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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan jasmani saja. Selain 

makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, manusia 

juga membutuhkan hal-hal kerohanian. Kebutuhan rohani sama pentingnya dengan 

kebutuhan jasmani, sama-sama memegang peran masing-masing sebagai pendukung 

kehidupan yang utuh. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Abraham Maslow 

dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan. Menurutnya, kebutuhan yang sangat 

penting dan ditempatkan dalam tingkatan tertinggi adalah aktualisasi diri, yang di 

dalamnya terdapat kebutuhan rohani. Untuk mencapai kepuasan hidup, seseorang 

perlu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya secara seimbang, dinamis dan 

seutuhnya.  

Pemenuhan kebutuhan rohani manusia dapat dicapai melalui berbagai cara dan 

sarana, seperti ibadah umat, pembinaan rohani lewat berbagai media komunikasi 

(media cetak, media elektronik digital, aktivitas dan karya kesenian, presentasi lisan, 

dan lain-lain), meditasi, pelayanan-pelayanan sosial, ataupun cara-cara lainnya yang 

disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Bagi umat Kristen, membiasakan 

diri untuk membaca renungan harian adalah salah satu cara pemenuhan kebutuhan 

rohani yang penting. Renungan harian itu sendiri adalah bacaan ringan yang berupa 
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ajaran, kisah, nasihat, atau petunjuk keagamaan yang ditarik dan dijabarkan dari teks-

teks kitab suci atau teks-teks lain di luar kitab suci yang dipandang berwibawa oleh 

suatu komunitas keagamaan (Tarigan, 2007). Singkatnya, renungan harian adalah 

khotbah singkat dan ringan, yang sering dilengkapi dengan berbagai ilustrasi, untuk 

kebutuhan rohani sehari-hari.  

Beberapa orang mengatakan bahwa manusia akan cenderung berpaling kepada 

perkara-perkara rohani dengan tujuan mendapatkan keamanan dalam dunia yang 

tidak aman ini; namun kenyataannya bukan itu saja. Sebuah artikel dalam jurnal 

American Sociological Review menyatakan bahwa kebutuhan akan keamanan bukan 

satu-satunya daya tarik agama karena orang selalu berusaha untuk mencari jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang diri kita maupun hal-hal di sekeliling 

kita. 

Kitab-kitab suci umumnya memuat berbagai petunjuk dan jawaban atas masalah-

masalah dan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ferrar 

Fenton, seorang penerjemah Alkitab, Alkitab sanggup memberi tahu dari mana kita 

berasal, apa makna kehidupan, bagaimana kita dapat memperoleh kebahagiaan, dan 

apa yang terbentang di masa depan bagi kita. Seperti yang dilansir oleh 

www.tanyaalkitab.com, membaca renungan harian dapat membantu manusia untuk 

bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan (2013, diakses pada tanggal 17 

Maret 2016). Jika kita tahu apa yang kita yakini sebagai kehendak Tuhan, hidup kita 

sebagai manusia akan menjadi terarah, bertujuan, dan memiliki makna. 
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Dari lembaran kuesioner yang disebarkan penulis ke jemaat Komisi Remaja GKI 

Gading Indah, ditemukan bahwa 29 dari 51 responden mengaku tidak membaca 

renungan harian. Padahal, menurut David Kusuma selaku Tenaga Pengerja Gerejawi 

di tempat tersebut, seorang Kristen tanpa renungan harian ibaratnya orang yang hidup 

dengan nilai 0 atau bahkan minus. Dengan renungan harian, nilai itu bisa menjadi 1 

atau bahkan lebih. Ada harapan untuk kehidupan menjadi lebih baik. Untuk itu, 

adalah penting untuk mengembalikan kesadaran remaja Kristen bahwa renungan 

harian perlu dibaca dan direnungi dengan rutin karena nilai 1 untuk kehidupan itu kini 

sudah susut atau malah telah hilang dari remaja Kristen di era modern ini. Ketika 

ditanya perihal alasan tidak membaca renungan harian, mayoritas mengaku malas. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka belum menganggap renungan harian 

sebagai suatu kebutuhan penting. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah karena 

tidak ada media yang cukup menarik bagi mereka yang mampu mendorong mereka 

untuk membaca renungan harian. 

