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Membaca log di blog saya (http://www.tedytirta.com), ternyata cukup banyak juga orang yang mampir ke blog 

saya saat mereka mencari informasi tentang cara instalasi Windows XP lewat search engine.Padahal di blog 

saya belum pernah ada tulisan mengenai cara instalasi Windows XP. Mungkin bagi sebagian orang menginstal 

Windows ke dalam komputer adalah pekerjaan mudah, tapi bagi sebagian orang bisa saja jadi perkara yang 

sulit. Jadi kali ini tulisan ini akan menjawab kebutuhan orang-orang yang butuh informasi “bodoh-bodohan” cara 

menginstal Windows XP ke dalam sebuah komputer pribadi. 
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Dokumen ini berisi contoh cara menginstal Microsoft Windows XP ke dalam komputer Anda. 

Dokumen saya dedikasikan bagi Anda yang memang belum pernah mencoba menginstal 

sendiri Windows XP dan butuh contoh proses instalasinya. Yang perlu Anda siapkan adalah : 

1. PC yang dilengkapi dengan 

a.  CDROM/DVDROM 

b. Harddisk dengan ruang kosong kurang lebih 1.5GB 

2. CD Media Instalasi Microsoft Windows XP (asli atau bajakan itu terserah Anda ☺ ) 

Proses instalasinya adalah sebagai berikut : 

1. Masukkan CD instalasi Windows XP ke dalam CDROM.  

2. Boot PC Anda dengan CDROM sebagai media booting. Lihat contoh pada gambar 

berikut ini : 

 

Tiap PC memiliki karakteristik sendiri-sendiri pada menu pemilihan media boot. Pada 

notebook yang saya pakai, saya tinggal menekan tombol kanan pada mouse dan menu 

pemilihan media boot langsung muncul. Ada juga yang mengharuskan Anda masuk 
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dulu ke dalam menu BIOS untuk mengatur boot priority (urutan media yang akan 

dipilih oleh sistem untuk dicoba sebagai media booting). Cara masuk ke menu BIOS 

pun sangat mungkin berbeda untuk tiap jenis komputer. Ada yang menggunakan 

tombol Esc, ada yang dengan menekan tombol Del, ada yang dengan menekan tombol 

F1. Silakan Anda lihat informasi yang muncul pada layar ketika Anda baru saja 

menyalakan komputer Anda. Biasanya akan muncul pesan semacam ini : “Press Del to 

enter BIOS Menu“, perhatikan contoh gambar berikut ini : 

 

 

Jika Anda sudah memilih CDROM sebagai media booting, tunggu sampai PC Anda 

mengenali CD instalasi Windows XP Anda sebagai media booting. 
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3. Tunggu sampai ada tampilan seperti berikut ini : 

 

Tekan sembarang tombol keyboard untuk masuk ke dalam menu instalasi. Jika Anda 

terlambat menekan tombol, PC membatalkan proses booting dari CDROM. 
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4. Setelah Anda menekan tombol apapun pada keyboard, yang akan muncul berikutnya 

adalah 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 dibutuhkan untuk 

mengenali komponen-komponen PC Anda. Silakan sabar menunggu sistem bekerja 

dan silakan lanjutkan membaca langkah berikutnya. 
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5. Ketika sistem sudah siap untuk menerima perintah instalasi, Anda akan disodori 

tampilan seperti berikut ini : 

 

 Tekan Enter untuk mulai proses instalasi Windows XP. 
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6. Setelah Anda menekan Enter pada langkah sebelumnya, tampilan yang muncul 

berikutnya adalah “END USER LICENSE AGREEMENT” seperti pada gambar di bawah 

ini : 

 

Untuk melanjutkan proses instalasi, Anda harus menyetujui lisensi yang diajukan 

dengan cara menekan tombol F8. 
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7. Tampilan yang muncul setelah Anda menekan tombol F8 adalah seperti berikut ini :  

 

Yang harus Anda atur pertama kali dalam proses instalasi ini adalah bagaimana Anda 

akan membagi-bagi ruang kosong harddisk Anda (dengan kata lain membuat partisi). 

Pada contoh di atas, terlihat ada sebuah harddisk dengan ruang kosong sebesar 2GB. 

