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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Proses diskusi memainkan peranan penting dalam seluruh 

kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebut merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari demokrasi dan perilaku kita sebagai perorangan, baik dalam 

kehidupan bisnis maupun dalam kehidupan masyarakat dan politik. Bagi 

kalangan peminat dan pemerhati kajian dan isu sosial-politik, kegiatan diskusi 

adalah kegiatan yang cukup penting dalam mensosialisasikan ide, gagasan, 

agitasi dan bahkan propaganda-propaganda organisasi atau personal. 

  Kegiatan diskusi yang sering dilakukan selama ini adalah diskusi 

konvensional face to face yang membutuhkan unsur fasilitas seperti waktu, 

peralatan, perlengkapan, ruangan, meja, kursi, papan tulis. Kegiatan diskusi 

konvensional demikian tidak bisa dilakukan ketika berada dalam situasi 

dengan mobilitas tinggi, maka dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat 

mendukung kegiatan diskusi dimanapun dan kapanpun. 

  Adapun tema penelitian ini berjudul “Implementasi JQuery Mobile 

pada Web Forum Diskusi Sosial-Politik”. JQuery Mobile adalah suatu mobile 

framework yang memiliki kelebihan untuk memudahkan pengembangan user-

interface untuk web mobile apps dan dapat membuat seluruh aplikasi 

antarmuka dasar dalam HTML, tanpa perlu menulis baris JavaScript. Aplikasi 
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ini dibangun sebagai media alternatif untuk membantu kegiatan diskusi  bagi 

peminat dan pemerhati kajian dan isu sosial-politik karena dapat diakses 

kapanpun dan dimanapun selama handphone dapat terhubung dengan koneksi 

internet. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana membangun forum diskusi sosial-politik 

menggunakan JQuery Mobile”. 

1.3 Ruang Lingkup 

1. Input data berupa video, gambar dan teks. 

2. Terdapat admin yang berperan sebagai orang yang mengendalikan 

aplikasi. 

3. Aplikasi memiliki fitur launcher yang diinstal pada perangkat 

Android dan  berfungsi untuk mengakses website tanpa browser. 

4. Pengguna launcher adalah masyarakat umum yang mempunyai 

perangkat Android mulai dari versi 5.0 “Lollipop” atau lebih 

tinggi. 

  1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan perangkat lunak berbasis 

web mobile untuk forum diskusi sosial-politik. Aplikasi ini dibangun sebagai 

media alternatif dalam melakukan diskusi. 

 


