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A.

lnteraksi Manusia dan Komputer

NAMA MATAKULIAH

1.
2.
3.
4.
5.

KODE/SKS

.st35103 /.2 SKS

SEMESTER
STATUS MATAKULIAH

5

/ Lima

Wajib
MATA KULIAH PRASYARAT
Sistem lnformasi
Mata Kuliah ini membahas tentang
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH
konsep perancangan interface yang baik dan sesuai dengan kebutuhan
sistem yang di buat.

B. SILABUS MATAKULIAH

a.

Pengantar: tentang

b.

Perancangan user interface, meliputi

o
o
o
o
r
r
o
c.

Dasar psikologis;

Principles, Guidelines, Standards, Rules;
Perangkatinput/output;
Tipe dialog pada user interface;
Interaksi adaptif;

Arsitektur.

Konsep dasar;
Gaya (style) interaksi;

Model struktur pengendalian dialog;
Petunjukterintegrasi;
Perangkat Pendukung.

Evaluasi, meliputi

o
.
e.

Analisis kebutuhan;

Implementasi user interface, meliputi

o
o
o
o
o
d.

IMK dan user interface

Evaluasi empirik;

Teori evaluasi.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
a. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan pada aspek teoritis dan praktis
tentang perancangan, implementasi serta evaluasi user-interface. Penekanan
dari perkuliahan ini terletak pada pengembangan software interface secara
praktis yang merupakan komplemen dari perancangan perangkat lunak
:

b.

F.

(s oftw ar e e n gi ne e r in g)
Memahami dasar-dasar perancangan sistem interaktif dan konsep dasar
interaksi manusia dan komputer, dengan fokus utama pada perancangan antar
muka pemakai dan mampu menilai serta menguji usability sistem interaktif

OUTCOME PEMBELAJARAN:
Setelah memenuhitujuan pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa diharapkan:
a. Mengenal hal-hal dasar tentang keterkaitan antara manusia dan mesin yang

dapat mempengaruhi perancangan dan pengembangan suatu

sistem

fkomputer] yang interaktif, seperti

o
.
o
b.
c.
d.

pentingnya suatu user interface;
dampak baik dan buruk suatu user interface;
keberagaman user dan aplikasi.

Mengetahui teori dasar tentang faktor psikologis yang perlu dipertimbangkan
dalam merancang interaksi dengan suatu sistem [komputer].
Memahami pengembangan suatu interface dari sisi siklus pengembangan
perangkat lunak (s oftw are dev e I opme nt I ife - c y c I e).
Mengeksplorasi keterkaitan antara proses psikologis dan karakteristik dari

sistem interaksi yang dirancang dalam hal bagaimana sistem tersebut
digunakan, sehingga dapat mengetahui bagaimana teori dasar psikologis dapat

e.
f.

g.

berpengaruh pada proses perancangan dan pengembangan sistem tersebut

Merancang, mengimplementasi dan mengevaluasi suatu user-inteface sesuai
dengan prinsip/aturan perancangan user interface.

Menggunakan perangkat (tools) user-interface yang umum untuk membangun
suatu interface.

METODE PEMBELAJARAN DAN ALOKASI WAKTU
Kegiatan didalam kelas (2 SKS x 16 minggu):
a. Penjelasan kuliah
= ljam 0,5
b. Kuliah ceramah
= 14 jam 7
c. Diskusi kelompok & kelas
= 9 jam ( 4,5
d. Presentasitugaskelompok = 4Jam( 2
e. Ujian
= 4iam( 2
Total
= 32 jam (16

pertemuan)
pertemuan)
pertemuan)
pertemuan)
pertemuan)
pertemuan)

Yang dimaksud dengan jam di sini adalah jam pelajaran (50 menit) sesuai
dengan definisi SKS. Selain itu, karena 1 SKS mengandung kegiatan untuk
tugas mandiriyang terencana, maka diberikan pula kegiatan berikut:
Tugas terencana di luar kelas (2 SKS x 16 minggu):
10 jam
a. Tugas lndividu
Tugas
kelompok
10 jam
b.
mandiri
12 iam
c. Studi
total
32 jam

=
=
=
=

h. ATURAN PERKULIAHAN

Peserta kuliah wajib mengikuti perkuliahan minimal T5o/o dari jumlah pertemuan

dalam satu semester sebagai persyaratan untuk dapat mengikuii ujian akhir.
Mahasiswa yang tidak memenuhi batas kehadiran minimal mengikuti ketentuan
yang berlaku di akademik.

i.

