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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.LATAR BELAKANG 

 

 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang    

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.Jadi jangan heran ya bila desa-desa di Indonesia banyak 

sekali kebudayaan atau adat istiadatnya sehingga mereka pun tidak mudah untuk mengikuti 

“gaya hidup” seperti masyarakat kota pada umumnya. 

 

sedangkan pemerintahan desa itu sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Kepala pemerintahan di desa itu biasanya disebut dengan kepala desa atau bapak/ibu 

Kades sapaan akrabnya. Layaknya pemilihan walikota yang dipilih oleh masyarakat kota, 

maka di setiap desa pun selalu diadakan pilkades dimana para masyarakt desa langsung 

memilihnya sesuai dengan hati nurani mereka. 

 

Kendala yang dihadapi yaitu sususahnya masyarakat untuk mengetahui fungsi 

sebenarnyadari kantor desa, dengan itu mereka berusaha memperkenalkannya pada 

masyarakat demgan cara promosi melalui desain yang dapat mempermudah masyarakat 

untuk mengerti. 
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2. Rumusan masalah 

 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah 

penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan tersebut, maka dapat 

diumuskan masalahnya yaitu: 

a. Bagaimana cara merancang promosi Kantor Desa yang menarik dan efektif 

kepada masyarakat luas? 

b. Bagaimana memilih media yang tepat untuk mempromosikan Kantor Desa kepada 

masyarakat luas 

 

3. Batasan Masalah 

Dalam penulisan KKP ini penulis membatasi objek penelitian, penelitian ini dibatasi 

hanya dalam pembuatan media promosi seperti spanduk, kartu nama, neon box.  

4. Tujuan Penulis 

 Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka maksud dari penulisan KKP ini adalah 

untuk merancang media publikasi dan promosi dengan menggunakanetode desain grafis di 

kantor desa Air Anyir. 

 Sedangkan tujuan utama yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mempermudah masyarakat untuk mengetahui tempat dan fungsi kantor desa. 

b. Untuk mempromosikan kegiatan kantor desa dengan biaya yang tidak terlalu mahal 

dan menjadikannya lebih efektif dan efesien. 

c. Untuk membuat masyarakat menjadi terpuaskan dari segi layananan pada kantor desa 

Air Anyir. 
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5.  Metode Penelitian 

 Dalam penulisan KKP ini, penulis menggunakan berbagai metode yang digunakan, 

yaitu: 

 

a. Studi Lapangan 

Dalam metode ini, penulis terjun langsung untuk mencari dan mengumpulkan data 

dari sumbernya dengan cara melakukan pengamatan terhadap masalah yang dijadikan 

objek oleh penulis. 

b. Wawancara  

Dalam metode wawancara, penulis dapat meperoleh informasi langsung dari 

sumbernya dengan cara melakukan Tanya jawab dan bertatap mukaanar penulis dan 

narasumber. 

c. Studi Pustaka 

Metode ini digunakan sebagai pendukung dan penunjang dari data yang telah ada dan 

sebagai bahan perbandingan. Penulis juga melakukan pendekatan dengan refrensi 

buku-buku yang mengacu pada bidang yang berkaitan dengan objek penulis. 

6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun sebagai 

berikut: 

BAB I       : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan       

masalah, batasan permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan KKP. 
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BAB II      : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan sejarah singkat tentang kantor desa Air    

Anyir dan struktur organisasi kantor desa air Anyir. 

 

BAB III      : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian yang berisi konsep 

design, draft, dan materi dari objek yang diteliti. Analisis objek yang berisikan 

analisa dari objek penelitian. 

 

BAB IV     : IMPLEMENTASI DESAIN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk desain. Berupa 

gambaran tentang desai apa yang telah dibuat. 

 

BAB V      : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa yang telah 

dilakukan selama KKP pada Kantor Desa Air Anyir serta memberikan sran-saran 

terhadap system untuk meningkatkan promosi ditempat riset. 

 

 


