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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan 

manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam 

melakukan aktifitas, khusus di bidang pelayanan internet, masyarakat sudah 

menikmati banyak manfaat dari inovasi-inovasi yang di hasilkan dari dekade 

terakhir ini, termasuk pemanfaat jaringan internet di lingkungan sekolah. Jaringan 

komputer pada sekarang ini sudah menjadi kebutuhan di berbagai bidang seperti 

perusahaan, instansi pemerintah dan pendidikan, tidak dapat dipungkiri lagi 

bahwa jaringan komputer dapat mempermudah sistem pengolaan sistem pada 

instansi seperti sekolah atau kantor,  maupun dalam proses berbagi data. 

Bila dilihat secara garis besar, topologi merupakan suatu cara atau konsep 

untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu 

jaringan yang saling terkoneksi, dimana setiap macam topologi jaringan komputer 

akan berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, serta 

kemudahan dalam proses maintenance, serta memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, diantara topologi yang biasa digunakan, adalah topologi ring, 

star, bus, mesh, dan tree. Penerapan sistem jaringan pada Sekolah Menengah Atas 

Negeri 5 Luwu Timur merupakan langkah untuk memberikan akses sistem 

jaringan pada lingkup sekolah, baik untuk guru maupun siswa yang ada di dalam 

lingkup ruang sekolah. Penggunaan sistem jaringan  berbasis local area network 

tentu untuk menjangkau semua elemen sistem jaringan yang ada seperti 

penggunaan kabel untuk jaringan yang ada di lab sekolah, kemudian penggunaan 

jaringan local area network  untuk akses informasi melalui perangkat pintar 

orang-orang yang ada di dalam lingkup sekolah. 
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Jaringan  local area network adalah sebuah jaringan komputer yang bersifat 

local, yang memiliki cakupan wilayah yang tidak terlalu besar. Jaringan local 

area network ini hanya memiliki cakupan wilayah dengan radius 20 km saja, 

dimana apabila dilihat dalam kehidupan sehari – hari, hanya berada pada cakupan 

sebuah kota. Meskipun demikian, ternyata local area network pada kenyataannya 

hanya banyak dimanfaatkan di dalam cakupan wilayah yang lebih sempit. 

Biasanya local area network hanya digunakan pada sebuah wilayah atau lokasi 

yang berada dalam satu lingkungan saja, seperti lingkungan kampus, pabrik, dan 

juga gedung perkantoran. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Luwu Timur adalah Sekolah Negeri di 

bawah naungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  berdiri pada tahun 2003 

dan mulai beroperasi pada tahun 2003 pula sampai sekarang. Sekolah Menengah 

Atas Negeri 5 Luwu Timur terletak di jalan A. Hatta M. DS. Tabarano, Desa 

Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Menurut selaku 

kepala laboratorium komputer Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Luwu Timur. 

Saat ini laboratorium Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Luwu Timur telah 

menggunakan komputer dan  jaringan local  area network sebagai alat praktikum, 

permasalahan yang didapat pada saat observasi awal yaitu kabel jaringan local 

area network pada laboratorium banyak yang rusak sehinggga tidak dapat 

terkoneksi dengan komputer dan kurangnya jumlah jaringan local area network 

pada laboratorium, ini mengakibatkan siswa yang akan melakukan praktikum 

tidak dapat melakukan praktikum secara keseluruhan dan  mengakibatkan proses 

praktikum  tidak berjalan efektif sehingga diperlukan penambahan jaringan local 

area network agar siswa yang mempunyai laptop dapat membawa ke sekolah dan 

dapat terhubung ke dalam jaringan local area network laboratorium untuk 

melakukan praktikum, agar proses belajar menjadi lebih efektif. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis mengangkat judul 

pada penelitian ini yaitu “Rancang Bangun Jaringan local area network pada 

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Luwu Timur”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdsarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dpat diambil 

dalam penelitian ini yaitu adalah “bagimana merancang dan membangun jaringan 

local area network pada sekolah menengah atas negeri 5 luwu timur?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan  dalam   penelitian   ini  yaitu merancang dan membangun 

jaringan local area network pada sekolah  menengah atas negeri 5 luwu timur.  

