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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan komputer dewasa ini semakin berkembang dengan cepat, tidak hanya di lingkungan dunia pendidikan tapi juga lingkungan non pendidikan, seperti perusahaan – perusahaan, instansi pemerintah atau swasta. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia akan informasi yang akurat dan cepat. Sejalan dengan majunya dunia teknologi sekarang ini, maka orang akan meningkatkan kreatifitas dan aktivitas dunia pendidikan dengan menggunakan alat Bantu yang lebih efisien yaitu komputer.
Dengan dukungan dari sistem komputer, cara kerja yang sebelumnya di kerjakan secara manual menjadi terkomputerisasi yang dapat mengubah cara kerja menjadi lebih efisien, relevan, dan tepat waktu. Dengan adanya perkembangan sarana teknologi modern yang lebih baik, akan menjadikan lingkungan kerja lebih produktif.
Penulis tertarik untuk membuat suatu perancangan sistem database pada bidang pengolahan data kesiswaan di “SMP N 3 SEWON” karena penulis melihat bahwa data tentang siswa ini akan terus ada walaupun yang bersangkutan telah lulus / tidak bersekolah di sekolah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan penulis mengambil judul pada tugas akhir penulis yaitu “Sistem Pengolahan Data Kesiswaan Di SMP N 3 Sewon Bantul”.

Rumusan Masalah
Terkait dengan permasalahan yang ada dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis ini adalah menerapkan suatu sistem komputerisasi pengolahan data kesiswaan di SMP N 3 Sewon Bantul. Sehingga pengolahan data kesiswaan dapat dilakukan secara terkomputerisasi yang dapat memperkecil kesalahan – kesalahan dalam pengarsipan dan mempercepat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat dan akurat setiap saat.

Ruang Lingkup
Mengingat terlalu luasnya permasalahan yang dihadapi di SMP N 3 Sewon Bantul, maka akan diambil satu permasalahan yang di pandang tidak terlalu rumit dan yang sekiranya dalam pembuatan karya tulis ini bisa digunakan untuk membantu memecahkan masalah tersebut.
Adapun permasalahan yang akan di bahas disini adalah sebagai berikut :
	Pengolahan data siswa.

Pengolahan data presensi siswa.
Pengolahan data mata pelajaran.
Pengolahan data nilai
Informasi data pegawai
Pembuatan Laporan – laporan yang berkaitan dengan siswa ( Biodata, Mata Pelajaran, Data Kelas, Nilai, Presensi)
	Hasil akhir berupa Raport Siswa.


Tujuan
Tujuan karya tulis tentang Sistem Pengolahan Data Kesiswaan SMP N 3 Sewon ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dari kegiatan operasional pencatatan data kesiswaan dan pelaporan serta meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam pengolahan data. Sehingga dapat diolah dan disajikan dengan cepat dan efisien.

