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BAB V 

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

Sebuah perancangan visual promosi SMP Anak Terang dengan menggunakan 

beberapa media cetak seperti flyer, brosur dan poster, sekolah ini dapat dikenal 

lebih luas di daerah Tangerang Kota. Dengan menggunakan teknik fotografi serta 

flat icon atau vector dan layout sederhana yang dapat dicerna oleh target, maka 

informasi promosi visual SMP Anak Terang dirasa mampu menarik minat 

masyarakat untuk datang dan mencari tahu lebih lanjut tentang sekolah ini. 

Pengolahan visual media promosi ini juga dibantu dengan adanya data-data yang 

dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara narasumber tunggal, riset dan 

observasi juga dilakukan oleh penulis sehingga mendapatkan data yang valid. 

 Beberapa hal lain yang digunakan dalam perancangan visual media 

promosi SMP Anak Terang adalah perlunya beberapa media pendukung guna 

membantu para konsumen mengingat secara tidak langsung keberadaan sekolah 

Anak Terang, dengan menggunakan merchandise yang diberikan. Dengan 

menggunakan dan memasarkan melalui bantuan media-media tersebut, 

diharapkan sekolah Anak Terang menjadi lebih dikenal oleh masyarkat Tangerang 

Kota. 
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5.2 Saran 

Promosi selanjutnya yang dapat dilakukan adalah untuk keseluruhan Sekolah 

Anak Terang, sehingga setiap target dan desain yang ditampilkan terkesan senada 

dan memiliki kesamaan visi misi yang sudah dibuat. Adapun beberapa media 

yang belum digarap lebih lanjut yakni spanduk dan beberapa media pendukung 

lainnya yang terletak didalam sekolah guna menambah suasana sekolah yang 

semakin kondusif dan mencerminkan visi misi dari sekolah Anak Terang. 
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