1.4 Manfaat Peneltian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis  

Penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang telah 

didapatkan di bangku perkuliahan. 

2.  Bagi Instansi Terkait. 

Memberikan pengetahuan lebih tentang jaringan local area network yang 

diterapkan di lokasi penelitian. 

3. Bagi Universitas  

Memberikan pengetahuan dan informasi baru pada mahasiswa dilingkungan 

kampus, serta menambah wawasan dan pemahaman tentang jaringan komputer 

dan pengembangannya, kegiatan akademik di masa mendatang  akan menjadi 

lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah satu tahapan yang 

penting untuk diperhatikan oleh para peneliti. Para ahli memberikan banyak 

definisi teori dalam penelitian. 

1. Pengertian Rancang Bangun  

Menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ), kata “rancang” merupakan 

kata dasar dari “merancang” yang berarti mengatur segala sesuatu (sebelum 

bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu) atau merencanakan. 

Menurut Hasyim, dkk. (2014) perancangan atau rancang merupakan 

serangkaian prosedur untuk menterjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke 

dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana 

komponen-komponen sistem di implementasikan . 

Menurut Elisabet (2016) rancang bangun adalah program yang menentukan 

aktifitas pemrosesan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas 

khusus dari pemakai atau pengguna komputer. 

Penulis menyimpulkan bahwa rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada. 

2. Jaringan Komputer 

Menurut Micro (2011:1) Jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan 

atau komputer yang saling dihubungkan untuk berbagi sumber daya. 

Menurut Syafrizal (2005:2) mengatakan bahwa jaringan komputer adalah 

himpunan interkoneksi antara 2 komputer atau lebih yang terhubung dengan 

media transmisi kabel atau tampa kabel 

Menurut  Hadi (2016:1) mengatakan bahwa jaringan komputer dapat dirtikan 

sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada diberbagai lokasi 

yang terdiri dari lebih dari satu komputer yang saling berhubungan . 

Menurut Wahana Komputer (2010:2) mengatakan bahwa jaringan komputer 

adalah sistem yang terdiri dari komputer-kumputer serta piranti-piranti yang 

saling terhubung satu kesatuan. 



5 
 

 
 

Penulis menyimpulkan bahwa jaringan komputer adalah sebuah sistem yang 

terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui 

media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, 

aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. 

3. Macam-Macam Jaringan Komputer  

a. Local Area Network (LAN) 

Menurut Rafiudin (2003:3) mengatakan bahwa jaringan local area network  

adalah dapat berupa dua buah komputer atau lebih yang dihubungkan satu sama 

lain melalui perantara sebuah media (kabel jaringan ,komunikasi wireless, dan 

lain-lain). 

Menurut Viktor (2012:13) mengatakan bahwa jaringan local area network 

terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Pada jaringan 

ini komputer dapat mengakses data dari komputer lain. 

Menurut Naproni (2014:4) mengatakan bahwa jaringan local area network 

merupakan jaringan komputer dengan ruang lingkup terbatas, meliputi lokasi 

seperti gedung,kampus, kantor atau pabrik. 

Penulis menyimpulkan bahwa jaringan local area network adalah jaringan 

komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan 

komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Local Area Network. 
Sumber : Naproni (2014:4). 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 

Menurut viktor (2012:15) mengatakan bahwa jaringan metropolitan area 

network adalah jaringan yang lebih luas dari pada local  area network, 

metropolitan area network biasanya terdapat disatu kampus atau dalam satu 

wilayah  yang cukup luas (dapat juga satu kota). 
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Menurut Wahana Komputer (2010:4) mengatakan bahwa jaringan 

metropolitan area network  adalah jaringan komputer yang cangkupan luasnya 

mencakup satu atau lebih kota. 

