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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang ini menjelaskan situasi permasalahan yang ada atau issue yang perlu diteliti. 

Dimulai dari Kejadian atau fenomena atau cuplikan data yang dapat memberikan kesan bahwa 

dalam topik ini dirasakan ada permasalahan, dan bermanfaat jika diangkat, serta mengapa 

masalah tersebut diambil sebagai topik Tugas Akhir.  

 

Dapat dijelaskan pula hal yang mendorong timbulnya masalah, kondisi dan situasi internal 

maupun eksternal, hal yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung, serta keadaan yang 

mempercepat timbulnya masalah penelitian. Uraian pada latar belakang ini dapat dimulai dari hal 

yang bersifat umum hingga pengungkapan yang lebih spesifik secara berurutan atau kronologis. 

Pada paragraph terakhir diungkapkan kalimat yang mengarah kepada permasalahan. 

 

Secara singkat dapat pula diungkapkan apa saja yang dimaksudkan oleh mahasiswa peserta mata 

kuliah tugas akhir untuk dikerjakan setelah dapat menghubungkan hal yang mungkin sudah 

diketahui. 

 

1.2 Permasalahan 

Masalah yang diungkapkan dan di indetifikasi berasal dari adanya kesenjangan antara teori dan 

penerapannya di lapangan (praktek).  

1.2.1 Identifikasi Masalah, terdiri dari poin-poin kalimat pernyataan permasalahan yang 

berasal dari paragraf-paragraf yang disebutkan pada Latar Belakang masalah. Setelah 

menentukan identifikasi masalah termasuk cakupan dan batasan masalahnya atau 

kedalaman masalah yang diteliti, maka masalah tersebut perlu dirumuskan. 

1.2.2 Rumusan Masalah, Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah 

adalah : (a) masalah dirumuskan dalam kalimat tanya, (b) dapat menggambarkan faktor 

maupun variabel yang akan diamati serta bentuk hubungannya, (c) dicantumkan pada 

kalimat terakhir pada alinea terakhir uraian identifikasi masalah apa yang menjadi 

permasalahan utama dari topik ini, (misalnya topik Animasi, permasalahannya kesulitan 

mengenalkan sejarah pada anak-anak). Pokok permasalahan diawali dengan kata tanya 

“Bagaimana”, contoh : “Bagaimana memperkenalkan Sejarah Kerajaan Mataram 

kepada anak-anak melalui media film Animasi? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Batasan atau Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas, bisa berupa : Apa yang akan 

dikerjakan, Area, Waktu, Segmen, Khalayak Sasaran, hal ini perlu dirumuskan agar pembahasan 

lebih fokus. 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan mengungkapkan secara jelas dan spesifik apa yang menjadi tujuan penelitian. Dalam 

perumusan tujuan ini, bukanlah tujuan penulis dalam melakukan penulisannya, melainkan tujuan 

penelitian itu sendiri. Tujuan tersebut merupakan pernyataan yang mengungkapkan hal yang akan 

diperoleh pada akhir penelitian, tujuan adalah jawaban yang di harapkan oleh peneliti. Tujuan 

penelitian dicantumkan secara berurutan yang masing-masing pernyataannya hanya terdiri atas 

beberapa kalimat saja yang dinyatakan secara spesifik dan kriteria yang jelas. 

 

Apabila masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, maka tujuan penelitian 

dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang berasal dari rumusan kalimat tanya pada 

masalah penelitian. Sebagai tujuan dari penelitian diantaranya menjawab pertanyaan rumusan 

masalah. (misalnya : Memudahkan pengajaran konsep Pembelajaran Sejarah Kerajaan 

Mataram  untuk anak dimulai dari Sekolah Dasar) 

 

1.5 Cara Pengumpulan Data 

Bagian ini menjelaskan bagaimana cara pengumpulan data yang akan dilakukan dalam proses 

perancangan. Pilih cara pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Cara 

pengumpulan data diantaranya :  

1. Observasi atau pengamatan dan pencatatan terhadap obyek, berupa artefak visual 

2. Wawancara mendalam kepada narasumber kepada ahli : produsen dan atau desainer. 

3. Angket atau wawancara terstruktur kepada pengamat atau konsumen. 

4. Studi pustaka, textbook, jurnal, untuk teori dan media cetak maupun online untuk kejadian 

atau opini media. 

