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LATAR BELAKANG

Perkembangan  teknologi  saat  ini  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat,
ditandai  dengan  bertambah  canggih  dan kompleksnya  penggunaan  teknologi  pada
kehidupan sehari-hari, seiring dengan hal tersebut manusia sebagai pemakai teknologi
terus menerus memperbaiki dan memperbaharui aktivitas manusia itu sendiri,  agar
setiap tindakan maupun kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Perkembangan  ilmu  dan  teknologi  tersebut  merambah  kepada  manajemen
sekolah, termasuk salah satunya dalam pengolahan data siswa. Sekolah merupakan
tempat dimana kita menimba ilmu, belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Salah
satu unsur yang paling penting dari sekolah adalah siswa dan nilai dari siswa tersebut.

Dari  satu  sekolah  ada  ratusan  bahkan  lebih  siswa  yang  masing-masing
mempunyai data nilai yang berbeda-beda. Tidak jarang data siswa yang ada dicatat
dan disimpan secara manual, sehingga memakan waktu dalam pengerjaannya. Dengan
menggunakan  komputer,  waktu  pengerjaan  dapat  dihemat  dan  penyimpanan  data
dapat  lebih  aman dibandingkan  dengan penyimpanan data  dalam bentuk kertas  di
lemari arsip serta dapat mengurangi faktor kesalahan manusia (  human error ), oleh
karena itu dirasakan perlu penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk pengolahan
data nilai siswa dengan menggunakan aplikasi yang dirancang sedemikian rupa sesuai
dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.

Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah  (MDTA)  Sabilunnajah  Alahair
Timur merupakan salah satu lembaga pendidikan agama yang berperan penting dalam
pembentukkan  karakter  anak-anak,  berdasarkan  Undang-undang  Pendidikan  dan
Peraturan  Pemerintah  No 73 Madrasah Diniyah adalah  bagian terpadu dari  sistem
pendidikan  nasional  yang  diselengarakan   pada  jalur  pendidikan  luar  sekolah
untuk  memenuhi  hasrat  masyarakat  tentang  pendidikan  agama,  yang  dibina  oleh
Kementerian Agama.

Dalam  melakukan  penelitian  di  MDTA  Sabilunnajah  Alahar  Timur
menemukan  permasalahan  yaitu  pada  bagian  kesiswaan  belum  adanya  sistem
informasi dalam pengelolaan data akademik, sehingga sering terjadi  kesalahan dan
lambatnya proses pengolahan data siswa dan data nilai siswa.

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung
pengolahan  data  dan  nilai  siswa  yang  dibutuhkan  dengan  aplikasi  pencarian  data
siswa dan pengolahan data nilai siswa dengan menggunakan sistem terkomputerisasi.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba menjawab tantangan dan berusaha
mengembangkan kemampuan di bidang informatika untuk membuat sebuah perangkat
(software) yang dapat membantu memberikan kemudahan dalam pencarian data siswa
dan pengolahan data nilai. 

Dari  persoalan  di  atas,  untuk mengembangkan  Sistem Informasi  yang ada,
penulis  mengajukan  permohonan  judul  untuk  tugas  akhir  yang  akan  dibuat  oleh
penulis dengan judul “ Judul”.
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