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Pengantar

Dari dulu saya selalu ditanya oleh teman-teman saya bagaimana caranya meng-

instal windows XP. Sebenarnya caranya mudah saja. Tidak terlalu susah. Hanya

saja teman-teman saya banyak yang belum tau caranya dan tidak ada yang mem-

bimbingnya. Oleh karena itu saya berinisiatif membuat artikel ini agar nantinya bisa

membimbing teman-teman dalam menginstal sendiri Windows XP. Sekedar tambah-

an, Jika anda menginstal di tempat-tempat service mungkin harganya agak mahal

mencapai Rp 100.000,-. Harga yang terbilang besar untuk kalangan mahasiswa. Se-

hingga menginstal windows sendiri adalah jalan yang paling efektif bagi anda yang

kantongnya terbatas.

Sebenarnya artikel ini ingin saya publikasikan tahun 2008 yang lalu. Hanya sa-

ja kurang sempat dalam menyusunnya. Karena menyusun artikel ini harus disertai

dengan gambar-gambar yang dapat memperjelas informasi. Nah, kendala pada gam-

bar tersebut lah yang membuat saya baru mengupload artikel ini.

Perlu teman-teman ketahui bahwa menginstal windows XP kita hanya butuh skill

dan kemauan saja disamping memiliki kaset Windows (Original atau Bajakan) sen-

diri. Selain itu komputer yang akan kita instal harus benar-benar memiliki spesifikasi

diantaranya

1. Memiliki CD ROOM/ DVD ROOM

2. RAM minimal 512 MB

3. Hardisk dengan ruang kosong lebih dari 3 GB.

Spesifikasi diatas tentunya sudah lumrah kalau untuk komputer atau notebook se-

karang ini. Karena kapasitas hardisk notebook sekarang sudah mencapai 320 GB

dan RAM sudah ada yang 2 GB maupun 4 GB.

Saat ini windows XP sudah jarang digunakan. Orang-orang sudah sering beralih ke

windows Vista atau Seven bahkan windows 8. Tapi sebagian kecil masih ada yang

suka dengan windows XP yang memang terkenal dengan kecepatan system nya.

Dalam artikel ini saya buat sangat sederhana dan sejelas-jelasnya dengan menyerta-

kan ilustrasi gambar tiap langkahnya. Bahkan bagi anda orang awam sekalipun akan

terasa mudah untuk mempraktekannya.
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Langkah-Langkah Instalasi Windows XP

Langsung Kita mulai saja tutorialnya.

1. Pertama siapkan kaset windows XP (Bajakan maupun Original) Sama saja.

Tapi awas kalau ditangkap polisi kalau pake bajakan.

2. Carilah serial number yang cocok dengan CD anda. Jika tidak punya disini

saya punya serial yang sudah saya hapal diluar kepala.. hehehehehe�� ��WCBG6 − 48773 −B4BYX − 73KJP −KM3K3

3. Masukkan CD instalasi kedalam CD ROOM / DVD ROOM komputer atau

notebook anda

4. Restart komputer anda dan masuklah ke BIOS komputer anda. Biasanya kalau

notebook dengan menekan F2 tetapi kalau komputer kadang harus menekan

tombol DEL maupun F8. Masing-masing berbeda versi kok. Tergantung

spesifikasi komputer anda.

5. Setelah masuk ke BIOS komputer anda maka anda akan melihat tampilan

BIOS anda seperti ini tergantung spesifikasi laptop / komputer anda

6. Setelah itu masuk menu BOOT dan buatlah CD ROOM pada urutan pertama

dalam BIOS anda dengan jalan menggeser urutannya biasanya menggunakan

tanda +/- maupun F5/F6. Setelah itu tekan F10 dan tekan YES untuk

menyimpan pengaturan BIOS anda dan membuat komputer anda restart.
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7. Silahkan tunggu sampai ada tampilan seperti berikut ini :

8. Jika anda melihat tulisan diatas maka silahkan menekan tombol apa saja di

keyboard. Bisa tekan ENTER, SPASI dan lain sebagainya. Namun jika

anda terlambat menekan tombol di keyboard maka PC akan membatalkan

proses BOOTING lewat CD.

