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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang 
Kemajuan teknologi komputer semakin hari terus berkembang. Hampir di setiap instansi ataupun lembaga sekarang ini kita jumpai membutuhkan komputer untuk melakukan input data ataupun untuk hal lainnya. 
Seiring dengan bertambahnya kuantitas komputer di sebuah organisasi ataupun lembaga maka dibutuhkan adanya jaringan.  Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan komunikasi data dengan menggunakan protokol komununikasi melalui media komunikasi (kabel atau nirkabel), sehingga komputer – komputer tersebut dapat saling berbagi informasi data , program – program dan penggunaan perangkat keras secara bersama. Dalam hal ini komunikasi data yang bisa dilakukan melalui jaringan komputer dapat berupa data teks, gambar , video dan suara.  
Berdasarkan letak luas areanya atau letak geografisnya , jaringan area komputer dibedakan menjadi : Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN),Wide Area Network (WAN) 
Salah satu kemajuan teknologi komputer yang paling dikenal masyarakat adalah internet. Dengan penggunaan internet kita merasakan seakan – akan tidak mengenal adanya batas – batas geografis. Dengan internet semua informasi data dapat diperoleh dalam hitungan detik dimanapun kita berada. 
Peranan jaringan komputer semakin meningkat dan meluas dan telah menjadi bagian penting dari sistem informasi di kalangan institusi pendidikan, pemerintah, hingga kalangan bisnis dan perkantoran. Seperti halnya di SD Tanjungharjo memiliki 2 buah komputer dan 1 buah printer yang belum terhubung dengan jaringan. Jadi jika pengguna komputer ingin mencetak harus memindahkan data terlebih dahulu ke komputer yang sudah terhubung dengan printer. 
Bapak / Ibu guru maupun karyawan yang ingin mencetak merasa kesulitan akan adanya hal ini. Meski baru memilki 2 buah PC akan tetapi SD N Tanjungharjo  mempunyai  rencana jangka panjang untuk menambah  Komputer lagi sehingga siswa juga bisa menggunakan fasilitas ini. Dan untuk rencana yang berkutnya para guru juga menginginkan adanya layanan internet di SD tersebut untuk menambah pengtahuan tentang teknologi semisal belajar mengirm email juga mengunjugi situs – situs yang berada dalam  dunia pendidikan. Dari hal tersebut di atas maka perlunya dibangun sebuah jaringan untuk dapat menambah efisiensi dalam bekerja.Oleh karena itu penulis memilh judul Konfigurasi Infrastruktur Jaringan LAN yang Terkoneksi dengan Internet di SD Tanjungharjo  . 

Tujuan
Pembangunan LAN atau jaringan lokal di SD Negeri Tanjungharjo  mempunyai beberapa tujuan, antara lain:
	memberikan kemudahan bagi guru/ karyawan untuk melakukan pertukaran file data antar komputer agar menjadi lebih mudah (file sharing).
penggunaan printer dapat dilakukan oleh semua user (printer sharing)

Sebagai awal dari program sekolah untuk membangun koneksi internet di ruang komputer.
Batasan Masalah
Pembatasan masalah tersebut mengenai:
Setting IP Address pada masing-masing komputer
	Mensetting folder /file sharing 
	Menseting printer sharing  
	Menghubungkan komputer dengan internet


