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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi yang kita butuhkan dari hari ke hari juga semakin meningkat oleh sebab itu, pengolahan informasi perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Data yang makin banyak dan kompleks mendorong keinginan untuk mencari dan mewujudkan suatu sistem baru agar pengolahan data menjadi informasi yang baik yang sesuai dengan kebutuhan.
Dunia pendidikan juga terkena dampak tersebut. Sekolah-sekolah sudah mulai menggunakan media komputer untuk berbagai hal mulai dari penggunaan internet untuk promosi sampai komputerisasi dalam hal manajemen dan akademik. Tindakan tersebut diambil untuk memudahkan para akademisi lainnya, sehingga dapat tercapainya hasil yang optimal , cepat dan akurat. 
Untuk itu sebagai pengenalan bahwa pentingnya komputer sebagai alat untuk sistem informasi didalam dunia pendididkan maka dalam karya tulis ini mencoba membahas dan membuat tentang “SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA NILAI SMA N 1 IMOGIRI BERBASIS MULTIUSER”
 
Rumusan Masalah
Melihat latar belakang permasalahan maka masalah yang dirumuskan yaitu bahwa sistem informasi pengolahan data nilai SMA N 1 Imogiri masih bersifat manual, baik penginputan data, pengubahan data, pemrosesan serta informasi yang dihasilkan masih menggunakan sistem tertulis yang dilakukan oleh para guru yang selanjutnya diberikan kepada wali kelas oleh wali kelas nilai tersebut diolah.
Oleh sebab itu diperlukan Sistem informasi yang berbasis komputer untuk mengelola data nilai siswa sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat, akurat bagi guru dan siswa.

Ruang Lingkup
Dari pembuatan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang ada maka penyusun membatasi permasalahan pada pengolahan data siswa, pengolahan data kelas, pengolahan tentang mata pelajaran, pengolahan nilai, pengolahan presensi siswa, pengolahan data guru.

Tujuan
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mempermudah guru serta petugas dalam proses penginputan data atau pengelolaan data nilai siswa dengan efektif, efisien, akurat, dan cepat sehingga dapat menghasilkan informasi yang mempermudah guru serta karyawan untuk memanfaatkan komputer sebagai pengolah datanya.


