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Chapter-02



Informasi Pada Manusia

�Manusia  merupakan  karakter  
sentral  dari  sebuah  sistem  
interaksi.  

�Sistem dirancang  untuk  membantu  
manusia,  sehingga  apa  yang  
menjadi  kebutuhan  user 
merupakan prioritas utama. 

�Agar dapat mendesain dengan baik, 
kita harus memahami kemampuan 
dan keterbatasan manusia.



Informasi Pada Manusia

�Diterima dan direspon melalui
saluran (channel) Input/ Output.

�Disimpan di memori

�Diproses dan diaplikasikan.



Model Prosesor Manusia 

(Human  Processor)

�Tahun 1983, Card, Moran dan Newell 
membuat suatu model prosesor manusia 
(Human  Processor)  yang  menggambarkan  
proses  yang  dilakukan  manusia  dalam 
berinteraksi dengan sistem komputer.

�Model ini terdiri dari tiga subsistem, yaitu : 
� Perceptual system yang menangani sensor 

dari luar. 
� Motor system yang mengendalikan 

aksi/respon. 
� Cognitive system yang melakukan proses 

yang diperlukan untuk menguhubungkan 
keduanya. 



Saluran Masukan/Keluaran 

(Input/Ouput Channel)

� Interaksi  manusia  dengan  dunia  luar  
terjadi  pada  saat informasi  dikirim  dan 
diterima  (input  / output). 

� Input pada manusia terjadi umumnya 
melalui panca indera 
yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, 
perabaan, rasa, dan penciuman. 

�Tiga jenis panca indera pertama memiliki 
peran penting dalam interaksi manusia dan 
komputer, sedangkan dua yang terakhir 
belum menjadi fokus. 



Saluran Masukan/Keluaran 

(Input/Ouput Channel)

�Output pada manusia dilakukan melalui 

efektor yang digerakkan oleh kendali 

motorik, seperti anggota badan (tangan,  

kaki,  dan  sebagainya),  jari-jari,  mata,  

kepala,  sistem  vokal.  Pada  proses  

interaksi dengan komputer, jari jari 

memainkan peran utama seperti pada saat 

mengetik atau menggunakan mouse; 

sedangkan suara, mata dan kepala memiliki 

peran yang lebih sedikit. 



Indera Penglihatan



Penglihatan (Vision)

� Penglihatan manusia merupakan hal yang 

kompleks dengan batasan fisik dan persepsi   

dan   menjadi   sumber   utama   informasi.   

� Kita   dapat   membagi   konsep penglihatan  

menjadi  dua  tahap 

� Penerimaan  stimulus  dari  luar  secara  fisik

� Pemrosesan  serta  interpretasi  dari  stimulus  

tersebut.  

� Kedua  tahap  tersebut  harus  dipahami, 

karena   keduanya   mempengaruhi  bagaimana   

sistem   komputer  akan dirancang.  



Penglihatan (Vision)

�Pada  satu  sisi,  karakteristik  fisik  

mata  dan  sistem  penglihatan  

memiliki keterbatasan  beberapa  hal  

yang  tidak  dapat  dilihat  oleh  

manusia

�Di  lain  pihak, kemampuan  

interpretasi  dari  pemrosesan  visual  

memungkinkan  gambar /  citra 

diikonstruksikan dari informasi yang 

tidak lengkap.



Penglihatan (Vision)
Persepsi Ukuran (Size) dan Tinggi (Depth)

� Sistem visual manusia memungkinkan kita untuk 

mengidentifikasi obyek yang sama  walaupun  

obyek  tersebut    memiliki  ukuran  yang  berbeda.

� Ukuran  suatu  obyek  ditentukan  oleh  sudut  

pandang (visual  angle) yang  dipengaruhi oleh 

ukuran obyek dan jaraknya terhadap mata

� Jika dua obyek terletak pada jarak yang sama, 

obyek yang lebih besar akan memiliki sudut  

pandang  yang  lebih  besar.  

� Jika  dua  obyek  berukuran  sama terletak pada 

jarak yang berbeda, maka obyek terjauh akan 

memiliki sudut pandang terkecil. 



Penglihatan (Vision)
Persepsi Ukuran (Size) dan Tinggi (Depth)

� Sudut  pandang  ini  menunjukkan  besarnya  

ruang  pandang  yang  digunakan oleh obyek 

dan umumnya diukur dalam derajat (degree)

� Jika sudut pandang suatu obyek terlalu kecil, 

maka obyek tersebut tidak dapat dilihat oleh 

manusia.