Menurut Naproni (2014:5) mengatakan bahwa jaringan metropolitan area 

network adalah jaringan komputer yang memungkinkan jarak yang cukup jauh. 

Tipe ini digunakan untuk membangun jaringan komputer antar gedung dalam satu 

kota atau antar kota yang berada dalam jangkauanya. 

Penulis menyimpulkan bahwa jaringan  metropolitan area network adalah 

jenis jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan 

menggunakan teknologi yang lebih canggih dari semua jaringan komputer 

berjenis LAN. 

 

 

 

 

Gambar 2. Metropolitan area network. 
 Sumber : Naproni (2014:5). 

c. Wide Area Network (WAN) 

Menurut Viktor (2012:16) mengatakan bahwa wide area network adalah 

gabungan dari local area network atau workgroup yang dihubungkan dengan alat 

komunikasi modem dan jaringan internet dari kantor pusat dan kantor cabang, 

atau antar kantor cabang. 

Menurut Wahana Komputer (2010:3) mengatakan bahwa jaringan wide area 

network adalah jaringan komputer yang cakupanya cukup luas, seperti antar 

regional atau antar negara. 

Menurut Naproni (2014:6) mengatakan bahwa jaringan wide area network 

adalah jaringan terbesar karena mencakup radius antar negara bahkan benua 

tampa batasan geografis seperti jenis jaringan yang lain. 

Penulis menyimpulkan bahwa jaringan wide area network merupakan salah 

satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan 

menggunakan teknologi super canggih apabila dibandingkan dengan jaringan 

local area network maupun metropolitan area network. 
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Gambar 3. Wide Area Network. 
 Sumber : Naproni (2014:6). 

4. Topologi Jaringan  

Menurut Syafrizal (2015:39) mengatakan bahwa topologi jaringan atau 

arsitektur jaringan adalah gambaran perencanaan hubungan antar komputer dalam 

local area network yang umumnya menggunakan kabel (sebagai media transmisi), 

dengan konektor , ethernet card, dan perangkat pendukung lainya.  

Menurut Ariawal dan Purbo (2016:17) mengatakan bahwa topologi jaringan 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana komputer 

terhubung dalam suatu jaringan. 

Menurut Leo (2010:4) mengatakan bahwa topologi jaringan merupakan 

gambaran pola hubungan antara komponen-komponen jaringan, yang meliputi 

komputer server, komputer client/workstation, hub, swich, pengkabelan, dan 

komponen jaringan yang lain. 

Penulis menyimpulkan bahwa topologi jaringan  adalah metode atau cara 

yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer 

lainnya. 

Jenis-jenis topologi jaringan sebagai berikut :  

a. Topologi Bus 

Menurut Wahana Komputer (2010:5) mengatakan bahwa topologi bus 

merupakan arsitektur jaringan dimana client-client yang ada dijaringan 

dihubungkan melalui line komunikasi yang ter-share. 

Menurut Maryono (2008:28) mengatakan bahwa topologi bus dibangun 

dengan menggunakan kabel koaksial (coaxial) yang dihubungkan ke kartu 

ethernet, topologi ini  biasanya digunakan untuk jaringan komputer bersekala 

kecil. 
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Menurut Leo (2010:4) mengatakan bahwa topologi bus merupakan topologi 

yang menghubungkan beberapa komputer kesebuah kabel dengan beberapa 

terminal. 

Penulis menyimpulkan bahwa Topologi bus adalah jaringan yang hanya 

memakai satu kabel (coaxial) untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai 

pusat bagi seluruh server yang terhubung. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Topologi Bus. 

Sumber : Wahana Komputer (2010:5). 

b. Topologi Ring  

Menurut Wahana Komputer (2010: 6) mengatakan bahwa topologi ring 

adalah jaringan yang dimana tiap simpul ke 2 node lainya, dengan demikian 

topologi jaringan mirip dengan lingkaran diamana simpul-simpul jaringan ada 

sekelilingnya. 

