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Kerjakan Soal Konsep Teori dibawah ini dengan jelas : 
1. Piranti penunjuk (pointing devices) di bagi dalam dua kelompok piranti penunjuk: Direct 

pointing devices dan Indirect pointing devices: Jelaskan kelebihan dan tugasnya. 

2. Jelaskan pedoman rancangan Antropomorfik dan Nonantropomorfik disertai contohnya  

3. Jelaskan Fitt’s Law dan beri contoh penerapanya  dalam design tampilan antar muka 

pemakai?  

4. Sebutkan dan Jelaskan lima elemen dari error messages yang disarankan oleh 

Snheiderman. 

5. Jelaskan beberapa prinsif kategori kategori disain menurut Mullet and Sano's. 

6. Jelaskan sistem bantuan online menurut Kearsley's.  Dan adakah keterkaitannya dengan 

Model of Response-Time Impacts? Jelaskan jawaban anda. 

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori-teori tingkat tinggi yang bermanfaat bagi pegembangan IMK? 

Dan apakah ada hubungannya dengan Teori Foley & Van Dam?  

8. Sebutkan dan Jelaskan apa yang dimaksud spectrum usability testing?   

9. Tercapainya software engineering goals seperti fungsionalitas yang lengkap, reliability, 

availability, dan security ternyata belum menjamin bahwa sebuah software akan diterima 

pasar. Terdapat faktor lain menentukan penerimaan user/pengguna yaitu usability. 

 Jelaskan arti usability. 

 Jelaskan prosedur pengujian usability termasuk penggunaan lab usability. 
10. Jelaskan kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengukuran usability 

11. Komponen apa saja yang termasuk Instrument Survey dalam IMK/HCI? 

12. Apa yang dimaksud Direct Manipulantion? Jelaskan! 

13. Secara semantik menu diorganisasikan ke dalam lima bagian, sebutkan dan jelaskan kelima 

bagian menu tersebut secara lengkap, disertai contoh yang paling terkini. 

14. Apa saja syarat tata letak menu? Jelaskan! 

15. sebutkan pedoman perancangan Form Isian! 

16. Apakah Kotak Dialog itu? Jelaskan pedoman tata letaknya dan hubungan eksternalnya. 

17. Jelaskan 5 jenis Pemanfaatan IMK. Dan Jelaskan pula Prinsip-prinsip yang di anut dalam 

mempelajari IMK.   

18. Jelaskan kata berikut menurut MBTI, Keisey,1998 :  

 Extroversion VS Introversion 

 Sensing VS Intuition 

 Perseptive VS Judging 

 Feeling VS Thinking 

 

Soal Kasus Bacalah dengan teliti dan jawablah dengan jelas: 

Sebentar lagi di DKI Jakarta akan ada sistem transportasi massal MRT Mono Rail yang akan 

diberikan hak kelolanya kepada PT. JMR. Sebagai seorang developer sistem saudara diminta 

mengidentifikasi suatu permasalahan yang terjadi di PT. JMR berkaitan dengan kebijakan 

pemerintah untuk mengontrol pelayanan transportasi massal tersebut. yang direncanakan akan 

diresmikan pada tahun 2015. Untuk memberi solusi atas permasalahan tersebut saudara 

diminta oleh Pemenang Tender pengadaan sistem  informasi. Sebagai seorang yang mengerti 
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tentang Developer Web anda diminta untuk: 

1. Mengidentifikasi/menganalisa kebutuhan user 

2. Membuat User Task 

3. Membuat Use Case Diagram 

4. Membuat Interface Form dan Report 

=&=Selamat Mengerjakan=&= 

 

 
 


