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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan sosial. Dalam dunia 

pendidikan saat ini kita dihadapkan pada masalah yang lebih kompleks 

dimana sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi 

tantangan zaman yang akan dapat bertahan. Pada kenyataannya semua 

bidang keilmuan maupun sektor kehidupan kita selalu dihadapkan kepada 

masalah-masalah yang memerlukan ilmu pengetahuan sebagai 

pemecahannya. 

Pada dasarnya secara invidual manusia itu berbeda-beda, demikian 

pula dalam memahami konsep-konsep abstrak akan dicapai melalui 

tingkatan- tingkatan belajar yang berbeda. Namun suatu keyakinan bahwa 

siswa belajar melalui dunia nyata dan dengan memanipulasikan benda-

benda nyata sebagai perantara. Bahkan tidak sedikit pula orang dewasa 

yang umumnya sudah memahami konsep abstrak, tetapi pada situasi-

situasi tertentu masih memerlukan benda-benda perantara. 

Komunikasi memegang penting dalam pengajaran. Proses 

komunikasi selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan 

zaman dan majunya ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi dan 

pengetahuan sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan dan 

pengajaran. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-

penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien. 

Agar komunikasi antara guru dan siswa berlangsung baik dan informasi 

yang disampaikan dapat diterima siswa, salah satu usaha yang dilakukan 

dengan menggunakan alat peraga. 
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Alat peraga merupakan alat bantu untuk mempelajari ilmu 

pengetahuan dimana memiliki jenis dan bentuk media yang beragam, salah 

satu contohnya mesin rakitan untuk siswa mempelajari otomotif. Tentunya 

dalam setiap aplikasi dibuat secara terperinci sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Kegunaan alat peraga ini dapat menolong siswa untuk 

mendalami ilmu pengetahuan yang diajarkan dengan pembelajaran praktek 

secara langsung dalam bentuk nyata sehingga teori yang diberikan dapat 

dibuktikan kebenarannya.  

 Sarana alat peraga sangat penting untuk dimiliki oleh setiap institusi 

pendidikan. Fasilitas yang diberikan haruslah merupakan alat–alat yang 

bermutu dan cukup mengakomodir proses peragaan.  

CV Empat Hazani Didak merupakan perusahaan nasional yang 

bergerak dalam pembuatan alat-alat peraga pendidikan. Alat-alat tersebut 

dikerjakan oleh tenaga ahli yang menguasai dengan baik di bidangnya. 

Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2004 dan telah banyak melayani 

pemesanan baik dalam maupun luar negeri. 

CV Empat Hazani Didak berlokasi di pulau Batam, saat ini 

sarana promosi perusahaan melalui media katalog dan relasi perusahaan, 

hal ini dinilai kurang efektif dalam mempromosikan perusahaan secara 

luas, disayangkan karena CV Empat Hazani Didak merupakan 

perusahaan yang berpotensi untuk mengembangkan bidang usahanya di 

Indonesia.  

Untuk melancarkan strategi promosi membutuhkan beberapa cara 

dan upaya, salah satu media yang dibutuhkan adalah dengan membuat 

website promosi produk yang merupakan salah satu media yang dapat 

menyampaikan komunikasi tersebut, website dapat memberikan suatu 

gambaran (image) dari sebuah produk alat-alat pendidikan sehingga 

memiliki sifat yang lebih komunikatif, dimana unsur-unsur visual yang 

ditampilkan dapat mendukung perusahaan itu sendiri. Website memiliki 

jaringan yang sangat luas dan dapat diakses ke seluruh pelosok daerah di 

Indonesia, bahkan lebih luasnya dapat mempromosikan hingga ke seluruh 

dunia, terlebih lagi pemerintah saat ini sedang menggalakan internet 

masuk pada setiap daerah. 
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1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

mengambil perumusan masalah dan pembatasan masalah yang akan 

dipaparkan dibawah ini : 

