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Definisi Interaksi 

• KBBI; 

• Hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, 
antarhubungan. 

• Hubungan antara orang yang satu dan yang lain dengan 
menggunakan bahasa. 

• Interaksi : Komunikasi antara pengguna dan sistem  
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Kerangka Kerja Interaksi 

Kenapa? 

 Mengijinkan kontekstualisasi, menampilkan pandangan global 

Kerangka Kerja Interaksi Donald Norman 

 Tahapan 

Pengguna menentukan tujuan 

Merumuskan keinginan 

Menspesifikasikan aksi pada  antarmuka 

Mengeksekusi aksi 

Mempersepsi status sistem 

Menginterpretasikan status sistem 

Mengevaluasi status sistem yang berhubungan dengan tujuan 
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Kerangka Kerja Interaksi 

 Kerangka Kerja Interaksi Abowd dan Beale 

 Mempunyai 4 bagian 

 User 

 Input 

 Sistem 

 Output 
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Kerangka Kerja Interaksi 

 Kerangka Kerja Interaksi Abowd  dan Beale 
           
 
             Output 
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Kerangka Kerja Interaksi 

• Setiap bagian memiliki bahasa yg unik 

• Interaksi memerlukan  translasi 

• Keinginan pengguna ditranslasikan kedalam aksi pada 
antarmuka, ditranslasikan kedalam perubahan status sistem, 
kemudian  terrefleksikan dalam tampilan output, yang akan 
diinterpretasikan oleh pengguna. 

• Tidak hanya dibatasi untuk sistem komputer elektronik 

• Mengidentifikasi semua komponen utama yang terlibat dalam 
interaksi 

• Mengijinkan beberapa komparatif dari sistem 

• Suatu abstraksi 
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Kesulitan Eksekusi 

• Karena adanya jarak (Gulf) 

• Representasi mental pengguna 

• Komponen fisik 

• Status sistem 

• Jarak pemisah tersebut adalah perbedaan antara keinginan 
pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sistem. 
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Ergonomi 

• Suatu bidang studi yang mencari atau 
menangani desain peralatan dan tugas-tugas 
yang cocok dengan kapabilitas manusia beserta 
batasnya, atau disebut juga dengan faktor 
kenyamanan kerja. 

• Ergonomi harus bisa memahami suatu kondisi 
manusia, baik dari segi anatomi, fisiologi, 
psikologi, engineering, manajemen, dan desain/ 
perancangan untuk melaksanakan tugas yang 
berguna. 
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Perinsip Ergonomi 

• Prinsip Fisikal 

• Menjadikan segala sesuatunya mudah dijangkau 

• Bekerja dengan tinggi yang sesuai 

• Bekerja dengan postur yang sesuai 

• Mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan 

• Meminimalkan kepenatan/ keletihan 

• Memberikan jarak ruang dan akses 

• Menahan getaran 

• Pencahayaan yang tepat 

• Temperatur yang tepat 
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Perinsip Ergonomi 

• Prinsip kognitif 
• Adanya standarisasi 

• Membuat stereotip 

• Menghubungkan aksi dengan persepsi 

• Mempermudah pemaparan suatu informasi 

• Menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail 

• Memberikan image/ gambaran yang jelas 

• Memberikan umpan balik secara tepat 
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Konteks Sosial dan Organisasi 

• Untuk orang lain – keinginan untuk menjadikan berkesan, 
kompetisi, ketakutan dari suatu kegagalan 

• Motivasi – ketakutan, kesetiaan, ambisi, kepuasan diri 

• Sistem yang tidak cukup mewadahi interaksi ini dapat 
menyebabkan frustasi dan berkurangnya motivasi. 

