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PENDAHULUAN 

 
Dalam suatu lembaga pendidikan 

penyusunan jadual pembelajaran merupakan 
kegiatan yang rutin dilakukan setiap 
pergantian semester. Penyusunan jadual 
pembelajaran  di Sekolah Menengah Atas 
harus memperhatikan berbagai aspek seperti 
kurikulum, guru, ruang dan aturan lain yang 
harus dipatuhi yang kesemuanya ini akan 
menjadi batasan atau kendala dalam  
penyusunan jadual. Pada setiap kelas jumlah 
jam penyajian setiap mata pelajaran pada 
setiap minggu harus sesuai dengan 
kurikulum. Kemudian dilihat dari sisi guru, 
terdapat dua jenis guru yaitu guru honorer 
(guru tidak tetap) dan guru tetap. Guru 

honorer akan lebih diprioritaskan karena 
memiliki waktu  mengajar yang terbatas tidak 
seperti guru tetap yang bisa ditempatkan 
kapan saja. Setiap guru juga memiliki jam 
mengajar wajib yang harus dipenuhi. 
Penetapan jumlah jam mengajar maksimal 
guru juga perlu diperhatikan agar jam 
mengajar seorang guru bisa teralokasi merata 
sehingga tidak terjadi penumpukan jam 
mengajar pada satu hari sedangkan pada hari 
lain tidak. 

Selain dari sisi guru, perlu diperhatikan 
juga penyusunan jadual yang baik dari sisi 
siswa, seperti alokasi mata pelajaran eksakta 
dan non-eksakta terjadual secara merata 
setiap harinya. Keterbatasan ruang seperti 
laboratorium bahasa serta lapangan olah raga 
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juga perlu diatur dalam penggunaannya agar  
tidak terjadi tumpang tindih panggunaan 
ruang. Banyaknya guru dan kelas paralel tiap 
tingkatan dan jurusan juga menambah 
kompleksitas dalam pembuatan jadual. 

Permasalahan penjadualan telah 
banyak dikaji seperti penjadualan pengiriman 
produk dari produsen kepada konsumen 
menggunakan Program Integer dengan tujuan 
agar barang bisa terdistribusi secara teratur 
dan tidak terjadi penumpukan barang yang 
terlalu lama di gudang [5]. Penjadualan 
dengan Program Integer juga digunakan 
untuk menyusun jadual mata kuliah di suatu 
universitas [2] dan pengatasan permasalahan 
penjadualan ujian [1]. Dalam penelitian ini 
Program Integer 0-1 akan diterapkan untuk 
penyusunan jadual mata pelajaran bagi siswa 
dan jadual mengajar bagi guru pada sekolah 
yang mempunyai banyak kelas paralel dengan 
memperhatikan berbagai aspek yang telah 
disebut diatas. 
 
 
PROGRAM INTEGER 

 
Program Integer atau program bilangan 

bulat pada dasarnya adalah Program Linear 
yang mana variabel keputusannya berupa 
bilangan bulat tanpa meninggalkan 
optimalitas penyelesaian [4]. Terdapat tiga 
jenis model Program Integer berdasarkan 
penyelesaian variabel keputusannya [6][7] 
yaitu: 
a) Model Total Integer, dalam model ini 

semua variabel keputusannya bernilai 
integer.  

b) Model Integer 0-1, model ini juga dikenal 
dengan sebutan Program Integer Biner, 
karena semua variabel keputusannya 
bernilai 0 atau 1, atau dapat diartikan 
sebagai tidak atau ya.  

c) Model Integer Campuran, pada model ini 
tidak semua variabel keputusan harus 
bernilai integer, tapi dapat bernilai real. 
 

Secara umum model Program Integer 
[4] dirumuskan sebagai berikut: 
Menentukan:       , , … ,   
untuk  meminimumkan/memaksimumkan:  

∑     
yang memenuhi kendala: 

∑    (≤, =, ≥)  ; i = 1,2,...,m  
 bernilai integer untuk semua atau beberapa 

dengan: 
 = variabel keputusan ke-j 

 konstanta variabel keputusan ke-j 
= konstanta kendala ke-i variabel    

        keputusan ke-j  
 kapasitas kendala ke-i 

 
`Dalam menyelesaikan sebuah model 

Program Integer digunakan metode yang 
sama dengan penyelesaian model Program 
Linear yaitu dengan menggunakan metode 
simpleks. Tetapi dalam penggunaan metode 
simpleks nilai dari variabel keputusan yang 
dihasilkan bisa saja bernilai noninteger. Oleh 
karena itu diperlukan suatu metode untuk 
membuat penyelesaian yang noninteger 
menjadi penyelesaian integer. Salah satu 
metode yang bisa digunakan yaitu Branch 
and Bound.  

