
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini, lembaga-lembaga pendidikan semakin dituntut 

untuk bisa bersaing dengan pendidikan diluar negeri untuk itu salah 

satunya adalah meningkatkan sarana dan prasarana komputerisasi 

sehingga dapat bersaing di era globalisasi ini, namun kami hanya 

memberikan gambaran sebagian kecil perkembangan informasi 

dengan membuat jaringan computer menggunakan windows XP dan 

Vista dengan tujuan dapat memberikan pemahaman bahwa 

computer sangat penting terutama pada dunia pendidikan.  

Jaringan Komputer pada saat ini sangat di perlukan untuk lebih 

mengoptimalkan penggunaan PC (Personal Computer) pada suatu 

instansi atau perusahaan. Dengan menggunakan jaringan komputer 

akan didapat banyak keuntungan seperti dapat saling berbagi sumber 

informasi (data), berbagi sumber daya (hardware), menghemat 

waktu untuk mendapatkan informasi (Efficient), serta lebih mudah 

untuk mengontrol keamanan sebuah PC. Disini kami mencoba 

menerapkan  ilmu tentang cara membangun jaringan LAN (Basic), 

untuk pengertian LAN itu  sebelumnya 

SDN Purwodadi 1 yang terletak di pinggir jalan dan  strategis 

dalam wilayah kecamatan Blimbing Malang dengan Jumlah siswa 

380 dan SDN Purwodadi I merupakan sekolah center di Gugus VII 

Kecamatan Blimbing Malang. Sehingga sarana dan prasarana harus 

lengkap terutama dalam Teknologi Informasi karena sekolah ini 

merupakan pusat informasi di Gugus VII. Oleh karena itu perlu 

untuk dirancang bangun Teknologi Informasi di sekolah tersebut. 
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 1.2.Perumusan  Masalah 

1. Bagaimana merencanakan dan analisa kebutuhan jaringan 

di SDN Purwodadi I Malang 

2. Bagaimana membangun LAN di SDN Purwodadi I Malang 

 

1.3.Tujuan TUGAS AKHIR 

       Tujuannya adalah mengefektifkan dan mengefisienkan jalur 

komunikasi dengan membuat jaringan LAN dengan mengggunakan 

windows XP dan  windows Vista guna mengkomunikasikan antara 

computer satu dengan computer yang lain. 

Dan mempermudah para guru maupun siswanya untuk mencari 

informasi melalui internet. 

, 

1.4. Metodologi  Penelitian 

         Rencana desain dilakukan sesuai dengan langkah-langkah   

         berikut Studi literatur  

 Praktek dengan menggunakan beberapa  unit komputer 

 Pengujian sistem  

Melakukan pengujian apakah computer satu dengan 

windos vista dapat  konek dengan computer lain dengan 

memakai windows XP 

 Analisis dan pengambilan kesimpulan  

Dilakukan dengan melihat hasil dari komunikasi antara 

komputer yang terdiri dari tiga  unit. 
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1.5.Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir rancang bangun LAN ini, 

penulis menyusun sebagai  berikut : 

 

   BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi sub bab yaitu latar masalah,perumusan 

     masalah,tujuan tugas akhir, Meteodologi penelitian dan        

sistematika penulisan. 

         

 

   BAB II.DASAR  DAN  TEORI 

Bab ini berisi tentang LAN,Workstation,server,link(hubungan), 

Network Interface Card(NIC ),Network Sofware.dengan 

mengenalkan beberapa Topologi. 

   

    BAB III. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TUGAS  

                    AKHIR 

Secara garis besar didalam pengkoneksian diperlukan beberapa 

hal   tentang peralatan dan Peralatan yang diperlukan.               

  BAB IV. HASIL ANALISA KEGIATAN TUGAS AKHIR 

         Pada bab ini sub bab yaitu penyajian data Uji coba,setting  

printer, uji kenektifitas serta  analisa data yang  meliputi 

pengkabelan,setting printer dan setting jaringan. 

  BAB V. KESIMPULAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan 

pengkabelan,penyettingan dan penyaringan data 
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