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PENDAHULUAN DAN SEJARAH 
 

 
 

 Pendahuluan 
 
Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan 
dioperasikan oleh Facebook, Inc, yang berlokasikan di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Pada September 
2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon 
genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat 
membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk 
pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan 
grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan 
tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" 
atau "Teman Dekat". 
 

 
 

Kantor pusat Facebook di Menlo Park, California, Amerika Serikat 
 
Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas 
Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini 
awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, 
dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum 
dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. 
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Mark Zuckerberg 

 Sejarah 

 

Mark Zuckerberg menciptakan Facemash, pendahulu Facebook, tanggal 28 Oktober 2003 ketika berada di 

Harvard sebagai mahasiswa tahun kedua. Menurut The Harvard Crimson, situs ini mirip dengan Hot or Not, dan 

menggunakan "foto yang diperoleh dari Facebook (buku wajah) daring di sembilan asrama, menempatkan dua 

foto berdampingan pada satu waktu dan meminta pengguna memilih yang mana yang paling seksi". 

Untuk menyelesaikannya, Zuckerberg meretas ke bagian jaringan komputer Harvard yang dilindungi dan 

menyalin gambar-gambar ID pribadi asrama. Harvard pada waktu itu tidak memiliki "buku wajah" (direktori berisi 

foto dan informasi dasar) mahasiswa. Facemash menarik 450 pengunjung dan 22.000 tampilan foto pada empat 

jam pertama mengudara. 

 

Situs ini langsung diteruskan ke beberapa server grup kampus, namun dimatikan beberapa hari kemudian oleh 

administrasi Harvard. Zuckerberg dihukum karena menembus keamanan kampus, melanggar hak cipta, dan 

melanggar privasi individu, dan terancam dikeluarkan. Namun, hukuman tersebut dibatalkan. Zuckerberg 

memperluas proyek awalnya ini pada semester tersebut dengan membuat peralatan studi sosial untuk 

menghadapi ujian final sejarah seni, dengan mengunggah 500 lukisan Augusta ke situs webnya, dengan satu 

gambar per halaman disertai kotak komentar. Ia membuka situs tersebut kepada teman sekelasnya, dan mereka 

mulai saling berbagi catatan. 

 

Pada semester berikutnya, Zuckerberg mulai menulis kode untuk situs web baru pada Januari 2004. Ia 

terinspirasi, katanya, oleh editorial The Harvard Crimson tentang insiden Facemash. Pada 4 Februari 2004, 

Zuckerberg meluncurkan "The Facebook" yang awalnya berada di situs web TheFacebook.com. 

Enam hari setelah situs ini diluncurkan, tiga senior Harvard, Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss, dan Divya 

Narendra, menuduh Zuckerberg sengaja mengalihkan mereka agar mereka percaya ia membantu mereka 

membuat jejaring sosial bernama HarvardConnection.com, sementara ia menggunakan ide mereka untuk 

membuat sebuah produk saingan. Ketiganya mengeluh kepada Harvard Crimson, dan surat kabar ini memulai 

sebuah investigasi. Tiga senior tersebut mengajukan tuntutan hukum terhadap Zuckerberg yang akhirnya 

diselesaikan. 
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Keanggotaan awalnya dibatasi kepada mahasiswa Harvard College saja, dan pada bulan pertama, lebih dari 

setengah mahasiswa sarjana di Harvard terdaftar di situs ini. Eduardo Saverin (pebisnis), Dustin Moskovitz 

(programer), Andrew McCollum (seniman grafis), dan Chris Hughes segera bergabung dengan Zuckerberg untuk 

membantu mempromosikan situs web ini. Bulan Maret 2004, Facebook memperluas diri ke Stanford, Columbia, 

dan Yale. Situs ini kemudian dibuka ke sekolah Ivy League lain, Universitas Boston, Universitas New York, MIT, 

dan secara perlahan beberapa universitas di Kanada dan Amerika Serikat. 

 

Facebook diinkorporasikan pada musim panas 2004, dan pengusaha Sean Parker, yang sering memberi saran 

kepada Zuckerberg, diangkat sebagai presiden perusahaan. Bulan Juni 2004, Facebook memindahkan pusat 

operasinya ke Palo Alto, California. Perusahaan ini menerima investasi pertamanya pada bulan itu dari pendiri 

pendamping PayPal, Peter Thiel. Perusahaan ini menghapus The dari namanya setelah membeli nama ranah 

facebook.com pada tahun 2005 dengan nilai $200.000. 

 

Facebook meluncurkan versi sekolah menengah atas pada September 2005 yang dianggap Zuckerberg sebagai 

tahap logis selanjutnya. Pada waktu itu, jaringan sekolah menengah membutuhkan undangan untuk 

bergabung.Facebook kemudian memperluas persyaratan keanggotaannya kepada karyawan dari sejumlah 

perusahaan, termasuk Apple Inc. dan Microsoft. Facebook kemudian dibuka tanggal 26 September 2006 kepada 

setiap orang yang berusia 13 tahun dan ke atas dengan alamat surel yang sah.Pada 24 Oktober 2007, Microsoft 

mengumumkan bahwa mereka telah membeli 1,6% saham Facebook senilai $240 juta, sehingga memberikan 

Facebook nilai sebesar $15 milyar. Pembelian oleh Microsoft ini meliputi hak mereka untuk menempatkan iklan 

internasional di Facebook. Bulan Oktober 2008, Facebook mengumumkan bahwa mereka akan membuka kantor 

pusat internasional di Dublin, Irlandia.Bulan September 2009, Facebook mengatakan bahwa mereka mengalami 

arus kas positif untuk pertama kalinya. Bulan November 2010, menurut SecondMarket Inc., sebuah bursa saham 

perusahaan swasta, nilai Facebook mencapai $41 milyar (mengalahkan eBay secara tipis) dan menjadi 

perusahaan web terbesar ketiga di AS setelah Google dan Amazon. Facebook telah diincar sebagai kandidat 

berpotensi untuk penawaran umum perdana pada 2013. 

 

Lalu lintas ke Facebook meningkat stabil setelah 2009. Jumlah pengunjung Facebook mengalahkan Google pada 

13 Maret 2010 Facebook juga menjadi jejaring sosial teratas dari delapan pasar perorangan di Asia, yaitu Filipina, 

Australia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Hong Kong dan Vietnam, sementara merek lain masih 

mempertahankan posisi teratas mereka di beberapa pasar, termasuk Orkut milik Google di India, Mixi.jp di 

Jepang, CyWorld di Korea Selatan, dan Wretch.cc milik Yahoo! di Taiwan. 

 

 



7 

 

 Pendahuluan 

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc, yang berkantor pusat di San 

Francisco, California, Amerika Serikat, yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan (tweets). Kicauan 

adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan bisa dilihat 

secara luar, namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna 

dapat melihat kicauan penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut ("follower"). 

 

Semua pengguna dapat mengirim dan menerima kicauan melalui situs Twitter, aplikasi eksternal yang kompatibel 

(telepon seluler), atau dengan pesan singkat (SMS) yang tersedia di negara-negara tertentu. Situs ini berbasis di 

San Bruno, California dekat San Francisco, di mana situs ini pertama kali dibuat. Twitter juga memiliki server dan 

kantor di San Antonio, Texas dan Boston, Massachusetts. 

 

 

 

Kantor pusat Twitter di San Francisco, California, Amerika Serikat 

 

Sejak dibentuk pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Twitter telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia dan 

saat ini memiliki lebih dari 100 juta pengguna. Hal ini kadang-kadang digambarkan sebagai "SMS dari internet". 

Twitter memiliki logo berupa seekor burung berwarna biru yang bernama "Larry the "Bird", dinamai setelah nama 

seorang mantan pemain basket NBA, Larry Bird. 
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Jack Darsey 

 

 Sejarah 

 

Ide pembuatan Twitter berasal dari "sesi tukar pikiran sepanjang hari" yang diselenggarakan oleh anggota dewan 

dari perusahaan Odeo . Dorsey, yang kemudian seorang mahasiswa sarjana di New York University, 

memperkenalkan gagasan dimana seorang individu menggunakan layanan SMS untuk berkomunikasi dengan 

sebuah kelompok kecil. Kode nama asli dari pengembangan proyek ini adalah twttr , sebuah ide yang kemudian 

Williams anggap berasal dari Noah Glass , terinspirasi oleh Flickr dan panjang lima karakter dari kode pendek 

SMS di Amerika. Para pengembang awalnya mengajukan "10958" sebagai kode pendek, tetapi kemudian 

berubah menjadi "40404" untuk "kemudahan penggunaan dan diingat." Pelaksanaan proyek ini dimulai pada 

tanggal 21 Maret 2006. 

