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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

1. Sebutkan dan jelaskan tentang sejarah perkembangan manusia dan computer! 

 

Jawab : 

 Komputer pertama kali diperkenalkan secara komersial kepada publik adalah pada 

tahun 50-an, dimana pada saat itu komputer yang diciptakan  sangat sulit dipakai 

dan tidak praktis. Penyebab utamanya adalah dari bentuknya yang besar dan harga 

komputer itu sendiri yang mahal,sehinga menyebabkan komputer hanya dipakai di 

kalangan tertentu saja, misalnya para ilmuwan /ahli-ahli teknik. 

 Desktop Komputer atau komputer pribadi/ (PC) diperkenalkan pada tahun 70-an, 

Dengan ini perkembangan penggunaan teknologi ini secara cepat dan mengagumkan 

ke berbagai penjuru kehidupan (pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, 

dan sebagainya). Kemajuan-kemajuan teknologi tersebut mempengaruhi juga 

rancangan sistem. 

 Para peneliti akademis mengatakan suatu rancangan sistem yang berorientasi 

kepada pemakai, yang memperhatikan kapabilitas dan kelemahan pemakai ataupun 

sistem (komputer) akan memberi kontribusi kepada interaksi manusia-komputer 

yang lebih baik. Maka pada pertengahan tahun 80-an diperkenalkan istilah Human-

Computer Interaction (HCI) atau Interaksi Manusia-Komputer. 

 

Evolusi Antarmuka bisa dijabarkan sebagai berikut : 

 

 Tahun 50an – Antarmuka pada level hardware untuk teknik (ex. switch panel) 

 Tahun 60-70an – Antarmuka pada level pemrograman (ex. COBOL, FORTRAN) 

 Tahun 70-90an – Antarmuka pada level instruksi 

 Tahun 80an – Antarmuka pada level dialog interaksi (ex. GUI, Multimedia) 

 Tahun 90an – Antarmuka pada level lingkungan kerja (ex. Sistem Network, 

Groupware) 

 Tahun 2000-an – Antarmuka berkembang dengan luas (ex. mobile device, interactive 

screen 

 

2. Jelaskan tentang hubungan manusia,komputer dan interaksi dalam IMK? 

 

Jawab : 

 



Interaksi manusia dan komputer ialah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang 

mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan 

menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka (interface). 

 

3. Sebutkan dan jelaskan bidang – bidang apa saja yang terlibat dalam IMK? 

 

Jawab : 

 

Untuk membuat media interaksi manusia dan komputer yang lebih baik maka harus 

mempelajari dan memahami bidang – bidang yang terlibat dalam IMK, diantaranya : 

 

 Teknik elektronika & ilmu komputer memberikan kerangka kerja untuk dapat 

merancang sistem HCI 

 Psikologi memahami sifat & kebiasaan, persepsi & pengolahan kognitif, ketrampilan 

motorik pengguna; 

 Perancangan grafis dan tipografi sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 

seribu kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog cukup efektif antara 

manusia & kompute; 

 Ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja 

yang nyaman, misal : bentuk meja & kursi kerja, layar tampilan, bentuk keyboard, 

posisi duduk, pengaturan lampu, kebersihan tempat kerja; 

 Antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia, memberi suatu 

pandangan tentang cara kerja berkelompok yang masing – masing anggotanya dapat 

memberikan konstribusi sesuai dengan bidangny; 

 Linguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Untuk 

melakukan dialog diperlukan sarana komunikasi yang memadai berupa suatu bahasa 

khusus, misal bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menu, bahasa perinta; 

 Sosiologi merupakan studi tentang pengaruh sistem manusia-komputer dalam 

struktur sosial, misal adanya PHK karena adanya otomasi kantor. 

 

4. Komponen apa saja yang terlibat dalam IMK? Jelaskan satu persatu! 

 

Jawab : 

 

Ada tiga komponen penting dalam IMK 

 Informasi diterima dan ditanggapi dengan proses input-output. 

 Informasi disimpan di dalam ingatan. 

 Informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara 

 

5. Jelaskan perbedaan antara Human Computer Interaction (IMK, Interaksi Manusia dan 

Komputer) dan User Interface! 



