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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Komputer telah digunakan di kalangan bisnis sejak pertengahan tahun 

1950-an. Sejak saat itu, teknologi peranti keras dan peranti lunak komputer 

serta bagaimana teknologi tersebut diterapkan untuk berbagai masalah bisnis 

telah mengalami perubahan yang dramatis (Mc Leod, 2009). Perubahan 

terbesar dalam peranti keras adalah adanya tren kearah system yang lebih kecil 

dan lebih bertenaga serta penghubung komputer dari berbagai ukuran untuk 

membentuk suatu jaringan komunikasi. 

Komputerisasi banyak dibutuhkan dalam masyarakat secara individu 

maupun dalam suatu organisasi. Salah satunya dalam dunia pendidikan, 

dimana memerlukan sebuah media penyimpanan yang dapat mempercepat 

dalam pengolahan file tersebut.  File server adalah sebuah komputer terpasang 

ke jaringan yang memiliki tujuan utama menyediakan lokasi untuk akses disk 

berbagi, yaitu berbagi penyimpanan file computer (seperti Document, file 

suara, foto, video/film, gambar data base, dll) yang dapat di akses oleh 

workstation yang melekat pada jaringan komputer (Syukri, 2010). Sebuah file 

server biasanya tidak melakukan suatu perhitungan, dan tidak menjalankan 

program atas nama client. Hal ini dirancang terutama untuk memungkinkan 

penyimpanan cepat dan pengambilan data dimana perhitungan berat di 

sediakan oleh workstation. File server biasanya ditemukan di sekolah-sekolah 
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dan kantor-kantor dan jarang terlihat di penyedia layanan internet lokal 

dengan menggunakan LAN untuk menghubungkan computer client.  

Upaya membangun hak akses dalam suatu jaringan komputer, System 

Admin sering kali menggunakan  MS. Active Directory. Sering dalam 

perancangan sebuah jaringan perlu mengintegrasikan fasilitas-fasilitas yang 

dimiliki oleh organisasi, dan salah satunya adalah Active Directory. Library 

active directory dalam .jaringan terdapat dalam class 

System.DirectoryServices, dengan menggunakan library dapat mengakses 

fasilitas activedirectoy. Sharing data memungkinkan para user atau karyawan 

mengakses sumber daya jaringan, seperti file, folder, dan drive. Sewaktu user 

atau siswa berbagi (share) folder atau drive, administrator akan membuat 

semua file dan sub folder pada sebuah drive akan dapat di akses oleh 

sekelompok pengguna tertentu.  

Jaringan microsoft dalam penggunaannya mulai serius untuk 

memberdayakan Windows Power Shell, tak ingin aplikasi scripting 

(interpreter) ini hanya sebagai pelengkap pada sistem operasi produksinya. 

Microsoft mulai menambahkan kemampuan PowerShell tersebut untuk 

melakukan administrasi terhadap salah satunya Group Policy. Sebelumnya 

PowerShell juga bisa di gunakan untuk melakukan administrasi terhadap 

Microsoft Exchange, Web server (IIS) dll. 

Windows Server 2008 Microsoft menambahkan kemampuan 

PowerShell untuk melakukan adminitrasi Group Policy. Kini admin windows 

server tidak hanya bisa melakukan administrasi dari GPMC (group policy 
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management consolse) tetapi juga bisa melalui PowerShell. lebih dari 25 

cmdlets telah di tambahan, berikut ini beberapa cmdlets yang dapat di gunakan 

untuk melakukan adminitrasi Group Policy Object. 

SMA Muhammadiyan 2 Surakarta merupakan salah satu sekolah yang 

berada di Kota Surakarta yang merupakan salah satu sekolah swasta dengan 

memiliki beberapa jurusan, yaitu IPA, IPS dan Bahasa. Setiap siswa 

memperoleh pelajaran TIK setiap minggunya sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. Keberadaan laboratorium komputer di SMA Muhammadiyan 2 

Surakarta dengan jumlah ruang 4 dan jam pemakaian yang melebihi kapasitas. 

Kapasitas penggunaan  laboratorium komputer di SMA Muhammadiyan 2 

dimulai dari jam pelajaran pertama, hingga tambahan jam ekstrakurikuler di 

sekolah dari jam 07.00 – 16.00 WIB.  

