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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini, kemajuan teknologi informatika dan komputer sebagai pendukung keputusan, pemrosesan data dan informasi menjadi kebutuhan pada setiap perusahaan dan instansi Pemerintah maupun swasta. 
Demikian pula pada pendidikan, teknologi informasi dapat dirasakan melalui fasilitas yang di sediakan, untuk menunjang dunia pendidikan berbasis teknologi informatika baik melalui komputer, dan untuk dapat memperoleh informasi dengan cepat akurat serta efisien, sehingga dalam pengolahanya institusi pendidikan akan lebih berkualitas dalam menggunakan teknologi informatika.
Untuk meningkatkan kuwalitas pendidikan dan untuk mempermudah dalam pengolahan data Nilai siswa SMP Pancasila di Jatilawang, maka diperlukan suatu aplikasi yang dapat mengolah data nilai siswa secara komputerisasi, yang dapat di akses kapanpun secara bersamaan selama masih terhubung dengan server.




Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis akan membuat suatu aplikasi yang dapat mengatur dan mengolah data nilai siswa SMP Pancasila di Jatilawang secara bersamaan, sehingga dalam pengolahan data nilai antara guru dan siswa dapat berjalan lancar dan efesian yaitu Aplikasi Pengolahan Data Nilai Siswa SMP Pancasila Jatilawang Berbasis Multi User.

Ruang Lingkup
Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan batasan masalah sebagai berikut :
	Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Database yang digunakan adalah Mysql. 
	Sistem hanya dapat di akses di lingkungan sekolah.
	Pengguna (user) sistem ini adalah admin, guru dan siswa.
	Siswa hanya bisa melihat nilai diri sendiri saja.
	Guru hanya bisa memasukan nilai dan mengubah nilai terhadap mata pelajaran yang di ampu.
	Tugas Admin :

	Memasukan data guru kedalam data pelajaran
	Memasukan data siswa kedalam data kelas

	Aplikasi ini di batasi sampai proses kenaikan kelas siswa, dan tidak sampai kelulusan siswa.
	Absensi bukan merupakan variabel penilaian rapot siswa sehingga absensi tidak di masukan dalam system.
	Tidak menggunakan system rengking kelas.
	Penulis membahas data nilai yang meliputi :

	Nilai ulangan harian
	Nilai tugas
	Nilai UTS 
	Nilai UAS


Tujuan
Tujuan dibuat Aplikasi Pengolahan Data Nilai Siswa berbasis Multi User adalah, untuk mempermudah Siswa dan Guru/Wali kelas dalam proses pengolahan data nilai secara bersamaan selama masih terhubung dengan server, sehingga dalam pengolahan data nilai siswa berjalan akurat dan efesian.







