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ABSTRAK 

 

Museum Mpu Tantular merupakan museum yang terletak di Jl. Raya 

Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo dan diresmikan pada tanggal 14 Mei 

2004 oleh  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Timur 

Bapak Dr. H. Rasiyo. MSi. 

Selain memamerkan koleksi di pameran tetap, museum juga melaksanakan 

berbagai kegiatan yang bersifat Edukatif-Kultural, diantaranya Pameran Keliling, 

Program Museum Masuk Sekolah, Ceramah/Seminar, Lomba, Festival, 

Peragaan/Pergelaran Koleksi, Pemutaran Film serta Bimbingan Khusus Karya 

Tulis bagi Pelajar dan Mahasiswa. 

Tujuan didirikannya Museum Mpu Tantular Melestarikan dan 

memanfaatkan benda cagar budaya dalam rangka pengembangan kebudayaan 

nasional untuk memperkuat jiwa kesatuan nasional serta dapat menjadi wadah 

pembelajaran sejarah dan budaya bagi anak-anak sekolah hingga orang dewasa. 

Peneliti melakukan pengamatan langsung dan menemukan bahwa 

Museum Mpu Tantular Dalam membutuhkan suatu media promosi yaitu berupa 

brosur yang dirasa cukup sebagai tempat media yang informati agar dapat 

meningkatkan minat masyarakat akan kunjung ke Museum Mpu Tantular. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejarah merupakan suatu peristiwa masa lampau yang mengalami 

perubahan, dimana peristiwa masa lampau tersebut mempunyai hubungan yang 

erat dengan masa sekarang dan untuk yang akan datang. Dalam hal ini manusia 

adalah sebagai pelaku sejarah utama dan sekaligus sebagai agen pembangunan 

peradaban. Manusia adalah faktor yang sangat dominan. Karena tanpa peranan 

manusia, sejarah takkan pernah ada. Namun manusia dalam merekonstruksikan 

peristiwa sejarah tersebut, selalu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikirannya, 

karena tanpa melalui sebuah proses pemikiran maka peristiwa sejarah tersebut 

tidak akan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang (Louis Gottschalk, 

1981 : 2). Museum sebagai suatu lembaga yang tidak mencari keuntungan, 

diabdikan untuk kepentingan masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk 

umum, yang mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan dan 

memamerkan bukti-bukti atau koleksi-koleksi bendawi manusia dan 

lingkungannya untuk tujuan studi, penelitian dan kesenangan (Mariijan Kacung, 

2012 : 1). 

Museum berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh International Council 

of Museums (ICOM), museum merupakan sebuah lembaga yang bersifat tetap, 

tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, perkembangan terbuka untuk 

umum, yang memperoleh, merawat, meneliti, dan menyajikan atau memerkan, 

untuk kepentingan studi, kesenangan, barang-barang atau benda koleksi-koleksi 

pembuktian material manusia dan lingkungannya (Amir Sutaarga, 1991 : 7).   

Wisata edukasi sejarah dan budaya merupakan suatu konsep wisata yang 

menerapkan pendidikan nonformal serta pengetahuan kepada wisatawan yang 

berkunjung ke suatu objek wisata. Kegiatan belajar sejarah sekaligus wisata bisa 

dilakukan pengunjung di tempat tersebut dengan cara ataupun metode yang 
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menyenangkan. Dengan demikian proses pembelajaran sejarah dan budaya dapat 

lebih cepat dimengerti. Salah satunya adalah museum, saat ini keberadaan 

museum khususnya Museum Mpu Tantular belum menjadi tempat tujuan utama 

wisatawan maupun masyarakat di Kota Sidoarjo untuk dikunjungi padahal 

museum merupakan tempat yang dapat memberikan sisi edukasi dan hiburan bagi 

pengunjungnya. 

Museum Mpu Tantular merupakan museum yang terletak di Jl. Raya 

Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo dan diresmikan pada tanggal 14 Mei 

2004 oleh  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Timur 

Bapak Dr. H. Rasiyo. MSi. Museum Mpu Tantular memiliki luas 3,25 hektar. 

Susunan Museum Mpu Tantular terdiri dari bagian depan yaitu adanya joglo, 

kemudian bangunan-bangunan lainya terdiri dari Gedung Tata Usaha, dan Ruang 

Kepala Museum, Gedung Perpustakaan, serta Gedung Pameran Tetap (Gedung 

Majapahit), yang terdiri dari dua lantai, lantai bawah memamerkan benda-benda 

cagar budaya, sedangkan lantai atas berisi koleksi IPTEK (ilmu pengetahuan dan 

teknologi), kemudian ada Gedung Galeri Von Faber yang biasa digunakan untuk 

pameran temporer maupun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat isidentil, 

selanjutnya ada Gedung Pameran Tuna Netra, Ruang Kerja Koleksi, Gudang 

penyimpanan koleksi, Gedung Preparasi, Laboratorium Konservasi, Gedung 

Bimbingan Edukasi dan Musholla. 

            Dalam hal ini, Museum Mpu Tantular membutuhkan bantuan media 

sebagai upaya promosi agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan secara 

baik kepada calon pengunjung. Cara media promosi bekerja adalalah pengirim 

pesan, yaitu pelaku yang melakukan promosi dan mempunyai informasi-

informasi yang dirancang dalam bentuk sebuah pesan, dan penerima pesan, yaitu 

mereka yang melihat informasi melalui media promosi yang digunakan. Pelaku 

yang melakukan promosi melalui suatu media promosi kepada audiens atau 

target yang dituju akan juga mengharapkan respon balik. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui dan mengukur seberapa jauh dan bagaimana promosi itu berhasil.  
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan media promosi yang sangat tepat 

untuk Museum Mpu Tantular  sebagai upaya agar proses iklan dapat berjalan, 

dengan menggunakan jenis media brosur. Media tersebut dapat dijelaskan sebagai 

media yang hanya melibatkan indera penglihatan. termasuk dalam jenis media ini 

adalah media cetak-verbal, media cetak-grafis, dan media visual non-cetak. 