Idealnya kita harus memisahkan partisi untuk menyimpan sistem operasi dan partisi 

untuk menyimpan data. Pada dokumen ini, saya hanya membuat 1 partisi saja sebesar 

ruang kosong yang tersedia. Untuk mulai membuat partisi silakan tekan tombol Enter. 
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8. Setelah menekan tombol Enter, tampilan yang muncul adalah seperti berikut ini : 

 

Karena saya hanya akan membuat 1 partisi, saya tinggal mengetik 2044 (yakni ukuran 

ruang kosong yang tersedia 2044MB seperti terlihat pada langkah sebelumnya). 

Setelah memasukkan ukuran partisi yang diinginkan, silakan lanjutkan dengan 

menekan tombol Enter. 
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9. Tampilan yang muncul setelah menentukan ukuran partisi adalah seperti berikut ini : 

 

Pada gambar di atas, kita bisa melihat sudah muncul sebuah partisi (dengan nama C:). 

Untuk melanjutkan proses instalasi silakan tekan tombol Enter. 
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10. Sebelum dapat digunakan, sebuah partisi harus di-format terlebih dahulu. Ada 2 

format yang ditawarkan oleh Windows, NTFS dan FAT. Saya menyarankan Anda untuk 

memilih format NTFS, karena tipe ini dapat menyimpan file dengan ukuran lebih dari 

4GB. 

 

Silakan gunakan panah atas/bawah untuk menggerakkan kursor. Setelah kursor 

berada pada menu “Format the partition using the NTFS file system“, tekan tombol 

Enter. 
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11. Selanjutnya Windows akan mem-format partisi C yang sudah Anda buat tadi, tampilan 

yang muncul seperti berikut ini : 

 

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

bergantung seberapa cepat kencang prosesor yang Anda gunakan). Sabarlah 

menunggu sampai proses formatting selesai dan silakan lanjutkan membaca langkah 

berikutnya. 
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12. Setelah Windows selesai memformat partisi C, Windows akan mulai menyalin file-file 

yang dibutuhkan untuk proses instalasi Windows ke dalam partisi C tersebut. Tampilan 

yang muncul selama Windows menyalin file instalasi adalah seperti berikut ini : 

 

Tunggu sampai Windows selesai menyalin semua file yang dibutuhkan ke dalam 

harddisk (partisi C) Anda. Silakan lanjutkan membaca langkah berikutnya. 
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13. Setelah proses penyalinan file selesai, Windows akan me-restart komputer Anda. Lihat 

tampilan yang muncul sebelum proses restart. 

 

Jika Anda tidak sabar menunggu selama 6 detik, silakan langsung menekan tombol 

Enter untuk segera me-restart PC Anda. 
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14. Setelah proses restart, komputer akan mencoba booting dari media CD.  

 

Kalau pada langkah ke-3 Anda diminta untuk segera menekan sembarang tombol, 

pada langkah ini jangan tekan tombol apapun. Biarkan saja pesan yang muncul dan 

tunggu sampai muncul tampilan berikutnya (akan dijelaskan pada langkah berikutnya) 
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15. Bila Anda tidak menekan tombol apapun, PC Anda akan membatalkan proses booting 

dari CDROM dan melanjutkan booting menggunakan media harddisk Anda. Anda akan 

melihat logo Windows XP seperti pada contoh berikut ini : 

 

Tunggu sampai muncul tampilan berikutnya. 
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16.  Tampilan yang akan muncul selanjutnya adalah seperti berikut ini : 

 

Kalau Anda sudah melihat tampilan yang sama seperti contoh di atas, artinya proses 

instalasi Windows XP sedang berlangsung di komputer Anda. Silakan lanjutkan pada 

langkah berikutnya. 
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17. Pada suatu saat, Windows akan menampilkan sebuah jendela baru seperti pada 

gambar berikut ini : 

 

Jendela ini adalah jendela pengaturan “Regional and Language Options”. Pada jendela 

ini, Anda akan diminta menentukan beberapa parameter seperti misalnya bahasa dan 

jenis keyboard yang Anda gunakan. Silakan abaikan jendela ini dan segera klik tombol 

Next. 
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18. Ketika Anda memilih untuk menekan tombol Next, tampilan berikutnya yang akan 

muncul adalah seperti berikut ini : 

 

Anda diminta mengisikan Nama dan Organisasi Anda (nama itu wajib, organisasi itu 

terserah Anda mau diisi apa). Setelah selesai mengisi data yang diminta, silakan 

lanjutkan dengan mengklik tombol Next yang tersedia.  
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19. Setelah mengisi nama Anda dan nama organisasi Anda, tampilan selanjutnya yang 

akan muncul adalah seperti berikut ini : 

