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BAB I
PENDAHULUAN
	
Latar Belakang Masalah
Jaringan komputer adalah menghubungkan dua komputer atau lebih, sehingga antara satu komputer dengan yang lain dapat saling bertukar resource seperti sharing file, printer dan lain-lain dengan menggunakan protokol yang sama, dalam hal ini TCP/IP.  
Pada saat ini, manfaat dari jaringan komputer sudah sangat banyak dirasakan. Pada komputer yang bersifat stand alone atau berdiri sendiri mempunyai banyak keterbatasan. Adanya jaringan komputer akan membuat komputer dapat melakukan banyak hal dan dapat membantu efisiensi dan efektifitas dalam dunia pendidikan. Jaringan komputer sering kali berperan vital dalam kegiatan pendistribusian informasi yang cepat tersebut. Semua dari komponen yang tergabung dalam jaringan komputer tersebut haruslah mampu saling mendukung untuk menghasilkan satu sistem yang kokoh dan handal untuk melayani setiap permintaan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tempat magang SD Negeri 2 Pengasih, dalam memanfaatkan penerapan jaringan komputer LAN (Local Area Network) ternyata belum terdapat jaringan pada SD 2 Negeri Pengasih. Dikarenakan keadaan tersebut dan maksud dari perancangan jaringan, maka penulis bermaksud mengambil judul “MEMBANGUN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI SD NEGERI 2 PENGASIH, KULON PROGO”.

Tujuan dan Manfaat
Tujuan
Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :
Dengan terciptanya sebuah jaringan komputer maka diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal (meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran).

Manfaat 
Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri antara lain :
	Mempermudah dan mempercepat seorang guru untuk mengambil hasil pekerjaan siswa/siswinya;

Mempermudah dan mempercepat seorang guru untuk memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa/siswinya;
	Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data (data sharing). Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan;
Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua unit komputer (Printer Sharing). 
Batasan Masalah
Karena jaringan komputer memiliki banyak sekali manfaat dan belum terdapatnya sebuah jaringan komputer di SD Negeri 2 Pengasih, maka perlu dibangun sebuah jaringan komputer dengan menggunakan jaringan LAN (Local Area Network). Dengan adanya LAN akan menjadikan komputer terhubung dengan komputer lain, sehingga komputer tersebut seolah menjadi satu kesatuan. Adapun pembatasan masalah yang lebih rinci adalah sebagai berikut.
	Konfigurasi Windows Server 2003

Konfigurasi Windows Server 2003 sebagai sistem operasi dari Server.
Instalasi DHCP (Dynamic Host Configuartion Protocol)
DHCP berfungsi untuk memberikan IP address secara otomatis pada komputer yang menggunakan protokol TCP/IP.
	Mengkoneksikan atau menghubungkan Microsoft Windows XP sebagai Client dengan Windows Server 2003 yang berfungsi sebagai Server.
	Melakukan setting printer sharing dan file sharing.




