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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

IV.1  Konsep Visual 

  

Konsep perancangan desain aplikasi ini dirancang secara visual dan bantuan dari web 

yang membantu dalam proses perancangan user interface dan user experience. Konsep 

perancangan desain yang dipakai menggunakan gaya flat desain dimana membuat aplikasi 

Schedtime lebih terlihat elegan, simpel atau mudah digunakan, dan menarik. Web yang 

dipakai adalah proto.io dimana sebagian besar desainer menggunakan web tersebut untuk 

pembuatan dan uji coba dalam pembuatan aplikasi, sehingga aplikasi Schedtime tercipta 

dari web yang berasal dari proto.io. Aplikasi Schedtime sendiri memiliki berbagai macam 

komponen-komponen visual yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

IV.1.1  Logo 

 

Logo adalah satu komponen yang sangat penting dalam perancangan ini. Logo 

sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan pesan melalui sebuah visual. 

Sehingga, melalui logo yang telah didesain, target sasaran dapat menangkap inti dari 

makna atau pesan yang ingin diberikan atau disampaikan. Dalam aplikasi Schedtime, 

logo yang dirancang mempunyai sebuah ciri khas yang berbeda dengan aplikasi 

lainnya. Pembuatan proses pembuatan logo ini menggunakan unsur dari Schedtime. 

Unsur tersebut adalah Agenda atau kalendar, dan jam atau alarm. 

 

Gambar 4.1Logo aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 
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IV.1.2  Warna 
 

 

Gambar 4.2 Penggunaan warna pada logo aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Perancangan aplikasi Schedtimedalam pemilihan warna menjadi hal yang sangat 

penting, karena warna dapat mengkomunikasikan visual dan membuat 

ketertarikan,agar target sasaran dapat menggunakan aplikasi Schedtime dengan 

lebih baik dan nyaman. Penggunaan warna dalam logo dan aplikasi Schedtime  

sendiri menggunakan warna yang cerah untuk logogram dan warna gelap sebagai 

logotype. Pemilihan warna yang akan digunakanberdasarkan hasil riset observasi 

dan pendapat dari target sasaran, yaitu mengenai warna apa saja yang membuat 

tertarik dan nyaman atau tidak membuat mata lelah atau sakit dalam sebuah aplikasi 

smartphone. 

IV.1.3  Tipografi 
 

 

Gambar 4.3 Penggunaan font Uni Sans pada logo aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 
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Perancangan ini menggunakan jenis tipografi San Serif, yaitu menggunakan font 

Uni Sans. Pemilihan font yang digunakan berdasarkan pada konsep gaya desain 

yang digunakan yaitu Flat Desain.Flat Desain merupakan gaya desain yang 

menunjukkan sesuatu yang sederhana, simple, dan mudah dimengerti. FontUni Sans 

sendiri memiliki karakteristik yang sesuai, yaitu sederhana, simple, dan tingkat 

keterbacaan yang mudah. Sehingga dengan penggunaan tipografi Uni Sans para 

targetmudah untuk mengerti dalam penggunaan di setiap tulisan yang digunakan 

dalam perancangan ini. Perancangan ini menggunakan 2 jenis Uni Sans yaitu Uni 

Sans Thin Caps, dan Uni Sans Heavy Caps. Tipografi yang tebal untuk penjelas atau 

judul sedangkan yang tipis untuk penulisan pada pengisi kolom atau mengisi kata-

kata bagi pengguna dalam pengingat. 

