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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

3.1.1 Sejarah Aplikasi 

Sejarah perkembangan aplikasi mobile dimulai dari munculnya beragam sistem 

operasi pada device. Sistem operasi device yang pertama kali muncul pada tahun 

1998, yakni Symbian OS. Selanjutnya diikuti dengan sistem operasi Blackberry 

pada tahun 2004, iOS dan Android pada tahun 2007, dan Windows Phone pada 

tahun 2010. Dengan adanya beragam sistem operasi tersebut, para pengembang 

mulai memikirkan cara agar semua perangkat mobile device dapat terkoneksi. 

Maka dibuatlah aplikasi mobile yang pertama yaitu web browser, contohnya 

adalah Opera Mini. Pengembangan aplikasi mobile secara lebih lanjut baru 

dimulai saat diluncurkannya smartphone Blackberry. Beragam aplikasi mobile 

mulai bermunculan seperti Blackberry Messenger, Facebook Mobile, Twitter 

Mobile, dan lain sebagainya. Beragam aplikasi mobile ini dapat diunduh oleh user 

melalui Application Store sesuai dengan sistem operasi smartphone-nya. App 

World untuk pengguna Blackberry, App Store untuk pengguna Apple, dan Play 

Store untuk pengguna Android dan Windows Phone. Aplikasi mobile terus 

berkembang dan banyak diaplikasikan untuk berbagai hal termasuk di dalamnya 

adalah untuk bisnis game ataupun untuk social network. Banyak portal-portal 
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maupun social network yang dimudahkan karena aplikasi mobile ini. Aplikasi 

mobile dapat menjadi sarana bagi user untuk dapat mengakses informasi setiap 

saat, sarana komunikasi yang real time, sarana untuk mengelola komunitas, juga 

dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk dapat membagikan informasi kepada 

pelanggan dengan mudah dan cepat. 

3.1.2 Aplikasi iOS 

Smartphone saat ini sedikitnya memiliki 2 jenis sistem operasi yang sangat 

bersaing ketat yakni iOS dan Android. Dilansir dari id.wikipedia.org, iOS adalah 

sistem operasi berbasis mobile yang dikembangkan oleh perusahaan Apple. Sistem 

operasi ini hanya terdapat pada iPhone, yaitu jenis smartphone yang hanya 

diproduksi oleh perusahaan Apple ini. OS ini pertama kali diluncurkan pada tahun 

2007 untuk perangkat iPhone dan iPod Touch. iOS ini bersifat non-komersial 

sehingga iOS tidak dapat di-install pada smartphone lain yang bukan produksi 

Apple. 

 Aplikasi Apple tidak seumum aplikasi Android, namun aplikasi Apple 

bekerja dengan lebih baik dan lebih mudah untuk digunakan. Aplikasi ini dapat 

dijumpai di App Store. Untuk dapat dipajang di App Store, pengembang harus 

membayar dengan lebih mahal dibandingkan dengan aplikasi Android pada 

Playstore dan juga harus melewati uji saring aplikasi dari Apple. Aplikasi Apple 

dibuat dengan bahasa Objective-C yang biasa digunakan dalam pembuatan 
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aplikasi untuk Mac dan iOS. Umumnya, pengembang aplikasi untuk iPhone dan 

iPad ini lebih fokus karena pada dasarnya hanya memiliki satu layar pengguna. 

3.1.3 Aplikasi Android 

Android juga merupakan sistem operasi berbasis mobile seperti halnya iOS. 

Perbedaannya adalah sistem operasi ini berbasis Linux dan dirancang untuk 

berbagai jenis smartphone dan tablet. Android awalnya dikembangkan oleh 

Android, Inc., dengan dukungan keuangan dari Google. Namun selanjutnya pada 

tahun 2005 Google membeli Android secara penuh. Sistem operasi ini dirilis 

secara resmi pada tahun 2007 dan perangkat kerasnya dijual pertama kali pada 

Oktober 2008. 

 Aplikasi yang digunakan pada sistem operasi Android berbasis bahasa 

Java. Bahasa Java ini banyak dipelajari di institusi-institusi pendidikan di 

Indonesia dan cenderung mudah untuk dikuasai. Mudahnya membuat aplikasi ini 

membuat produk aplikasi Android dalam waktu singkat berkembang dengan 

sangat pesat dalam hal jumlah. Banyak aplikasi Android gratis bermunculan yang 

dengan mudah dapat di-download di Play Store. Pembuatan aplikasi Android 

harus disesuaikan dengan banyaknya ukuran layar gadget Android yang beredar di 

pasar. Hal tersebut adalah penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat 

berjalan di semua gadget Android. 
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3.1.4 User Interface dan User Experience (UI/UX) 

User Interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung 

dengan pengguna (user). User Interface berfungsi untuk menghubungkan antara 

pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. 

 

Gambar 3.1 Ranah User Interface 

(Sumber: uxindo.com) 

 Gambar 3.1 memperlihatkan ranah utama dari User Interface, yakni 

Interface Design, Visual Design, Iconography, dan Graphics. Seorang UI 

Designer diharapkan mampu memproduksi 4 hal diatas dengan sangat baik. 

Tujuan utama dari UI adalah menampilkan tampilan keseragaman yang baik dari 

segi warna, font, gambar, dan yang lainnya. 

