
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Seiring meningkatnya kemajuan  teknologi saat ini , media konvensional 

sebagai sarana menyampaikan informasi yang memanfaat informasi kepada 

publik ,suda mulai tergeser dengan media informasi yang memanfaatkan 

teknologi komputer sebagai sarana penyampaiannya. Komputer merupakan mesin 

penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital 

.kemudian memerosesnya  sesuai dengan program yang tersimpan dimemorinya, 

dan menghasilkan output berupa informasi. 

Desain dan Multimedia merupakan salah satu kemajuan  Teknologi 

Komputer saat ini. Desain dan multimedia merupakan  pemanfaatan komputer 

untuk membuat dan mengabungkan teks ,grafik ,audio,video,dan animasi dengan 

menggabungkan link dan tool yang mengmungkinkan pemakai melalukan 

navigasi , berintraksi, bereaksi dan komunikasi. 

Saat ini, banyak instasi yang menggunakan media Desain dan  Multimedia 

untuk menginformasikan tentang keberadaan  instasi tersebut. Sala satu media 

Multimedia yaitu video, video merupakan media yang paling lengkap ,karena 

video mempunyai unsur gerak ,visualisasi yang nyata ,gambar,suara ,dan juga 

banyak unsur musik dalam satu unit  atau yang disebut juga dengan  Multimedia 

,untuk dapat mencapai masyarakat yang luas ,sebuah lembaga membutuhkan 

sosialisasi atau promosi . Salah satu nya adalah dengan menggunakan video 

company profile yang pada saat sekarang ini sedang berkembang . Dimana ,video 

company profile dapat di tarikan sebagai sebuah paparan dan dan  penjelasan 

mengenai sebuah lembaga pendidikan seperti sejarah ,visi dan misi ,status saat ini 

, dan tujuan  masa depan dalam dunia pendidikan. 

 



 

 

Dalam penelitian dari Muhamad Watasik Dazawinnuha mengatakan  

dengan adanya video Company Profile mempunyai banyak keuntungan yaitu 

sebagai media promosi  dan dokumentasi lebih efektif  dan mengningkatkan citra 

suatu perusahaan atau lembaga tersebut. Dari  penelitian  yang dilakukan 

Muhammad Wsik Dazawinnuha memiliki kesamaan dari segi tujuan penulis yaitu 

menjadikan video Company Profile sebagai sarana promosi dan dokumentasi 

guna meningkatkan citra SDN 6 Pangkalpinang. 

SDN 6  Pangkalpinang merupakan salahsatu merupakan sekolah di 

Pangkalpinag yang masih kurang daya promosi nya ,banyak orang belum begitu 

mengenal isi atau tentang SDN 6  Pangkalpinang  ini cuma mengenal nama nya 

saja. 

Maka dari itu , penulis akan membuat design grafis yang berbasis desain 

dan  multimedia untuk promosi dengan jenis media cetak ,gambar ,video untuk 

menyampaikan informasi dan pesan seefektif  mungkin tentang sekolah SDN 6  

PangkalpinaNg ,seperti fasilitas-fasilitas yang di miliki lingkungan SD , ruangan 

belajar dan perpustakaan agar masyarakat atau orang tua siswa dapat mengetahui 

lebih dalam  tentang  SDN 6  Pangkalpinang . 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Hasil Wawancara ,permasalahan yang timbul antara     

lain : 

1. Tidak adanya video company profile di SDN 6 Pangkalpinang. 

2. Tidak adanya perkembangan maupun perubahan pada setiap desain grafis 

dari media pengenalan di setiap tahun nya.  

