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Pertemuan 3

RAGAM DIALOG

Ragam dialog (Dialoque Style) :

“Cara yang digunakan untuk
mengorganisasikan berbagai tehnik
dialog”

KARAKTERISTIK
/ SIFAT

RAGAM DIALOG

a.Inisiatif

b.Keluwesan

c.Kompleksitas

d.Kekuatan

e.Beban Informasi

f.Konsistensi

g.Umpan Balik

h.Observabilitas

i.Kontrolabilitas

j.Efisiensi

k.Keseimbangan

a. Inisiatif
Inisiatif merupakan sifat dasar dari sembarang dialog,
karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam
komunikasi sehingga dapat ditentukan tipe-tipe pengguna
yang dituju oleh sistem yang dibangun.

INISIATIF KOMPUTER
Dalam inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas prompt 
yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter 
perintah, biasanya berupa
• serangkaian pilihan yang harus dipilih (pilihan menu)

• sejumlah kotak yang dapat diisi dengan suatu nilai parameter (seperti
pengisian borang),

• suatu pertanyaan yang jawabannya harus dinyatakan dengan cara tertentu, 
misalnya dengan ya/tidak

• dengan bahasa alamiah. 
Karakteristik utamanya adalah bahwa dialog itu terdiri atas sekumpulan pilihan
yang telah didefinisikan sebelumnya

INISIATIF PENGGUNA
Mempunyai sifat keterbukaan yang lebih luas: pengguna diharapkan memahami
sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan (sintaks) tertentu

b. Keluwesan
Sistem yang luwes atau fleksibel adalah sistem yang
mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan
lewat sejumlah cara yang berbeda.

Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan keinginan
pengguna dan bukan pengguna harus menyesuaikan diri
dengan kerangka sistem yang telah ditetapkan oleh
perancang sistem.

Pengguna mempunyai kesempatan melakukan
customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah
sistem untuk memenuhi kebutuhan.
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c. Kompleksitas
Pengelompokan dalam menerapkan model yang
diinginkan pengguna ke dalam sistem, dan hal ini dapat
diperoleh dengan menggunakan hirarkhi atau
ortogonalitas atau keduanya

Seorang perancang sistem tidak perlu membuat atau
menggunakan antarmuka lebih dari apa yang diperlukan,
karena tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh,
malahan akan menjadikan implementasinya menjadi
lebih sukar.

.

d. Kekuatan
Kekuatan didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat
dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang
diberikan oleh pengguna.

e. Beban Informasi
Dalam hal ini menitik beratkan pada penyajian informasi
yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Agar
penyampaian informasi itu dapat berdaya guna dan
beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam
dialog seharusnya disesuaikan dengan aras/tingkat
pengguna.
Jika beban itu terlalu tinggi, pengguna akan merasa
sangat terbebani yang akan berakibat negatif dalam hal
kemampuan pengolahan kognitif dan tingkah laku
pengguna akan merasa bahwa sistemnya seolah-olah
menyembunyikan kinerja penggunanya sendiri.

f. Konsistensi
Sistem yang konsisten akan mendorong
pengembangan mentalitas dengan memberikan
petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi
pengetahuan yang ia miliki untuk memahami perintah
yang baru lengkap dengan pilihan yang ada.

g. Umpan Balik
Pada ragam dialog jika pengguna melakukan
kesalahan komputasi, maka program akan
menampilkan suatu pesan kesalahan.

Pada program komputer yang tidak ramah, pengguna
sering harus menunggu proses yang yang sedang
berjalan, sementara pengguna tidak mengetahui
status proses saat itu, apakah sedang melakukan
komputasi, sedang mencetak hasil, atau bahkan
komputernya macet (hang) karena suatu sebab.

h. Observabilitas
Sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila
sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana
bagi pengguna, meskipun sesungguhnya pengolahan secara
internalnya sangat rumit.

i. Kontrolabilitas
Kontrolabilitas merupakan kebalikan dari observabilitas, dan 
hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah 
kontrol pengguna. Agar hal ini tidak tercapai, antarmukanya 
harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna 
untuk dapat melakukan kendali.
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j. Efisiensi
Efisiensi melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer
secara bersama-sama adalah throughput/ hasil yang
diperoleh dari kerjasama tersebut.
Sehingga, meskipun efisiensi dalam aspek rekayasa
perangkat lunak sistem menjadi sangat penting jika mereka
berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan
sistem, seringkali perancang lebih memilih untuk
memanfaatkan hasil teknologi baru untuk meminimalkan
ongkos pengembangan sistem.
Sebaliknya, tidak dapat dipungkiri bahwa biaya personal
dari seorang ahli akan semakin meningkat dari waktu ke
waktu.