Menurut Leo (2010:5) mengatakan bahwa topologi ring merupakan topologi 

yang menghubungkan beberapa komputer dengan membentuk sebuah lingkaran. 

Menurut Maryono (2008:28) mengatakan bahwa topologi ring yaitu topologi 

yang berbentuknya menyerupai cincin, ujung-ujung dari kabel jaringan disatukan 

kembali sehingga membentuk lingkaran.   

Penulis menyimpulkan bahwa topologi ring adalah Topologi jaringan yang 

rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan 

kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan 

akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. 
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Gambar 5. Topologi Ring. 
Sumber : Wahana Komputer (2010:6). 

c. Topologi Star 

Menurut Wahana Komputer (2010: 6) mengatakan bahwa topologi star 

merupakan topologi yang memiliki satu pusat berupa switch,hub atau komputer 

yang berfungsi sebagai pusat untuk mentransmisikan data. 

Menurut Leo (2010:5) mengatakan bahwa topologi star merupakan topologi 

yang menghubungkan beberapa komputer dengan menghubungkan perangkat 

yaitu hub atau swich. 

Menurut Maryono (2008:29) mengatakan bahwa topologi star dirancang agar 

tiap titik (node) berhubungan dengan sebuah konsentrator atau hub,switch, 

bentuknya mirip dengan bintang. 

Penulis menyimpulkan Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana 

terdapat satu penghubung (Hub/Switch) sebagai pusat dan setiap komputer 

terhubung ke penghubung tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Topologi star. 
Sumber : Wahana Komputer (2010:6). 

d. Topologi Tree  

Menurut Maryono (2008:29) mengatakan bahwa topologi tree merupakan 

perpaduan antara topologi bus dan topologi star. Topologi tree menghubungkan 
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kelompok-kelompok komputer dalam topologi star dengan menggunakan kabel 

utama yang bertopologi bus. 

Menurut Pagala (2015:10) mengatakan bahwa topologi tree adalah salah satu 

topologi dengan bentuk menyerupai pohon dengan ranting-ranting, topologi ini 

akan mencangkup lebih banyak komputer yang dapat terhubung dengan jaringan 

komputer. 

Menurut Hadi (2016:23) mengatakan bahwa topologi tree dibangun oleh bus 

network yang dihubungkan secara bersama sama. Topologi tree merupakan 

pengembangan atau generalisasi topologi bus. 

Penulis menyimpulkan Topologi jaringan tree atau pohon merupakan 

topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antar koneksi 

menggunakan hub/switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Topologi Tree. 
Sumber : Hadi (2016:23). 

5. Perangkat Jaringan Komputer 

a. Modem  

Menurut Agusriandi, dkk. (2015:31) menngatakan bahwa modem adalah 

perangkat keras yang berfungsi merubah  suara digital menjadi analog dan 

sebaliknya. 

Menurut Enterprise (2014:13) mengatakan bahwa modem merupakan alat 

yang berfungsi untuk menghubungkan dan menerima data dari satu PC ke PC 

lainya melalui saluran telepon. 

Menurut Micro (2012:3) mengatakan bahwa modem GSM/CDMA support 

dengan tipe jaringan GPRS/EDGE dan 3G/HSDPA yang merupakan layanan 

internet dari operator selular. 
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Penulis menyimpulkan bahwa modem adalah suatu perangkat komunikasi 

yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat 

diterima perangkat komputer/ mobile dengan lebih baik. 

 

Gambar 8. Modem D-link (DWM-152). 

Sumber : Micro (2012:3). 

b. Kartu Jaringan (Ethernet/Lan Card) 

Menurut Agusriandi, dkk.  (2015:30) menngatakan bahwa kartu jaringan 

adalah kartu yang tertanam pada PC atau perangkat yang digunakan untuk 

menghubungkan alat atau PC  satu dengan yang lainya dengan media koneksi 

kabel.  