 Masing-masing sistem operasi, baik itu iOS ataupun Android memiliki 

standar user interface-nya masing-masing. Standar desain UI Android dapat dilihat 
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pada situs material.google.com. Sebagai contoh, panduan layout action bar pada 

Android ditampilkan pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 3.2 App Bar Structure 

(Sumber: material.google.com) 

  

Gambar 3.3 App Bar Metrics 

(Sumber: material.google.com) 

 Menurut definisi dari ISO 9241-210, User Experience adalah persepsi 

seseorang dan responnya dari penggunaan sebuah produk, sistem, atau jasa. User 
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Experience (UX) menilai seberapa kepuasan dan kenyaman seseorang terhadap 

sebuah produk, sistem, dan jasa.  

 

Gambar 3.4 Ranah User Experience 

(Sumber: uxindo.com) 

 

 Seperti tergambarkan pada Gambar 3.2, User Experience (UX) memiliki 

ranah yang lebih luas dari UI, karena ranah UX dimulai dari riset pasar hingga 

pengguna yang kemudian diimplementasikan kedalam sebuah interface. Sehingga, 

UI adalah bagian dari UX, dimana UI merupakan hasil akhir dari UX. UX 

Designer diharapkan mampu menghasilkan User Interface yang mudah untuk 

digunakan oleh target penggunanya. Karena ranah UX ini cukup luas, dalam 
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menciptakan User Experience dari suatu apps atau website, terkadang UX 

Designer dipecah menjadi 2 kelompok, yaitu UX Researcher dan UI Designer. 

 Seorang UX Designer perlu memikirkan dengan jelas mengapa suatu 

tombol terletak dibawah gambar dari konten utama, berwarna hijau, memiliki icon 

bergambarkan kotak dengan panah kearah bawah. UX Designer perlu membuat 

mindset untuk menyesuaikan kemampuan dan pengalaman penggunanya, sehingga 

pengguna memahami bahwa tombol yang dimaksud adalah sebuah tombol 

download. 

3.1.5 Flat Design 

Flat design adalah desain dengan pendekatan minimalis yang menekankan 

kegunaan, dengan desain yang bersih tanpa ada bevel, bayangan, tekstrur, berfokus 

pada tipografi, warna-warna cerah, dan ilustrasi dua dimensi. Flat design sedang 

menjadi tren dan banyak digunakan terutama untuk user interface web dan 

aplikasi. Ada beberapa alasan mengapa desainer memilih flat design, yaitu karena 

flat design lebih fokus pada kegunaan, kemampuan otak manusia untuk mengenali 

bentuk dan memahaminya hanya dengan visual yang sederhana saja, desain yang 

minimal akan menghindarkan user dari distraksi yang tidak perlu, dan flat design 

mudah untuk disesuaikan ke berbagai ukuran layar. 

 Seperti halnya desain, flat design pun memiliki prinsip-prinsipinya 

tersendiri: 
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1. Tidak ada penambahan efek 

Flat design menggunakan gaya dua dimensi yang datar, tanpa bayangan, bevels, 

embossing, gradasi, atau efek lain yang memberikan kedalaman. Setiap elemen, 

mulai dari gambar, bingkai, tombol, semuanya tidak bergaris siku, atau berbayang. 

2. Elemen sederhana 

Flat design menggunakan elemen UI yang sederhana, seperti tombol dan icon. 

Umumnya menggunakan bentuk dasar, seperti persegi, persegi panjang, atau 

lingkaran yang memungkinkan setiap bentuk berdiri sendiri. Sudut dari setiap 

bentuk biasanya berkurva dan tidak bersiku. Setiap elemen UI dibuat sederhana 

dan mudah untuk ditekan. 

3. Berfokus pada tipografi 

Karena kesederhanaan  flat design, tipografi menjadi hal yang penting. Suasana 

tipografi harus cocok dengan keseluruhan desain. Tipografi harus kuat, sederhana, 

namun juga efisien. Penggunaan sans serif yang sederhana dengan berbagai variasi 

ketebalan dapat dijadikan tipografi primer dalam flat design. 

4. Berfokus pada warna 

Warna pada flat design umumnya lebih cerah dan lebih berwarna dibandingkan 

dengan gaya desain lain. 
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5. Pendekatan yang minimalis 

Flat design menghindari penggunaan elemen yang berlebihan dalam desain. 

Warna yang sederhana dan tulisan sudah cukup. Terkadang, visual dapat 

ditambahkan dengan fotografi atau ilustrasi sederhana. 

6. “Hampir flat design” 

Meski demikian, terkadang desainer seringkali menambahkan sedikit gradasi atau 

bayangan untuk memberi kesan hidup pada desain. 

 

Gambar 3.5 Contoh Flat Design 

(Sumber: designmodo.com) 

3.1.6 Perkembangan handphone dan teknologi 

Teknologi terus bergeser sejalan dengan kebutuhan manusia akan teknologi 

tersebut. Termasuk dalam hal ini handphone yang sejak awal mula 

kemunculannya telah merebut banyak peminat. Kini, handphone sudah menjadi 
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suatu kebutuhan. Sudah banyak perubahan dan perkembangan pada handphone 

dari awal pembuatannya, yakni dari segi fitur, fungsi, desain, maupun jaringan 

yang digunakan. 

 Berdasarkan survei yang telah dilakukan terhadap sejumlah pengguna 

telepon genggam masa kini, perubahan-perubahan itu memang diperlukan guna 

menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pengembangan teknologi jaringan 

HSDPA sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses internet yang 

lebih cepat ketimbang terus bergantung pada jaringan GPRS saja. Namun, 

perubahan-perubahan itu tentu membawa dampak negatif yang tak terhindarkan 

juga. Anak-anak sejak kecil sudah terbiasa untuk memegang dan memiliki 

handphone. Akibatnya mereka pun memiliki peluang untuk menonton film-film 

atau video yang tidak seharusnya mereka tonton. Anak-anak juga cenderung 

menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain handphone ketimbang bermain 

dengan teman sebayanya. 

