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ATURAN PEMBUATAN TUGAS 
 
 
 
 
Format Laporan 
1. Ukuran kertas A4 dengan margin atas 2 cm,bawah 2 cm, kiri 3 cm, kanan 2 cm. 
2. Jenis font Arial ukuran 11 atau Calibri dengan ukuran 12 
3. Spasi baris (line-space) 1 (single). 
4. Sampul diberi NIM, Anggota Kelompok, Jurusan dan Kelas, Judul Tugas. 
 
Aturan Pengumpulan 
Laporan yang terlambat dikumpulkan dikurangi sesuai peraturan yang telah ditentukan di 
kontrak kuliah. 
 
Lain-Lain : 
Hal-hal lain yang belum tercantum akan diatur dengan peraturan tersendiri kemudian dan 
apabila terjadi perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
  



 

ii 
  

Contoh Laporan  

 

Tugas * - *** 

Interaksi Manusia dan Komputer 

 

 

 

Program Studi/Kelas : ***/*** 

Kelompok  : A 

Nama 1 (NIM 1)  

Nama 2 (NIM 2)  

Nama 3 (NIM 3)  

 

 

 

 

 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Jurusan Matematika 

Universitas  Brawijaya 
2012 

  



 

iii 
  

ATURAN PLAGIARISME 
 
 
Dari University of Cambridge (http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/exams/plagiarism.html) , 
Terjemahan definisi plagiarisme dari situs tersebut adalah: 
 
RUANG LINGKUP PLAGIARISME 
 
PLAGIAT MUNGKIN DIKARENAKAN 

• Menyalin (copying) (menggunakan kode orang lain, bahasa dan/atau ide seolah-olah 
itu buatan Anda sendiri)  

• Kolusi (collusion) (kerjasama yang tidak sah) 
 
METODE MELIPUTI 

• mengutip kata demi kata (quoting verbatim) kerja orang lain tanpa sepengetahuan 
narasumber 

• parafrase (paraphrasing) karya orang lain tanpa sepengetahuannya 
• menggunakan gagasan (using ideas) yang diambil dari orang lain tanpa mengacu 

pada originator 
• memotong dan menempelkan (cutting and pasting) dari Internet 
• menyerahkan pekerjaan orang lain (submitting someone else's work) sebagai bagian 

dari kepemilikan Anda sendiri tanpa mengidentifikasi secara jelas siapa yang 
melakukan pekerjaan 

• berkolusi (colluding) dengan orang lain, termasuk siswa lain, selain seperti yang 
boleh diizinkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini 
 

 Plagiat berlaku untuk semua jenis sumber dan media. Kegagalan untuk menyesuaikan 
dengan standar yang diharapkan dari siswa (misalnya dengan tidak mereferensikan ke 
sumber referensi) dalam ujian dapat mempengaruhi nilai yang diberikan kepada pekerjaan 
siswa. Selain itu, kasus yang diduga dengan penggunaan cara yang tidak adil, yang mungkin 
termasuk plagiarisme, akan diselidiki dan mungkin dibawa ke salah satu Pengadilan 
Universitas. Pengadilan memiliki kekuasaan luas untuk mendisiplinkan mereka yang terbukti 
bersalah menggunakan segala hal yang tidak adil dalam ujian, termasuk mencabut 
keanggotaan orang-orang tersebut dari Universitas 
  

http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/exams/plagiarism.html
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Tugas 3  

User Centered Design (User Analysis & Task Analysis) 
Deadline : Rabu, 4 April 2012 
Sifat  : Berkelompok (5 orang) 
Kumpulkan hardcopy dan softcopy di Dropbox 
 
 

1. Buat kelompok project dan tuliskan nama dan peranan utamanya: 
• Project manager 
• Graphic/Interface designer 
• Programmer/Developer 

Walau mempunyai peranan utama tetap wajib ikut bekerjasama dalam project tsb. 

2. Buat desain Sistem Informasi dengan topik antara lain: 
• persewaan (mobil, buku, CD/DVD, dsb) 
• pemesanan/reservasi (hotel, tiket, dsb) 
• Jejaring sosial umum seperti Facebook, dll 
• Jejaring sosial bertema map seperti Foursquare, game seperti Friendster, dll 
Misal deskripsi singkat tentang sistem informasi persewaan/pemesanan: 

SI ini untuk bla bla bla… Fungsi utama untuk bla bla bla... Fitur pendukung antara lain bla bla 
bla… 
Untuk business rule bagi pengguna sebagai berikut: 
Operator, Administrator, Manager SI menggunakan SI untuk melihat, mencatat transaksi, 
melihat laporan. 
Penyewa juga bisa melihat katalog buku menggunakan SI tersebut. Penyewa bisa log in untuk 
melihat status penimjaman bukunya. 

