
ada tiga tahap 
untuk melakukan 
uJi kebergunaan

pertama, 
Anda harus 
memberikan 

instruksi

akhirnya, 
anda perlu 
memberikan 
pertanyaan 
terbuka.

kedua, 
anda perlu 

melakukan demo & 
mempersilahkan 

subyek untuk 
praktek 

langsung

mari kita mulai 
dengan tahap 

pertama

panduan instruksi secara gratis dari userfocus

Text © Userfocus 2009. cartoon artwork © bitstripS 
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Pada evaluasi ini, saya 
ingin anda "berpikir 

lantang" ketika melakukan 
suatu tugas

artinya, saya 
ingin anda 

mengatakan apa yang 
anda pikirkan ketika 
anda menggunakan 

web

sebagai 
contoh, saya 

ingin anda 
mengatakan apa 

yang sedang anda 
kerjakan, apa yang 

anda cari, dan 
keputusan yang 

anda buat. 
sama halnya 

ketika anda mengalami 
kesulitan

jika hal ini 
membantu, 
anda bisa 

mengganggap 
bahwa anda 

sedang 
sendirian

... ATAU 
anda bisa 

berasumsi bahwa 
anda sedang 

membimbing teman 
anda yang duduk 

di samping 
anda

tahap 1: berikan instruksi kepada subyek
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peran saya adalah untuk 
mengkomunikasihan apa 
yang anda katakana dan 

kerjakan kepada 
pengembang web

SayA tidaK bisa 
membantu atau 

mejawab pertanyaan-
pertanyaan anda

alasannya adalah 
bahwa kitA ingin 

menciptakan situasi 
yang paling 

realistik 
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meskipun sayA tidaK 
boleh menjawab pertanyaan 

anda, tetapi tetaplah bertanya. saya 
perlu mendengaR berbagai 

pertanyaan dan komentar dari 
anda.

saya tidaK ingin 
mempengaruhi anda 

ke arah menyukai atau 
tidAK menyukai 

WEBnya.

jadi jangan 
heran apabila sayA 
tidaK memberikan 
tanggapan apapun 
terhadap komentar 

anda…

…atau tanggapan 
sayA yang sifatnya 
netral, misalnya 

"bagUS".
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janet akan 
menggunakan 

komputEr

saya akan 
menunjukkan tampilan 
layar seperti halnya 
pada komputer yang 

sebenarya

karena mesin tidak bisa 
bicara, saya tidak 

diperbolehkan menjelaskan 
apapun.

Jika ini adalah purwarupa 
kertas

halo

jika anda ingin melakukan sesuatu, 
anda perlu berinteraksi dengan 

purwarupa sama seperti ketika anda 
menggunakan komputer.
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untuk 
memasukkan teks, 

anda perlu 
papanketik.

meskipun ini hanya purwarupa kertas, 
anggaplah anda biSA melakukan berbagai 
hal seperti halnya pada komputer biasa, 
seperti klik, klik-ganda dan memilih menu 

menggunakan mouse.

pada purwarupa 
silahkan menuliskan di 

kertas
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sayA akan menunjukkan 
langkah-langkah untuk 
menjadikan telpon saya 

senyap

mulai … saya 
memilih menu "HOME" ... 
seKarang sayA mencari 

"PROFILE" … nah ini, 
ketemu …

akan 
kutunjukkan Apa 
yang dimaksud 

dengan "berpikir 
lantang"

seKarang 
silahkan 

mencoba. berpikir-
lantanglah ketika 

anda mengatur 
ketinggian kursi 
yang anda pakai

seKArang sayA memilih 
profile "senyap" ... dan 

ikonnya menunjukkan bahwa 
profile "senyap" sudah 

terpilih

tahap 2: demonstrate dan persilahkan 
subyek berlatih
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saya akan 
duduk dan 

mengaturnya

ya, memang ini. 
sayA hanya perlu 
duduk di kursi dan 
mengatur tuasnya

bagus sekali

OK. sekarang 
saya mencari 

tuas 'naik/turun'. 
Apakah ini?
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teruslah 
berbicara

ceritakan lebih 
banyak lagi 

tentang hal itu apa yang 
anda pikirkan 
sekarang?

hal ini 
sangat mudah

apakah 
mudah?

seperti 
inikah cara 
kerjanya?

apakah itu 
yang anda 
harapkan?

tahap 3: berikan pertanyaan terbuka
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apakah itu 
fitur yang 
berguna?

Mmm, 
apakah orang 

lain akan 
menganggapnya 

sebagai fitur 

dengan melihat pada carA kerjanya 
sekarang, apakah fitur ini akan 

membantu Anda memilih produk ini?

