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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

Selama proses kerja praktik dengan kurun waktu satu bulan, penulis 

memperoleh beberapa hasil karya. Salah satunya adalah desain media promosi event 

yang di adakan oleh Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart. Berikut ini adalah 

beberapa rancangan desain: 

Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart merupakan anak perusahaan 

Executive College yang menjadi supporter dalam media promosi dan periklanannya. 

 

5.1  Desain Spanduk 

5.1.1  Desain Spanduk Kursus 

 

 

 

 

Gambar 5.1 : Desain Spanduk Kursus 

Sumber : Hasil Rancangan Penulis 

 

 Pada gambar 5.1 merupakan gambar dari desain spanduk yang digunakan di 

tempat kursus. Desain spanduk di atas digunakan dalam mempromosikan tempat 

kursus kepada masyarakat umum. Dalam spanduk juga di jelaskan juga materi yang 
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dapat di pelajari oleh masyarakat di tempat kursus. Pada spanduk tersebut sengaja di 

perlihatkan dengan jelas program kursus yang dapat di ambil oleh masyarakat umum 

dengan begitu informasi akan lebih cepat tersampaikan. 

 Konsep yang digunakan tidak terlalu rumit hanya sebatas ajakan untuk kursus 

karena pada dasarnya spanduk yang diletakkan di jalan haruslah jelas dan informasi 

dapat tersampaikan dengan cepat sehingga dapat di mengerti oleh orang yang 

melintasi tempat kursus . 

 

5.1.2 Desain Spanduk Kursus 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 : Desain Spanduk Kursus 

Sumber : Hasil Rancangan Penulis 

 Pada gambar 5.2 merupakan desain spanduk kursus tentang paket hemat yang 

diadakan oleh Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart pada event-event tertentu. 

Spanduk ini digunakan untuk menarik banyak masyarakat yang ingin mendaftar 

kursus bahasa Inggris dengan menggunakan paket hemat ketika ingin mendaftar 

kursus.  
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 Konsep desain menggunakan konsep cheerfull dengan dominasi warna kuning 

yang digunakan untuk menunjukkan rasa senang pada spanduk. Warna kuning 

digunakan agar spanduk ini terlihat menonjol karena memang untuk 

menginformasikan kepada masyarakat bahwa Lembaga Bimbingan Belajar Bright 

n’Smart memberi diskon kepada masyarakat yang ingin mendaftar kurus. 

 

5.1.3 Desain Spanduk Kursus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 : Desain Spanduk Kursus 

Sumber : Hasil Rancangan Penulis 

 Pada gambar 5.3 merupakan spanduk utama yang digunakan pada tempat 

Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart dalam spanduk tersebut berisi tentang 

program studi yang paling utama yang di ajarkan di Lembaga Bimbingan Belajar 
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Bright n’Smart. Dengan begitu masyarakat tertarik untuk mendaftarkan putra dan 

putrinya kursus karena Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart memiliki sistem 

kursus yang menyenangkan dan seru sehingga anak-anak tidak akan cepat bosan serta 

juga terdapat hadiah gratis. 

 Konsep yang digunakan menggunakan cheerfull sehingga warna yang 

digunakan warna cerah biru muda dan kuning. Warna dan tipografi yang digunakan 

sebisa mungkin dapat terlihat jelas karena spanduk ini merupakan spanduk utama 

pada tempat kursus sehingga harus jelas dan dibaca dengan mudah serta semua 

informasinya dapat dipahami. 