Branch and Bound merupakan suatu 
teknik untuk mencari penyelesaian optimum 
yang tidak terbatas hanya pada permasalahan 
Program Integer saja tetapi juga dapat 
diterapkan pada berbagai macam 
permasalahan yang berbeda[7]. Seperti pada 
Integer Goal Programming prinsip dasar dari 
metode Branch and Bound yaitu memecah 
daerah fisibel pada suatu masalah Program 
Linier Relaksasi menjadi subproblem yang 
lebih kecil. Yang dimaksud dengan Program 
Linier Relaksasi adalah model program linear 
yang diperoleh dengan menghilangkan 
kendala integernya dan diasumsikan variabel 
keputusannya bernilai real. Subproblem ini 
selanjutnya dievaluasi secara matematis 
sampai diperoleh penyelesaian yang optimum 
yaitu jika semua penyelesaian sudah integer. 
Penerapan metode Branch and Bound pada 
masalah Program Integer digunakan bersama-
sama dengan metode simpleks.  

Selain metode Branch and Bound 
terdapat pula metode lain yang dapat 
digunakan seperti Cutting Plane dan 
Enumerasi[6]. 
 
 
MODEL PROGRAM INTEGER 0-1 
UNTUK PENJADUALAN 

 
Penyusunan jadual merupakan bagian 

penting dari kegiatan belajar mengajar di 
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sekolah. Oleh karena itu penting untuk bisa 
mendapatkan susunan jadual yang baik yang 
mengatasi berbagai kendala yang ada agar 
proses belajar mengajar bisa berjalan lancar. 
Penyusunan jadual bisa menjadi sangat rumit 
ketika terdapat banyak guru serta kelas di 
seluruh tingkatan. Untuk menyusunan jadual 
dalam bentuk model Program Integer 
ditentukan terlebih dulu variabel 
keputusannya. Dalam mendefinisikan 
variabel keputusan perlu diperhatikan 
beberapa parameter penentu jadual tersebut. 
Parameter  yang pertama adalah guru atau 
mata pelajaran. Pada parameter ini dapat 
diasumsikan bahwa guru melekat pada mata 
pelajaran atau sebaliknya. Jika ditetapkan 
bahwa guru melekat pada mata pelajaran 
maka parameternya adalah banyaknya 
anggota himpunan mata pelajaran. Parameter 
kedua adalah ruang atau kelas. Pada 
umumnya di sekolah-sekolah ruang kelas 
yang digunakan oleh para siswa kelas tertentu 
adalah tetap, sehingga parameter yang 
digunakan adalah banyaknya anggota 
himpunan kelas-kelas yang ada. Sedangkan 
parameter ketiga adalah waktu penyajian 
mata pelajaran setiap harinya dalam 
seminggu. Misalkan setiap hari terdapat 
delapan jam pelajaran pada hari Senin sampai 
dengan Jumat dan lima jam pelajaran pada 
hari Sabtu, sehingga terdapat himpunan jam 
pelajaran yang anggotanya sebanyak 45. 

Berdasarkan parameter-parameter yang 
sudah ditetapkan maka didefinisikan variabel 
keputusan yang bernilai nol atau satu sebagai 
berikut: 

 
1, jika mata pelajaran  disajikan di          

kelas  pada jam pelajaran  
0, lainnya                                                           

 

; ;  
dengan: 

I 
J 
K 

= himpunan mata pelajaran 
= himpunan kelas 
= himpunan jam pelajaran 
 
Karena dalam penelitian ini akan 

disusun jadual belajar mengajar yang 
memenuhi berbagai aturan dan kendala yang 
ada dan bertujuan untuk meminimumkan total 
waktu penyajian, maka dirumuskan fungsi 
sebagai berikut: 
Meminimumkan: 

, ,  

dengan fungsi kendalanya sebagai berikut: 
1) Penyajian jumlah jam setiap mata 

pelajaran dalam satu minggu harus 
sesuai dengan kurikulum. 

, ,  ;    

 
2) Mata pelajaran tertentu atau dianggap 

berat boleh disajikan maksimal 5 jam 
pelajaran setiap hari. 

, , 5   ;    

 
3) Setiap jam pelajaran di setiap kelas 

hanya boleh terjadual untuk satu mata 
pelajaran saja. 

