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BAB I 
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang komputer dewasa ini, memiliki dampak yang sangat besar pada semua bidang salah satunya dibidang pendidikan, juga meningkatnya kebutuhan komunikasi global, maka diperlukan pengetahuan tentang teknologi informasi. seperti saat sekarang ini komputer menjadi suatu peranti yang sangat dibutuhkan oleh hampir semua kalangan masyarakat, mulai dari individu, perkantoran, instansi pemerintah, bahkan sampai dengan siswa sekolah dasar. Secara umum, jaringan komputer merupakan suatu kumpulan dari beberapa atau banyak komputer yang dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan media komunikasi yang digunakan.  Adapun sistem jaringan komputer yang ada di laboraturium komputer SLTP N 1 Nglipar merupakan jaringan LAN (Lokal Area Network) dimana komputer saling terhubung dalam satu laboraturium komputer saja. Kelemahan yang ada pada jaringan tersebut adalah belum adanya komputer yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data yang menjadi satu kesatuan ( central ) biasa disebut dengan file server, sehingga siswa dan guru yang menggunakan komputer akan menyimpan data atau file nya di harddisk lokal pada masing-masing komputer.
Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (unlimitted). Hal ini menjadi tugas kepada pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas media pembelajaran yang dapat memberikan pelayanan kepada para pelajar / siswa untuk lebih memahami / meguasai tentang teknik komputer. 
Melihat dari keadaan laboratorium di SLTP N 1 Nglipar yang masih menggunakan penyimpanan di komputer client, dengan ini sekolah ini akan membuat sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data yang menjadi satu kesatuan ( central ) , sehingga siswa dan guru yang menggunakan komputer akan menyimpan data atau file nya di komputer server. Cara ini akan jauh lebih mudah bagi guru untuk mengolah hasil kerja dari para siswa secara akurat dan cepat. 

Tujuan
Tujuan yang dicapai dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Pembuatan File Sharing Pada Local Area Network   Di SLTP N 1 Nglipar Untuk Meningkatan Mutu Pembelajaran adalah:
	Membuat sistem jaringan LAN yang terkoneksi antara server sebagai file server dengan client. 
	Memberi keamanan bagi para siswa untuk menyimpan file  tugas.
	Mempermudah dalam proses pembelajaran teknik komputer khususnya dalam pengumpulan file / hasil kerja dari para siswa.
	Memberikan kemudahan kepada siswa dalam menyimpan file / hasil kerja yang aman serta tersusun dengan baik dan secara berurutan.
	Dapat dijadikan untuk data cadangan ( backup data ).

 Batasan Masalah
Untuk membatasi ruang lingkup dan agar supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis memberi batasan masalah yaitu :
	Membuat sistem jaringan LAN yang terkoneksi antara server sebagai file server dengan client. 
	Membuat user account di program Samba, sehingga setiap siswa mempunyai user sendiri-sendiri.
	Membuat print sharing yang digunakan untuk keperluan di laboratorium.





