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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 

Manajemen waktu adalah suatu tindakan dimana manusia akan belajar untuk 

membangun sebuah kepribadian yang disiplin, kepribadian yang lebih dewasa dan lebih 

menghargai waktu sehingga tidak ada penyesalan ketika di masa yang akan datang. 

 

Kesulitan dalam manajemen waktu merupakan permasalahan yang sering ditemukan 

dan dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.Contohnya dalam makan, minum obat 

bahkan tidur juga merupakan hal yang sulit untuk diatur saat ini. Hal tersebut menjadi 

masalah yang amat penting untuk generasi kedepannya khususnya bagi para remaja yang 

akan bekerja dan berkeluarga. Dampak dari sulit mengatur waktu atau manajemen waktu 

adalah malas, suka menunda, bersikap tidak realistis, pekerjaan menumpuk, kondisi fisik 

yang menurun, kehilangan peluang emas, tekanan mental atau stress. Bahkan tidak hanya 

di Indonesia saja, negara lain juga mengalami hal yang sama.Sulit mengatur waktu ini terus 

menerus muncul dari dulu sampai sekarang, tetapi orang - orang yang menganggap 

masalah ini adalah hal yang tak perlu dipikirkan atau hanya dianggap angin lalu saja. 

Dampak yang dirasakan bukan hanya diri sendiri tetapi generasi yang mendatang yaitu para 

remaja, dikarenakan para remaja melihat dan meniru dari perilaku atau tindakan dari orang 

yang lebih tua maupun orang tuanya sendiri. 

 

I.1.1 Manajemen Waktu 

 

Manajemen waktu merupakan suatu jenis keterampilan yang berhubungan dengan 

segala upaya maupun tindakan seseorang yang dilakukan secara tersusun agar orang 

tersebut dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin (Atkinson, 1994-13). 

Manajemen waktu merupakan sebuah kemampuan dalammemanfaatkan waktu secara 

efektif dan efisien untuk memperoleh tujuan yang maksimal(Atkinson, 1994-25). 

Manajemen waktu juga merupakan sebuah kunci yang dapat membuat orang lebih 

sukses dan bahagia dimana waktu menjadi tidak terbuang sia-sia, membantu orang 

dalam proses kedisplinan diri atau kedewasaan, mempercepat segala urusan atau tidak 

ada yang tertunda, semakin cepat tugas atau kegiatan yang seharusnya dilakukan maka 

makin ada waktu untuk berlibur. Dengan melakukan manajemen waktu secara 

efisienmaka seseorang akan mendapatkan keseimbangan antara waktu untuk harus 
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belajar, waktu untuk bekerja,  waktu untuk bersantai, dan waktu untuk beristirahat yang 

pada akhirnya akan membuat seseorang memiliki hidup sedikit lebih mudah, santai dan 

bahagia. 

I.1.2 Berubahnya Gaya Hidup dan TImbulnya Rasa Ketergantungan 
 

Tanpa disadari dengan kemajuan teknologi yang saat ini semakin maju muncullah 

sebuahtelepon genggam modern yaitu smartphone yang dilengkapi dengan fasilitas 

internet dan dapat mengubah gayahidup dan cara berpikir masyarakat dalam 

berkomunikasi. Jaman dahulu ketika seseorang ingin atau butuh berkomunikasi dengan 

seseorangyang jauh atau memiliki tempat tinggal yang berbeda lokasi, seorang tersebut 

harus menggunakan surat. Namun dengan adanya perkembangan teknologi yang 

sekarang dengan adanya smartphone dan internet, komunikasi dapat dilakukan dengan 

cepat, mudah dan murah. Aplikasi smartphone saat ini banyak yang dapat membantu 

seseorang dalam berkomunikasi yaitu mengirimkan pesan singkat, menelpon seseorang 

yang jauh secara langsung secara cepat, mudah dan murah. Perkembangan jaman saat 

ini memiliki perkembangan teknologi semakin maju yangmengubahgaya hidup 

masyarakat secara perlahan, semua ini disebabkan olehmanusiayang mau dan 

berkeinginanmembuat hidup ituserba praktis dan cepat,maka dari itu masyarakat mncul 

sebuah perasaan ketergantungan dengansmartphoneitu sendiri(Solihin, 2007) 

I.1.3 Timbulnya Rasa Ketergantungan Pada Remaja 

 

Golongan remaja merupakan pengguna smartphone yang dimana sulit dalam 

melepaskan smartphone mereka, dikarenakan rasa ketergantungan yang dimiliki oleh 

masyarakat sekitar dan para remaja yang akhirnya terjun secara langsung merasakan 

ketergantungan itu sendiri. Kemudian dari rasa ketergantungan tersebut saat ini para 

kaum remaja lebih asik dengan smartphonemereka, sehingga para kaum remaja lupa 

dengan sekitar bahkan dengan kegiatan keseharian mereka, contohnya dalam hal belajar, 

makan,tidur dan malas menyapasatu sama dengan yang lain sertasaat acara kumpul 

bersama –sama tidak banyak bicara karena sibuk dengan smartphone mereka masing-

masing. 