RENC ANA KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RKBM
Metode Pembelajaran
Topik (Pokok Bahasan)
Minggu
ke
1

2

lntroduction:
The general principles of user
interface Design
The definition Computer - Human
Interaction

o Ceramah
o Menggunakan media

The user profile
the user psycholgical characteristic,
knowledge, experience, jobs and
task, physical characteristic
Input Output Channels
Psychology and the design of
interactive systems

o Ceramah
o Menggunakan media

The computer

o Ceramah
o Menggunakan media

-

-

3

4

5

-

introduction
the entry device

input device
output device
memory dan processing

The lnteraction
- model of interaction
- ergonomics
- WIMP lnterface
- lnteractive
- Content of interactive
Dialog Style: Command Language
- Principles and Guidelines

o

papan tulis, Notebook
dan Infokus
Mahasiswa mencatat

papan tulis, Notebook
dan Infokus
o Mahasiswa mencatat

papan tulis, Notebook
dan Infokus
o Mahasiswa mencatat

o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook
dan Infokus
o Mahasiswa mencatat

o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook
dan lnfokus
o Mahasiswa mencatat

6

Dialog Style : Function Keys

- Principles and Guidelines

o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook
dan lnfokus
o Mahasiswa mencatat

7

Dialog Style : Natural Language

- Principles and Guidelines

o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook
dan Infokus
o Mahasiswa mencatat

8

Ujian Tengah Sedmester

o Mahasiswa

mengerjakan
soal yang sudah di
sediakan

9

10

lnput Output Device
lnput Device
Ouput Device

-

Screen Layout and Design
- Principles and Guidelines

o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook
dan Infokus
o Mahasiswa mencatat

o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook

dan Infokus
11

Respon Time

- Principles and Guidelines

o Mahasiswa mencatat
o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook
dan Infokus

12

Error Handling

- Principles and Guidelines

o Mahasiswa mencatat
o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook
dan Infokus

13

Hypertext, Multimedia and World Wide
Web

14

Design Method

o Mahasiswa mencatat
o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook
dan Infokus
o Mahasiswa mencatat
o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook
dan Infokus

15

Design Method

o Mahasiswa mencatat
o Ceramah
o Menggunakan media
papan tulis, Notebook
dan Infokus

16

J.

Ujian Akhir Semester

o Mahasiswa mencatat
o Mahasiswa mengerjakan
soal yang sudah di
sediakan

PENJABARAN RKBM
1. Kuliah minggu 1: Pada pertemuan pertama ini diawali dengan menjelaskan
deskripsi singkat tenatang mata kuliah lnteraksi manusia dan computer,
menjelaskan tentang Tujian lnstruksional Umum ( TIU ) beserta gambaran ke
depan berkaitan dengan mata kuliah lMK, menjelaskan buku referensi yang
di gunakan, menjelaskan kontrak kuliah, menjelaskan materi yang akan di
bahas selama setengah semester atau selama 7 minggu , menjelaskan
Tujuan lnstruksional Khusus bab 1, menjelaskan lentang prinsip umum
sebuah antarmuka yang meliputi prinsip user compatibility, product
compatibility, dan task compatibility , menjelaskan tentang interaksi antara
manusia dan computer
2. Kuliah Minggu 2 : Pada pertemuan ini diawali dengan menjelaskan tentang
materi yang sudah di bahas pada pertemuan pertama, kemudian dilanjutkan

3.

dengan menjelaskan tentang profil pengguna atau user yang meliputi
karakteristik secara psycologis, lnput chanel ( indera yang berperan dalam
pembuatan suatu interface ), psycologi interaksisebuah IMK
Kuliah Minggu 3 : Pada pertemuan ke tiga diawali dengan mengingatkan
materi yang sudah di jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di lanjutkan
dengan menjelaskan tentang seluk - beluk tentang Komputer, yang meliputi
lnput, proses dan output yang ada dalam sebuah system computer

4. Kuliah Minggu 4 : Pada pertemuan ke empat diawali dengan mengingatkan

materi yang sudah di jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di lanjutkan
dengan menjelaskan tentang lnteraksi, yang meliputi Model lnteraksi,
Kesesuaian ( warna, tata letak ), windows icon menu pointer, yaitu

5.
6.
7.