Pertama, media visual-verbal adalah media visual yang memuat pesan verbal 

(pesan linguistik berbentuk tulisan). Kedua, media visual non-verbal-grafis adalah 

media visual yang memuat pesan non-verbal yakni berupa simbol-simbol visual 

atau unsur-unsur grafis, seperti gambar (sketsa, lukisan dan foto), grafik, 

diagram, bagan, dan peta. Perancangan desain brosur adalah salah satu media 

promosi yang akan ditetapkan dan digunakan. Brosur akan berupa informasi yang 

berfokus tentang profil museum, alamat serta kontak lengkap museum, jam 

kunjung museum,  ruang teknologi modern dan IPTEK, joglo dan gazebo serta 

festival tantular. 

 

Kerja praktik ini memiliki tujuan untuk membuat media promosi berupa 

brosur Museum Mpu Tantular dengan desain yang menarik sesuai dengan 

karakteristik dari Museum Mpu Tantular yang diterapkan untuk menunjang 

kegiatan promosi, sehingga diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat yaitu 

untuk membantu menyebar luaskan informasi mengenai Museum Mpu Tantular 

agar supaya daya minat pengunjung akan lebih meningkat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka hal 

yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana merancang sebuah media promosi brosur pada Museum Mpu 

Tantular?  
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1.3  Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup penulisan lebih terfokus, maka dibuatlah batasan-

batasan masalah sehingga laporan ini dapat dengan baik dan mudah untuk 

dipahami.  

Batasan-batasan masalah yang dibuat oleh penulis yaitu pembuatan media 

promosi brosur Museum Mpu Tantular. 

 

1.4  Tujuan 

Pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan selama satu bulan dan memiliki 

beberapa tujuan yaitu: 

1. Merancang media promosi brosur Museum Mpu Tantular 

 

1.5  Manfaat 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Mengenalkan Museum Mpu Tantular kepada masyarakat Kota 

Sidoarjo serta wisatawan kota sekitar 

2. Sebagai salah satu rancangan media promosi Museum Mpu Tantular. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Dapat merancang media promosi brosur Museum Mpu Tantular 

sebagai tempat belajar sejarah dan budaya. 

2. Sebagai informasi pengenalan Museum Mpu Tantular guna 

meningkatkan minat masyarakat. 

 

1.6 Pelaksanaan 

a. Detail perusahaan 

Nama Perusahaan  : Museum Negeri Mpu Tantular 
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Alamat    : Jl. Raya Buduran, Sidoarjo 

Telp    : (031) 8056688 

Email    : mputantular68@yahoo.com 

 

 

b. Periode 

Tanggal pelaksanaan  : 22 Juli – 23 Agustus 2019 

Waktu pelaksanaan  : Senin – Kamis (07.00 – 15.30) 

      Jumat (06.30 – 14.30) 

 

1.7  Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik 

Pada dasarnya, penulisan laporan kerja praktik diperlukan sistematika 

penulisan laporan yang baik dan benar. Sehingga, dapat menjadi bahan 

pertanggung jawaban mahasiswa dalam melakukan kerja praktik tersebut. 

Beberapa hal berikut ditujukan sebagai acuan dasar penulisan laporan kerja 

praktik: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi laporan tentang kerja praktik yang meliputi latar 

belakang masalah, tujuan kerja praktik, waktu dan tempat pelaksanaan kerja 

praktik, prosedur pelaksanaan dan sistematika penulisan laporan kerja praktik. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang perusahaan secara rinci dimana kerja 

praktik dilaksanakan, yang meliputi profil perusahaan, sejarah perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan. 
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BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang terori apa saja yang digunakan untuk menjelaskan 

secara singkat mengenai landasan teori yang bersangkutan tentang pembahasan 

permasalahan yang dibahas penulis. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan desain brosur 

yang dibuat untuk Museum Mpu Tantular sebagai bentuk dari media promosi. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pembuatan 

desain brosur Museum Mpu Tantular yang telah dibuat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan catatan yang berisi tentang beberapa daftar 

sumber referensi yang telah digunakan sebagai dasar dalam penulisan laporan 

kerja praktik ini. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Musem Mpu Tantular 

Museum Negeri Mpu Tantular terletak di Jl. Raya Buduran, Kecamatan 

Buduran, Sidoarjo dan diresmikan pada tanggal 14 Mei 2004 oleh  Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. H. Rasiyo. MSi. 

Susunan Museum Mpu Tantular terdiri dari bagian depan yaitu adanya joglo, 

kemudian bangunanbangunan lainya terdiri dari Gedung Tata Usaha, dan Ruang 

Kepala Museum, Gedung Perpustakaan, serta Gedung Pameran Tetap (Gedung 

Majapahit), yang terdiri dari dua lantai, lantai bawah memamerkan benda-benda 

cagar budaya, sedangkan lantai atas berisi koleksi IPTEK (ilmu pengetahuan dan 

teknologi), kemudian ada Gedung Galeri Von Faber yang biasa digunakan untuk 

pameran temporer maupun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat isidentil, 

selanjutnya ada Gedung Pameran Tuna Netra dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Museum Mpu Tantular 

Sumber: kumparan.com 
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Selain itu, Museum Mpu Tantular juga melaksanakan berbagai macam 

kegiatan yang bersifat Edukatif-Kultural, diantaranya Pameran Keliling, 

ProgramMuseum Masuk Sekolah, Festival, Seminar, Lomba, Pagelaran Koleksi, 

Pemutaran Film dsb. Koleksi yang dipamerkan di dalam ruang pameran tetap, 

yaitu koleksi yang berasal dari jaman prasejarah, klasik (Hindu-Budha), jaman 

Islam, kolonial dan jaman modern, adapun koleksi IPTEK (ilmu pengetahuan dan 

teknologi). 

 

2.2  Sejarah Berdirinya Museum Mpu Tantular 

Mesum Mpu Tantular merupakan kelanjutan Stedelijk Historisch Museum 

Surabaya yang didirikan oleh Von Faber, seorang kolektor berkebangsaan Jerman. 

