
KISI‐KISI

1. Pad
dap
berf
pad

2. Dal
user
dihu
para

3. Pem
untu
siste

4. Prin
kepu
den
sebu

5. Pad
anta
bah

6. Dia
dap
terd

7. Mod
bag
pem

8. Dal
dan 

9. Wak

Hitu

 

I UAS IMK 

da sebuah d
at menggun

fungsi, efek 
a sistem. K
am proses E
rs, Asking 
ubungkan 
adigma ters

mbentukan p
uk user pem
em yang ba
nsip desain 
utusan pera
gan  “Eight
utkan dan je

da perancang
ara user dan
asa komput
log adalah 
at berupa 

dapat model
del Kogniti
aimana use

modelan kog
am present
Nonantrop

ktu eksekus

ung lama w

desain sistem
nakan produ

interface d
apan dan je
Evaluasi sis
users their
dengan 4 
ebut! 
pesan kesala

mula. Sebutk
ik! 
merupakan

ancangan s
t Golden Ru
elaskan 5 da
gan user int
n sistem kom
ter antara la
level sintak
Diagramati

l STN dan J
f adalah seb
er akan be
gnitif GOM
tasi dan pr
omorfik, ap

si : 

aktu yang d

m yang bai
uk tersebut 
dari penggu
elaskan eval
stem terdap
r opinions,

paradigam

ahan atau pe
kan dan beri

n serangkai
elama pros
ules of Dial
ari 8 prinsip
terface, dial
mputer. Dal
ain semantik
ksis dari int
ik dan Tek

JSD Diagram
buah model
erinteraksi d
S? 
roperti leks
pa perbedaa

dibutuhkan u

ik, Evaluas
dan menyuk

una serta m
luasi itu dap
pat 5 teknik 
 Testing u

ma evaluas

eringatan, s
ilah contohn

an panduan
ses desain 
log Design”
p tersebut! 
log memilik
lam notasi d
k, sebutkan 
teraksi man
kstual. Dal
m, apa perb
l yang di ran
dengan int

sikal sebua
an kedua ran

untuk eksek

si dibutuhka
kainya juga
engidentifik

pat dilakuka
yang dapat

user’s perfo
si, sebutkan

sangat penti
nya dasar-d

n yang akan
sistem dibu

” mempuny

ki arti lebih 
dialog wajib
dan jelaskan

nusia dan ko
lam notasi 
edaanya? 
ncang  dari
erface dian

ah sistem d
ncangan ters

kusi pada ke

 

an untuk m
a dapat meli
kasi problem
an? 
t digunakan
ormance, dl
n dan jel

ng dalam us
dasar untuk m

n membant
uat, menuru

yia 8 prinsip

spesifik yai
b dihubungk
n 3 bahasa k
omputer sed

dialog dia

 cara kerja 
ntaranya ad

dikenal ran
sebut? Beril

edua metho

memeriksa a
ihat seberapa
m khusus y

n antara lain
ll. Hal ters
askan mac

ser interface
mempersiap

tu desainer 
ut Ben Shn
p antarmuka

itu struktur 
kan dengan 
komputer te
dangkan No
agrametik 

user,untuk 
dalah GOM

ncangan ant
lah contohn

 
de tugas be

apakah user
a jauh sistem
yang terjadi

n Observing
sebut dapat
cam-macam

e, terutama 
pkan pesan 

mengambil
neiderman’s
a yang baik

percakapan
3 tingkatan

ersebut!  
otasi dialog
diantaranya

mengetahui
MS, apa itu

tropomorfik
nya! 

erikut : 

r 
m 
i 

g 
t 

m 

l 
s 
, 

n 
n 

g 
a 

i 
u 

k  


