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Capaian Pembelajaran 

Lulusan yang di 

bebankan kepada mata 

kuliah 

CPL KODE CPL  Mahasiswa Mampu mengembangkan sistem dengan cara melakukanperencanaan, 

analisis, desain, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem untuk 

menghasilkan sebuah solusi yang relevan, akurat, dan tepat sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

 Mahasiswa mampu memanfaatkan pengetahuan dibidang sistem cerdas yang 

dimiliki terkait dengan pengembangan sistem cerdas yang dapat mempelajari pola 

data, mengekstrak informasi, kemampuan belajar, dengan tujuan untuk 

menghasilkan solusi yang dapat diterima secara optimal. 

 Mahasiswa mampu merancang dan membangun suatu sistem dengan 



 

 

   menggunakan pemrograman procedural dan berorientasi objek untuk 

menyelesaikan masalah 

SIKAP S 01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

S 02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama,moral, dan etika; 

S 03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

S 04 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

S 05 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S 06 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S 07 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S 08 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiri; 

S 09 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

S 10 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

  

  

  

 

PENGETAHUAN  Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep teoritis interaksi manusia dan komputer, 

konsep perancangan dan analisis interface/web, konsep evaluasi interface/web konsep 
pemrograman GUI serta konsep multimedia. Sehingga memiliki pengetahuan yang 

lengkap dalam proses perancangan suatu interface dalam sebuah prototype dan 

menganalisis sebuah web dalam implementasi interaksi manusia dan 
komputer yang baik dan diharapkan oleh manusia sebagai user. 

KETERAMPILAN KU Mahasiswa mampu memahami pendekatan tingkah laku manusia dalam 2 aspek yaitu  
psikologi dan social 



 

organisasi dengan obyek obyek interaktif. Mampu merancang dan mengevaluasi obyek 
yang interaktif. Serta 



 

 

 UMUM  mampu memahami pendekatan human centered. 

 KETERAMPILAN 

KHUSUS 
KK1 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar interaksi manusia dan komputer, 

mampu merancang interface yang baik sebagai implementasi dari pendekatan human 

centered dan mampu mengevaluasi dan 
menganalisis interface /web yang dihasilkan. Serta memahami konsep pemrograman GUI 
dan multimedia. 

    

Deskripsi Mata Kuliah Mata Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dalam bidang TIK dengan mengedepankan 

penguasaan topik utama yaitu, memahami konsep teoritis tentang interaksi manusia dan komputer, dapat merancang user interface, menganalisis dan 

menghasilkan sebuah prototype, penanganan terhadap kesalahan dan dokumentasi, pengenalan teknik evaluasi serta merancang website dan menganalisis 

situs web dengan membandingkan dengan yang lainnya. 

Prasyarat Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek 

Sumber belajar 

(Referensi) 

P. Insap Santoso, Interaksi Manusia dan Komputer : Teori dan Praktek, Andi Offset, Yogyakarta, 2004. 
Raskin, J, The Human Interface, Addison Wesley, 2000 
Ballard, Barbara. 2007. Designing the Mobile User Experience. Little Springs Design, Inc., USA. 

 

 

 

 

 

 

Pert. 

Ke- 
Pokok Bahasan / Materi 

Tujuan Instruksional 

Khusus 
Teknik Pembelajaran Media / Referensi 

1. Pokok Bahasan : 

Pengenalan 

 Materi : 

 Ruang lingkup 

 Sejarah IMK 

 Komponen 

 Aspek berhubungan 

dengan IMK 

 Strategi 

Pengembangan 

antar muka 

 mahasiswa mampu 

menjelaskan Ruang 

lingkup 

 mahasiswa mampu 

menjelaskan sejarah IMK 

 mahasiswa mampu 

menjelaskan komponen 

 mahasiswa mampu  

menjelaskan Aspek IMK 

 mahasiswa mampu 

menjelaskan 

pengembangan antar 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 



 

muka 

2. Pokok Bahasan : Usability, 

Desain Proses 

 

Materi : 

 Usability 

 mahasiswa mampu 

menjelaskan usability 

 mahasiswa mampu 

menjelaskan prinsip usability 

 mahasiswa mampu 

menjelaskan desain 

 mahasiswa mampu 

menjelaskan desain web 

yang bertentangan 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 kuis 

1,2,3 



 

 

Pert. 

Ke- 
Pokok Bahasan / Materi 

Tujuan Instruksional 

Khusus 
Teknik Pembelajaran Media / Referensi 

  Prinsip Usability 

 Desain 

 Desain Web yang 

bertentangan dengan 

usability 

   

3. Pokok Bahasan : 
Faktor Manusia 

 

Materi : 

1. Pengantar 

2. Pemodelan sistem 

pengolah 

3. Pengendali 

Motorik 

4. Panca indra 

Mahasiswa mampu : 

 Memahami dan 

menjelaskan seputar faktor 

manusia. 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan 

media LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 

4. Pokok Bahasan : 
Kerangka Kerja 

 

Materi : 
1. Kerangka kerja 

untuk memahami 

interaksi 

2. Mengatasi 

Kompleksitas 

Mahasiswa mampu : 

 Mamahami dan 

menjelaskan kerangka kerja 

untuk memahami interaksi 

 Memahami dan 

menjelaskan cara mengatasi 

kompleksitas 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan 

media LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 

5. Pokok Bahasan : 

Paradigma Interaksi 

 

Materi : 

Mahasiswa mampu: 

 Memahami dan 

menjelaskan seputar 

paradigm interaksi 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 



 

 

Pert. 

