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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Penjadwalan adalah proses, cara, pembuatan menjadwalkan atau 

memasukkan dalam jadwal. Persoalan penjadwalan berkaitan dengan 

pengalokasian sumber daya ke dalam tugas-tugas atau fungsi-fungsi tertentu. 

Tujuan penjadwalan adalah untuk mengoptimalkan satu atau beberapa tujuan. 

Kegiatan penerapan jadwal guru mengajar dalam suatu sekolah adalah hal 

yang rumit. Terdapat berbagai aspek yang berkaitan dalam penjadwalan 

tersebut yang harus dilibatkan antara lain terdapat jadwal-jadwal dimana guru 

yang beririsan dengan jadwal mata pelajaran kelas yang lainnya, distribusi 

jadwal KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) juga diharapkan dapat merata tiap 

harinya untuk setiap kelas.  

Selama ini penjadwalan mengajar guru di SMP Negeri 1 Singosari  yang 

meliputi jadwal mata pelajaran dan pembagian guru di setiap kelas yang ada 

masih menggunakan cara manual. Banyak sekali bentrokan antar kelas karena 

disebabkan kebingungan dari bagian kesiswaan untuk menentukan jadwal 

mata pelajaran dan banyaknya jumlah ruangan untuk disesuaikan berdasarkan 

tingkatan kelas. Adapun kendala lain yang meliputi: hari senin jam 07.00-

08.30 upacara bendera, hari jumat kegiatan belajar mengajar hanya sampai 

jam ke-6 dan hari sabtu kegiatan belajar mengajar hanya sampai jam ke-3. 

Oleh sebab itu untuk membagi guru sesuai dengan bidangnya dalam ruang, 

kelas, dan waktu tertentu diperlukan proses yang cukup rumit. Permasalahan 

yang dihadapi di SMP tersebut adalah sistem penjadwalan yang masih manual 

karena sangat rumit dan banyaknya pembagian ruangan untuk satu kelas, 

maka diperlukan suatu sistem yang dapat membantu bagian kesiswaan dalam 

menentukan jadwal mata pelajaran untuk satu tahun ajaran yang dibentuk 

secara otomatis melalui sistem komputerisasi. 

Oleh karena itu pada tugas akhir ini akan dicoba untuk membuat sebuah 

aplikasi yang dapat mempermudah dalam penyusunan jadwal mata pelajaran 

secara otomatis dengan mengimplementasikan algoritma genetika seperti 
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dalam sebuah jurnal yang berjudul “Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 

Penjadwalan Perkuliahan Menggunakan Algoritma Genetik dan Teknologi 

Java API for XML Web Service pada Platform Android”. Dalam jurnal itu 

menjelaskan penyusunan jadwal kuliah secara otomotis di kampus Teknik 

Informatika ITS dimana jadwal akan disusun berdasarkan sumber daya 

kampus dengan data batasan yang telah dimasukkan sebelumnya. 
[1]

 

Dengan dibuatnya sebuah aplikasi penyusunan jadwal mata pelajaran ini 

diharapkan memudahkan dan mempercepat bidang kesiswaan dalam proses 

pembuatan jadwal mata pelajaran sesuai dengan sumber daya dan batasan 

yang ada. Dengan aplikasi ini pula diharapkan memudahkan komunikasi 

antara guru dan siswa dalam mengatur jadwal kelas sehingga dapat mencapai 

hasil yang optimal di SMP Negeri 1 Singosari. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bedasarkan latar belakang, disusun perumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana menganalisa masalah penjadwalan yang terjadi di SMP Negeri 

1 Singosari? 

2. Bagaimana mendefinisikan masalah tersebut kedalam bentuk individu? 

3. Bagaimana menghitung nilai fitness dari tiap individu? 

4. Bagaimana mengimplementasikan Algoritma Genetika kedalam bahasa 

pemrograman Java? 

5. Bagaimana menguji kinerja sistem? 

1.3. Batasan Masalah  

Untuk menghindari meluasnya pembahasan atau analisa, maka 

permasalahan akan dibatasi sebagai berikut : 

1. Program berbasis desktop dibuat dengan bahasa pemrograman java dan 

menggunakan database MySQL. 

2. Setiap guru sudah ditetapkan menurut bidang studinya masing-masing.  

3. Syarat tiap individu yang mempunyai nilai fitness yang tinggi agar 

individu tersebut tidak terkena mutasi dan crossover bisa dilihat dibawah 

ini : 
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 Constraint : 

1. Setiap kegiatan belajar mengajar tidak boleh ada waktu jeda pada 

mata pelajaran yang sama dalam 1 hari. 

