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PENDAHULUAN 

 
 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Project kerja praktek mengambil topik berjudul Desain Layout Majalah Anak-

anak Mentari Indonesia. Project kerja praktek ini berkonsep casual, dengan penuh 

warna dan ilustrasi yang sederhana namun menarik. Dengan konsep casual anak-anak 

SD-SMP akan lebih tertarik untuk membaca majalah Mentari. 

Sekarang ini media majalah sudah menjadi hal yang tidak menarik lagi untuk 

anak-anak karena kemajuan jaman. Kemajuan alat seperti internet membuat anak-

anak lebih menyukai internet daripada membaca majalah. Untuk itu diperlukan 

inovasi agar anak-anak lebih tertarik untuk membaca majalah. Target market yang 

dituju menengah kebawah membuat anak-anak didaerah dapat menjakaunya. 

Media informasi seperti internet, televisi dan radio tidak dapt menggatikan 

peran media cetak sebagai suatu alat untuk menyebarkan inormasi. Sumber informasi 

dan pengetahuan akan memberikan banyak kemudahan bagi perkembangan dalam 

berbagai bidang. Salah satu sumber efektif yaitu media majalah. Diamana dalam 

majalah terdapat berbagai jenis informasi tergantung target market yang dituju. 

Seperti halnya pada Majalah Mentari Anak Indonesia adalah salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang media massa dan informasi yang beralamat 

jln. Sumatara 31-G Lt. 2, Surabaya. Penulis memilih kerja praktek di Majalah mentari 

karena  visi misi kantor redaksi. Dengan sedikit perubahan dan materi yang disajikan 

lebih menarik, mungkin daya baca anak akan meningkat. Dengan begitu belajar dan 

bermain dapat dilakukan dimana saja dan tetap mendapatkan nilai positifnya. Karena 

itu penulis membuat Desain Layout Majalah Anak-anak Mentari dengan berpegang 

konsep visi misi majalah. Agar tersampaikan tujuan Visi Misi perusahaan. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Adapun rumusan masalah yang kemudian akan penulis bahas yaitu desain layout 

yang bagaimana yang sesuai dengan visi misi majalah Mentari dan sesuai dengan 

karakter anak-anak? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Dalam batasan masalah, penulis membahas pada: 

1. Membuat ilustrasi dan desain sesuai visi misi. 

2. Ilustarasi dan desain yang mengutamakan karakter seorang anak sebagai 

audiensnya. 

1.4  TUJUAN 

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam pembuatan Desain untuk Majalah Anak-

anak adalah: 

1.   Untuk menyampaikan pesan bahwa belajar dengan metode membaca itu 

tidak membosankan tetapi sangat menyenangkan. 

2.  Pengetahuan yang akan diberikan dapat tersampaikan kepada anak-anak 

dengan bentuk lebih menarik. Karena ada konsep bermainnya juga. 
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1.5 KONTRIBUSI PRODUK 

  Media cetak Majalah Mentari Anak-anak Indonesia dalam 

penggamplikasian desain dalam menyapaikan informasi untuk peningkatan 

pengetahuan pada masyarakat akan memberikan kentunungan sebagai berikut ini: 

1. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat yaitu target 

marketing yaitu anak-anak usia SD dan SMP. Dengan prinsip madia cetak 

sesuai dengan visi misi perusahan. 

2. Sebagai tempat  penyampain informasi dalam berbagai sektor bidang. 

Dimana media cetak dapat menjadi tempat penerus pesan berupa 

pengetahuan atau informasi. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Laporan kerja praktek ini terbagi dalam beberapa bab dimana masing-masing bab 

terdiri dari bergagai sub bab yang bertujuan dapat menjelaskan pokok-pokok 

bahasan dalam penyususnan laporan. 

1. Bab I. Pendahuluan 

Menjelaskan tetang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, kontribusi produk, sistematika penulisan. 

2. Bab II. Gambaran Umum Lokasi perusahaan 

Menjelaskan gambaran umum tentang perusahan mulai sejarah perusahaan 

hingga struktur perusahan dan pembagian kerja. 

3. Bab III. Landasan Teori 
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Membahas tetang metode-metode yang digunakan untuk menyusun dan 

melayout media cetak. Metode- metode yang mendukung dalam pengerjan 

proyek dalam kerja praktek. 

4. Bab IV. Diskripsi Pekerjaan 

Pelaksanan kerja yang dilandasi oleh metode-metode yang sudah 

dijelaskan di landasan teori. Penerapan teori pada pelaksanaan kerja 

praktek. 

5. Bab V. Penutup  

Membahas kesimpulan dan saran dari laporan kegiatan kerja praktek 

selama dua bulan. 

  