, , 1   ;    

 
4) Jumlah jam mengajar guru setiap hari 

merata dalam seminggu 

. .     ;  

 
5) Setiap mata pelajaran hanya boleh 

disajikan maksimal dua jam pelajaran 
dalam sehari. 

, , 2    ;     

 
6) Setiap mata pelajaran atau guru tidak 

boleh terjadual pada hari dan jam yang 
sama  di kelas yang berbeda 

, , 1    ;  

 
7) Setiap guru harus memenuhi jam wajib 

mengajarnya setiap minggu. 

, ,    ;  

 
8) Kendala non negatif. 

 , , 0  untuk semua i,j,k 
 
dengan: 

I

J
K

= himpunan mata pelajaran atau guru 
   mata pelajaran 
= himpunan kelas 
= himpunan jam pelajaran 
= jam penyajian mata pelajaran i  
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e 
 
 
 

   pada kelas j per minggu sesuai  
   kurikulum 
= himpunan jam pelajaran pada hari e  
= Senin, Selasa,Rabu, Kamis, Jumat, 
   Sabtu 
= rata-rata jam mengajar guru mata  
   pelajaran i dalam sehari 
= banyaknya jam wajib bagi guru  
   ke-i 

 
 
PENERAPAN MODEL PROGRAM 
INTEGER 0-1 UNTUK PENJADUALAN 
 

Pada penerapan model Program Integer 
0-1 untuk penjadualan belajar mengajar akan 
digunakan data sekunder dari sebuah Sekolah 
Menengah Atas di Semarang. Sekolah ini 
mengelola tiga tingkatan kelas yaitu kelas X, 
kelas XI dan kelas XII. Pada kelas X terdapat 
sembilan kelas paralel serta pada kelas XI dan 
XII terdapat masing-masing tiga jurusan yaitu 
jurusan IPA yang terdiri dari empat kelas 
paralel yang disebut sebagai kelas IPA 1, 
kelas IPA 2, kelas IPA 3 dan kelas IPA 4, 
juga terdapat jurusan IPS terdiri dari empat 
kelas paralel yaitu  IPS 1, kelas IPS 2, kelas 
IPS 3 dan kelas IPS 4 dan jurusan Bahasa 
hanya terdapat satu kelas, sehingga 
keseluruhan terdapat 27 kelas. 

Untuk mengajar seluruh kelas yang 
dikelola, sekolah memiliki total 49 guru 
sebagai tenaga pengajar dengan status 5 orang 
guru tidak tetap atau bisa disebut guru 
honorer dan 44 orang guru tetap. Guru 
honorer memiliki batasan waktu mengajar 
yang berbeda dan tidak dapat diubah. Seperti 
contoh guru Bahasa Mandarin yang mengajar 
di kelas XII IPA dan XII IPS hanya memiliki 
waktu mengajar di hari Kamis saja. 

 Banyaknya mata pelajaran yang 
disajikan di setiap kelas yaitu 19  mata 
pelajaran di kelas X, 15 mata pelajaran di 
kelas XI dan 14 mata pelajaran di kelas XII 
dengan pengalokasian mata pelajaran sesuai 
dengan kurikulum yaitu menggunakan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP).  

Waktu untuk kegiatan belajar mengajar 
dimulai dari hari Senin sampai dengan hari 
Jumat yang setiap harinya dimulai pukul 
06.50 dan berakhir pukul 13.25 dan hari 
Sabtu yang dimulai pada pukul 06.50 dan 
berakhir pukul 11.00.  Satu jam pelajaran 

pelajaran adalah 40 menit pada jam pelajaran 
ganjil dan 45 menit pada jam pelajaran genap. 
Dalam satu hari terdapat delapan jam 
pelajaran pada hari Senin hingga Jumat dan 
lima jam pelajaran pada hari Sabtu dan 
terdapat 3x15 menit untuk istirahat. Jadi total 
jam pelajaran selama satu minggu adalah 45 
jam pelajaran. 

Ke 27 kelas yang telah disebut diatas 
masing-masing menempati ruang kelas secara 
tetap, selain itu terdapat pula ruang lain yang 
juga digunakan oleh guru dan siswa dalam 
kegiatan belajar mengajar. Ruangan tersebut 
antara lain Laboratorium Bahasa, 
Laboratorium Komputer dan lapangan Olah 
Raga. Untuk Laboratorium Bahasa dan 
Laboratorium Komputer hanya terdapat satu 
ruangan saja sedangkan lapangan Olah Raga 
terdapat dua lapangan yang bisa digunakan 
secara paralel oleh dua kelas bersamaan. 