 

Prototipe Twitter yang pertama digunakan sebagai layanan internal bagi karyawan Odeo dan versi lengkap 

diperkenalkan publik pada tanggal 15 Juli 2006. Pada bulan Oktober 2006, Biz Stone , Evan Williams , Dorsey, 

dan anggota lain dari Odeo membentuk Obvious Corporation dan diakuisisi Odeo dan semua asetnya - termasuk 

Odeo.com dan Twitter.com -. dari investor dan pemegang saham. Williams memecat Glass, yang diam tentang 

perannya dalam startup Twitter sampai 2011. Twitter berkembang menjadi perusahaannya sendiri pada bulan 

April 2007. 

 

Titik puncak awal dari popularitas Twitter adalah pada saat berlangsungnya konferensi South by Southwest 

Interactive (SXSWi) pada tahun 2007. Selama acara berlangsung, penggunaan Twitter meningkat dari 20.000 

tweets per hari menjadi 60.000. Reaksi pada konferensi itu sangat positif. 

 

Pada tanggal 14 September 2010, Twitter mengganti logo dan meluncurkan desain baru dan logo berubah lagi 

menjadi "Larry the "Bird" pada tanggal 5 Juni 2012. 
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BAB 01 
FAKTOR MANUSIA PADA 
SOFTWARE INTERAKTIF 

 
 

 Konsep IMK 
IMK atau HCI Shneiderman, Ben(2010) adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan 
implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, serta studi fenomena-fenomena besar yang 
berhubungan dengannya. Berikut akan diulas konsep HCI apa yang diterapkan oleh kedua buah raksasa jejaring 
sosial Facebook dan Twitter. 

 

 Fungsionalitas Yang Semestinya 
Facebook memiliki fitur search untuk mencari teman (baik lama maupun baru), yang bisa segera 
menampilkan Facebook teman kita apabila kita memasukkan nama orang yang kita cari. // Erwin copy sini 

 
 

 
 
  Gambar 1.1.1.a 
  Fitur Search pada Twitter 
 

 
 

   
Gambar 1.1.2.a 
Fitur Search pada Facebook 
 

 Kehandalan 
Facebook terkenal cukup handal dalam memenuhi setiap request atau permintaan user di setiap fitur yang 
tersedia. 
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Gambar 1.1.1.b 
Facebook menyediakan pilihan update status, upload foto / video, atau membuat album foto baru 

 

 
Gambar 1.1.2.b 
Twitter menyediakan pilihan update status, upload foto / video, atau membuat album foto baru 

 
 

 Ketersediaan 

Mu
lai dari search untuk mencari teman sampai upload/donload file dan game juga tersedia sebagai salah satu 
dari fitur yang ditawarkan oleh Facebook. 
 
Gambar 1.1.1.c 
Home Facebook yang menyediakan berbagai aplikasi 



11 

 

 
    Gambar 1.1.2.c 
    Profile Twitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keamanan 
Dalam hal keamanan Facebook juga tidak lolos dari tindak cyber-crime seperti  pishing / hacker karena 
seringkali ada user yang mengeluh kalau akunnya berganti password tanpa sepengetahuannya. 
 

 
  Gambar 1.1.1.d 
  Facebook terlah terjamin keamanannya 
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  Gambar 1.1.2.d 
  Twitter yang telah dipasangai anti-hacker 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Integritas Data 
Data-data yang terdapat dalam akun Facebook cukup terlindungi dari kerusakan data yang terjadi. Data 
tidak akan hilang. 

 

 Standarisasi 
Tampilan Facebook pada tiap aplikasi yang berbeda ; computer, laptop, tablet, netbook, handphone, kurang 
lebih sama.  
 

 
Gambar 1.1.1.f 
Tampilan facebook di aplikasi yang berbeda 
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Gambar 1.1.2.f 
Tampilan Twitter di aplikasi yang berbeda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Integrasi  

Sering kali user harus 
mendownload software khusus untuk bisa menjalankan aplikasi tertentu di Facebook (c/ : Java, Adobe). 
Gambar 1.1.1.g 
Beberapa aplikasi di Facebook membutuhkan Flash Player 
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Gambar 1.1.1.g 
Flash player yang dibutuhkan Twitter untuk menampilkan gambar tertentu 

 

 Konsistensi 

Tiap aplikasi yang ada memiliki aneka ragam fungsi dan tujuan.  
Gambar 1.1.1.h 
Menu Navigasi pada Facebook 
 

 
Gambar 1.1.2.h 
Menu Navigasi padaTwitter 

 

 Portabilitas 
Facebook dapat dibuka di ipad, laptop, computer, handphone. 

 
‘ 
 
 

 Penjadwalan 
 
Penjadwalan seperti maintenance selalu dilakukan tepat waktu namun sering ngaret(lewat dari waktu yang 
ditentukan). 
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Gambar 1.1.1.j 
Pemberitahuan bahwa system e-mail di facebook sedang maintenance 
 

 
Gambar 1.1.2.j 
Pemberitahuan bahwa Twitter sedang maintenance 

 

 Anggaran  
Facebook, terutama pada game, memiliki system pembayaran khusus agar user membeli ‘koin’ untuk 
membeli fitur-fitur tertentu/khusus dengan harga yang cukup mahal. 

 
 

 Tujuan perancangan antarmuka pemakai 
Tujuan Facebook yaitu memudahkan pengguna/user untuk bisa bertemu dan berkomunikasi (meskipun secara online 
dan tidak secara langsung) teman baru maupun lama. 
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Gambar 1.2.1 
Fitur chat pada Facebook 
 
 

 
Gambar 1.2.2 
Fitur char pada Twitter 

 

 Lima faktor manusia 

 Waktu belajar 
Tidak perlu memakan waktu lama untuk bisa mengerti tentang penggunaan Facebook. Adanya Tutorial juga 
membantu. 

 Kecepatan kinerja 
Misal user/pengguna hendak meng-upload suatu gambar di Facebook, itu tidak memakan waktu lama, 
hanya beberapa detik. Itu juga tergantung koneksi internet yang ada. 

 Tingkat kesalahan 
Kesalahan yang umum dilakukan biasanya; bertengkar memanfaatkan Facbook sebagai media untuk 
menjelek-jelekkan orang lain. Ada juga yang digunakan sebagai media untuk melacak dan menculik.  

 Daya ingat 
Fitur-fitur di Facebook cukup mudah untuk diingat meskipun pengguna sudah tidak membukanya dalam 
jangka waktu yang cukup lama. 
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 Kepuasan subjektif 
Dalam berbagai aspek sistem, pengguna cukup merasa puas dengan Facebook 
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BAB 02 

TEORI, PRINSIP DAN PEDOMAN 
 
 

 Perbedaan pengguna 
Jenis-jenis pemakai ada 3, yaitu; novice, intermediate, dan expert. Novice = user yang baru pertama kali 
menggunakan akun dan masih diberi panduan penggunaan akun tersebut. Intermediate = user yang sudah cukup 
menguasai dan mengenal fitur-fitur yang terdapat dalam akun. Expert = orang yang sudah pandai mengutak-atik 
tampilan akunnya. 
 
Untuk FB, saat user masih novice maka FB akan memberikan pengarahan/petunjuk penggunaan akun barunya. User 
intermediate tidak diberi arahan lagi dan user expert dianggap sama seperti intermediate oleh FB. Sedangkan untuk 
Twitter, user novice juga diberi arahan penggunaan akun. User intermediate and expert tidak diberi pengarahan 
lagi.Masukan gambar FB dan TW Disini 
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Gambar 2.1.1 
User diberikan pengarahan saat pertama kali menggunakan facebook 
 

 
Gambar 2.1.2 
User diberikan pengarahan saat pertama kali menggunakan Twitter 

 Delapan Aturan Emas 
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Aturan 1 
Berusaha untuk konsisten 
Tampilan awal baik FB jarang berubah. Pada TW background-nya sering berubah. 