5. Kuesioner, untuk responden sebagai target audience 

 

1.6 Manfaat  Perancangan 

Manfaat perancangan menguraikan pentingnya serta kemungkinan kontribusi dari hasil 

perancangan. Perlu diungkapkan pentingnya penerapan hasil perancangan tersebut dan bagaimana 

hasil perancangan dapat memberikan masukan dan membantu dalam pengambilan keputusan, 

perumusan kebijaksanaan dan atau pemecahan masalah praktis. 
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1.7 Keterbatasan Perancangan 

Keterbatasan perancangan mengungkapkan keterbasatan perancangan dari aspek metodologi, 

variabel, yang tidak digunakan, faktor dan keadaan yang tidak menjadi cakupan perancangan dan 

hasil yang akan di peroleh dari perancangan tersebut.  
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BAB II 

TINJAUAN DATA 

 

2.1 Tinjauan Teori    

Berisi mengenai rencana acuan teori atau pengetahuan umum yang akan digunakan berkaitan 

dengan proyek rancangan yang diambil. Teori yang digunakan harus relevan dengan tema yang 

diteliti. Misalnya Corporate Identity maka teori yang dipaparkan HANYA TEORI YANG 

BERHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN CORPORATE IDENTITY. Jika membahasa 

tentang warna, maka yang digunakan adalah teori warna yang berhubungan dengan 

pembuatan Corporate Identity BUKAN teori yang berkaitan dengan sejarah warna, jenis 

warna primer sekunder, arti warna dan sejenisnya . Dapat juga ditambahkan teori dari luar 

DKV, misalnya Ilmu psikologi, kesehatan, dsb, yang masih berkaitan dengan proyek yang 

dikerjakan. Teori ini dijelaskan secara singkat. Penjelasan lengkap akan dibuat dalam 

penulisan TA. 

 

2.2 Tinjauan Khusus 

Berisi mengenai pembahasan secara khusus tentang proyek lembaga terkait yang sedang 

dirancang. Misalnya jika ingin mengadakan kampanye sosial anti rokok perlu dijelaskan 

lembaga terkait apa yang akan mendukung kampanye tersebut. Jika promosi maka perlu 

disertakan data atau profil singkat perusahaan.  
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BAB III 

METODOLOGI PERANCANGAN 

 

3.1 Khalayak Sasaran (Target Audience) 

Bagian ini memberikan paparan mengenai batasan Khalayak Sasaran (Target Audience) yang 

akan di tuju. Proses penentuan khalayak sasaran dapat mengacu kepada materi periklanan yang 

membahas mengenai segmentasi konsumen. 

Adapun target audiens meliputi:  

1. Batas geografis atau wilayah, misalnya: “…..perancangan promosi produk….akan mencakup 

seluruh wilayah kota Jakarta.” 

2. Kategori jenis kelamin dan usia , misalnya: “…….sasaran perancangan promosi ini ditujukan 

kepada wanita pekerja, usia 20-27 tahun.” 

3. Kategori psikografis. misalnya: “…..perancangan promosi produk…. di tujukan kepada 

wanita pekerja, pro-aktif, konsisten dan …..” 

Penentuan target audiens pada akhirnya akan memberikan gambaran  sasaran yang nantinya 

diteliti sebagai responden/informan dalam proses penelitain dilapangan. 

 

3.2 Strategi Perancangan 

Pemaparan secara garis besar bentuk strategi perancangan yang akan digunakan untuk 

melaksanakan proyek tugas akhir. Strategi perancangan dapat berupa  bentuk promosi atau 

kampanye yang dijelaskan secara tertulis dan disertai gambar bagan strategi. Strategi perancangan 

dapat pula disebut sebagai cara-cara pendekatan persuasif kepada khalayak sasaran. 

 

3.3 Analisis SWOT 

Bagian ini adalah analisis permasalahan berdasarkan data dan fakta, menghubungkan, menilai 

antara teori yang relevan di BAB II dengan data dan fakta yang disebutkan diatas. Analisis SWOT 

(Strength, Weakness, Opportunity, Threat), merupakan analisis instrumen perencanaan strategis 

dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan, kelemahan, kesempatan eksternal dan ancaman 

dengan tujuan untuk memperkirakan cara yang terbaik dalam sebuah strategi perancangan 

kegiatan promosi atau kampanye. Faktor yang diukur dalam analisis SWOT ini adalah bentuk 

analisis sementara terhadap proyek mata kuliah tugas akhir yang akan digarap.  Analisis ini akan 

menjadi pijakan untuk Konsep Komunikasi/Pesan dan Konsep Kreatif. Selanjutnya dapat 

disempurnakan dalam proses penulisan mata kuliah tugas akhir selanjutnya. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Pengajuan  proposal mata kuliah tugas akhir juga wajib dilengkapi data-data literatur sebagai 

acuan dalam penyusunan berbagai teori yang akan menjadi kerangka dalam penyusunan konsep.  

2. Daftar pustaka dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku ilmiah dalam bentuk cetak 

maupun digital, artikel dalam koran dan majalah dalam bentuk cetak maupun online, makalah 

seminar, diktat, modul atau materi kuliah, hasil rekaman video dan suara. 

3. Acuan penulisan daftar pustaka mengikuti pola pada umumnya dalam penulisan ilmiah. 

 


