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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini 

begitu pesat, hal ini tak luput dari peran serta pendidikan yang begitu 

penting. Perubahan era dari era industri menjadi era informasi sangat 

mempengaruhi dunia pendidikan. Hal ini menuntut dunia pendidikan 

agar dapat memberikan akses yang mudah dalam mencari dalam 

memberi informasi. 

 Internet sebagai salah satu media komunikasi yang cepat, 

handal dan murah dapat memberikan solusi terhadap masalah 

kemudahan mengakses informasi. Untuk bisa mengakses internet 

komputer harus terhubung dengan ISP (Internet Service Provider). 

 Di kota malang saat ini hampir semua sekolah sudah 

tekoneksi dengan internet. Meskipun sudah terkoneksi dengan 

internet, tidak semua sekolah bisa memanfaatkan fasilitas internet 

yang ada secara maksimal. Hal ini disebabkan karena komputer yang 

ada disekolah masih stand alone atau tidak terhubung jaringan, 

sehingga hanya satu komputer saja yang bisa terkoneksi internet. 

 Selain memberikan dampak positif, internet juga bisa 

memberkan dampak negatif, sebab semua informasi baik yang baik 

maupun yang buruk bisa kita dapatkan melalui internet. Untuk itu 

perlu adanya kontrol agar internet yang ada disekolah memberkan 

dampak positif bagi anak didik. 

SDN Ciptomulyo 3 Malang sebagai institusi pendidikan yang ada 

dikota malang berusaha memanfaatkan fasilitas internet yang ada 

secara maksimal. Tetapi ada permasalahan yang dihadapi yaitu 

komputer yang ada semuanya masih stand alone, sehingga hanya 

satu komputer saja yang bisa terkoneksi internet. Untuk itu sekolah 

ini perlu memiliki jaringan komputer, sehingga semua komputer bisa 

terhubung internet. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan dalam 

masalah diatas adalah:  

a. Bagaimana merancang dan membangun jaringan komputer di SDN 

Ciptomulyo 3? 
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b. Topologi jenis apa yang digunakan dalam membangun jaringan 

komputer di SDN Ciptomulyo 3? 

 

1.3   Batasan  Masalah 

Dikarenakan jaringan komputer mempunyai banyak efek 

positif dan negatif, maka maksimalisasi yang penyusun lakukan 

hanyalah sebatas pada peancangan dan pengamanan jaringan 

komputer yang berfungsi sebagai server. 

Adapun pembatasan masalah yang lebih rinci adalah sebagai 

berikut:  

a. Perancangan dan pembenahan topologi star. 

b. Konfigurasi jaringan menggunakan operating system windows 

XP. 

 

1.4  Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah :  

a. Merancang dan membangun jaringan komputer di SDN 

Ciptomulyo 3 Malang. 

b. Memenuhi Tugas Akhir untuk menuntaskan program 

pendidikan D3 TKJ di Unversitas Muhammadiyah Malang 

 

1.5   Metodologi Pengembangan Proyek Tugas Akhir 

Metodologi atau langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengerjaan Proyek Jaringan ini adalah:  

 

1.5.1  Peninjauan di Lapangan 

Melakukan peninjauan secara langsung lokasi yang akan di buat 

jaringan yaitu SDN Ciptomulyo  3 Malang.  

 

1.5.2  Studi Literatur dan Studi Pustaka 

Mempelajari buku-buku/literatur sebagai bahan referensi untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi di Kerja Proyek Tugas Akhir. 

 

1.5.3  Perancangan Proyek Jaringan Tugas akhir 

Menganalisa kebutuhan untuk merancang dan membangun 

jaringan komputer di sekolah berdasarkan konsep yang telah dimiliki 

dari studi literatur dan survey langsung. 
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1.5.4  Pelaksanaan Kerja Di lapangan Tugas akhir 

Yaitu proses pelaksanaan kerja yang telah direncanakan dilokasi 

yaitu pembuatan jaringan komputer di sekolah. 

 

1.5.5  Pengujian Proyek Jaringan Tugas akhir 

Yaitu tahap untuk menguji kemampuan kerja jaringan yang telah 

dibuat. Apakah telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.  

 

15.6  Pelaporan Hasil Proyek Tugas akhir 

Yaitu tahap pembuatan laporan sebagai hasil akhir dari proyek 

kerja. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan Proposal Proyek System Jaringan ini dibagi menjadi 

tiga bab, yaitu : 

Bab I : PENDAHULUAN  

Merupakan pengantar dari seluruh bagian proposal yang 

terdiri dari Judul Proposan, Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, batasan masalah, tujuan Proyek, 

metodologi pengembangan, pengujian proyek dan 

Sistematika penulisan 

 

BAB II  : DASAR TEORI 

Berisi tentang teori-teori mengenai segala hal yang 

berhubungan Proyek Sistim Jaringan. Teori mengenai 

bentuk topologi, jaringan LAN dan Wi-fi 

 

BAB III  : METODE PROYEK  

Pada Bab ini penulis menjabarkan mengenai proses awal 

jaringan, bentuk topologi, Subjek yang di uji coba, 

teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan 

perancangan jaringan  

 

BAB IV  : HASIL PROYEK  

Pada bab ini penulis memberikan hasil atau 

implementasi dan pengujian jaringan 
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BAB V  : PENUTUP 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan serta saran 

atas proyek sistem jaringan yang telah dilakukan  

 

 