Gambar 2.2.1.a 
 

 Aturan 2 
Memungkinkan frequent users menggunakan shortcuts. 
FB memiliki shortcut menuju app yang tersedia di home user. TW menyediakan shortcut menuju app 
menggunakan keyboard. 
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Aturan 3 
Memberikan umpan balik yang informatif. 
Fb memberikan umpan balik yang menunjukkan kalau yang kita lakukan, misal hendak berpindah 
page saat fb masih dalam proses meng-upload gambar. Tw akan memberi peringatan bahwa user 
gagal melakukan sesuatu. 
Gambar 2.2.1.c 

 

 Aturan 4 
Merancang dialog yang memberikan penutupan (keadaan akhir). 
saat user logout, Twitter memberikan suatu iklan beserta kalimat yang mengatakan kalau user sudah 
logout. Sedangkan FB akan langsung kembali ke halaman awal. 
 

 



22 

 

 Aturan 5 
Memberikan pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan yang sederhana. 
Misalkan user salah memasukkan password, FB akan segera menawarkan bantuan penggantian 
password pada user. Di Twitter, user juga akan diminta untuk memasukkan alamat e-mail/username 
supaya bisa dikirimi e-mail yang berisi link pe-reset password. 
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Gambar 2.2.1.e 

 Aturan 6 
Memungkinkan pembalikan aksi yang mudah. 
Fb memiliki pilihan ‘edit’ dimana user setuju untuk mengedit status yang sudah dipost dan ‘delete’ 
untuk menghapus comment. 
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Aturan 7 
Mendukung pusat kendali internal (internal focus of control). Fb dan Tw user memiliki hak untuk 
mengatur dan mengontrol akunnya. 
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Gambar 2.2.1.g 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aturan 8 
Mengurangi beban ingatan jangka pendek. 
Tampilan Fb cukup sederhana dan memiliki banyak link/shortcut didalam 1 page. Tw cukup rumit dan 
harus membuka profile user terlebih dahulu. 
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Pencegahan Kesalahan 
Membetulkan pasangan yang bersesuaian, membetulkan perintah, dan melengkapi urutan aksi 

 
Baik Facebook maupun twitter tidak pernah membetulkan kata-kata yang salah diketik oleh user. 
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BAB 03 

MENGELOLA PROSES PERANCANGAN, ULASAN PAKAR  
 DAN USABILTY TEST  

 
 

 User Centerd Design 
UCD adalah suatu urutan untuk menggambarkan sebuah rancangan, dengan kata lain user bertindak sebagai pusat 
dari proses pengembangan sistem, dan tujuan/sifat-sifat, konteks dan lingkungan sistem semua didasarkan dari 
pengalaman pengguna.  
 

Facebook memberi kebebasan bagi pengguna untuk berekspresi dengan cara menata tampilan profile akun mereka 
sesuka hati. Twitter hanya memberi user mereka kebebasan untuk mengganti foto profile dan untuk mem-follow 
orang2. Namun tampilan akun mereka juga bisa dirubah. 
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Gambar 3.1.1 

 U
ser Requirement 
Secara umum, kebutuhan pengguna adalah set data yang menunjukkan bagaimana persyaratan produk didefinisikan 
dari aspek tujuan pelanggan, kekuatan, keterbatasan, sikap, dan perilaku. apakah fb dan tw memenuhi kebutuhan 
user akan sosial networking? 
 
Kedua situs jejaring sosial raksasa Fb dan Tw sama-sama meng-update status dan informasi yang ada. 
Gambar 3.2.1 
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 User Profile  
Tujuan akhir dari sistem interaktif adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas performansi dalam 
pekerjaannya.  
 

Semua orang 
bisa menggunakan Fb baik anak2, remaja, maupun pengusaha. Hal yang sama juga berlaku bagi Tw, walaupun 
kebanyakan yang menggunakannya adalah usia remaja keatas juga pengusaha..  
Gambar 3.3.1 
 

 User Task 
user biasa membuka Fb/Tw, login, update status/aktivitas lainnya, setelah itu logout. 
User Fb, membuka situs Fb, login, update status/aktivitas lainnya/main game, logout. User Tw, buka situs Tw, login, 
update Tweet/follow Twitter lainnya/aktivitas lain, logout. 
 
 

 
 Gambar 3.4.1 
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Gambar 3.4.2 
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BAB 04 

EVALUATING INTERFACE DESIGNS 
 

 Expert Review 
Seorang ahli, yang sudah berpengalaman dalam domain aplikasi serta domain UI melakukan review terhadap UI 
 
Setiap kali Facebook dan Twitter mengalami update pada tampilan UI-nya, maka Expert Review baik dari dalam 
perusahaan maupun dari luar perusahaan akan melakukan penilaian terhadap tampilan UI dari website tersebut, serta 
memberi kritikan dan saran terhadap kelebihan dan kekurangan dari tampilan website tersebut 
 

 Usability Testing and Laboratories 
Beberapa user yang berpotensial mengetes tampilan UI, khususnya di lingkungan laboratorium, yang fungsinya untuk 
memberi feedback, mempercepat proses pengembangan, dan mengurangi biaya 
 
Usability Testing and Laboratories sering dilakukan ketika tampilan website seperti Facebook dan Twitter akan 
diperbaharui, dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan yang masih ada pada tampilan website sebelum 
ditampilkan ke publik 
 

 Survey Instruments 
Pengadaan survey yang diberikan pada banyak orang dengan tujuan agar hasil feedback yang diperoleh berdampak 
besar, tidak mahal, serta tidak terpaku pada sebelah pihak 
 
Sejumlah quesioner diberikan pada banyak orang yang memiliki 2 jenis pertanyaan, baik itu pertanyaan biasa ataupun 
pertanyaan yang mendetail, dimana feedback dari user akan sangat membantu dalam memeperlancar proses 
pengembangan tampilan UI dari website seperti Facebook atau Twitter 
 

 Acceptance Tests 
Dibuat dengan tujuan untuk menentukan kriteria-kriteria, tujuan yang akan dicapai, dan ekspetasi yang diinginkan dari 
tampilan UI yang akan dibuat  
 
Seperti Survey Instrument, Acceptance Test dilakukan pada publik agar dapat memenuhi kriteria-kriteria yang 
diharapkan publik dari tampilan UI website. 
 

 Evaluation During Active Use 
Evaluasi terhadap tampilan UI dilakukan setelah tampilan UI tersebut dinikmati oleh user 
 
Biasanya dilakukan ketika user sedang menggunakan website, yang kadang kala user akan diberikan permintaan 
untuk mengisi feedback terhadap tampilan UI website 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

 
 

BAB 05 
DIRECT MANIPULATION 

 
 Manipulasi langsung 

Adalah Representasi visual (metafora) dari “dunia aksi”, dimana memiliki ciri2 utama yaitu:  

 Objek dan aksi terlihat. 

 Mengundang pemikiran analogis. 

 Aksi yang cepat, inkremental, dan dapat dibatalkan. 

 Mengetik diganti dengan menunjuk dan memilih. 

 Hasil aksi langsung terlihat. 
 
Contoh-contoh dari Sistem Manipulasi Langsung yaitu 

 Command-line vs display editor vs word processors 

 Spreadsheet 

 Spatial data management 

 Video games 

 Computer-aided design (CAD) 

 Office automation 
 
 
Twitter dan Facebook mendukung penggunaan konsep Direct Manipulation, yang diaplikasikan dengan 
disediakannya text editor untuk menulis pesan-pesan dan juga dilengkapi dengan fitur Delete untuk pembatalan 
aksi jika seandainya pesan yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan. Dan setiap pesan yang telah dikirim oleh 
user akan langsung ditampilkan ke layar secara cepat. Pada Facebook dan Twitter, diterapkan sistem manipulasi 
langsung berjenis Command-line vs display editor vs word processors, yang dimana menganut sifat WYSIWYG 
(What You See Is What You Get), yang memiliki beberapa kelebihan seperti menampilkan hasil aksi dengan 
segera, memberi respon dan tampilan yang cepat, serta memungkinkan pembatalan aksi   
 
 

 
 
Gambar 5.1.1 dan 5.1.2 
Tampilan Manipulasi Langsung dari Twitter yang berjenis text editor, dimana setiap input dari user akan langsung 
ditampilkan ke layar secara cepat 
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Gambar 5.1.3 dan 5.1.4 
Tampilan Manipulasi Langsung pada Facebook, dimana disediakan text editor untuk menulis pesan yang diinginkan 
 

 Pemikiran Visual dan Ikon 
Pemikiran Visual dan Ikon terbagi menjadi: 

 Konsep bahasa visual dan pemikiran visual diajukan oleh Rudolf Arnheim (1972). 

