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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1 Khalayak Sasaran 

III.1.1 Demografis 

 

Target audiens atau sasaran yang dituju dalam perancangan ini adalah 

Mahasiswa maupun mahasiswi Unika Soegijapranata Semarang yang berusia 17-24 

tahun, karena usia mereka adalah usia dimana manusia sudah mulai dewasa, mulai 

mandiri dan akan berpikir ke masa depan serta lebih sering menggunakan 

smartphone, dan usia 12-17 tahun sebagai target sekunder yang termasuk remaja 

awal dan mulainya rasa keinginan tau lebih tinggi. SES yang dituju adalah SES A dan 

SES B, dimana mereka menggunakan Smartphone sehari-hari. 

III.1.2 Geografis 

 

Wilayah dari khalayak sasaran yaitu adalah daerah kota Semarang, 

pengembangan perancangan ke depan yang ditujukan untuk khalayak sasaran 

bangsa Indonesia. 

III.1.3 Psikografis& Behaviour 

 

Remaja dengan berbagai aktivitas yang mereka buat sendiri dan aktivitas yang 

seharusnya mereka lakukan sebagai kegiatan sehari-hari,mulai dari sekolah hingga 

kuliah. Behaviour dari para remaja yaitu cenderung sibuk memiliki banyak kegiatan 

(kegiatan yang seharusnya dilakukan dan kegiatan yang dibuat sendiri), kesibukan 

dalam organisasi, persekutuan, kumpul bersama teman (hang out atau jalan-jalan), 

pergi ke tempat ibadah, mengerjakan tugas secara individual, sibuk dengan sosmed. 

 

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang dilakukan secara langsung, para remaja 

memiliki perilaku sehari-hari yang sering menggunakan smartphone (lebih dari 10 jam 

dalam sehari), para remaja sendiri lebih melihat aplikasi smartphone dari manfaatnya, 

dan lebih menggunakan dalam aplikasi game, musicdan sosial media. Remaja saat 

ini termasuk orang yang tidak mudah dalam kedisiplinan waktu dan malas, contohnya 

saja dalam alarm di pagi hari para remaja lebih sering snooze alarm dan tidur lagi.   
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III.2 Analisis Data 

III.2.1 Data Primer 

III.2.1.1 HasilSurvei atau Observasi 

 

Hasilobservasi yang telah dilakukan bertujuan untuk mencari data 

tentangkebiasaan para remaja dalam keseharian para remaja, karakter dari 

setiap para remaja. Metode ini membantu proses pengumpulan data dalam 

masalah mengatur waktu yang bisa disebut sebuah masalah yang serius.  

 

Metode observasi yang dilakukan di daerah kota Semarang. Target 

observasi yaitu mahasiswa dan mahasiswi. Dari metode observasi 

mendapatkan data tentang para mahasiswa maupun mahasiswi masih malas 

dan banyak yang sulit mengatur atau memanejemen waktu, beberapa dari 

mereka masih sering telat makan, lupa mengerjakan tugas yang pada 

akhirnya ngelembur sampai malam bahkan pagi, dan ada beberapa juga yang 

masih bangun kesiangan atau telat bangun karena kebanyakan tugas, 

bermain, dll. 

 

III.2.1.2 Hasil Wawancara 
 

Metode Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui 

apakah mahasiswa dan alumni mahasiswa itu merupakan orang yang sulit 

dalam mengatur waktu dan alasan sulit mengatur waktu serta mengetahui 

perilaku mahasiswa, penyebab dan solusi dari sulitnya mengatur waktu dari 

dosen psikologi. Wawancara dilakukan secara via chat online dan bertemu 

secara langsung. Wawancara secara langsung dilakukan dalam jangka waktu 

30 menit yang berada di ruang dosen psikologi, dan wawancara secara via 

chat dilakukan dalam jangka waktu 5-10 menit.  

. 

III.2.1.2.1 Hasil Wawancara dengan Mahasiswa dan Alumni 

 

Catatan : Ok : Oki (Mahasiswa Unika yang sedang bekerja) 

Rs : Rosi (Alumni Mahasiswa Unikayang sedang 

bekerja) 
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No. Pembanding Ok Rs 

1 Tipe Sulit mengatur waktu Iya  Iya 

2 Alasan sulit mengatur waktu Karena jadwal 
kuliah dengan 

bertemu dengan 
klien 

bertabrakan 
waktunya 

Karena sudah 
dari kebiasaan 

dan sibuk 
sendiri dengan 

Hp 

3 Lebih sering menghabiskan 
waktu dengan kegiatan apa 

saja? 

Kerja sama 
Kuliah, dan 

kadang klien 
minta ketemuan. 

