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                              RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SATUAN PENDIDIKAN : SMK Negeri 1 Pangkalpinang 

MATA PELAJARAN  : Melakukan Instalasi Sistem Operasi Dasar 

KELAS / SEMESTER  : X/ 1 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 menit ( 2 x Pertemuan) 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Melakukan Instalasi Sistem Operasi Dasar 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

Mempersiapkan instalasi sistem operasi berbasis GUI. 

 

III. INDIKATOR 

Pertemuan ke-1 dan 2 : 

 Menyediakn paket instalasi sistem operasi yang legal  disediakan dalam media 

penyimpanan yang sesuai (HD, CD, FD, DVD atau media lainnya). 

 Menyediakan dan memahami installation Manual sistem operasi 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan ke-1 : 

 Memilih sistem operasi yang akan diinstall  secara teliti  

 Menjelaskan konsep dasar sistem operasi berbasis GUI. 
Pertemuan ke-2 : 

 Mengidentifikasi jenis-jenis media penyimpan yang sesuai untuk instalasi sistem 
operasi berbasis GUI 
 

V. MATERI AJAR 

Pertemuan ke-1 

Sistem Komputer  
Selama ini anda mungkin mengenal istilah Hardware (perangkat keras) dan Software 
(perangkat lunak), sebenarnya dalam suatu sistem computer terdapat 3 jenis 
perangkat. Yaitu Hardware, Software, dan Brainware.  
 
a. Hardware (Perangkat Keras)  
Perangkat keras komputer (hardware) adalah semua bagian fisik komputer, dan 
dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, 
dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk 
perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.  
Hardware komputer secara fungsional dibedakan menjadi empat macam perangkat 
(device), yaitu :  
- Perangkat masukan (input device)  
Contoh : Keyboard, Mouse, Joystick, Scanner, Card reader, Barcode, dll  
- Perangkat Proses (process device)  
Contoh : Processor, Motherboard, dll.  
- Perangkat keluaran (output device), dan  
Contoh : Printer, Speaker, Monitor, Platter, Card reader, dll.  
- Perangkat penyimpanan (memory/storage device)  
Contoh : ROM, RAM, Harddisk, CD Drive, Flash Disk, dll. 
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b. Software (Perangkat Lunak)  
Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara 
digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang 
bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang 
tidak berwujud.  
Di bawah ini ada beberapa contoh macam perangkat lunak, yaitu:  
1. Perangkat lunak aplikasi (application software) seperti pengolah kata, lembar tabel 

hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice.org, 
Microsoft Word, Nero, Winamp, dll.  

2. Sistem operasi (operating system) misalnya Linux, Machintos, Windows, DOS.  
3. Perkakas pengembangan perangkat lunak (software development tool) seperti 

Kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa 
pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan.  

4. Pengendali perangkat keras (device driver) yaitu penghubung antara perangkat 
perangkat keras pembantu dan komputer adalah software yang banyak dipakai di 
swalayan dan juga sekolah, yaitu penggunaan barcode scanner pada aplikasi 
database lainnya.  

5. Perangkat lunak menetap (firmware) seperti yang dipasang dalam jam tangan digital 
dan pengendali jarak jauh.  

6. Perangkat lunak bebas (free 'libre' software) dan Perangkat lunak sumber terbuka 
(open source software)  

7. Perangkat lunak gratis (freeware)  
8. Perangkat lunak uji coba (shareware / 'trialware)  
9. Perangkat lunak perusak (malware)  
 

 

c.    Brainware (Pemikir)  
Brainware adalah tenaga manusia yang mengatur proses dan yang mengoperasikan 
komputer. Jabatan-jabatan yang umum dikalangan pemakai komputer antara lain :  

Operator  
Bertugas memasukkan data, mengeluarkan hasil (mencetak). Seorang operator 
setidaknya harus menguasai pengetahuan dasar tentang sistem operasi yang 
sedang dipakai dan menguasai beberapa paket.  
 

Programmer  
Bertugas membuat suatu program yang akan digunakan oleh suatu 
instansi/perusahaan. Selain membuat program, seorang programmer juga harus 
mampu meng-upgrade program untuk melakukan penyesuaian dan minimal 
menguasai dengan baik suatu bahasa pemrograman. Selain itu pemahaman 
terhadap suatu masalah dan kemampuan mengimplementasikan dalam bentuk 
program juga sangat diperlukan.  
 