Untuk menentukan variabel keputusan 
dengan parameternya guru/mata pelajaran, 
kelas dan jam pelajaran berdasarkan data 
diatas yaitu guru/mata pelajaran sebanyak 49 
orang, kelas sebanyak 27 dan 45 jam 
pelajaran maka dapat dihitung banyaknya 
variabel keputusan yaitu 59.535 buah. 
Melihat banyaknya variabel keputusan yang 
harus dikelola maka dapat dibayangkan 
kompleksitas dalam penyusunan dan 
penyelesaian model penjadualan ini. Oleh 
karena itu untuk mengurangi kompleksitas 
tersebut perlu penyederhanaan permasalahan 
agar mempermudah dan mengurangi jumlah 
variabel keputusan. 

Penyederhanaan yang dilakukan dalam 
rangka penyusunan model Program Integer  
0-1 dalam penjadualan ini adalah: 
1. Parameter guru dianggap melekat mata 

pelajaran sehingga dalam hal ini yang 
diperhatikan sebagai indeks pada variabel 
keputusan adalah banyaknya mata 
pelajaran. Jika ada seorang guru mengajar 
dua mata pelajaran berarti yang 
diperhitungkan adalah mata pelajarannya. 

2. Melakukan pengelompokan kelas 
berdasarkan tingkatan dan jurusan karena 
setiap jurusan mempunyai mata pelajaran 
yang sama, sehingga terdapat sembilan 
kelompok kelas yang mana setiap 
kelompok kelas akan disusun model dan 
penyelesaiannya secara terpisah. Adapun 
sembilan kelompok kelas tersebut adalah: 

1. Kelas XII IPA (terdapat 4 kelas) 
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2. Kelas XII IPS (terdapat 4 kelas) 
3. Kelas XII Bahasa (terdapat 1 kelas) 
4. Kelas XI IPA (terdapat 4 kelas) 
5. Kelas XI IPS (terdapat 4 kelas) 
6. Kelas XI Bahasa (terdapat 1 kelas) 
7. Kelas X paralel 1-3  
8. Kelas X paralel 4-6 
9. Kelas X paralel 7-9 

Urutan kelompok kelas tersebut sekaligus 
sebagai urutan penyelesaian penjadualan. 

3. Dengan pengelompokan kelas, maka 
parameter mata pelajaran juga akan 
berkurang sesuai dengan mata pelajaran 
yang terlibat dalam kelompok kelas 
tersebut. Sebagai contoh dalam kelompok 
kelas IPS tidak akan ada mata pelajaran 
Biologi, hal ini berarti sudah mengurangi 
variabel keputusan yang berhubungan 
dengan parameter mata pelajaran. 

4. Sebagian besar mata pelajaran disajikan 
dua jam pelajaran dalam satu kali 
pertemuan. Oleh karena itu dalam model 
ini didefinisikan bahwa dua jam pelajaran  
sebagai satu penyajian pelajaran sehinga 
dalam sehari terdapat 4 kali penyajian 
atau dalam seminggu terdapat 22 jam 
penyajian mata pelajaran. Untuk mata 
pelajaran dengan alokasi satu jam 
pelajaran akan dikelola secara 
berpasangan atau dialokasikan pada satu 
jam terakhir pada hari Sabtu (secara 
manual). 

Bagi setiap kelompok kelas akan 
disusun model Program Integer 0-1 dan 
diselesaikan masing-masing secara terpisah. 
Dalam penyusunan setiap model pada 
kelompok kelas berikutnya perlu 
memperhatikan penyelesaian pada kelompok 
sebelumnya, karena ada kemungkinan bahwa 
seorang guru pada waktu-waktu tertentu telah 
terjadual di kelas sebelumnya sehingga pada 
waktu-waktu tersebut tidak boleh dijadualkan 
lagi pada kelompok kelas yang lain.  

Berdasarkan penyederhanaan diatas 
maka dapat didefinisikan variabel keputusan 
dalam model penjadualan ini sebagai berikut: 

 
1, jika mata pelajaran  disajikan di          

 kelas  pada jam pelajaran    
0, lainnya                                                           

 

; ;  
 
dengan: 

I 
J 

= himpunan mata pelajaran 
= himpunan kelas 

K = himpunan jam pelajaran 
Daftar indeks I,J,K pada masing-masing 
kelompok kelas yang dicantumkan pada 
Lampiran 1. 