Sosial media di 
Smartphone 

Tabel 3.1 Pembanding mahasiswa alumni yang bekerja dan mahasiswa yang bekerja 
(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Jadi berdasarkan data hasil wawancara dapat disimpulkan alumni mahasiswa 

yang bekerja maupun mahasiswa yang bekerja banyak yang sulit dalam 

mengatur waktu yang dikarenakan oleh kemalasan, kebiasaan, sibuk dengan Hp, 

dll.Dan adanya aplikasi mengingatkan / mengatur jadwal dalam keseharian, 

banyak yang berkeinginan memakai dan tertarik 

 

III.2.1.2.2 Hasil Wawancara dengan Dosen Psikologi  

 

Wawancara dengan Dosen Psikologi tentang perilaku setiap para 

mahasiswa yang ada di UNIKA Semarang, penyebab terjadinya sulit 

mengatur waktu bagi setiap orang, dan bagaimana cara membuat 

orang lebih disiplin dalam mengatur waktu. 

 

 Masalah: Mahasiswa yang sulit mengatur waktu, Pengaruh dari faktor 

keluarga yang kurang mengajarkan tentang kemandirian, mahasiswa 

tidak punya tujuan jangka panjang dan jangka pendek atau kurang 

fokus terhadap masa depan mereka. 

 

 Kebiasaan:  

o Secara Umum:Di Indonesia kedisiplinan emang rendah, 

biasanya mahasiswa sih lebih berpikir the power of kepepet, 

kemudian hasilnya jelek / kurang bagus, kalau emang sudah 

direncanakan / dicicil ya pasti hasilnya bagus dan sesuai, 

Mahasiswa kita di Unika itu rendah dalam kemandirian harus 

dipaksa diatur secara factor eksternal tidak bisa internal. 
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o Mahasiswa : Perilaku mahasiswa kurang fokus terhadap 

perkuliahan berlangsung, sering mengobrol, tidak ada 

persiapan ketika presentasi, banyak sibuk mengikuti UKM 

atau kegiatan mahasiswa, lupa dengan tugas-tugas yang 

dimiliki. 

 
o Solusi : Harus memiliki target atau tujuan jangka panjang dan 

jangka pendek, memiliki motivasi yang menyadarkan atau 

mengingatkan tentang jangka panjang maupun jangka 

pendek,  

 

 Disiplin :  
o Usia :dari kelas 5 Sd, perkembangan kognitif 11 tahun sudah 

bisa merencanakan bisa mengkonsumsi sesuatu, membuat 

hipotesa, sulit diomongi kalau sudah sma, sma kelas 1 dan 

kelas 2, kelas 3 sma sudah mulai dewasa dan berpikir 

kedepan, sma kelas 1 dan kelas 2 susah dikarenakan 

hormone belum stabil, scr psikologi mencari jatidiri, suka 

bersosialisasi, ikut grup sana dan sini, susah diatur 

 

o Manfaat:Penting, karena bisa mengubah karakter seseorang 

untuk menjadi lebih baik. Sejak umur 11, sd kelas 5, tugas 

rumahnya tau gak, atau orang tuanya mengingatkan kalau 

ada pr. 

 

 Aplikasi : 
o Sesuai dengan penelitian, mahasiswa harusnya sudah bisa 

mandiri tanpa diingatkan tapi tidak bisa, maka dosen galak 

untuk mendisiplinkan, tapi malu untuk mahasiswa dan 

kenyataannya seperti itu, kalau membuat alat / aplikasi 

seperti itu lebih bagus, karena seolah-olah dari dirinya, faktor 

internal tidak merepotkan orang lain, sudah melatih mandiri 

sendiri, jangan sampai dimarahi itu sudah mengingatkan, 

mengajarkan kemandirian, kalau diluar / orang barat pakai 

notes, tapi diindonesia tidak memakai notes, di luar juga 

dilatih dari kecil tapi diindonesia sendiri soalnya kalau ditulis 

dibuku nanti hilang, tapi kalau hp tidak hilang 
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III.2.1.3 Hasil Kuesioner 

III.2.1.3.1 Hasil Kuesioner Langsung 
 

Kuesioner langsung yang dilakukan kepada 30 respondend (mahasiswa 

dan mahasiswi) secara langsung. Hasil dari kuesioner langsung :  

No Bagian Aplikasi Smartphone 

yang dilihat pertama kali 

Jumlah 

Responden 

Frekuensi 

1 Manfaat 28 94% 

2 Tampilan 1 3% 

3 Cara Menggunakan 1 3% 

Tabel 3.2 Perhitungan para remaja melihat bagian aplikasi smartphone 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Para remaja lebih melihat dari segi manfaat aplikasi smartphone yang ada 

ketika akan menggunakannya, yang berarti para remaja lebih detail dalam hal 

menginstall atau menggunakan aplikasi smartphone yang mereka gunakan 

dan berpikir secara rasional. Para remaja lebih mementingkan manfaat apa 

yang akan didapatkan ketika menggunakannya, dan para remaja sendiri lebih 

memilih sesuatu yang menyenangkan untuk menghibur diri sendiri. 

