
Praktuktim Sistem Operasi I

MODUL – 1

Instalasi Sistem Operasi Microsoft Windows XP

Media & Alat Yang Dibutuhkan : 

1. CD WINDOWS XP  lengkap dengan Serial Numbernya

2. CD DRIVER MOTHERBOARD

3. 1 Unit PC

Langkah-langkah Instalasi 

1. Atur bios terlebih dahulu agar prioritas bootingnya dimulai dari CD(DVD)-ROM, caranya:

a. Masuk ke BIOS dengan menekan tombol Del, atau F1, atau juga F2.
Pilih menu Advanced Settings, kemudian carilah ‘Boot Priority’ atau yang sejenis.

b. ubah pengaturanya, agar CDROM jadi urutan yang pertama kemungkinan pilihan 
ini ada 2 jenis

* menu ‘First boot priority’, ‘Second boot priority’ dll: Aturlah ‘First boot priority’ ke 
‘CDROM’ dengan menekan tombol PgDn/Pgup (Page Down/Up) atau +/-.
Atur juga ‘Second boot priority’nya ke HDD0/HDD1.
* Jika menunya ‘Boot priority’ sudah pada CD-ROM  tidak  usah melakukan perubahan  biosnya. 

2. Masukkan CD WINDOWSnya, lalu Restart komputer, trus tekan-tekan F8 atau F10 atau 
F11 (boleh dicoba satu-satu) nanti bakal muncul opsi boot selection. 

3. Tunggu beberapa saat sampai muncul tulisan “press any key to boot from CD” seperti 
tampilan Seperti gambar di bawah ini

4.  Tekan ENTER atau sembarang tombol, lalu proses instalasi akan mengecek hardware 
komputer anda, kemudian akan muncul tulisan “windows setup” seperti gambar 
dibawah 



5. lalu file-file di dalam cd akan di load ke dalam komputer, kemudian akan muncul 
tampilan “welcome to setup” seperti gambar dibawah ini

            

6. Tekan ”ENTER” untuk menginstal windows xp, ”R” untuk repair system windows yang 
sebelumnya pernah terinstal, ”F3″ untuk keluar dari proses instalasi, lalu akan muncul 
(End User Licese Aggrement) seperti gambar di bawah ini

            

7. Tekan ”F8″ kemudian proses instalasi akan mencari dan membaca partisi hardisk anda, 
kemudian akan muncul semua partisi hardisk anda, seperti gambar di bawah ini



             

8. Tekan ”ENTER” untuk langsung menginstal windows, ”C” untuk membuat partisi hardisk 
anda, kapasitas partisi sesuai dengan kebutuhan anda, dalam satuan MB, selanjutnya 
jika anda membuat partisi dengan menekan tombol ”C”, maka akan muncul gambar 
seperti di bawah ini

            

9. Kemudian tuliskan kapasitas partisi yang ingin anda buat, seperti terlihat pada gambar 
diatas.

10. Tekan ”ENTER” maka akan tampil  gambar seperti dibawah ini

            

11. Pilih ”format the partition using the NTFS file system (Quick)” atau ”format the partition 
using the NTFS file system (Quick)” lalu tekan ”ENTER” maka akan muncul layar sepert 
gambar di bawah ini



            

12. Kemudian arahkan pointer pada posisi ”unpartitioned space”, lalu tekan ”C” maka akan 
muncul gambar seperti gambar sebelumnya, dalam hal ini layar yang akan muncul 
seperti gambar sebelumnya menunjukan sisa partisi yang telah anda bagi

            Buatlah 2 (dua ) Partisi Hardisk dengan kapasitas masing-masing sebesar 50 GB dan 
100
           GB

            

13. Setelah selesai format, kemudian windows akan ,menyalin file untuk proses instalasi, 
seperti gambar di bawah ini

            

14. Setelah proses penyalinan selesai, secara otomatis komputer akan melakukan restart 
seperti gambar di bawah ini, dalam hal ini untuk mempercepat proses restart, anda bisa 
langsung menekan ”ENTER”

             



15. Setelah itu akan muncul loading windows seperti gambar di bawah ini

             

16. Langkah Selanjutnya akan beralih ke Proses Instalasi seluruh Perangkat Windows 
kedalam Hardisk anda. Proses ini memakan waktu yang cukup lama…..