Mmm, ada 
beberapa hal yang 
baik dan ada yang 

kurang bail. Jadi .... 
apa kesimpulannya?

apakah 
ada hal-hal 
khusus yang 
anda sukai / 
tidak sukai? secara khusus 

apa?

apakah ini 
sesuatu yang 

baik?

jangan menyuruh pengguna untuk 
mengekstrapolasi

fokuslah 
pada yang 
ada saat ini

fokuslah 
pada hal-hal 
khusus

jangan berikan pertanyaan umum
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gimana ya .... diA 
berpikir bahwa opsi ini 
baIK di halaman utama 
dan diA pasti tidaK suka 
kalau aku mengatakan 

sebaliknya !!

menurut anda, 
apakah tidak lebih 

baik kalau fitur ini ada 
di halaman utama?

apakah anda ingin 
melihat fitur ini ada di 

tempat lain?

apakah 
says menunjukkan 

muka "terkejut"? lebih 
baik sekarang  sayA 
memikirkan hal-hal 
yang mengejutkan.

apakah itu 
yang anda 
harapkan?

apa yang 
anda 

harapkan?

Anda 
kelihatan 
terkejut?

jangan memberi penilaian

pertanyaan 
yang lebih 
baik 
adalah ...

jangan mengajaknya berunding

tetaplah 
membuat 
subyek 
berbicara
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jika subyeknya anak-anak, buatlah 
lingkungan dan suasana yang raMah 
dengan mereka

saya 
menyebut hal ini 

sebagai uji, tetapi 
sama sekali bukan 

menguji anda

sayA 
sudah lupa 

rasanya menjadi 
anaik-anak, jadI sayA 

perlu bantuan 
anda.

sayA pelu taHu Apa yang terlalu 
mudah atau terlalu suLit untuk 

anak seusiamu dan kitA akan 
membuatnya lebih baik.

saya meminta anda 
untuk mempelajarinya 

sendIri, tetapi sayA ada 
disini jika anda mengalami 

kesulitan.
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INGIN BELAJAR LEBIH 
BANYAK?  
 
BERIKUT ADALAH BEBERAPA TAUTAN PADA SITUS WEB 
USERFOCUS YANG AKAN MENOLONG ANDA UNTUK BELAJAR 
LEBIH BANYAK TENTANG MODERASI UJI KEBERGUNAAN  
 

MENGUKUR KEPUASAN: SETINGKAT LBIH TINGGI 
DIBANDING KUESIONER KEBERGUNAAN 
KEBANYAKAN UJI KEBERGUNAAN BERAKKHIR DENGAN 
PERTANYAAN SINGKAT TENTANG KARAKTERISTIK SISTEM 
MENGGUNAKAN SKALA 5- ATAU 7-NILAI. PENGALAMAN 
MRNUNJUKKAN BAHWA SUBYEK ENGGAN UNTUK MENJADI 
KRITIS TERHADAP SISTEM YANG DIGUNAKAN, TAK GAYUT 
TERHADAP KESULITAN MENGERJAKAN TUGAS DENGAN 
MENGGUNAKAN SISTEM YANG DIUJI. ARTIKEL INI 
MENUNJUKKAN TEKNIK WAWANCARA UNTUK MENGATASI 
BERBAGAI PERSOALAN YANG MUNCUL BERDASAR DAFTAR 
KATA YANG TERDIRI LEBIH DARI 100 KATA SIFAT. KAMI 
JUGA MENYERTAKAN LEMBAR BEBER UNTUK 
MEMBANGKIRKAN DAN MENGACAK DAFTAR KATA YANG 
ADA. 
http://www.userfocus.co.uk/articles/satisfaction.html 
 
 
ANDA SEBAIKNYA TIDAK BERTANYA “MENGAPA?” 
PADA UJI KEBERGUNAAN 
TAHUN INI MERUPAKAN ULANG TAHUN PENTING BAGI 
SEJUMLAH ORANG YANG MELAKUKAN UJI KEBERGUNAAN. 
PADA STUDI YANG DILAKUKAN TEPAT 30 TAHUN YANG 
LALU, AHLI PSIKOLOGI MENUNJUKKAN BAHWA ORANG-
ORANG SUSAH UNTUK MENJELASKAN ALASAN DI BALIK 
PILIHAN MEREKA. ITULAH SEBABNYA UJI KEBERGUNAAN 
HARUS FOKUS PADA APA YANG DILAKUKAN PENGGUNA, 
BUKAN APA YANG DIKATAKAN PENGGUNA. TETAPI 
MENGAPA BANYAK PELAKU UJI KEBERGUNAAN TETAP 
BERTANYA “MENGAPA?” PADA SUBYEKNYA? 
http://www.userfocus.co.uk/articles/askingwhy.html 
 
 

KURSUS PELATIHAN 
 
JIKA ANDA INGIN MENINGKAT KE ARAS BERIKUTNYA, 
HADIRLAH PADA SALAH SATU KURSUS PELATIHAN TENTANG 
KEBERGUNAAN. KAMI MEMPUNYAI JADWAL BULANAN 
UNTUK KURSUS KEBERGUNAAN DI KANTOR PUSAT KAMI DI 
LONDON.  
 