Agar membaca renungan harian dapat kembali menjadi suatu bentuk kebiasaan 

positif bagi remaja Kristen, penulis berupaya untuk menuangkan bacaan renungan 

harian ke dalam bentuk aplikasi mobile. Selain gratis dan memiliki jangkauan yang 

luas ke banyak jemaat, aplikasi mobile memungkinkan penyajian konten dalam 

bentuk yang berbeda sehingga lebih menarik bagi remaja. Seperti halnya penambahan 

fitur-fitur koleksi sticker atau sejenisnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong remaja 

Kristen untuk lebih mau membaca renungan harian apabila ada goal yang bisa 

mereka capai apabila membaca renungan secara teratur. Aplikasi mobile juga 
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memungkinkan renungan harian untuk diakses di mana saja dan kapan saja sejauh 

para penggunanya memiliki waktu luang dan sarana-prasarana utama dan penunjang, 

misalnya Internet dan smartphone. Selain itu, pengadaan sistem notifikasi yang dapat 

diatur waktunya akan memudahkan pengguna untuk selalu ingat untuk membaca 

renungan harian sesuai dengan waktu yang diinginkan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis merumuskan 

masalah untuk tugas akhir ini, yakni:  

1. Bagaimana cara merancang aplikasi renungan harian yang dapat menarik 

remaja Kristen untuk membaca renungan harian? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan perancangan pada tujuannya, penulis perlu membuat batasan 

masalah dalam pengerjaan aplikasi. Batasan tersebut terdiri dari batasan demografis, 

geografis, dan psikografis. Batasan geografis berfokus pada area, batasan demografis 

pada ciri target pasar, sedangkan batasan psikografis berfokus pada pola hidup dan 

perilaku target pasar. Berikut adalah penjabaran batasan masalah pembuatan aplikasi 

tugas akhir yang dikerjakan: 

a. Geografis  

• Kota: kota-kota besar 
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b. Demografis  

• Jenis Kelamin: Laki-laki dan Perempuan 

• Ekonomi: Golongan kelas menengah atas 

• Usia: 13-17 tahun 

• Beragama Kristen 

c. Psikografis 

• Aktivitas: sekolah 

Selain itu, penulis juga menegaskan bahwa perancangan konten dalam aplikasi ini 

tidak terstruktur sesuai dengan Alkitab. Konten disusun secara lebih fleksibel dan 

dinamis untuk menyesuaikan dengan remaja Kristen. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini mengacu pada rumusan 

dan batasan masalah yang telah diurakan di atas, yakni: 

1. Merancang visual aplikasi renungan harian yang mudah dan menarik untuk 

dibaca oleh remaja Kristen. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang diharapkan penulis dari pembuatan tugas akhir ini ditujukan kepada:  
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a. Penulis 

Perancangan tugas akhir ini memperluas pengetahuan penulis tentang media 

interaktif, yaitu aplikasi. Semua ilmu dan keterampilan yang diperoleh penulis selama 

menempuh pendidikan di universitas dapat dituangkan dalam proses pembuatan 

aplikasi. Jelaslah, perancangan tugas akhir ini merupakan syarat yang harus ditempuh 

penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Desain. 

b. Target Pasar 

Yang menjadi target adalah remaja Kristen yang diharapkan dapat menumbuhkan 

kembali kesadaran mereka tentang betapa pentingnya membaca renungan harian, 

lewat pemberian kemudahan untuk membacanya tanpa terbatas oleh waktu dan 

tempat. 

c. Universitas 

Perancangan tugas akhir aplikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswa lain, khususnya mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas 

Multimedia Nusantara dalam membuat media aplikasi. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

1.6.1. Pengumpulan Data Primer 

Untuk membantu proses perancangan media aplikasi renungan harian ini, penulis 

melakukan pengumpulan data dengan cara: 
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a. Melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner 

Menurut Gunter (1999), survei dapat dilakukan di manapun, tidak harus di tempat 

formal seperti kantor atau ruang-ruang eksklusif lainnya. Untuk itu, penulis 

melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner langsung 

kepada sejumlah narasumber. Yang menjadi narasumber adalah jemaat remaja 

GKI Gading Indah. Pertanyaan yang ditanyakan kepada para narasumber 

mencakup apakah mereka membaca renungan harian atau tidak, dari mana 

sumber bacaan mereka, jika tidak membaca, apakah alasan mereka.  

b. Focus Group Discussion 

Focus Group Discussion atau lebih sering disingkat dengan sebutan FGD adalah 

diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam 

suasana informal dan santai, dengan jumlah peserta bervariasi antara 8-12 orang. 

Selain itu, FGD dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. (Setyobudi, 

2010). Penulis melakukan FGD ke sejumlah remaja GKI Gading Indah guna 

mengetahui selera dan minat pasar, serta melakukan testing aplikasi ke user 

untuk melihat apakah aplikasi sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan, 

atau belum. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan memberikan pertanyaan kepada seseorang tentang 

sebuah topik atau pembahasan tertentu. Dalam prosesnya, pertanyaan yang 
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ditanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (Emzir, 2010). Wawancara dilakukan 

terhadap beberapa gerejawan (para aktivis di gereja) dan pendeta, serta beberapa 

narasumber yang memiliki pengalaman dan kecakapan di bidang pembuatan 

aplikasi. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapat dari orang-

orang sesuai bidang keahlian atau pekerjaan masing-masing, serta membantu 

penulis untuk mendapatkan pedoman tentang tampilan aplikasi seperti apa yang 

menarik dan mudah untuk digunakan. 