 Arah baru pemikiran visual: WIMP (Windows, Icons, Mouse, Pull-down Menu). 

 Ikon adalah gambar atau simbol yang mewakili suatu konsep. 
 
Di Facebook dan Twitter, icon-icon yang ada didesain seminimalis mungkin dan mudah diingat oleh user, serta 
peletakan dan jumlah icon-con yang ada diatur sedemikian rupa dengan tujuan untuk memudahkan user dalam 
menggunakan website tersebut   
 

 
 

Gambar 5.2.1 
Tampilan Visual dan Ikon pada Twitter, dan di bagian Setting adalah Pull-Down Menu 
Gambar 5.2.2 dan 5.2.3 
Tampilan Visual dan Ikon pada Facebook, lengkap dengan Pull Down Menu di bagian Setting 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



34 

 

 
 
 

 
 
 

BAB 06 
MENU, FORM,  DAN  DIALOG BOX 

 
 
   

 Organisasi Semantik Menu 
Jenis-jenis dari Organisasi Semantik Menu antara lain: 

 Single Menu 

 Binary Menu 

 Multiple Selection Menu 

 Multiple-item menus / radio buttons 

 Pull-down and pop-up menus 

 Scrolling and two-dimensional menus 

 Alphasliders 

 Embedded links 

 Iconic menus, toolbars, or palettes 

 Linear Sequences & Multiple Menus 

 Tree-Structured Menus 

 Acyclic & Cyclic Menu Networks 
 
Facebook dan Twitter sendiri, menggunakan berbagai jenis menu dalam kelancaran penggunaannya, seperti Pull-
down and pop-up menus untuk pengaturan akun dari user, Iconic menus, toolbars, or palettes pada beberapa 
menunyad dan Linear Sequences & Multiple Menus untuk beberapa bagian dari website seperti menu Help.  
 



35 

 

 
  

Gambar 6.1.1 dan 6.1.2 
Contoh Linear Sequences & Multiple Menus dan Pull-down and pop-up menu pada Twitter 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 6.1.3 
Contoh Pull-down and pop-up menu pada Facebook 
 

 Urutan Presentasi Item  

 Ketika item-item menu telah dipilih, urutan presentasinya perlu diperhatikan. 

 Beberapa dasar pengurutan: 

 Waktu (kronologis). 

 Numeris (menaik atau menurun). 

 Sifat fisik (panjang, luas, volume dsb. Secara menaik atau menurun). 

 Banyak kasus pengurutan tidak mempunyai aturan pengurutan yang berhubungan dengan tugas, sehingga 
perlu dipertimbangkan: 

 Pengurutan alfabetis istilah-istilah. 

 Pengelompokan item-item serupa (dibatasi dengan pemisah antarkelompok). 

 Yang sering digunakan ditempatkan di awal. 

 Yang paling penting ditempatkan di awal. 
 
Urutan presentasi item pada Facebook dan Twitter juga mengikuti beberapa dasar pengurutan seperti waktu(pesan-
pesan ditampilkan selalu mengikuti waktu saat kini), seperti contoh di bawah ini: 
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Gambar 6.2.1 
Tampilan Menu Tweets pada Twitter yang selalu ter-update 
 

 
 

Gambar 6.2.2 
Tampilan Menu News Feed pada Facebook, yang menampilkan pesan-pesan yang ter-update sesuai dengan waktu 
saat ini 
 

 Pergerakan Cepat pada Menu 
Terdiri dari: 

 Menu dengan typeahead 

 Penting jika menu sudah sering digunakan sementara waktu respons atau kecepatan tampil 
lambat. 

 Pendekatan BLT (Bacon, Lettuce, Tomato Sandwich): pembentukan mnemonik dari 
penggabungan huruf-huruf pilihan menu. 

 Nama menu atau bookmarks 

 Penamaan sederhana memudahkan pemakai mengakses menu secara langsung. 

 Web browser menyediakan bookmarks atau favorites sebagai jalan pintas bagi pemakai untuk 
menuju situs yang pernah dikunjungi. 

 Menu macros 

 Perintah yang sering digunakan dapat direkam dan disimpan sebagai makro. 

 Pada beberapa software, makro dapat ditempatkan di toolbar sebagai ikon. 



37 

 

 
Menu yang digunakan Facebook dan Twitter berjenis Macro, yang menyediakan ikon-ikon khusus yang jika dipilih 
akan membawa user pada menu yang diinginkan, biasanya terletak di bagian atas(menu bar), dan juga menerapkan 
menu berjenis Typeahead, pada bagian Search Friend 
 

 
 

 Gambar 6.3.1 
 Menu Bar pada Twitter 
 

 
Gambar 6.3.2 
Tampilan Search Friend pada Twitter 

 
Gambar 6.3.2 dan 6.3.3 
Tampilan Visual dan Ikon pada Facebook, lengkap dengan Pull Down Menu di bagian Setting 
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 Gambar 6.3.4 
 Tampilan Search Friend pada Facebook 
 
 
 
 
 

 Tata Letak Menu 
Terdiri atas: 

 Judul 

 Menu tunggal: Judul yang deskriptif. 

 Menu tree: Nama pilihan harus sama dengan judul halaman yang dipanggil. 

 Penamaan pilihan menu 

 Gunakan peristilahan yang dikenal dan konsisten. 

 Pastikan item dapat dibedakan dari pilihan lain. 

 Gunakan pemilihan kata yang konsisten dan singkat. 

 Tempatkan kata kunci di kiri. 

 Tata letak dan desain grafis 

 Perhatikan kendala seperti lebar dan tinggi layar, kecepatan tampil, character set, dan 
highlighting. 

 Buat pedoman/panduan untuk komponen-komponen: judul, penempatan item, petunjuk, 
pesan kesalahan, dan laporan status. 

 
Berdasarkan persyaratan tata letak menu di atas, tampilan menu pada Facebook dan Twitter memenuhi semua 
persyaratan tersebut, dengan judul menu yang deskriptif, penamaan pilihan menu yang dapat dikenal dan dapat 
dibedakan, serta tata letak dan desain grafis yang konsisten satu sama lain 
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Gambar 6.4.1 
Menu Twitter, dengan judul, penamaan pilihan, serta tata letak menu yang konsisten  
 

 
 
Gambar 6.4.2 
Menu Facebook, dengan judul, penamaan pilihan, serta tata letak menu yang konsisten 

 Formulir Isian 

 Formulir isian cocok dipakai jika banyak field data dibutuhkan. 

 Pendekatan formulir isian menarik karena: 

 Kelengkapan penuh informasi terlihat. 

 Seperti formulir kertas. 

 Sedikit petunjuk diperlukan. 
 
Tampilan Formulir Isian pada Facebook dan Twitter biasa digunakan untuk pengisian data untuk Sign In dan Sign Up 
untuk membuat akun baru seperti contoh di bawah ini: 
 

 
 
Gambar 6.5.1 
Tampilan Formulir Isian pada Twitter untuk Sign In ataupun Sign Up untuk membuat account baru 
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Gambar 6.5.2 
Tampilan Formulir Isian pada Facebook untuk Sign In ataupun Sign Up untuk membuat account baru 
 
 
 

 Kotak Dialog 

 Kotak dialog adalah kombinasi teknik menu dan formulir isian yang banyak digunakan di GUI modern. 

 Perlu diperhatikan: 

 Tata letak internal kotak dialog 

 Hubungan eksternal kotak dialog 
 
Di Facebook dan Twitter, Kotak Dialog biasa digunakan untuk konfirmasi dari aksi yang dilakukan oleh user, seperti 
misalnya: 
 

 
 
Gambar 6.6.1 
Kotak Dialog pada Twitter yang berupa konfirmasi aksi(Delete Tweet) yang dilakukan user 
 

 
 
Gambar 6.6.2 
Kotak Dialog pada Facebook yang berupa konfirmasi aksi(Delete Tweet) yang dilakukan user 
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BAB 07 
COMMAND AND NATURAL LANGUAGE 

 
  

1.  Facebook 
Facebook menggunakan berbagai layanan, peralatan, dan bahasa pemrograman untuk membuat infrastruktur inti. 
Pada ujung depan, server mereka menjalankan LAMP (Linux, Apache, MySQL, dan PHP) stack dengan Memcache. 
 