� Visual Acuity adalah kemampuan manusia 

untuk melihat obyek secara detail. 

� Persepsi manusia terhadap obyek akan tetap 

walaupun sudut pandang obyek tersebut 

berubah atau jarak antara mata dengan obyek 

berubah. 



Penglihatan (Vision)
Sudut Pandang Manusia Terhadap Objek



Penglihatan (Vision)
Kemampuan dan Keterbatasan Proses Visual 

�Pemrosesan visual melibatkan 

transformasi dan interpretasi dari gambar 

obyek. 

�Ekspektasi   manusia mempengaruhi cara 

pengenalan sebuah obyek. 

�Misalkan, jika kita tahu bahwa sebuah 

obyek memiliki ukuran tertentu maka 

kita akan mengenalinya dengan ukuran 

tersebut terlepas dari berapa jaraknya 

obyek tersebut dari kita. 



Penglihatan (Vision)
Kemampuan dan Keterbatasan Proses Visual 

�Kemampuan   interpretasi   dan   eksploitasi   

ini   dapat   digunakan   untuk memecahkan 

masalah ambiguitas

�Contoh karakter yang menimbulkan kesan 

ganda (ambiguitas)



Penglihatan (Vision)
Kemampuan dan Keterbatasan Proses Visual 

�Namum kemampuan ini juga dapat 

menciptakan ilusi optical seperti pada 

kasus ilusi proof reading. 

�Bacalah teks pada gambar dibawah. 

Apakah anda menemukan kesalahan ?.



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Contoh-contoh Gambar Ilusi Yang Lain



Penglihatan (Vision)
Membaca  

Terdapat beberapa  tahap  dalam  proses  membaca.

�Pertama,  pola  visual  dari  kata  

direkam. 

�Kemudian kata tersebut di-dekoding 

menurut representasi bahasa yang 

bersangkutan. 

�Tahap akhir adalah pemrosesan bahasa 

yang meliputi analisis sintaks dan 

semantik terhadap frase dan kalimat. 



Pendengaran (Hearing)

� Kita cenderung meremehkan besarnya informasi 

yang dapat dikumpulkan oleh indera pendengaran.

� Padahal sistem auditory (pendengaran) memiliki 

kapasitas yang sangat besar untuk mengumpulkan 

informasi mengenai lingkungan sekitar kita. 

� Jika kita menutup mata sejenak dan memfokuskan 

pada kerja indera pendengaran, kita dapat 

mendengar obyek apa saja yang ada di sekitar kita 

dari suaranya. 

� Dan dari suaranya  pula  kita  dapat 

memperkirakan  ke  mana  obyek  tersebut  akan  

berpindah. 



Pendengaran (Hearing)

�Proses  mendengar  diawali  dengan  adanya  

getaran  di  udara  atau  dikenal sebagai 

gelombang suara. 

�Telinga menerima gelombang ini dan 

mentransmisikannya ke sistem syaraf auditory 

melalui berbagai tahap. 

�Telinga ini sendiri terdiri dari tiga bagian, 

yaitu :

� telinga bagian luar  (outer ear)

� telinga bagian tengah  (middle ear)

� dan telingan bagian dalam (inner ear)



Pendengaran (Hearing)

Pemrosesan Suara
Suara memiliki beberapa karakteristik, yaitu : 

� pitch yang merupakan frekuensi suara, frekuensi 

suara tinggi menghasilkan high pitch dan sebaliknya.

� loudness merupakan   amplitudo   suara, 

amplitudo   suara   berubah   secara proporsional 

namun frekuensi tetap konstan. 

� timbre yang berkaitan dengan tipe atau jenis suara, 

suara mungkin saja memiliki picth dan loudness yang 

sama, namun jika dihasilkan oleh instrumen yang 

berbeda maka akan memberikan timbre yang 

berbeda.

Telinga manusia dapat mendengar frekuensi 20 Hz 

hingga 15 kHz 



Peraba (Touch)

�Peraba memungkinkan kita memperoleh 

informasi mengenai  lingkungan  sekitar  

kita.

�Dari  perabaan,  kita  dapat  mengetahui  

apakah sesuatu itu panas atau dingin. 

�Kita juga memperoleh umpan balik dari 

perabaan pada saat akan mengangkat / 

menyentuh suatu benda. 

�Dari umpan balik tersebut, kita dapat 

menentukan kecepatan, tekanan dan 

akurasi gerakan perabaan. 