9. Setelah Anda menekan tombol apapun pada keyboard, akan muncul tampilan

”Windows Setup” seperti berikut ini :

Pada tahap ini sistem akan menyiapkan semua file yang dibutuhkan dalam

proses instalasi, salah satunya adalah mengumpulkan semua driver yang di-

butuhkan untuk mengenali komponen-komponen PC Anda. Silakan menunggu

sistem bekerja dan silakan lanjutkan langkah berikutnya.

10. Ketika sistem sudah siap untuk menerima perintah instalasi, Anda akan men-

dapatkan tampilan seperti berikut ini :
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Silahkan tekan ENTER pada keyboard untuk melakukan proses instalasi.

11. Setelah Anda menekan Enter maka anda akan menemukan tampilan “END

USER LICENSE AGREEMENT” sebagai berikut. Silahkan jika anda

mau membacanya.

Bagi anda yang malas membacanya karena berbahasa inggris silahkan langsung

tekan F8 untuk setuju atau ESC untuk membatalkan

12. Setelah itu anda akan mendapatkan tampilan berikut ini.
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Tampilan diatas adalah tampilan jika komputer anda baru pertama kali di

instal windows. Jika laptop anda sudah pernah di instal sebelumnya silahkan

langsung pilih drive C atau partition1 dan langsung tekan ENTER. Akan

tetapi jika laptop anda masih baru pertama kali di instal silahkan buat partisi

sesuai dengan keinginan anda.

13. Tekan C untuk membuat partisi dan tentukan berapa besarnya partisi hardisk

yang anda buat. Jika total hardisk anda 60000 MB maka buatlah partisi 1

sebesar 30000 MB dan partisi 2 sebesar 30000 MB. Tampilan membuat partisi

adalah sebagai berikut.

Setelah itu silahkan tekan ENTER. Usahakan membuat 2 atau 3 Partisi agar

nantinya jika windows anda rusak maka yang jika di instal ulang maka data-

data anda tidak akan hilang. Pisahkan antara system dengan data-data anda

caranya adalah meletakkan pada partisi yang berbeda. Biasanya untuk system

windows di drive C sementara data-data anda di drive D dan drive E. Anda

pasti paham dengan maksud saya ini.
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14. Setelah anda selesai membuat partisi maka tampilannya adalah sebagai beri-

kut. Disini saya hanya membuat 1 partisi saja. Disarankan agar anda mem-

buat lebih dari 1 partisi. Karena ini hanya sebagai tutorial saja.

Pada gambar di atas, kita bisa melihat sudah ada sebuah partisi (dengan nama

C: partition 1). Letakkan pada partisi C tersebut dan silahkan tekan ENTER

untuk melanjutkan instalasi. Ingat bahwa fase paling berbahaya adalah pa-

da langkah ini karena jika anda salah meletakkan tempat untuk menginstal

windows (Contoh saja anda letakkan di Drive D) maka data-data anda akan

raib terformat. Sehingga anda harus benar-benar teliti dengan meletakkannya

di Drive C.

15. Partisi akan dapat digunakan jika kita sudah melakukan pemformatan pa-

da partisi tersebut. Dalam windows XP ada dua macam pemformatan yang

disediakan yaitu NTFS dan FAT.

Disini saya sarankan anda untuk melakukan pemformatan pada tipe NTFS.

Jika anda sedang dalam keadaan terburu-buru, silahkan pilih yang versi NTFS
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file system (Quick). Tetapi disini saya sarankan memilif pemformatan versi

NTFS file system. Perbedaannya adalah jika anda menggunakan NTFS

yang versi Quick maka format akan berlangsung cepat sedangkan pada NTFS

biasa format akan berlangsung agak lama. Silakan gunakan panah atas/bawah

untuk menggerakkan kursor. Setelah kursor berada pada menu “Format the

partition using the NTFS file system“, tekan tombol ENTER.