Menurut Leo (2010:8) mengatakan bahwa kartu jaringan merupakan 

perangkat yang dipasang pada sebuah PC yang berfungsi untuk dapat 

berkomunikasi dengan komputer lain melalui jaringan local area network. 

Menurut Enterprise (2014:4) mengatakan bahwa kartu jaringan adalah kartu 

yang dipasang di komputer agar dapat berkomunikasi dengan dengan komputer 

lainya melalui jaringan local area network. 

Penulis mmenyimpulkan bahwa kartu jaringan adalah sebuah kartu yang 

berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. 

 

Gambar 9. Kartu Jaringan 
Sumber : Leo (2010:8). 

c. Hub  

Menurut Agusriandi, dkk. (2015:29) menngatakan bahwa hub adalah 

perangkat yang diguakan sebagai antara komputer satu dengan komputer lainya 

atau server dengan client.  
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Menurut Leo (2010:8) mengatakan bahwa hub merupakan perangkat jaringan 

yang bekerja di OSI layer 1 (physical layer). Hub berfungsi sebagai penerima 

sinyal dari sebuah komputer, kemudian mentrasmisikan ke komputer lain. 

Menurut Enterprise (2014:5) mengatakan bahwa hub adalah perangkat yang 

menjadi pusat komunikasi, hub menjadi sarana jaringan yang penting jika jaringan 

tersebut akan anda buat pada 10 atau 20 komputer. 

Penulis menyimpulkan bahwa hub adalah sebuah peranti jaringan komputer 

yang berfungsi untuk menghubungkan peranti-peranti dengan kabel Eternet atau 

serat optik agar bersikap sebagai satu petak jaringan. 

 

Gambar 10. Hub (Tp-Link TI-Sf1008d-Port) 

Sumber: Leo (2010:8). 

d. Switch  

Menurut Leo (2010:9) mengatakan  switch merupakan perangkat jaringan 

yang bekerja pada OSI layer 2 (data link layer). Switch berfungsi hampir sama 

seperti hub. 

Menurut Enterprise (2014:7) mengatakan bahwa switch merupakan alat yang 

digunakan sebagai repeater atau penguat untuk menghubungkan kabel-kabel UTP 

dari satu komputer kekomputer lain. 

Penulis menyimpulkan bahwa Switch adalah perangkat jaringan pada 

komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan 

menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses dan meneruskan data 

ke perangkat yang dituju. 

 

 

 

Gambar 11. Switch (Dlink Des-1024C) 
Sumber : Leo (2010:9). 
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e. Kabel Jaringan   

Menurut Enterprise (2014:10) mengatakan bahwa kabel jaringan UTP 

merupakan media networking dengan impedansi 100 ohm, kabel ini terdiri atas 

empat pasang senar medium dengan diameter eksternal 0,43 cm yang berfungsi 

untuk memudahkan instalasi jaringan. 

Menurut Leo (2010:10) mengatakan bahwa kabel jaringan merupakan 

perangkat yang digunakan sebagai jalur yang menghubungkan antara perangkat 

satu dengan perangkat yang lain. 

Menurut Wibowo (2006:15) mengatakan bahwa kabel jaringan berfungsi 

untuk menghubungkan kartu jaringan yang ada dikomputer dengan hub atau 

switch. 

Penulis menyimpulkan bahwa Kabel jaringan adalah sebuah sistem jaringan 

komputer yang menggunakan kabel sebagai media utama dalam melakukan 

transmisi paket data. 

 

Gambar 12. Kabel Jaringan. 
Sumber : Leo (2010:10). 

f. Konektor  

Menurut Enterprise (2014:12) mengatakan bahwa konektor penghubung yang 

digunakan untuk mengkoneksikan dengan sentral jaringan. 

Menurut Lely (2014:5) mengatakan bahwa onektor adalah peripheral yang 

kita pasangkan pada ujung kabel UTP. Tujuannya agar kabel dapat kita pasang 

pada port LAN Card.  Biasanya dalam jaringan komputer konektor yang dipakai 

adalah konektor RJ-45. 

