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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman banyak orang tidak berfikir untuk 

mengajarkan pendidikan aqidah dan akhlak pada anak usia dini, padahal itu 

adalah suatu pendidikan yang paling dasar dan sangat harus diajarkan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama islam. Oleh karena 

itu pendidikan akhlak harus diajarkan secar optimal baik melalui pendidikan 

formal, non formal maupun pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak/Taman 

Pendidikan Al-Quran(TK/TPA). 

Dalam dunia pendidikan sangat di butuhkan suatu desain dan publikasi 

sehingga dapat memberikan kemajuan dan peningkatan yang baik. Maka dari itu 

media publikasi dan promosi sangat penting bertujuan untuk mengenalkan 

pendidikan dasar tentang ilmu agama itu sangatlah penting untuk anak-anak. 

Didalam sebuah media publikasi (desain) pasti memiliki arti-arti yang 

tersembunyi disetiap bentuk warna dan simbol yang ada didalamnya. 

Salah satu media publikasi yang akan digunakan adalah poster. Poster 

merupakan suatu media publikasi yang berisikan himbawan atau kelebihan - 

kelebihan yang dimiliki dari suatu prodauk atau pun sebuah perusahaan. Isi dari 

poster itu tidak hanya sebuah tulisan - tulisan saja tetapi bisa juga berisikan 

gambar- gambar, ilustrasi, review atau hal - hal yang berkaitan dengan suatu yang 

akan di promosikan. Konsep dari sebuah poster tidak harus nyentrik dengan penuh 

warna dan gambar hanya untuk membuat orang tertarik, itu justru akan susah 

dalam menyampaikan pesan yang ada didalamnya. Konsep yang akan digunakan 

adalah konsep sederhana yang membuat orang yang melihatnya tertarik dan 

penasaran, serta dapat menyampaikan suatu isi pesan yang terkandung 

didalamnya. Penulis akan berusaha untuk membantu atau membuat rancangan 
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sebuah desain untuk mempromosikan apa saja yang ada pada TK/TPA AL-

ITTIFAQ Pangkalpinang hingga dapat diterima dan dikenal oleh masyarakat luas. 

Tujuan Tugas Akhir (TA) ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa 

untuk menerapkan dan memperluas wawasan teori dan pengetahuan yang telah 

diterima selama dalam bangku kuliahan dengan kegiatan yang nyata, sehingga 

intinya dapat membantu memudahkan mahasiswa dalam beradaptasi dengan 

lingkungan kerja setelah menyelesaikan pendidikan dan menjadi tenaga kerja ahli 

profesional yang sesuai dengan bidangnya . 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama di TK/TPA AL-

ITTIFAQ Pangkalpinang, penulis menemukan permasalahan, diantara lain: 

a. Belum memiiki Logo. 

b. Belum terpokus untuk melakukan kegiatan promosi dan publikasi di TK/TPA 

AL-ITTIFAQ Pangkalpinang. 

Maka dengan mempelajari beberapa permasalahan tersebut, penulis melakukan 

upayah untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu: 

a. Membuat logo yang berkaitan dengan TK/TPA AL-ITTIFAQ dan dengan 

persetujuan dari pihak TK/TPA AL-ITTIFAQ Pangkalpinang 

b. Membantu untuk membuat suatu media promosi dan publikasi dalam bentuk 

desain grafis untuk TK/TPA AL-ITTIFAQ Pangkalpinang 

 

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 pembuatan media publikasi dalam bentuk desain grafis antara lain: 

a. Branding 

1) Logo 
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b. Statoinary 

1) Kop Surat 

2) Kalender 

c. Promosi 

1) Poster 

2) Spanduk 

d. Mendesain 

Dalam hal ini penulisan menggunakan beberapa software yang tepat dan 

sesuai dengan apa yang penulis butuhkan untuk menghasilkan karya desain 

yang sesuai dengan apa yang penulis dan TK/TPA AL-ITTIFAQ harapkan. 

Untuk membuat desain dengan menggunakan software Photoshop. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari pelaksanaan Tugas Akhir (TA) ini adalah agar mahasiswa dapat 

mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di masa perkuliahan ke dalam 

dunia kerja. Selain itu juga dapat melatihmahasiswa untuk menjadi pribadi yang 

mandiri, jujur, berani, tanggung jawab, dan disiplin dalam mengatasi suatu 

permasalahan yang ada dalam dunia pekerjaan tersebut serta dapat pengalaman 

terciptanya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam dunia 

kerja. 

 Dengan adanya penulisan ini dan desain promosi yang penulis buat 

sehingga bisa membantu untuk mempromosikan jasa apa saja yang ditawarkan 

pada lembaga tersebut sehingga masyarakat lebih mengetahui secara keseluruhan 

jasa apa saja yang ada di lembaga tersebut. 
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1.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan penulisan laporan 

Tugas Akhir (TA) ini, penulis menggunakan beberapa metode, diantara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. 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) 

1) Wawancara (Interviw) 

Adalah teknik pengumpulan data secara tatap muka langsung dengan 

orang yang diwawancarai untuk memperoleh gambaran yang lenih jelasa 

mengenai objek yang diteliti. 

2) Observasi (Observation research) 

Adalah pengambilan data melalui pengamatan dan melaksanakan 

pencatatan secara sistematik terhadap unsur –unsur yang diteliti dengan 

terjun langsung ke TK/TPA AL-ITTIFAQ yang merupakan suatu lembaga 

atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal 

jenis keagamaan islam yang bertujuan untuk memeberikan pengajaran 

membaca Al Qur’an sejak usia dini. 

3) Studi Pustaka  

Metode ini digunakan sebagai pendukung dan penunjang dari data yang 

telah ada dan sebagai bahan perbandingan. Penulis juga melakukan 

pendekatan dengan referensi buku-buku yang mengacukan pada bidang 

berkaitan dengan pembahasan penulisan laporan Tugas Akhir. 

 

b. Pengumpulan Data Skunder 

 Pengumpulan data skunder 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. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 Dalam sebuah penulisan Laporan Tugas Akhir ini diperlukan sistematika 

pembahasan yang baikk, agar pembahasan persoalan dan penyajian hasil laporan 

dapat terstruktur dengan baik, terarah, dan mudah dimengerti. Untuk itu penulis 

menyusun sistematika penulisanya sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan penjelasan mengenai latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan laporan 

Tugas Akhir (TA). 

BAB II METODE PENGUMPULAN DATA 

Di Bab ini menjelaskan tentang cara mengumpulan data dan 

aplikasi – aplikasi apa yang penulis pakai untuk membuat desain 

dan company profile lembaga. 

BAB III KONSEP PERANCANGAN 

Bab ini berisikan latar belakang dari tempat yang penulis jadikan 

objek penelitian, dan juda menjelaskan layout kasar yang berupa 

desain sketsa dan desain yang telah digunakan software tertentu. 

BAB IV IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

Bab ini berisi daftar hasil implementasi desain laporan Tugas Akhir 

(TA) yang disertai gambar dalam bentuk foto.  

BAB V PENUTUP 

Dalam Bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil 

pelaksanaan Tugas Akhhir (TA) pada TK/TPA AL-ITTIFAQ 

Selindung Baru Pangkalpinang serta berisikan beberapa saran 

terhadap desain atau perancangan pada Tugas Akhir (TA). 


