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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Interaksi Manusia dan Komputer 

Interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction (HCI) 

adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan 

mengimplementasi sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan 

oleh manusia dengan mudah (Hestiningsih). Interaksi Manusia dan Komputer ini 

dikembangkan sebagai kurikulum oleh Universitas Carnegie-Mellon pada tahun 

1985 dan berselang beberapa tahun kemudian yaitu tahun 1988, terbentuklah 

sebuah grup untuk mengumpulkan para peneliti yang berminat di bidang HCI 

yang disebut Special Interest Group in Computer Human Interaction (Dix, 1993). 

Di Universitas Multimedia Nusantara sendiri, Interaksi Manusia dan Komputer 

merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa dengan program studi 

Teknik Informatika yang akan diperoleh pada semester ke-4. 

Tujuan utama disusunnya berbagai cara interaksi manusia dan komputer 

adalah untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan 

mendapatkan berbagai macam feedback yang diperlukan selama bekerja pada 

sebuah sistem komputer (Adjidarma, 2010).  

Menurut Oky Dwi Nurhayati, HCI(Human Computer Interaction) bertujuan 

untuk mempermudah pengoperasian suatu aplikasi sehingga pengguna merasa 

lebih nyaman dalam mengoperasikan program bahkan bagi seorang pemula. 
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Selain itu, HCI juga meningkatkan kepuasan dari pengguna serta 

mengurangi kebingungan bagi para pengguna. 

Dalam pembangunan sebuah aplikasi, interaksi manusia dan komputer 

dibutuhkan untuk membangun sebuah interface yang baik, user friendly, dan 

intuitif bagi pengguna aplikasi tersebut. Pada interaksi manusia dan komputer 

dipelajari bahwa tidak ada interface yang sempurna, tetapi ada interface yang 

dianggap baik dan buruk. 

Fokus utama pada interaksi manusia dan komputer adalah perancangan dan 

evaluasi interface pengguna aplikasi karena perancangan yang baik untuk suatu 

komunitas terkadang tidak sesuai dengan komunitas yang lainnya. 

Menurut D.Dixon (2011), terdapat tiga paradigma di dalam HCI yaitu man 

as machine (ergonomics), man as computer (cognitive sciences), dan man as 

meaning-maker (human sciences). Kemudian pada paradigma yang ketiga (human 

sciences) inilah terdapat istilah playfulness dan gamifikasi (Andres Lucero, 2014). 

Playfulness secara mudah dapat dikategorikan sebagai aktivitas paida (playing) 

yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan improvisasi, refleks (spontan), 

ekspresi dan kebebasan dari seseorang, sedangkan gamifikasi dikategorikan 

sebagai aktivitas ludus (gaming) yang digunakan untuk permainan yang memiliki 

aturan, tantangan dan pemenang (Lucero, 2014).   

  

2.2  Gamifikasi 

Gamifikasi dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, ada yang 

menganggap gamifikasi sebagai game yang bersifat eksplisit untuk memasarkan 
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produk. Ada yang menganggap gamifikasi sebagai metode untuk membuat grafis 

3D dan dapat diartikan juga sebagai suatu proses yang mengambil konsep dan 

mekanisme game untuk menambah daya tarik user (Zichermann & Cunninghan, 

2011 : xiv). 

Menurut Bunchball (Inc : 2010) gamifikasi adalah menerapkan mekanisme 

game untuk kegiatan non-game untuk mengubah perilaku masyarakat. Gamifikasi 

merupakan strategi baru yang penting dan kuat untuk mempengaruhi dan 

memotivasi kelompok orang.  

Konsep Gamifikasi dapat diterapkan di berbagai bidang seperti:  

1. Bidang Kesehatan : konsultasi kesehatan, program obesitas, program 

untuk berhenti merokok.  

2. Bidang Pendidikan : e-learning, pelatihan perusahaan dan kejuruan, 

pengujian online. 

3. Bidang Kebijakan Publik dan Pemerintahan : reformasi pendidikan, 

perubahan iklim, reformasi kesejahteraan. 

Salah satu tujuan dari gamifikasi adalah membuat suatu tugas atau pekerjaan 

yang harus dilakukan menjadi lebih menyenangkan sehingga pengguna dapat 

terlibat dalam waktu yang lebih lama (Bachtiar, 2012). 