Museum ini pada mulanya terletak di Raadhius Ketabang, kemudian pindah ke Jl. 

Tegalsari dirumah seorang janda Han Tjiong King. Kemudian museum tersebut 

pindah ke Jl. Pemuda No 3 Surabaya dan di diresmikan pada tanggal 25 Juni 

1937.   

Sepeninggal Von Vaber, museum dikelola oleh Yayasan Pendidikan 

Umum yang didukung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Museum 

ini dibuka untuk umum pada tanggal 23 Mei 1972 dengan nama Museum Jawa 

Timur. Pada tanggal 13 Februari 1974 museum berubah status menjadi museum 

negeri dan diresmikan pada tanggal 1 November 1974 dengan nama Museum 

Negeri “Mpu Tantular”  provinsi Jawa timur. Karena bertambahnya koleksi, 

sehingga gedung di Jl. Pemuda No 3 Surabaya tidak lagi mencukupi, akhirnya pad 

tanggal 12 Agustus 1977 secara resmi museum menempati gedung bari di Jl. 

Taman Mayangkara No 6 Surabaya.  

Seiring berjalannya waktu, koleksi museum semakin bertambah banyak 

dan juga berbagai kegiatan edukatif kultural yang dilaksanakan di museum, 

sehingga membutuhkan tempat yang sangat luas. Akhirnya, pada tanggal 14 Mei 

2004 museum kembali dipindahkan di Sidoarjo, tepatnya di Jl. Raya Buduran, 

Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.  
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Penggunaan nama Museum Mpu Tantular sendiri memiliki makna 

tersendiri yaitu, Mpu Tantular adalah pujangga dari kerajaan Majapahit, yang 

terkenal di kitab Arjunawijaya dan Sutasoma. Di dalam kitab Sutasoma tercantum 

kata-kata Bhineka Tunggal Ika yang sampai sekarang dipakai sebagai semboyan 

bangsa Indonesia.   

 Nama Mpu Tantular sendiri juga mengandung pengertian “Mpu” berarti 

Ibu, yaitu titik pusat gerak pandangan hidup, “Tantular” berarti tak tertulari, tak 

terpengaruh, tak menyimpang, tak berubah yang memiliki maksud 

mengkhususkan diri pada ajaran agama untuk mencapai kehidupan yang abadi. 

 

2.3 Visi 

Mewujudkan masyarakat yang cinta dan bangga terhadap budaya sendiri   

 

2.4  Misi 

Mengoptimalkan tugas dan fungsi museum sebagai tempat wisata budaya 

secara komunikatif, produktif, inovatif, ekonomis dan nyaman kepada masyarakat 

umum. 

 

2.5 Tugas Museum 

1. Mengumpulkan, merawat, mengawetkan, menyajikan dan meneiliti 

bendabenda koleksi BCB (Benda Cagar Budaya) 

2. Menerbitkan hasil penelitian benda-benda koleksi BCB (Benda Cagar 

Budaya)  

3. Memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda 

yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah kepada masyarakat 
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2.6 Fungsi Museum 

1. Pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda 

yang mempunyai nilai budaya ilmiah  

2. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda 

yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah 

3. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai 

nilai budaya dan ilmiah  - Pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi 

ilmiah 

 

2.7 Tujuan Museum 

Melestarikan dan memanfaatkan benda cagar budaya dalam rangka 

pengembangan kebudayaan nasional untuk memperkuat jiwa kesatuan nasional. 
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2.8 Bagan Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 2.2 Tabel Struktur Organisasi 

Sumber: Data penulis, 2019 
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2.8.1 Kepala Museum 

Memimpin, mengkordinasi, mengawasi dan mengedalikan segala 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan UPT Museum Negeri Mpu Tantular serta 

ketatausahaan dan pelayanan masyarakat 

 

2.8.2 Sub Bagian Tata Usaha 

1. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat serta kehumasan dan kearsipan 

kegiatan humas berupa pelayanan informasi  

2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan  

3. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala museum 

 

2.8.3 Seksi Koleksi dan Konservasi 

1. Melaksanakan rencana kegiatan   

2. Melaksanakan survei dan pengadaan koleksi  

3. Melaksanakan penyusunan sumber data koleksi  

4. Melaksanakan dokumentasi dalam bentuk tulisan, audio dan visual  

5. Melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil penelitian koleksi  

6. Melaksanakan pemelihaaan dan renovasi tata pameran tetap museum  

7. Melaksanakan restorasi dan reproduksi koleksi serta melaksanakan 

tugastugas lain  yang diberikan oleh kepala museum 
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2.8.4 Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi 

1. Melaksanakan rencana kegiatan serta penataan pameran tetap di museum 

2. Melaksanakan pameran khusus dan keliling serta pembuatan sarana 

prasarana tata pameran  

3. Melaksanakan progam publikasi dan promosi museum  

4. Melaksanakan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung museum  

5. Melaksanakan pemutaran film tentang koleksi museum serta penyusunan 

video progam tentang koleksi - Melaksanakan pembuatan alat peraga 

bimbingan edukas 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Media 

Media merupakan bentuk umum dari “medium” yang berasal dari bahasa 

latin “medius” yang mengartikan tengah. Sedangkan dalam definisi Bahasa 

Indonesia kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang, sehingga 

pengertian media dapat mengarah pada suatu yang mengantar atau meneruskan 

suatu informasi antar sumber dan penerima. Media juga bisa diartikan sebagai 

suatu bentuk pesan pengantar atau salular yang dapat digunakan dalam suatu 

proses penyajian. 

 

3.2 Promosi 

Promosi menurut (Swastha, 2000 : 222), promosi dipandang sebagai arus 

informasi atau persuasi satu arah yang di buat untuk mempengaruhi seseorang 

atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Jadi promosi merupakan usaha perusahaan untuk menciptakan kesadaran, 

memberi tahukan membujuk dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap produk yang di tawarkan perusahaan. 