8.

menjelaskan bahawa desain interface sudah mengarah ke design windows,
menu, icon
Kuliah minggu 5 : Pada pertemuan ke lima diawali dengan mengingatkan
materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya di lanjutkan
dengan menjelaskan tentang ragam dialog, yang meliputi perintah langsung (
DOS ) Menu ( Windows )
Kuliah minggu 6 :Pada pertemuan ke enam diawali dengan mengingatkan
materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya di lanjutkan
dengan menjelaskan tentang ragam dialom, yang lebih memfokuskan pada
function Keys ( Hot Keys )
Kuliah Minggu ke 7 : Pada pertemuan ketujuh , diawali dengan mengingatkan
kembali yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya dan menjelaskan
tentang penggunaan perintah atau command yang disesuaikan dengan user
dimana berada.., ada beberapa hal yang harus di perhatikan pada natural
language yaitu : easy to learn, less transfer problem, powerfull, flexible to
remember, assumes knowledge of the problem domain, contoh dari natural
language'SILAKAN TEKAN TOMBOL OK, UNTUK MELANJUTKAN

Kuliah Minggu 8 : Pertemuan ke delapan diadakan ujian Tengah Semester,
mahasiswa mengerjakan setiap soalyang ada.
L Kuliah Minggu 9 : Pertemuan ke sembilan diawali dengan pembahasan soal
Ujian Tengah semester, di lanjutkan dengan penjelasan tentang media input
dan output dari sisi computer sebagai penjyaji perangkat lunak dan dari sisi
user sebagai pengguna perangkat lunak yang desain.
10. Kuliah Minggu 10 : Pertemuan ke sepuluh diawali dengan mengingatkan
materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya di lanjutkan dengan
menjelaskan tentang bagaimana memaknai sebuah desain perangkat lunak
yang baik, yang meliputi bahwa desain yang baik mengandung informasi
yang dapat membantu sikap dan keputusan untuk melakukan kegiatan
selanjutnya,
11. Kuliah Minggu 11 : Pertemuan ke sebelas di awali dengan mengingatkan
materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya di lanjutkan dengan
menjelaskan tentang respon atau tanggapan yang di berikan user terhadap
desain interface yang sudah di buat.
12.Kuliah Minggu 12 : Pertemuan ke duabelas diawali dengan mengingatkan
materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya dilanjutkan dengan
menjelaskan tentang penanganan suatu permasalahan, yaitu apa yang harus
di lakukan ketika terjadi masalah, penanganan yang dapat di lakukan adalah
memaksimalkan fungsi UNDO, CANCEL, memaksimalkan kecepatan akses,
mengembalikan kursor pada bagian yang salah, memberikan tanda pada
bagian yang mengalami errorl kesalahan, menyiapkan kemampuan
pelacakan , menyiapkan kemampuan pelacakan kesalahan dan kemampuan
mengembalikan pada kondisi sebelumnya,mengefektifkan pesan kesalahan.
13. Kuliah Minggu 13 : Pertemuan kedua belas diawali dengan mengingatkan

materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya dilanjutkan dengan
menjelaskan tentang perancangan sebuah Hypertext, Multimedia dan World
Wide Web ( WVVW )

14 dan 15 : Pertemuan ke empat belas dan lima belas
diawali dengan mengingatkan materi yang telah diajarkan pada pertemuan
sebelumnya dilanjutkan dengan menjelaskan tentang konsep design , yang
meliputi Scoping ( project paln, user profile, definisi Hardware dan Software),
Spesifikasi Fungsi ( task analysis, user interface goal setting, training dan
dokumentasi ), Design ( User lnterface mockup, style Guide, detailed user
interface design, user interface prototype, prptotype user interface testing
plan) , Development ( traning pembuatan dan dokumentasi, User lnterface
test plan ), Testing ( User lnterface Testing, user lnterface evaluaiion )
15. Minggu Ke 16 : Pertemuaan ke enam belas diisi dengan Ujian Akhir
Semester.
14. Kuliah Minggu

K. KOMPONEN PENILAIAN
1.

Tugas

:20%

2. Ujian Tengah Semester :30 %
3. Ujian AKhir Semester :50 %
4. Standar konversi nilai yang direncanakan:

A: 85-

100

B:65-84
C:50-64
D:35-49
E:00-34

I.
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