 

5.1.4 Desain Spanduk Kursus 

 

 

 

 

Gambar 5.4 : Desain Spanduk Kursus 

Sumber : Hasil Rancangan Penulis 

 Pada gambar 5.4 merupakan spanduk untuk event yang akan diadakan seperti 

yang ada pada gambar di spanduk. Pada spanduk tersebut adalah gambar dari event 

finger puppet yang tiap tahun diadakan pada Lembaga Bimbingan Belajar Bright 

n’Smart sebagai pentas seni karena pada Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart  
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tidak hanya di ajarakan dalam mengerti bahasa Inggris melainkan juga 

pengaplikasiannya kepada kehidupan sehari-hari 

 Konsep yang digunakan dalam spanduk tetap menggunakan cheerfull dalam 

pembuatan desainnya hal ini dapat dilihat pada gambar finger puppet yang senang 

ketika bersama dengan keluarga. Jenis font yang digunakan bukan jenis font kaku 

melainkan menggunakan font yang santai dan sederhana. Warna yang digunakan 

warna cerah sehingga tulisan dapat terbaca dengan jelas dan setiap informasi pada 

spanduk dapat tersampaikan. 

 

 5.1.5 Desain Spanduk Event 

 

 

 

 

Gambar 5.5 : Desain Spanduk Event 

Sumber : Hasil Rancangan Penulis 

 Pada gambar 5.5 merupakan desain spanduk yang digunakan dalam perayaan 

memperingati 17 agustus yang merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Sebagai 

bentuk sikap nasionalis  Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart juga ikut 

berpartisipasi dalam peringatan 17 agustus dengan mengadakan event 17 agustus 

yang di ikuti siswa Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart. 
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 Konsep desain menggunakan bendera merah putih sebagai desain utamanya 

sehingga akan terlihat lebih menarik. Bendera merah putih digunakan karena bendera 

merah putih merupakan unsur paling penting dalam perayaan 17 agustus yang 

merupakan peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia. 

 

5.1.6 Desain Spanduk Event 

 

 

 

 

Gambar 5.6 : Desain Spanduk Event 

Sumber : Hasil Rancangan Penulis 

 Pada gambar 5.6 merupakan desain yang digunakan dalam perayaan natal 

yang nantinya diadakan Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart. Untuk 

menghormati acara natal Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart juga 

memberikan hadiah dan juga tawaran khusus bagi pendaftar baru. 

 Konsep yang digunakan bertema salju karena di negara eropa maupun 

amerika ketika merayakan natal selalu indentik dengan turunnya salju jadi untuk itu 

menggunakan unsur salju sebagai desainnya. Pohon natal dan rusa kutub digunakan 

sebagai ilustrasi pada spanduk agar kesan natal lebih melekat. 
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5.2  Desain X Banner 

5.2.1  Desain X Banner Event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.7 : Desain X Banner Event 

Sumber : Hasil Rancangan Penulis 

Pada gambar 5.7 merupakan desain x banner yang digunakan dalam perayaan 

17 agustus sebagai peringatan kemerdekaan Indonesia. X banner ini di letakkan pada 

bagian kursus di dekat meja administrasi. X banner dipilih karena mudah di bawa 

kemana-mana serta mudah ketika ingin di simpan. 
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 Konsep desain x banner sama dengan konsep spanduk event kemerdekaan 

namun pada desain x banner terdapat desain tempat untuk panjat pinang yang biasa 

digunakan dalam perlombaan saat 17 agustus. Gambar panjat pinang di pilih karena 

panjang pinang merupaka lomba 17 agustus yang sangat sulit karena membutuhkan 

tenaga dan kerja sama tim yang kompak.  

 

5.2.2  Desain X Banner Event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8 : Desain X Banner Event 

Sumber : Hasil Rancangan Penulis 

 Pada gambar 5.8 merupakan desain x banner yang nantinya digunakan dalam  
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promosi Lembaga Bimbingan Belajar Bright n’Smart ketika ada event pendidikan 

yang di adakan oleh pemerintah. X banner merupakan media promosi yang dapat 

membantu sekali ketika digunakan promosi di tempat yang jauh karena x banner 

mudah di bawa-bawa serta mudah di simpan. 

 Desain menggunakan konsep cheerfull  yang dapat dilihat dari raut wajah 

model yang dipakai. Pada x banner  tidak menggunakan banyak hiasan pada 

desainnya cukup dengan background polos yang nantinya membantu masyarakat 

dalam membaca setiap informasi yang terdapat pada x banner tersebut. 


