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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi, terutama teknologi informasi komputer, mendorong munculnya inovasi baru dalam penyajian informasi untuk memenuhi kebutuan informasi.
Sebagai alat bantu, komputer juga memiliki kelebihan, diantaranya kecepatan, keakuratan, serta efisiensi dalam pengolahan data bila dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Komputer juga telah merambah dunia pendidikan dan menciptakan persaingan yang ketat antar sekolah. Desain setiap instansi pendidikan harus mengikuti perkembangan teknologi.
Di samping sebagai salah satu fungsi pelayanan, sistem informasi data hadir untuk memenuhi tuntutan manajemen. Sistem informasi data yang baik senantiasa dapat mengatasi masalah – masalah yang terjadi serta dapat maghasilkan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. 
Dalam instansi pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Pertama, selalu membutuhkan sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melihat kembali, serta menyalurkan informasi. 



1.2. Rumusan Masalah
Pengolahan data berperan penting sebagai sumber informasi dalam sebuah organisasi untuk menjalankan operasionalnya. Selama ini, pengolahan data siswa masih dilakukan secara manual dan belum dilakukan secara optimal.
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut :
	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. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan dalam pengolahan data, yaitu :
	Bagaimana menyediakan laporan siswa dengan cepat.

Bagaimana mengolah dan membuat laporan nilai siswa dengan cepat dan akurat.
	Bagaimana mengolah pelanggaran dan scorsing siswa.  
	Pengguna cara lama yang masih bersifat manual.

1.3. Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang di teliti meliputi :
	Sistem ini hanya mengolah data siswa yang meliputi nilai siswa,  dan pelanggaran siswa.

konsep yang digunakan dalam pembuatan aplikasi pengolahan data nilai siswa ini adalah konsep multiuser yang memungkinkan sejumlah orang untuk mengakses data secara bersamaan. 

1.4. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengambil permasalahan Komputerisasi Pengolahan Data Nilai di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Klaten adalah mengendalikan dan membantu user  yang menangani data siswa per kelas, nilai siswa,  dan pelanggaran siswa di SMP Negeri 6 Klaten agar  memberikan kemudahan dalam mencapai kebutuhan informasi secara berkala dengan memanfaatkan komputer sebagai media pengolahan data sehingga mendapatkan informasi yang cepat dan akurat.



