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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang semakin maju 
beberapa tahun belakangan ini memberikan banyak hal-hal baru dalam 
dunia IT. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan pesat adalah 
bidang jaringan. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan mata pelajaran 
penunjang yang sangat potensial. Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 
Tahun 2004, TIK memiliki peranan yang sangat penting bagi 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. 
Kompetensi akan tercapai dengan baik apabila didukung oleh sarana dan 
prasarana yang memadai.  

Namun hingga saat ini tidak semua sekolah memiliki sarana 
prasarana tersebut, sehingga mutu pembelajaran tiap sekolah berbeda satu 
sama lain. Secara luas, hal ini berdampak pula pada mutu pendidikan 
yang dihasilkan di Indonesia, sebab Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak bisa tercapai karena minim 
sarana. Dengan adanya perangkat penunjang TIK, memungkinkan siswa 
untuk mengembangkan cara belajarnya. Siswa berkesempatan untuk 
mengeksplorasi ilmu yang tidak mereka dapatkan di dalam kelas atau 
buku-buku pelajaran yang mereka miliki selama ini. Siswa juga memeiliki 
kesempatan untuk mengaktualisasi diri dengan membuka cakrawala baru 
melalui internet. Sehingga mendorong guru menciptakan pembelajaran 
yang lebih bersifat Kontekstual. 

Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam 
penerapannya tidak hanya digunakan pada mata pelajaran TIK saja, 
namun juga dimanfaatkan untuk menunjang mata pelajaran yang lain, 
sehingga mampu melengkapi apa yang telah diajarkan oleh guru. 

Dengan keuntungan tersebut diatas, berharap dengan adanya 
sarana TIK dalam hal ini jaringan LAN komputer mampu membantu 
sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Harapan besar 
kami untuk dapat menciptakan pendidikan yang bermutu bagi Bangsa 
Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Topologi apa yang sesuai untuk digunakan dalam membangun 

jaringan LAN Komputer di SDN Tlekung 02? 
a. Bagaimana cara pengkabelan, dalam jaringan ini dan topologi jaringan 

jenis apa yang digunakan? 
b. Apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam jaringan LAN Komputer di 

SDN Tlekung 02? 
c. Bagaima cara membuat sistem informasi siswa? 
 
1.3 Tujuan. 
1. Memilih model jaringan apa yang sesuai untuk digunakan di SDN 

Tlekung 02, karena di SDN Tlekung 02 hanya memiliki 2 unit 
computer maka yang digunakan adalah jaringan peer to peer, sehingga 
mudah proses instalasi dan konfigurasinya 

2. Memilih kabel yang sesuai dengan jaringan peer to peer yang akan 
digunakan untuk menghubungkan masing-masing computer, maka 
kabel yang digunakan adalah kabel UTP (unshielded twisted pair) dan 
konfigurasi kabel yang digunakan adalah konfigurasi Straight-trought. 

3. Memaksimalkan manfaat dari jaringan LAN di SDN Tlekung 02, 
yaitu dengan memanfaatkan jaringan LAN Komputer sebagai sarana 
untuk  sharing file/folder dan sharing printer 

4. Membuat sistem informasi siswa yaitu dengan cara membuat database 
tentang data siswa. 

 
1.4 Manfaat Perancangan 

Pembuatan dan pemanfaatan Jaringan LAN Komputer di SDN 
Tlekung 02  Kota Batu ini diharapkan dapat memberi manfaat di berbagai 
aspek , antara lain :  
a. Bagi dunia pendidikan Tugas Akhir ini merupakan implementasi ilmu 

yang telah diperoleh mahasiswa selama masa kuliah. 
b. Bagi guru dapat mengoptimalkan manfaat dari keterbatasan sarana 

dan prasarana yang ada. 
Kurangnya sarana IT pendukung yang ada di SDN Tlekung 02 

sehingga kami berinovasi mencari trobosan baru untuk merintis jaringan 
LAN Komputer. Dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai, 
mengefisienkan sumber daya pegawai, dan mempertahankan informasi 
untuk dunia pendidikan agar tetap andal dan update. Selain itu untuk kami 
selaku mahasiswa UMM agar lebih memahami dan mempraktekkan 
pelajaran tentang sistem jaringan. 
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1.5 Definisi dan Istilah  
Beberapa definisi dan istilah dalam Laporan Proyek Sistem 

Jaringan yang dapat diutarakan antara lain:  
Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang mencakup 
wilayah kecil, seperti kampus, gedung, kantor, dalam rumah, atau sekolah 
yang lebih kecil. 

Istilah yang sering dipakai dalam Laporan Proyek Sistem 
Jaringan antara lain: WLAN (nirkabel), topologi, koneksi. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Laporan Proyek Sistem Jaringan ini memiliki 
sistematika sebagai berikut:  
Bab I : Pendahuluan  
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 
manfaat dan keterbatasan, definisi dan istilah. 
Bab II : Tinjauan Pustaka  
Bab ini membahas teori – teori yang mendukung tugas akhir ini , antara 
lain : Internet , IP Address 
Bab III : Perencanaan  
Bab ini membahas tentang model jaringan apa yang sesuai digunakan, 
prosedur penelitian yang di dalamnya terdapat beberapa tahapan yaitu 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, perencanaan sharing 
dan setting firewall. 
Bab IV : Hasil dan Analisis 
Bab ini akan membahas penyajian data uji coba, analisis data, revisi 
produk 
Bab V : Penutup 
Bab ini membahas kajian produk telah direvisi, saran pemanfaatan, 
diseminasi,dan pengembangan produk lebih lanjut. 
 

 