 

Ini bagian yang krusial dalam seluruh proses ini, “Product Key” (serial number). Isikan 

Product Key Windows XP Anda ke dalam kolom yang tersedia lalu lanjutkan dengan 

mengklik tombol Next. Jika Anda tidak punya Product Key atau menggunakan Product 

Key yang salah, proses instalasi tidak dapat dilanjutkan. 
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20. Setelah memasukkan “Product Key” yang tepat, tampilan yang akan muncul adalah 

seperti contoh berikut ini : 

 

 

Anda akan diminta memberi nama komputer Anda (terserah Anda bagaimana akan 

menamai komputer yang sedang Anda instal ini). Selain itu Anda diminta memasukkan 

“Administrator password“. Administrator adalah level tertinggi user yang dapat 

menggunakan Windows hasil instalasi ini. Apapun pilihan Anda, silakan klik tombol 

Next.  
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21. Hal berikutnya yang harus diatur adalah tanggal, jam, dan zona waktu seperti terlihat 

pada contoh berikut ini : 

 

 

Yang cukup Anda lakukan adalah memilih zona waktu yang tepat. Jika Anda berada di 

Indonesia, silakan pilih zona waktu GMT+07.00. Untuk melanjutkan proses instalasi 

silakan klik tombol Next.  
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22. Proses instalasi akan berlanjut setelah Anda menentukan zona waktu tadi. Tampilan 

yang muncul lebih kurang seperti berikut ini : 

 

Tunggu sampai proses instalasi selesai, PC Anda akan restart otomatis setelah proses 

instalasi selesai. 
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23. Setelah restart, tampilan yang muncul adalah seperti berikut ini : 

 

 

 

Tunggu sampai muncul tampilan berikutnya. 
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24. Tampilan berikutnya yang akan Anda lihat adalah seperti berikut ini : 

 

Windows akan mencoba menyesuaikan resolusi layar yang Anda gunakan untuk 

memperoleh tampilan visual yang terbaik. Klik OK untuk melanjukkan proses. 
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25. Setelah menyesuaikan resolusi layar Anda, tampilan yang muncul adalah seperti 

berikut ini : 

 

 

Silakan klik OK untuk melanjutkan proses instalasi. 
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26. Tampilan yang muncul berikutnya adalah seperti contoh berikut ini : 

 

Tunggu sebentar sampai muncul tampilan berikutnya. 
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27. Tampilan berikutnya yang akan Anda saksikan adalah animasi Windows XP seperti 

berikut ini : 

 

Tunggu sampai muncul tampilan berikutnya. 
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28. Tampilan berikutnya yang akan Anda lihat adalah ucapan selamat datang dari 

Windows seperti contoh berikut ini : 

 

 

Klik tombol Next untuk melanjutkan proses. 
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29. Tampilan berikutnya yang muncul adalah menu “Automatic Update“ seperti pada 

contoh di bawah ini : 

 

Anda bisa memilih untuk mengatifkan atau menonaktifkan fitur “Automatic 

Update“ ini. Fitur ini memungkinkan Windows Anda untuk meng-update sistem dari 

situsnya Microsoft lewat jaringan internet. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya 

silakan klik tombol Next. 
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30. Tahap terakhir dari proses instalasi ini adalah menentukan nama pengguna Windows, 

tampilan yang muncul seperti berikut ini : 

 

Silakan masukkan nama orang yang berhak menggunakan PC yang sedang Anda instal 

ini. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya silakan klik tombol Next. 
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31. Proses instalasi Windows XP selesai jika Anda sudah melihat tampilan seperti berikut 

ini : 

 

Untuk mengakhiri proses dan segera masuk ke dalam Windows silakan klik tombol 

Finish. 
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32. Windows akan segera menyiapkan desktop-nya untuk Anda, Anda mungkin akan 

melihat tampilan seperti berikut ini : 

 

Sekali lagi Anda diminta sabar sebelum Windows Anda siap digunakan. 
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33. Ok, jika Anda sudah melihat tampilan seperti berikut ini artinya Anda sudah sukses 

menginstal sendiri Windows XP ke dalam komputer Anda. 

 

 

SELAMAT MENGGUNAKAN MICROSOFT WINDOWS XP 