Istilah gamification (gamifikasi) berbeda dengan game based learning 

dimana gamifikasi merupakan penerapan unsur-unsur game untuk kegiatan yang 

tidak memiliki unsur game. Sedangkan game based learning adalah sebuah game 

yang dibuat dengan menggunakan tema ilmu pengetahuan seperti fisika, 

matematika, atau logika (Zichermann, 2012). 
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Gamifikasi  juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan motivasi 

dan minat bagi seseorang dalam melakuan suatu aktifitas yang mungkin tidak 

terlalu menarik bagi orang tersebut. Dengan desain dan implementasi yang tepat, 

sebuah konsep game juga terbukti mampu untuk meningkatkan minat seseorang 

untuk melakukan suatu aksi tertentu (Nugroho, 2013). 

Menurut Gabe Zicherman (2011:15), inti dari gamifikasi adalah user, karena 

itu untuk dapat menerapkan gamifikasi dengan baik, yang harus dilakukan terlebih 

dahulu adalah menemukan motivasi yang tepat bagi para user, dengan berfokus 

pada tiga unsur yaitu kesenangan, penghargaan dan waktu. 

Gamifikasi merupakan salah satu cara yang baik untuk meningkatkan 

keterlibatan dan ketertarikan pengguna terhadap suatu kegiatan. Namun yang 

harus diperhatikan adalah gamifikasi hanya memberikan dukungan tambahan 

terhadap layanan utama dalam suatu sistem. Gamifikasi tidak secara ajaib dapat 

mengubah perilaku seseorang jika memang layanan utama dari sistem tidak 

menarik bagi pengguna itu sendiri (Fitz-Walter, Tjondronegoro, & Wyeth, 2011). 

 

2.3  HTML5 

HTML5 (Hypertext Markup Language version 5) adalah sebuah bahasa 

markah yang menstrukturkan isi dari World Wide Web, yang merupakan sebuah 

teknologi utama pada internet. Standar pada HTML5 menyempurnakan elemen-

elemen lama yang terdapat pada standar versi sebelumnya, menambahkan elemen-

elemen yang lebih semantik dan menambahkan fitur-fitur baru untuk mendukung 

pembuatan aplikasi web yang lebih kompleks (Iqbal, 2012). 
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Kemudian menurut Sabbihis Maulana, HTML5 merupakan hasil proyek dari 

W3C (World Wide Web Consortium) dan WHATWG (Web Hypertext Application 

Technology Working Group). WHATWG bekerja dengan situs dan aplikasi, 

sedangkan W3C merupakan pengembang XHTML 2.0 pada tahun 2006. Mereka 

kemudian memutuskan untuk bekerja sama dan membentuk versi baru dari 

HTML. 

Pada perkembangannya, HTML5 ini memiliki beberapa penambahan “tag” 

baru yang hanya dimengerti oleh browser-browser tertentu. Tag tersebut 

diantaranya “section, article, footer, audio, video, progress, nav, meter, aside, 

canvas, serta datagrid” (Masruhil, 2013). 

Menurut Prima Astiadi, HTML5 memiliki beberapa fitur baru yaitu: 

- Unsur canvas yang digunakan untuk menggambar 

- Video dan elemen audio sebagai media 

- Dukungan lebih untuk penyimpanan secara offline (local storage) 

- Memiliki form built-in seperti kalender, tanggal, waktu, e-mail, URL 

dan Search. 

Kemudian HTML5 juga menggunakan teknologi API (Application 

Programming Interface) berikut: 

- Offline Data Storage 

Memungkinkan pengguna untuk mengakses data lama yang ada di dalam 

browser dalam keadaan offline, salah satunya adalah e-mail dalam program 

Outlook. 

- Drag and Drop 
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Drag and Drop digunakan untuk mempermudah pengambilan teks, 

hyperlink dan juga file. 

- Geolocation 

Geolocation memungkinkan pengguna untuk mengetahui lokasi geografis, 

sumber informasi yang diambil dari GPS. 

 

2.4  PHP 

Menurut Mukhlis Ramadhan dan Nurcahyo Budi Nugroho, PHP adalah 

bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server side. 

Artinya semua sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server 

dan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Dengan menggunakan PHP, 

maka orang lain tidak akan dapat mengetahui kode sumber yang kita gunakan 

untuk mendesain web kita karena yang ditampilkan di browser pada sisi client 

adalah file hasil eksekusi dari server. 

PHP adalah singkatan dari "PHP Hypertext Processor", yang merupakan 

sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip 

dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik. 

Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web 

menulis halaman web dinamik dengan cepat (Kasiman:2006). 
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