
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam penelitian yang berjudul “Forum Internet Sebagai Cyber 

Public Space Analisa Komparasi Kaskus, Adsense-Id Dan Semprot.Com” 

(Roikan 2016), Mengatakan bahwa internet Merupakan suatu ruang 

publik yang tidak mengenal batas negara, etnisitas, dan berbasis pada 

cyberspace yang bersifat maya dalam komunikasi asimentris. Forum 

adalah sebuah ruang terbuka yang menekankan pada kebebasan setiap 

orang untuk bergabung dan berbicara. Dalam internet forum, komunitas 

atau grub merupakan tempat berdiskusi yang panjang dalam berbagai 

variasi bidang kegemaran masing-masing dalam ranah dunia 

maya(cyberspace). 

Terciptanya proses pendidikan yang berkualitas perlu dilakukan 

dengan cara meningkatkan propesionalitas guru, kepala sekolah, dan 

pengawas secara berkelanjutan. Program keprofesian Berkelanjutan 

merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan guru serta 

pembinaan lainnya dengan cara memadukan  dan mengarahkan semua 

unsur yang terkait dalam pembelajaran sesuai kurikulum. Kegiatan ini 

dapat dilakukan melalui berbagai wadah, salah satunya melalui 

Kelompok Kerja Guru (KKG). KKG termasuk salah satu teknik yang 

dilakukan dalan supervise pendidikan, personil yang terlibat dalam KKG 

adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Pengawas berperan 

sebagai Pembina yang bekerjasama dengan kepala sekolah, dan guru 

adalah sasaran dari pembinaan tersebut. 

 Pelaksanaan KKG dibeberapa gugus dikecamatan Bengkalis ini 

sudah lama tidak terlaksanakan akibat dari pandemi saat ini, berdasarkan 

hasil wawancara dari guru SD N27 Air putih yang termasuk ke dalam 

kelompok gugus 04 sekolah dasar di kecamatan Bengkalis pelaksanaan 

KKG biasanya dilakukan 4/5 kali pertemuan di setiap semester nya. 

Kegiatan KKG biasanya dilakukan di setiap gugus yang ada di kecamatan 



Bengkalis, dalam satu gugus terdapat beberapa sekolah didalam nya. 

Dalam pelaksanaan KKG terdapat beberapa pembahasan yang terkait 

dengan aturan baru seperti aturan guru, aturan pembelajaran serta 

pembahasan administrasi guru serta pembahasan penting lainnya. Dengan 

di tiadakan kegiatan KKG tersebut dikhawatirkan akan menghambat 

proses peningkatan profesionalitas guru serta ketinggalan informasi 

terkait aturan-aturan baru yang akan diterapkan di dalam kurikulum 

sekolah. 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka diusulkan Aplikasi 

Kelompok Kerja Guru Berbasis Web sebagai alternative ke dua apabila 

pelaksanaan KKG tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Tujuan dari 

aplikasi ini diusulkan agar dapat membantu Khususnya Kelompok Gugus 

04  Sekolah Dasar kecamatan Bengkalis dalam pelaksanaan Kelompok 

Kerja Guru (KKG) secara online serta menyediakan menu-menu yang 

dibutuhkan didalam pelaksanaan KKG agar dapat diakses para guru pada 

saat kegiatan berlangsung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah aplikasi forum untuk membantu guru 

melakukan KKG tanpa harus melakukan pertemuan tatap muka secara 

langsung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar SD N27 

dan SD01 kecamatan Bengkalis. 

2. Aplikasi yang dirancang sesuai dengan kegiatan KKG meliputi 

kelompok gugus, Forum mata pelajaran, Jadwal kegiatan, forum 

diskusi, serta arsip laporan akhir dari kegiatan tersebut. 

3. Sistem hanya dapat diakses oleh sekolah yang memiliki hak akses 

dalam aplikasi tersebut. 



1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi forum 

kelompok kerja guru (KKG) berbasis web . Dimana sistem ini nanti 

dapat digunakan oleh kelompok gugus sekolah dasar di kecamatan 

bengkalis agar Kelompok Kerja Guru (KKG) dapat tetap terlaksana. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Membantu Pengawas sekolah dan kepala sekolah untuk 

melakukan pembinaan guru dengan melaksanakan KKG secara 

daring. 

2. Dapat dijadikan sebagai alternative ke dua apabila kegiatan KKG 

secara langsung tidak dapat terlaksanakan. 

 

1.6  Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan Aplikasi 

Kelompok Kerja Guru (KKG) Berbasis Web dengan melakukan 

wawancara kepada salah satu guru SDN 04 Air putih yang termasuk 

kedalam Kelompok Gugus 04 Sekolah Dasar Kecamatan Bengkalis 

bagaimana penerapan pelaksanaan KKG tersebut, tujuan kegiatan serta 

apa saja kegiatan atau pembahasan yang terdapat didalam pelaksanaan 

tersebut, Dengan adanya data yang didapat dalam wawancara tersebut 

dapat diterapkan dalam menu aplikasi yang akan dirancang. Kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dengan cara literature 

mengacu pada jurnal, Tugas akhir dan FC website-website resmi lainnya.  

Selanjutnya menganalisa sistem, merancang sistem informasi,membuat 

sistem informasi, menguji sistem informasi dan pembuatan laporan tugas 

akhir. 