Peraba (Touch)

�Pada  beberapa  user,  mungkin  

indera  perabaan  ini  tidak  terlalu  

penting dibandingkan dengan 

penglihatan dan pendengaran. 

�Namun bagi user yang memiliki 

kekurangan dalam kedua indera 

tersebut, perabaan adalah sarana 

berinteraksi dengan benda lain 

seperti komputer.



Peraba (Touch)

�Manusia menerima rangsangan  (stimuli) 

melalui kulit. 
Kulit memiliki tiga jenis sensor penerima (sensory receptor), yaitu:

�Thermoceptor yang merespon panas atau 

dingin 

�Nociceptor yang merespon pada tekanan 

yang intens, rasa sakit 

�Mechanoceptor yang  merespon  pada  

pada  tekanan,  dan  jenis  sensor  ini  yang 

dibahas dalam IMK 



Memori Manusia (Human Memory)

�Sebagian besar akitifitas manusia bergantung 

pada memori. 

�Selain menyimpan pengetahuan  faktual,  

memori  manusia  juga  menyimpan  

pengetahuan  prosedural. 

�Pengetahuan  tersebut  memungkinkan  kita  

melakukan  aktifitas  secara  berulang, 

menggunakan  bahasa,  menggunakan 

informasi  yang  kita  terima  dari  indera,  

serta memberikan   identitas   pada   manusia   

dengan   menyimpan   informasi   mengenai 

pengalaman masa lalu. 



Memori Manusia (Human Memory)

�Bagaimana  memori  manusia  bekerja ?

�Mengapa  ada  orang  yang  dapat mengingat  

sesuatu  dengan  mudah  ?  

�Dan  sebaliknya  ada  pula  orang  yang  

mudah sekali  lupa ?  

�Untuk  memahami  bagaimana  cara 

kerjanya,  kita  harus  mengetahui 

kemampuan dan keterbatasan dari memori 

manusia.



Memori Manusia (Human Memory)

3 jenis memori atau fungsi memori

�Sensory Memory

�Short Term Memory

�Long Term Memory

Model Struktur Memory Manusia



Memori Manusia (Human Memory)

1. Memori Sensor (Sensory Memory)

Memori sensor terdiri dari 

�Memori Iconic 

�� indera  visual,  

�Memori Echoic 

�� indera  aural  / auditory

�Memori Haptic 

�� indera  peraba. 



Memori Manusia (Human Memory)

1. Memori Sensor (Sensory Memory)

�Informasi  yang diterima oleh memori 

sensor ini akan hilang / tertimpa setiap 

kali diperoleh informasi baru. 

�Informasi yang diterima oleh memori 

sensor akan diteruskan ke memori 

jangka pendek (short-term memory) 

karena adanya perhatian kita terhadap 

informasi tersebut (attention) dengan 

menyaring atau memilih hanya 

informasi yang menarik saja atau yang 

kita perlukan. 



Memori Manusia (Human Memory)

2. Short Term Memory

� Memori  jangka  pendek  atau  disebut  sebagai  

memori  kerja

� menyimpan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  

waktu  yang  singkat  /  sementara  pada  saat  kita 

sedang  melakukan  suatu  pekerjaan.

� Misalkan  pada  saat  kita  sedang  menghitung 

perkalian 35 x 6, kemungkinan kita akan menyimpan 

sementara 5 x 6, kemudian 30 x 6 lalu dijumlahkan. 

Atau kita menyimpan hasil kali  35 x  2 yang hasilnya 

adalah  70, kemudian kita menghitung  3 x  70

� Contoh lain, misalkan pada saat kita sedang 

membaca. Kita menyimpan sementara kata-kata dari 

awal kalimat hingga kita menyelesaikan bacaan agar 

dapat mengerti makna dari bacaan tersebut



Memori Manusia (Human Memory)

2. Short Term Memory

�Memori jangka pendek dapat diakses dengan 

cepat, namun berkurang secara cepat pula. 

�Memori ini juga memiliki kapasitas yang 

terbatas.

Ada dua metode yang dapat digunakan untuk 

mengukur kapasitas memori jangka pendek

�1.  Berdasarkan panjang suatu deret 
(sequence) yang dapat diingat secara 
terurut. 

�2.  Berdasarkan kemampuan mengingat 
kembali item-item secara acak.



