
 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa Sistem 

Kerja praktik yang dilaksanakan Penulis di : 

 Nama perusahaan : Paud Nirmala  

 Tempat  : Jalan S.Parman 36 Waru Sidoarjo 

Kerja Praktik ini Dilaksanakan oleh penyusun selama satu bulan, dimulai pada 

tanggal 18 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 18 Agustus 2016, dengan alokasi 

perminggu sebagai berikut : 

a) Senin - Jum’at   : Pukul 07.30 – 16.00 WIB 

b) Sabtu – Minggu    : Libur 

(dengan ketentuan Istirahat pukul 12.00 – 13.00)  

Pada pelaksanaan kerja praktik penulis diberi tugas atau pekerjaan yang berhubungan 

dengan Program studi Desain Komunikasi Visual dan yang berhubungan juga dengan 

Promosi Paud Nirmala yang merancang desain media brosur. 



 

 

 

4.2 Hasil Karya 

Dalam pelaksanaan kerja praktek selama satu bulan yang telah terselesaikan 

dengan baik, penulis, penulis menghasilkan beberapa karya yang di implementasikan 

pada laporan ini. Salah satunya adalah desain media promosi brosur Paud Nirmala. 

Dalam pembuatan desain media promosi brosur diperlukan pengambilan foto 

aktivitas para siswa di Paud Nirmala. Konsep pembuatan diperoleh dari berbagai 

hasil pengambilan foto kegiatan para siswa dan siswi mulai dari kegiatan belajar 

mengajar, olahraga, sammpai kegiatan keagamaan. Desain yang digunakan di dalam 

media promosi Paud Nirmala dengan menonjolkan fasiltas yang tersedia serta 

kegiatan para siswa dan siswi. 

4.3 Desain Media Promosi Brosur Paud Nirmala 

PAUD Nirmala merupakan sebuah instasi pendidikan yang memberikan 

pembelajaran anak diusia dini untuk membangun kecerdasan dan mental anak-anak 

diusia yang dini. PAUD Nirmala ialah perusahaan yang bergerak dibidang 

pendidikan. Dibawah naungan YPBK GKJW (Yayasan Badan Pendidikan Kristen 

Gereja Kristen Jawi Wetan) bersama-sama membangun siswa siswi sehingga 

memiliki karakter kristiani yang kuat. 

 

 



 

 

 

 

4.3.1 Proses Desain Brosur  

 

 

Gambar 4.3.1 Adobe Ilustrator Software yang digunakan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016 

 

Dalam pembuatan desain brosur penulis menggunakan software adobe 

illustrator. Adobe Ilustrator adalah program editor grafis vektor terkemuka, 

dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe Systems. Adobe Ilustrator sendiri 

sangat mudah di operasikan bagi pemula dan professional disamping itu 

sangat cocok untuk pembuatan desain brosur karenan memiliki fitur yang 



 

 

sangat lengakap sehingga memudahkan bagi penulis untuk mendesain sebuah 

desain brosur. 

 

 

 

4.3.2 Sketsa 

 

 

Gamabar 4.3.2 Sketsa Desain Brosur 

                             Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016 



 

 

 

 Proses sketsa desain brosur Paud Nirmala yang bertujuan untuk 

membuat rancangan awal sebelum memasuki proses digital. 

 

 

 

4.3.3 Proses Editing 

 

 

Gambar 4.3.3 Adobe Ilustrator, Proses Editing 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016 

 



 

 

Proses editing dimana awal dari desain brosur untuk mendapatkan 

hasil sempurna, dengan pemilihan warna yang sesuai dengan karakteristik dari 

Paud Nirmala. Penempatan template juga sangat penting agar sesuai dengan 

konsep yang di realisasikan di desain brosur tersebut. Pemilihan font juga 

berpengaruh bagi sebuah desain yang berfungsi menampilkan sebuah 

infografis agar terlihat jelas dan menarik yang didukung dengan pemilihan 

yang sesuai agar terlihat cocok dengan konsep desain brosur tersebut. 

 

4.3.4 Finally Desain Brosur 

 

 

Gambar 4.3.4 Desain Brosur Depan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016 



 

 

 

Desain brosur Paud Nirmala cover depan belakang memiliki konsep 

desain yang mengusung konsep fun yang tidak meninggalkan karakteristik 

Paud Nirmala serta taman kanak-kanak itu sendiri yang penuh dengan 

imajinasi.Konten yang terdapat di bagian depan brosur di layout dengan 

sederhana namun tanpa meninggalkan kesan dari psikologi dari anak anak 

yang senang akan kegembiraan serta imajinasi yang tinggi. Bagian depan 

brosur tak lupa logo dari Paud Nirmala yang menjadi identitas dari instansi 

pendidikan anak di usia dini serta dengan penambahan bus sekolah dan rumah 

yang di gambarkan sebagai anak-anak yang sedang pergi ke sekolah. Cover 

bagian juga memberikan informasi pendaftaran serta beberapa fasilitas agar 

para calon orang tua murid didik mendapat informasi tentang Paud Nirmala. 

 



 

 

 

Gambar 4.3.4 Desain Brosur Belakang 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016 

 

Desain brosur Paud Nirmala bagian ini yang berisikan data yang 

lengkap serta informasi bagi calon orang tua tentang gambaran kegiatan di 

sekolah, fasilitas apa saja yang ada di Paud Nirmsala serta biaya pendaftran 

bagi calon siswa dan siswi. Desain yang digunakan tetap konsisten teteap 

mengangkat konsep fun dan imajisai agar sesuai dengan karakteristik taman 

bermain anak-anak dan Paud Nirmala 

 

 