System Analyst  
Bertugas mengidentifikasikan masalah, merencanakan dan menyusun system 
komputerisasi yang sesuai dengan masalah dalam bentuk diagram, denah, garis 
besar proses, bentuk masukan dan keluaran. Seorang system analis tidak perlu 
membuat program tetapi harus memiliki pengetahuan yang baik terhadap bahasa 
pemrograman,  
paket-paket program, manajemen, dll yang terkait dengan masalah yang akan 
dikomputerisasi.  
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 EDP  
Bertugas mempersiapkan rencana jangka panjang / pendek dari departemennya, 
menetapkan prosedur-prosedur yang harus dtempuh, dan menyampaikan anggaran 
untuk departemennya. Seorang EDP harus menguasai ilmu-ilmu komputer dan juga 
berbagai macam aplikasi yang pernah dibuat oleh departemenya. 

 
Pertemuan ke- 2 : 
2. Sistem Operasi  

Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris: operating system atau OS adalah 
perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen 
perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software 
aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web.  
Secara umum, Sistem Operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh 
pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-
software lainnya dijalankan setelah Sistem Operasi berjalan, dan Sistem Operasi akan 
melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum 
tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antar-muka 
user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti 
umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh Sistem Operasi.  
Sistem operasi utama yang digunakan komputer umum (termasuk PC, komputer 
personal) terbagi menjadi 3 kelompok besar:  

 
1. Keluarga Microsoft Windows  

Yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment (versi 1.x hingga versi 
3.x), Windows 9x (Windows 95, 98, dan Windows ME), dan Windows NT 
(Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 
2003, Windows Vista, Windows 7 (Seven) yang dirilis pada tahun 2009, dan 
Windows Orient yang akan dirilis pada tahun 2014)).  

 
2. Keluarga Unix  

Yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, seperti SCO UNIX, keluarga 
BSD (Berkeley Software Distribution), GNU/Linux, MacOS/X (berbasis kernel BSD 
yang dimodifikasi, dan dikenal dengan nama Darwin) dan GNU/Hurd.  

 
3. Mac OS  

Adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac 
atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 10.4 (Tiger). 
Awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10.5 (Leopard). 

 

Jenis Sistem operasi dibagi menjadi 2 : 

1. Sistem Operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) 
Interaksi dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan icon yang diperlihatkan 

dalam modus grafik. Contoh sistem operasi berbasis GUI adalah Windows, 

Machintos, Linux. 
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2. Sistem Operasi berbasis Text  
Interaksi dilakukan oleh user dengan cara mengetikkan perintah-perintah berupa 

teks pada sistem operasi. 

 
 

3. Spesifikasi Minimal Untuk Menginstal Sistem Operasi  
Spesifikasi Windows 98 :  
- Prosesor 66 MHz  
- RAM 16 MB  
- VGA 2 MB  
- 225 MB Free Harddisk Space  
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Spesifikasi Windows XP :  
- Prosesor 233 MHz  
- RAM 64 MB 
- VGA 2 MB  
- 3 GB Free Harddisk Space  
 
Spesifikasi Windows Vista :  
- Prosesor 800 MHz  
- RAM 512 MB  
- VGA 64 MB - 15 GB Free Harddisk Space  
 
Jika ingin menggunakan tampilan Aero, maka:  
- Prosesor 1GHz  
- RAM 1 GB  
- VGA 128 MB dengan DirectX 9.0 Support  
 
Spesifikasi Windows 7 :  
- Prosesor 1GHz  
- RAM 1 GB  
- VGA 128 MB dengan DirectX 9.0 Support  
- 16 GB Free Harddisk Space  
 
Spesifikasi Ubuntu :  
- Prosesor 300 MHz  
- RAM 64 MB  
- VGA 2 MB  
- 4 GB Free Harddisk Space  
 

Spesifikasi Windows MAC OS X Snow Leopard :  

- Mac Computer dengan prosesor Intel  

- RAM 1 GB  

- VGA 128 MB 

- 5 GB Free Harddisk Space 

 