 Pada dasarnya, perubahan teknologi diciptakan untuk membantu dan 

mempermudah kehidupan manusia. Selanjutnya, tinggal bagaimana user dapat 

menjadikan kemajuan teknologi tersebut sebagai sesuatu yang dapat memberikan 

efek positif bagi kehidupannya. 
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3.1.7 Teori Generasi (Generation Theory) 

Menurut Teori Generasi (Generation Theory), ada 5 generasi yang lahir setelah 

perang dunia kedua dan berhubungan dengan masa kini, yaitu: 

1. Baby Boomer (lahir tahun 1946-1964) 

Generasi ini lahir setelah perang dunia kedua dan umumnya memiliki banyak 

saudara akibat banyaknya pasangan yang berani untuk mempunyai banyak 

keturunan. Generasi yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri. Saat 

ini, generasi ini dianggap sebagai orang lama yang mempunyai pengalaman hidup. 

2. Generasi X (lahir tahun 1965-1980) 

Generasi ini lahir pada tahun-tahun awal penggunaan PC (personal computer), 

video games, TV cable, dan internet. Penyimpanan datanya masih menggunakan 

floppy disk atau disket. Ciri-ciri generasi X ini adalah mereka mampu beradaptasi, 

dan menerima perubahan dengan baik, memiliki karakter mandiri dan setia, sangat 

mengutamakan citra, ketenaran, dan uang, namun adalah tipe seorang pekerja 

keras. 

3. Generasi Y (lahir tahun 1981-1994) 

Dikenal dengan sebutan generasi millenial atau millennium. Ungkapan generasi Y 

mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. 
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Generasi Y ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, 

SMS, instant messaging, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. 

Karakteristik masing-masing individu generasi Y berbeda-beda bergantung pada 

lingkungan hidup, strata ekonomi, dan sosial keluarganya. Generasi Y memiliki 

pola komunikasi yang sangat terbuka dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, 

terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, dan memiliki perhatian yang lebih 

terhadap kekayaan. Mereka merupakan pengguna media sosial yang fanatik dan 

kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi. 

4. Generasi Z (lahir tahun 1995-2010) 

Disebut juga iGeneration, generasi net, atau generasi internet. Mereka memiliki 

kesamaan dengan generasi Y, tetapi mereka mampu mengaplikasikan semua 

kegiatan dalam satu waktu (multitasking). Sejak kecil generasi Z sudah mengenal 

teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Mereka sangat suka dan sering 

berkomunikasi dengan semua kalangan khususnya lewat jejaring sosial seperti 

Facebook, Twitter, atau SMS. Generasi Z cenderung toleran dengan perbedaan 

kultur, cenderung kurang dalam berkomunikasi secara verbal, cenderung 

egosentris dan individualis, cenderung ingin serba instan, tidak sabar, dan tidak 

menghargai proses. 
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5. Generasi Alpha (lahir tahun 2011-2025) 

Generasi Alpha adalah generasi yang lahir sesudah generasi Z, lahir dari generasi 

X akhir dan generasi Y. Umumnya generasi ini merupakan generasi yang terdidik 

karena masuk sekolah lebih awal dan banyak belajar. 

 Masing-masing generasi memiliki sifat positif dan negatifnya masing-

masing. Tentunya dengan semakin berkembangnya zaman, tantangan generasi Z 

selaku remaja masa kini, lebih besar daripada generasi-generasi sebelumnya. Oleh 

karena itu, bagi para generasi X dan Y yang sudah atau akan memiliki generasi Z 

atau Alpha sebagai generasi penerusnya tentu harus dapat memahami bagaimana 

karakteristik mereka. Generasi ini patut diawasi terutama penggunaan internetnya, 

tetapi tentunya tidak dikerasi.  

3.1.8 Remaja 

Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Pada anak 

perempuan, awal pubertas terjadi pada usia 8 tahun sedangkan pada anak laki-laki 

terjadi pada usia 9 tahun. Terjadi berbagai perubahan pada periode ini mulai dari 

perubahan hormonal, fisik, psikologis, hingga sosial. Perubahan ini terjadi dengan 

sangat cepat dan seringkali tidak kita sadari. Di samping perubahan fisik seperti 

perkembangan tanda-tanda seks sekunder, terjadinya pacu tumbuh, serta 

perubahan perilaku dan hubungan sosial dengan lingkungannya, remaja juga 

mengalami perubahan psikososial. Hal itu mencakup tingkah laku, hubungan 
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dengan lingkungan, serta ketertarikan dengan lawan jenis. Secara psikososial, 

pertumbuhan pada masa remaja (adolescent) dibagi dalam 3 tahap yaitu early, 

middle, dan late adolescent. Masing-masing tahapan ini memiliki karakteristiknya 

tersendiri. 

 Remaja masa kini merupakan generasi Z. Hubungan yang erat dengan 

teknologi sejak kecil, seringkali mempengaruhi kepribadian mereka secara tidak 

langsung. Mereka cenderung bergantung pada teknologi termasuk dalam hal ini 

adalah gadget. Gadget itu sendiri sudah menjadi bagian dari hidup mereka. 