Ke- 
Pokok Bahasan / Materi 

Tujuan Instruksional 

Khusus 
Teknik Pembelajaran Media / Referensi 

 
 Antarmuka 

berpusat pada 

interaksi 

 Antarmuka 

metaforik 

 Antarmuka 

idomatik 

 Membangun 

idiom 

 

   

6 Pokok Bahasan : 

Manipulasi langsung 

 

Materi : 

 Aspek koginitif pada 

manipulasi langsung 

 Manipulasi program vs 

Manipulasi isi 

 Fase pada proses 

manipulasi 

 Umpan balik visual 

 Peranti penunjuk 

Mahasiswa mampu: 

Memahami dan menjelaskan 

yang berhubungan dengan 

manipulasi langsung 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 



 

 

Pert. 

Ke- 
Pokok Bahasan / Materi 

Tujuan Instruksional 

Khusus 
Teknik Pembelajaran Media / Referensi 

7.  
Pembahasan : Manipulasi 

langsung lanjutan 

Materi: 

 Menggunakan Tetikus 

Penyediaan tetikus 

dengan beberapa 

tombolPage  

 Penerapan manupulasi 

langsung 

 Kerugian 

menggunakan 

manipulasi langsung 

 Faktor-faktor 

 Keuntungan 

menggunakan 

manipulasi langsung 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

prihal manipulasi langsung 

  

8. UTS    

9. Pokok Bahasan : 

Antarmuka berbasis 

menu 

 

Materi: 

 Pengantar 

 Organisasi menu 

berbasis tugas 

 Menu Tunggal 

 Kombinasi banyak 

menu 

Mahasiswa mampu: 

Memahami dan menjelaskan 

mengenai antarmuka berbasis 

menu 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 

http://spada.unprimdn.ac.id/mod/page/view.php?id=130094
http://spada.unprimdn.ac.id/mod/page/view.php?id=130094
http://spada.unprimdn.ac.id/mod/page/view.php?id=130094
http://spada.unprimdn.ac.id/mod/page/view.php?id=130094


 

 Cara koordinasi pilihan 

 Jenis jenis menu 



 

 

Pert. 

Ke- 
Pokok Bahasan / Materi 

Tujuan Instruksional 

Khusus 
Teknik Pembelajaran Media / Referensi 

10. Pokok Bahasan 

Dialog berbasis teks dan 

pengisian borang 

 

Materi: 

 Dialog berbasis 

teks 

 Keuntungan dan 

kerugian 

penggunaaan 

antarmuka 

berbasis teks 

 Dialog berbasis 

pengisian borang 

 Keuntungan dan 

kerugian dialog 

berbasis pengisian 

borang 

 Dialog teks 

berbasis perintah 

tunggal 

 Keuntungan dan 

kerugian 

penggunaan dialig 

teks berbasis 

perintah tuggal 

Mahasiswa mampu: 

Memahami dan menjelaskan 

mengenai dialog berbasis tek 

dan pengisian borang 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 



 

11. Pokok bahasan 

Piranti interaksi 

 

Materi: 

 piranti masukan 

tekstual 

 Tata letak 

keyboard 

 Piranti posisi 

penunjuk 

 Piranti 

penuding 

 Piranti 

pengambil 

terformat 

 Piranti 

pengambil 

tidak terformat 

 

 

Mahasiswa mampu: 

 Memahami dan 

menjelaskan piranti 

ineraksi masukan 

tekstual 

 Memahami dan 

menjelaskan piranti 

penuding dan 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 



 

 

Pert. 

Ke- 
Pokok Bahasan / Materi 

Tujuan Instruksional 

Khusus 
Teknik Pembelajaran Media / Referensi 

  pengambil   

12. Pokok bahasan 

Perancangan 

antarmuka/tamp

ilan 

 

Materi: 

 Pengertian 

 Pengumpulan dan 

analisa 

 Merancang antarmuka 

 Mengembangkan 

antarmuka 

 Validasi antarmuka 

 

Mahasiswa mampu: 

Memahami dan merancang 

antarmuka / tampilan sistem 

yang baik dan benar. 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 

13. Pokok bahasan 

Lingkungan fisik 

dan ergonomic 

 

Materi: 

 Pengertian 

 Tujuan 

ergonomi 

 Manfaat 

ergonomi 

 Prinsip 

ergonomic 

 Ruang lingkup 

ergonomi 

Mahasiswa mampu 

Memahami dan menjelaskan 

mengenai lingkungan fisik 

dan ergonomic. 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 



 

 

Pert. 

Ke- 
Pokok Bahasan / Materi 

Tujuan Instruksional 

Khusus 
Teknik Pembelajaran Media / Referensi 

14. Pokok bahasan 

:Metode dan 

Teknik 

Perancangan  

 

Materi: 
 Pengertian Metodelogi 

pengembangan 
 Metodelogi 

pengembangan sistem 
 Metode System 

Developmenet Life 
Cycle (SDLC) 

 Model waterfall 
 Model RAD 

Mahasiswa mampu 

Memahami dan menjelaskan 

seputar metode dan teknik 

perancangan 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 

15, Pokok bahasan: 

Teknik evaluasi  

 

Materi: 
 Teknik Evaluasi 
 Teknik Evaluasi Pada 

Sistem Interaktif 
 Mengevaluasi 

Perancangan 
 Pendekatan Desain 

Evaluasi 
 Mengevaluasi 

Implementasi 
 Memilih Metode 

Evaluasi 

Mahasiswa mampu 

Memahami dan menjelaskan 

pengambilan evaluasi dan 

pendekatan desain dalam 

teknik evaluasi 

 Dosen menjelaskan dengan menggunakan media 

LCD Projector 

 Diskusi 

 Kuis 

1,2,3 



 

 

Pert. 

Ke- 
Pokok Bahasan / Materi 

Tujuan Instruksional 

Khusus 
Teknik Pembelajaran Media / Referensi 

16. UAS    

   


