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CASPEK KOGNITIF



Intro

• Sudah menjadi hal yang umum bahwa manusia cenderung untuk merubah perhatian 

mereka jika dihadapkan pada beberapa pekerjaan (multiple tasks), atau fokus pada 

satu pekerjaan dalam waktu yang lama.

• Daripada fokus pada pekerjaan penting, kita lebih menunggu hal-hal menyenangkan 

lainnya (email, Facebook, news feed, tweet, dll)

• Mempelajari Human Cognition, akan membantu pemahaman terhadap bagaimana 

kemampuan dan batasan manusia ketika berhadapan dengan teknologi. 

• Aspek kognitif akan memberikan pemahaman tentang bagaimana merancang 

Interaction Design yang dapat memperkuat kemampuan manusia, dan menutupi 

kelemahannya. 



What is Cognition

• Kognitif dapat dideskripsikan sebagai jenis proses yang spesifik, contoh : perhatian, 

persepsi, mengingat, belajar, membaca, berbicara, mendengarkan, penyelesaian 

masalah, perencanaan, pengambilan keputusan. 

• Penting untuk diketahui bahwa proses kognitif saling bergantung satu sama lain. 

• Aspek kognitif yang paling relevan adalah pehatian (attention) dan pengingat 

(memory). 



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Attention
• Attention merupakan proses pemilihan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi. Aspek 

ini membutuhkan sensor audio dan visual. 

• Contoh, sensor audio, saat kita menunggu nama kita dipanggil dalam sebuah antrian.

• Contoh sensor visual, scanning news feed/ live feed untuk mengecek apakah tim 

olahraga favorit kita menang. 

• Attention memungkinkan kita untuk fokus pada informasi yang relevan dengan apa 

yang sedang kita kerjakan. 

• Tingkatan proses ini bergantung pada :

• Apakah user memiliki tujuan yang jelas

• Apakah informasi yang user butuhkan “terihat mencolok”



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Attention
• Implikasi design pada Aspek Kognitif Attention adalah:

• Buatlah informasi “mencolok” ketika dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu

• Gunakan teknik-teknik seperti grafik animasi, warna, underlining, urutan, dll

• Hindari memenuhi Interface dengan terlalu banyak informasi. Terutama untuk penggunaan 

warna, suara, dan grafik



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Attention



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Perception
• Persepsi mengacu pada bagaimana informasi didapatkan melalui organ sensorik yang 

berbeda, mata, telinga, dan jari, kemudian ditransformasikan menjadi experience 

atas, obyek, kejadian, suara dan rasa. 

• Persepsi menjadi proses kognitif yang kompleks karena melibatkan proses kognitif 

lainnya, seperti, memory, attention, dan language. 

• Dalam Interaction Design, penting untuk menyajikan informasi yang dapat dengan 

mudah dirasakan dengan cara yang diinginkan. 

• Kebanyakan Web Designer merekomendasikan penggunaan blank space (white 

space) ketika mengelompokkan obyek pada layar, sehingga membantu user untuk 

melihat dan melokasikan item dengan lebih mudah dan cepat. 



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Perception
• Implikasi Perception pada Interaction Design  repsentasi informasi harus dirancang 

agar jelas dan mudah dikenali meskipun diakses dari berbagai media

• Representasi icon dan grafik harus memungkinkan user membedakan artinya dengan mudah

• Birdering dan spacing merupak cara yang efektif untuk mengelompokkan informasi, sehingga 

membuatnya lebih mudah ditemukan

• Suara harus dapat didengar dan dapat dibedakan, sehingga user dapat mengerti artinya

• Speech output harus meungkinkan user membedakan setiap kata yang keluar, sehingga 

mudah dipahami artinya

• Text harus mudah dibaca dan dibedakan dengan backgroundnya



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Memory
• Memory melibatkan pemanggilan pengetahuan yang memungkinkan user untuk 

mengambil tindakan yang tepat. 

• Tidak mungkin bagi manusia untuk mengingat semua hal yang mereka alami (lihat, 

dengar, rasakan). 

• Proses penyaringan (filtering( digunakan untuk menentukan infromasi apa yang akan 

diproses dan diingat selanjutnya. 

• Kerja proses filtering : 1) encoding, 2) penentuan informasi yang akan ditampilkan, 3) 

interpretasi informasi. Hal ini bergantung pada kemampuan user untuk memanggil 

informasi, serta attention yang diberikan. 

• Beberapa contoh fenomena Memory:

• Informasi yang diterima diluar konteks informasi disimpan

• It is easier to recognize than to recalling



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Memory
• Implikasi aspek Memory dalam Interaction Design:

• Jangan membebani user dengan prosedur yang rumit

• Rancanglah Interface yang recignizable, bukan recall, seperti menggunakan menu, icon, dll

• Berikan user beragam fasilitas yang dpat mereka gunakan untuk encoding informasi digital, 

agar dapat dengan mudah diakses kembali. Contoh dengan menggunakan kategori, warna, 

tag, time stamping, dll.



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Learning
• Secara umum, manusia kesulitan untuk mempelajari sesuatu melalui instruksi atau 

panduan, mereka lebih suka untuk belajar dengan praktik langsung. 