4. Media Penyimpanan  
Kalau kita berbicara mengenai komputer maka tidak terlepas dengan media 
penyimpanan atau lebih dikenal dengan istilah 'storage'.  
Perkembangan media penyimpanan atau storage seiring dengan perkembangan 
perangkat keras atau hardware lain seperti prosesor. Perkembangan prosesor 
khususnya kelas PC (personal computer) kalau kita lihat tingkatannya sebagai berikut 
- XT, 286, 386, 486, Pentium I, Pentium II, Pentium III dan Pentium IV. Kemudian 
untuk media penyimpanan kalau kita lihat ke tahun-tahun di belakang. Awalnya kita 
berbicara mengenai KB (kilobyte = 1024 byte) kemudian berkembang menjadi MB 
(Megabyte = 1024 KB). Namun, saat ini sudah menggunakan GB (Gigabyte = 1024 
MB). Bahkan di bidang storage terutama backup, saat ini sudah mencapai Terabyte 
(TB = 1024 GB) dan sedang dikembangkan teknologi untuk mencapai tingkatan 
Petabyte (1024 TB).  
Kita lihat urutannya di tabel berikut ini:  

 
Byte  = 8 bits  
Kilobyte  = 1,024 bytes  
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Megabyte  = 1,048,576 bytes  = 1,024 KB  
Gigabyte  = 1,024 MB  
Terabyte  = 1,024 GB  
Petabyte  = 1,024 TB  
Exabyte  = 1,024 PB  
Zettabyte = 1,024 XB  
Yottabyte  = 1,024 ZB  

 
Tipe storage yang umum digunakan adalah menggunakan media magnetik dengan 2 
macam format yang berbeda yaitu 'fixed' / tetap dan 'removable' atau bisa dibawa / 
dipindah.  
- 'fixed' media adalah teknologi media storage di mana 'head' untuk tulis / baca dan 
medianya (disk platter) dalam satu unit yang sama contohnya harddisk.  
- removable media, adalah teknologi media storage di mana 'head' untuk tulis / baca 
terletak pada 'drive' dan cartridge (tape) untuk menyimpan data dan bisa 
dibawa/pindah contohnya yaitu tape drive dengan tape cartdrige. Media tape ini 
dapat dibawa atau disimpan di tempat yang terpisah dari drivenya. Ada keuntungan 
dengan media yang bisa dipindahkan ini, antara lain adalah tape selain bisa dibawa-
bawa dan bisa disimpan di lokasi lain, hal ini digunakan atau diimplementasikan 
dalam 'disaster recovery plan' atau rencana / prosedur terhadap bencana. Misalnya 
katakanlah gedung terbakar dan semua komputer dan informasi di dalam kantor 
tersebut habis terbakar. Dengan adanya tape media yang berisi data perusahaan 
yang sudah dibackup, meskipun tidak up-to-date atau bukan data terkini, namun 
setidaknya masih ada data perusahaan yang bisa digunakan atau data-data penting 
misalnya tagihan ke pelanggan, data penelitian dan data-data penting perusahaan 
lainnya.  
 
Masing-masing tipe media storage mempunyai ciri khas tersendiri berikut harga, 
unjuk kerja, handal, kelebihan serta kelemahannya.  
 
Kelebihan dan Kelemahan media penyimpanan :  
a. Flashdisk  
Kelebihan  
Bentuk yang kecil hingga mudah dibawa, Harga relative murah.  
Kelemahan  
Karena bentuk yang kecil, hingga rawan hilang. Removable storage, hingga data 
rawan rusak.  
 
b. Compact Disk  
Kelebihan  
Aman dari serangan virus, karena proses penulisan data pada disk membutuhkan 
sinar optik yang dikendalikan oleh software khusus.  
Kelemahan  
menyimpan file dalam bentuk copy cd adalah daya tahan replikasi cdnya yang tidak 
terlalu lama. Semakin sering di pakai maka permukaan cd vcd lama kelamaan akan 
semakin kasar dan penuh baret2 karena gesekan dengan head cd vcd rom. 
 

c. Harddisk  
Kelebihan  
Kapasitas besar, Pembacaan data lebih cepat, Relative tahan lama, Storage yang 
cukup aman  
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Kelemahan  
Harga relative mahal, Rawan terjadi bad sector, Bentuk fisik yang relative besar dan 
berat, Motor listrik yang memiliki batas usia tertentu, rata-rata 700.000 jam 
penggunaan, Mudah rusak jika terkena benturan fisik.  

 

VI. SUMBER/ALAT/BAHAN BELAJAR 

a. Modul Melakukan Instalasi Sistem Operasi Dasar 

b. Internet 

c. Powerpoint 

d. Perangkat Komputer, UPS, In Focus, Layar LCD. 