 

No Menggunakan Alarm pada 

Smartphone 

Jumlah 

Responden 

Frekuensi 

1 Ya 22 73% 

2 Tidak 8 27% 

Tabel 3.3 Perhitungan para remaja menggunakan alarm pada smartphone 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Para remaja lebih memilih menggunakan alarm pada smartphone yang 

berjumlah 22 orang dan yang tidak 8 orang. Para remaja lebih menggunakan 

alarm ketika berpikir untuk mengingatkan segala sesuatu, karena para remaja 

merasa bahwa dirinya sendiri kadang lupa dan malas, sehingga perlunya 

alarm pada smartphone mereka untuk mengingatkan akan kegiatan maupun 

bangun tidur. 
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No Aktivitas pertama kali di pagi 

hari 

Jumlah responden Frekuensi 

1 Check Hp 23 77% 

2 Main Laptop / Komputer 2 7% 

3 Minum air putih 1 3% 

4 Berdoa 4 13% 

Tabel 3.4 Perhitungan Aktivitas pertama kali para remaja di pagi hari 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Para remaja lebih banyak melakukan aktivitas mengecheck hp mereka 

masing-masing ketika di pagi hari, yang artinya mereka tidak bisa lepas dari 

smartphone dan menganggap smartphone lebih penting. Para remaja saat 

bangun pagi lebih ingin melihat ke sosial media dan lebih melihat apakah ada 

pesan untuk mereka secara pribadi.  

 

No Waktu untuk bermain 

smartphone 

Jumlah Responden Frekuensi 

1 2 jam 5 17% 

2 5 jam 8 27% 

3 8 jam 4 13% 

4 10 jam 13 43% 

Tabel 3.5 Perhitungan para remaja menggunakan smartphone 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Para remaja lebih memiliki waktu untuk bermain smartphone yaitu 10 jam, 

yang bisa disimpulkan bahwa para remaja lebih sering menghabiskan waktu 

dengan smartphone mereka masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. 

Mereka lebih  menganggap smartphone sebagai kebutuhan untuk kehidupan 

sosial dengan orang lain. 
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No Fitur Aplikasi Smartphone yang 

diminati 

Jumlah Responden Frekuensi 

1 Fotografi 1 3% 

2 Game 11 37% 

3 Musik 9 30% 

4 Sosial Media 7 23% 

5 Pengingat 2 7% 

Tabel 3.6 Perhitungan minat para remaja pada fitur aplikasi smartphone 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Para remaja lebih menggunakan fitur aplikasi smartphone untuk game, 

dan 37% musik yang kemudian untuk sosial media. Para remaja lebih memilih 

game dan 37% musik karena sebagai kesenangan atau hiburan.  Yang 

menjelaskan bahwa para remaja lebih ingin fitur aplikasi yang bisa menghibur 

dan menyenangkan. Para remaja lebih memilih game dan musik karena 

mereka merasa tenang dan bisa merasa terhibur ketika sedang merasa lelah, 

banyak beban atau stress. 

 

Hasil dari Kuesioner Langsung 

No. Pertanyaan Jawaban Responden 

1.  Bagian aplikasi yang dilihat pertama 

kali 

Manfaat 28 

2. Menggunakan alarm pada 

smartphone 

Ya 22 

3. Aktivitas pertama kali di pagi hari Check Hp 23 

4.  Waktu untuk bermain smartphone 10 jam 13 

5. Fitur aplikasi smartphone yang 

diminati 

Game 11 

Tabel 3.7 Hasil dari Kuesioner Langsung 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 
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III.2.1.3.2 Hasil Kuesioner Online 
 

Kuesioner online yang dilakukan pada 150 responden, terhadap para 

remaja di kota Semarang. Hasil dari kuesioner online : 

 

No Usia Jumlah Responden Frekuensi 

1 17 1 1% 

2 18 7 4% 

3 19 18 12% 

4 20 30 20% 

5 21 42 28% 

6 22 40 27% 

7 23 10 7% 

8 24 2 1% 

Tabel 3.8 Perhitungan Usia pada kuesioner online 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Para remaja yang berusia 21-22 tahun merupakan target sasaran utama 

yang dituju dalam perancangan desain aplikasi Schedtime. Usia 21-22 tahun 

adalah para remaja akhir yang memiliki  

 

No Hobby Jumlah Responden Frekuensi 

1 Bermain Game 25 17% 

2 Belanja 20 13% 

3 Olahaga 67 45% 

4 Fotografi 8 5% 

5 Travelling 20 13% 

6 Membaca 10 7% 

Tabel 3.9 Perhitungan hobby para remaja 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Para remaja lebih memiliki hobby dalam bidang olahraga, para remaja 

menyukai sebuah aktivitas yang menyehatkan dan menyenangkan ketika 

bermain bersama-sama dengan teman mereka masing-masing. Para remaja 

lebih berpikir pula tentang kesehatan dan sesuatu yang bisa membuat mereka 

lebih segar atau freshsehingga mereka lebih memilih hobby olahraga. 
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No Runitias Hobby Jumlah Responden Frekuensi 

1 Sering 65 43% 

2 Jarang 30 20% 

3 Tidak 55 37% 

Tabel 3.10 Perhitungan para remaja melakukan rutinitas hobby 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Para remaja lebih sering melakukan rutinitas hobby mereka masing-

masing. Para remaja merupakan orang yang menyukai kesenangan maka 

dari itu mereka lebih sering melakukan rutinitas hobby mereka, dan mereka 

merasa bahwa hobby mereka dapat membuat lebih menghibur dan membuat 

stress atau kelelahan bisa hilang atau berkurang. 