3.1.9 Remaja Kristen 

Kehidupan remaja masa kini yang erat dengan teknologi, gadget, dan segala 

sesuatu yang instan turut mempengaruhi kehidupan spiritualitas mereka. Mereka 

cenderung menghindari proses, menginginkan segala sesuatunya terjadi secara 

instan, mudah didapat, dan dapat langsung dipraktekkan tanpa harus menyediakan 

banyak waktu dan usaha. Demikian pula mereka menginginkan sesuatu yang 

instan untuk kehidupan spiritualitas mereka, baik atau buruknya predikat mereka 

sebagai anak Tuhan mau didapatkan secara instan saja yang pada akhirnya 

menjadikan iman mereka tidak berakar. Dalam mempelajari dan memahami 

firman Tuhan, remaja Kristen saat ini cenderung tidak mau jika harus berlama-

lama seperti melalui pemahaman Alkitab. Sikap ingin serba instan ini dapat 

membuat mereka mudah digoyahkan oleh dunia ini, mereka akan cenderung 
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mudah terbawa oleh hal negatif dibandingkan dengan hal positif dalam 

menghadapi masalah. 

 Menyikapi pola kehidupan remaja Kristen yang seperti itu, alangkah 

baiknya bila remaja dapat dituntun kembali melalui sesuatu yang “instan” juga 

namun dapat dijadikan pegangan bagi mereka dan dapat menjadi sarana untuk 

bertemu dengan Tuhan. Hal tersebut dapat coba diwujudkan melalui acara 

kebersamaan-kebersamaan gerejawi. Menurut John Wesley, Bapak Pendiri Gereja 

Methodist, setiap orang harus hidup dalam persekutuan dengan Allah untuk dapat 

menemukan diri dalam diri Allah dengan kekudusan. Kekudusan yang 

dimaksudkan disini adalah kekudusan yang hendaknya tampak dalam kehidupan 

sosial masyakarat (social holiness). Seseorang disebut kudus bila keimanannya 

kepada Yesus dinyatakan dalam perbuatan baik dan membawa perubahan hidup 

dalam masyarakat. Seorang remaja Kristen hendaknya dapat menjadi teladan bagi 

masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 

3.1.10 Saat Teduh 

Saat Teduh adalah waktu yang disediakan bagi Tuhan setiap hari secara teratur 

untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, berbicara dalam doa, 

mendengarkan apa yang Dia katakan kepada kita melalui firman-Nya (Mazmur 

119:147-148; 63:2). Saat bersaat teduh, kita benar-benar menyediakan waktu 
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secara khusus untuk berkomunikasi dengan Allah melalui perenungan firman 

Tuhan. 

 Menurut Duranno (2015), ada beberapa langkah dalam melakukan saat 

teduh. 

1. Berdoa agar dapat berpikir dibawah tuntutan Roh Kudus 

2. Membaca Firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus 

3. Mengambil sebuah ayat yang menyentuh untuk direnungkan kembali 

4. Melakukan atau menerapkan Firman Tuhan yang sudah dibaca 

5. Berdoa meminta bimbingan Tuhan dalam menerapkan Firman Tuhan yang 

sudah dibaca 

6. Membagikan Firman Tuhan yang sudah dibaca kepada orang sekitar 

Hendaknya saat teduh tidak dipandang sebagai suatu kewajiban melainkan suatu 

kebutuhan. Lewat saat teduh, kita dapat menjalin hubungan dengan Tuhan dan 

mendapatkan santapan rohani yang sangat kita perlukan. Tanpa saat teduh, kita 

akan kehilangan saat berharga untuk dapat disapa dan dikuatkan oleh-Nya. 

Dengan teratur bersaat teduh, kita akan selalu dilingkupi dengan inspirasi ilahi 

ketika harus menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup. 
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3.2 Wawancara 

3.2.1 Wawancara dengan Gerejawan 

Penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Tenaga Pengerja Gerejawi 

(TPG) di Gereja Kristen Indonesia Gading Indah, Jakarta. Beliau adalah David 

Kusuma, selaku TPG pendamping Komisi Remaja GKI Gading Indah. Penulis 

melakukan wawancara secara langsung sebanyak 2 kali. Yang pertama pada 

tanggal 16 September 2016, dan yang kedua pada tanggal 20 November 2016. 

Wawancara yang dilakukan penulis berkatitan dengan kehidupan spiritualitas 

remaja, dan pentingnya renungan harian bagi remaja Kristen. 

 

Gambar 3.6 Wawancara Penulis Dengan Gerejawan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 
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1. Hasil Wawancara 

Wawancara ini memberikan pemahaman kepada penulis bahwa perkembangan 

teknologi yang serba instan turut mempengaruhi kehidupan spiritualitas remaja 

Kristen. Perihal keimanan, remaja Kristen juga cenderung menginginkan segala 

sesuatunya terjadi secara instan saja, tanpa proses, yang mengakibatkan tidak 

berakarnya kehidupan spiritualitas mereka. Iman dan pemahaman mereka 

cenderung dangkal, dan mudah tergoyahkan oleh dunia. Menurut narasumber, 

renungan harian merupakan salah satu bentuk komunikasi dengan Tuhan yang 

disampaikan melalui bacaan. Dengan teratur membaca renungan harian, berarti 

kita juga menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan setiap harinya. 

2. Kesimpulan Wawancara 

Setelah melakukan wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa remaja 

Kristen saat ini memerlukan suatu sarana yang dapat menjalin hubungan mereka 

dengan Tuhan agar mereka dapat memiliki pegangan yang kokoh ketika 

menghadapi masalah. Renungan harian merupakan salah satu sarana yang mereka 

perlukan, namun cenderung mereka tinggalkan akibat sifat ingin serba instan 

mereka. Oleh karena itu, remaja Kristen memerlukan cara yang “instan” juga 

dalam menerima renungan harian agar mereka tidak perlu merasa direpotkan 

dengan keharusan untuk membawa Alkitab atau buku renungan harian. Aplikasi 

renungan harian yang dapat diakses melalui gadget mereka mungkin dapat 
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menjadi suatu solusi yang tepat bagi remaja Kristen untuk mau membaca renungan 

harian.  