 
 

 Linux dan Apache 
Linux adalah Unix seperti kernel sistem operasi komputer. Ini open source, mudah disesuaikan, dan baik 
untuk keamanan. Facebook menjalankan sistem operasi Linux di Apache HTTP Server. Apache juga open 
source gratis dan merupakan web server yang paling populer di gunakan. 
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 MySQL 

Untuk database, Facebook menggunakan MySQL karena kecepatan dan kehandalan. MySQL digunakan 
terutama sebagai penyimpan nilai kunci sebagai data secara acak didistribusikan diantara set besar kasus 
logis. Contoh-contoh logis tersebar di seluruh node fisik dan load balancing yang dilakukan di tingkat simpul 
fisik. 
 
Sejauh kustomisasi yang bersangkutan, Facebook telah mengembangkan skema partisi kustom di mana ID 
global ditugaskan untuk semua data. Mereka juga memiliki skema pengarsipan kustom yang didasarkan 
pada bagaimana data yang sering dan aktual pada basis per-user. Data yang paling aktual didistribusikan 
secara acak. 
 
VP Teknologi Facebook, Jeff Rothschild memberikan beberapa rincian pada konferensi pengguna MySQL 
terakhir. Rothschild mengatakan Facebook sekarang berjalan 10.000 server, termasuk 1.800 server MySQL 
yang diawasi oleh hanya dua database administrator. 
 

 
 

 PHP 
Facebook menggunakan PHP karena itu adalah bahasa pemrograman web yang baik dengan dukungan 

luas dan komunitas pengembang yang aktif dan hal ini baik untuk iterasi yang cepat. PHP adalah bahasa 

pemrograman script yang dinamis. 

 

 

 

 Memcache 
Memcache adalah sistem caching memori yang digunakan untuk mempercepat database website dinamis 
(seperti Facebook). Dengan caching data dan objek dalam RAM untuk mengurangi waktu membaca. 
Memcache adalah media cache utama Facebook membantu meringankan beban database. 
Memiliki sistem caching memungkinkan Facebook untuk bisa sangat cepat memanggil data Anda. Karena 
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tidak harus pergi ke database, memcache hanya akan mengambil data Anda dari cache berdasarkan ID 
pengguna Anda. 
 
 
 

2. Twitter 
  

 
 

Twitter menggunakan Ruby On Rails sebagai bahasa pemrograman webnya. Ruby on Rails masih bagian dari bahasa 
pemrograman Ruby, yaitu bahasa pemrograman dinamis berbasis skrip yang berorientasi obyek. Tujuan dari Ruby 
adalah menggabungkan kelebihan dari semua bahasa-bahasa pemrograman skrip yang ada di dunia. Ruby ditulis 
dengan bahasa pemrograman C dengan kemampuan dasar seperti Perl dan Python. 

  
  

 
 
 
 
 

 
 

BAB 09 
PIRANTI INTERAKSI 

 
 Keyboard 

Keyboard merupakan piranti masukan data tekstual utama. Hal ini sangatlah penting untuk menyediakan mekanisme 
input data bagi aplikasi. Twitter dan Facebook dalam hal ini menganggap keyboard merupakan hal yang sangat 
penting dalam mendukung kinerja aplikasinya. Untuk itu maka kedua raksasa jejaring sosial tersebut menggunakan 
Layout Keyboard QWERTY yang umumnya banyak orang gunakan. Begitu juga pada aplikasi mereka yang berbasis 
desktop seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 9.1.1 
Layout Keyboard QWERTY pada aplikasi twitter berbasiskan desktop. 
 

 
 
Gambar 9.1.2 
Layout Keyboard QWERTY yang diterapkan oleh Facebook Touch untuk mempermudah dalam penggunanaan. 

 Piranti Penunjuk 
Seperti halnya keyboard, piranti penunjuk merupakan hal yang sangat esensial yang dapat mendukung dan 
mempermudah dalan penggunaan suatu aplikasi. Pada aplikasi facebook dan twitter yang berbasiskan Web, piranti 
penunjuk yang digunakan adalah indirect pointing devices yaitu mouse, touchpad dan lain sebagainya. Sedangakan 
pada aplikasi facebook atau twitter yang berada pada perangkat sistem operasi Android maka mempergunakan Direct 
Pointing Devices seperti halnya touch screen, Stylus,light pen dan lain sebagainya, Sedangkan pada Windows 8 
dapat menggunakna Direct Pointing maupun Indirect Pointing Devices. 
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Gambar 9.2.1 
Ilustrasi dua buah jejaring sosial yang sama-sama mengaplikasikan teknologi Direct Pointing Devices  
(Touch Screen) pada masing-masing aplikasi mobile atau desktopnya. 
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 Fitts Law 
Fitts law merupakan model pergerakan tangan dalam menggerakan kursor di tampilan yang ditemukan oleh Paul Fitts 
pada tahun 1954. Fitts Law juga diterapkan pada jejaring sosial Facebook dan Twiiter dengan tujuan agar pemakai 
akan lebih nyaman, leluasa dan cepat dalam mendapatkan apa yang diinginkan oleh si pemakai. Berikut adalah 
penerapan hukum Fitts pada kedua buah jejaring sosial pada bagian home dari si pemakai. 
 

 
 
Gambar 9.3.1 
Halaman Utama atau biasa disebut sebagai home bagi user yang mana Facebook sendiri menerapkan hukum Fitts 
didalamnya. 
 

 
 
Gambar 9.3.2 
Tampilan Home pada Twitter yang juga menerapkan hukum Fitts Didalamnya. 
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BAB 10 

GAYA INTERAKSI 

 

 Pesan Kesalahan 

Pesan kesalahan disini yang dimaksud adalah pesan kesalahan ketika seorang user melakukan kesalahan baik itu 

kesalahan dalam melakukan input ataupun melakukan suatu proses. Sebuah aplikasi yang baik haruslah memiliki 

pesan kesalahan untuk dapat berinteraksi dengan penggunanya dan memberitahukan kepada pengguna adanya 

suatu kesalahan. Menurut  Shneiderman, Ben (2010), pada bukunya Designing the User Interface: Strategies for 

Effective Human-Computer Interaction, Edisi 4, Addison Wesley, suatu pesan kesalahan yang baik adalah pesan 

kesalah yang tidak menyalahkan pemakai, meminta maaf atas kesalahan, menghindari kode-kode yang tidak dapat 

dipahami oleh pemakai biasa dan tidak menggunakan huruf kapital semua serta menggunakan peringatan suara yang 

dapat dinonaktifkan dikedepannya. 

 

Facebook sendiri telah menggunakan pesan kesalahan semenjak facebook diluncurkan pada Febuari, 2004. Pesan 

kesalahan yang digunakan facebook disini berorientasi kepada pengguna atau dengan kata lain dapat dimengerti oleh 

pemakai biasa. Begitu pula pada Twitter yang memberikan pesan kesalahan yang juga rancangan kata-katanya 

berorientasi pada penggunanya. Pesan kesalahan tersebut dapat ditampilkan juga kedalam bahasa Indonesia di 

pengaturan yang tersedia baik dari Facebook maupun Twitter. Gambar dibawah ini menunjukan beberapa pesan 

kesalahan yang lazimnya atau umumnya terjadi pada Facebook dan Twitter. 

 

 
 

Gambar 10.1.1 

Pesan kesalahan yang ditampilakan oleh Facebook yang berorientasi pada pengguna sehingga pengguna dapat 

mengerti kesalahan apa yang telah diperbuatnya. 
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Gambar 10.1.2 

Pesan kesalahan yang ditampilan oleh Twitter ketika salah memasukan kode sandi lama dan sandi baru yang terlalu 

singkat dan kode verifikasi yang tidak sama dengan kode sandi yang baru. 

 

 Gaya Antropomorfik 

Setelah tadi kita sudah membahas tentang pentingnya sebuah pesan kesalahan, maka topik selanjutnya yang tidak 

kalah pentingnya dalam point-point desain perancangan HCI (Human Computer Interaction) adalah menampilkan 

pesan. Menurut Shneiderman, Ben (2010), sebuah pesan kesalahan yang baik adalah pesan yang memiliki nada 

positif, singkat, spesifik, jelas dan padat dengan menempatkan pemakai pada kendali terhadap situasi serta format 

yang rapi, konsisten dan dapat dipahami. 