IV.1.4  Elemen 
 

 

Gambar 4.4 Elemen-elemen pada pembentukan logo aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Elemen-elemen dasar dalam pembentukan perancangan ini memiliki hubungan 

dengan topik perancangan Schedtime yaitu jadwal, dan alarm. Elemen-elemen dasar 

memiliki tujuan agar memudahkan dalam menyampaikan pesan perancangan secara 

visual. Sehingga melalui elemen ini target sasaran dengan mudah menangkap 

maksud dan tujuan dalam aplikasi Schedtime. Penggunaan elemen yang diterpakan 

pada visual ini menggunakan stilasi dan menggabungkan beberapa elemen menjadi 

satu, namun tetap memperlihatkan bentuk asli dari elemen dasar tersebut sehingga 

target audiens akan mudah mencerna apa yang ingin disampaikan, hanya dengan 

melihat secara gambar visual. 
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Gambar 4.5 Alarm pada logo aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Elemen pertama yang digunakan adalah berupa jam atau alarm. Pembuatan 

elemen alarm ini dibuat berdasarkan pada umumnya, dengan adanya pewarnaan 

hijau dan biru tosca yang mengesankan ketika memakai alarm akan memiliki hal 

yang baru dan nyaman.Elemen ini digunakan dalam logo sebagai identitas dari 

aplikasi Schedtime. 

 

 

Gambar 4.6 Agenda pada logo aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Elemen kedua yang digunakan dalam logo aplikasi Schedtime adalah agenda 

atau kalendar. Tujuan dan kegunaan dari aplikasi Schedtime sendiri, yaitu untuk 

membantu para remaja untuk mengatur jadwal kegiatan sehari-hari dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Dan munculnya warna hijau pada kotak-kotak 

dalam agenda tersebut adalah sebagai contoh titik fokus atau acara yang memang 

penting, sehingga bisa dilihat agenda yang dipakai bisa memiliki point warna 

tersendiri untuk mewakili kegiatan-kegiatan yang akan dicatat sebagai pengingat dan 

agenda ini merupakan inti dari elemen aplikasi Schedtime sendiri. 
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Gambar 4.7 Elemen segi  24 pada logo aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Elemen terakhir dalam logo ini adalah bentuk segi 24 dengan warna kuning. 

Menurut hasil observasi yang dilakukan secara langsung terhadap para target 

sasaran, alarm atau pengingat yang biasa didengarkan atau digunakan adalah alarm 

yang keras dan berisik dimana kalau mau bangun pagi atau ingin mengerjakan tugas 

kalau tidak suaranya keras atau pelan maka tidak dengar atau tidak dihiraukan, maka 

sebab itu muncullah segi 24 dimana segi  24 ini memiliki penyimbolan dari 1 hari ada 

24 jam yang memberikan pengarahan tentang harus mengatur waktu itu dari hari per 

hari dan warna kuning juga yang mengesankan meriah, heboh dan keras. Segi 24 ini 

muncul juga sebagai kemeriahan atau kehebohan dari bentuk seperti meledak. Segi 

24 ini merupakan elemen pendukung dari logo aplikasi Schedtime itu sendiri. 

IV.2  Konsep Verbal 

IV.2.1  Nama dan Tagline Perancangan 
 

Perancangan desain aplikasi Schedtime memiliki nama dan tagline tersendiri. 

Nama aplikasi smartphone dari perancangan ini adalah “Schedtime”. Schedtime 

memiliki arti tersendiri, yang diambil dari dua kata yaitu Schedule dan Time. Schedule 

yaitu jadwal kegiatan entah itu jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan 

time yang memiliki arti waktu, dimana Schedule Time sendiri memiliki arti bahwa 

aplikasi ini membantu pengguna dalam mengatur jadwal kegiatan sehari-hari dalam 

jangka waktu yang pendek mauapun jangka waktu panjang, dan membuat pengguna 

lebih menghargai tentang waktu dan membuat lebih disiplin dalam mengatur waktu 

itu sendiri. Tagline yang dimiliki dari aplikasi Schedtime sendiri menjadi ciri khas yaitu 

“Good Plan Good Life”. Tagline ini terbentuk dari tujuan dari aplikasi Schedtime itu 

sendiri, dimana ketika seseorang menjadwalkan kegiatan mereka dengan baik maka 

mereka juga akan memiliki kehidupan yang lebih baik, dimana mereka tidak akan 

kesusahan atau kerepotan yang mana lagi harus dikerjakan atau harus mengingat-

mengingat lagi apa saja yang harus dikerjakan, memudahkan agar penyakit lupa 
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yang dimiliki manusia itu tidak menjadi penyesalan di kemudian hari, serta 

memudahkan pengguna dalam mengatur istirahat, makan, kerja, tugas, dll. 

