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Pada tampilan interface
website tabloid nova ini, user
yang mengunjungi website
tersebut merasa sedang
membaca majalah sungguhan
karena banyak terdapat
informasi ataupun iklan-iklan
yang ditampilkan dan user
pun dapat memilih menu-
menu untuk mengetahui
informasi yang terdapat
dalam tabloid online tersebut.



{
Penggunaan button pada
sub menu sudah simetri
dan tidak memakan
tempat, karena pada
website ini mempunyai
banyak sub menu.
Dan pada pemilihan
warna tidak membuat
jenuh user saat
mengunjungi website ini.
Dalam pemilihan layout
interface sudah tepat,
karena informasi sudah
jelas dalam satu layar.

2. Clarity



3. Proximity
Penempatan item – item pada website ini didesain agar para
pembaca mendapatkan kemudahan ketika ingin memilih berita
yang ditawarkan pada menu yang ditampilkan dibagian atas
website. Item – item pilihan berita ini dibuat berdasarkan
kategori berita. Misalnya kategori ‘Kecantikan’ berisi tentang hal
– hal yang berhubungan dengan tips – tips perawatan rambut,
wajah, kulit, tubuh, dan galery.



Website tabloid Nova ini menampilkan dominasi wana pink sebagai
keindentikan dari tabloid wanita. selain itu perpaduan warna pink, putih,
kuning dan hitam membuat pembaca tidak kesulitan membaca tulisan karena
dengan warna demikian tulisan nampak jelas dan mudah dibaca. Pembaca juga
dapat mengetahui halaman mana yang sedang dibuka dengan melihat tulisan
yang berwarna putih pada kategori yang muncul pada menu dan halaman
yang belum dibuka ditandai dengan warna kuning. Untuk menu ‘Home’
diberikan warna berbeda yaitu sebagai menu untuk tampilan utama.



Dari hasil analisa dalam aspek consistency ini,

dilihat dari segi tampilan secara keseluruhan

dari situs ini bagus dan elegan. Tampilan situs

ini cenderung lebih memilih warna-warna yang

soft,yaitu diantaranya pink yang dipadukan

dengan bacground putih serta warna huruf biru.

Hal ini kemungkinan karena melambangkan

Tabloid Nova itu sendiri yang lebih dominan ke

feminim. Pemilihan jenis huruf yang simple dan

warna huruf pun kontras dengan bacgroundnya

,warna huruf yang pink,hitam,biru dipadukan

dengan background yang berwarna putih.

Gambar serta ikon dari setiap menu pun cukup

menarik.

5. CONSISTENCY



Dari aspek alignment yang digunakan
dalam situs ini ialah dimulai dari kiri atas.
Kemudian perataan yang digunakan
yaitu rata kiri. Ini memudahkan dan
memungkinkan mata user lebih mudah
untuk membaca.
Selain itu, situs ini menggunakan garis
horizontal dan vertical yang
disembunyikan sesuai dari penjelasan
mengenai alignment itu sendiri. Dengan
hal itu, maka akan mengurangi
kekacauan dalam tata penulisan
artikelnya.
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