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1.BAB I 

    PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu 

komunitas atau kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan. Kegiatan yang 

dilakukan biasanya identik dengan kegiatan belajar bidang tertentu, salah satunya 

dalam pengembangan seni tradisional. Sanggar menjadi suatu tempat yang 

digunakan oleh suatu komunitas untuk melakukan suatu kegiatan (seni). Selain itu 

sanggar merupakan tempat atau ruang yang memiliki peran sebagai fasilitas 

pendidikan seni bagi siapa aja untuk meningkatkan potensi seni sebagai tujuan 

pengembangan maupun pelestarian kekayaan seni (Wikepedia, 2017).  

Sanggar seni berperan dalam menunjukkan kesenian daerah hal ini dapat 

melalui karya-karya yang diciptakannya, sehingga menjadi produk kesenian 

daerah, upaya mempertahankan kesenian dapat diakukan dengan mengembangkan 

kesenian melalui memperkenalkan tari-tarian khas daerah di acara besar Nasional 

atau bertaraf internasional. Mengembangkan kesenian dapat dilakukan melalui 

pendidikan seni, menurut aturan pemerintah  UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 

1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan 

informal. Sanggar sebagai pendidikan nonformal memiliki peran yang angat 

penting yaitu untuk melatih bakat yang digali lewat kegiatan sanggar akan 

membantu anak-anak dan remaja memperkaya ilmu dan pengetahuan. Oleh karena 

itu untuk memaksimalkan pendidikan formal dan nonformal maka anak-anak dan 
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remaja yang ingin mengembangkan bakat dalam kegiatan kesenian harus memiliki 

jadwal yang akan membagi waktu agar lebih efesien untuk melakukan pendidikan 

formal maupun nonformal yang mana pendidikan nonformal dilakukan dengan cara 

melatih bakat seni yang dipraktikan langsung di sanggar tari.  

Penjadwalan merupakan suatu kegiatan sangat penting untuk terlaksananya 

sebuah proses belajar mengajar, tidak hanya bagi mentor atau tutor yang mengajar, 

tetapi juga bagi anak-anak dan remaja yang menggali bakat di sanggar tari tersebut. 

Beberapa kendala yang akan dihadapi ketika membuat penjadwalan kegiatan 

seperti tidak adanya history jadwal latihan yang disimpan dan sulitnya proses 

penjadwalan yang masih random, oleh karena itu mentor atau tutor dan penggali 

bakat harus melakukan optimasi penjadwalan yang sesuai dengan waktu kegiatan 

yang dibutuhkan. Agar proses penjadwalan kegiatan sanggar tari dapat tersusun 

dengan lebih rapi, maka dibutuhkan sebuah sistem penjadwalan kegiatan sanggar 

tari tersebut. Salah satu algoritma optimasi yang digunakan penulis dalam 

kesempatan ini adalah algoritma First come first service. 

Berdasarkan latar belakang masalah begitu bermanfaatnya suatu penjadwalan 

suatu kegiatan, maka dengan ini penulis akan membuat sistem penjadwalan 

kegiatan sanggar tari dengan mengimplementasikan algoritma First come first 

service, yang mana sistem ini akan dimuat dalam sebuah sistem penjadwalan 

berbasis web. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang  maka yang menjadi perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1.   Bagaimana mengatasi masalah yang terjadi di sanggar tari ? 
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2.   Bagaimana rancangan sistem penjadwalan kegiatan sanggar tari ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah kemungkinan meluasnya pembahsan dari yang seharusnya 

maka perlu diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem penjadwalan kegiatan ini hanya difokuskan untuk mentor dan 

komunitas seni pada sanggar tari. 

2. Sistem penjadwalan kegiatan sanggar tari hanya untuk optimasi jadwal 

kegiatan. 

3. Sistem ini berbasis Web. 

4. Data yang di masukkan berupa jadwal pementasan tari. 

5. Data yang dihasilkan berupa jadwal yang sudah disesuaikan dengan jumlah 

permintaan pementasan tari. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sistem penjadwalan kegiatan sanggar tari untuk membantu 

proses penjadwalan dengan optimasi waktu yang baik. 

2. Mengetahui rancangan sistem penjadwalan kegiatan sanggar tari. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu mentor atau tutor dan komunitas seni dalam menjadwalkan 

kegiatan sanggar tari dengan optimasi jadwal yang baik yang dimuat dalam 

sebuah web. 
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2. Dapat membantu komunitas seni mengetahui jadwal latihan dan 

pementasan tari. 

 


