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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Di Indonesia saat ini pengaruh globalisasi semakin terasa dengan 

semakin banyaknya saluran informasi dalam berbagai bentuk seperti 

elektronik maupun non elektronik seperti surat kabar, majalah, radio, tv, 

telepon, fax dan, komputer. Teknologi infomasi dan komunikasi cenderung 

akan mempengaruhi segenap bidang kehidupan termasuk bidang 

pendidikan. hal ini mendorong sekolah-sekolah untuk bersaing 

meningkatkan eksistensinya dan kualitas dengan cara salah satunya 

meningkatkan media publikasi dan promosi untuk memajukan dan 

mengenalkan kepada publik. 

 Media  promosi sangat berperan penting dalam kemajuan  sekolah 

dasar dalam hal mempromosikan pendidikannya  supaya dapat lebih dikenal 

oleh masyarakat luas, dan masyarakat lebih tau secara detail mengenai 

sekolah  tersebut. Dalam hal ini Penulis berupaya mempromosikan dan 

mempublikasikan Sekolah Dasar Negeri 21 Tempilang  dalam bentuk media 

cetak. Adapun media promosi yang ingin dibuat dalam bentuk media cetak 

seperti Branding (Logo), Stationary (Majalah, Kartu Pelajar), Promosi 

(Spanduk, Brosur, dan X-banner).   

Media cetak yang dimaksud ialah media cetak yang di desain dengan 

baik dan semenarik mungkin, dalam pembuatannya  harus mengedepankan 

seni yang baik dan bervariasi baik dari segi warna, background, layout, 

tulisan dan cover. Cover adalah sampul atau bagian depan bentuk media 

publikasi multipage dan bagian inti yang dapat menggambarkan secara 

sekilas dari isi sebuah publikasi multipage tersebut yang harus didesain 

dengan unsur-unsur menarik perhatian khalayak. Oleh karena itu penulis 

bermaksud mengangkat masalah tersebut dengan menyusun Tugas Akhir 

dengan judul Desain Publikasi dan Promosi di SDN 21 Tempilang. 

Hal yang menjadi dasar penulisan judul tersebut ialah bertujuan 

untuk membantu meningkatkan kemajuan dan kualitas desain media 
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publikasi dan promosi supaya bisa diterima oleh masyarakat luas dan bisa 

bersaing dengan sekolah-sekolah dasar lainnya dalam hal desain media 

publikasi dan promosi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari pembahasan diatas tentang  SDN 21 Tempilang supaya lebih 

dikenal oleh masyarakat luas dengan cara mempromosikan dan 

mempublikasikan dalam bentuk media cetak yang berisikan informasi dan 

pendidikan yang dijalani, serta fasilitas yang ada di sekolah tersebut. 

Adapun masalah yang timbul antara lain:  

a. Dengan mendesain media cetak di SDN 21 Tempilang dengan seni 

yang bagus akankah memberi kesan yang baik untuk dipublikasikan 

ke masyarakat luas? 

b. Bagaimana SDN 21 Tempilang bisa menarik minat para orang tua 

murid untuk bersekolah di sekolah tersebut?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat supaya penelitian tidak jauh menyimpang 

dari topik pembicaraan selain itu untuk membatasi permasalah yang telah 

dibuat sebelumnya yaitu berkaitan dengan desain media publikasi dan 

promosi. Adapun serangkainya batasan masalahnya yaitu: 

a. Memilih Jenis Media Publikasi dan Promosi 

Untuk lebih memperkenalkan SDN 21 Tempilang  penulis hanya 

memilih jenis media cetak yaitu Branding (Logo), Stationary 

(Kalender, Kartu Pelajar), Promosi (Spanduk dan X-banner),  yang 

bergerak dalam bidang pendidikan. 