Menurut (Kusmono, 2001 : 374), definisi promosi adalah usaha yang 

dilakukan pasar untuk mempengaruhi pihak lain agar berpartisipasi dalam 

kegiatan pertukaran. Sedang menurut (Madura, 2001 : 157), promosi adalah 

tindakan menginformasikan atau mengingatkan tentang spesifikasi produk atau 

merek. Kegiatan promosi yang dilakukan berfungsi untuk menyebar luaskan 

informasi dan mendapatkan perhatian (attention), menciptakan dan 

menumbuhkan keinginan (desire), serta mengembangkan keinginan konsumen 

untuk membeli produk yanag ditawarkan. Sejumlah strategi promosi mencoba 

membangun permintaan primer. Sedangkan sebagian besar strategi promosi 

berupaya merangsang permintaan selektif yaitu keinginan untuk mendapatkan 
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suatu merek tertentu. 

Tujuan promosi mengakibatkan keinginan para calon konsumen untuk 

membeli produk atau jasa yang dihasilkan dan juga keingingan para calon 

pengunjung untuk berkunjung ke wisata yang dituju. Oleh sebab itu harus di 

usahakan bagaimana mempengaruhi pola fikir calon konsumen atau pengunjung 

agar untuk menyakini. Sedangkan kata promosi harus baik dan menarik. 

Sehingga memberi kesan bahwa calon konsumen atau pengunjung tidak 

menghendaki produk atau wisata yang lain selain produk atau wisata yang 

ditawarkan.  

 

3.3 Media Promosi 

Definisi media promosi adalah suatu metode untuk mengkomunikasikan 

produk atau jasa ataupun perusahaan untuk dapat lebih dikenal dan dipahami 

oleh masyarakat luas. Media promosi yang paling cepat menyebar ke dalam 

masyarakat adalah media dari mulut ke mulut, media ini memang sangat efektif 

tetapi kurang efisien dalam kecepatan penyampaian suatu informasi dan butuh 

waktu yang sangat lama untuk mencapai suatu tujuan. 

Media promosi lain adalah media cetak yang meliputi brosur, poster, 

flyer, standing banner, kop surat dan lain sebagainya. Tidak ada media yang 

sangat sempurna, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, artinya 

jika kita menggunakan satu media promosi untuk menginformasikan suatu 

produk jelas menjadi tidak efektif karena terbatasnya media. 

 

3.4 Fungsi Media 

Promosi memiliki lima fungsi yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan/lembaga (Terence A. Shimp, 2000 : 7). Kelima fungsi tersebut 

dijabarkan sebagai berikut: 
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   3.4.1 Informing (Memberikan Informasi) 

Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik 

mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan 

citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. 

 

3.4.2 Persuading (Membujuk) 

Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi 

pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi 

berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan 

bagi keseluruhan kategori produk. 

 

 

3.4.3 Reminding (Mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen. Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk dan jasa 

yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklan 

hadir di benak konsumen 

 

3.4.4 Adding Value  (Menambah Nilai) 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai 

tambah bagi penawaran-penawaran mereka, inovasi, penyempurnaan kualitas, 

atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambah tersebut 

benar-benar independen. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang 

lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran 

pesaing. 

 

2.4.5 Assisting (Mendampingi Upaya-Upaya Lain Dari Perusahaan) 

Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu 
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perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk 

perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum 

melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Upaya, 

waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit waktu yang 

diperlukan untuk memberi informasi. 

 

 

3.5 Jenis-Jenis Media Promosi 

 

3.5.1 Media ATL (Above The Line) 

Menurut website iklanin.net mengenai definisi promosi ATL merupakan 

suatu bentuk promosi dengan tujuan menarik perhatian konsumen melalui sebuah 

iklan yang dikemas secara menarik untuk memancing rasa penasaran konsumen 

untuk menggunakan suatu produk atau jasa. Tidak terdapatnya interaksi langsung 

antara pemesan dengan audiens merupakan salah satu inti poin dari media iklan 

ini, menjelaskan sebuah produk atau jasa sebagai fungsi utama, yang bertujuan 

untuk menanamkan branding imej yang kuat di benak para audiens. Berikut 

beberapa contoh media yang digunakan, yaitu: 

a. Media cetak (koran, majalah, brosur, buku) 

b. Media elektronik (TV, radio) 

c. Billboard dan media reklame lainnya 

d. Media online / internet (website, blog, jurnal, social media) 

 

3.5.2 Media BTL (Below The Line) 

Menurut website iklanin.net mengenai definisi BTL merupakan suatu 

bentuk promosi dengan konsep strategi mendorong para calon konsumen untuk 

membeli dan mencoba produk / jasa yang pemesan / penjual tawarkan, dengan 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan  dengan melibatkan dan mempertemukan 

secara langsung antara pemesan / penjual dengan masyarakat / pembeli. Berikut 
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media promosi yang digunakan: Pameran, event, seminar, kuis / sayembara, 

sampling product, panggung hiburan, sponsorship, point of sale, dll. 

 

3.5.3 Media TTL (Through The Line) 

Dengan munculnya berbagai media promosi baru yang ada, terutama yang 

mencangkup teknologi informasi, perbedaan antara ATL dan BTL semakin sulit 

untuk dibedakan. Salah satunya internet dengan fiturnya yang semakin rumit yang 

mencakup target audiens dengan begitu luasnya, spesifik dan interaktif. Hal ini 

disebut dengan IMC atau Integrated Marketing Communication. 