Berikut ini disajikan salah satu 
perumusan model Program Integer 0-1 yaitu 
model untuk kelompok kelas XI IPA. Dengan 
cara yang sama disusun model untuk 
kelompok kelas yang lain. 
Fungsi tujuan yang akan diminimumkan 
adalah 

, ,  

 
I = {2,4,11,12,14,19,20,21,22,27,28,34,42, 
     43,47,48,50,51,71,73,79} 
J = {10,11,12,13} 
K = {1,2,...22} 
 
kendala: 
1) Penyajian jumlah jam setiap mata 

pelajaran dalam satu minggu harus sesuai 
dengan kurikulum. 

, ,  ;    

 
2) Mata pelajaran tertentu atau dianggap 

berat boleh disajikan maksimal 2 jam 
pelajaran setiap hari. 

, , 2   ;    

 
3) Setiap jam pelajaran di setiap kelas 

hanya boleh terjadual untuk satu mata 
pelajaran saja. 

, , 1   ;    

 
4) Jumlah jam mengajar guru setiap hari 

merata dalam seminggu. 

. .     ;  

 
5) Setiap mata pelajaran hanya boleh 

disajikan maksimal satu jam pelajaran 
dalam sehari. 

, , 1    ;     

 
6) Setiap mata pelajaran atau guru tidak 

boleh terjadual pada hari dan jam yang 
sama  di kelas yang berbeda 
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, , 1    ;  

dengan: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

= jam penyajian mata pelajaran   
   pada kelas XI IPA per minggu  
   sesuai kurikulum  
 
= rata-rata jam mengajar guru mata  
   pelajaran i dalam sehari 
= {1,2,3,4} 
= {5,6,7,8} 
= {9,10,11,12} 
= {13,14,15,16} 
= {17,18,19,20} 
= {21,22} 

 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

Model Program Integer  0-1 yang telah 
dirumuskan diselesaikan menggunakan 
MATLAB 7.1[3] dan Microsoft Excel 2007 
untuk mengelola data input dan output-nya, 
dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
1. Menyiapkan matriks input menggunakan 

Ms. Excel sesuai dengan model yang 
telah dirumuskan pada bagian penerapan 
model Program Integer 0-1. Matriks input 
yang diperlukan adalah vektor koefisien 
fungsi objektif, matriks koefisien kendala 
dan vektor konstanta sisi kanan (RHS). 

2. Menyelesaikan model menggunakan 
MATLAB dengan perintah[3] sebagai 
berikut: 
• xlsread('filename', sheet, 'range') 

Fungsi untuk membaca matriks input 
dari Excel (.xls) 

• bintprog(f, A, b, Aeq, beq) 
Fungsi untuk menyelesaikan 
permasalahan Program Integer 0-1 

• xlswrite('filename', M, sheet, 'range') 
Fungsi untuk menuliskan matriks 
output ke Excel (.xls) 

 
dengan: 
f 
A 
 
b 
Aeq 
 
beq 
M 

= vektor koefisien fungsi objektif 
= matriks koefisien untuk kendala 
  pertidaksamaan 
= vektor konstanta sisi kanan (RHS)  
= matriks koefisien untuk kendala 
  persamaan 
= vektor konstanta sisi kanan (RHS)  
= vektor hasil penyelesaian Program 
  Integer 0-1 

  filename = nama file (.xls) tempat  
     menyimpan data input  
        sheet       = lembar kerja  tempat  
                           menulis data input 

 range      = area/wilayah pada sheet yang  
  ditentukan sebagai data input 
  atau output 

Untuk menyelesaikan model 
Program Integer 0-1 perintah-perintah 
diatas diimplementasikan pada Matlab 
dalam bentuk fungsi m-file berikut: 
 
function 
[hasil,fval,exitflag,output]= 
funghsl(nmfile, sheet, fobj,mA, 
mb, mAeq, mbeq, sheet2, range); 
f= []; 
A= []; 
b= []; 
Aeq= []; 
beq= []; 
hasil= []; 
f = xlsread(nmfile, sheet, fobj); 
A = xlsread(nmfile, sheet, mA); 
b = xlsread(nmfile, sheet, mb); 
Aeq = xlsread(nmfile, sheet, 
mAeq); 
beq = xlsread(nmfile, sheet, 
mbeq); 
  
[hasil,fval,exitflag,output]= 
bintprog(f,A,b,Aeq,beq) 
hasil=hasil'; 
s= xlswrite(nmfile, hasil, 
sheet2,range); 
 

Kemudian fungsi tersebut disimpan 
dengan nama funghsl.m dan untuk 
menjalankan file pada command window 
dilakukan dengan perintah: 

 
>> funghsl(nmfile, sheet, f, A, b, 
Aeq, beq, sheet2, range) 

 
3. Langkah terakhir adalah membaca hasil 

penyelesaian model pada Excel dan 
menyusunnya kedalam bentuk jadual 
pelajaran bagi siswa dan jadual mengajar 
bagi guru. Hasil konversi penyelesaian 
model Program Integer 0-1 menjadi 
bentuk jadual belajar siswa dan jadual 
mengajar guru seperti tersaji pada Tabel 2 
dan Tabel 3 yang dicantumkan pada 
Lampiran 2 dan 3. 

