BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan zaman dimana kita berada pada era moderenisasi
ini, teknologi komputerisasi berkembang dengan sangat pesat. Bahkan semua
aspek

yang

berggerak

di

bidang

bisnis

maupun

pendidikan

sangatlah

membutuhkan teknologi ini. Dalam hal ini jaringan komputer berperan sebagai
tulang punggung sebuah sistem informasi di setiap instansi dimana menjadi satu
ukuran kompetitif atau tidaknya sebuah instansi. Dalam dunia pendidikan semua
Madrasah berkompetisi dalam hal ini sebagai daya tarik bagi calon siswa baru yang
ingin masuk ke Madrasah yang memiliki fasilitas yang baik.
Siswa-Siswi MA Hidayatussalikin merupakan bagian yang terintegrasi dari
perkembangan teknologi ini, walaupun Madrasah ini berada di bawah naungan
pesantren yang mana bergerak di bidang keagamaan, namun output yang
dihasilkan diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, cerdas dan ditunjang
dengan kemampuan penguasaan teknologi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan
tersebut sangatlah dibutuhkan media dan sarana yang terintegrasi untuk
mewujudkannya. Oleh karena itu sudah saatnya Madrasah memiliki jaringan
komputer pada laboratorium komputer yang bisa meningkatkan skill para siswasiswi dan para gurunya.
Fasilitas laboratorium komputer yang sudah ada di MA Hidayatussalikin ternyata
belum dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan baik oleh Madrasah tersebut dimana
setiap siswa menyimpan file pekerjaan mereka di komputer masing-masing dan
guru harus menyalakan semua komputer demi mengambil hasil pekerjaan mereka
satu persatu dan menilainya. Meskipun sudah terdapat beberapa komputer di
ruangan tersebut, akan tetapi belum dibangun sebuah jaringan komputer yang
terpasang disana saat ini. Berangkat dari masalah tersebut kami ingin melakukan
optimalisasi dengan membangun jaringan komputer agar dapat mempermudah
proses kegiatan belajar mengajar di MA Hidayatussalikin.
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1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang ada
sebagai berikut:
1) Bagaimana cara membagi bandwidth pada computer client agar memiliki
kapasitas sama besar?
2) Bagaimana cara membuat LAN pada loboratorium komputer agar dapat
mempermudah proses pembelajaran?
3) Bagaimana proses pembangunan jaringan komputer?

1.3

Batasan masalah
Jaringan komputer memiliki banyak sekali manfaat yang dapat dihasilkan, maka
dari itu dalam membangun jaringan komputer ini kami hanya sebatas pada:
1) pembuatan file server yang berfungsi sebagai domain controller
2) pembenahan topologi
3) membangun jaringan LAN yang berfungsi untuk file sharing, printer sharing
dan internet

1.4

Tujuan dan manfaat Penelitian
Tujuan:
Dengan adanya jaringan komputer yang terpasang di MA Hidayatussalikin
diharapkan dapat mempermudah proses pembelajaran dengan berjalan secara
optimal dan bisa meingkatkan efektifitan dan efisiensi pembelajaran.
Manfaat:
1) Mempermudah guru dalam mengambil hasil pekerjaan siswa.
2) Mengurangi kerangkapan data.
3) Mampu mengefektifkan penggunaan harddisk di computer client sehingga

harddisk tidak cepat penuh.
4) Mempermudan dan mempercepat proses backup.
5) Apabila terjadi kerusakan pada computer client seperti terinfeksi virus atau
kerusakan pada hardware seperti harddisk cacat, maka data user account
akan aman karena file disimpan apada computer server.
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6) Mampu menambah keamanan data pada user account sehingga data tidak
dicuri oleh user yang lain.
1.5

Tempat dan Waktu Pelaksanaan KP
Tempat pelaksanaan bertempat di MA Hidayatussalikin yang beralamat di Ponpes
Hidayatussalikin Jalan Pantai Pasir Padi Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Kota
Pangkalpinang Babel. Dan waktu pelaksanaan KP selama 1 (satu) bulan terhitung
dari tanggal 07 November 2016 s/d 07 Desember 2016.

1.6

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah dengan
menggunakan Waterfall Model dimana pengerjaannya dilakukan secara berurutan
atau secara linear. Oleh karena itu langkah yang harus kita ambil adalah:
1. Analisa
Langkah ini merupakan analisa kebutuhan sistem dimana pengumpulan data
dalam tahap ini dapat melakukan sebuah penelitian, wawancara atau study
literatur
2. Design
Desain jaringan dikembangkan berdasarkan persyaratan teknis yang diperoleh
dari kondisi sebelumnya yang mana kita akan rancang kembali agar jaringan
tersebut memiliki tingkat kehandalan dan keamanan yang lebih.
3. Coding & Testing
Setelah melalui tahap desain, kita akan mencoba melakukan instalasi dan
konfigurasi sesuai spesifikasi desain dan setelah itu kita akan melakukan
testing dimana bertujuan apakah ada kesalahan-kesalahan pada jaringan
tersebut dan setelah itu kita akan perbaiki kembali.
4. Penerapan
Tahap ini bisa dikatakan final karena setelah melalui tahap-tahap sebelumnya
maka komputer sudah bisa digunakan oleh user
5. Pemeliharaan
Dalam langkah ini kita akan melakukan pemeliharaan yaitu meliputi
pengelolaan dan memonitor komponen jaringan, pemeliharaan router dan
memantau stabilitas dan kinerja jaringan.

1.7

Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pembahasan dalam laporan Kerja Praktek ini, sistematika
penulisan dibagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari:
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1) BAB I : Pendahuluan
Dimana dalam BAB I ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan
masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tempat dan Waktu Pelaksanaan,
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2) BAB II: Ruang Lingkup Instansi
Pada BAB II ini menjelaskan mengenai instansi KP berikut dengan Sejarah
Instansi, Bentuk dan Badan Hukum Instansi, Bidang Pekerjaan Instansi dan
Struktur Organisasi.
3) BAB III: Ruang Lingkup
Pada BAB III ini menjelaskan ruang lingkup oraganisasi Madrasah Aliyah
Hidayatussalikin dimana terdapat Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan
sekolalah dan tugas tiap bagian.
4) BAB IV: Pembahasan
Pada BAB III ini menjelaskan cara kerja praktek, jadwal pelaksanaan Kerja
Praktek dan Data Kerja Praktek.
5) BAB V: Kesimpulan dan Saran
Pada BAB V ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan
pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat dilakukan selama kerja
praktek.
6) Daftar Pustaka
7) Lampiran berisikan Struktur Organisasi Instansi, Jadwal Kegiatan Praktek,
Surat Keterangan Kerja Praktek, Lembar Pengesahan dan Nilai.
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