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Intro

• Rancangan/ Desain merupakan suatu aktivitas yang bersifat praktik dan 

membutuhkan kreativitas, dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah produk 

yang dapat membantu User mencapai tujuan. 

• Hal yang sangat perlu dipertimbangkan dalam Interaction Design :

• Teori dasar perancangan

• Teknik pengumpulan dan analisa data untuk memahami kebutuhan User



What is Involved in Interaction Design

• Initial stage of Interaction Design:

• Membuat daftar UX goals dan Usability Goals untuk sistem/ aplikasi yang akan dikembangkan

• Buatlah sketsa sederhana (screen based), untuk menunjukkan fungsi utama dari sistem, serta 

bagaimana tampilan dan “rasa” dari sistem secara umum. 

• Pikirkan prosedur untuk menjalankan aktivitas dalam sistem.

• Design menyangkut kegiatan :

• Pendataan kebutuhan

• Merancang solusi (dan alternatifnya)

• Membuat interactive version atas solusi

• Evaluasi



The Importance of Involving Users

• Cara terbaik adalah dengan melibatkan real Users selama proses pengembangan. 

• Expectation management

• Merupakan proses yang menjamin bahwa ekspektasi User terhadap produk terealisasi. 

• Tujuannya adalah untuk menghilangkan “keterkejutan” User saat menerima produk. 

• Usahakan untuk melebihi ekspektasi User

• Hal ini juga baik agar User merasa “memiliki” produk. Sehingga, User akan lebih 

memberikan dukungannya. 



Degrees of User Involvement

• Co-opted

• Kontribusi terbesar datang dari User. 

• Full time

• Part time

• Limited time

• Kept informed

• User selalu diberikan “update” mengenai proyek pengembangan. 

• User dapat memberikan masukan melalui sebuah workshop



User-Centered Approach

• 3 prinsip (Gould and Lewis, 1985):

• Early focus on Users and Tasks:

• Pertama, memahami siapa User, dengan cara mempelajari karakter kognitif, behavior, anthropomorphic, 

dan attitude.

• Membutuhkan observasi User saat melakukan aktivitas, mempelajari aktivitas tersebut, serta melibatkan 

User pada proses parancangan

• Empirical measurement

• Pada tahap awal pengembangan, dibuat skenario, mengenai kinerja dan reaksi User, kemudian diukur 

• Kemudian User akan berinteraksi dengan simulasi dan prototipe, kemudian diukur dan dianalisa

• Iterative design

• Ketika masalah ditemukan saat testing, masalah tersebut diperbaiki dan diujikan kembali. 

• Dilakukan observasi untuk mengamati dampak terhadap perbaikan yang dilakukan



Basic Activity of Interaction Design

• Establishing Requirements

• Penentuan kebutuhan User melalui teknik pengumpulan dan analisa data

• Designing Alternatives

• Menawarkan solusi dan alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut

• Prototyping

• Membuat produk  menguji  memperbaiki  menguji kembali

• Evaluating

• Pengukuran terhadap usability dan penerimaan produk, sesuai dengan kriteria Usability dan UX 

yang telah ditetapkan



Interaction Design Lifecycle Model
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