 

No Tipe yang seperti apa dalam 

mengatur waktu 

Jumlah 

Responden 

Frekuensi 

1 Sulit 116 77% 

2 Mudah 34 23% 

Tabel 3.11 Perhitungan para remaja termasuk tipe seperti apa dalam mengatur waktu 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Para remaja merupakan tipe orang yang sulit dalam mengatur waktu, 77% 

mengatakan bahwa mereka lebih sulit dalam mengatur waktu dan 23% 

mereka mudah dalam mengatur waktu. Yang berarti bahwa para remaja lebih 

sulit untuk disiplin dalam mengatur waktu. Mereka lebih memikirkan waktu 

berlalu saja dan mengalir, sehingga mereka tidak mau berpikir panjang dan 

tidak mau ribet tentang disiplin dalam mengatur waktu.  

 

No Alasan memilih mudah / sulit 

dalam mengatur waktu 

Jumlah Responden Frekuensi 

1 Sibuk kegiatan 30 20% 

2 Malas 51 34% 

3 Kebiasaan 69 46% 

Tabel 3.12 Perhitungan Alasan para remaja dalam memilih mudah / sulit  

dalam mengatur waktu 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 
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Para remaja memiliki alasan dari mudah atau sulit dalam mengatur waktu yaitu 

20% mereka lebih sibuk dengan kegiatan mereka, 34% mereka malas dan 46% 

mereka sudah kebiasaan. Para remaja lebih malas dan merasa kebiasaan untuk sulit 

dalam mengatur waktu, dari kecil sudah kebiasaan untuk tidak disiplin dan malas 

untuk melakukan yang namanya disiplin dalam mengatur waktu. 

 

No Aplikasi untuk 

mempermudah dalam 

mengatur waktu 

Jumlah Responden Frekuensi 

1 Ya 135 90% 

2 Tidak 15 10% 

Tabel 3.13 Perhitungan para remaja yang tertarik pada aplikasi yang  

mempermudah dalam mengatur waktu 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

Para remaja lebih dominan untuk tertarik pada aplikasi yang memudahkan dalam 

mengatur waktu, dimana mereka lebih ingin belajar untuk disiplin dan melawan 

kebiasaan, malas mereka masing-masing. 

 

Data yang diperoleh dalam perancangan desain aplikasi Schedtime ini digunakan 

untuk merancang aplikasi Schedtime harus memiliki manfaat yang dapat dilihat oleh 

para target sasaran yang sulit dalam mengatur waktu dengan jelas (mengubah 

kebiasaan buruk menjadi lebih baik yaitu mengubah kebiasaan malas menjadi lebih 

disiplin  dalam mengatur waktu, menghargai waktu). Aplikasi Schedtime juga memiliki 

fitur alarm dimana target sasaran jelas menggunakan alarm dan langsung bangun, 

karena mereka mengerti dan paham tentang manfaat dari alarm, tetapi tidak sering 

menggunakan alarm atau pengingat untuk kesehariannya, hanya untuk kepentingan 

yang dipikir itu sangat penting. Aplikasi Schedtime sendiri juga akan menggunakan 

fitur game dimana gamenya berhubungan dengan olahraga yang berdasarkan hasil 

kuesioner, target sasaran lebih menyukai olahraga dan hal inilah yang membuat 

target sasaran akan tertarik.  
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Hasil dari Kuesioner Online 

No. Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Usia 21 & 22 Tahun 42 & 40 

2. Hobby Olahraga 67 

3. Rutinitas Hobby Sering 65 

4. Tipe yang seperti apa dalam 

mengatur waktu 

Sulit 116 

5. Alasan memilih mudah / sulit 

dalam mengatur waktu 

Kebiasaan 69 

6. Aplikasi untuk mempermudah 

dalam mengatur waktu 

Ya 135 

Tabel 3.14 Hasil dari Kuesioner Online 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

III.2.2 Data Sekunder 

 

Data yang diperoleh dari observasi melalui data dari literature dan Internet 

(Sumber-sumber yang jelas dan akurat) 

III.2.2.1 Kompas 
 

Berdasarkan artikel dari Kompas.com diatas dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa / remaja akhir harus bisa menetapkan sebuah tujuan yang dimana 

akan menjadi target dan pengingat agar tidak membuang waktu dengan sia-

sia, menyusun sebuah rencana untuk mengumpulkan skill yang dimana akan 

dipakai didunia kerja (organisasi, pelayanan, menjadi seorang pemimpin,dll.),  

Berdasarkan Artikel dari Kompas.com, Artikel diatas dapat dikatakan 

bahwa Seorang Presenter, pembicara publik televisi Indonesia sekalipun sulit 

dalam mengatur waktu karena kebanyakan pekerjaan dan konsekuensi jika 

sulit dalam mengatur bisa kena marah staf di kantor. Jadi dapat disimpulkan 

dalam hal mengerjakan sesuatu di suatu kantor atau pekerjaan yang memiliki 

atasan maupun memiliki usaha sendiri jika memang tidak dibiasakan dalam 

mengatur waktu dengan disiplin akan berlangsung untuk kedepannya yaitu 

bisa kena marah dari atasan, dipecat, dll. 