Kondisi laboratorium yang belum terhubung kejaringan,  dapat 

menimbulkan masalah bagi siswa, sehingga tugas siswa tidak dapat dibuka 

dikomputer lain pada proses belajar mengajar mata pelajaran TIK. Guru juga 

harus menghidupkan kembali komputer satu persatu untuk mengambil tugas 

siswa tersebut. Keamanan file pun kurang terjamin karena setiap siswa dapat 

membuka pekerjaan siswa lain serta rawan akan virus. 

Pemanfaatan  Windows Server 2008 dengan memakai Power Shell 

Scripting pada laboratorium SMA Muhammadiyah 2 Surakarta membuat 

seorang admin sekolah dapat memanage atau mengconfigurasi dari kelompok 

komputer, user, seting registry, seting policy, melakukan deployment aplikasi, 
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memasang script, folder redirection, remote instalation, melakukan 

maintenance Interne Explorer dll dari sebuah server.  

Adapun masalah-masalah yang ada pada SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta berkaitan dengan laboratorium di sekolah diantaranya, guru 

kesulitan dalam mengelola file siswa yang tersebar di beberapa komputer, 

siswa tidak bisa membuka atau menggunakan filenya dikomputer lain dengan 

cepat karena harus mengakses dari flash disk terlebih dahulu, dan siswa 

kesulitan dalam mengumpulkan tugas-tugasnya yang terdahulu karena tersebar 

dibeberapa komputer. 

Kondisi laboratorium yang belum terhubung oleh jaringan yang ada di 

sekolah, masalah diatas perlu dilakukan pengaturan jaringan lewat file server. 

Untuk mengetasi masalah tersebut perlu dibangun sebuah jaringan komputer 

yang memiliki sebuah server yang mempunyai kemampuan sebagai pusat 

dalam pengelolaan file.  

 

B. Perumusan Masalah  

Windows Server 2008 Foundation menyediakan instruksi bagaimana 

merencanakan dan mendeploy komponen core yang dibutuhkan untuk 

memaksimalkan fungsi network dan Active Directory domain baru.. Dalam 

penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana merancang 

jaringan komputer dan mengkonfigurasi active directory Windows Server 

2008 yang ada pada SMA Muhammadiyah 2 Surakarta agar : 



 5 

1. Guru komputer di sekolah merasa mudah  dalam mengakses file tugas 

yang diberikan kepada siswa. 

2. Para siswa mudah mengakses file yang sudah disimpan  dengan cepat 

melalui komputer lain yang terhubung dengan jaringan. 

3. Siswa mudah dalam mengumpulkan tugasnya tanpa harus mencari lagi. 

4. Siswa mudah dalam melakukan pencetakan naskah tanpa harus 

memindahkan kebagian komputer lain. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendesain dan melakukan implementasi jaringan di Laboratorium SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta menggunakan Windows Server 2008 

Enterprise. 

2. Melakukan manajemen user bagi siswa dan guru dengan menggunakan 

active directory, berupa membuat user dan group, mengatur pemberian 

hak akses, pengaturan quota. 



 6 

D. Batasan Masalah  

Penelitian ini dibatasi dalam hal :  

1. Jaringan lokal yang desainnya hanya pada SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta. 

2. Menyusun server dengan menggunakan Windows server 2008 enterprise. 

3. Manajemen user menggunakan active directory. 

4. Proses yang di sharing harus menggunakan 2 printer. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti 

Sebagai sarana menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman 

mengenai file server dan teknologi komputer, sekaligus dapat menerapkan 

pengetahuan dalam bidang teknologi informasi. 

2. Bagi penelitian yang akan datang 

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi baru bagi laboratorium 

sehingga dapat menambah bahan dalam mengkaji perkembangan teknologi 

informasi.  

3. Bagi SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

a. Mempermudah dan mempercepat guru dalam pengembilan tugas 

siswa, 

b. Keamanan file siswa bersangkutan lebih terjamin. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan jaringan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua 

permasalahan, perancangan jaringan baik secara umum atau secara 

khusus. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-sarana sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 