            

17. Jika proses diatas selesai tanpa gangguan, akan tampak tampilan seperti dibawah, 
silahkan click NEXT

             

Hasilnya adalah :



            

18. Isi nama dan organisasinya, Sesuai petunjuk Instruktur / Asisten …

            

19. Masukan serial Numbernya yang sudah diberikan oleh Asisten / Instruktur

          

20.  Pada menu seperti tampilan diatas Masukkan jam dan tanggal, tentukan juga time zone 
anda, untuk  Gorontalo  : pilih GMT+8  Klik ”Next” ,  setelah proses instalasi windows 
delanjutkan, seperti gambar di bawah ini

            

21. Proses diatas akan selesai jika muncul layar seperti gambar di bawah ini



           

22.  Selanjutnya akan muncul layar work group or computer Domain,seperti gambar di 
bawah ini

            

23.  jika komputer anda terhubung dengan sebuah domain, maka isikan nama domainnya, 
tapi jika komputer anda stand alone, maka pilih radio button yang paling atas, lalu 
tekan ”Next”

24.  Selanjutnya akan muncul display setting, seperti gambar di bawah ini, klik “OK”. 

            

25. . Kemudian windows akan mendeteksi tampilan optimal dari Monitor anda,  Click OK

             

26.  Proses instalasi hampir selesai ... selanjutnya akan tampil  loading jendela windows 
seperti gambar di bawah ini



                

27.  Inilah tampilan Windows Perdana Anda….

                

28.  Selanjutnya akan muncul layar ”Help Protect Your PC”, seperti gambar di bawah ini, 
kemudian pilih ”Not Right Now” lalu tekan ”Next”

                

29. Komputer akan mengecek koneksi ke internet, seprti terlihat pada gambar di bawah ini, 
pilih ”Yes” lalu tekan ”Next”

                

30.  Selanjutnya akan muncul pilihan aktivasi windows, seperti gambar di bawah ini, Click 

 ”Next”



                 

31.  Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini yang menunjukan pilihan 
untuk menambah pengguna komputer, Anda bisa memasukkan beberapa pengguna 
yang akan mengakses komputer Anda, Namun jika satu akun sudah cukup, atau Anda 
menginstall komputer untuk dipakai bergantian, cukup masukkan satu user kemudian 
klik ”Next”

32.  Proses instalasi windows selesai, kemudian akan muncul layar seperti gambar di bawah 
ini, klik ”finish”, maka proses instalasi selesai…..

            

33.  Proses Instalasi Windows Selesai Jika Anda Menemui Tampilan-tampilan berikut

              

                                               



Langkah Selanjutnya adalah melakukan Instalasi Driver seperti yang dicontohkan oleh 
Instruktur / Asisten 

Analisa Laporan :
Selain melaporkan kembali semua langkah yang anda lakukan diatas, lengkapi dengan gambar-
gambar seperti pada Modul ini,  Silahkan periksa dan laporkan

• Apa Merek BIOS Komputer anda

• Bagaimana cara memperoleh Serial Number Sistem Operasi 

• Kenapa Sistem Operasi Windows XP harus ada serial number

• Uraikan Jenis-jenis lisensi perangkat lunak

• Berapa Kapasitas Hardisk Komputer yang  Anda Install ?

• Berapa Kecepatan Processor Komputer yang anda tangani ?

• Berapa Jumlah Memory terpasang ?

• Berapa besar kapasitas partisi yang tersisa pada hardisk yang anda gunakan

• Jelaskan bagaimana caranya anda dapat memperoleh informasi-informasi diatas.

(Gambar-gambar bisa diperoleh pada irwankarim.info setelah praktikum ini berhasil, gambar  
instalasi driver silahkan anda produksi sendiri menggunakan software screen hunter, cara  
instalasi dan cara menggunakannya silahkan hubungi asisten / instruktur, langkah instalasi  
driver jaringan tidak usah dilaporkan, driver jaringan diinstall terlebih dahulu jika driver jaringan  
computer anda belum aktif).