Memori Manusia (Human Memory)

2. Short Term Memory

� Untuk  mengukur  berdasarkan  metode  yang  pertama,  

misalkan  terdapat sederatan bilangan : 0716769153
� sesorang  dapat mengingat  hingga  7  +/- 2  (dari  5  

hingga  9)  digit � penelitian G.A.  Miller 

� Namun  jika  bilangan  tersebut dikelompokkan hingga 

menjadi bentuk berikut : 

� 0  7  1   - 6  7  6   - 9 1 5  3 � no telp

(area) (distrik) (nomor)

� Tentunya akan lebih mudah diingat dengan membagi 

bilangan tersebut diasosiasikan / berdasarkan sifat 

tertentu.   

� Kelompok-kelompok digit tersebut disebut chunk. 

� Terlihat bahwa  dengan  membentuk  chunk,  kemampuan  

memori  jangka  pendek  dapat ditingkatkan.



Memori Manusia (Human Memory)

2. Short Term Memory

�Contoh lain, diketahui sekumpulan chunk   : 

HEC  ATR  ANU  PTH  ETR  EET

�Akan sulit untuk mengingat deretan huruf 

tersebut. Namun dengan memindahkan huruf 

T yang ada dibelakang ke bagian paling 

depan, sehingga   menjadi : 

THE  CAT  RAN  UPT  HET  REE

THE  CAT  RAN  UP  THE  TREE

�Untaian huruf tersebut menjadi lebih mudah 

diingat. Bentuk-bentuk yang sukses dari 

chunk  disebut  dengan  CLOSURE.  



Memori Manusia (Human Memory)

2. Short Term Memory

�Latihan memory

321684987651386745

OTAK MANUSIA MERUPAKAN 

SESUATU YANG RUMIT 

� 36 Karakter

EJS TOH WLL EOS PQZ XIE BPE

� 21 Karakter



Memori Manusia (Human Memory)

2. Short Term Memory

�Sedangkan  untuk  mengukur  

kemampuan  untuk  mengingat  

item  secara acak,  hasil  

penelitian  menunjukkan  bahwa  

kita  lebih  mudah  jika  diminta  

untuk mengingat     item  yang  

baru  diterangkan  dibandingkan  

dengan  item  yang  sudah 

diterangkan pada saat awal



Memori Manusia (Human Memory)

3. Long Term Memory

� Memori  jangka  panjang  merupakan  sumber  daya  

penyimpanan  utama  yang menyimpan  informasi  

faktual,  pengetahuan  bedasarkan  eksperimen  /  

pengalaman, aturan-aturan prosedur tingkah laku, 

dan sebagainya atau bisa dikatakan menyimpan 

semua hal yang kita ketahui. 

� Dibandingkan dengan memori jangka pendek, 

memori jangka panjang memiliki kapasitas yang 

lebih besar, waktu akses yang lebih lambat, serta 

proses hilangnya informasi  lebih  lambat.  

� Memori  jangka  panjang  diperuntukan  bagi  

penyimpanan informasi  untuk  jangka  yang  lama,  

yang  dipindahkan  dari  memori  jangka  pendek 

setelah beberapa saat.



Memori Manusia (Human Memory)

3. Long Term Memory

�Struktur Memori Jangka Panjang

Ada dua jenis memori jangka panjang,  yaitu

�Memori Episodik  (Episodic Memory)

� menggambarkan karakteristik memori  yang  

menyimpan  “data”  kejadian  atau  

pengalaman  dalam  bentuk  serial 

menurut  waktu.  

�Memori  Semantik (Semantic  Memory)

� adalah  bentuk memori yang menyimpan 

rekord-rekord fakta, konsep, keahlian 

(skills) serta informasi lainnya  yang  kita  

peroleh  selama  hidup  dengan  terstruktur.  



Memori Manusia (Human Memory)

3. Long Term Memory

� Informasi  yang  ada  di memori semantik 

dapat berasal dari memori episodik, sehingga 

kita dapat mempelajari fakta atau konsep dari 

pengalaman hidup yang tersimpan di memori 

episodic secara terstruktur.

�Memori semantik terstruktur sedemikian rupa 

sehingga kita dapat mengakses informasi, 

representasi hubungan antara informasi dan 

mengambil kesimpulan. 