1.6.2. Pengumpulan Data Sekunder 

Untuk memperkaya data penelitian, penulis melakukan pengumpulan data dengan 

mencari sejumlah literatur (buku-buku) dan informasi online yang mendukung 

pembuatan aplikasi. Materi dari data yang dikumpulkan mencakup antara lain desain, 

layout (tata letak), warna, dan unsur-unsur pendukung lainnya yang akan digunakan 

dalam pembuatan aplikasi. 

1.7. Metode Perancangan 

a. Identifikasi Masalah 

Dari hasil survei penulis terhadap sejumlah remaja Kristen, diketahui tidak 

banyak dari antara mereka yang teratur membaca renungan harian. Alasan utama 

mereka tidak melakukannya adalah karena mereka malas. Hal ini menunjukkan 

bahwa mereka masih belum merasa bahwa membaca renungan harian adalah 

suatu kebutuhan penting. Tidak adanya media yang mendukung mereka untuk 
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membaca renungan harian yang relevan dengan kehidupan remaja turut menjadi 

alasan mengapa mereka tidak membaca renungan harian. 

b. Menentukan Tujuan 

Tujuan dari pembuatan aplikasi bacaan renungan harian ini adalah untuk dapat 

menumbuhkan kembali kebiasaan membaca renungan harian, mempermudah 

remaja Kristen untuk dapat membaca renungan harian di manapun dan kapanpun, 

sejauh sarana, prasana, wahana dan perangkat yang diperlukan tersedia. 

c. Riset Pengumpulan Data 

Penulis melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner, melakukan FGD, serta 

melakukan wawancara untuk mempelajari masalah-masalah yang terdapat dalam 

proses pembuatan aplikasi ini. Survei juga dilakukan untuk memperkuat 

gambaran latar belakang yang menjadi permasalahan pembuatan aplikasi. 

Beberapa data juga digunakan untuk mengetahui bagaimana cara merancang 

tampilan aplikasi yang menarik dan mudah untuk diakses. 

d. Analisis 

Penulis melakukan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan. Hasilnya 

dapat digunakan untuk melakukan mindmapping dan brainstorming tampilan 

visual aplikasi yang akan dibuat. 
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e. Konsep Desain 

Penulis merancang konsep desain yang akan ditampilkan pada aplikasi bacaan 

renungan harian ini. Konsep desain dirancang sepraktis mungkin sehingga selain 

menarik, juga mudah untuk diakses dengan cuma-cuma. Jenis aplikasi yang 

dibuat oleh penulis adalah aplikasi online yang memerlukan jaringan Internet 

untuk mengaksesnya.  

f. Sketsa 

Sebagai tahapan awal pembuatan aplikasi, penulis membuat sketsa perancangan 

visual terlebih dahulu. Berdasarkan konsep dan data yang sudah ada, penulis 

mencari bentuk visual yang akan digunakan pada aplikasi.  

g. Visualisasi 

Hasil pencarian unsur visual dari proses sketsa diaplikasikan ke media digital. 

Selanjutnya, hasil eksekusi proses visual digital akan menjadi desain tampilan 

aplikasi renungan harian dalam bentuk aplikasi mobile.  
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1.8. Timeline Pengerjaan 

Untuk memaksimalkan waktu dalam pengerjaan, maka penulis membuat timeline 
pengerjaan sebagai berikut: 

PENGERJAAN AUG SEP OKT NOV DES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Pencarian judul                                             
Penulisan draft 
proposal                                             
Penelitian 
pendahuluan                                             
Perbaikan 
proposal                                             
Penelitian inti   

Kuesioner                                             
Wawancara                                             

Analisis data                                             
Penulisan bab 3                                             
Studi existing                                             
Pengembangan 
konsep                                             
Pengembangan 
desain                                             
Penulisan bab 4                                             
Pembuatan 
prototype                                             
Penulisan bab 5                                             
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1.9. Skematika Perancangan 

Latar Belakang 

Remaja Kristen masih belum melihat bahwa 
membaca renungan harian adalah suatu 

kebutuhan penting. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang aplikasi 
renungan harian yang dapat menarik 
remaja Kristen untuk membaca 
renungan harian? 

 Tujuan 

Merancang aplikasi renungan harian 
yang dapat membantu remaja Kristen 
menumbuhkan kebiasaan membaca dan 
merenungi uraian renungan harian. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Primer: kuesioner, wawancara, FGD 

Sekunder: studi pustaka (buku dan e-
book) 

 Target 

• Umat Kristen 
• Kota-kota besar 
• Laki-laki dan perempuan 
• Golongan kelas ekonomi 

menengah atas 
• Usia 13-17 tahun 

Konsep Perancangan 

1. Mencari data mengenai tema 

2. Menentukan konsep desain 

3. Membuat sketsa perancangan 

4. Membuat visualisasi perancangan 
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