 

3.6 Prinsip Dasar Desain 

  

Dalam  dunia Desain  Komunikasi  Visual  dikenal dengan  adanya 

prinsip –prinsip desain  yang dipergunakan sebagai panduan kerja  maupun 

sebagai konsep  desain bagi para desainer atau pekerja. Prinsip –prinsip tersebut 

meliputi: 

 

1. Keseimbangan (Balance) 

2. Tekanan (Emphasis) 

3. Irama (Rhythm) 

4. Kesatuan (Unity) 

 

Pada umumnya, desain grafis  merupakan bidang yang akan selalu 

berkaitan dengan prinsip –prinsip di atas. Andaipun jika ada  desainer  yang  tidak  

memperhatikan  prinsip-prinsip tersebut, biasanya ada  suatu tujuan  tertentu  yang  

ingin dicapai  ketika  mengabaikan  pakem  ingin  lebih menarik perhatian 

audience-nya dan tampil beda dengan eye-catching  yang tidak biasa dan 

cenderung dramatis,  sehingga  menjadi salah  satu  unsur  kejutan  yang  memikat  

dan mudah diingat bagi calon konsumen. Namun  bagaimanapun juga, seorang 
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desainer  profesional  secara otomatis  berkerja  atas  dasar teknik-teknik desain  

yang  sudah  di  luar  kepala  (Supriyono, 2010 : hal 48) 

 

1. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan  atau balance adalah  pembagian  sama  berat,  baik  

secara visual maupun optik. Komposisi desain dapat dikatakan 

seimbang apabila objek  di  bagian  kiri  dan  kanan  terkesan  sama  

berat.  Ada  dua  dalam pendekatan untuk menciptakan balance. 

 

a. Pertama keseimbangan formal (formal balance) yaitu dengan 

membagi sama berat   kir–kanan   atau   atas–bawah   secara   

simetris   atau   setara. Keseimbangan simetris (formal) 

mempunyai kesan kokoh dan stabil, sesuai citra tradisional dan 

konservatif. 

b. Kedua keseimbangan asimetris (informal balance) yaitu 

penyusunan elemen–elemen desain yang tidak sama antara sisi kiri 

dan sisi kanan, namun terasa seimbang (Supriyono, 2010). 

 

2. Tekanan (Emphasis 

Dalam desain dikenal istilah focal point atau focus of interest yaitu 

penonjolan salah satu elemen visual dengan tujuan menarik perhatian. 

Focal point juga sering center of interest, pusat perhatian. 

 

a. Kontras 

Focal point dapat diciptakan dengan menunjukkan kontras antara 

objek yang dianggap penting dengan objek lain sekitarnya. 
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Gambar 3.1 Contoh Kontras 

Sumber: http://www.jagodesain.com 

b. Isolasi Objek 

Focal  point juga  dapat  diciptakan  dengan  cara  memisahkan  

objek dari kumpulan objek yang lain. Secara visual objek yang 

terisolasi akan lebih menarik perhatian. 

c. Penempatan Objek 

Objek yang ditempatkan ditengah bidang atau pusat garis 

prespektif akan  menjadi Focal  point.  Dalam  karya  Desain 

Komunikasi Visual  diperlukan  adanya aksentuasi atau penonjolan 

salah satu elemen untuk menarik perhatian. Elemen  kunci  ini  

disebut  dengan eye –catcher atau stopping  power yang   berfungsi   

untuk   menghentikan   pembaca   dari   aktivitasnya (Supriyono, 

2010). 

 

3. Irama (Rhythm 

Irama  adalah  gerak  pengulangan  atau  gerak  mengalir  yang  ajek, 

teratur,  terus  menerus  (Sanyoto,  2009),  Irama  merupakan  pola  

layout  yang dibuat dengan cara menyusun elemen visual secara 

berulang–ulang. Irama visual dalam desain komunikasi visual dapat 

berupa repetisi dan variasi. 
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Gambar 3.2 Contoh Rythm 

Sumber: http://www.jagodesain.com 

 

4. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada 

keselarassan dari unsur –unsur yang disusun, baik dalam wujudnya 

maupun dalam kaitannya dengan ide yang melandasi. Desain 

dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis ada 

kesatuan antara tipografi, ilustrasi, warna dan unsur –unsur yang lain. 

Kesatuan bisa dicapai dengan cara mengulang warna, bidang, garis, 

atau elemen; memilih penggunaan fontyang sejenis dengan variasi 

pada ukuran dan style–nya; menggunakan unsur –unsur visual yang 

berwarna, tema dan bentuknya sama (Supriyono, 2010) 

 

 

3.7 Tipografi 

Tipografi menurut Hendratman dalam bukunya menegaskan tipografi 

adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf. Tipografi merupakan proses 

penataan huruf hingga menjadi suatu bagian atau aspek yang penting dalam 

sebuah karya Desain Komunikasi Visual di dalam proses keselarasan antara 

konsep dan komposisi karya sehingga dapat teridentifikasi maksud dan tujuan 

(Santosa, 2008 : 108). Didalam dunia desain, tipografi merupakan bagian yang 

sangat penting. Tipografi merupakan bagian yang dapat membantu didalam 

menginformasikan sebuah konsep atau pesan dan visual dalam sebuah karya 

desain Desain Komunikasi Visual. Tipografi memiliki peran sebagai alat untuk 
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mengkomunikasikan pesan informasi dari halaman kepada  pembaca. Kurangnya 

minimnya pengetahuan mengenai tipografi dapat berdampak pada kecilnya daya 

komunikasi suatu karya desain. Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu karya 

desain yang informative dengan baik dan benar tidak lepas dari ilmu tentang 

tipografi (Thomas dan Poppy Evans, 2004 : 116). Berikut merupakan jenis-jenis 

huruf: 

a. Huruf Berkait (Serif) 

Jenis huruf ini memiliki kait, sifatnya yang elegan dan mewah dengan 

ketebalan yang kontras membuat huruf ini menjadi formal, sangat anggun 

dan konservatif. Huruf ini sangat cocok digunakan untuk desain di media 

cetak seperti koran, skripsi, brosur dan media lainnya. Contoh: Times New 

Roman 

b. Huruf Tulis atau Latin (Script) 

Huruf ini memiliki jenis yang saling berkaitan seperti tulisan tangan, 

sifatnya anggun, tradisional, informal dan kuran mudah dibaca sehingga 

jangan terlalu banyak untuk digunakan. Didalam desain undangan 

pernikahan, ulang tahun dan upacara tradisional, huruf ini sangat cocok 

untuk digunakan. Contoh: Brush Script, Shelley, Mystral, Comis Sans dan 

Rage 

c. Decoratif (Graphic) 

Bentuk huruf ini sangat rumit dalam desainnya. Setiap huruf sengaja 

dibuat sangat detail sehingga menjadikan sifat dari huruf ini sangat 

mewah, anggun, bebas dan tradisional. Jenis huruf sangat sulit untuk 

dibaca namun cocok untuk aksen, hiasan, huruf awal pada alinea artikel 

atau logo perusahaan. Contoh: Augsburg intial, Aquarium dan English 

d. Monospace 

Jenis font ini adalah jenis font yang biasa digunakan untuk Bahasa 

pemograman dikarenakan huruf ini mudah untuk dibaca namun kurang 

cocok untuk tampilan. Bentuknya sangat sederhana namun jarak dan ruang 
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hurufnya sama. Sifat dari huruf ini adalah formal, sederhana, futuristik dan 

kaku. 