 

1. http://edukasi.kompas.com/read/2016/09/08/13504441/mahasiswa.bagaimana.mengatur.waktu 
2. http://entertainment.kompas.com/read/2017/03/02/160000110/erwin.parengkuan.sulit.membagi

.waktu 
 

http://edukasi.kompas.com/read/2016/09/08/13504441/mahasiswa.bagaimana.mengatur.waktu
http://entertainment.kompas.com/read/2017/03/02/160000110/erwin.parengkuan.sulit.membagi.waktu
http://edukasi.kompas.com/read/2016/09/08/13504441/mahasiswa.bagaimana.mengatur.waktu
http://entertainment.kompas.com/read/2017/03/02/160000110/erwin.parengkuan.sulit.membagi.waktu
http://entertainment.kompas.com/read/2017/03/02/160000110/erwin.parengkuan.sulit.membagi.waktu
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III.3 Strategi Komunikasi 

III.3.1 Creative Brief 
 

1. OBJECTIVE: What is the brief for? 

 

Perancangan Visual berupa Aplikasi Agenda keseharian, bulanan maupun 

tahunan bertujuan untuk membuat target sasaran lebih bisa memanajemen 

waktu dengan lebih efektif dan bisa menambah sosialisasi dengan teman 

maupun orang lain dengan fitur yang ada di dalam aplikasi SchedTime dan 

ada alarm dimana alarm tersebut memiliki pertanyaan dan permainan ketika 

di snooze. Schedtime dapat membantu target sasaran lebih disiplin dan lebih 

konsekuen serta membuat orang tidak mudah lupa akan agenda yang akan 

dilakukan.  Aplikasi Schedtime juga memiliki gaya flat desain dan aplikasinya 

memiliki tampilan atau dari segi interface yang sederhana dan tertata rapi 

sehingga mudah dalam menggunakan aplikasi Schedtime. 

 

Perancangan komunikasi visual dalam sistem aplikasi Schedtime ini 

diharapkan bukan hanya membantu para remaja atau target sasaran untuk 

lebih disiplin tetapi juga membantu dalam memperluas sosialisasi dengan 

teman maupun orang lain disekitar mereka. Memudahkan bagi para remaja 

atau target sasaran ketika mereka sedang memiliki jadwal yang padat dan 

tidak lupa akan kegiatan yang akan dilakukan. Perancangan ini akan 

membantu mereka dalam menemukan jati diri mereka, mendisiplinkan dalam 

kehidupan keseharian, mengajarkan pentingnya waktu. 

 

2. ISSUE :What is the consumer issue? 

 

Isu yang terjadi saat ini adalah sulitnya bagi para remaja atau target 

sasaran untuk mengatur waktu atau memanajemen waktu dengan efisien 

karena menghabiskan waktu mereka hanya untuk smartphone. Apalagi ketika 

mereka memiliki jadwal yang padat dalam sebuah tugas, organisasi maupun 

kelompok atau komunitas, mereka  tidak begitu paham apa saja yang harus 

diselesaikan mana dulu bahkan sering lupa karena kebanyakan jadwal 

kegiatan, sehingga mereka akan cepat stress, pusing, bingung dan 

kedepannya mereka belum tentu bisa menyelesaikan agenda atau kegiatan 

mereka secara efisien atau dengan baik. Ditambah lagi memanajemen waktu 

bagi mereka hanyalah sebuah hal yang rumit dan terpaksa dilakukan karena 
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sebuah keharusan.Hal ini menambah kesulitan bagi mereka sendiri karena 

mereka tidak memahami betul tentang manfaat kedepan. 

 

3. INSIGHT : The result of exploring  

 

Aplikasi Schedtime akan dirancang dengan memiliki visualisasi yang 

simpel, menyenangkan, nyaman dalam bersosialisasiserta tampilan visual 

yang tertata rapi yang membuat para remaja lebih mudah menggunakan. 

Aplikasi Schedtime sendiri juga memiliki alarm yang dimana ketika di snooze 

akan muncul sebuah pertanyaan dan peringatan kemudian ketika di snooze 

untuk kedua kalinya akan muncul sebuah permainan dan pengingat tujuan 

hidup mereka. Permainan dalam aplikasi Schedtime berupa permainan 

skateboard yang hanya tinggal klik, dan pertanyaannya berupa matematika 

dan pertanyaan yang menanyakan siapa pembuat aplikasi Schedtime?. 

 

4. OPPORTUNITY: What is the opportunity for the brand based on the 

issue and insight?  