 

Kedua jejaring sosial tersebut tampaknya telah mengimplementasikan semua point dalam design issue yang 

dikemukakan oleh Shneiderma dan Ben. Sebuah pesan yang baik juga harus ditampilkan dalam gaya Antropomorfik 

yang artinya pesan tersebut harus ditampilkan dengan gaya seperti manusia yang memiliki sifat dan keprobadian 

seperti halnya manusia. Dengan adanya perancangan dengan Gaya Antropomorfik maka rancangan sebaiknya 

memfokuskan pada pemakai dan menghindari kata ganti (menggunakan kata ganti “YOU” bukan “I”), menampilkan 

komputer sebagai manusia,  dan lain sebagainya. 

 

Facebook dan Twitter telah menerapkan semua konsep tersebut, tetapi sayangnya facebook maupun Twitter belum 

memiliki figuran yang menyerupai manusia tingkah lakunya dan membantu pemakai dalam melakukan aktivitasnya 



49 

 

seperti halnya pada Microsoft 2003.
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Berikut adalah tampilan dari pesan-pesan pada kedua jejaring sosial yang bergaya Antropormofik. 

 

 
 

Gambar 10.2.1 

Pesan pergantian password pada Facebook yang menyerahkan kendali sepenuhnya pada pengguna. 

 

 
 

Gambar 10.2.2 

Pesan keberhasilan perubahan password yang ditampilkan dengan gaya antropomorfik. 

 

 Perancangan Layar 

Menurut Mullet dan Sano (1995) suatu perancangan layar haruslah elegan, sederhana, skala, kontras, proporsi, 

organisasi dan struktur visual, modul dan program, gambar dan reprensentasi serta bergaya. Kedua raksasa jejaring 

sosial itu menyadari tentang pentingnya suatu perancangan layar. Masing-masing memiliki kebijakan sendiri tentang 

bagaimana perancangan layar pada aplikasi berbasis webnya.  

 

Sebagai contoh pada Facebook, tampilan layar dikunci sehingga tidak bisa diubah-ubah oleh sipemakai (dalam hal ini 

background, posisi dan warna dari masing-masing interface). Hal ini menurut Facebook dianggap demi menjaga 

konsistensi keseluruhan halaman Facebook.  
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Gambar 10.3.1  

Tampilan Home Screen dari user yang dilock oleh facebook sehingga tidak dapat diubah-ubah baik itu background 

colornya dan warna dari masing-masing interface. 

 

Sedangkan pada Twitter, pemakai dapat merubah tampilan, baik itu background dan warnanya, hal ini bertujuan untuk 

mencerminkan kepribadian masing-masing pemakainya dan mencegah pemakai agar tidak cepat bosan. Memang itu 

semua ada untung dan ruginya. 

 

 
 

Gambar 10.3.1 

Home Screen dari pengguna Twitter yang dapat anda modifikasi baik itu warna dari masing-masing interface maupun 

backgroundnya yang dapat diganti dengan gambar yang kita ingini. 
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 Information Architecture 

Arsitektur informasi atau aliran informasi dari halaman ke halaman pada jejaring sosial facebook dan twitter terjadi 

secara Hybrid yang berarti gabungan dari Network Navigation Scheme ditambah dengan Sequential Navigation 

Scheme tergantung proses apa yang terjadi didalamnya.  

 

Sebagai contoh dari Sequential Navigation Scheme terjadi ketika pembuatan pengguna baru baik pada facebook 

tetapi tidak pada twitter yang hanya cukup satu halaman saja dalam membuat user id yang baru.  

 

 
 

Gambar 10.4.1 

Sequential Navigation Scheme pada facebook. 

 

 
 

Gambar 10.4.2 

Pada twitter, Sequential Navigation Scheme terjadi ketika seorang user telah selesai membuat id barunya dan masuk 
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ke halaman Get Started yang akan memandu cara menggunakan twitter secara sequential. 

 

Network Navgation Scheme terjadi ketika seorang user sedang melakukan aktivitas sosialnya didalam jejaring sosial 

tersebut, dimana seorang user bisa langsung melompat dari halaman miliknya ke halaman orang lain tanpa perlu 

melalui halaman tertentu dulu. 

 

 

 

 

Gambar 10.4.3 

Gambar menu navigasi yang memungkinkan kita meloncat ke halaman lain yang kita kehendaki tanpa perlu melalui 

halaman lainnya seperti halnya Network Navigation Scheme. 

 

Hierarchical Navigation Scheme tidak ditemukan pada halaman Facebook maupun twitter. 

 

 Navigation 

Navigasi adalah komponen yang sangat esensial bagi sebuah aplikasi berskala besar yang membantu user dalam 

menentukan lokasi dimana dia sekarang dan mau kemana dia sekarang. Bagi kedua situs jejaring sosial seperti 

Facebook dan Twitter, hal ini tidak disepelekan, terbukti disediakan bagian khusus dari suatu halaman yang digunakan 

untuk membantu user dalam melakukan navigasi. 

 

 
 

Gambar 10.5.1 
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Navigasi Pada Facebook dan Twitter 

 

 Hyperlink, Buttons dan Icons 

Baik pada Facebook maupun Twitter memiliki ciri khasnya masing-masing pada Hyperlink, Buttons dan Iconnya. 

Hyperlink, Button dan Icon disini mencerminkan kepribadian dan ciri khas dari masing-masing jejaring sosial.   

 

Sebagai contoh pada Facebook, Buttons selalu diwarnai dengan sentuhan warna biru dengan iconnya, Icon yang 

paling terkena dari facebook yaitu icon Like yang dapat bertindak seperti button ketika anda menyukai status milik 

orang lain(bisa juga berupa gambar, link atau apapun yang dibagikan oleh orang lain ataupun yang anda bagikan). 

Sedangkan hyperlink pada facebook selalu diwarnai dengan warna biru. 

 

 

 
 

Gambar 9.6.1 

Gambar dari Icon Facebook dengan buttonnya yang paling terkenal yaitu “like” 

 

 

Pada twitter, Hyperlink diwarnai dengan warna hitam ketika hyperlink tersebut sedang dipilih dan berwarna biru ketika 

hyperlink itu sedang tidak dipilih (sebagai defaultnya, tetapi anda dapat menggantinya pada pengaturan pada saat 

berikutnya). Icon dari twitter sendiri adalah icon bergambar burung yang melambangkan burung yang sedang terbang. 

Twitter sendiri tidak terlalu banyak menggunakan button, Hal ini dilakukan karena tujuan dari Twitter sendiri adalaha 

sebagai jejaring sosial dengan level micro-bloging. 

 

 
 

Gambar 9.6.2 

Icon dari Twitter yang menggambarkan burung sedang terbang dan berkicau yang melambangkan ketika anda 

dimanapun dan kapanpun anda dapat mentwitt(menulis status) seperti burung yang berkicau dimana saja. 

 

Facebook lebih mencerminkan penggunaan Iconic karena facebook sendiri merupakan pure social network, 

sedangakan pada twitter lebih penggunaan hyperlink karena twitter sendiri adalah jejaring sosial berbentuk micro-
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blogging. 
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 Warna 

Warna merupakan aspek yang sangat penting bagi halaman website terutama bagi jejaring sosial, karena warna akan 

mempengaruhi berapa lama seseorang akan menggunakan jejaring sosial tersebut. Warna merupakan komponen 

utama dalam HCI dan dapat meningkatkan ketertarikan pengguna lainnya, memberikan aspek tampilan yang menjadi 

menarik, serta dapat menimbulkan reakse emosional yang kuat. 

 

Seperti yang telah diketahui, Facebook mengunci warna pada tampilan halamannya, ini dilakukan demi menjaga 

standarisasi pada semua halamannya. Kerugiannya adalah halaman pada facebook akan menjadi membosankan 

sehinggan seorang pemakai bisa beralih ke jejaring sosial yang membebaskan dirinya untuk berekspresi dihalaman 

dirinya sendiri. Sedangkan pada Twitter, untuk permasalahan warna, Twitter memberikan kebijakan untuk anda dapat 

mengaturnya sendiri dengan tujuan agar anda tidak cepat bosan dan dapat mencerminkan kepribadian anda sendiri. 

 

 
Gambar 10.7.1 

Penggunaan warna biru pada Facebook untuk semua aspek didalam Facebook. 
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Gambar 10.7.2 

Halaman Twitter yang tampak lebih tidak membosankan. 

