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CEVALUATION



Intro

• Setelah melalui proses perancangan dan pengembangan sebuah aplikasi, 

bagaimana cara developer mengetahui apakah, aplikasi tersebut dapat menarik 

minat dari target pengguna?

• Evaluasi  merupakan bagian pentng dalam proses perancangan. 

• Evaluasi menyangkut kegiatan pengumpulan informasi mengenai user/ potential user 

experience, ketika berinteraksi dengan prototipe/ aplikasi/ sistem komputer/ 

komponen sistem komputer/ design artifacts.

• Evaluasi berguna untuk meningkatkan rancangan dari aplikasi. 

• Evaluasi fokus pada usability dan user experience. 



Why Evaluate

• User menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar “usable” system  pleasing and 

engaging experience. 

• Dari perspektif bisnis  well-designed products SELL. 

• Perusahaan banyak menginvestasikan sumber daya pada proses evaluasi, sehingga 

developer/ designer dapat mengetahui masalah “real” dan kebutuhan user, tanpa 

harus berdebat satu sama lain. Hal ini juga dapat menyempurnakan produk sebelum 

dijual. 



What to evaluate

• Hal-hal yang perlu untuk dievaluasi, antara lain:

• Low-tech prototype untuk menyempurnakan sistem

• Screen function tertentu untuk semua alur kerja

• Aesthetic design to safety features



Where to evaluate

• Tergantung pada APA yang dievaluasi

• Contoh:

• Karakteristik tertentu, seperti aksesibilitas website, biasanya dievaluasi di sebuat laboratorium

• Aspek User experience, lebih tepat dilakukan pada “natural setting”, biasa disebut “wild 

studies”

• Behavior saat online, dapat dilakukan dengan mengevaluasi interaksi alami dari partisipan.



When to evaluate

• Tergantung pada tipe produk.

• Jika produk yang dikembangkan bertipe baru, 

• Riset pasar dan menentukan kebutuhan User  membuat sketch awal, storyboard, dan 

prototipe  EVALUASI untuk mengetahui apakah desainer telah menginterpretasikan 

kebutuhan user dengan benar dan diterapkan dalam rancangan secara baik  modifikasi 

rancangan berdasarkan feedback evaluasi, dan dievaluasi kembali

• Jika produk upgrade

• Evaluasi tidak fokus pada kebutuhan, tetapi mengevaluasi produk yang sudah ada untuk 

mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan  penambahan fitur yang dapat menimbulkan 

masalah baru pada Usability sistem. 



Tipe Evaluasi

• Kategori evaluasi berdasarkan setting, user involvement dan level of control

• Controlled settings involving user (laboratorium)

• Aktivitas User dikendalikan untuk menguji hipotesis dan mengukur/ observasi perilaku tertentu. Metode 

utama yang digunakan adalah Usability testing dan percobaan

• Natural setting involving user (komunitas online dan produk yang digunakan di tempat umum)

• Aktivitas User tidak dikendalikan untuk menentukan bagaimana produk akan digunakan di dunia nyata. 

Metode yang digunakan adalah studi lapangan

• Any setting not involving user 

• Konsultan dan peneliti mengkritik, memprediksi, dan memodelkan aspek dari interface, untuk 

mengidentifikasi masalah utama Usability. Metode yang digunakan, inspeksi, model, dan analitik
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