 

Berdasarkan isu dan kemajuan teknologi yang ada, kesempatan yang ada 

adalah aplikasi yang bisa mengingatkan para remaja tentang kegiatan-

kegiatan mereka dalam jangka waktu pendek maupun panjang, memberikan 

catatan bagi para remaja untuk mencatat yang bisa disambungkan ke email 

para remaja sendiri sehingga tidak akan hilang data yang tersimpan,  

 

Aplikasi Schedtime akan berkembang dengan mengikuti perkembangan 

jaman yang ada, contohnya dengan penambahan fitur yang ringan dalam hal 

berita terkini, dan musik (yang dapat menenangkan pikiran agar tidak mudah 

stress atau lelah), dan pengembangan dalam hal tampilan yang lebih simpel 

dan menarik serta ringan agar aplikasi ini mudah digunakan bagi pengguna 

dan tidak memberatkan bagian penyimpanan memori dalam smartphone. 

  

5. CHALLENGE : A big, provocative, and ambitious challenge that we will 

need to answer in order to achieve transformation 

 

Tantangan dalam perancangan desain aplikasi Schedtime ini adalah 

mengubah cara berpikir para remaja atau target sasaran yang malas, dan 

kurang bisa mengatur waktu. Selain itu yang menjadi tantangan lain adalah 
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bagaimana merancang sebuah perancangan visualmedia komunikasi yang 

menjadikan para remajatertarik dengan kemudahan, dan kepraktisan dalam 

menggunakan aplikasi tersebut. 

III.3.2 Strategi Penyampaian Pesan 
 

Untuk dapat menyampaikan pesan secara efektif terhadap target sasaran 

maka dipilih beberapa media yang sesuai. 

 

 Media Utama  

 

Gambar 3.1Flat desain aplikasi smartphone 

(Sumber : https://id.pinterest.com/explore/application-design/?lp=true) 

 

Menggunakan media komunikasi visual berupa aplikasi smartphone 

yang efektif dan kreatif untuk mempermudah jadwal keseharian atau 

kegiatan sehari-hari dalamjangka pendek maupun jangka panjang, media 

ini dipilih karena merupakan media yang dekat dengan target sasaran 

yaitu para remaja dan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap manusia. 

Aplikasi smartphone digunakan karena memiliki berbagai fitur dan 

fungsinya yang multitasking atau berbagai fungsi tetapi tetap memiliki 

fungsi utama. Aplikasi smartphone Schedtimejuga juga memiliki fitur –fitur 

yang memiliki fungsi masing-masing yaitu agenda, catatan, alarm, sosial 

chat (yang ringan agar tidak memberatkan memori smartphone 

pengguna). Aplikasi smartphone dipilih karena sesuai dengan hasil 

observasi dan riset yang telah dilakukan yang memberikan informasi 
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tentang kemajuan teknologi dan kebiasaan para remaja yang sering 

menggunakan smartphone. 

 

Aplikasi smartphone ini memiliki konsep yang berupa : 

 

o Warna  

 

 

Gambar 3.2 Psikologi warna 

(Sumber : http://wpforwhat.com/tutorial/2016/11/psikologi-warna-logo-

untuk-menggugah-hasrat/) 

 

Warna gradasi biru tua dan biru muda untuk background 

tampilan aplikasi Schedtime, warna kuning, hijau tosca, merah dan 

hijau muda untuk logo aplikasi Schedtime dan ikon-ikon dan 

gambar pada aplikasi Schedtime memiliki warna kuning, merah, 

hijau, biru, oranye, ungu sedangkan warna hitam dan putih untuk  

huruf pada aplikasi Schedtime. Berdasarkan psikologi warna, 

warna yang telah dipilih membuat para remaja lebih tertarik, lebih 

menyenangkan, dan kesan yang hangat. 
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o Logo 

 

 

Gambar 3.3 Logo Instagram 

(Sumber 

:http://tekno.kompas.com/read/2016/05/12/15400017/Cerita.di.Balik.Logo.

Baru.Instagram) 

 

Logoyang digunakan akan menggunakan logogram, logotype 

dan slogan sendiriserta memiliki gaya flat desain. Gaya yang 

simpel, mudah diingat, dan unik karena ciri khas dari aplikasi 

schedtime itu sendiri. Logo yang digunakan juga menggunakan 

warna kuning, hijau muda, hijau tosca, merah karena sesuai 

dengan dengan ciri khas gaya flat desain. 

 

o Tagline 

 

“Good Plan Good Life” :Rencana baik, Hidup Baik.  

 

Tagline tersebut memakai bahasa inggris karena bahasa 

inggris merupakan bahasa yang global, dapat mengikuti 

perkembangan jaman, dan merupakan bahasa ilmiah yang 

notabenenya menjadi bahasa pergaulan akademik terbesar di 

dunia. Tagline ini ingin memberikan kesan bahwa hidupmu harus 

dimulai dari hal kecil yaitu merencanakan keseharian atau kegiatan 

yang sehari-hari akan menentukan kehidupanmu di masa yang 

akan datang, karena dari hal kecil akan berdampak yang besar. 