� Salah satu bentuk yang dipakai untuk 

memodelkan memori semantik adalah sebagai 

sebuah jaringan (network)



Memori Manusia (Human Memory)

3. Long Term Memory
Gambar Semantic Network



Memori Manusia (Human Memory)

3. Long Term Memory

Pemrosesan Memori Jangka Panjang 
Ada  tiga  aktifitas  yang  dilakukan  

oleh  memori  jangka  panjang,  yaitu 

�(1) menyimpan atau mengingat 

informasi 

�(2) menghilangkan atau melupakan 

informasi

�(3) memanggil kembali informasi



Memori Manusia (Human Memory)

3. Long Term Memory

Pemrosesan Memori Jangka Panjang
Ada  tiga  aktifitas  yang  dilakukan  oleh  memori  jangka  panjang,  yaitu 

�(1) menyimpan atau mengingat 

informasi 

�(2) menghilangkan atau melupakan 

informasi

�(3) memanggil kembali informasi

� Informasi dari memori jangka pendek akan 

tersimpan di memori jangka panjang karena   

adanya   pengulangan (rehearsal)



Memori Manusia (Human Memory)

3. Long Term Memory

Proses melupakan informasi terdiri dari 2 bentuk yaitu,

�Decay adalah  proses  melupakan  informasi  

karena  informasi  tersebut  sudah  lama berada  

di  long-term  memory  sehingga  lambat  laun  

akan  terlupakan.  

�Interference adalah proses melupakan 

informasi disebabkan karena adanya informasi 

baru yang dapat mengakibatkan informasi  yang  

lama  terlupakan.  

� Proses  melupakan  informasi  juga  terkait  

dengan emosi.  Kadang manusia  cenderung  

untuk  melupakan pengalaman  yang  buruk  dan 

mengingat pengalaman yang menyenangkan.



Memori Manusia (Human Memory)

3. Long Term Memory
Proses memanggil kembali informasi terdiri dari 2 bentuk

�Recall adalah  memanggil  

kembali  secara langsung  informasi  

yang  ada  di  long term  memory.  

�Recognition,  informasi  

didapatkan  dengan  presentasi  

sejumlah  pengetahuan 

(knowledge)  yang  terkait sebagai 

petunjuk.



Memori Manusia (Human Memory)
Proses Berpikir : Penalaran

�Penalaran (reasoning)  adalah  proses  

pengambilan  kesimpulan  mengenai 

sesuatu  atau  hal  baru  dengan 

pengetahuan  yang  dimiliki  oleh manusia.  

�Terdapat berbagai cara untuk melakukan 

penalaran, yaitu

�Deduktif  (Deductive)

�Induktif (Inductive)

�Abduktif (Abductive)



Memori Manusia (Human Memory)

Proses Berpikir : Penalaran Deduktif
� Penalaran  deduktif  menarik kesimpulan  secara  

logika  dari  premis  yang  diberikan. Contoh : 

� If it is Friday then she will go to work

� It is Friday 

� Therefore she will go to work 

� Perlu dicatat bahwa penalaran deduktif adalah 

mengambil kesimpulan secara logika dari premis 

yang tersedia. Hasilnya tidak selalu sesuai dengan 

fakta kebenaran yang kita ketahui. Contoh :

� If it is raining then the ground is dry 

� It is raining 

� Therefore the ground is dry 



Memori Manusia (Human Memory)

Proses Berpikir : Penalaran Induktif
� Penalaran Induktif adalah men-generalisasi atau 

membuat umum suatu hal dari kasus kasus yang 

pernah kita lihat atau alami untuk menarik 

kesimpulan mengenai hal lain yang  belum  pernah 

kita  lihat atau alami.  

� Misalnya  jika anda  pernah meihat  seekor anjing 

berwarna hitam galak maka anda mungkin 

berkesimpulan bahwa semua anjing berwarna hitam 

adalah galak. Hal ini mungkin tidak benar. 

� Contoh lain

� Aljabar adalah pelajaran yang sulit

� Geometri adalah pelajaran yang sulit

� Kalkulus adalah pelajaran yang sulit

� Jadi Matematika adalah pelajaran yang sulit



Memori Manusia (Human Memory)

Proses Berpikir : Penalaran Abduktif

� Penalaran Abduktif melakukan penalaran dari  

sebuah fakta ke aksi atau kondisi yang 

mengakibatkan fakta tersebut terjadi. 

� Metode ini digunakan untuk menjelaskan event 

yang kita amati. 

� Sebagai contoh, misalkan kita mengetahui bahwa 

seseorang yang bernama Sam selalu mengendarai 

mobilnya dengan sangat cepat jika sdang mabuk. 

Maka pada saat kita melihat Sam mengendarai 

mobilnya dengan sangat cepat maka kita 

berkesimpulan bahwa Sam mabuk. Tentunya hal 

ini belum tentu benar, mungkin saja dia sedang 

terburu-buru atau dalam keadaan gawat darurat. 



Any Questions ?

End of the Slide...


