir dengan judul “ Desain Media Promosi Sebagai Publikasi 

SD Negeri 11 Kelapa”.  Hal ini  mendasari penulis untuk membantu SD Negeri 11 

Kelapa mendesain media publikasi hingga dapat diterima dan dikenal oleh 

masyarakat luas.    

1.2  Rumusan Masalah  

 Bagaimana desain media promosi yang dibuat sebagai publikasi  agar SD 

Negeri 11 Kelapa dikenal di masyarakat luas? 

1.3  Batasan Masalah 

 Dalam memutuskan masalah dan agar tidak minyimpang dari pokok 

pembahasan yang telah ditentukan, maka penulis membatasi masalah antara lain : 

membuat spanduk, logo, brosur, dan kalender. 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

a. Membuat desain media promosi seperti logo,spanduk,brosur dan lain 

sebagainya untuk  meningkatkan promosi di SD Negeri 11 Kelapa. 

b. Membantu proses pelayanan dalam rangka promosi penerimaan siswa baru. 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Menambah media promosi untuk mempromosikan sekolah ini kepada 

masyarakat luas.  

b. Dapat mengembangkan dan menerapkan teori ilmu yang telah diperoleh 

selama dibangku kuliah dengan dunia kerja. 

1.5  Metode Pengumpulan Data 

  Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA) ini maka digunakanlah metode-

metode  pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 
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1. Observasi 

Observasi (Pengamatan), yaitu kegiatan mencermati langsung secara 

visual terhadap kondisi obyek penelitian. Pada metode ini dilakukan 

pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai keadaan, suasana 

yang ada di SD Negeri 11 Kelapa. 

2. Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data dengan cara Tanya Jawab secara langsung kepada narasumber. Pada 

metode ini Tanya Jawab di lakukan secara langsung dengan Kepala 

Sekolah dan guru-guru di SD Negeri 11 Kelapa. 

3. Study Pustaka  

 Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan pengumpulan data 

dengan cara studi pustaka. Didalam metode ini penulis berusaha 

melengkapi data-data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari 

dari buku-buku dan data-data yang berhubungan dengan masalah akan 

dibahas. 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulis laporan ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun 

sebagai berikut : 

 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 

Pada bab I ini, penulis ingin menjelaskan hal-hal yang berkaitan 

dengan penulis Tugas Akhir (TA) yang berisikan Latar Belakang 

Rumusan masalah, masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, 

metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara 

mengumpulkan data-data, menjelaskan media-media yang 

digunakan dalam penelitian dan menjelaskan tentang tahapan 

yang digunakan dalam pembuatan untuk company profile dan 

aplikasi yang digunakan dalam membuat company profile. 

 

BAB III : KONSEP PERANCANGAN 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, analisis 

objek, konsep desain, konsep desain ajuan seperti material dan 

biaya dalam melaksanakan Tugas Akhir. 

 

BAB IV: IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang implementasi bentuk desain, 

berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat nantinya 

akan dicetak dalam bentuk nyata. 

 

BAB V: PENUTUP 

 

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan, saran supaya 

laporan Tugas Akhir ini menjadi bermanfaat dan dapat 

disempurnakan pada masa  yang akan datang. 

 