k. Keseimbangan
Strategi yang diambil dalam perancangan sistem manusia-
komputer haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan antara 
manusia dan komputer seoptimal mungkin. 
Manusia dapat menangani persoalan yang berurusan
dengan perubahan lingkungan, pengetahuan yang tidak
pasti dan tidak lengkap, sementara komputer lebih cocok
untuk pekerjaan yang bersifat perulangan dan rutin, 
penyimpanan dan pencarian kembali data secara handal
dan memberikan hasil komputasi yang sangat akurat
dalam hal pengolahan numerik dan logika. Tabel berikut
menunjukkan kecakapan relatif manusia dan komputer

Kategori Ragam Dialog :

1. Ragam Dialog Interaktif
a.Dialog berbasis perintah tunggal

(Command line dialogue).
b.Dialog berbasis bahasa pemrograman

(Programming language dialogue).

c. Antarmuka berbasis bahasa alami
(Natural language interface).

d. Sistem Menu.
e. Dialog berbasis pengisian formulir 

(Form filling dialogue).
f.  Antarmuka Berbasis Ikon
g. Sistem Penjendelaan 

(windowing system)
h. Manipulasi Langsung
i.  Antarmuka Berbasis Interaksi Grafis

1. Dialog berbasis perintah tunggal
(Command line dialogue).

“Perintah-perintah tunggal yang
dioperasikan tergantung dengan sistem
operasi komputer yang dipakai “.

contoh :

DOS (dir, delete, format, copy, dll)
Unix / Linux (ls, vi, who, passwd, dll)

Keuntungan dan Kerugian Dialog 
berbasis perintah tunggal
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2. Dialog berbasis bahasa pemrograman
(Programming language dialogue).
“Dialog yang dikemas sejumlah perintah ke
dalam suatu bentuk berkas (file) berupa batch 
file”.

Perintah-perintah yang dituliskan dalam ragam
dialog berbasis bahasa pemrograman tidak harus
menggunakan salah satu bahasa pemrograman
baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi seperti
Assembler, Pascal, C, FORTRAN atau BASIC, 
tetapi harus mengikuti aturan-aturan tertentu.

3. Antarmuka berbasis bahasa alami 
(Natural language interface).
“Dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam 
bahasa alami (manusia) yang diterjemahkan 
oleh sistem penterjemah“.

4. Sistem Menu
“ Dialog yang menampilkan daftar sejumlah

pilihan dalam jumlah terbatas ”

Sistem Menu terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Sistem Menu Datar
- Selektor pilihan

- Penggunaan Tanda terang (highlight marker)

b. Sistem Menu Tarik (Pulldown)

• Contoh Sistem Menu Datar

• Contoh Sistem Menu Tarik
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5. Dialog berbasis pengisian formulir (Form 
filling   dialogue).

“ Dialog dimana pengguna (user) dihadapkan ke 
suatu bentuk formulir dilayar komputer yang 
berisi sejumlah pengisian data dan opsi (option) 
yang telah ditentukan ”.

6. Antarmuka berbasis ikon (icon)
“ Dialog yang menggunakan simbol atau

tanda untuk menunjukan suatu pilihan aktifitas
tertentu”.

7. Sistem Penjendelaan
“Sistem antarmuka yang memungkinkan

pengguna untuk menampilkan berbagai informasi
pada satu atau lebih jendela (window) “.
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Ada beberapa fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh
dengan adanya dialog berbasis jendela ini, yaitu :
a. Lebih banyak informasi yang bisa ditampilkan.
b. Kemungkinan memasukkan lebih dari sebuah

sumber informasi
c. mengkombinasikan sejumlah sumber informasi

yang berbeda
d. Pengendalian secara bebas dari setiap program 

yang ada
e. Sebagai saran untuk mengingatkan, bisa 

digunakan sebagai sarana untuk penyajian 
berganda.

Jenis-jenis jendela (window) :

a. Jendela TTY (TeleTYpe atau TeleTYpewriter)
Jendela TTY merupakan jenis jendela yang paling
sederhana. Secara sekilas jenis jendela ini mirip
dengan tampilan apa adanya karena jendela TTY
hanya terdiri atas sebuah jendela yang mempunyai
fasilitas pemindahan halaman (scrolling) secara
otomatis pada satu arah.

Contoh sederhana dari jendela TTY adalah jendela
(tampilan) pada saat Anda berada pada dot prompt.

b. Time-Multiplexed Windows
Pemikiran yang mendasari digunakannya istilah
time-multiplexed windowsadalah bahwa layar
tampilan merupakan sumber daya yang bisa
digunakan secara bergantian oleh sejumlah
jendela pada waktu yang berlainan.