Menurut Leo (2010:12) mengatakan bahwa konektor merupakan perangkat 

yang digunakan sebagai penghubung kabel. Konektor terpasang pada ujung-ujung 

kabel. 
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Penulis menyimpulkan bahwa konektor adalah alat yang menghubungkan 

kabel dengan network adaptor. Tanpa adanya konektor kabel-kabel jaringan tidak 

dapat terhubung dengan network adaptor 

 

 

 

 

 
Gambar 13. Konektor RJ-45 

Sumber : Leo (2010:12). 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Wildan Angga Yogantara dengan judul penelitian “perancangan jaringan 

wireless local area network pada dinas pemerintahan kota semarang”. Tujuan 

dari penelitian yang dilakukan adalah membuat rancangan jaringan wireless 

local area netwok di dinas pemerintah Kota Semarang, serta mengetes 

keamanan berhubungan dengan perangkat yang digunakan. 

2. Irma Ludyana Sari dan Estiarto Wahyu Sumirat (2012) dengan judul 

penelitian “pembuatan jaringan local area network pada laboratorium sekolah 

dasar negeri empat sragen”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah 

membangun jaringan local area network di sekolah dasar negeri 4 sragen 

untuk mempermudah transfer data serta mempunyai jaringan komputer yang  

saling terhubung sehingga dapat  memudahkan proses kerja. 

3. Dian Alfurgon dan Setiawan Assegaff (2016) dengan judul penelitian 

“analisis dan perancangan jaringan local area network pada laboratorium smk 

negeri 1 kota jambi”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kendala 

apa saja yang ad ajika nantinya dibangun jaringan local area network pada 

laboratorium smk negeri 1 kota jambi dan apa saja yang dibutuhkan pada saat 

jaringan tersebut dibangun. 

4. Novian, Wahyudi , Suryadi (2016) dengan judul penelitian “rancang bangun 

jaringan local area network pada smk kesehatan as-syafi’I gunung sari”. 

Tujuan dari penelitian adalah agar semua komputer yang ada di laboratorium 

dapat terhubung dengan jaringan agar dapat saling bertukar data dan 

informasi. 
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5. Warsito dan Bekti Ratna Timur Astuti (2013) dengan judul penelitian 

perancangan dan istalasi jaringan local area network  sekolah menengah 

kejuruan muhammadiyah enam gemolong sragen. Tujuan dari penelitian yang 

dilakukan adalah terbentuknya jaringan komputer di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 6 Gemolong, serta memudahkan setiap bagian dan 

jurusan di dalam Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Gemolong 

untuk saling berkomunikasi dan melakukan pertukaran data dalam satu 

jaringan komputer, agar tersedianya layanan akses internet dan jaringan di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Gemolong demi 

mempermudah kinerja dan mendapatkan informasi. 

2.3 Kerangka Pikir 

Jaringan  local area network adalah sebuah jaringan komputer yang bersifat 

local, yang memiliki cakupan wilayah yang tidak terlalu besar. Jaringan local 

area network ini hanya memiliki cakupan wilayah antar gedung saja. Kurangnya  

jaringan local area network pada laboratorium dan banyaknya kabel jaringan 

local area network yang rusak, maka diperlukanya penambahan jaringan local 

area netwok. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Luwu Timur merupakan Sekolah yang telah 

mengaplikasikan sistem topologi jaringan local area network 

Pada saat ini Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Luwu Timur belum terpasang 

komputer secara keseluruhan. Ini mengakibatkan proses praktikum tidak 

berjalan dengan efektif.  

Jaringan local area network ini diharapkan dapat berguna dengan semestinya 

dan dapat mengoptimalkan proses praktikum yang sebelumnya belum berjalan 

dengan  efektif menjadi lebih efektif. 

Diperlukan penambahan jaringan local area network  agar nantinya proses 

belajar menjadi lebih efektif. 

Gambar 14. Kerangka Pikir 