16. Setelah anda menekan tombol ENTER, maka otomatis windows akan me-

lakukan pemformatan pada drive C. Perhatikan tampilannya pada gambar

dibawah

Proses ini cukup memakan waktu tergantung besar ukuran partisi (dan tentu

bergantung seberapa cepat prosesor yang Anda gunakan). Silahkan menunggu

sampai proses formatting selesai.

17. Setelah format partisi selesai maka windows akan menyalin file-file yang di-

butuhkan untuk proses instalasi dari CD ROOM ke Hardisk anda.
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Tunggu beberapa saat sampai windows selesai menyalin data-data yang di-

perlukan.

18. Setelah selesai menyalin data-data yang diperlukan. maka windows akan me-

restart komputer anda. Prosesnya berlangsung selama 6 detik. Tetapi jika

anda tidak mau menunggu 6 detik silahkan langsung tekan ENTER

19. Setelah komputer melakukan restart, komputer akan mencoba melakukan boot

dari CD ROOM. Jangan menekan tombol apapun. Jika dalam langkah ini anda

menekan tombol, maka instalasi akan kembali seperti awal.

20. Ketika anda tidak menekan tombol pada keyboard, maka otomatis komputer

anda akan melakukan booting pada hardisk. Maka akan muncul tampilan

sebagai berikut.
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Silahkan menunggu.

21. Setelah anda menunggu maka tampilan layar monitor komputer anda akan

menjadi seperti di gambar

Gambar diatas menunjukkan bahwa proses instalasi sedang berjalan. Tunggu-

lah beberapa menit. Mungkin pada tahap ini agak lama anda menunggu.

Tetapi bersabarlah untuk mendapatkan hasil yang maksimal
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22. Setelah itu, maka akan muncul tampilan untuk melakukan pengaturan ”Regional

and Language Options”

anda dapat melakukan pengaturan pada button customize. Tetapi saran saya

lebih baik nanti kita mengaturnya setelah laptop/komputer selesai kita instal.

Silahkan tekan NEXT.

23. Setelah tombol NEXT kita tekan maka akan muncul tampilan untuk meng-

isikan nama dan organisasi. Untuk nama silahkan isikan dengan nama anda

dan organisasi juga terserah anda. Setelah itu silahkan tekan NEXT.
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24. Pada menu selanjutnya anda akan disuguhi tampilan untuk memasukkan product

key dari windows yang anda gunakan.

Silahkan anda mengisikan dengan serial Number yang sudah saya berikan di-

atas. Jika anda malas kembali ke atas pada tutorial ini, kembali saya me-

nuliskan serial number tadi. WCBG6-48773-B4BYX-73KJP-KM3K3.

Setelah itu tekan NEXT

25. Menu selanjutnya adalah tampilan untuk mengisi nama komputer anda. Isikan

nama komputer dengan nama bebas.
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Saran saya adalah sebaiknya untuk password tidak usah diisi dulu. Dapat kita

tentukan nanti setelah selesai proses penginstalan. Jika anda sudah mengisikan

nama komputer diatas, silahkan tekan NEXT.

26. Menu selanjutnya adalah pengaturan tanggal, zona dan jam. Lihatlah gambar

berikut

Disarankan untuk mengisi GMT+07.00 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Sete-

lah itu tekan NEXT.

27. Setelah anda mengisi pengaturan waktu, maka proses instalasi dilanjutkan

dengan tampilan sebagai berikut
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Tunggulah beberapa menit. Biasanya agak lama. Jika selesai, maka komputer

akan melakukan restart.

28. Ketika restart, maka kembali komputer akan memberikan peringatan gambar

sebagai berikut

Jangan menekan tombol apapun. Karena jika anda menekan tombol pada

keyboard maka akan terjadi proses pengulangan instalasi seperti pada awal

instalasi. Ingat bahwa JANGAN MENEKAN TOMBOL APAPUN.

29. Setelah selesai restart boleh dikatakan bahwa proses instalasi sudah selesai.

Tinggal kita menunggu sambil memberikan pengaturan pada display saja. Se-

telah proses restart tadi, maka tampilan layar monitor menjadi seperti pada

gambar.
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Biarkan saja sambil menunggu tampilan berikutnya.