Jenis jendela ini banyak diterapkan pada editor
teks

c. Space multiplex window
Dalam space-multiplexed windows, lebar layar
dibagi bagi menjadi beberapa jendela dengan
ukuran yang bervariasi, dan jenis jendelanya
dapat ditentukan berdasarkan ketergantungan
antara satu bisa diletakkan “diatas” jendela
yang lain, dan apakah masing-masing jendela
bisa diubah ukurannya.

Contoh sistem jendela pada perangkat lunak Bravo, 
pada pengolah kata Word Perfect versi DOS 
misalnya Word Perfect versi 5.0 atau5.1, pada Lotus 
123 versi DOS 

d. Non Homogen

Dua dari beberapa jenis jendela homogen adalah
ikon, dan zooming window

Pada zooming window, pengguna dapat melihat
bagian tertentu dari obyek yang diamati secara
lebih terinci, karena jendela ini dapat di perbesar
maupun diperkecil sesuai dengan kebutuhan
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9. Manipulasi Langsung.

- Pengertian
“ Penyajian langsung aktifitas kepada

pengguna (user) sehingga aktifitas akan
dikerjakan oleh komputer ketika pengguna
memberikan instruksi langsung yang ada pada
layar komputer “.

- Penerapan :
a. Kontrol Proses

b. Editor Teks
c. Simulator

g. Kontrol Lalu lintas penerbangan
h. Perancangan Bentuk/model

( computer aided design )

10. Antarmuka Berbasis Interaksi Grafis.
“Dialog berbentuk pesan atau informasi 

pada suatu gambar atau link yang tampil ketika 
pengguna melakukan suatu aktifitas“.

1. Pada ragam dialog pengguna memberikan tanggapan
atas prompt yang berikan oleh komputer untuk
memasukkan perintah atau parameter perintah disebut :
a. Inisiatif d. Keluwesan
b. Kompleksitas e. Umpan Balik
c. Kekuatan

2. Pada ragam dialog pengguna mempunyai kesempatan
melakukan customizing dan memperluas antarmuka
dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan
disebut :
a. Inisiatif d. Keluwesan
b. Kompleksitas e. Umpan Balik
c. Kekuatan

Latihan Soal IMK

2. Pada ragam dialog pengguna mempunyai kesempatan
melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari
sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan disebut :
a. Inisiatif d. Keluwesan
b. Kompleksitas e. Umpan Balik
c. Kekuatan

3. Pada ragam dialog jika pengguna melakukan kesalahan
komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan
kesalahan disebut :
a. Inisiatif d. Keluwesan
b. Kompleksitas e. Umpan Balik
c.Kekuatan
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3. Pada ragam dialog jika pengguna melakukan kesalahan
komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan
kesalahan disebut :
a. Inisiatif d. Keluwesan
b. Kompleksitas e. Umpan Balik
c.Kekuatan

4. Dialog dimana pengguna (user) dihadapkan ke suatu bentuk 
formulir dilayar komputer berisi sejumlah pengisian data dan 
opsi (option) yang telah ditentukan adalah :
a. Form Filling Dialogue d. Dialoque Style
b. Natural Language Interface       e. Command line Dialogue 
c. Programming Language Dialogue 

4. Dialog dimana pengguna (user) dihadapkan ke suatu bentuk 
formulir dilayar komputer berisi sejumlah pengisian data dan 
opsi (option) yang telah ditentukan adalah :
a. Form Filling Dialogue d. Dialoque Style
b. Natural Language Interface          e. Command line Dialogue 
c. Programming Language Dialogue 

5. Beberapa perintah seperti DIR, COPY, FORMAT, PASSWD, 
WHO, VI, LS merupakan terdapat pada kategori ragam dialog :
a. Programming Language Dialogue
b. Natural Language Interface
c. Form Filling Dialogue
d. Command line Dialogue 
e. Salah Semua 

5. Beberapa perintah seperti DIR, COPY, FORMAT, 
PASSWD, WHO, VI, LS merupakan terdapat pada kategori 
ragam dialog :
a. Programming Language Dialogue
b. Natural Language Interface
c. Form Filling Dialogue
d. Command line Dialogue  

1. Pada ragam dialog pengguna memberikan tanggapan
atas prompt yang berikan oleh komputer untuk
memasukkan perintah atau parameter perintah disebut :
a. Inisiatif d. Keluwesan
b. Kompleksitas e. Umpan Balik
c. Kekuatan