1.2.1. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana media promosi berperan penting dalam citra 

perusahaan 
2. Bagaimana merancang website yang dapat memberi informasi 

yang komprehensif kepada prospek sasaran 
3. Bagaimana membuat sasaran tertarik oleh produk yang 

ditawarkan dari website  

4. Bagaimana membuat rancangan website yang mudah 

digunakan oleh pengakses website tersebut 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yaitu membuat rancangan media promosi 

melalui jaringan website yang dapat menginformasikan tentang 

keberadaan CV Empat Hazani Didak sebagai perusahaan penyedia alat-

alat peraga pendidikan, sekaligus menawarkan produk perusahaan 

tersebut. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penulis mempunyai alasan maksud dan tujuan dalam pengambilan 

judul ini yaitu antara lain: 
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1.3.1. Maksud 

Adapun maksud dari pembuatan website CV Empat Hazani 

Didak : 

1. Memberikan informasi kepada Institusi pendidikan dan masyarakat 

luas sebagai salah satu media yang dapat memperkenalkan alat-alat 

peraga pendidikan. 

2. Memberikan sebuah media informasi baru yang lebih mudah diakses 

konsumen. 

3. Membantu pihak CV Empat Hazani Didak dalam mempromosikan 

alat-alat peraga pendidikan. 

1.3.2. Tujuan  

Adapun tujuan pembuatan dari tugas akhir ini adalah website 

sebagai sarana strategi promosi atau memperkenalkan kepada institusi 

pendidikan tentang produk CV Empat Hazani Didak yang dikemas di 

dalam media website. 

1.4 Pemberi Tugas 

Dalam pemberian tugas sebagai pemberi data penanggung jawab atas 

pembuatan Website ini antara lain : 

CV Empat Hazani Didak 

Alamat   :  Tiban Indah P2 Sekupang. Batam 

C/P  :   H. Suhardi, MBA   

Telp  :   +62-778-326978 

Fax  :   +62-778-326978 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir mengenai pembuatan website ini, yaitu 

antara lain: 

Bab I Pendahuluan  
Bab I Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah 

dan pokok permasalahan, yang dilanjutkan dengan menerangkan maksud 

dan tujuan yang berisi alasan membuat website. Dalam bab ini dibahas 

juga mengenai perumusan dan pembatasan masalah yang menerangkan 

tentang batasan-batasan masalah yang diangkat untuk dijadikan tugas. 

Selain itu bab ini mencantumkan bagian pemberi tugas yang menerangkan 

bahwa tugas yang dikerjakan ini memiliki izin dari instansi yang berkaitan 

dengan tugas. Dilanjutkan dengan sistematika penulisan yang memaparkan 

apa saja yang tercantum dalam laporan ini.  

Bab II Analisa Masalah  

Bab II Analisa Masalah menjelaskan mengenai subjek penelitian 

yang didukung penjelasan teori-teori yang mendukung dalam penelitian. 

Bab ini juga menjelaskan tinjauan masalah yaitu menerangkan 

permasalahan yang diangkat, serta relevansi antara tugas yang digarap 

dengan maksud dan tujuan dari permasalahan yang diangkat. Selain itu 

bab ini memaparkan segmentasi yaitu berupa target sasaran yang dituju.  

Bab III Pemecahan Masalah  

Bab III Pemecahan masalah berisi tentang konsep desain yaitu 

berisi materi yang akan digunakan dalam konsep visual, serta konsep 

visual yaitu memvisualisasikan dari materi konsep desain dan proses 

produksi yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penggarapan tugas.  
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Bab IV Rincian Tugas  

Bab IV Rincian Tugas yaitu kesimpulan tentang rincian tugas yang 

meliputi cakupan teknik yang menjelaskan teknis yang akan dipakai dalam 

pengerjaan visual, pengidentifikasian tugas yang dibuat serta contoh visual 

yang memberikan gambaran untuk memenuhi teknis. 