30. Tampilan selanjutnya adalah setting tentang display seperti gambar berikut

Silahkan tekan OK.

31. Setelah itu, maka akan disajikan pengaturan monitor anda. Seperti gambar

dibawah
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Silahkan tekan OK untuk melanjutkan proses selanjutnya.

32. Tampilan selanjutnya adalah sebagai berikut.

Silahkan tunggu saja.

33. Tampilan berikutnya adalah animasi Windows XP seperti berikut ini
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Silahkan tunggu dan anda akan melihat tampilan selanjutnya.

34. Tampilan berikutnya adalah tampilan selamat datang dari windows seperti

terlihat pada gambar.

Silahkan tekan NEXT

35. Tampilan berikutnya yang muncul adalah menu “Automatic Update“ se-

perti pada gambar di bawah ini
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Fitur ini memungkinkan Windows Anda untuk meng-update sistem dari situs-

nya Microsoft lewat jaringan internet dengan catatan bahwa windows adan

benar-benar original dan asli. Jika windows anda bajakan, maka anda akan

mendapat masalah besar pada tampilan anda nantinya jika ter-update. Jadi

lebih baik pilihlah ”NOT RIGHT NOW” dan tekan tombol NEXT.

36. Tahap selanjutnya dari proses instalasi ini adalah menentukan nama pengguna

Windows, tampilan yang muncul seperti berikut ini
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Silahkan isi nama pengguna. Cukup bagian atas saja yang anda isi. Setelah

itu klik NEXT.

37. Langkah terakhir adalah dengan menekan tombol finish sekaligus sebagai tan-

da bahwa anda telah selesai menginstal windows XP. Tampilannya adalah

sebagai berikut.

Silahkan tekan FINISH.

38. Windows akan mengatur komputer untuk masuk kedalam desktop dengan

ucapan ”WELCOME”. Tampilannya adalah sebagai berikut.
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Silahkan tunggu sebentar.

39. Jika Anda sudah melihat tampilan seperti berikut ini artinya Anda sudah

sukses menginstal sendiri Windows XP ke dalam komputer Anda.

Sekarang windows XP sudah siap dijalankan.

40. Sebenarnya dalam tahap ini anda belum selesai 100% dalam menginstal laptop

anda. Tahapan diatas hanya menginstal windows XP saja. Tugas anda selan-

jutnya adalah menginstal DRIVER-DRIVER bawaan laptop maupun kompu-

ter yang meliputi realtek, VGA card, chipset, LAN, WLAN dan lain sebagai-

nya.

41. Setelah selesai melakukan proses instalasi driver-driver laptop/komputer ter-

sebut barulah kita mulai menginstal program-program yang dibutuhkan saja.

Diantaranya anti virus, Microsoft Office, Mozilla Firefox, acrobat reader dan

lain sebagainya. Instal lah program seperti tune-up maupun ccleaner untuk

memberikan perawatan terhadap komputer anda. Pesan saya adalah laku-

kan instalasi hanya pada program-program yang anda butuhkan saja. Jika

program yang tidak pernah anda pakai anda instal maka akan mempengaruhi

kinerja komputer anda. Sebagai contoh jika anda bukan pengguna Adobe Pho-

toshop anda tidak perlu menginstalnya karena akan menambah beban kerja

komputer anda.

Sekian tutorial menginstal windows XP kali ini. Jika anda mempunyai windows

XP Home Edition maupun Windows XP Profesional SP3 instalasinya sama saja.
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Tidak ada yang berbeda. Perlu teman-teman ketahui bahwa Instalasi windows XP

ini merupakan tolak ukur anda untuk menginstal Windows selanjutnya. Jika anda

sudah mahir dalam mengistal windows XP maka untuk mengistal windows 7 akan

semakin mudah saja.

Artikel selanjutnya adalah cara mengistal Windows 7. Jika ada waktu dan ke-

sempatan akan saya posting di sini.

Kunjungi terus blog kami di http://www.alfysta.blogspot.com

Ucapan terima kasih kepada:

1. www.google.com

2. www.youtube.com

3. www.wordpress.com

4. www.blogspot.com

5. www.wikipedia.org
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