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Suatu ide atau pendapat kadang kala sulit diutarakan oleh seseorang,
t9rutaml yang mempunyar sifat pemalu. Hal ini diperparah dengan adanya faktor
dominasi dalam penyampaian gagasan secara lisan ufau verbal brainstorming.
Qrang yang mempunyai sifat dominasi, biasanya mendominasi suatu pertemuir
|a1.tid"k mau tahu pendapat orang lain. Karena hanya ada satu o.aog yang
berbicara pada suatu saat, penyampaian ide daram verbal brainstorming tia*-ulri
secara simultan dan tergantung juga pada kecepatan bicara seseorang sehingga
kesimpulan dan infonnasi yang didapat tidak begitu bnyak. Galliry Wriliig
dapat men-gatas_i masalah yang dihadapi dalam verbal bnainstorming. tnteskip,i
ide yang dihasilkm tidak sebanyak p oolwriting, akan tetspi lebih eiektif karena
semua peserta memperoleh informasi yang sama. pada suafu saat di mana
keputusan harus diambil, tidak semua pengambil keputusan berada pada tempat
yang- sama sehingga menghabiskan waktu. Dengan teknologi jaringan, hambaian
te$ebut .dapat diatasi. Komputerisasi membolehkan paru peirga-ur keputusan
mengambil keputusan pada waktu dan tempat yang berbeda.
. , Braimvriting adalah metode kelompok yg menitikberatkan pada pencetusan
ide dengan cara menulis. Sifatnya adalah diam dan berkomunikasi dingan cara
menulis. Keunggulan brainwriting adalah setiap anggota tidak perlu minunggu
untuk menyampaikan ide (simultan), semua ide yang disampaikan terarsip iin
tingkat anonimitas yang tinggr (bergantung pada siJtem). tiamun urainwriting
tidak memuaskan kebutuhan akan intenksi sosial. poolwriting dan gallery witin!
termasuk brainwriting.

_ LangkahJangkah dalam poolwriting meliputi: hrlis ide-ide pada sehelai
ke-rtas, tukarkan dengan kertas milik yang lain, baca ide-ide dari^ orang lairL
hrliskan ide yang baru atau tanggapan pada kertas itu, ftrkarkan lag' untuk kertas
yang lain. Secara teoritis, keunggulan utama dari poolwriting aauul iurtatkomentar yang dihasilkan sangat banyak karena peserta diaqiurkan nemberi
komentar sebelum menukar kertas. Namun kelemahan utama dari telnik ini
adalah semua anggota kelompok tidak dapat melihat semua komentar secara
simultan dan pada suatu waktu setiap anggota melihat sebagian dari komentar
yang benar-benar beda.

. - -G4l".y writing mempunyai langkah-langkah yang meliputi: kertas dalam
jumlah tanyak difempelkan pada tembok sebuah ruangan, anggota kelompok
menuliskan ide-ide mereka pada kertas-kertas itu dan langkah- yang terakhir
adalah- anggota kelompok berkeliling ruangarL membaca id;_ide ;gEota yang
lalru dan menulis komentar tambahan paaa rcrtas itu. reunggulan-i"ht* loi
dibandingkan poolwriting adalah semua peserta dapat menulis dan melihat semua
komentar secara simultar! memungkinkan peningtatan kepaduan kelompok.
Namun faktor anonimitas karena peserbdapat melihat siapa dan"apa
yang ditulis. Versi elektonik dari gallery writing menggunakan satr file unhrk
mengganti beberapa helai kertas pada versi manuahya. Keunggulannya adalah
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faktor anonimitas dilindungi dan peserta setiap saat dapat memberikan komentar
oan metrhat semua komentar yang diberikan oleh peserta lain.

Tugas akhir ini membuat {o-uy_y", yang mengimpl ernentasikan gallery
writing. lan memanfaatkan protokol rcpap yang terfr disediakan oleh 

"sistem
operasi dengan menggunakan bahasa pemrogra-ai B, rtand Delphi j.0.

Pada salah safu tool dalam tugas attrir inl, user bisa melakukan diskusikelompok tanpa harus berada di tempat yang sama dan juga bisa _"ngu_Uii
keputusan pada waktu dan tempat yang teGOa. lenggoioigan ide dilirukan
:::T^:1:i"::,s:Jalan 
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rymberi-an komentar yan!-sesua-i dengan ioe vangorKomentan. faktor anonimitas benar-benar diperhatikan sehingga-tak seoffi

p.T.biT mengetahui pemilik suatu ide ataupun komentar. Id" dd-k;;"art;;
tidak seharusnya dikirim, bisa dihapu s secara rear time hanya pada aplikasi se'rver]hogram ini tidak bisa memberikan hasir keputusan. repon s* y*g akan diambil
Ttflr*g kepada siapa yang berkepentingan terhadapinformasi ying disediakan
oleh program ini.