3.2.2 Wawancara dengan User Interface Designer 

Terkait pengetahuan mengenai desain UI, penulis melakukan wawancara dengan 

salah seorang User Interface Designer yang bekerja di PT. Astra International, 

Tbk., yaitu Darindra Mahendrata. Penulis melakukan wawancara via pesan 

Whatsapp pada tanggal 21 November 2016. Wawancara yang dilakukan oleh 

penulis berkaitan dengan aplikasi, dan user interface. 

1. Hasil Wawancara 

Menurut narasumber, aplikasi yang baik adalah aplikasi yang mampu membantu 

user dalam memecahkan masalah seefektif mungkin tanpa membuat user bingung. 

Untuk itu aplikasi perlu didukung dengan UI yang jelas secara fungsi, yakni tidak 

membuat salah komunikasi antara aplikasi dengan user, namun tetap mempunyai 

nilai estetika yang tinggi. Remaja masa kini cenderung menyukai aplikasi yang 

mampu meningkatkan eksistensi diri mereka, dan bersifat instan, seperti halnya 

social media. Mereka cenderung menyukai tampilan yang fun dengan penggunaan 

warna-warna yang terang. Sebagai contoh, aplikasi LINE menjadi salah satu 

messaging app yang sangat digemari oleh remaja dikarenakan tampilan karakter 

yang lucu, dan sticker yang collectible, membuat mereka dapat mengekspresikan 

diri sambil chat bersama dengan teman-temannya. Adanya suatu fitur yang 
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sifatnya collectible dalam sebuah aplikasi cenderung menjadi suatu daya tarik 

tersendiri bagi remaja dan membuat mereka ingin mengakses aplikasi tersebut 

secara berulang. 

2. Kesimpulan Wawancara 

Dari wawancara yang telah dilakukan penulis dengan seorang UI designer, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa untuk menciptakan suatu aplikasi yang baik, seorang 

desainer tidak hanya terfokus pada estetika saja namun juga harus memperhatikan 

fungsi dari desain itu sendiri. Hal tersebut bertujuan agar komunikasi antara 

aplikasi dengan user dapat terjalin dengan baik sehingga user tidak merasa 

bingung ketika menggunakan aplikasi. Bagi remaja masa kini, penggunaan warna-

warna yang terang dalam desain sebuah aplikasi merupakan pilihan yang tepat 

karena akan lebih menarik bagi mereka. Penambahan fitur-fitur yang unik, dan 

hal-hal yang bersifat collectible dapat menjadi salah satu cara agar sebuah aplikasi 

dapat diakses secara berulang. 
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3.3 Kuesioner 

3.3.1 Kuesioner Aplikasi	

Penulis melakukan kuesioner secara online dengan menggunakan Google Form 

dan menyebarkan link-nya menggunakan media sosial LINE. Kuesioner ini 

disebarkan kepada remaja-remaja Kristen berusia 13-17 tahun dari berbagai gereja 

di beberapa kota besar (Jakarta, Tangerang, Bandung). Dari kuesioner ini, penulis 

berhasil mengumpulkan sebanyak 82 responden. 

1. Hasil Kuesioner 

Berikut adalah hasil dari kuesioner yang dilakukan oleh penulis: 

a. Asal Gereja 

• GKI Kebonjati, Bandung (18 responden) 

• GKI Gading Indah, Jakarta (11 responden) 

• GBI Tampak Siring, Jakarta (12 responden) 

• GKI Mangga Besar, Jakarta (4 responden) 

• GBI Villa Tomang Baru, Jakarta (7 responden) 

• GBI House of Grace, Tangerang (5 responden) 

• Jakarta Praise Community Church (JPCC) (2 responden)	

• Santo Andreas Kim Tae Gon (1 responden)	

• GBI MOI, Jakarta (1 responden)	

• GBI Ecclesia, Tangerang (2 responden)	
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• Gereja Sidang Jemaat Kristus (2 responden)	

• GKY (1 responden)	

• GBI Api Kemuliaan-Nya, Jakarta (1 responden)	

• GKI Citra Raya, Jakarta (1 responden)	

• Gereja Puri Indah 1, Jakarta (1 responden)	

• Christ Cathedral, Tangerang (1 responden)	

• GBI Modernland, Tangerang (1 responden)	

• GKI Samanhudi, Jakarta (1 responden)	

• Abbalove Ministries (3 responden)	

• Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru (6 responden)	

• Gereja Bunda Hati Kudus (1 responden)	
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b. Membaca renungan harian atau tidak 

	

Mayoritas responden yaitu sebanyak 69.5% mengaku tidak membaca renungan 

harian, sedangkan hanya 30.5% responden yang membaca renungan harian. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa remaja Kristen saat ini masih kurang menyadari 

pentingnya membaca renungan harian bagi kehidupan rohani mereka. 

 

 

 

 

APAKAH	ANDA	MEMBACA	RENUNGAN	HARIAN?

Ya	:	30.5	%

Ya	:	30.5	%

T idak	:	69.5	%

T idak	:	69.5	%

Ya Tidak

meta-chart.com
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c. Renungan harian dengan aplikasi handphone atau tidak 

	

Hanya 36.6% responden yang membaca renungan harian menggunakan aplikasi 

handphone membuktikan bahwa belum ada aplikasi renungan harian yang cukup 

dikenal dan digemari oleh remaja Kristen sebagai media mereka membaca 

renungan harian. 