 

3.8 Prinsip-Prinsip Layout 

 Penjelasan layout menurut (Lia dan Kirana, 2014 : 74), layout yang 

dikerjakan melalui sebuah proses dan tahapan yang baik dan benar akan 

berdampak positif pada tujuan apa pun yang ingin dicapai desainer melalui karya 

desain yang akan disampaikan. Sedangkan menurut (Gavin dan Paul,2006:66), 

layout merupakan pelengkap aspek–aspek desain yang berhubungan ke dalam 

sebuah bidang yang akanvmembentuk susunan artistic. Hal ini bisa juga disebut 

manajemen bentuk dan bidang.Umumnya, layout adalah prosestata letak ruang 

atau bidang. Layout dapat ditemuipada majalah, website, iklan televisi, ataupun 

susunan furniture di salah satu ruangan di rumah kita. Adapun beberaapa aspek 

yang harus diperhatikan dalam proses penerapan komposisi elemen-elemen 

layout. Prinsip-prinsip layout menurut (Lia dan Kirana 2014: 60). Berikut ini 

prinsip-prinsip layout meliputi: 

a. Sequence 

Uurutan perhatian dalam layout atau alurpandangan mata ketika melihat 

layout. Layout yang baik dapat mengarahkan kita ke dalam informasi 

yang tersajikanpada layout. 

b. Emphasis 

Suatu penekanan padabagian-bagian tertentu dalamlayout. Penekanan ini 

bertujuanagar pembaca dapat lebih terarah atau fokus pada bagian yang 

penting 

c. Unity 

Menciptakan suatu kesatuan pada keseluruhankeseluruhan karya desain. 

Seluruh aspekyang digunakan harus saling berkaitan dan ditelaahsecara 

tepat 

d. Balance 

Proses mengatur keseimbangan terhadap aspek –aspek layout 
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3.9 Teori Warna 

Salah satu elemen visual terpenting yang membuat sebuah karya menjadi 

paripurna dalam esensi visualnya adalah warna. Selain untuk menarik perhatian, 

warna juga berperan untuk memperkuat makna pesan yang disampaikan. 

Penggunaan warna yang tepat akan membatu mencipatakan mood dan membuat 

teks lebih berbicara. Pemakaian warna-warna lembut (soft) dapat mencapai kesan 

lembut, tenang dan romanik; sementara warna-warna kuat dan kontras dapat 

menyampaikan kesan dinamis, cenderung meriah. 

 

  Dalam warna dikenal adanya tiga dimensi warna yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap tata rupa (Sanyoto, 2009:41); yaitu hue,value dan chroma.  

adalah realitas/corak warna, yaitu dimensi mengenai klasifikasi warna, nama 

warna dan jenis warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Klasifikasi Warna 

Sumber: http://www.knittingparadise.com 
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 Value adalah totalitas warna, yaitu dimensi tentang terang dan gelap atau 

tua dan muda warna, disebut pula keterangan warna (Lightness). 

 Chroma adalah intensitas warna, yaitu dimensi tentang cerah – redup 

warna, cemerlang – suram warna, murni – kotor warna, disebut juga kecerahan 

warna (brightness). Intensitas ini disebabkan oleh adanya penyerapan atau 

peredaman warna (saturation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Tiga Dimensi Warna 

Sumber: www.yorku.ca 

 

Pengaruh warna terhadap manusia secara mendasar setiap warna   

memberikan   efek   psikologis   tertentu   bagi   manusia   secara   mental   dan   

emosional. Pandangan segi psikologis terhadap warna diantaranya adalah orang 

yang Extrovert  lebih  banyak  terpengaruhi  oleh  warna  daripada  bentuk.  Iapun  

cenderung  memilih  warna-warna  yang  panas,  terang,  cerah,  ceria,  dan  

cemerlang.  Sebaliknya  orang  yang  Introvert  lebih  terpengaruh  oleh  bentuk  

daripada  warna,  dan  golongan  warna  yang  digandrunginya  adalah  warna-
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wrana  dingin  dan  nada-nada  yang  kelam.  Pengaruh warna pada manusia antara 

lain pada: 

1. Perasaan 

Warna muda memberikan perasaan tenang, sunyi, lembut dan ringan. 

2. Daya tarik seseorang 

Warna panas dan menyala lebih menarik daripada warna dingin, 

3. Besar kecilnya ukuran 

Warna tua menyala lebih memberi kesan mempersempit atau 

memperkecil ruang, sedangkan warna muda memberi kesan lain. 

4. Jarak 

Warna tua menyala memberikan perasaan dekat. 

 

 Sifat  warna  teori  warna  menyatakan  bahwa  warna  mempunyai  sifat  

dan  watak  yang  sering  diasosiasikan  dengan  suasana,  waktu,  dan  

kesempatan.  Jadi,  tiap  warna  mempunyai  sifat-sifat  tersendiri  yang  

menunjukkan  ciri  khasnya. 

1. Warna merah 

Warna merah mempunyai sifat sebagai pelambang kegembiraan dan  

keberanian.  Warna  merah  mempunyai  nilai  dan  kekuatan  warna  

paling  kuat,  hingga  dapat  memberikan  daya  tarik  kuat  yang  

banyak  disenangi oleh anak-anak dan wanita. 