 
PETUNJUK PRAKTIS PENGUJIAN KEBERGUNAAN 
UNTUK ORANG-ORANG DI TIM RANCANGAN YANG INGIN 
MENDAPATKAN RASA PERCARA DIRI YANG LEBIH TINGGI 
DALAM HAL PENGUJIAN KEBERGUNAAN, “PETUNJUK 
PRAKTUS PENGUJIAN KEBERGUNAAN” YANG MERUPAKAN 
KURSUS 1 HARI AKAN MENUNJUKKAN KEPADA PESERTA 
CARA MENDAPATKAN UMPAN BALIK TENTANG PURWARUPA 
DAN PRODUK JADI. BERBEDA DENGAN KURSUS BERBASIS 
KLASIS, PESERTA AKAN MELAKUKAN BANYAK PRAKTEK, 
PENGALAMAN LANGSUNG MELAKUKAN UJI KEBERGUNAAN. 
http://www.userfocus.co.uk/training/usabilitytest.html 
 

HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI OLEH SETIAP 
MODERATOR UJI KEBERGUNAAN KELIHATANNYA SANGAT 
MUDAH, TETAPI SEBENARNYA ADA BANYAK HAL YANG 
PERLU DIPERHATIKAN UNTUK MENJADI PENDENGAR YANG 
BAIK, TIDAK HANYA SEKEDAR MEMBUKA TERLINGA. 
BERIKUT 15 SARAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
ANDA DALAM HAL MENDENGARKAN.  
http://www.userfocus.co.uk/articles/listening.html 
 
 
“KETAHUI CALON PENGGUNA” MERUPAKAN PRINSIP 
PERTAMA DALAM KEBERGUNAAN, SEHINGGA SANGAT 
PENTING BAGI ANDA UNTUK MEMILIH ORANG YANG COCOK 
UNTUK DILIBATKAN DALAM UJI KEBERGUNAAN. BERIKUT 8 
SARAN UNTUK MEMILIH SUBJEK UJI YANG MEMPUNYAI 
DAYA ARTIKULASI, SEBAGAI WAKIL PENGGUNA UNTUK 
RISET ANDA, DAN SECARA CEPAT AKAN MENGABAIKAN 
ORANG-ORANG YANG TIDAK ANDA INGINKAN DAN 
MEMBANTU ANDA UNTUK MENGHINDARI KETIDAK HADIRAN 
SUBYEK UJI. 
http://www.userfocus.co.uk/articles/screeners.html 
 
 
PERANGKAT BANTU UJI KEBERGUNAAN 
EBOOK BERIKUT INI BERISI SEGALA SESUATU YANG ANDA 
PERLUKAN UNTUK MELAKUKAN UJI KEBERGUNAAN. 
DOKUMEN BERISI SEJUMLAH BORANG YANG MUDAH 
DISESUAIKAN SESUAI KEBUTUHAN, MISALNYA DOKUMEN 
UNTUK MENENTUKAN SUBYEK, PETUNJUK CARA MELAKUKAN 
DISKUSI, KUESIONER DAN LEMBAR CATATAN KEGIATAN. 
http://www.userfocus.co.uk/articles/testplan.html 
 
 
MENGUKUR KEBERGUNAAN PRODUK SEHARI-HARI  
ISO SUDAH MENGELUARKAN SATU STANDAR BARU UNTUK 
MENGUKUR KEBERGUNAAN PRODUK SEHARI-HARI, SEPERTI 
MESIN PENJUAL TIKET OTOMATIS, TELEPON BERGERAK 
DAN KAMERA DIGITAL. STANDAR INI, ISO 20282, MEMUAT 
METODE UNTUK MENGKUANTISASI KEBERGUNAAN PRODUK 
KONSUMER UNTUK MEYAKINKAN BAHWA PRODUK-PRODUK 
TERSEBUT MEMENUHI ARAS KUALITAS YANG SUDAH 
DITENTUKAN SEBELUMNYA. PERKEMBANGAN INI MENJADI 
MENARIK KARENA FOKUS DARI STANDAR PENGUKURAN 
KEBERGUNAAN MEREFLEKSIKAN PERUBAHAN YANG TERJADI 
PADA EVOLUSI KEBERGUNAAN. SEBELUMNYA, SPESIALIS 
KEBERGUNAAN HANYA MENEMUKAN PERSOALAN 



KEBERGUNAAN PADA SEBUAH RANCANGAN. SAAT INI, 
SPESIALIS KEBERGUNAAN JUGA MENJAWAB “SEBERAPA 
BERGUNANYA RANCANGAN YANG DIBUAT?” 
http://www.userfocus.co.uk/articles/ISO20282.html 
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