 

 Resolusi Layar 

Resolusi sangat mempengaruhi kualitas tampilan dan bagaimana yang akan ditampilkan. Kedua jejaring sosial 

memiliki resolusi standard yang terbaik untuk dapat menampilkan tampilan terbaiknya. Pada facebook dan twitter, 

tampilan terbaik dapat anda dapatkan pada resolusi HD yaitu  1280 × 720 atau pada  resolusi 1366 x 768 dengan 

resolusi standardnya adalah 1024 x 768 (XGA). 

 

 
Gambar 10.8.1 

Beberapa variasi ukuran resolusi layar 
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 Multimedia Design Priciples 

Seperti yang diketahui bahwa dalam mendesain terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk menjamin agar desain 

yang dibuat akan terlihat baik. Prinsip-prinsip diantaranya adalah Symmetrical Balance, Asymmetrical Balance dan No 

Balance, Diantara ketiganya terlihat bahwa kedua jejaring sosial yang kita bahas disini seperti facebook dan twitter 

menggunakan prinsip Symmetrical Balance yang artinya bahwa semua element diletakan atau diatur secara rata 

tengah tepat ditengah-tengah halaman. 

 

 

 

 

 

Gambar 10.9.1 

Facebook yang menggunakan prinsip Symmetrical Balance yang membuat semua element menjadi rata tengah 

secara horizontal, begitu juga dengan twitter yang sama-sama menggunakan prinsip yang sama dengan facebook. 

 



59 

 

BAB 11 
HYPERMEDIA DAN WWW 

 
 Hypertext dan Hypermedia 

Hypertext menurut Wikipedia adalah text yang ditampilkan yang berisi hyperlink-hyperlink yang mereferensikan ke 
halaman lainnya, sedangkan hypermedia adalah tingkat lebih lanjut dari hypertext yang berisi video dan suara. 
Mungkin hypertext sekarang ini juga dapat terdiri dari gambar-gambar tetapi tidak untuk video dan suara. 
 
Jejaring sosial seperti facebook menerapkan konsep jejaring sosialnya sebagai sebuah website hypermedia yang 
mana didalamnya pengguna tidak hanya dapat saling berkomentar dan menulis status tetapi dapat juga untuk saling 
bertukar video, musik dan gambar serta link. Video dan musik yang dibagikan didalam facebook dapat langsung 
ditonton atau didengar tanpa memerlukan aplikasi Thirt-party lainnya yang harus direferensikan. Dengan alasan ini 
facebook dapat dianggap sebagai hypermedia. 
 

 
 
Gambar 11.1.1 
Facebook yang dapat secara langsung memainkan video tanpa memerlukan aplikasi third-party ini menandakan 
bahwa Facebook adalah Hypermedia Social Networking. 
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Berbeda dengan twitter yang mengadopsi konsep Hypertext juga sekaligus Hypermedia. Terbukti ketika anda 
membagikan video ataupun musik pada halaman home anda, yang terjadi adalah Twitter hanya memberikan link 
sederhana yang merujuk, sehingga ketika anda menekan link tersebut akan menuju ke aplikasi third-party seperti 
Youtube untuk dapat memainkan videonya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bandwith pemakai yang mengakses 
Twitter melalui Mobile Internet Device. Lalu dimana Hypermedianya? Twitter tetap menawarkan pengalaman ber-
hypermedia melalui halaman “me” sehingga twitter dapat secara langsung memainkan semua video atau musik yang 
anda share. 
 

 
Gambar 11.1.2 
Menunjukan Twitter bertindak sebagai hypertext ketika anda membagikan video. 
 

 
Gambar 11.1.3 
Menunjukan bahwa Twitter memainkan video yang kita bagikan dengan bantuan aplikasi third-party Youtube. 
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 World Wide Web 
Pada kedua jejaring sosial seperti facebook dan Twitter, Layout table sudah mulai ditinggalakan semenjak munculnya 
HTML5 dan CSS3 yang merubah segalanya. Konsep layout “table table table” membuat sebuah website terasa kaku, 
sehingga web designer baik dari facebook dan twitter menggunakan CSS3 dan HTML5 yang berorientasi objek class. 
Sehingga bisa dikatakan bahwa Facebook dan Twitter memiliki complicated Design. 
 

 
 

 
 
Gambar 11.2.1 
Gambar diatas menunjukan bahwa kedua raksasa jejaring sosial Facebook dan Twitter telah menggunakan CSS3 dan 
HTML5 untuk dapat bersaing dengan jejaring sosial lainnya. 
 
 

 



62 

 

 

 

BAB 12 

BALANCING FUNCTION AND FASHION 

 
 

 Style in Web Page and Sites 

Beberapa website memiliki style yang hampir sama namun terdapat perbedaan di setiap situs, seperti Facebook dan 

Twitter, kedua jejaring sosial website ini banyak memiliki kesamaan seperti home, profil, status. Tetapi kedua website 

ini juga berbeda dari segi Design Halaman dan Arsitektur Informasinya. 

 

 
Gambar 12.1.1 

Desain Interface dan Style Facebook 
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Gambar 12.1.2 

Desain Interface dan Style Twitter 

 

 Style dan “ Look & Feel “ 

User dapat banyak berinteraksi melalui menu, windows, icon, buttons, dialog boxes, palettes dab beberapa kumpulan 

koleksi icon yang biasa disebut widgets ( windows gadgets ). Kesimpulannya tampilan dan perilaku merupakan apa 

yang kita lihat dan kita rasakan. Facebook dan Twitter memiliki interface yang tidak terlalu banyak bermain dengan 

kombinasi warna, gambar, sehingga user tidak merasa bingung dan pusing. Facebook dan Twitter memiliki style yang 

simple dan mudah digunakan. 

 

 
Gambar 12.2.1 

Tampilan awal Facebook 
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Gambar 12.2.2 

Tampilan awal Twitter 

 

 User Experience, Style, dan Success 

Balancing function and fashion harus dilakukan dengan Style dan “ look & feel ”. Hal ini merupakan elemen desain, 

tapi sangat penting dalam desain antarmuka. Pengalaman dari user sangat mempengaruhi penerimaan suatu 

software. Desain harus dipahami, diprediksi, dan terkendali. Tata letak informasi sangatlah penting, Koordinasi 

Multiwindow, Besar, cepat, dan resolusi warna yang memiliki potensi. Menurut Shneiderman, contoh dari elemen style: 

 Error Messages 

 Nonanthropomorphic design 

 Display Design 

 Window design 

 Color 

 

Facebook dan Twitter memiliki desain warna yang bagus, memiliki tata letak windows yang terstruktur. Sehingga user 

dapat memahami kedua website jejaring sosial ini dengan cepat. 

 

 Error Message 

 Specificity 

Tidak terlalu umum, tapi memberikan bimbingan. 

 

 
Gambar 11.4.1.a 

Error Message dari Facebook 
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Gambar 12.4.2.a 

Error Message dari Twitter 

 

Dari kedua gambar tersebut sudah jelas, bahwa Twitter dan Facebook memberikan pesan error yang jelas, dan 

membimbing user untuk input data yang benar. 

 

 Constructive guidance and positive tone 

Harus menunjukkan apa yang harus user lakukan untuk memperbaiki kesalahan 

 

 
Gambar 12.4.1.b 

Error Message dari Facebook 

 

 
Gambar 12.4.1.b 

Error Message dari Facebook 

Untuk dari segi positive, Facebook terlihat lebih sopan dan memberikan pesan solusi untuk kesalahan dari user. 

Untuk Twitter, Error Message tidak terlalu baik / sedikit kasar. Namun Facebook dan Twitter memiliki pesan solusi 

kesalahan dari user. 

 

 User-centered phrasing 

Mengusulkan user untuk mengontrol interface, Pengguna harus memiliki kontrol atas jumlah sistem informasi 

yang disediakan. 

 

 
Gambar 12.4.1.c 
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Gambar 12.4.2.c 

 

Dapat disimpulkan bahwa Facebook dan Twitter memiliki privacy Setting yang bagus, Sehingga user dapat 

mengontrol Interface dari profil user, Sehingga user dapat memiliki bagian mana saja yang ingin di publikasikan. 

 

 Appropriate physical format 

Gunakan huruf pesan yang singkat, peringatan serius, hindari nomor kode. Jika perlu cantumkan di akhir pesan. 

Untuk Facebook dan Twitter memiliki huruf pesan yang singkat, namun jelas. Tidak ada nomor kode di Facebook 

maupun Twitter. 