Darimasalah-masalah yang terjadi saat ini, yaitu malas, lupa, sehingga munculah 

solusi dalam bentuk apllikasi untuk mengatasi permasalahan sulit mengatur waktu, 

yaitu dengan menjadwalkan kegiatan keseharian pengguna dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang setiap harinya.. 

 

IV.2.2  Aplikasi Sebagai Media Utama 
 

Perancangan desain aplikasi ini media utama yang digunakan sebagai solusi 

dalam permasalahan diatas adalah media aplikasi. Pemilihan media aplikasi juga 

berdasarkan pada alasan untuk mempermudah para pengguna aplikasi 

menggunakan pengingat atau mencatat.  

 

Alasan dalam pemilihan media aplikasi, yang perrtama yaitu jaman sekarang 

yaitu jaman yang semakin berkembang, teknologi sudah tidak pernah lepas dari 

kehidupan setiap orang, entah itu anak kecil sampai orang tua. Hal yang mendasari 

dari teknologi saat ini adalah teknologi smartphone. Sekarang manusia 

menjadikansmartphone sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, 

setiap masyarakat dari golongan manapun saat ini sudah memiliki smartphone, 

karena kegunaan atau fungsi yang dimiliki smartphone yang sangat membantu dan 

harga smartphone sendiri jugasemakin terjangkau. Melalui smartphone, target 

sasaran pun mudah mengakses aplikasi apapun contohnya aplikasi Schedtime. 

Dimana target sasaran yang dituju adalah mereka dengan SES B dan SES A dengan 

usia 21-22 tahun, dan memiliki berbagai kesibukan aktivitas sehari-hari. Sehingga 

jika dilihat melalui karaterisitik target sasaran, mereka memiliki smartphone yang 

digunakan untuk membantu aktivitas mereka dalam berkomunikasi, foto, sosial 

media, maupun kegiatan lainnya.  

 

Alasan pemilihan dalam penggunaan aplikasi yang kedua, adalah smartphone 

merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya 

orang-orang berpergian sering membawa smartphone dan memakainya dimanapun 

entah itu dijalan, sedang duduk bersama teman maupun keluarga dan smartphone 

sendiri sebagai satu benda yang sangat penting dan tidak mungkin dilupakan. 

Sehingga aplikasi dalam smartphone ini dapat membantu mereka dalam 

menjadwalkan kegiatan mereka sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Kecanggihan 

internet saat ini, seseorang dapat dengan mudah mengakses yang mereka inginkan 
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hanya melalui smartphone dan internet. Sama hal nya dengan aplikasi Schedtime, 

aplikasi Schedtime sendiri menyambungkan internet yaitu ke Google dan facebook 

untuk menjaga keamanan ketika smartphone pengguna sendiri rusak, reset sendiri, 

dll. Aplikasi Schedtime menjadi solusi ketika pengguna ingin menjadwalkan kegiatan 

mereka dan kalau smartphone mereka tiba-tiba rusak bisa dibuka atau dilihat melalui 

laptop atau pc, dimana data tersimpan dengan aman dan tidak hilang. Hal inilah yang 

menjadi solusi sehingga pengguna tidak usah takut ketika smartphone mereka tiba-

tiba rusak atau hilang atau reset sendiri, karena data tersambung melalui internet ke 

Google dan facebook pengguna. 

IV.3  Visualisasi Desain 

IV.3.1  Graphic Standar Manual 

   IV.3.1.1 Grid Logo 
 

 

 

Gambar 4.10 Grid Logo Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

   IV.3.1.2 Clear Area 
 

 
Gambar 4.11 Clear Area logo Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 
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   IV.3.1.3 Aturan Logo 
 

 

Gambar 4.12 Aturan logo Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 
Aturan logo diatas dibuat untuk standarisasi logo aplikasi Schedtime ketika 

digunakan. Seperti gambar diatas, tulisan Schedtime atau logotype tidak boleh 

disamping dari logogram, tidak boleh di stretch, tidak boleh dibalik, dan boleh 

diletakan pada background warna terang atau putih, karena background tersebut 

sudah menjadi ciri khas atau warna identik dalam background Schedtime. 