 

 

 

 

APAKAH	ANDA	MEMBACA	RENUNGAN	HARIAN

MENGGUNAKAN	APLIKASI	HANDPHONE?

Ya	:	36.6	%

Ya	:	36.6	%

T idak	:	63.4 	%

T idak	:	63.4 	%

Ya Tidak

meta-chart.com
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d. Konten Renungan Harian 

 

Responden menganggap bahwa bacaan renungan yang menarik sebagai yang 

terpenting yaitu sebesar 79.3%, disusul dengan kesesuaian konten dengan 

pergumulan sebesar 54.9%. Tampilan desain yang menarik sebanyak 36.6%, dan 

hanya 20.7% responden yang mengharapkan tampilan yang interaktif (video, lagu, 

dll). Ada 2 responden yang berpendapat untuk menambahkan real story yang 

relevan di awal bacaan renungan. 

 

 

KONTEN	RENUNGAN	HARIAN	SEPERTI	APA	YANG
MENARIK	MENURUT	ANDA?	(JAWABAN	BISA	LEBIH

DARI	SATU)

Tampilan	desain	yang	menarik	:	36.6	%

Tampilan	desain	yang	menarik	:	36.6	%

Bacaan	yang	menarik	:	79.3	%

Bacaan	yang	menarik	:	79.3	%
Tampilan	yang	inte raktif 	:	20.7 	%

Tampilan	yang	inte raktif 	:	20.7 	%

Bacaan	sesuai	pe rgumulan	:	54 .9	%

Bacaan	sesuai	pe rgumulan	:	54 .9	%

Othe rs	:	2.4 	%

Othe rs	:	2.4 	%

Tampilan desain yang menarik Bacaan yang menarik Tampilan yang interaktif

Bacaan sesuai pergumulan Others

meta-chart.com
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e. Fitur dalam Aplikasi Renungan Harian 

 

Fitur save & share adalah fitur yang paling diharapkan oleh responden yaitu 

sebanyak 61%. Responden juga mengharapkan adanya fitur unlock badge dan 

form refleksi (41.5%), dan fitur search (40.2%). Untuk fitur lain seperti comment 

& like, dan sticker kurang diharapkan oleh responden melihat hasil yang dibawah 

20%. Terdapat responden yang mengharapkan adanya fitur hightlight atau 

penandaan pada bacaan yang dianggap penting, fitur notes, dan forum diskusi. 

 

 

FITUR	APA	SAJA	YANG	ANDA	INGINKAN	DALAM
SEBUAH	APLIKASI	RENUNGAN	HARIAN?

Save 	&	Share 	:	61	%

Save 	&	Share 	:	61	%

Comment	&	Like 	:	19.5	%

Comment	&	Like 	:	19.5	%

Search	:	40.2	%

Search	:	40.2	%
Unlock	badge 	:	41.5	%

Unlock	badge 	:	41.5	%

Download	sticke r	:	12.2	%

Download	sticke r	:	12.2	%

Ada	f orm	re f leksi	:	41.5	%

Ada	f orm	re f leksi	:	41.5	%Othe rs	:	3.7 	%

Othe rs	:	3.7 	%

Save & Share Comment & Like Search Unlock badge

Download sticker Ada form refleksi Others

meta-chart.com
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f. Bahasa pengantar aplikasi 

 

Mayoritas responden lebih memilih Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang 

digunakan dalam aplikasi (84.1%) daripada Bahasa Inggris (15.9%). 

 

 

 

 

 

DALAM	APLIKASI,	BAHASA	APA	YANG	SEBAIKNYA
DIGUNAKAN?

Bahasa	Inggris	:	15.9	%

Bahasa	Inggris	:	15.9	%

Bahasa	Indonesia	:	84 .1	%

Bahasa	Indonesia	:	84 .1	%

Bahasa Inggris Bahasa Indonesia

meta-chart.com
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g. Gesture pada Aplikasi 

 

Hampir seluruh responden (93.9%) lebih menghendaki gesture scroll dari atas ke 

bawah. 

 

 

 

 

 

CARA	SCROLL	SEPERTI	APA	YANG	LEBIH	NYAMAN

UNTUK	DIGUNAKAN?

Dari	atas	ke 	bawah	:	93.9	%

Dari	atas	ke 	bawah	:	93.9	%

Dari	kiri	ke 	kanan	:	6.1	%

Dari	kiri	ke 	kanan	:	6.1	%

Dari atas ke bawah Dari kiri ke kanan

meta-chart.com
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h. Tampilan Latar 

 

Hampir setengah dari jumlah responden yaitu sebanyak 46.3% lebih memilih 

tampilan latar dengan background polos warna terang. Terdapat 31.7% responden 

yang lebih memilih background polos warna gelap, dan hanya 22% yang memilih 

background bergambar. 

 

 

 

 

TAMPILAN	LATAR	SEPERTI	APA	YANG	LEBIH	NYAMAN
UNTUK	DILIHAT?

Background	polos	warna	te rang	:	46.3	%

Background	polos	warna	te rang	:	46.3	%

Background	polos	warna	ge lap	:	31.7 	%

Background	polos	warna	ge lap	:	31.7 	%

Background	be rgambar	:	22	%

Background	be rgambar	:	22	%

Background polos warna terang Background polos warna gelap

Background bergambar

meta-chart.com
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i. Style Desain    

 

 

Gambar 3.7 Contoh Desain Skeuomorphic & Flat 

(Sumber: http://clearbridgemobile.com/) 

STYLE	DESAIN	SEPERTI	APA	YANG	SEBAIKNYA
DIGUNAKAN	UNTUK	APLIKASI?