Jika merancangnya lebih baik maka hidup akan lebih baik juga. 

Contohnya dalam hal pola makan, jika penderita penyakit maag 

telat makan akan sakit lebih parah, tetapi jika diingatkan dan telah 
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merancang pola waktu makannya dulu sebelumnya maka orang 

tersebut tidak akan telat makan sehingga bisa hidup lebih sehat. 

 

o Teks 

 

Teks menggunakan gaya bahasa yang tak resmi dan gaya 

bahasa sederhana, dimana gaya bahasa yang tak resmi lebih 

menunjukkan kebiasaan dari para remaja sehari-hari yang 

digunakan dan mudah dipahami bagi para remaja, sedangkan 

gaya bahasa sederhana bisa masuk dalam pemberian instruksi 

yang ditujukan para remaja, dan untuk menunjukkan sesuatu, 

mengingatkan penulis tidak perlu memancing emosi dengan 

menggunakan gaya bahasa yang menonjol atau gaya bahasa 

lainnya. Gaya bahasa yang mengajarkan dan mengajak para 

remaja lebih menjadi disiplin secara individual atau diri sendiri, 

contohnya “bro pacar loe dating, buruan bangun”, “ayo kerjain 

tugas, semangat bro”, “Gan, bangun woy”, dll. Teks berikut 

digunakan karena berdasarkan hasil observasi para remaja akan 

lebih tergerak atau lebih tertarik dengan kata-kata yang dapat 

memicu semangat, dan yang bisa mengajak dengan kata-kata 

keseharian para remaja sendiri. 

 

o Tipografi 

 

 

Gambar 3.4 Uni Sans font 

(https://www.freefonts.io/uni-sans-font-free-download/) 

 

https://www.freefonts.io/uni-sans-font-free-download/
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Font yang digunakan pada aplikasi Schedtime adalah font Uni 

Sans, dimana font ini lebih menunjukkan simpel, elegan, dan 

kejelasan, font ini dibagi menjadi 2 yaitu yang regular dan bold, 

regular untuk penulisan biasa atau teks pada aplikasi tersebut 

sedangkan font uni sans yang bold digunakan pada sub judul atau 

penulisan judul dari aplikasi Schedtime. 

 

o Layout 

 

Gambar 3.5 Layout Responsive Green Apk 

(http://www.budistudio.com/2017/04/8-template-blogger-untuk-blog-

download.html?m=1 

 

Layout yang digunakan adalah layoutresponsive dimana layout 

ini bisa menyesuaikan dari layar yang berdimensi kecil ke besar 

dan sebaliknya. Layout ini sangat membantu dalam desain aplikasi 

Schedtime dan memudahkan pengguna ketika mau menggunakan 

smartphone berdimensi kecil maupun besar atau dimensi yang 

berbeda-beda dapat menyesuaikan. 

 

 Media Pendukung 

 

Media pendukung merupakan media yang digunakan untuk promosi 

dan menunjang media utama, contohnya Instagram, poster dan youtube. 
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III.3.3 Brand 
 

Brand yang dimaksud adalah Schedtime, Schedtime muncul dari kata 

“Schedule Time” yang memiliki arti menjadwalkan waktu, dimana bagi pengguna 

akan menjadwalkan waktu mereka atau kegiatan mereka agar tidak lupa dan bisa 

diingatkan melalui aplikasi ini sehingga pengguna lebih bisa disiplin dalam hal 

waktu.  

Nama Aplikasi: Schedtime 

Tagline Aplikasi: good plan good life 

 

 

Gambar 3.6Icon Flat Desain 

(Sumber :http://mashable.com/2013/08/14/flat-design-icons/#GBWCQ7dENuqi) 

 

Brandingperancangan ini bertujuan memberikan sebuah gambaran desain 

yang akan dimunculkan dalam aplikasi. Dalam perancangan ini, penggunaan 

gaya flat desain menjadi ciri khas yang akan diterapkan diberbagai penggunaan 

media. Selain itu, flatdesain sendiri sangat berguna dalam membangun sebuah 

aplikasi, Fokus utama dalam flat design adalah meningkatkan penggunaan 

pembaca dan pengamat dengan menampilkan desain yang rapi dan lebih 

menarik. flat desain lebih mengandalkan banyaknya grid layout yang simple dan 

pengunaan typografi sans-serif. Tipografi dalamflat desain ini sangat penting 

sekali, flat desain mempunyai konten dengan konteks yang singkat namun mudah 

untuk dipahami, kesederhanaan tipografi ini mampu dibaca dan dimengerti dalam 

beberapa detik saja. 

 

 

 

 

http://mashable.com/2013/08/14/flat-design-icons/#GBWCQ7dENuqi


 

50 
 

III.3.4 Tahapan Perancangan 
 

Tahapan dalam perancangan ini dilakukan dengan memulai pada promosi berupa 

video dan iklan perancangan aplikasi dalam jangka waktu 3 bulan, dimulai dari 

Oktober 2017-Desember 2017. Pemilihan bulan tersebut berdasarkan pada 

bertepatannya hari raya Natal di bulan Desember dimana mereka melakukan 

berbagai macam aktivitas bersama teman,pasangan maupun keluarga. 