2. Maksimal kegiatan belajar mengajar dalam 1 mata pelajaran tidak 

boleh melebihi 3 jam dalam 1 hari. 

3. Di hari yang sama tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar dengan 

mata pelajaran yang sama dan jam yang sama dalam 1 hari di kelas 

yang berbeda. 

1.4.Tujuan  

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah menyusun penjadwalan 

dengan menggunakan algoritma genetika sehingga diperoleh jadwal otomatis 

untuk pasangan mata pelajaran, waktu, ruang dan pengajar(guru) secara 

keseluruhan. 

1.5. Metodologi  

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pemahaman literatur yang 

berhubungan dengan penjadwalan, konsep algoritma genetika dan penelitian 

sebelumnya yang terkait dengan penjadwalan dengan mengunakan algoritma 

genetika dari buku, jurnal dan internet. Serta melakukan pengumpulan data 

yang dibutuhkan. Selain itu juga pemahaman bahasa pemograman Java yang 

mendukung implementasi Algoritma Genetika. 

2. Analisa Data 

 Bagian ini dilakukan analisa data yaitu dengan memperoleh data berupa 

data guru, mata pelajaran yang diajarkan di SMP Negeri 1 Singosari, serta 

jadwal tahun ajaran 2013/2014 untuk digunakan sebagai pembanding dari 

hasil jadwal yang dikeluarkan sistem. Dan juga melakukan wawancara ke 

bagian kesiswaan tentang masalah-masalah yang dihadapi sewaktu menyusun 

jadwal mengajar pada tiap pergantian jadwal di SMP Negeri 1 Singosari. 
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3. Perancangan Sistem 

 Pada tahap perancangan sistem dilakukan merancang desain dari sistem 

yang akan dibangun atau alur suatu sistem. Yaitu dilakukan penyesuaian 

dengan algoritma dan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini 

menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi desain yang dibuat. 

4. Implementasi 

 Pada tahap ini dilakukan implementasi perhitungan menggunakan 

Algoritma Genetika dengan menggunakan bahasa pemograman Java berbasis 

desktop. Parameter yang digunakan untuk menentukan jadwal adalah: 1) 

waktu, 2) ketersediaan ruang kelas, 3) jumlah siswa, 4) jumlah guru 5) mata 

pelajaran yang diajarkan. Parameter ini yang akan dijadikan acuan dalam 

menentukan jadwal yang baik.  

5. Pengujian  

 Melakukan uji coba dan analisa terhadap aplikasi yang telah dibuat dengan 

data yang telah didapatkan untuk membuat jadwal mata pelajaran sehingga 

dapat diambil sebuah kesimpulan apakah optimalisasi yang diharapkan 

berhasil dicapai atau tidak. Disini akan digunakan suatu variabel untuk 

mengetahui waktu eksekusi, berapa kali perulangan yang dilakukan sistem 

untuk memperoleh hasil optimal dari output algoritma genetika, dan 

maksimum perulangan yang digunakan penguji agar memperoleh hasil 

optimal, serta batas maksimal nilai rata-rata fitness yang harus dimiliki dalam 

1 iterasi agar sistem memperoleh hasil maksimal. Setelah semua proses 

pengujian selesai dilakukan, maka akan diketahui hasil dari sistem yang 

berjalan. 

6. Pembahasan 

 Pembahasan dilakukan dengan membahas hasil pengujian yang telah 

dilakukan. Semua hasil pengujian dicatat dan dibahas secara logis sesuai 

dengan teori yang sudah ada. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pembahasan, maka Tugas Akhir ini akan dibagi 

menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan 

dari tugas akhir ini. 

BAB 2  LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang berhubungan dengan 

pembuatan sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang 

terkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas 

akhir. Serta pembahasan dasar dari beberapa hal pendukung 

lainnya.  

BAB 3 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini akan dibahas mengenai analisa dan perancangan sistem 

yang akan dibangun sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB 4  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bab ini akan dibahas tentang bagaimana pengimplementasian 

dari desain sistem yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Selain 

itu juga dibahas hasil dari pengujian yang telah dilakukan setelah 

implementasi selesai dilakukan. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui bahwa sistem yang telah dibangun dapat bekerja 

dengan efisien dan akurat. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan 

masalah.  

 


