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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Dewasa ini dunia informasi dan komunikasi semakin berkembang, 

dimana semakin canggih teknologi maka semakin mempermudah informasi 

yang ingin kita dapatkan. Sebagai contoh perkembangan informasi didukung 

dengan adanya media penyampaian berita yang tidak hanya melalui media 

surat kabar, radio maupun televisi, tapi sekarang kita juga dapat megakses 

melalui media internet. Dengan media internet kita dapat lebih mudah 

memproses dan mengolah data atau informasi perkembangannya yang 

semakin cepat dan dengan adanya suatu media transmisi merupakan salah 

satu factor pendukung lainnya yang sangat berperan penting adalah 

komputer. 

Komputer adalah suatu perangkat pengolah data yang saat ini 

berkembang sangat pesat mulai dari yang masih banyak mengunakan 

prosesor jenis Pentium 4 sampai dengan sekarang prosesor  jenis core i7 ( 

sekarang banyak digunakan pada notebook).tidak dapat dipungkiri bahwa 

manusia sangat mengandalkan computer sebagai media untuk menghasilkan 

dan memnfaatkan teknologi informasi untuk mengolah suatu informasi 

sehingga dapat didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan 

SDN 9 Puding Besar adalah sekolah yang terletak di Desa 

Kotawaringin, Kabupaten Bangka. Dalam kegiatan belajarnya mengajarnya. 

Ada beberapa mata pelajaran  yang menggunakan komputer untuk media 

pembelajarannya. 

SDN 9 Puding Besar mempunyai beberapa computer yang digunakan 

sebagai sarana belajar. Tetapi proses pembelajarannya mengalami sedikit 

hambatan karena dalam mengajar tenaga pendidik harus mengcopy  file 
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materi pembelajaran dari komputer satu ke komputer yang lainnya terlebih 

dahulu dengan menggunakan flasdisk, sehingga  memakan waktu lebih. 

Dengan melihat latar belakang di atas kami mengambil judul KP ini adalah 

Rancangan Local Area Network ( LAN ) di SDN 9 kotawaringin. 

 

1.2. Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan, dapat 

diklasifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

a. Proses pembagian materi belajar masih menggunakan flashdisk 

b. Belum adanya jaringan LAN 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam  jaringan lokal mencakup sangat luas, banyak topologi dan 

teknologi yang digunakan namun penulis membuat batasan masalah  

sebagai berikut : 

a. Instalasi menggunakan topologi star 

b. Menggunakan kabel UTP dengan menggunakan tipe straight 

 

1.4. Tujuan  KP 

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam KP ini dengan 

dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Memudahkan dalam proses transfer data dari komputer satu ke 

komputer yang lain 

b. Untuk pembagian materi pembelajaran bisa langsung di share pada 

masing-masing komputer. 

 

1.5. Metodelogi Penelitian 

           Metodologi yang digunakan penulis untuk merancang  jaringan LAN pada 

SDN 9   Puding Besar ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi pustaka 
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Mencari dan mengumpulkan referensi serta dasar teori yang 

diambil dari berbagai buku yang diberikan oleh pembimbing dan 

pencarian data-data yang dibutuhkan melalui internet sebagai 

penunjang untuk penelitian tersebut 

b. Wawancara 

Adalah metode pengumpulan data melaui Tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang ada hubungan dengan masalah diatas 

c. Observasi 

Metode ini dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan data 

yang tidak mungkin didapatkan melalui metode studi pustaka, 

teknik mendapatkan data dengan mengadakan pengamatan atau 

kegiatan sistematis terhadap objek yang dituju secara langsung 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Yaitu akan dibahas secara singkat pada bab-bab yang akan 

diuraikan di bawah ini : 

BAB I  PENDUHULUAN 

 Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi : 

latar belakang masalah, perumusan masalah,batasan masalah,metodologi 

penelitian, tujuan dilakukannya penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisikan teori-teori dasar tentang jaringan yang kami 

gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kerja praktek pada SDN 9 

Puding Besar.  

 

BAB III  ORGANISASI 

 Bab ini berisi gambaran umum lembaga, visi dan misi, , struktur 

lembaga SDN 9 Puding Besar. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 
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 Bab ini berisikan struktur komputer, settingan ip, konfigurasi 

perangkat keras, cara yang efektif untuk meningkatkan sharing data. 

  

BAB V  PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran untuk tahap pengembangan 

selanjutnya. 

  