 

Perkembangan saat ini, keinginan remaja yang ingin menang daripada yang lain 

membuat para remaja sendiri lebihmemiliki sifat ambisius dalammengikuti perkembangan 

jaman saat ini. (Hurlock, 1980). Keinginan para remaja ini yang membuat rasa 

ketergantungan muncul terhadap smartphone. Tetapi masa remaja mulai muncul rasa 

kepuasan,pengalaman dan taunggung jawab. Danmasa remaja akhir juga belajartentang 
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perilaku orang, dan muncul sebuah rasa ketergantungan terhadap yang lain.Remaja akhir 

akan merasakanpermasalahan individu yang kurang sesuai seperti  keterbatasan hidup. 

Masalah dalam keterbatasan hidup merupakanmasalah tentang pandangan secara 

pribadi terhadap diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap dimana pada proses ini remaja 

akhir bisabelajar untuk menjadi lebih dewasa, dan termasuk proses pencarian jati diri 

(Alwisol, 2010). 

I.1.4  Dampak Buruk dari Penggunaan smartphone yang tidak tepat 

 

Para remaja yang menggunakansmartphonemenjadi lebihsulit dalam mengatur 

waktu, menjadi lebih egoisdalampenggunaan aplikasi dismartphone.Para remaja 

membuat waktu menjadi terbuang sia – sia atau kehilangan waktu yang seharusnya bisa 

dilakukan untuk kegiatan lainnya. Berdasarkan kemajuan teknologi sekarang ini, 

manusiamulaimerancang media aplikasi yang bisa mempermudah kegiatan manusia dan 

mudah digunakan dalam smartphone mereka untuk kehidupan sehari – hari mereka. 

Beragam macam media aplikasi yang sekarang tersedia dismartphoneadalahaplikasi 

game untuk hiburan, aplikasi sosial media untuk berkomunikasi, aplikasi editing untuk 

mengedit foto maupun gambar,serta masih beragam media aplikasi yang lainnya. Di 

tahun1990an, internet menjadi sebuah trend, tetapi saat ini, internet bukanlah sebuah 

trend lagi namun sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. 

 

Maka dari latar belakang yang ada“Perancangan Desain Aplikasi Smartphone 

Edukasi Schedtime Untuk Remaja” menjadisebuah solusi dalammasalah mengatur waktu, 

melalui perkembangan teknologisaat ini sebuah aplikasi merupakan cara mudah dan 

tepat untuk mendekati, mengubah cara berpikir dan gaya hidup masyarakat. 

I.2 Identifikasi Masalah 

 

Adapun identifikasi masalah yang ada : 

 

 Timbulnya rasa ketergantungan pada smartphone, terutama para remaja 

terhadap smartphone disertai dengan adanya perubahan gaya hidup. 

 

 Kurangnya kesadaran diri sendiri dari para remaja akan pentingnya waktu agar 

tidak terbuang sia – sia. 

 Kurangnya sistem aplikasi berbasis teknologi yang mendukung perilaku disiplin 

terhadap waktu. 
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I.3 Batasan Masalah 
 

Masalah dibatasi sesuai dengan topik yaitu penelitian dibatasi di daerah kota Semarang 

dengan alasan karena mempermudah melakukan survei dan observasi serta wawancara 

dalam penelitian sehingga hasil data yang didapatkan valid. 

I.3.1 Target Sasaran  

 

Target sasaran dalam penelitian ini adalah para mahasiswa yang berada di kota 

Semarang, dengan SES B dan SES A, pria dan wanita dengan usia target sasaran 

yang dimulai dari 12-17 tahun (Remaja Awal), dan 17-24 tahun (Remaja Akhir), 

dimana usia mahasiswa maupun mahasiswi di Kota Semarang lebih mengikuti 

perkembangan teknologi yang ada dan dikarenakan golongan ini memiliki pendidikan 

yang memadai serta memiliki kemampuan dasar dalam penggunaanfasilitas internet 

serta pengoperasian smartphone maupun aplikasi smartphone. Mahasiswa maupun 

mahasiswi juga termasuk remaja yang memiliki berbagai aktivitas, menyukai sebuah 

keorganisasian, persekutuan, pengguna aktif smartphone, dll.  

I.4 Perumusan Masalah 

 

Dengan latar belakang permasalahan dan permasalahan pokok diatas, maka rumusan 

masalah yang dapat diuraikan adalah“Bagaimana merancang desain aplikasi memanajemen 

waktu berbasis smartphone yang efektif dan efisien sebagai media informasi edukatif bagi 

remaja?”. 

I.5 Tujuan Penelitian & Perancangan 
 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, berikut ini adanyatujuan penelitian dan 

perancangan : 

 

 Memberikan kesadaran dan wawasan kepada target sasaran mengenai 

penggunaan waktu yang ada atau cara manajemen waktu dengan baik 

 

 Merancang sistem baru berupa media informasi edukasi yang praktis, portable 

dan dapat berguna untuk mengatur waktu atau memanajemen waktu yang ada 

dengan lebih baik bagi target sasaran. 
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I.6 Manfaat Penelitian & Perancangan 
 

 Bagi Masyarakat :Manfaat dari penelitian & perancangan ini adalah para remaja 

(remaja awal maupun remaja akhir) dapat sadar, memahami dan semakin belajar 

dalam memanfaatkan waktu yang ada sehingga mereka tidak membuang waktu 

dengan sia-sia dan tidak adanya penyesalan di kemudian hari. 