 
Dari daftar tabel jadual pelajaran 

siswa dan jadual mengajar guru bisa dilihat 
bahwa setiap aturan dan batasan tiap-tiap 
kendala dapat dipenuhi. Setiap mata pelajaran 
terjadual pada masing-masing kelas dan tidak 
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terdapat tumpang tindih mata pelajaran di 
suatu jam pelajaran serta dua atau lebih mata 
pelajaran yang diampu oleh seorang guru 
tidak terjadual pada hari dan jam pelajaran 
yang sama di kelas yang berbeda. 

Penyelesaian masalah jadual pelajaran 
yang dikerjakan secara bertahap menurut 
tingkatan kelas dan jurusan memiliki 
kelemahan yaitu ada kesulitan untuk 
menyelesaikan jadual pada kelompok kelas 
terakhir yaitu kelas X paralel 7-9. Ada 
kemungkinan bahwa jam mengajar yang 
diharapkan  tidak sesuai sengan jam pelajaran 
yang tersedia di kelas-kelas yang 
bersangkutan, sehingga pengalokasian jadual 
mengajar tidak bisa merata pada beberapa 
guru. Seperti yang terjadi pada seorang guru 
yang mengampu mata pelajaran Sosiologi     
(i = 74) dan Komputer (i = 75). Pada jadual 
mengajarnya di hari Jumat guru yang 
bersangkutan tidak mengajar, sedangkan pada 
hari lain mengajar empat hingga enam jam 
pelajaran sehari. 

 
 

KESIMPULAN 
 

Dalam penelitian ini penyelesaian 
masalah penjadualan belajar mengajar pada 
suatu Sekolah Menegah Atas dapat 
diformulasikan dan diselesaikan 
menggunakan Program Integer 0-1. 

Dalam penyelesaian masalah 
penjadualan ini terdapat kesulitan dalam 
mengelola variabel keputusan yang sangat 
banyak sehingga penyelesaian dilakukan 
secara bertahap berdasarkan kelompok kelas. 
Karena terdapat guru-guru yang saling 
berkaitan pada setiap tahap maka terdapat 
kendala yang tidak dapat terpenuhi yaitu 
pengalokasian jadual mengajar guru tidak 
merata pada beberapa guru di kelompok kelas 
terakhir. Sedangkan untuk kelompok kelas 

lainnya jadual mengajar guru dan jadual 
belajar dapat teralokasi sesuai harapan. 
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A. Lampiran 1 
Tabel 1. Daftar Indeks I,J,K pada Kelompok Kelas 

Kel. 
Kelas I J 

K 
(untuk semua 

Kelompok Kelas) 

1 {1,4,9,10,13,18,23,27,32,36,37,38,39, 
40,44,45,52,53,62,73,76,78, } {19,20,21,22] 

  1,2,3,4  
5,6,7,8  

  9,10,11,12  
13,14, 

                     15,16  
 17,18, 

                     19,20  
 21,22  

 

2 {1,4,9,10,11,12,13,18,23,27,34,35,55, 
56,57,58,63,64,66, 67,73} {23,24,25,26} 

3 {1,4,9,10,11,12,13,16,17,18,23,27,36, 
37,62,68,69,70,73,77} {27} 

4 {2,4,11,12,14,19,20,21,22,27,28,34,42, 
43,47,48,50,51,71,73,79} {10,11,12,13} 

5 {2,3,7,8,14,15,21,22,26,28,29,55,59,  
60,61,63,64,66,67,72} {14,15,161,17} 

6 {2,3,5,6,7,8,14,16,19,20,27,30,31,68, 
69,71,72,77} {18} 

7 {2,3,5,6,13,24,25,26,30,31,41,46,49, 
54,65,71,72,74,77} {1,2,3} 

8 {2,3,5,6,13,24,25,26,30,31,32,33,41, 
46,49,54,65,71,72,74,77,80} {4,5,6} 

9 {1,3,5,6,7,8,19,20,26,32,33,41,46,49, 
54,65,71,72,74,75,77,79} {7,8,9} 

 
 