12 



3/22/2019 

3 

GAYA Interaksi 

• Interaksi bisa dilihat sebagai dialog antara 
pengguna dan komputer 

• Beberapa aplikasi diketahui memiliki gaya dialog 
yang berbeda-beda. 
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Macam Gaya Interaksi/ Gaya Dialog 
 
1. Dialog berbasis perintah baris(command line 

dialogue) 
2. Dialog berbasis pertanyaan 
3. Antarmuka berbasis bahasa alami 
4. Menu 
5. Dialog berbasis pengisian borang (form filling 

dialogue) 
6. Antarmuka berbasis Windows, icon dan Pointer 
7. Manipulasi langsung (direct manipulation) 
8. Antarmuka berbasis interaksi grafis 
Dll. 
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Dialog berbasis perintah 
baris(command line dialogue) 

Cara mengekspresikan instruksi ke komputer secara langsung 

Dapat berupa tombol-tombol fungsi, karakter tunggal, 
singkatan pendek, keseluruhan kata atau kombinasi dari hal-
hal ini. 

 Sesuai untuk tugas-tugas yang berulang 

 Lebih baik untuk pengguna yang sudah pakar 

 Menawarkan akses langsung ke fungsionalitas sistem 

 Nama perintah/ singkatan haruslah bermakna 
(memiliki arti) 

 Contoh sistem unix 

15 

Contoh tampilan pada sistem unix versi 7 
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Menu 
• Kumpulan option (opsi pilihan) yang ditampilan pada layar 

• Pilihan  terlihat sehingga mengurangi recall – bergantung pada 
pengenalan sehingga nama haruslah bermakna 

• Dipilih menggunakan mouse, tombol numerik atau alfabet 

• Seringkali pilihan-pilihan tersebut dikelompokan secara hirarki : 
perlu pengelompokan yang pantas 

• Sistem menu dapat terdiri dari : 

• Murni berbasis teks 

• Dapat memiliki komponen grafis 
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Contoh Menu 
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Antarmuka Windows 
(penjendelaan) 

Sebuah jendela menjalankan program mandiri, terisolasi dari 
program lain yang (jika dalam sistem operasi multi-program) 
dijalankan pada saat yang sama di jendela lain.  

 Dapat mengandung teks atau grafik 

 Dapat digerakkan atau diubah ukurannya 

 Dapat saling menumpuk (overlapping) dan mengaburkan 
satu dan lainnya, atau dapat ditempatkan satu dan 
sebelahnya seperti penempatan ubin (tiled) 

 Scrollbars (balok penggulung) mengijinkan pengguna untuk 
menggerakkan isi dari window ke atas dan ke bawah atau 
dari satu sisi ke sisi lainnya. 

 Title bars (balok nama) menampilkan nama dari window. 
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Contoh  
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Antarmuka Icon 

Gambar atau citra Kecil 

Digunakan untuk merepresentasikan beberapa 
objek dalam antarmuka, seringkali sebuah 
window 

Windows dapat ditutup/ dialihkan bentuknya ke 
representasi kecil (di-ikon-kan) mengijinkan 
pelbagai window untuk bisa diakses. 

Terdapat pelbagai macam dan variasi dari ikon- 
gaya kelas tinggi atau pun representasi realistik 
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Antarmuka Pointer 

• Komponen yang penting, karena gaya WIMP bergantung 
pada penunjukan (pointing) dan pemilihan sesuatu seperti 
misalnya ikon dan item-item menu 

• Biasanya menggunakan mouse untuk melakukan penunjukan ini 
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Dialog berbasis pengisian borang (form 
filling dialogue) 

• Layar berbentuk borang kertas 

• Untuk masukan data atau temu kembali data 

• Data diletakkan pada tempat yang relevan 

• Membutuhkan desain yang baik dan fasilitaspengkoreksi 
yang jelas 
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Antarmuka berbasis bahasa alami 
(Bahasa Sehari-hari) 

• Opsi yang atraktif : familiar, sudah dikenali 

• Dapat menggunakan pengenalan bicara atau menuliskan 
bahasa sehari-hari 

• Masalah : 

• Ketidakjelasan (vague) 

• Kerancuan (ambigu) 

