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LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah anda sudah terbiasa dengan aplikasi input data ? 

2. Apakah anda pernah melihat atau menggunakan aplikasi yang serupa 

dengan aplikasi Job Matching Profile ? 

3. Apakah anda paham dengan fitur tambah, edit , dan hapus yang ada pada 

aplikasi ? 

4. Apakah anda paham dengan fungsi tombol yang ada pada aplikasi ? 

5. Apakah anda paham dengan notifikasi yang muncul pada aplikasi ? 

6. Apakah anda paham dengan error yang muncul pada aplikasi ? 

7. Apakah anda paham dengan hasil pencocokan ? 

8. Bagaimana menurut anda dengan kejelasan teks dan font pada aplikasi ? 

9. Bagaimana menurut anda dengan kejelasan dan tata letak tombol pada 

aplikasi ? 

10. Bagaimana menurut anda dengan ukuran form (besar kecilnya form) pada 

aplikasi ? 

11. Bagaimana menurut anda dengan pewarnaan yang ada pada aplikasi ? 
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Jawaban 

 

1. Saya belum terbiasa dengan aplikasi input data, karena belum biasa 

memakai aplikasi input data.  

2. Saya belum pernah melihat aplikasi yang serupa dengan aplikasi ini. Tapi 

untuk pencocokan hampir sama dengan yang ada di web jobstreet . 

3. Saya paham dengan fitur edit, tambah, dan hapus yang ada di aplikasi. Fitur 

tersebut cukup mudah untuk dijalankan. 

4. Saya paham dengan fungsi tombol yang ada diaplikasi, semua tombol 

terlihat dengan jelas. Tombol-tombol yang ada cukup mudah dipahami , 

karena terdapat teks pada setiap tombol. 

5. Saya paham dengan notifikasi yang ada di aplikasi. Notifikasi yang ada 

cukup jelas karena pada notifikasi diberikan penjelasan tentang notifikasi 

yang sedang muncul. 

6. Saya paham dengan error yang muncul saat mengelola data. Saat error 

muncul, diberitahukan penyebab error tersebut bisa muncul. 

7. Saya paham dengan hasil saat melakukan pencocokan. Pada hasil 

pencocokan terlihat jelas nama yang dicocokkan serta daftar hasil 

pencocokannya. 

8. Font dan teks yang ada pada aplikasi dapat dilihat dengan jelas , untuk 

ukuran juga sudah pas. 

9. Untuk tombol dapat dilihat dengan jelas, namun bagusnya untuk beberapa 

tombol diganti dengan menggunakan icon agar dapat lebih paham dengan 

maksud tombol itu. 
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10. Untuk ukuran form saya kira sudah pas , sudah cocok dengan tombol serta 

kolom yang ada. 

11. Untuk pewarnaan saya kira sudah pas , warna yang digunakan tidak terlalu 

banyak . bagusnya untuk membedakan halaman yang sedang digunakan 

diberi warna berbeda , supaya bisa lebih mudah membedakannya. 