Flat	design	:	67 .1	%

Flat	design	:	67 .1	%

Skeumorphic	design	:	32.9	%

Skeumorphic	design	:	32.9	%

Flat design Skeumorphic design

meta-chart.com
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Berdasarkan contoh gambar flat design dan skeuomorphic design yang diberikan 

penulis pada kuesioner, mayoritas responden lebih memilih flat design (67.1%) 

daripada skeuomorphic design (32.9%). Hal tersebut didukung dengan tren desain 

saat ini yang menjadikan semuanya serba flat. 

2. Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan, penulis menyimpulkan 

bahwa masih ada banyak remaja Kristen yang belum menyadari pentingnya 

membaca renungan harian bagi kehidupan rohani mereka. Dengan melihat pada 

hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis sebelumnya, rasa malas 

menjadi penyebab utama mengapa remaja Kristen memutuskan untuk tidak 

membaca renungan harian. Atas dasar hal tersebut, penulis berupaya untuk 

menghilangkan rasa malas itu dengan menghadirkan suatu aplikasi renungan 

harian yang diperlengkapi dengan fitur-fitur yang digemari oleh remaja masa kini. 

Salah satunya adalah fitur pengumpulan coins yang kemudian dapat ditukarkan 

sesuatu, mengingat bahwa remaja masa kini menyukai hal-hal collectible. Masih 

sedikitnya remaja Kristen yang membaca renungan harian lewat aplikasi 

handphone juga dapat menjadi peluang bagi penulis karena membaca renungan 

harian lewat aplikasi akan jauh lebih mudah dan praktis daripada renungan harian 

dalam bentuk buku. 
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 Dengan mengacu pada preferensi responden, penulis akan membuat 

aplikasi renungan harian dengan mengutamakan konten bacaan yang menarik, dan 

didukung dengan tampilan desain yang menarik pula. Aplikasi renungan harian 

akan memiliki fitur Save & Share, fitur form refleksi di tiap bacaan, dan fitur 

Search. Bacaan renungan harian akan disajikan dalam Bahasa Indonesia, dengan 

gesture scroll dari atas ke bawah. Tampilan aplikasi akan didasari oleh 

background polos warna terang, dengan desain bergaya flat. 

3.3.2 Kuesioner Visual	

Penulis melakukan kuesioner secara langsung dengan mendatangi beberapa gereja 

di wilayah Kelapa Gading, Jakarta. Kuesioner ini disebarkan kepada remaja-

remaja Kristen berusia 13-17 tahun untuk mengetahui preferensi desain visual 

mereka. Dari kuesioner ini, penulis berhasil mengumpulkan sebanyak 50 

responden.  
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Gambar 3.8 Lembar Kuesioner Visual 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis) 

 

1. Hasil Kuesioner 

Kuesioner visual berisi 4 pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban visual. 
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a. Preferensi style desain 

Dari tiga pilihan style yang ketiganya berbasis flat design, mayoritas responden 

memilih gambar A yaitu sebanyak 27 responden (54%). 

b. Preferensi warna tema 

Sebanyak 18 responden (36%) memilih jenis warna B, yaitu jenis warna yang 

terang. Hanya berselisih sedikit dengan jenis warna C yang mendapatkan suara 

sebesar 34%. 

c. Preferensi jenis tulisan (judul) 

Dari 6 pilihan jawaban, 32% responden memilih jenis tulisan E. Sedangkan sama 

sekali tidak ada responden yang memilih jenis tulisan F. 

d.  Preferensi jenis tulisan (body text) 

Untuk jenis tulisan body text, 22 responden (44%) memilih jenis tulisan A. 

2. Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan, penulis menyimpulkan 

bahwa responden yakni remaja Kristen usia 13-17 tahun lebih menyukai desain 

dengan style vector tanpa outline yang didasari oleh bentuk-bentuk geometris 

seperti persegi, dan lingkaran namun dengan tepi yang tidak tajam. Responden 
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lebih menyukai warna-warna yang terang, dan untuk tulisan, responden memilih 

jenis tulisan Biko Bold untuk judul, dan Roboto Regular untuk body text. 

3.1 Analisis Data 

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data, penulis menganalisis data-

data yang sudah terkumpul. Kemudian, penulis membagi analisis data tersebut 

menjadi: 

1. Analisis STP (Segmenting, Targetting, Positioning) 

a. Segmenting 

• Demografis 

Rancangan ini ditujukan untuk remaja Kristen, laki-laki dan 

perempuan, berusia 13 – 17 tahun, golongan kelas menengah 

hingga menengah ke atas. 

Pemilihan usia 13-17 tahun didasarkan atas data penelitian dari 

Persona, Jurnal Psikologi Indonesia (2014), yang mengatakan 

bahwa rentang usia tersebut merupakan rentang usia kenakalan 

remaja yang tertinggi. 

• Geografis 

Remaja yang ada di kota-kota besar. 
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• Psikografis 

Secara psikografis, penulis menargetkan remaja Kristen yang sibuk 

dengan aktivitas sekolah, yang seringkali tidak sempat membaca 

renungan. 

b. Targetting 

Target yang penulis tentukan adalah remaja-remaja Kristen di kota-kota besar. 

c. Positioning 

Positioning dari aplikasi yang penulis rancang adalah aplikasi renungan harian 

remaja Kristen yang dapat menumbuhkan kebiasaan membaca renungan harian 

dengan penyediaan konten bacaan yang relevan dan fitur-fitur yang menarik bagi 

remaja. 

2. Analisis Media Informasi 

Aplikasi mobile merupakan media yang paling tepat untuk perancangan tugas 

akhir ini. Penggunaan gadget, terutama smartphone semakin meningkat dari tahun 

ke tahun, dan hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan smartphone. 

