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HOW TO INSTALL 
WINDOWS XP
INSTALL XP IN YOUR PC FOR NOVICE USER

Azure Ilham



Windows XP adalah Operating System yang berbasis GUI buatan Microsoft. Pada Umumnya XP sangat 
banyak digunakan oleh masyarakat sebagai user. Bagi anda yang ingin menggunakan XP sebagai OS pada PC anda 
berikut adalah cara-cara penginstalannya  :

1. Hidupkanlah computer anda > lalu masuklah kebios dengan menekan tombol del pada keyboard atau 
sesuaikan dengan jenis biosnya ( tombol apa yang ditekan untuk masuk kebios ). Atur booting sequence ( 
urutan booting ) > setting first boot jadi CD-Rom dan kedua Hdd >Save settingan bios dan Kemudian restart 
computer anda.

2. Setelah restart > maka akan tampil gambar seperti dibawah ini > tekanlah enter saat proses booting
Press any key to boot … > tekan enter



3. Pada saat booting, windows akan meloading data-data yang ada didalam CD seperti tampilan dibawah ini :

4. Setelah selesai loading maka akan muncul 3 pilihan dan pilihlah yang pertama untuk set windows xp > 
tekanlah Enter.



5. Kemudian tekanlah F8 pada page berikutnya > menandakan bahwa anda setuju dengan LICENCE NYA.

6. Perhatikan pada page berikutnya > dipage berikutnya ialah tahap untuk mensetting partisi > berikut adalah 
proses partisi dari harddisk kosong yang berkapasitas 5993 MB atau 6 GB ( unpartitioned ). Kita akan 
membuat 2 partisi C: dan D: . Kemudian tekanlah C ( Create ) >



7. Perhatikan maximum size, maximum size ialah size paritsi maximal yang bisa kita buat, karena kita akan 
membuat 2 partisi, partisi C: kita buat menjadi 4000 MB > lalu tekan Enter.

8. Setelah menekan enter maka akan kembali ke page sebelumnya dimana partisi C: telah terbentuk dan 
sisanya Unpartitioned akan kita jadikan sebagai partisi D: .



9. Masih pada page sebelumnya > pilih sisa partisi tersebut atau unpartitioned space > kemudian tekan C > 
lakukanlah seperti langkah sebelumnya yaitu mensetting seberapa besar space yang ingin kita buat > jika 
sudah pasti  > tekanlah Enter > maka akan kelihatan seperti gambar dibawah ini : Setting partisi udah selesai 
> selanjutnya pilihlah partisi tempat kita ingin menginstall windows > biasanya sih di C: > setelah itu pilihlah 
C: > kemudian tekanlah Enter >

               Penting  diingat 8 MB unpartitioned space ialah requirementnya (  emang udah dari sananya harus                       
disisain secara otomatis )

10. setelah itu pilihlah format the partition using the NTFS file system (quick) > tekan Enter :



11. pada page berikutnya setelah anda menekan enter maka proses format akan dilakukan seperti gambar 
dibawah ini :

12. Setelah Proses Format Selesai > maka selanjutnya adalah proses pengcopyan data seperti yang terlihat 
dibawah ini :



13. Setelah proses pengcopyan data selesai maka computer akan reboot > tekanlah enter atau computer akan 
reboot secara otomatis.

14. Setelah reboot > maka biarkanlah ia loading > sampai pada tahap penginstallisasian seperti dibawah ini :



15. Setelah beberapa menit instalisasi maka akan tampil window seperti dibawah ini dan tekanlah > next.

16. Kemudian pada page window berikutnya > isilah nama lengkapmu dan nama organisasimu. > kemudian 
tekan next.



17. Pada page berikutnya masukkanlah Licence Key nya > pada kasus saya > saya menginstall windows xp sp2 
dan key nya seperti gambar dibawah ini : > kemudian tekan next.

18. Kemudian pada page berikutnya berilah nama pada computer anda dan isilah password admin jika anda 
menginginkannya.



19. Dan pada page berikutnya ialah setting date and time. Settinglah sesuai dengan yang sebenarnya : > tekan 
next jika sudah selesai mensetting.

20. Setelah siap mensetting proses instalisasi pun dilanjutkan kembali.



21. Setelah itu > Network setting > tekan Next > dan tekan Next lagi > setelah itu proses instalisasi berlanjut



22. Setelah penginstalisasian selesai maka computer akan reboot kembali > setelah loading windows> maka 
akan tampak seperti gambar di bawah ini : tekan ok> tekan ok lagi.



23. Pada page berikutnya akan tampak seperti tampilan berikut ini : > klik Next

24. Kemudian pada page berikutnya >pilih option help protect my pc … > dan klik next



25. Kemudian pada checking your internet connectivity > klik skip 

26. Dan pada page berikutnya “ ready to register to Microsoft “ klik no, not at this time.



27. Dan pada page setelah itu ialah who will use this computer ? > maka buatlah user name yang akan 
menggunakan computer tsb. Sebagai contoh dibawah ini : jika user name tidak cocok maka ganti lah dengan 
nama lain. Setelah berhasil maka pada page berikutnya akan tampil ucapan terima kasih “ thank you “



28. Dan pada page berikutnya adalah proses start-up memulai windows : “ Welcome “

29. Dan akhirnya proses installisasi serta settingan selesai … windows xp siap digunakan :

 PRAKTEK LEBIH BAIK DARI PADA SEKEDAR BACA TEORI OK 