 

Penyebaran promosi aplikasi ini akan dilakukan secara bersamaan dan serentak 

pada bulan November dan Desember, sebelum bulan Desember diselenggarakan. 

Penyebaran promosi sendiri dilakukan melalui video dan iklan keseluruhan pada 

media-media online seperti Instagram, youtube, facebook.. Setelah tahapan 

penyebaran dilakukan, para konsumen mulai menunjukan ketertarikan terhadap 

promosi yang sudah dilakukan, sehingga mereka mulai beralih menggunakan produk 

aplikasi tersebut sebagai media atau alat panduan dan tips bagi mereka agar tidak 

mudah lupa akan kegiatan atau aktivitas yang seharusnya dilakukan.  

 

Pada tahapan terakhir dalam perancangan ini adalah berupa reviews atau 

evaluasi dari para konsumen, setelah menggunakan aplikasi ini. Jadi dalam 

perancangan aplikasi Schedtime ini akan memberikan kolom kritik dan saran oleh 

konsumen, dan juga rate bagi aplikasi ini. Tujuan nya adalah selain menjadi masukan 

dari konsumen sebagai pengguna, juga menjadi testimoni bagi mereka yang akan 

menggunakan produk aplikasi ini. Dengan kata lain konsumen juga melakukan share 

untuk konsumen lainnya. 

 

III.3.5 Strategi Media 

III.3.5.1 Objective Media  
 

Memberikan informasi dan membantu para remaja untuk menghargai waktu, 

menggunakan waktu dengan efisien, membuat para remaja tidak mudah lupa 

akan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, dan mengajarkan untuk lebih 

disiplin, melalui media perancangan komunikasi visual dalam media sistem 

aplikasi. Media yang digunakan dalam perancangan ini dimunculkan untuk 

sebuah perkembangan jaman dan teknologi, sehingga media aplikasi 

schedtimebisa digunakan dan mudah diakses oleh setiap para remaja maupun 

masyarakat kecil hingga menengah keatas, yaitu melalui smartphone. Melalui 
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smartphone dapat mengkases media aplikasi online yang diigunakan dalam 

bentuk video dan aplikasi.  

III.3.5.2 Pemilihan Media  
 

1. Video  

 

Gambar 3.7 Contoh video promosi aplikasi smartphone 

(Sumber: http://www.warnalangit.com/tips/13/33-cara-kreatif-mempromosikan-app-

anda-lebih-optimal) . 

 

Video yang digunakan ada 2 , video tentang bagaimana cara menggunakan 

aplikasi Schedtime  yang terdapat pada pilihan link pada aplikasi tersebut dan 

video promosi. Dalam perancangan ini, video promosi yang dilakukan dilakukan 

dengan cara berbicara dan penjelasan secara singkat yang akan dimasukkan ke 

youtube tentang aplikasi schedtime dan kegunaan aplikasi Schedtime. Video 

promosi dibutuhkan untuk memberi informasi kepada para remaja dimana mereka 

merupakan pengguna aktif media online seperti instagram danyoutube. 

 

2. Instagram  

 

Gambar 3.8 Instagram Schedtime 

Sumber : Dokumen pribadi 
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     Instagram merupakan sosial media yang sangat digemari oleh masyarakat 

terutama kaum para remaja, dimana mereka lebih sering menggunakan 

Instagram sendiri untuk melihat teman dari insta story, chat, posting foto 

maupun video, dan masih banyak hal lagi. Instagram Schedtime sebagai 

media untuk promosi agar mereka tertarik dalam menggunakan aplikasi 

Schedtime dan diberikan hadiah atau doorprize dalam kuis atau teka teki yang 

diberikan serta bagi pengunduh akan mendapatkan hadiah yang menarik 

pula. 

 

3. Poster 

 

Gambar 3.9 Poster Schedtime 

Sumber : Dokumen pribadi 

     Poster yang digunakan untuk sebuah penjelasan melalui Schedtime itu 

seperti apa dan bermanfaat atau berguna bagi para remaja seperti apa. Poster 

yang digunakan akan di tempel atau di pajang di setiap gedung dari kampus – 

kampus yang mendukung dalam penggunaan aplikasi Schedtime sendiri, serta 

tempat – tempat yang sering dilalui maupun tempat buat berkumpul bagi target 

sasaran. 
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4. Media Aplikasi  

 

Gambar 3.8. Contoh Gaya Flat Desain dalam Aplikasi 

(http://salatigadev.com/tren-desain-aplikasi-mobile-tahun-2014-bagian-1/) 

 

Media aplikasi yang digunakan merupakan media utama yang sangat 

berperan penting, media aplikasi yang terdiri dari 34 tampilan. 34 tampilan 

atau interface yang ada di aplikasi Schedtime saling berhubungan dan 

memiliki fungsi masing-masing.  
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