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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan adalah  

para remaja lebih sulit dalam mengatur waktu atau kegiatan mereka dalam sehari-hari. 

Remaja atau target sasaran memiliki kesadaran diri yang kurang, dimana para remaja atau 

target sasaran lebih suka diatur atau diberi deadline oleh guru maupun dosen. Target 

sasaran sendiri sebagai pengguna smartphone juga lebih menghabiskan waktu mereka 

dengan smartphone mereka berjam-jam dan merasa banyak beban dalam hidupnya karena 

sulit mengatur kegiatan mereka sehari-hari, dan membuat hidup mereka lebih tidak sehat 

atau mudah sakit-sakitan. Hal inilah yang sering terjadi di kehidupan di jaman sekarang dan 

membuat para remaja kurang efektif dan kurang fokus dalam melakukan kegiatan sehingga 

hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Melalui permasalahan yang ada muncullah 

aplikasi Schedtime yang menjadi sebuah solusi bagi para remaja atau target sasaran dalam 

mengatur waktu atau mengatur jadwal mereka dalam keseharian sebagai pengingat mereka 

secara manual tanpa butuh bantuan orang lain. Aplikasi Schedtime merupakan media 

perancangan visual dalam bentuk aplikasi dimana bertujuan untuk memudahkan bagi target 

sasaran khususnya remaja dalam kegiatan sehari-hari mereka dan mengajarkan mereka 

lebih disiplin serta hidup lebih sukses dan sehat. 

  

 Ketika para target sasaran merasa perlu diingatkan, aplikasi Schedtime inilah sangat 

sesuai bagi mereka karena bisa mengingatkan mereka hingga benar-benar mereka ingat lagi 

tujuan hidup mereka sendiri.Dalam perancangan ini, media aplikasi sendiri menjadi media 

utama yang digunakan untuk berkomunikasi tentang ide kepada target sasaran. Dimana 

sekarang ini perkembangan teknologi sudah sangat maju dan membuat smartphone menjadi 

hal yang penting dan selalu dibawa oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali. maka aplikasi 

Schedtime sendiri akan sangat mudah didapat dan digunakan oleh setiap orang dimanapun 

dan kapanpun, khususnya para remaja dengan teknologi internet. Dan adanya ide 

perancangan desain aplikasi Schedtime ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

para remaja maupun pengguna yang lainnya (selain remaja). 
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V.2 Saran 

Saran yang diharapkan bagi perancangan desain aplikasi Schedtime ini adalah: 

- Butuh dukungan dan masukan dari berbagai pihak terhadap perancangan desain 

aplikasi Schedtime ini agar semakin menjadi sebuah solusi yang efektif dan dapat 

direalisasikan. 

- Pentingnya kesadaran bagi target sasaran atau para remaja sendiri  untuk lebih 

mengerti tentang berharganya waktu dan lebih bisa untuk mandiri dalam memanajemen 

waktu atau mengatur setiap kegiatan  yang ada. 

- Aplikasi Schedtime ini menjadi solusi bagi para remaja dalam membantu mereka 

memudahkan untuk mengatur jadwal kegiatan sehari-hari mereka dan sebagai pengingat 

mereka akan kegiatan maupun jadwal tertentu.  
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