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CARA MENGGUNAKAN APLIKASI 

1. Login & Registrasi 

 Pada saat membuka aplikasi pertama kali akan diberikan pilihan buat akun 

baru atau masuk akun. Jika ingin mendaftar akun baru pilih pilihan buat akun baru, 

dan bila telah memiliki akun pilih pilihan masuk akun. 

 
Gambar Tampilan Awal 

 Jika pengguna memilih pilihan membuat akun baru maka akan menampilkan 

tampilan registrasu untuk mendaftar. Pendaftaran akun ini terdiri dari 3 isian yaitu 

Nama pengguna yang akan digunakan, Email dan password untuk melakukan login 

kembali jika pengguna telah melakukan logout. 
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Gambar Tampilan Registrasi 

 Jika pengguna memilih pilihan masuk akun, maka aplikasi akan menampilkan 

2 isian pada tampilan login yaitu Email dan Password yang sama yang digunakan 

saat mendaftar pertama kali untuk masuk ke akun pengguna.  

 
Gambar Tampilan Login 
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2. Tampilan Daftar Teman 

 Pertama kali yang akan ditampilkan setelah pengguna melakukan login atau 

registrasi adalah halaman daftar teman. Pada pengguna yang baru pertama kali 

mendaftar pada halaman daftar teman kosong karena belum menjalin pertemanan 

dengan pengguna lain. 

 
Gambar Tampilan Daftar Teman 

 Tampilan awal ini juga dilengkapi dengan menu dibagian tombol kanan atas 

layar dengan simbol titik 3. Menu yang ada yaitu pengaturan akun untuk mengubah 

foto dan info/status pengguna, daftar pengguna yang menampilkan seluruh 

pengguna aplikasi dan Logout untuk keluar dari akun saat itu. 

 
Gambar Tampilan Menu 
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3. Tampilan Pengaturan Akun 

 Pengguna dapat mengatur akunnya dengan fitur mengubah foto profil dan 

status/info dengan memilih menu pengaturan. 

 
Gambar Tampilan Pengaturan Akun 

 Saat pengguna memilih foto profil pengguna akan ditampilkan tampilan 

galeri foto yang dapat dipilih dan ukurannya disesuaikan menurut program yang 

memilih ukuran 1x1 atau persegi sama sisi.  
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Gambar Tampilan Memilih Foto Profil 

 Sedangkan dalam mengganti info/status, pengguna diberi batasan yaitu 38 

karakter dalam kolom status/info nya. Jika ingin menyimpan perubahan status tekan 

tombol “SIMPAN PERUBAHAN”. 

 
Gambar Tampilan Edit Status/Info Profil 

 

4. Tampilan Daftar Pengguna 

 Pengguna dapat melihat pengguna lain yang memakai aplikasi yang sama 

pada menu daftar pengguna yang menampilkan nama, foto profil, dan status/info 

pengguna dengan fitur pencarian berdasarkan nama pengguna yang akan diurutkan 

sesuai abjad.  
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Gambar Tampilan Daftar Pengguna 

 

5. Tambah Teman 

 Dalam daftar pengguna, pengguna dapat memilih pengguna lain dengan 

menekan profil pengguna dan akan ditampilkan tampilan profil pengguna dari sudut 

pandang pengguna lain. 

 
Gambar Tampilan Profil Pengguna 
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 Dari tampilan profil pengguna seperti pada gambar diatas pengguna dapat 

mengirim permintaan pertemanan dan membatalkan permintaan serta menolak 

permintaan pertemanan maupun membatalkan status pertemanan dengan pengguna 

lain. 

 Saat pengguna menerima permintaan pertemanan maka akan muncul 

notifikasi pada bagian atas layar dengan menginfokan siapa pengguna yang 

mengirim permintaan pertemanan. Pengguna hanya perlu menekan notifikasi yang 

nanti akan diarahkan langsung ke aplikasi bila berada diluar aplikasi dan diarahkan 

ke profil pengirim permintaan apabila sedang membuka/menggunakan aplikasi. 

 
Gambar Notifikasi Permintaan Pertemanan 

 

6. Mengirim Pesan Chat 

 Pengguna dapat mengirim pesan chat hanya kepada pengguna lain yang telah 

masuk ke dalam daftar teman dan status pertemanan. Dengan memilih salah satu 

teman dalam daftar teman akan memunculkan pilihan seperti pada gambar 4.12 lalu 

pilih pilihan “Kirim Pesan”. 
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Gambar Pilihan pada Daftar Teman 

 Kemudian pengguna akan ditampilkan tampilan ruang chatting. Pengguna 

dapat mengirim pesan dengan mengisi kolom yang telah disediakan dibawah layar, 

lalu mengirim pesan yang telah ditulis dengan menekan tombol panah disamping 

kanannya.  

 
Gambar Tampilan Ruang Chatting 
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 Pesan chat yang dikirim pengguna menggunakan latar belakang putih 

sedangkan pesan yang dikirim oleh lawan bicara menggunakan latar belakang 

pesan biru. 

 Dalam fitur kirim pesan ini pengguna dapat mengirim lokasi dimana pesan 

dibuat dengan mengaktifkan perangkat GPS pada perangkat Android. Namun 

apabila pengguna tidak ingin lokasi dikirimnya pesan ditampilkan, pengguna dapat 

menonaktifkan perangkat GPSdan yang akan ditampilkan berupa “GPS sedang 

OFF” pada pesan chat pengguna.  

 

 

 
 


