
 

 

1 BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi semakin maju, ini terbukti 

begitu mudahnya manusia mendapatkan berbagai informasi tanpa harus melihat 

langsung suatu kejadian terjadi. Kemajuan teknologi dan informasi sangat 

bermanfaat bagi manusia, khususnya pada rumah sakit, sekolah, perusahaan dan lain-

lain. Hal yang sangat berperan adalah penggunaan internet dalam mengelola 

informasi sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Dewasa ini penggunaan internet bisa dikatakan menjadi kebutuhan yang 

sangan penting dalam instansi-instansi besar. Terutama dalam bidang pendidikan, 

yaitu sekolah. Sekolah merupakan tempat dimana pengguna internet yang cukup 

besar. Internet biasanya digunakan untuk proses belajar mengajar, mengelola 

administrasi sekolah dan untuk mencari berbagai informasi terkait pendidikan. 

Penggunaan internet dalam jangkauan area tertentu tidak akan lepas dari jaringan 

komputer. Sekolah pasti memerlukan jaringan komputer agar dapat terhubung 

dengan internet di setiap komputer. 

Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer, printer, dan perangkat 

lainnya yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, sehingga memungkinkan 



2 

 

     

pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar data, mencetak pada printer dan 

dapat menggunakan software/hardware yang terhubung dengan jaringan secara 

bersama-sama (Budi, 2011). Jaringan komputer sangat dibutuhkan dalam sekolah, 

tidak terkecuali SMK Muhammadiyah 2 Sragen yang telah menerapkan jaringan 

komputer dalam instalasinya. 

SMK Muhammadiyah 2 Sragen berdiri pada tanggal 01 Januari 1977. 

Tanggal 02 Oktober 2006 berdasarkan SK. Dir. PSMK No. 2835/C5.4/MN/2006, 

SMK Muhammadiyah 2 Sragen menjadi Sekolah bertaraf Internasional. SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen awalnya hanya memiliki 3 jurusan pendidikan, yaitu 

Teknik Otomotif, Teknik Pemesinan dan Teknik Elektro. SMK Muhammadiyah 2 

Sragen baru empat tahun ini mendirikan jurusan pendidikan baru, yatu Teknik 

Komputer Jaringan (TKJ). 

Penambahan jurusan pendidikan baru mengakibatkan kebutuhan komputer di 

SMK Muhammadiyah 2 Sragen meningkat, renovasi dan penambahan gedung harus 

di lakukan. Renovasi dan penambahan gedung membuat tata letak gedung sekolah 

berubah, yang mengakibatkan jaringan komputer yang dulunya telah dibuat harus 

dibangun kembali. Jaringan komputer di SMK Muhammadiyah 2 Sragen saat ini 

belum dikelola dengan baik, dimana hanya berada di beberapa ruangan. Pengelolaan 

bandwidth juga belum dilakukan sehingga antar client masih saling berebut dalam 

penggunaan bandwidth. Perancangan ulang jaringan komputer dan memanajemen 

bandwidth di SMK Muhammadiyah 2 Sragen dirasa perlu dilakukan agar jaringan 

komputer dapat berjalan dengan baik tanpa ada satupun client yang mengalami 

masalah dalam penggunaan internet. 
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Pengembangan jaringan komputer tersebut nantinya akan membangun 

jaringan internet di beberapa ruangan yang membutuhkannya. Bandwidth juga akan 

dikelola sehingga client dapat mengakses internet tanpa ada yang mengalami internet 

lambat. Pengembangan jaringan komputer akan meningkatkan mutu pembelajaran 

dan pengelolaan administrasi sekolah, sehingga sekolah dapat melaksanakan proses 

belajar mengajar dengan baik. Dilatarbelakangi hal tersebut dan permintaan dari 

sekolah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Perancangan dan 

Implementasi Jaringan Komputer dengan Studi Kasus di SMK Muhammadiyah 2 

Sragen”.  

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Baagaimana cara mengembangkan jaringan komputer yang telah ada ? 

2. Bagaimanakah merancang jaringan komputer yang sesuai pada SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen ? 

3. Bagaimanakah penerapan secara langsung rancangan jaringan komputer pada 

SMK Muhammadiyah 2 Sragen ? 

1.3 Batasan masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan 

dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan 

masalah yang diangkat pada penelitian ini antara lain : 
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1. Menganalisis jaringan yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Sragen. 

2. Merancang jaringan komputer, mengelola jaringan internet dan memanajemen 

bandwidth. 

3. Mensimulasikan jaringan komputer yang akan dibangun dengan menggunakan 

Cisco Packet Tracer 

4. Mengimplementasikan jaringan komputer yang telah disimulasikan di SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen. 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, antara lain : 

1. Mengembangkan jaringan komputer yang telah ada, agar jaringan internet dapat 

digunakan di ruangan yang membutuhkannya. 

2. Merancang jaringan komputer di SMK Muhammadiyah 2 Sragen sesuai 

kebutuhan dan permintaan dari sekolah. 

3. Menerapkan secara langsung rancangan jaringan komputer di SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen untuk mempermudah proser belajar dan mengajar. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Mempermudah dalam pengembangkan kembali jaringan yang dibangun. 

2. Membuat jaringan komputer di SMK Muhammadiyah 2 Sragen dapat berjalan 

dengan baik. 
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3. Tersedianya jaringan internet membantu dalam proses administrasi sekolah. 

4. Meningkatkan mutu pembelajaran dan pengelolaan SMK Muhammadiyah 2 

Sragen. 

5. Penulis dapat turun secara langsung di lapangan dan pengetahuan yang penulis 

tidak dapatkan di bangku kuliah. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penyusunan 

skripsi, sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi tentang deskripsi mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini meliputi: 

1. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Landasan Teori yang berisi tentang teori yang dijadikan landasan dalam 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III ini meliputi: 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 
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2. Peralatan Utama dan Pendukung 

3. Alur penelitian 

BAB IV ANALISA DATA DAN HASIL 

Bab IV berisi tentang analisa data dalam penelitian dan hasil dari tahapan-tahapan 

penelitian. 

BAB V DISKUSI DAN KESIMPULAN 

Bab V berisi tentang perbandingan dengan penelitian yang serupa, kesimpulan dan 

saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. 


