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SMA (Sekolah Menengah Atas) merupakan pelengkap utama yang tidak 
diwajibkan dalam pendidikan dasar 9 tahun. Tetapi tak dapat dipungkiri bahwa 
salah satu tolak ukur keberhasilan mahasiswa ke depan adalah bagaimana dia 
dibentuk dan ditempa di SMA agar menjadi siap. SMA merupakan masa transisi 
yang paling penting dari pembentukan pondasi bangunan (pendidikan dasar 9 
tahun) menuju pembuatan fisik bangunan (kuliah ataukah orientasi bekerja). 

SMA Negeri 10 Malang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 
secara terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dengan 
diraihnya nilai akreditasi A pada tahun 2005, SMA Negeri 10 Malang berhak 
untuk mempromosikan diri kepada masyarakat luas, hal ini sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan oleh BAS (Badan Akreditasi Sekolah) bahwa sekolah yang 
terakreditasi A berhak untuk mempromosikan diri terutama dalam menyambut 
penerimaan siswa baru. Dalam hal ini, SMA Negeri 10 Malang membutuhkan 
suatu sistem komunikasi yang efektif dan efisien bagi sekolah secara mandiri.  

Salah satu sistem komunikasi dalam penyampaiannya ke pihak lain 
sekaligus menginformasikan tentang perkembangan sekolah yang bersangkutan, 
dibuatlah sebuah profil sekolah sebagai salah satu media komunikasi dalam 
memajukan sekolah. Salah satu langkah maju yang ditempuh adalah dengan 
dibuatnya perancangan company profile SMA Negeri 10 Malang.  

Perancangan company profile SMA Negeri 10 Malang ini nantinya akan 
menghasilkan suatu produk berupa media komunikasi visual profil SMA Negeri 
10 Malang dalam bentuk video profil dengan format VCD sebagai media utama 
dan media  pendukung lainnya yang berfungsi sebagai alternatif pengembangan 
media baik yang sudah pernah digunakan maupun yang belum pernah digunakan 
oleh pihak sekolah. 

Dalam perancangan ini, metode perancangan yang digunakan adalah 
metode perancangan prosedural dimana sebelum proses perancangan dimulai, 
dilakukan survey terhadap klien untuk mendapatkan data-data akurat yang 
mendasari proses perancangan ini. Dengan demikian nantinya skripsi perancangan 
ini dapat dipertanggung jawabkan. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam 
proses perancangan ini antara lain: identifikasi tujuan penulisan; pengumpulan 
data; analisa data; penyusunan konsep desain; dan produk akhir berupa media 
komunikasi visual company profile SMA Negeri 10 Malang. 

Diharapkan hasil perancangan media komunikasi visual ini nantinya dapat 
bermanfaat dan dapat digunakan sebagai media promosi yang efektif dan efisien 
agar dapat lebih meningkatkan animo atau minat masyarakat terhadap keberadaan 
SMA Negeri 10 Malang. 