• Satu solusi – cobalah untuk memahami suatu bagian kecil 
dahulu sebelum melangkah ke berikutnya. 
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Antarmuka Pertanyaan 

• Pengguna dipandu melalui iterasi  menggunakan serangkaian 
pertanyaan 

• Sesuai untuk pengguna pemula tapi fungsionalitasnya 
terbatas 

• Sering dugunakan dalam sistem informasi 

• Contoh : SQL – Syntax Query Language digunakan untuk 
membuat pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari 
database 
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Antarmuka Manipulasi 
Langsung  
Gaya yang melibatkan representasi terus menerus dari objek 

yang menarik dan adanya tindakan yang cepat, reversibel, 
dan tindakan tambahan, serta umpan balik dari pengguna. 

Tujuan manipulasi langsung adalah memungkinkan pengguna 
untuk memanipulasi objek yang disajikan kepada mereka 
dengan menggunakan tindakan yang sesuai dan lebih 
menyerupai tindakan dunia nyata.  

Contoh dari manipulasi langsung adalah mengubah ukuran 
bentuk grafis seperti persegi panjang dengan menyeret sudut 
atau tepi persegi dengan mouse. 
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Beberapa Karakteristik Gaya 
Interaksi/ Ragam Dialog 
1. Inisiatif 

2. Keluwesan 

3. Kompleksitas 

4. Kekuatan 

5. Beban Informasi 

6. Konsistensi 

7. Umpanbalik 

 - Observabilitas 

 - Kontrolabilitas 

8. Efisiensi 

9. Keseimbangan 27 

Inisiatif 

Sifat dasar dari semua dialog 

Inisiatif oleh komputer 

Pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari 
komputer 

Definisi himpunan yang ditetapkan sebelumnya 

• Contoh: yes/no,menu 

Inisiatif oleh pengguna 

Keterbukaan lebih luas 

• Contoh: command line 
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Keluwesan 

Kemampuan untuk mencapai suatu tujuan    
    lewat cara yang berbeda 
Menyediakan sejumlah perintah alternatif dengan 

hasil yang sama / setara 
Shortcut 

Menyesuaikan diri dengan kemampuan  
    pengguna (customized) 
Menu pemula dan mahir 
Shortcut 
command line 

Personalisasi 29 

Kompleksitas 

• Tidak perlu membuat antarmuka lebih dari yang 
diperlukan 

• Pengelompokan 

• Hirarki 

• Bayangkan bila tanpa hirarki 

• Terlalu bertingkat juga merepotkan 
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Kekuatan 

• Jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk 
sebuah perintah 

• Pengguna mahir: merasa tersiksa bila harus 
menempuh jalan panjang? 

• Pengamanan terhadap kemampuan yang destruktif 

• Select all /delete elements 

• Format partisi 
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Beban Informasi 

• Disesuaikan dengan level pengguna 

• Disesuaikan dengan konteks 

• Contextual help 

• Bertahap 

• Halaman (page) 

• Modul 

• Scrollbar 
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Konsistensi 

• Ekstrapolasi (penghitungan/ ramalan) 
pengetahuan (analogi) untuk opsi-opsi baru 
• Saya biasanya memakai... 

• Sintaks / keyword yang baku/ standar 
• Warna, suara, dialog 

• Bahaya, reminder, warning, notifikasi 

• Pengelompokan 

• Tata letak 

• Format 
• Tgl/bln/thn, Thn/bln/tgl, L/P, P/W 
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Umpan Balik 

• Respon dari sistem atas satu perintah 
• Ok, command error 

• Button yang ditekan 

• Observability 
• Dapat diamati,misal indikator progress   

• Menyembunyikan detail rumit 

• Controlability 
• Dapat dikendalikan 

• Kemana akan pergi, sampai dimana, apakah dapat 

        dibatalkan 
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Keseimbangan 

• Beban antara pengguna dan komputer 
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TERIMAKASIH 

 

36 