• GUI dan direct manipulation interface cocok untuk diterapkan pada aktivitas 

pembelajaran seperti ini, karena memungkinkan user untuk meng-undo tindakan 

mereka. 

• Salah satu manfaat teknologi interaktif adalah dapat menyediakan cara-cara 

alternatif untuk merepresentasikan dan berinteraksi dengan informasi, yang tidak 

didapatkan melalui, buku, misalnya. 

• Implikasinya terhadap Interaction Design:

• Rancanglah interface yang eksploratif

• Rancanglah interface yang membatasi dan memandu user untuk memeilih tindakan yang 

benar ketika sedang belajar



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Reading, Speaking, Listening
• Reading, speaking, listening merupakan 3 bentuk processing language yang hampir 

sama, dengan properti yang berbeda.

• Kesamaannya adalah, arti dari kata/frase yang disajikan sama, meskipun dengan 

dibaca, dibicarakan, maupun didengarkan. 

• Perbedannya :

• Written language lebih bersifat permanen dibandingkan dengan didengarkan.

• Membaca bisa lebih cepat, dibanding berbicara atau mendengarkan. 

• Mendengarkan membutuhkan kemampuan kognitif yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

membaca dan berbicara. 

• Written language lebih bersifat grammatical, sedangkan spoken language tidak. 



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Reading, Speaking, Listening
• Implikasinya terhadap Interaction Design:

• Minimalkan panjang speech-based menus dan instruksi. 

• Berikan penekanan pada informasi/ instruksi yang voice-based

• Berikan fasilitas untuk memperbesar text pada layar, tanpa mempengaruhi format



Aspek Kognitif dan Implikasinya...
Problem solving, planning, reasoning, 
decision making
• Aspek kognitif ini, menyangkut aspek kognitif lain seperti, berpikir apa yang harus 

dilakukan, mengenali pilihan yang ada, serta mengenali konsekuensi dari setiap 

pilihan. 

• Implikasi terhadap Interaction Design :

• Sediakan informasi tambahan yang mudah diakses, untuk lebih mempermudah user 

memahami lebih lanjut

• Gunakan fungsi-fungsi yang sederhana dan mudah diingat pada interface



Cognitive Frameworks

• Terdapat beberapa teori dan frameworks seputar kognitif yang dikembangkan untuk 

menjelaskan dan memprediksi perilaku User. 

• Internal :

• Gulfs of Execution and Evaluation

• Information Processing 



Gulfs of Execution and Evaluation

• Teori ini menggambarkan ‘gaps’ yang ada 
antara user dan Interface. 

• Digunakan untuk menunjukkan bagaimana 
merancang interaksi yang memungkinkan 
user untuk bekerja sama. 

• Bagian pertama, Execution, menjelaskan 
jarak antara user dengan sistem

• Bagian kedua, Evaluation, menunjukkan jarak 
antara sistem terhadap User. 

• Desainer dan User harus mempertimbangkan 
cara kerja ‘jembatan’ ini, untuk mengurangi 
cognitive effort yang diperlukan saat 
menjalankan tugas. 

• Dapat dilakukan dg, merancang Interface 
yang sesuai dengan karakteristik psikologis 
User



Information Processing

• Model teori ini merupakan dasar untuk memprediksi kemampuan manusia. 

• Hal ini berkaitan dengan, seberapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk 

mengambil tindakan dan merespon berdasarkan pada stimulus yang diberikan, serta 

bottleneck yang mungkin terjadi saat dihadapkan pada terlalu banyak informasi. 



Memori Manusia

• Secara umum terdapat 3 jenis/fungsi memori pada manusia:

• Sensor memory

• Short term memory

• Long term memory



Sensor Memory

• Bekerja sebagai tempat penyimpan sementara (buffer) untuk menerima stimulus dari
indera.

• Terdiri dari 3 saluran penyaring :

• iconic : menerima stimuli penglihatan (visual)

• echoic : menerima stimuli suara

• haptic : menerima stimuli sentuhan

• Isi memori selalu diperbaharui setiap kali ada stimuli yang masuk, contoh : kita dapat
mengetahui perubahan letak jari tangan kita yang digerakkan di depan mata kita.

• Informasi akan dilanjutkan ke memori jangka pendek dengan catatan hanya stimuli
yang dibutuhkan saat itu, berupa perhatian pikiran pada salah satu dari sekian banyak
stimuli yang masuk



Short Term Memory

• Memori jangka pendek bertindak sebagai tempat penyimpanan data sementara,
digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat.
 Misal : saat seseorang menghitung 35 x 6, mungkin orang itu akan mengalikan 5 dengan 6

dulu baru kemudian 30 x 6.

• Memori ini dapat diakses dengan cepat ± 70 ms, penghilangan cepat ± 200 ms

• Kapasitas memori kecil / terbatas



Long Term Memory

• Memori ini diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu lama

• Merupakan tempat menyimpan seluruh pengetahuan, fakta informasi, pengalaman,

urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui.

• Kapasitas besar / tidak terbatas, kecepatan akses lebih lambat ± 1/10 second, proses

penghilangan pelan

• 3 faktor pada LTM :

• Store  proses penyimpanan informasi

• Forgetting  hilangnya informasi

• Retrieval pemanggilan informasi