IV.3.2  Media Utama 
 
 

 

Gambar 4.13 Prototipe tampilan awal aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Dalam prototipe tampilan awal aplikasi Schedtime, lebih menunjukkan 1 tombol yaitu 

“Start the tour”yang bertujuan sebuah perjuangan pengguna yang dimulai saat 

menekan tombol tersebut. Dan background yang memiliki warna gradasi biru terang, 

biru gelap karena ingin menunjukkan sebuah ketenangan dan sebuah elegan dari 

aplikasi tersebut. 
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Gambar 4.14 Prototipe tampilan penjelas kegunaan aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Tampilan diatas berguna sebagai penjelas kegunaan aplikasi Schedtime 

dimana aplikasi Schedtime memberi pengertian tentang mengatur waktu itu penting 

dalam keseharian karena itu adalah kunci untuk mempermudah dalam kehidupan 

sehari hari, aktivitas yang sudah dijadwalkan akan lebih mudah dikerjakan dan tidak 

terburu-buru dan hasilnya akan maksimal, dan untuk menjadi sukses harus ada 

namanya sebuah perjuangan dan perjuangan itu dari hal kecil yaitu menjadwalkan 

kegiatan agar lebih mudah dalam kegiatan sehari-hari. 

 

Gambar 4.15Prototipe tampilan tujuan hidup aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Aplikasi Schedtime memberikan kolom awal setelah penjelasan tampilan 

sebelumnya tentang tujuan hidup. Aplikasi Schedtime mengingatkan tujuan hidup 

pengguna dengan kegunaan yang tertuju pada alarm atau sebagai pengingat dimana 

setelah alarm muncul, tulisan yang telah diisi pengguna pada tujuan hidup pengguna 

akan muncul untuk mengingatkan pengguna untuk melakukan aktivitas yang akan 

dilakukan seharusnya yang sudha tertulis di alarm pengguna. 
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Gambar 4.16 Prototipe tampilan masuk akun dan pembuatan  

akun aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

Aplikasi Schedtime untuk bisa masuk harus memiliki sebuah akun dulu 

sebelumnya, dimana akun tersebut nantinya akan terhubung pada menu yang 

dikaitkan pada Facebook, Gmail untuk sebuah keamanan dan kenyamanan ketika 

smartphone pengguna rusak atau reset (data atau catatan akan masih tersimpan 

aman). 

 

 

Gambar 4.17 Prototipe menu aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Protipe menu aplikasi Schedtime memiliki 4 jenis, yaitu Calendar. Notes, 

Chat, Alarm. Masing-masing jenis memiliki kegunaan masing-masing. Calendar untuk  

melihat kalender di tahun 2018 dan bisa disisipkan catatan di bagian bawah kalender 

disetiap bulannya, notes untuk mencatat kegiatan penting atau tugas yang dimiliki 

pengguna, chat untuk sosialisasi chat, dan alarm untuk pengingat waktu sendiri bagi 

pengguna. 
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Gambar 4.18 Prototipe menu tambahan aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Dalam menu awal prototipe aplikasi “Schedtime” ini memiliki beberapa menu 

yang memiliki kegunaan masing-masing. Aplikasi Schedtime memiliki beberapa menu 

ketika akan memulai aplikasi yaitu your status, Facebook, Gmail, Link Youtube, dan 

Sign Out.  Your status menunjukkan keadaan pengguna yang terjadi berupa 

emoticon, Facebook, Gmail menuju pada Facebook dan Gmail pengguna untuk di 

link sehingga terhubung dan memiliki data ketika ke reset atau hilang data secara 

tidak disengaja, Link youtube untuk melihat bagaimana cara menggunakan aplikasi 

Schedtime melalui youtube, Sign Out untuk mengeluarkan akun pada Schedtime 

atau ingin mengganti akun yang lainnya. 