 

 

 



 

 

1.3. Batasan  Masalah  

  Berdasarkan rumusan masalah di atas agar tidak terjadi perluasan 

masalah, dalam  penelitian  ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah 

. Adapun Batasan Masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Pembuatan media promosi dalam bentuk Design Grafis yaitu : 

1) Branding 

Desain Logo Perpustakaan 

2) Stationary 

Desain Kop surat 

Desain Kalender Dinding 

3) promosi 

Sepanduk 

Poster 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

     Berdasarkan penelitian ini ,penulis merangkum berapa tujuan yang 

di dapatkan dari penelitian ini serta manfaat yang di dapat oleh perusahaan 

dan masyarakat .Diantaranya yaitu : 

1. Tujuan dari penelitian  ini yaitu : 

a. Membuat rancangan  media promosi yaitu desigen grafis  pada SDN 6 

Pangkalpinang . 

b. Membuat Video Compant Profile pada SDN 6 untuk promosi sekolah. 

 



 

 

 

2. a .  Manfaat bagi Lembaga 

1) Meningkatkan kualitas SDN 6 Pangkalpinang.  

2) Sebagai sarana media elektronik untuk lebih mudah di kenal oleh 

masyarakat umum. 

3) Membuat  media promosi SDN 6 Pangkalpinang   

b.  Manfaat bagi masyarakat 

1) Dapat menerima informasi dengan jelas tentang SDN 6 

Pangkalpinang . 

2) Dapat memahami dan mempertimbangkan anak mereka calon 

siswa di SDN 6 Pangkalpinang. 

1.5.Metode Pengumpulan Data 

Penulisan melakukan penelitian denggan cara metode yang efektif yaitu  

dengan mengumpulkan data dan menyajikannya dengan disertai analisa yang 

dapat memperjelas objek yang diteliti .                                                                              

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara: 

1. Wawancara 

          Proses wawancara yaitu bertanya secara langsung dengan  karyawan 

dan pimpinan instasi yang bersangkutan mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan bidang yang diteliti . Wawamcara dilakukan untuk mendapatkan data 

dan informasi mengenai kegiatan promosi di SDN 6 Pangkalpinang yang 

berkaitan dengan perancangan desain media promosi dan pembuatan video 

Company Profile .  

 



 

 

 

2. Observasi  

Observasi dilakukan  untuk mengenal tempat dan  lokasi SDN 6 

Pangkalpinang. Dalam prosesnya . Dalam observasi ini, dilakukan 

kegiatan pengamatan sekaligus pengambilan gambar objek-objek 

,lingkungan dan kegiatan belajar dan mengajar di SDN 6 Pangkalpinag 

sebagai arsip untuk bahan membuat desain media promosi. 

3. Studi Pustaka 

Melakukan  penelitian dengan  mengumpulkan data pada buku 

refrensi dan internet yang berhubungan dengan  masalah yang akan diteliti 

. 

1.6. SistematikaPenulisan  

Sistematika Penulisan laporan ini terbagi menjadi beberapa bab 

yang  tersusun sebagai  berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan    laporan Tugas Akhir .Berisi latar belakang ,rumusan 

masalah ,batasan  masalah , tujuan dan manfaat penelitian 

,metode pengumpulan data dan sistematika penulisan . 

BAB II  ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Bab ini berisikan tentang sejarah tempat istasi dan menjelaskan 

daftar organisasi tentang tugas dan wewenag yang terdapat di 

dalam instasi tersebut. Teori singkat dan sefesikasi mengenai 

hard ware dan software yang di gunakan . Teori singkat  

mengenai konsep desain yang di setujui dan hubungan antara 

hard ware dan software pendukung dan akan digunakan . 



 

 

 

BAB III  ANALISA SISTEM 

Membahas mengenai objek penelitian yang berisi konsep desain,draft  

dan materi dari objek yang diteliti . Menjelaskan konsep desain dan 

rancangan umum pembuatan Video Company Profile  yang akan di 

buat atau dikembangkan , dan analisa objek yang berisikan analisa dari 

objek penelitian. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA  

Bab ini menjabarkan tentang ide dan tema desain berupa gambaran  

desain  yang dibuat dan foto benda dari hasil desain dalam bentuk nyata. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat beberapa kesimpulan dari 

analisa yang telah dilakukan ,selanjutnya akan memberikan saran dan 

langkah perbaikan dari masalah yang dihadapi 


