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                    							       Penulis
INTISARI

Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi, terutama teknologi informasi komputer, mendorong munculnya inovasi baru dalam penyajian informasi untuk memenuhi kebutuan informasi. Dalam instansi pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Pertama, selalu membutuhkan sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melihat kembali, serta menyalurkan informasi. Tuntutan sekolah untuk memperoleh kecepatan dan ketepatan informasi yang disediakan, mengingat kondisi dan keadaan lingkungan internal organisasi yang melakukan pengolahan data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang terbatas salah satunya dalam mengolah data nilai.
			Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memudahkan dalam pengolahan nilai. Komputerisasi Pengolahan Data Nilai di SMP N 6 Klaten Berbasis Multiuser ini merupakan sistem komputerisasi yang pada intinya berfungsi untuk mengolah data nilai dalam jumlah besar dan dalam waktu yang terbatas sehingga akan mempengaruhi kecepatan dan ketepatan informasi yang disediakan sesuai dengan sistem penilaian yang di berlakukan di SMP N 6 Klaten. 
			Di dalam sistem terdapat 6 user yang dapat menggunakan sistem ini, diantaranya yaitu kesiswaan, guru, wali kelas, BK, siswa, dan kepala sekolah. Dimana kesiswaan memiliki hak untuk memasukkan dan melihat data, guru memiliki hak untuk mengolah nilai mata pelajaran, BK memiliki hak  untuk memasukkan data pelanggaran siswa SMP N 6 Klaten, wali kelas memiliki hak untuk memasukkan data nilai mata pelajaran siswa dan mengolah nilai raport, kepala sekolah hanya memiliki hak untuk melihat seluruh laporan yang ada, dan siswa hanya memiliki hak melihat laporan nilai raport dan laporan pelanggaran saja. Sehingga dalam sistem ini diberikan hak akses untuk masing-masing user untuk menghindari kesalahan dalam pemasukan data. Bahasa yang digunakan untuk merancang sistem ini yaitu bahasa pemrograman C++ Builder 6.0. Dan media penyimpanan data menggunakan database MYSQL. Aplikasi ini berguna untuk membantu petugas dalam mengolah data nilai, dan memantau perkembangan nilai siswa melalui laporan-laporan hasil pengolahan data nilai yang dilakukan oleh para petugas SMP N 6 Klaten.
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