 Bagi Pengembangan Ilmu :Menambah wacana bagi Institusi akademik danHasil 

penelitian dan perancangan ini dapat berguna sebagai referensi serta sebagai studi 

komparasi bagi mahasiswa maupun mahasiswi dalam merancang desain aplikasi 

berbasis smartphone. 

 Bagi Diri Sendiri : penelitian dan perancangan yang telah dibuat merupakan sebuah 

latihan awal sebelum menerapkan ilmu yang dipelajari dalam dunia kerja dalam hal 

memperdalam permasalahan dan gambaran dari masalah yang berkaitan dengan 

Desai Komunikasi Visual, serta mengkepslorasi media-media dalam konteks Desain 

Komunikasi Visual. 

I.7 Metode Pengumpulan Data dan Perancangan 
 

Perancangan ini menggunakan metode pengumpulan data dan bersifat kuantitatif dan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah data primer dan data sekunder.  

 

Data primer adalah data yang didapatkan melalui hasil kuesioner, observasi, dan 

wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari data-data yang 

sudah ada sebelumnya melalui hasil survei yang pernah dilakukan, karya ilmiah yang sudah 

ada. fungsi dari data primer adalah mencari tau secara pribadi atau penulis dengan 

melakukan kuesioner, observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang valid atau 

nyata dan belum pernah dilakukan oleh orang lain. Fungsi dari data sekunder adalah 

sebagai refrensi atau pedoman untuk proses pencarian data dan pengolaahan data. 

 

Hasil yang diperoleh adalah data dan insightyang diperlukan dari target yang nanti akan 

menentukan apa saja yang menjadi inti dari perancangan ini. Macam – macam metode yang 

digunakan dalam perancangan adalah: 

I.7.1 Observasi 
 

Metode pengumpulkan data dilakukan di kota Semarang dengan melakukan 

pengamatan pada para remaja untuk mengetahui, mengamati, dan menganalisa 

mengenai kehidupan para remaja dalammengatur waktu. 
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I.7.2  Wawancara 

 

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara yangakan 

dilakukan kepada dosen psikologi dan para remaja yang sulit dalam mengatur waktu 

untuk memperkuat informasi yang didapat secara langsung. Metode wawancara juga 

untuk mendapatkan data yang berdasarkan sudut pandang target sasaran, yang 

kemudian diolah menjadi data dalam perancangan ini. 

I.7.3 Kuesioner 

 

Metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data melalui pertanyaan 

tertulis secara langsung maupun online untuk mendapatkan informasi dari responden 

secara langsung, yang kemudian dijadikan sebagai data dalam perancangan. Metode 

Kuesioner yang di gunakan ditujukan kepada responden untuk menjawab pertanyaan 

mengenai kehidupan para remaja, kebiasaan para remaja, para remaja mudah atau 

sulit dalam mengatur waktu yang terdapat didalam kuesioner. Responden usia 17-24 

tahun. Kuesioner yang dibagikan secara langsung 30 responden dan kuesioner yang 

dilakukan secara online yang telah dilakukan kepada 150 responden di kota 

Semarang di kota Semarang dengan SES A dan SES B. 

I.7.4 Data literatur dan tautan internet 

 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan internet, data literatur, jurnal, 

tugas akhir, dan lain-lain yang didapatkan dari sumber-sumber yang berkaitan 

dengan Psikologi, Manajemen waktu, Desain Komunikasi Visual. 

I.8 Sistematika Penulisan 
 

Berikut merupakan sistematika penulisan dariPerancangan desain aplikasi smartphone 

edukasi “Schedtime” untuk remaja : 

BAB I : Pendahuluan 

 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat dari penelitian dan perancangan, sampai dengan metode 

pengumpulan data. 
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BAB II : Tinjauan Umum 
 

Bab ini berisi kerangka berfikir, teori dasar, kajian pustaka, studi komparasi 

sehingga mengetahui apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan ketika mau 

merancang sebuah penelitian ini. 

BAB III : Strategi Komunikasi 

 

Bagian ini berisi khalayak sasaran, data primer dan data sekunder (hasil dari 

penelitian selama proses awal dari perancangan, data yang dimasukkan di dalam 

bab ini antara lain berisi data hasil wawancara atau observasi), serta strategi 

komunikasi, strategi penyampaian pesan, branding perancangan, tahapan 

perancangan.. 

BAB IV : Strategi Kreatif 
 

Pada bab ini berisi mengenai semua proses desain yang berurutan dari awal 

sampai akhir. Proses ini dimulai dari konsep awal sampai visualisasi desain 

BAB V : Kesimpulan 
 

Bab ini berisi ringkasan dan pengetahuan yang bisa diambil selama proses 

penelitian dan perancangan serta juga sebagai tempat catatan permasalahan yang 

belum terpecahkan. 
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