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PRAKTIKUM IV
INSTALASI KOMPUTER

PETUNJUK PRAKTIKUM

Masukan CD Bootable Windows.
Hidupkan computer.
	Masuklah ke setup BIOS. Tekanlah tombol Del berulang kali pada saat booting. Dari menu setup BIOS, buatlah boot sequence menjadi CDROM, C, A.

TUTORIAL INSTALASI WINDOWS

Tekan sembarang tombol keyboard pada saat tampilan :

Boot from ATAPI CD-ROM :
Press any key to boot from CD...

Akan tampil Windows Setup dan terdapat tiga pilihan, yaitu :

	Untuk setup Windows pada saat ini, tekan Enter.

Untuk memperbaiki instalasi Windows, tekan R.
Untuk menghentikan setup tanpa instalasi Windows, tekan F3.

	Ketika tampil Windows Licensing Agreement, tekan F8.


	Tampil windows Setup dengan pemberitahuan partisi harddisk yang akan digunakan untuk menginstal Windows :


	Menghapus Partisi :


	Tekan D
Tekan Enter

Tekan L

Membuat Partisi :

	Tekan C
Kemudian tentukan besarnya ukuran partisi yang akan digunakan.   Tekan Enter, akan terlihat partisi yang baru saja dibuat dalam kondisi belum terformat dan masih tersisa ruang kosong yang bisa dibuat partisi kembali. Tekan Enter untuk melanjutkan.


	Tampil windows setup dengan pilihan format partisi yang akan digunakan, yaitu NTFS atau FAT.

Pilih Format the partition using the NTFS file system.

Tekan Enter.

	Tampil proses memformat partisi.

Selanjutnya tampil proses menyalin file-file.
Tampil proses untuk menyimpan file yang telah disalin.
Selanjutnya komputer akan melakukan proses reboot secara otomatis.
Kemudian tampil windows kembali dan Anda tidak perlu menekan tombol keyboard, sebab bila menekan tombol keyboard, Anda akan kembali ke proses sebelumnya.
Klik Next, kemudian muncul tampilan bahwa proses setup sedang mendeteksi dan menginstal device pada komputer Anda.
Selanjutnya tampil proses Regional Setting.

Klik tab Customize pada kalimat To Change system or user locale settings.
Pilih Indonesia.
Klik Apply, kemudian klik OK.
Klik Next untuk melanjutkan instalasi.

	Tampil kotak dialog Computer Name and Administrator Password. Kemudian ketik nama komputer dan password, setelah itu klik Next.
Tampil kotak dialog Date and Time Settings.


Pilih Time Zone [GMT+07:00] Bangkok, Hanoi, Jakarta.
Klik Next untuk melanjutkan.

	Tampil Networking Setting.
Typical Setting.

Pada pilihan Typical Settings ini windows akan memberikan IP address secara otomatis dengan menggunakan metode Automatic IP Addressing (APIPA).
	Custom Setting.
Pada pilihan Custom Setting konfigurasi komponen network dan pengisian IP Address dilakukan secara manual.

	Tampil kotak dialog Workgroup or Computer Domain, klik Next.

Tampil proses instalasi komponen windows.
Tampil proses instalasi tahap akhir, kemudian komputer akan merestart secara otomatis.



TUGAS PRAKTIKUM

Jelaskan sejauh mana peranan power option dalam control panel ?
Menurut Anda apa fungsi dan keutamaan dari device manager ?
Untuk hal apakah tujuan dan fungsi dari dxdiag ?
Kenapa pada windows XP sering muncul tampilan blue screen ?
Dan apakah itu blue screen ?