B. Lampiran 2 

Tabel 2. Jadual Pelajaran Siswa 

JP 
ke- Waktu 

SENIN 

XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 3 XI IPA 4 
1 06.50-07.40 B.Indonesia  Biologi B.Inggris Kimia 2 07.40-08.25 
3 08.40-09.20 Matematika Fisika Biologi Marsudirini 
4 09.20-10.05 Fisika Matematika Marsudirini Biologi 
5 10.20-11.00 Agama B.Inggris Komputer B.Inggris 6 11.00-11.45 
7 12.00-12.45 B.Inggris B.Indonesia Matematika Fisika 8 12.45-13.25 

 

JP 
ke- Waktu 

SENIN 

XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 3 XI IPA 4 
1 06.50-07.40 Matematika KWN Kimia Biologi 2 07.40-08.25 
3 08.40-09.20 Kimia Marsudirini Matematika Fisika 
4 09.20-10.05 Marsudirini Kimia Fisika Matematika 
5 10.20-11.00 Biologi Fisika Agama  B.Indonesia 6 11.00-11.45 
7 12.00-12.45 B.Inggris/ 

19-20 Agama B.Indonesia B.Inggris/ 
21-22 8 12.45-13.25 

 

JP 
ke- Waktu 

RABU 
XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 3 XI IPA 4 

1 06.50-07.40 Komputer Fisika Biologi Kimia 2 07.40-08.25 
3 08.40-09.20 Lab.B.Inggris Biologi B. Indonesia Matematika/ 

34 4 09.20-10.05 Matematika/28
5 10.20-11.00 Sejarah Lab.B.Inggris Matematika Agama 6 11.00-11.45 Matematika Lab.B.Inggris 
7 12.00-12.45 Kimia Komputer Fisika Sejarah 8 12.45-13.25 
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JP 
ke- Waktu 

KAMIS 

XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 3 XI IPA 4 
1 06.50-07.40 Matematika Kimia Sejarah Biologi 2 07.40-08.25 
3 08.40-09.20 Mandarin B.Jawa Biologi OR 4 09.20-10.05 B.Jawa Mandarin 
5 10.20-11.00 Pend. Seni B.Indonesia OR Matematika 6 11.00-11.45 
7 12.00-12.45 Fisika Pend.Seni Mandarin B.Jawa 
8 12.45-13.25 B.Jawa Mandarin 

 

JP 
ke- Waktu 

JUMAT 
XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 3 XI IPA 4 

1 06.50-07.40 Biologi OR Matematika Fisika 2 07.40-08.25 
3 08.40-09.20 OR Kimia B.Inggris Lab.B.Inggris 
4 09.20-10.05 Matematika 
5 10.20-11.00 Fisika Sejarah Kimia KWN 6 11.00-11.45 
7 12.00-12.45 B.Indonesia Matematika KWN Komputer 8 12.45-13.25 

 

JP 
ke- Waktu 

SABTU 

XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 3 XI IPA 4 
1 06.50-07.40 Kimia Matematika Pend.Seni B.Indonesia 2 07.40-08.25 
3 08.40-09.20 KWN Biologi Fisika Kimia 
4 09.20-10.05 B.Inggris Pend.Seni 5 10.20-11.00 Biologi Kimia 
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C. Lampiran 3 
Tabel 3. Jadual Mengajar Guru 

Kode 
Guru Mata Pelajaran Hari JP 

ke- Kelas Hari JP 
ke- Kelas 

2 Kewarganegaraan Selasa 
Jumat 

1-2 
5-6 

XI IPA 2 
XI IPA 4

Jumat 
Sabtu

7-8 
3-4 

XI IPA 3 
XI IPA 1 

4 Agama Senin 
Selasa 

5-6 
5-6 

XI IPA 1 
XI IPA 3

Selasa 
Rabu

7-8 
5-6 

XI IPA 2 
XI IPA 4 

11-12 Bahasa Indonesia 
Senin 
Senin 
Selasa 
Selasa 

1-2 
7-8 
5-6 
7-8

XI IPA 1 
XI IPA 2 
XI IPA 4 
XI IPA 3 

Rabu 
Kamis 
Jumat 
Sabtu

3-4 
5-6 
7-8 
1-2 

XI IPA 3 
XI IPA 2 
XI IPA 1 
XI IPA 4 

14 Sejarah Rabu 
Kamis

7-8 
1-2

XI IPA 4 
XI IPA 3

 

