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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Seiring perkembangan zaman untuk dapat mengamalkan ajaran-ajaran 

agama islam, umat islam harus mempelajari terlebih dahulu ayat-ayat al-quran. 

Oleh karena itu pendidikan Al-quran harus diajarkan secar optimal baik melalui 

pendidikan formal, non formal maupun pendidikan kemasyarakatan serta 

pengajian-pengajian, seperti Taman Kanak-Kanak /Taman Pendidikan 

Alquran(TK/TPA) 

 Dalam dunia pendidikan sangat di butuhkan suatu desain dan publikasi 

sehingga dapat memberikan kemajuan dan kualitas terbaik. Salah satunya  adalah, 

dimana  Flayer adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang 

memuat artikel–artikel dari berbagai penulis. Selain memuat artikel, Flayer juga 

merupakan media publikasi yang berisi  gambar, review, ilustrasi atau fitur 

lainnya yang mewarnai isi dari Flayer. Oleh karena itu, Flayer dijadikan salah satu 

pusat informasi bacaan yang sering di jadikan bahan  rujukan oleh para pembaca 

dalam mencari sesuatu hal yang diinginkannya.  Promosi sebagai bentuk media 

publikasi memiliki segmentasi lebih sempit dan lebih terarah pada surat kabar, 

maksud produk berorientasi pada segmen tertentu. 

 Salah satunya adalah dengan  mempublikasikankan pendidikan dengan 

berbagai macam cara, kali ini penulis akan mempromosikan TK/TPA 

ALBAROKAH pangkalpinang dalam bentuk media komunikasi visual dan 

beberapa publikasi lainnya. Dalam pembuatan desain  itu harus mempunyai cover,  

cover adalah sampul atau bagian depan sebuah atau bentuk media publikasi 

multipage design lainnya yang harus di desain dengan  unsur-unsur dapat menarik 

perhatian khalayak dan cover adalah bagian inti yang dapat menggambarkan 

secara sekilah dari isi sebuah publikasi multipage design tersebut. Oleh karena itu  

penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk menyusun tugas akhir 

dengan judul Penerapan Desain Sebagai Media Komunikasi Visual Dan 

Multimedia Pada TK/TPA AL-BAROKAH. 
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Hal tersebut yang mendasari penulis untuk memilih judul tersebut dan sebagai 

usaha untuk membantu TK/TPA ALBAROKAH mendesain media publikasi 

hingga dapat diterima masyarakat luas. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Penulis mengambil pembahasan mengenai bagaimana cara untuk lebih 

memperkenalkan  TK/TPA ALBAROKAH pangkalpinang pada masyarakat 

umum. Yaitu dengan cara mempromosikan pendidikan dan fasilitas TK/TPA 

ALBAROKAH pangkalpinang dengan  membuat media promosi dalam bentuk  

flayer maupun media cetak yang berisikan mengenai bidang pendidikan yang 

dijalani, serta membuat stationery untuk lebih memperkenalkan sekolah dan 

fasilitasnya. 

Adapun permasalahan yang timbul antara lain : 

a.  Kurangnya promosi dan publikasi di Tk/ Tpa tersebut. 

b. Tidak adanya perubahan pada setiap desain grafis dari media pengenalan di 

setiap tahun nya.   

 

1.3.Batasan masalah 

 Dalam memutuskan  masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

permasalahan maka batas masalah hanya akan membahas masalah yang berkaitan 

dengan desain dan publikasi.   

a. Pembuatan media promosi dalam bentuk Desain Grafis : 

1) Branding  

- Desain Logo Tk/Tpa 

2)     Stationary 

- Desain Kalender 

- Poster 

3)   Promosi 

- Sepanduk 

-   Desain  Flayer    
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1.4. Tujuan dan  Manfaat Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu TK/TPA 

ALBAROKAH mendesain sistem yang ada sehingga dapat menganalisa dan 

membantu kegiatan pada TK/TPA ALBAROKAH secara efektifitas dan efisien 

yang lebih baik lagi. Sehingga dapat : 

a. Meningkatkan efisien dan efektifitas kerja. 

b. Menghasilkan desain-desain yang spesifik dari tiap kegiatan yang ada di 

TK/TPA ALBAROKAH dengan akurat dan tepat waktu. 

c. Membantu proses layanan dalam rangka promosi dan publikasi  

penerimaan Santriwan/i baru. 

 

1.5.Metode Pengumpulan data 

  Dalam rangka penulisan Tugas Akhir(TA) ini diajukan untuk menjawab 

permasalahan seputar pengguna komputer  grafis dalam proses perancangan 

desain grafis dan pengaruhnya terhadap tata visual dalam  karya produk-produk 

cetakan. 

1)  Pengumpulan data primer 

 Pengumpulan data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat 

dari individu atau kelompok(orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, 

kejadian atau hasil pengujian(benda) 

a. Wawancara 

Proses wawancara ini dilakukan secara langkung kepada orang-orang 

yang berkepentingan untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan. 

b. Observasi 

Melakukan observasi di lapangan yaitu melihat langsung keseluruhan 

proses kegiatan pembelajaran di TK/TPA ALBAROKAH. 

c. Studi Pustaka 

Metode ini digunakan sebagai pendukung dan penunjang dari data yang 

telah ada dan sebagai bahan perbandingan. Penulis juga melakukan 



 

4 
 

pendekatan dengan referensi buku-buku yang mengacukan pada bidang 

berkaitan dengan objek penulis. 

 

2) Pengumpulan Data Sekunder 

 Pengumpulan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, 

catatan, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan secara umum. 

 

1.6. Sistematika  Penulisan 

 Sesuai dengan ruang lingkup penulisan Tugas Akhir, agar mendapatkan 

gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem informasi pengajian ini, 

penulis menyusun laporan Tugas Akhir ini dalam lima bab dengan sistematika 

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  METODE PENELITIAN  

   Dalam bab ini menjelaskan cara untuk pengumpulan data,  

   menjelaskan media yang akan digunakan dalam penelitian  

   dan menjelaskan tahapan yang digunakan untuk pembuatan 

   company profile.   
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BAB  III  KONSEP PERANCANGAN 

 Bab inimenerangkansecarasingkatmengenaisejarah

 perusahaan, strukturorganisasisertaobjekpenelitian yang 

 berisikonsepdesain, draft, danmateridariobjek yang  diteliti. 

 

BAB  IV   IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

   Dalambabinimenguraikantentangimplementasibentuk 

   desain,berupapenggambaranserta companyprofile  

   tentangdesainyang akandibuat. 

 

 BAB  V  PENUTUP 

 Babini terdapat tentang kesimpulan dan saran yang 

 diberikan penulis mengenai apa yang telah diteliti, serta 

 dengan lampiran-lampirannya. 

 


