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1. Berikut adalah tiga macam tata letak keyboard yang pernah dipakai manusia, yaitu : 

 

 

2. Dari jenis pekerjaan mana,  yang memberikan beban paling besar pada tangan, pergelangan 

tangan, jari jemari dan lengan ? 

 

 

3. Dari jenis pekerjaan mana,  yang memberikan beban paling besar pada kognitif, dan 

persepsi yang tinggi, serta beban otot yang rendah? 

 

 

4. Dari jenis pekerjaan mana,  yang memberikan beban paling besar pada visual ? 

 

 

5. Pada layar tampilan Direct-drive Monochrome Monitor, tipe adapter yang tepat digunakan 

adalah ? 

 

 

6. Pada layar tampilan Composite Monochrome Monitor, tipe adapter yang tepat digunakan 

adalah ? 

 

 

7. Pada layar tampilan Composite Color Monitor,tipe adapter yang tepat digunakan adalah ? 

 

 

8. Pada layar tampilan Red-Green Blue Monitor, tipe adapter yang tepat digunakan adalah ? 

 

 

9. Adapter tampilan yang berbeda seringkali membangkitkan isyarat berbeda pula, sehingga 

ada beberapa monitor yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu. Untuk menyiasati 

hal ini digunakan monitor jenis ? 

 

 

a. Dvorak, QWERTY, Klockenberg  c. Jacobson, QWERTY, Pressman 

b. Dvorak, QWERTY, Roff   d. Rumbaugh, QWERTY, Klockenberg 

a. Pemasukan Data    c. Pekerjaan Interaktif 

b. Akuisisi Data    d. Pekerjaan Pengolahan Kata 

a. Pemasukan Data    c. Pekerjaan Interaktif 

b. Akuisisi Data     d. Pekerjaan Pengolahan Kata 

a. Pemasukan Data     c. Pekerjaan Interaktif 

b. Akuisisi Data     d. Pekerjaan Pengolahan Kata 

a. MDA atau EGA     c. MCGA 

b. CGA      d. VGA atau SVGA 

a. MDA atau EGA     c. MCGA 

b. CGA      d. VGA atau SVGA 

a. MDA atau EGA     c. MCGA 

b. CGA      d. VGA atau SVGA 

a. Red-Green Blue Monitor   c. Composite Monochrome Monitor 

b. Variable-Frequency Monitor   d. Composite Color Monitor 

a. MDA atau EGA     c. MCGA 

b. CGA      d. VGA atau SVGA 



10. Sistem komputer terdiri dari … aspek yaitu : 

 

 

11. Kombinasi warna terbaik, untuk latar belakang berwarna putih adalah ? 

 

 

12. Kombinasi warna terbaik, untuk latar belakang berwarna putih adalah ? 

 

 

13. Berapa jenis ragam dialog yang ada didalam komputer ? 

 

 

14. Ragam dialog yang memiliki keuntungan cepat, efisien, akurat, ringkas, luwes, dan 

cocok untuk para ahli adalah ? 

 

 

15. Dilihat dari sisi cara kerja, dewasa ini berapa jenis mouse yang ada di pasaran ? 

 

 

16. Pada layar tampilan, garis, karakter, dan bentuk-bentuk lain selalu digambar dengan 

komponen terkecilnya, disebut dengan ? 

 

 

17. Suatu monitor memiliki resolusi, 1024 x 768, memiliki arti : 

 

 

 

 

18. Berikut adalah bidang studi yang berkaitan dengan IMK, kecuali ? 

 

 

19. … Aspek dasar yang berhubungan dengan Ergonomik stasiun kerja ? 

 

 

20. Tataletak dvorak dirancang pada tahun ? 

 

 

a. Tiga (4)     c. Tiga (2) 

b. Tiga (3)      d. Tiga (1) 

a. 9     c. 5 

b. 7      d. 4 

a. Command line dialogue   c. Programming Language Dialogue 

b. Form Filling Dialogue   d. Interface Icon Based 

a. Biru, hitam, merah     c. kuning, cyan 

b. Putih, kuning      d. magenta, pink, merah 

a. Biru, hitam, merah     c. kuning, cyan 

b. Putih, kuning      d. magenta, pink, merah 

a. 4   c. 2 

b. 3   d. 1 

a. pixel    c. columns 

b. picas    d. points 

a. 1024 kolom dan 768 baris  

b. 1024 baris dan 768 kolom  

c. 1024 baris dan 768 baris 

d. 1024 kolom dan 768 kolom 

a. Ekonomi    c. Antropologi  

b. Ergonomi    d. Sosiologi 

a. 4     c. 2 

b. 3     d. 1 

a. 1932     c. 1934 

b. 1933     d. 1934 



Essay 

1. Apa yang dimaksud dengan faktor Ergonomik ? 

2. Seberapa besar faktor Ergonomik, berpengaruh terhadap produktifitas karyawan ? 

3. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek penting yang perlu kita pertimbangkan untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman ? 

4. Ada empat aspek isu kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan 

menggunakan bantuan stasiun kerja. Aspek-aspek itu meliputi beban visual, beban otot, 

beban postur tubuh dan beban tekanan mental. Jelaskan ke-empat aspek tersebut ? 

5. Buatlah sebuah borang pengisian (form-filling dialoge) dan sistem menu dengan 

menggunakan delphi, yang memiliki unsur-unsur kenyamanan dalam menggunakannya. 

Unsur-unsur tersebut adalah : 

a. Mengakses masing-masing menu yang ada menggunakan sebuah short-cut, dan beri 

sebuah keterangan kepada user mengenai daftar short-cut tersebut. 

b. Ketika sebuah form diakses, kursor secara otomatis berada pada komponen pertama. 

c. Untuk berpindah antar komponen didalam sebuah form, pengguna bisa menggunakan 

tab,enter,up-arrow, atau down-arrow. 

d. Ketika keluar dari program tampilkan sebuah message box. 

 

 

 

 

 