19-20 B.Inggris Senin  
Senin 

5-6 
7-8

XI IPA 1 
XI IPA 2

Selasa 
Sabtu

7-8 
4-5 

XI IPA 1 
XI IPA 2 

21-22 B.Inggris Senin 
Senin 

1-2 
5-6

XI IPA 3 
XI IPA 4

Selasa 
Jumat

7-8 
3-4 

XI IPA 4 
XI IPA 3 

23 Lab. B. Inggris Rabu 
Rabu 

3 
5 

XI IPA 1 
XI IPA 2 

Rabu 
Jumat 

6 
3 

XI IPA 3 
XI IPA 4 

27 OR Kamis 
Kamis 

3-4 
5-6 

XI IPA 4 
XI IPA 3 

Jumat 
Jumat 

1-2 
3-4 

XI IPA 2 
XI IPA 1 

28 Matematika 

Senin 
Selasa 
Rabu 
Rabu 

7-8 
1-2 
4 
5 

XI IPA 3 
XI IPA 1 
XI IPA 1 
XI IPA 3 

Rabu 
Kamis 
Jumat 
Jumat 

6 
5-6 
4 

7-8 

XI IPA 2 
XI IPA 4 
XI IPA 4 
XI IPA 2 

34 Matematika 

Senin 
Senin 
Selasa 
Selasa 

3 
4 
3 
4 

XI IPA 1 
XI IPA 2 
XI IPA 3 
XI IPA 4 

Rabu 
Kamis 
Jumat 
Sabtu 

3-4 
1-2 
1-2 
1-2 

XI IPA 4 
XI IPA 1 
XI IPA 3 
XI IPA 2 

42-43 Fisika 

Senin 
Senin 
Senin 
Selasa 
Selasa 
Selasa 

3 
4 

7-8 
3 
4 

5-6 

XI IPA 2 
XI IPA 1 
XI IPA 4 
XI IPA 4 
XI IPA 3 
XI IPA 2 

Rabu 
Rabu  

Kamis 
Jumat 
Jumat 
Sabtu 

1-2 
7-8 
7-8 
1-2 
5-6 
3-4 

XI IPA 2 
XI IPA 3 
XI IPA 1 
XI IPA 4 
XI IPA 1 
XI IPA 3 

47-48 Kimia 

Selasa 
Selasa 
Selasa 
Rabu

1-2 
3 
4 

1-2

XI IPA 3 
XI IPA 1 
XI IPA 2 
XI IPA 4

Rabu 
Kamis 
Jumat 
Jumat

7-8 
1-2 
3-4 
5-6 

XI IPA 1 
XI IPA 2 
XI IPA 2 
XI IPA 3 

50-51 Biologi 

Senin 
Senin 
Senin 
Selasa 
Selasa 
Rabu 

1-2 
3 
4 

1-2 
5-6 
1-2 

XI IPA 2 
XI IPA 3 
XI IPA 4 
XI IPA 4 
XI IPA 1 
XI IPA 3 

Rabu 
Kamis 
Kamis 
Jumat 
Sabtu 
Sabtu 

3-4 
1-2 
3-4 
1-2 
3 
5 

XI IPA 2 
XI IPA 4 
XI IPA 3 
XI IPA 1 
XI IPA 2 
XI IPA 1 

71 Komputer Senin 
Rabu 

5-6 
1-2 

XI IPA 3 
XI IPA 1 

Rabu 
Jumat 

7-8 
7-8 

XI IPA 2 
XI IPA 4 

73 Pendidikan Seni Kamis 
Kamis 

5-6 
7-8 

XI IPA 1 
XI IPA 2 

Sabtu 
Sabtu 

1-2 
4-5 

XI IPA 3 
XI IPA 4 

77 B. Mandarin Kamis 
Kamis 

3 
4 

XI IPA 1 
XI IPA 2 

Kamis 
Kamis 

7 
8 

XI IPA 3 
XI IPA 4 

79 Sejarah Rabu 
Jumat 

5-6 
5-6 

XI IPA 1 
XI IPA 2 

 

80 B.jawa Kamis 
Kamis 

3 
4 

XI IPA 2 
XI IPA 1 

Kamis 
Kamis 

7 
8 

XI IPA 4 
XI IPA 3 

 Kemarsudirinian Senin 
Senin 

3 
4 

XI IPA 4 
XI IPA 3 

Selasa 
Selasa 

3 
4 

XI IPA 2 
XI IPA 1 

 
 

 
 

 




