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PEMAHAMAN & 
KONSEPTUALISASI 

INTERAKSI



Intro

• Secara umum interaction designer memulai proses pengembangan dengan 

melakukan riset terhadap user, kemudian membuat sketsa dari ide. 

• Penting untuk mengetahui dengan jelas mengapa dan bagaimana interaksi 

dirancang, karena akan dapat menghemat waktu, effort, dan dana saat proses 

pengembangan. 

• Pemahaman tidak didapatkan hanya dengan checklist, tetapi praktik untuk 

mengidentifikasi, memahami dan menilai masalah. 



Memahami Masalah dan 
Konseptualisasi Interaksi
• Dalam proses penciptaan produk yang interaktif, perlu untuk pertama kali membuat 

rancangan interface, serta teknologi dan gaya interaksi yang akan digunakan 

(multitouch, speech, GUI, head-up display, augmented reality). 

• Mengidentifikasi usability dan user experience goals merupakan langkah awal untuk 

memahami area permasalahan, kemudian dapat dilanjutkan dengan membuat 

asumsi. 

• Asumsi berarti memikirkan kemungkinan lain secara terbuka, dengan membuat asumsi 

akan memunculkan beberapa ide lain. Proses pengembangan asumsi dilakukan 

dengan mengidentifikasi aktivitas manusia dan interaksinya yang cukup rumit, 

kemudian berpikir bagaimana meningkatkan interaksi tersebut melalui penambahan 

fungsi tertentu. 



Memahami Masalah dan 
Konseptualisasi Interaksi
• Manfaat dari konseptualisasi :

• Orientasi  memungkinkan desainer untuk menanyakan pertanyaan spesifik mengenai 

bagaimana model konseptual akan dipahami oleh target user

• Open-mindedness  mencegah desainer fokus pada satu hal

• Common ground  memungkinkan desainer menentukan batasan dan persetujuan dalam 

proses perancangan, agar tidak terjadi masalah ke depannya



Model Konseptual

• Manfaat konseptualisasi model sampai di tingkat tertentu adalah, membantu desainer 

untuk “meluruskan” pikiran mereka, sebelum benar-benar bertindak. 

• Model konseptual yang baik adalah “obvious”, dimana terlihat jelas apa operasi yang 

bisa dilakukan user. 

• Model konseptual pada dasarnya menyediakan strategi dan kerangka kerja 

perancangan interaksi. Komponen utamanya,

• Metafora dan anlogi yang memungkinkan user memahami apa maksud dari produk dan 

bagaimana produk ini digunakan untuk membantu aktivitas mereka

• Konsep fungsi produk, seperti, apa tugas utama produk, atribut, jenis operasi yang dapat 

dijalankan

• Hubungan antar konsep lain

• Pemetaan antara konsep dengan user experience



Metafora Interface

• Metafora merupakan komponen penting dalam model konseptual. Hal ini akan 

memberikan struktur yang mirip dengan kenyataan tetapi memiliki behavior dan 

properti sendiri. 

• Metafora memberikan perbandingan antara cara kerja mesin dengan aktivitas sehari-

hari. 

• Metafora interface dimaksudkan untuk menyediakan entitas familiar, yang 

memungkinkan user untuk segera memahami dan menyerap model konseptual, dan 

tahu bagaimana membuat inteface. 



Tipe Interaksi

Instructing

Conversing

Manipulating

Exploring



Tipe Interaksi...
Instructing
• Tipe interaksi ini mendeskripsikan 

bagaiman user menjalankan aktivitas 
dengan “menyuruh” sistem apa yang 
harus dilakukan. Contohnya dengan 
cara menekan tombol untuk mengetik 
karakter atau melakukan proses 
selanjutnya. 

• Tipe instruksi ini banyak dikembangkan 
pada home entertainment systen, 
perangkat elektronik, dan komputer. 

• Salah satu keuntungan dari 
merancang interaksi tipe ini adalah 
kecepatan dan efisiensi.



Tipe Interaksi
Conversing
• Tipe interaksi ini user berdialog dengan 

sistem. 

• sistem dirancang untuk merespon user, 
sehingga tercipta komunikasi 2 arah.

• Tipe ini biasa diterapkan pada aplikasi 
dimana user perlu untuk mencari tahu 
informasi spesifik, contoh, search engines. 

• Teknologi yang biasa digunakan untuk 
tipe interaksi ini salah satunya adalah 
voice-recognition

• Manfaat tipe interaksi ini, memungkinkan 
user berinteraksi dengan sistem dengan 
cara yang familiar.  



Tipe Interaksi...
Manipulating

• Bentuk interaksi ini memungkinkan user 
untuk memanipulasi objek. 

• Interaksi biasa dilakukan dengan 
moving, selecting, opening, closing, 
zoom in dan out, stretching, shrinking, 
dll. 

• Manfaat tipe interaksi ini:

• Membantu beginners mempelajari fungsi 
dasar sistem dengan lebih cepat

• Memungkinkan experienced user untuk 
bekerja lebih cepat

• Memungkinkan infrequent user untuk 
mengingat bagaimana sistem bekerja



Tipe Interaksi...
Exploring

• Model interaksi ini memungkinkan user 

berpindah melalui lingkungan virtual / 

fisik. Contoh, virtual 3D. 

• Lingkungan virtual 3D dibangun 

dengan melibatkan rancangan dunia 

virtual bagi user untuk berpindah dari 

satu tempat ke tampat lain (untuk 

belajar), serta dunia fantasi (untuk 

bersosialisasi). 

• Tipe interaksi ini bekerja dengan 

sensing technology, yang endeteksi 

gerakan tubuh tertentu. 



Paradigma, Visi, Teori, Framework

• Sumber lain yang disa digunakan untuk merancang adalah paradigma, visi, teori dan 

framework

• Paradigma  mengenai fenomena yang ingin diangkat

• Vision  masa depan dalam pengembangan interaksi

• Framework  kerangka kerja yang telah banyak diperkenalkan, yang membantu desainer 

membatasi ruang lingkup user experience dari interaksi yang dirancang. 



C

THANK YOU