2. Warna hitam 

Warna  hitam  adalah  lambang  penonjolan  dan  kedudukan,  tepat  

sekali  dipergunakan  untuk  pakaian  jamuan resmi  dalam  peristiwa-

peristiwa penting, seperti wisuda sarjana 

3. Warna kuning 

Warna  Kuning  adalah  warna  paling  bercahaya  dan  menarik  minat  

seseorang.  Warna  kuning  merupakan  lambang  keagungan  dan  

kehidupan, mempunyai sifat kesaktian, kecemburuan, dan keributan. 

 

4. Warna putih 
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Warna  putih  mempunyai  sifat  bercahaya,  sering  diasosiasikan  

dengan  hal-hal  yang  bersifat  kesucian  dan  kebersihan.  Warna  ini  

digunakan untuk pakaian dokter, juru rawat, dan anak sekolah. 

5. Warna biru 

Warna  biru  mempunyai  sifat  dingin,  pasif,  dan  tenang.  Warna  ini   

diasosiasikan   sebagai   lambing   ketenangan,   pengorbanan   dan   

harapan, disenangi oleh seseorang yang berjiwa dewasa dan mantap. 

6. Warna hijau 

Warna  hijau  mempunyai  sifat  pasif,  disenangi  seseorang  yang  

mempunyai sifat santai dalam keseharian hidupnya. 

7. Warna violet 

Warna violet mempunyai sifat dingin yang mengesankan, sering 

disaosiasikan dengan kesedihan, ketabahan, dan keadilan. 

8. Warna abu-abu 

Warna abu-abu bisa digunakan sebagai latar belakang yang baik untuk 

segala warna. 

9. Warna lembut 

Warna lembut yang dimaksud di sini adalah warnamerah muda, biru  

muda,  hijau  muda.  Warna  lembut  mempunyai  sifat  cenderung  

menunjukkan sifat kewanitaan yang mendalam. 

10.  Warna pastel 

Warna  yang  termasuk  pastel  adalah  warna-warna  krem,  cokelat 

muda,   putih   susu,   hijau   kaki,   dan   kuning   gading.   Warna   

pastel   mempunyai   sifat   cenderung   menunjukkan   sifat   

kejantanan   yang   lembut atau mendalam. 

 

3.10 Brosur 

Brosur  merupakan  salah  satu  media  informatif  yang  terdiri  dari  satu  

atau  beberapa halaman yang digunakan oleh banyak orang sebagai media 

promosi dan pengenalan, baik  itu  produk  ataupun  jasa.  Brosur  bersifat  tidak  

berkala,  dan  terbitannya  selesai  dalam sekali terbit (Kamus besar Bahasa 
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Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1996 dalam Dharmasraya, 2008). Dalam 

brosur biasanya dimuat informasi atau penjelasan tentang   produk,   jasa,   atau   

profil   yang   jelas   tapi   ringkas   dan   menarik   untuk   membangun   citra   

yang   baik   dari   perusahaan   atau   institusi   tersebut.   Walaupun   

kelihatannya  bersifat  tradisional,  namun  kenyataannya  menggunakan  brosur  

sebagai  media   promosi   dan   pengenalan   juga   cukup   efektif   dalam   

menarik   perhatian   masyarakat umum. 

3.11 Pemanfaatan Promosi Melalui Media Cetak Brosur 

Media cetak memang menjadi peran utama untuk menginformasikan 

suatu produk atau jasa, hingga saat ini media cetak sering digunakan untuk 

perusahaan yang akan mengenalkan produknya kepada masyarakat luas. Media 

cetak berupa brosur memiliki kelebihan dan kekuarangan karena media ini 

terbilang cukup efektif untuk menyampaikan informasi, tidak hanya itu media 

cetak brosur ini mengandung unsur informasi produk yang sangat jelas. Jadi 

masyarakat akan bisa mengetahui rincian detail produk atau jasa didalam brosur 

tersebut. 

 

Ketika seseorang akan membaca brosur secara tidak langsung akan 

meningkatkan minat beli kepada calon konsumen atau pengunjung, karena media 

cetak brosur yang memiliki unsur yang menarik dan informasi yang cukup 

banyak. Hal tersebut bertujuan untuk mengenalkan lebih detail produk atau jasa 

agar mengoptimalkan pemasaran, brosur di definisikan dalam Kamus Bahasa 

Indonesia bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara 

bersistem cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa 

dijilid. Dalam pembuatan sebuah brosur hendaknya kita memperhatikan prinsip-

prinsip dalam membuat sebuah brosur.  

Manfaat media cetak brosur dalam suatu perusahaan adalah perusahaan 

akan lebih dikenal oleh masyarakat luas karena brosur yang memiliki informasi 

terhadap produk dan pembagian brosur secara gratis. Serta di dalam brosur 

memiliki desain yang sangat menarik dan foto produk akan menambah nilai 

positif terhadap calon konsumen atau pengunjung. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisa Sistem 

Kerja praktik yang dilaksanakan penulis di: 

  Nama perusahaan : Museum Negeri Mpu Tantular 

  Alamat   : Jl. Raya Buduran, Sidoarjo 

Kerja praktik ini dilaksanakan oleh penulis selama satu bulan, dimulai 

pada tanggal 22 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2019, dengan 

alokasi perminggu sebagai berikut: 

Waktu pelaksanaan  : Senin – Kamis (07.00 – 15.30) 

    Jumat (06.30 – 14.30) 

 

  Pada pelaksanaan kerja praktik penulis diberi tugas atau pekerjaan yang 

berhubungan dengan program studi Desain Komunikasi Visual seperti mendesain 

dan mendokumentasi, sekali-kali juga membantu warga museum. 
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4.2 Hasil Karya 

  Dalam  pelaksanaan  kerja  praktek  selama  satu  bulan  yang  telah  

terselesaikan dengan baik oleh penulis, penulis menghasilkan  karya yang di 

implementasikan pada  laporan  ini.  Salah  satunya  adalah  desain  media  

promosi  brosur  Museum Mpu Tantular. Dalam   pembuatan   desain   media   

promosi   brosur   diperlukan   pengambilan   foto apa saja yang akan difokuskan 

seperti pengambilan foto pada halaman depan museum, ruang teknologi modern 

dan IPTEK, joglo dan gazebo serta festival tentular.  Konsep  yang diangkat oleh 

penulis adalah ingin menyampaikan bahwa Museum Mpu Tantular merupakan 

tempat sebagai study dan rekreasi, dengan menampilkan foto gazebo sebagai 

tempat atau wadah untuk berkumpul dan belajar bersama bagi anak-anak sekolah 

hingga orang dewasa, serta menampilkan koleksi-koleksi yang berada di ruang 

teknologi modern dan IPTEK berupa alat-alat yang dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran bagi anak-anak sekolah hingga orang dewasa. 