 

 Development of effective messages 

Sebelum diluncurkan suatu Software harus di evaluasi oleh beberapa orang untuk menguji pesan – pesan yang 

muncul, Menguji daya ingat waktu jika mereka mengalami kesulitan. 

Beberapa Rekomendasi untuk mengembangkan pesan yang efektif :  

 Meningkatkan perhatian terhadap desain pesan 

 Menetapkan kualitas kontrol 

 Mengembangkan pedoman ( Memilik nada yang positif, Jadilah spesifik dan mengatasi masalah pengguna, 

tempatkan user dalam mengendalikan situasi, rapih, konsisten, dan format yang mudah dipahami ) 

 Melaksanakan pengujian usability 

 Mengumpulkan data kinerja pengguna 

 

Facebook dan Twitter sudah tentu menguji keseluruhan pesan yang akan di tampilkan untuk user, sehingga user 

dapat mudah untuk memahami pesan – pesan yang muncul. 

 

 Anthropomorphic Design 

Anthropomorphic design merupakan suatu design yang menyerupai siifat atau pribadi manusia. 

Facebook dan Twitter telah menerapkan semua konsep tersebut, tetapi sayangnya facebook maupun Twitter belum 

memiliki figuran yang menyerupai manusia tingkah lakunya dan membantu pemakai dalam melakukan aktivitasnya 

seperti halnya pada Microsoft 2003. 

 

 Display Design 

Komponen kunci dalam persepsi sistem termasuk estetika dan fungsionalitas. 
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Gambar 12.6.1 

Display Facebook di Komputer 

 

 
Gambar 12.6.2 

Display Facebook di Handphone 
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Gambar 12.6.3 

Display Facebook di Windows Tablet 

 

 
Gambar 12.6.4 

Display Twitter di Komputer 

 

 
Gambar 12.6.5 

Display Twitter di Handphone 
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Gambar 12.6.6 

Display Twitter di Windows Tablet 

 

 Prinsip Display Design 

Kategori prinsip – prinsip desain – skema menurut Mullet dan Sano untuk memahami : 

 Elegance dan Kesederhanaan : 

Kesatuan, perbaikan, dan kebugaran 

 

 Skala, Kontras, dan Proporsi : 

Kejelasan, Harmoni, Aktifitas, dan Pengendalian diri 

 

 Organisasi dan Struktur Visual : 

Pengelompokan, hubungan hierarki, dan keseimbangan 

 

 Modul dan Program : 

Fokus, Fleksibilitas, dan konsisten aplikasi 

 

 Gambar dan Representation : 

Kedekatan, umum, kekompakan, dan karakterisasi 

 

 Style : 

Kekhasan, integritas, kelengkapan, kesesuaian 

 

Dari segi keseluruhan prinsip – prinsip display design, Facebook dan Twitter sudah memenuhi ktriteria. Namun dari 

segi Design Facebook lebih padat, hal ini dikarenakan banyaknya image, iklan, berita di Facebook. 
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 FYI – Display Design – Data Display 

 Field Layout 

 Ruang kosong dan baris yang terpisah dapat membedakan bidang. 

 Nama-nama dalam urutan kronologis, penyelarasan tanggal, akrab pemisah tanggal. 

 Label membantu untuk semua tapi sering pengguna. 

 Bedakan label dari data dengan kasus, boldfacing, dll 

 Jika kotak yang tersedia dapat digunakan untuk membuat tampilan lebih menarik, tetapi mereka 

mengkonsumsi ruang layar. 

 Tentukan format tanggal untuk khalayak internasional 

 Kategori coding lain - bayangan latar belakang, warna, dan grafis ikon 

 

 Empirical Results 

 bentuk terstruktur unggul bentuk narasi 

 meningkatkan label data, pengelompokan informasi terkait, menggunakan indentasi yang tepat dan 

menggarisbawahi, menyelaraskan nilai-nilai numerik, dan menghilangkan karakter asing meningkatkan 

kinerja 

 kali kinerja membaik dengan sedikit, menampilkan padat untuk pengguna ahli 

 isi layar harus hanya berisi informasi tugas-relevan 

 lokasi yang konsisten, struktur, dan terminologi di menampilkan penting 

 urutan display harus sama di seluruh sistem untuk tugas-tugas yang sama 

 

Facebook dan Twitter memiliki data display yang cukup bagus, namun untuk dari segi tampilan Twitter lebih bagus, hal 

ini dikarenakan background / theme yang dimiliki twitter lebih cantik daripada Facebook. 

 

 Display Design – Display – Complexity Metrics 

Meskipun pengetahuan tentang tugas dan kemampuan pengguna 'adalah kunci untuk merancang tampilan layar yang 
efektif, obyektif dan metrik automatable kompleksitas layar adalah alat bantu menarik. 
 

Tullis mengembangkan empat Metrik tugas – Independen untuk menampilkan Alfa Numerik : 

 Kepadatan Keseluruhan 

Jumlah diisi ruang karakter sebagai persentase dari total ruang yang tersedia 

 

 Kepadatan Lokal 

Jumlah rata-rata diisi ruang karakter dalam sudut visual lima derajat sekitar setiap karakter, dinyatakan sebagai 

persentase dari ruang yang tersedia dalam lingkaran dan dibobot dengan jarak dari karakter 

 

 Pengelompokkan 

 Jumlah kelompok "terhubung" karakter, di mana sambungan setiap pasangan karakter dipisahkan oleh 

kurang dari dua kali rata-rata jarak antara masing-masing karakter dan tetangga terdekat 

 Rata-rata sudut visual subtended oleh kelompok dan ditimbang dengan jumlah karakter dalam kelompok 

 

 Kompleksitas tata letak 

Kompleksitas, sebagaimana didefinisikan dalam teori informasi, distribusi jarak horizontal dan vertikal dari setiap 

label dan item data dari titik standar pada tampilan 
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 FYI - Display Design - Complexity Metrics – Sears 

Disebut kesesuaian tata letak untuk menilai apakah tata ruang selaras dengan tugas pengguna. Berfokus pada 

bagaimana pengguna bergerak melalui elemen layar saat melakukan tugas 

Tata letak yang optimal meminimalkan pemindaian visual. Namun, mungkin bertentangan dengan harapan tentang 

penempatan bidang, dll. Yang paling sering di gambar. 

 

 Windows Design ( General Considerations ) 

Berikut adalah gambar facebook dan Twitter ketika dibuat multi Windows. 

 

 
Gambar 12.11.1 

Tampilan Windows dari Twitter dan Facebook 

 

 Color 

Warna merupakan hal yang sangat penting dalam interface, jika suatu interface memiliki warna yang terlalu ramai / 

kontras, dapat membuat user menjadi pusing dan membuat mata cepat lelah dan sakit. Namun Facebook dan Twitter 

memiliki warna yang lembut, tidak terlalu kontras. Warna yang serig dipakai dalam facebook dan twitter ini adalah 

warna biru. Facebook dan Twitter tidak terlalu banyak dalam kombinasi warna. 
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BAB 13 

USERS MANUALS, ONLINE HELP, AND TUTORIALS 

 
 

 Users Manuals 

Users Manuals sangat berguna untuk user untuk mempelajari sistem – sistem yang ada pada software. 

 

 
Gambar 13.1.1 

Users Manuals Facebook 

 

 
Gambar 13.1.2 

Users Manuals Twitter 
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 Online Helps 

 Secara tradisional, sedikit informasi tentang cara merakit tindakan untuk melakukan tugas-tugas 

 Pengguna berharap untuk dapat mencari teks penuh dokumen online 

 Meluas dan kontraktor daftar isi dapat dikombinasikan dengan penelusuran 

 Bantuan dan dukungan pusat online untuk Microsoft Windows XP berisi artikel / topik dan pencarian 

 Jawaban Wizard dapat menanggapi permintaan bahasa alami 

 

 
Gambar 13.2.1 

Online Helps Facebook 
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Gambar 13.2.2 

Online Helps Twitter 

 Tutorials 

 Tidak harus terus mengalihkan perhatian antara layar dan manual 

 Praktek keterampilan untuk menggunakan sistem 

 Bisa bekerja sendiri dengan kecepatan individu dan tanpa malu kesalahan yang dilakukan di depan orang lain 

 Start-up tips 

 

Pada umumnya tutorial berbentuk videos atau gambar, terdapat banyak tutorials untuk Facebook dan Twitter. 

Sehingga dengan tutorial ini akan meminimalkan kesalahan pada user untuk mengunakan Faceboo 
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k dan Twitter. 