Jawab : 

 

IMK terfokus kepada perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai (user interface). User 

interface merupakan jembatan komunikasi yang menjembatani user dengan komputer. Jadi 

perbedaannya IMK adalah perancangan sedangkan UI ialah antarmukanya. 

 

6. Jelaskan definisi Ergonomi itu? 

 

Jawab : 

 

Ergonomi adalah ilmu yang memelajari mengenai sifat dan keterbatasan manusia yang 

digunakan untuk merancang sistem kerja, sehingga sistem tersebut dapat bekerja dengan 

baik. 

 

7. Mengapa faktor ergonomi dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer? 

 

Jawab : 

 

Faktor ergonomic dibutuhkan dalam IMK karena manusia yang bekerja di depan computer 

dengan waktu yang lama memerlukan kenyamanan layanan dalam melakukan pekerjaan, 

agar hasil kerja lebih baik karena sistem yang diopersikan lebih familiar. 

 

8. Jelaskan tentang strategi yang dibutuhkan untuk pengembangan interaksi manusia 

dan computer? 

 

Jawab : 

 

Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna computer.  

 Berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog; 

 Penggunaan prototype yang berdasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun 

secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang system; 

 Teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil prototype yang telah 

dilakukan. 

 

9. Apa kelebihan dan kekurangan tiap-tiap Interaction style berikut ini:  

• Command Language • Form Fillin • Menu Selection • Direct Manipulation 

 

Jawab : 

 

 Command language / language dialogue (dialog bahasa perintah) merupakan user 

inisiatif dan bisanya terdiri atas atas perintah atau perintah-perintah yang diketikkan 



oleh user dengan syntax yang sesuai/benar tanpa petunjuk atau bantuan dari 

system.  

Kelebihan : 

 Cepat 

 Efisien 

 Tepat 

 Ringkas 

 Flexibel 

 User-aktif 

 Menarik 

 

Kekurangan : 

 Membutuhkan latihan lama 

 Memerlukan penggunaan yang teratur 

 Beban memory tinggi 

 Penanganan kesalahan kurang baik. 

 

 Formulir Isian (Form Fill-in) 

 

Kelebihannya : 

 Menyederhanakan pemasukan data(data entry) 

 Memudahkan memahami karena kolom isian didefinisikan sebelumnya 

 Mengarahkan pengguna melalui aturan yang didefiisikan sebelumnya 

 Perlu sedikit latihan 

 Beban memori rendah 

 Strukturnya jelas 

 Perancangannya mudah 

Kekurangan: 

 Menghabiskan tempat dilayar, 

 mengeset layar menjadi formal, 

 Tidak cocok untuk pemilihan intruksi 

 Memerlukan pengontrol kursor,  

 Mekanisme navigasi tidak jelas Sering kali cukup lambat 

 

 Menu Pilihan (menu selection) 

 

Kelebihannya : 

 Ideal bagi pengguna baru/tidak ahli 

 Memungkinkan explorasi(pengguna bisa melihat menu untuk perintah lainnya 

yang cocok) 

 Menginstruksikan pengambilan keputusan 



 Adanya penanganan kesalahan yang mudah (tidak perlu di-parsed sepeti halnya 

command entry) 

 Penggna tidak perlu mengingat item yang diinginkan 

 

Kekuranganya : 

 Tidak cocok untuk tampilan grafis kecil 

 Cukup lambat bagi pengguna ahli 

 Terlalu banyak menu menyebabkan overload informasi 

 

 Direct manipulation (Manipulasi Langsung) 

 

Kelebihan 

 Mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata 

 Mengurangi waktu pembelajaran 

 Memberi tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata. 

 Penampilan visual yang bagus. 

 Mudah dioperasikan. 

 Tersedianya berbagai perangkat Bantu untuk merancang ragam dialog 

manipulasi langsung. 

 

Kekurangan: 

 Memerlukan program yang rumit dan besar. 

 Memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi. 

 Memerlukan piranti masukan seperti mouse, trackball 

 Memerlukan perancang tampilan dengan kualifikasi tertentu. 
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