Lakukan analisa untuk membuat requirement dan specification, misalnya: 

• Nama sistem yang menarik dan tidak ambigu 
• Deskripsi sistem yang jelas 
• Analisis Business Object, Business Rules, Business Process melalui user centered design 

seperti berikut: 
1. Analisis siapa target pengguna sistem, menggunakan skenario atau persona dan buat 

summary-nya dalam bentuk daftar (listing).  
Analisis pengguna, karakteristik dari populasi user yang mempunyai masalah tersebut. 
Misal apakah mereka mempunyai disability, perbedaan usia, budaya, internasionalisasi 
(i18n) dan lokalisasi (l10n), dan lainnya. Misal jika kelompok Anda memilih untuk 
mengangkat permasalahan yang terjadi bagi tuna netra, maka project yang Anda 
tekankan adalah bagaimana supaya tuna netra dapat mengakses sesuatu selain dengan 
cara visual. 
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2. Analisis tugas-tugas dari  pengguna sistem menggunakan HTA, yang harus tercakup 
antara lain, misalnya untuk persewaan & reservasi: 
• Melakukan registrasi dan login sistem  
• Melihat transaksi peminjaman & pengembalian/pemesanan & pembayaran  
• Mencatat transaksi peminjaman/pemesanan  
• Mencatat transaksi pengembalian/konfirmasi pembayaran 
• Mengubah data master (user, transaksi)  
• Melihat status peminjaman/pemesanan buku oleh pengguna 

Untuk contoh yang lain silakan ditentukan oleh kelompok sendiri apa saja tugas 
minimum (ditentukan minimum 5) yang penting dan harus dapat dilakukan oleh 
pengguna. 

Tugas 4  
Deadline : Rabu, 18 April 2012 
 
 
 
Buat desain paper prototipe (seperti papercraft) aplikasi tersebut untuk cross platform/cross device: 

• tablet, misalnya iPad, Galaxy Tab 
• desktop atau web based 

Tentukan target platformnya (misal Windows Vista/7/8 Metro Style,OS X Lion,  iOS, Android ICS, 
Windows Phone Metro, dll) 

Prototipe ini mengacu pada analisis user dan analisis pengguna yang telah dijelaskan sebelumnya 
berapa banyak form/window tergantung dari apakah memenuhi kebutuhan dari tugas pengguna 
atau tidak. 

Pelajari prinsip-prinsip WIMP dengan baik! Bagaimana membuat navigasi (back, next, paging, 
breadcrumb, dll), button, menu, window, dll serta interaction style yang tepat untuk aplikasi tersebut. 

 

Tugas 5 
Deadline : Mei 2012 
 
 

Buat prototipe akhir menggunakan IDE (Eclipse, Netbeans, Visual Studio, Delphi, dll, 
sesuaikan dengan platformnya) yang nantinya menjadi simulasi dari program tersebut. 
Prototipe project akhir ini hanya satu saja, pilih salah satu device saja, untuk tablet atau 
desktop/web based.  
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Prototipe akhir ini harus dengan baik memenuhi standard, guideline, dan prinsip desain 
universal atau device-specific.  

 

Next: Bacaan wajib >> 

Baca lebih lanjut tentang: 

Design Pattern 

• Apple iOS Pattern: http://pttrns.com/ 
• Mobile Pattern: http://mobile-patterns.com/ 
• Android Pattern: http://www.androidpatterns.com/ 

 

Design guidelines: 

Desktop  

• Windows UX Interaction Guidelines: 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa511258.aspx 

• Mac OS X Human Interface Guidelines: 
http://developer.apple.com/library/mac/#documentation/userexperience/conceptu
al/applehiguidelines/UEGuidelines/UEGuidelines.html 

Mobile 
• iOS UX Guidelines: 

http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/userexperience/conceptual
/mobilehig/Introduction/Introduction.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556-CH1-
SW1 

• Android User Interface Guidelines: 
http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/index.html 

• Windows Phone UX Guidelines:  
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh202915(v=VS.92).aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa511258.aspx
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