Penulis telah menganalisis beberapa riset yang telah dilakukan oleh berbagai 

sumber terkait perancangan aplikasi mobile renungan harian ini. 

Perancangan Aplikasi...,Areta Selena Khrista,FSD UMN,2017



 66 

 Menurut Nielsen Index, penggunaan internet mobile meningkat drastis dari 

tahun 2008 hingga 2014 sebanyak 52%. Sedangkan penggunaan internet pada 

komputer menurut sebanyak 40%. Hal tersebut menunjukkan potensi smartphone 

yang begitu besar pada masa kini. Masyarakat cenderung lebih banyak mengakses 

internet melalui smartphone daripada melalui laptop atau komputer. 

 Untuk usia remaja itu sendiri, riset yang telah dilakukan oleh lembaga PBB 

untuk anak-anak, UNICEF, bersama para mitranya menunjukkan bahwa 98% 

remaja mengaku tahu tentang internet dan 79.5% diantaranya adalah pengguna 

internet. Lebih dari setengah responden, yaitu sebanyak 52% menggunakan ponsel 

untuk mengakses internet. Selain itu, Lembaga riset Childwise yang berbasis di 

Inggris melakukan riset dan mengungkapkan bahwa remaja masa kini rata-rata 

menghabiskan waktu 6.5 jam per hari untuk beraktivitas dengan gadget-nya, 

dimana sepertiga responden menyatakan bahwa mereka tidak bisa hidup tanpanya. 

 Melihat banyaknya remaja yang menggunakan gadget untuk mengakses 

internet, dan kecenderungan remaja untuk menghabiskan begitu banyak waktu 

dengan gadget-nya memperkuat pendapat penulis bahwa media yang paling tepat 

untuk tugas akhir ini adalah aplikasi mobile. Seperti sepertiga responden yang 

mengaku tidak bisa hidup tanpa gadget, diharapkan perancangan aplikasi renungan 

harian untuk mobile ini juga dapat membuat pengguna merasa ‘tidak bisa hidup’ 

tanpa renungan harian. 
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3.2 Studi Existing 

Pada perancangan aplikasi renungan harian remaja Kristen ini, penulis hendak 

mengambil contoh aplikasi renungan harian yang sudah ada. Penulis menemukan 

aplikasi Warung Sate Kamu, sebuah aplikasi renungan harian yang juga 

diperuntukkan bagi remaja. 

 

Gambar 3.9 Tampilan Awal aplikasi WSK 

(Sumber: Screenshot aplikasi WSK) 

 

Ketika pertama kali membuka aplikasi, user akan langsung disuguhkan daftar 

bacaan renungan harian beberapa hari terakhir. Pada bagian atas ditampilkan 
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semacam iklan mengenai update terakhir yang terdapat pada aplikasi. Action Bar 

menampilkan icon menu, nama aplikasi, dan icon search. 

 

Gambar 3.10 Tampilan Konten aplikasi WSK 

(Sumber: Screenshot aplikasi WSK) 

 

Konten renungan harian dihiasi dengan gambar kutipan kata-kata mutiara yang 

memenuhi hampir seluruh layar. Di bawah gambar, baru ditampilkan judul bacaan 

renungan, tanggal, bacaan Alkitab, dan juga bacaan renungan hari itu. Aplikasi ini 

diperlengkapi dengan fitur like dan share dimana user dapat memberikan rasa 
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sukanya pada konten hari tersebut, dan dapat membagikannya kepada teman atau 

kerabat. 

 

Gambar 3.11 Tampilan Side Bar aplikasi WSK 

(Sumber: Screenshot aplikasi WSK) 

 

Pada side bar, user dapat menemukan berbagai pilihan menu dan fitur. Aplikasi ini 

menyediakan 3 fitur utama yaitu fitur Pena Kamu dimana user dapat menulis 

artikel, puisi, atau cerpen; fitur Media Kamu dimana user dapat mencari 

wallpaper, video, atau musik yang diinginkan; dan fitur Komik Kamu dimana user 

dapat membaca komik. Aplikasi ini menyediakan begitu banyak fitur yang 
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beragam, tetapi berdasarkan survei yang dilakukan penulis ke beberapa user, 

mayoritas user hanya memanfaatkan bacaan renungan hariannya saja tanpa 

memperdulikan fitur-fitur lainnya. Salah satu user berpendapat bahwa terlalu 

banyaknya fitur dalam aplikasi tersebut malah membuatnya bingung. Untuk 

tampilan desainnya, aplikasi WSK memiliki desain yang cukup sederhana, namun 

mungkin kurang menarik bagi remaja karena warnanya yang monoton. 

3.3 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Aplikasi 

Tabel 3.1 Tabel Analisis SWOT Aplikasi 

STRENGTH 

- Konten disesuaikan dengan 
kehidupan remaja 

- Penyajian desain UI dengan 
visual yang berbeda 

- Penambahan beberapa fitur yang 
unik 

- Praktis, tidak banyak menu 

WEAKNESS 

- Perlu gadget dan download 
terlebih dahulu 

- Memerlukan kuota internet 
karena bersifat online 

- Fitur terbatas (hanya sedikit) 

OPPORTUNITY 

- Tingkat pemasaran aplikasi 
mudah lewat playstore 

- Dapat menjadi sarana renungan 
harian yang menarik bagi remaja 

- Dapat menjadi media bagi 
gereja-gereja untuk 
menyebarkan renungan harian 

THREAT 

- Sudah adanya aplikasi serupa 
- Kemauan user untuk membaca 

renungan harian 
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