 

4.3 Desain Media Brosur Museum Mpu Tantular 

Menggunakan desain yang terkesan sederhana namun dapat mencakup apa 

yang ingin penulis sampaikan dan tonjolkan kepada masyarakat umum atau calon 

pengunjung. Dengan menampilkan foto halaman depan Museum Mpu Tantular 

sebagai pembuka halaman depan serta menampilkan alamat informas lengkap, 

profil museum, joglo dan gazebo, festival tantular serta koleksi-koleksi yang ada 

di ruang teknologi modern dan IPTEK. 
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4.3.1 Proses Desain Brosur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.1 Adobe Illustrator 

Sumber: Data penulis, 2019 

 

 

Dalam pembuatan desain brosur penulis menggunakan software Adobe 

Illustrator.  Adobe  Ilustrator  adalah  sebuah program  editing  grafis  berbasikan 

vektor, dikembangkan  serta dikelola  oleh  Adobe  Systems.  Adobe  Ilustrator  

sendiri sangat  mudah  di  operasikan  bagi  professional maupun pemula dan juga 

sangat  cocok  untuk  pembuatan  desain  brosur  karena  memiliki  fitur  yang 

lengkap sehingga memudahkan penulis untuk mendesain sebuah desain brosur. 
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4.3.2 Sketsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.2 Sketsa Desain Brosur 

Sumber: Data penulis, 2019 

 

 

 Proses sketsa desain brosur Museum Mpu Tantular yang bertujuan untuk 

membuat rancangan awal sebelum memasuki proses digital agar dapat 

menghasilkan seperti apa desain yang ingin diciptakan. 
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4.3.3 Proses Editing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.3 Proses Editing 

Sumber: Data penulis, 2019 

 

 

Proses  editing  dimana  awal  dari  desain  brosur  untuk  mendapatkan 

hasil yang baik, dengan pemilihan warna yang sesuai dengan karakteristik dari 

Museum Mpu Tantular. Penempatan dan pemilihan gambar sangat  penting  agar  

sesuai  dengan konsep dan pesan seperti apa yang  akan 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. 
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4.3.4 Hasil Akhir Desain Brosur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.4 Desain Brosur Bagian Depan 

Sumber: Data penulis, 2019 

 

Desain brosur Museum Mpu Tantular pada bagian depan menampilkan 

sign atau tulisan Museum Mpu Tantular sebagai pembuka di awal. Terdapat 

tulisan “Museum Sebagai Tempat Study dan Rekreasi” yang mengartikan bahwa 

museum pada dasarnya adalah sebagai tempat belajar yang asik karena sekaligus 

juga ber-rekreasi, begitupun dengan Museum Mpu Tantular. 
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Menampilkan juga alamat dan kontak lengkap Museum Mpu Tantular serta 

terdapat profil Museum Mpu Tantular secara garis besar. 
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Gambar 4.3.4 Desain Brosur Bagian Belakang 

Sumber: Data penulis, 2019 

 

 

Desain  brosur  Museum Mpu Tantular  bagian  belakamg menampilkam 

deskripsi tentang ruang teknologi modern dan IPTEK serta terdapat beberapa foto 

koleksi dari ruang modern teknologi dan IPTEK. Menampilkan deskripsi dan foto 

dari jogo dan gazebo sebagai tempat atau wadah pembelajaran anak-anak sekolah 

maupun orang dewasa. Serta menampilkan deskripsi tentang acara tahunan 

festival tantular yang setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda-beda dan unik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan   hasil   perancangan   yang   dilakukan   selama   kerja   

praktik berlangsung,  maka  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa  

perancangan  media promosi  berupa  brosur  merupakan  media  komunikasi  

yang  cocok  sebagai  upaya mempromosikan dan mempengaruhi calon 

pengunjung Museum Mpu Tantular. Brosur merupakan media promosi yang 

langsung menginformasikan suatu produk secara detail  dan  juga  mudah  

dipahami  daripada  media lainnya.  Terlebih  daripada  itu  brosur  juga  memiliki  

sifat  langsung  ke  inti  topik dari suatu promosi yang membuat brosur menjadi 

informatif. Melalui  desain  brosur, calon  pengunjung baru  akan  lebih  tertarik  

dan  dapat meningkatkan   minat   para   calon pengunjung yang akan datang, 

karena brosur dapat menampilkan media visual verbal yang memuat pesan verbal 

(pesan linguistik berbentuk tulisan) dan media visual non-verbal-grafis yang 

memuat pesan non-verbal yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur 

grafis, seperti gambar (sketsa, lukisan dan foto), grafik, diagram, bagan, dan 

peta. 

 

5.2 Saran 

  Dari laporan kerja praktik yang penulis paparkan maka penulis 

menyarankan dan memberi rekomendasi terkait kerja praktik di Museum Negeri 

Mpu Tantular sebagai berikut : 

a. Pada proses perancangan sebuah desain brosur penting untuk 

menjaga komunikasi dengan desainer, hal ini bertujuan agar 

meminimalisir terjadinya noise atau hambatan-hambatan lain dalam 

komunikasi sehingga berdampak pada hasil desain akhir 
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b. Dalam menyusun desain dan foto produk diharapkan dapat 

keseimbangan tata letak foto produk maupun font sehingga dapat 

dilihat dengan menarik di mata calon konsumen atau pengunjung
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