 

 

Gambar 4.19 Prototipe emoticon aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 



 

65 
 

Prototipe emoticon aplikasi Schedtime berguna untuk pengguna ketika ingin 

menunjukkan suasana hatinya atau perasaannya pada pilihan menu tambahan 

aplikasi Schedtime, tentunya juga untuk emoticon pada chat.  

 

Gambar 4.20 Prototipe calendar aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Prototipe calendar aplikasi Schedtime yang memiliki 12 tampilan yang berisi 

12 bulan dan memiliki kegunaan yaitu melihat kalender 2018 dan kolom dibawah 

calendar dapat diisi untuk pengingat dari kegiatan atau jadwal yang ingin dicatat. 

 

Gambar 4.21 Prototipe Notes aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Prototipe notes aplikasi Schedtime lebih terlihat simpel, dan mudah 

digunakan, dan diberikan judul untuk mencatat sehingga pengguna mudah untuk 

mengingatnya kembali apa yang dicatat. 
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Gambar 4.22 Prototipe Chat aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

Prototipe Chat aplikasi Schedtime diberikan gambar untuk foto profile dengan 

menyentuh icon orangnya saja, dan berisi menu-menu yaitu friendlist, add friends, 

delete friends, inbox  messages, outbox messages, share, dan ringtones. Diberbagai 

menu tersebut langsung tertuju kepada bagian tampilan masing-masing seperti 

gambar diatas, ringtone akan masuk ke tampilan ringtone dimana bertujuan untuk 

ketika chat akan bordering atau bersuara seperti ringtone yang disediakan dan dipilih 

oleh pengguna. 

 

 

Gambar 4.23 Prototipe Alarm aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 
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Prototipe alarm aplikasi Schedtime berguna untuk mengingatkan para remaja 

tentang waktu dan pengingat kegiatan mereka, dimana ada kolom yang berisi untuk 

apa yang akan diingatkan, dan memiliki tampilan teks yang seperti apa yang akan 

muncul, di dalam tampilan teks akan bisa ditulis sendiri secara manual oleh 

pengguna, sehingga pengguna bisa lebih bersemangat karena kata-kata pengguna 

sendiri.  

 

Gambar 4.25 Prototipe contoh alarm aktif aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

 

Prototipe contoh alarm aktif aplikasi Schedtime memberikan gambaran 

dimana pengguna akan bosan untuk Snooze dan lebih memilih untuk bangun dan 

memulai kegiatan yang pengguna akan lakukan, dikarenakan ketika pengguna 

menyentuh snooze akan berisi pertanyaan berupa persoalan matematika, dan 

pertanyaan mudah, dan ketika memulai snooze untuk kedua kalinya akan diberikan 

game olahraga yaitu skateboard. Game skateboard ini tinggal sentuh dikarenakan 

untuk memudahkan pengguna menyelesaikannya, di dalam aplikasi ini, pertanyaan 

dan game harus diselesaikan terlebih dahulu maka bisa mematikan alarm tersebut. 

Tentu saja alarm ini diberikan pengingat dimana di dalam kolom tersebut terisi 

pengingat agar mereka juga membaca sebelum menyelesaikan pertanyaan maupun 

game tersebut. 
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Gambar 4.26 Prototipe Ringtone aplikasi Schedtime 

(Sumber : Dokumen pribadi 2017) 

 

 Prototipe Ringtone aplikasi Schedtime berguna untuk tampilan Chat, dan Alarm. 

Ringtone yang disediakan memiliki 16 ringtone, dimana setiap ringtone memiliki ciri khas 

masing-masing. Tetapi di bagian alarm, ringtone yang dipilih akan bersuara terus menerus 

sampai pengguna merasa kesal sendiri dan sadar akan pengingat melalui kata-kata dari 

tujuan hidup pengguna sendiri ketika pengguna memulai menyetuh snooze.  
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