Adapun jenis media cetak yang dipilih antara lain sebagai berikut: 

1. Logo merupakan gambar atau sketsa dengan arti tertentu dan 

mewakilkan suatu lembaga pendidikan membutuhkan sesuatu 

yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama 

sebenarnya.  
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2. Kalender merupakan sebuah gambar yang didesain dengan baik 

untuk lebih mempromosikan atau mempublikasikan sekolah, 

berisikan semua informasi mengenai hari, tanggal, bulan, tahun 

yang terbuat dari kertas.  

3. Kartu Pelajar merupakan sebuah kartu identitas seseorang di 

dalam sebuah lembaga pendidikan, maunpun lembaga lainnya. 

4. Spanduk merupakan kain panjang yang di bentangkan dan berisi 

informasi singkat, tentang suatu lembaga dan peringatan 

umum.spanduk menjadi pilihan media promosi paling favorit 

karena mudah tertangkap oleh konsumen. 

5. X-banner merupakan salah satu jenis media promosi yang sudah 

dicetak menggunakan print digital yang pada umumnya memiliki 

bentuk vertikal atau portrait. 

b. Memutuskan Benda Publikasi dan Promosi 

Penulis memutuskan untuk membuat desain dalam bentuk media 

cetak dengan menggunakan material kertas yang bagus dan elegan. 

c. Mendesain 

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa software yang tepat 

dan sesuai dengan apa yang penulis butuhkan untuk menghasilkan 

karya desain yang baik dan bermanfaat bagi SDN 21 Tempilang. 

Adapun jenis software yang digunakan untuk membuat media cetak 

yaitu Corell Draw. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

1) Membantu proses promosi dalam rangka penerimaan siswa baru 

dengan menggunakan media cetak.  

2) Menghasilkan desain yang menarik dari tiap-tiap kegiatan yang ada 

di SDN 21 Tempilang untuk memperkenalkan kepada masyarakat 

luas. 

3) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja. 

b. Manfaat penelitian 

1) Membantu SDN 21 Tempilang dalam hal meningkatkan jumlah 

siswanya. 

2) Membantu SDN 21 Tempilang  dalam kemajuan sekolah dibidang 

desain publikasi dan Promosi. 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala sekolah atau yang 

mewakilkannya dengan topik pembicaraan mengenai informasi 

pendidikan dan kegiatan yang ada di SDN 21 Tempilang. 

b. Observasi  

Penulis melakukan observasi dengan datang langsung ke sekolah 

tersebut dan mengamati berbagai bentuk kegiatan yang dijalani dan 

meninjau segala fasilitas yang ada di sekolah tersebut. 

c. Studi Pustaka 

Dalam studi pustaka ini penulis mengamambil beberapa teori-teori 

untuk mempermudah pembuatan dan sebagai contoh pembuatan 

tugas akhir sebagai gambaran supaya tidak menyimpang dalam 

pembuatannya. 

 



 

5 
 

 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa bab yang 

tersusun sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan penulisan Tugas Akhir yang berisikan latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : METODE PENELITIAN 

Dalam BAB ini menjelaskan mengenai teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk penentuan 

kebutuhan penulisan Tugas akhir ini yang berisikan 

metode desain media, dan metode komsep 

multimedia. 

 

BAB III : KONSEP PERANCANGAN 

Dalam BAB ini menjelaskan tentang sejarah sekolah, 

struktur organisasi, tugas dan wewenang, juga 

menjelaskan tentang analisis dari desain yang sudah 

ada, dan analisis swot dari objek penelitian. pada bab 

ini juga memaparkan konsep desain yang berisikan 

layout kasar dari desain yang ingin dibuat.  Selain itu 

juga memaparkan konsep desain ajuan yang berisikan 

hasil desain yang dibuat dengan software tertentu. 

Adapun setiap warna dijelaskan maksud tertentu dan 

menjelaskan  isi dari company profile. 
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BABIV : IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

Dalam BAB ini dijabarkan mengenai implementasi 

bentuk desain berupa gambaran tentang desain yang 

ingin dibuat  dan akan dicetak dalam bentuk nyata. 

 

BAB V : PENUTUP 

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan 

tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


