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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjadwalan merupakan suatu proses pengorganisasian waktu untuk 

mendapatkan waktu yang lebih efektif dan optimal. Dalam pembuatan ataupun 

perancangan sebuah penjadwalan dapat dilakukan secara manual maupun dengan 

menggunakan sebuah aplikasi, dimana dalam menentukan jadwalnya akan 

menjadi sangat rumit dan akan membutuhkan banyak waktu. Salah satu yang 

membutuhkan penjadwalan yaitu dalam menentukan jadwal mata pelajaran, hal 

ini dikarenakan dalam proses penjadwalan mata pelajaran  terdapat beberapa 

aspek yang harus dipertimbangkan  yaitu jam pelajaran, jadwal guru dan juga 

mata pelajaran itu sendiri. 

Pada tingkat SD tentunya ada banyak mata pelajaran ditambah dengan 

banyaknya tingkatan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang membuat 

penjadwalan mata pelajaran membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Begitu juga 

dengan jumlah guru yang lumayan banyak maka akan membuat proses 

penjadwalan menjadi lebih rumit. Setiap guru akan mendapatkan jatah mengajar 

beberapa kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan jam pelajaran serta 

ruang kelas yang akan ditentukan sesuai dengan mata pelajaran yang akan 

diajarkan oleh guru tersebut. 

Pada saat ini di SDN 28 Pangkalpinang masih menggunakan penjadwalan 

mata pelajaran dengan cara yang manual menggunakan Microsoft Excel, maka 

dari itu penulis akan membuat sebuah aplikasi penjadwalan mata pelajaran yang 

akan memudahkan para guru dalam membuat penjadwalan mata pelajaran dengan 

lebih efektif dan optimal dan orang tua siswa maupun siswa dapat melihat 

informasi jadwal mata pelajaran SDN 28 Pangkalpinang melalui hp android 

mereka sehingga ini dapat lebih memudahkan, dapat menghemat waktu dan lebih 

dapat menggunakan teknologi informasi ke hal-hal yang positif. 
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Penelitian yang terkait dengan Aplikasi Penjadwalan Mata Pelajaran pada 

SDN 28 Pangkalpinang menggunakan Algoritma Genetika Berbasis Android yaitu 

pertama penelitian Rosni Lumbantoruan pada tahun 2012 yang berjudul 

Penjadwalan Kuliah dengan Algoritma Backtracking[1]. Yang kedua penelitian 

Rachmad Fauzi pada tahun 2015 yang berjudul Optimasi Penjadwalan Mata 

Kuliah dengan Menggunakan Algoritma Genetika[2]. Yang ketiga penelitian 

Wiliam Aprilius pada tahun 2013 yang berjudul Implementasi Algoritma MAX-

MIN Ant System pada Penjadwalan Mata Kuliah[3]. Yang keempat penelitiaan 

Entot Suhartono pada tahun 2015 yang berjudul Optimasi Penjadwalan Mata 

Kuliah dengan Algoritma Genetika[4]. Yang kelima penelitian Wiga Ayu 

Puspaningrum pada tahun 2013 yang berjudul Penjadwalan Mata Kuliah 

Menggunakan Algoritma Genetika di Jurusan Sistem Informasi IT[5]. Yang 

keenam penelitian Ari Amir Alkodri, R Burham Isnanto F pada tahun 2014 yang 

berjudul Prototipe Aplikasi untuk Mengetahui Tata Letak ATM di Pangkalpinang 

pada Smartphone Android[6]. Yang ketujuh penelitian Ahmat Josi pada tahun 

2017 yang berjudul Implementasi Algoritma Genetika Pada Aplikasi Penjadwalan 

Perkuliahan Berbasis Web Dengan Mengadopsi Model Waterfall[7]. 

Berdasarkan kesimpulan uraian diatas maka penelitian yang dilakukan ini 

berjudul “Aplikasi Penjadwalan Mata Pelajaran pada SDN 28 Pangkalpinang 

menggunakan Algoritma Genetika Berbasis Android”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar bealakang dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat penjadwalan mata pelajaran yang lebih efektif dan 

optimal pada SDN 28 Pangkalpinang? 

2. Bagaimana membuat aplikasi penjadwalan mata pelajaran pada SDN 28 

Pangkalpinang? 

3. Bagaimana agar siswa dan orang tua siswa dapat melihat jadwal mata 

pelajaran pada SDN 28 Pangkalpinang melalui hp android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut merupakan Batasan masalah untuk aplikasi penjadwalan mata 

pelajaran : 

1. Hanya membahas aplikasi penjadwalan mata pelajaran pada SDN 28 

Pangkalpinang. 

2. Hanya membahas jadwal mata pelajaran kelas IV dan V pada SDN 28 

Pangkalpinang. 

3. Menggunakan algoritma genetika untuk penyelesaian masalah penjadwalan 

mata pelajaran pada SDN 28 Pangkalpinang. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti laporan ini adalah : 

1. Membuat aplikasi penjadwalan mata pelajaran pada SDN 28 Pangkalpinang. 

2. Untuk memudahkan guru di SDN 28 Pangkalpinang dalam membuat 

penjadwalan mata pelajaran yang lebih efektif. 
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1.4.2 Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti laporan ini adalah : 

1. Memudahkan bagian kurikulum dalam membuat jadwal mata pelajaran. 

2. Memudahkan orang tua siswa dalam mengetahui jadwal mata pelajaran dan 

juga daftar guru yang mengajar. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I Pendahuluan  

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, Manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan landasan teori sesuai topic yang diambil serta 

teknologi yang digunakan dalam penelitian, serta landasan teori 

berisi tentang teori yang mendasari pembahasa secara detail, dapat 

berupa definisi atau model pembelejaran. 

BAB III  Organisasi 

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai SDN  28 

Pangkalpinang serta sejarah dan struktur organisasi dan tugas setiap 

bagian organisasi. Serta dilengkapi foto dan gambar mendukung. 

BAB IV  Pembahasan 

Definisi masalah dan analisis serta rancangan gambaran  

penyelesaian masalah dan pembahasannya.  

BAB V  Kesimpulan dan saran 

Bab ini merupakan sebuah rangkuman penyelesaian dari rumusan 

masalah penelitian. 

 


