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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Saat ini perkembangan teknologi telah maju dengan pesat sehingga menuntut kita untuk lebih tanggap dan mengkritisi segala perkembangan yang ada. Komputer bukan merupakan barang yang baru bagi kalangan siswa SMU atau setingkatnya. Bahkan sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan yang wajib bagi mereka. Kebutuhan akan kecepatan, ketepatan dan efektifitas dalam setiap detil informasi menuntut kita untuk membuat sebuah inovasi untuk memfasilitasi dengan sebuah Teknologi Informasi yang akan memudahkan dalam segala aspek kebutuhan kita. Segala kebutuhan akan informasi tersebut harus dapat direpresentasikan dalam bentuk Basis Data dan divisualisasikan agar dapat berkomunikasi dengan penggunanya.
Proses kegiatan belajar mengajar di SMU yang sangat padat membuat siswa,guru dan karyawan membutuhkan sebuah media yang dapat menampung segala kebutuhan mereka akan informasi yang ada di sekolah tersebut. Dengan membuat sebuah Sistem tentang informasi yang ada pada sekolah tersebut akan sangat membantu para pelaku kegiatan belajar mengajar dalam memperoleh segala data yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan akurat. 
Keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem ini, antara lain : proses yang lebih akurat dalam mengolah nilai siswa per ujian, mempermudah siswa dalam memperoleh informasi nilai, proses pelaporan nilai yang lebih cepat.
Dengan menggunakan jaringan komputer, pengolahan data dapat dilakukan dengan banyak komputer yang terhubung dalam satu pusat data. Dengan kata lain, proses pengolahan data dapat dilakukan secara bersamaan dalam beberapa ruang selama masih berada dalam satu jaringan. Dengan menambahkan proses validasi dan pembedaan hak akses siswa, guru dan pegawai akan lebih meminimalkan kesalahan dalam proses pengolahan data sehingga informasi yang didapat akan lebih akurat. Hal ini semakin memudahkan pengguna dalam mengolah data secara multiuser. 

Rumusan Masalah
Salah satu permasalahan yang bisa dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas adalah membangun  sistem pengolahan data dengan menggunakan database dan berbasis jaringan. 
Ruang Lingkup
Ruang Lingkup penelitian ini yaitu :
	Pengolahan data siswa, pengajar, mata pelajaran, nilai, jadwal pelajaran

Pembedaan hak akses siswa dan pegawai
Membuat laporan tentang siswa, pengajar, mata pelajaran, nilai.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dibuatnya karya tulis ini nantinya diharapkan dapat memudahkan siswa mengakses informasi tentang kegiatan belajar mengajar dan pegawai dalam mengolah data kegiatan belajar mengajar dalam suatu sistem komputerisasi.