 

VII.  METODE PEMBELAJARAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 

a. Metode Pembelajaran Ceramah Plus Tanya jawab dan Tugas  

b. Model Pembelajaran  Student facilitator & Explaining. 
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VIII.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN KE 1 dan 2 
2 JAM@45 MENIT= 90 

menit) 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA WAKTU NILAI-NILAI 

Kegiatan Awal  Guru memperhatikan 
lingkungan kelas 

 Guru membuka pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam, berdoa bersama 
dan mengabsen siswa 

Appersepsi 

 Guru mengawali 
pelajaran dengan 
bercerita (ice breaking) 

 Guru memberikan 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
pengetahuan siswa 
tentang komputer  

 Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran dan  
kompetensi  dasar  yang 
hendak dicapai dalam 
pembelajaran. 

 Guru menyampaikan 
metode dan model 
pembelajaran yang 
hendak dilaksanakan. 

Metode Pembelajaran 
Ceramah  Plus Tanya Jawab 
dan tugas 
Metode ini adalah metode 
mengajar gabungan antara 
ceramah dengan Tanya 
jawab dan tugas 
Langkah-langkah CPTT : 
1. Penyampaian materi 

oleh guru 
2. Pemberian Peluang 

bertanya jawab antara 
guru dan siswa 

3. Guru memberikan tugas 
mandiri kepada siswa 

Model Pembelajaran 
Student Facilitator and 
Explaining 
Langkah-langkah SFE : 
1. Guru menyampaikan 

materi sesuai kompetensi 
yang ingin dicapai 

2. Guru 
mendemonstrasikan/men
yajikan materi 

3. Memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
menjelaskan kepada 
lainnya. 

4. Guru menyimpulkan 
ide/pendapat dari siswa 

5. Guru menerangkan 
semua materi yang 
disajikan saat itu 

6. Penutup 

 Siswa memperhatikan 
lingkungan kelas 

 Siswa menjawab salam dan 
berdoa 

 
 
 
 

 Siswa menjawab pertanyaan 
guru yang berkaitan dengan 
pengetahuannya 

 

 Siswa mendengar dan 
memperhatikan keterangan 
yang diberikan oleh guru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengar dan 
memperhatikan keterangan 
yang diberikan oleh guru  
 
 

 Siswa mengerjakan tugas 
mandiri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Menit Religius 
Disilpin  
Peduli 
Lingkungan 
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PERTEMUAN KE 1 dan 2 
2 JAM@45 MENIT= 90 

menit) 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA WAKTU NILAI-NILAI 

Kegiatan Inti Pertemuan I : 
Eksplorasi 

 Menanyakan kepada 
siswa tentang 
perkembangan komputer 

 Menanyakan kepada 
siswa tentang pengertian 
computer dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
Metode Ceramah dan Tanya 
Jawab dan Tugas 

 Guru menjelaskan 
tentang sistem komputer 

 Guru menjelaskan 
tentang 3 jenis 
perangkat pada sistem 
komputer 
 

Elaborasi 
memberikan kesempatan 
untuk berfikir, menganalisis 
perbedaan 3 jenis perangkat 
sistem komputer  
   
Memfasilitasi siswa melalui 
pemberian tugas  
1. Guru memberikan 

pertanyaan lisan kepada 
siswa sesuai dengan 
materi  

2. Guru memberikan tugas 
mandiri yang 
berhubungan dengan 
organisasi sistem  
komputer yang  
dikumpulkan pada 
pertemuan ke-2 

 
Pertemuan ke-2 : 
Eksplorasi 

 Menanyakan kepada 
siswa tentang organisasi 
sistem komputer  

 Menanyakan kepada 
siswa kegunaan sistem 
operasi  dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
Metode Ceramah dan Tanya 
Jawab dan Tugas 

 Guru menjelaskan 
tentang sistem operasi 

 Guru menjelaskan 
tentang jenis-jenis 
sistem operasi 

 Guru menjelaskan 
tentang media 
penyimpanan  
 

Elaborasi 
memberikan kesempatan 
untuk berfikir, menganalisis 
perbedaan 2 jenisvsistem 
operasi dan media 
penyimpanan 
 
   
Memfasilitasi siswa melalui 
pemberian tugas  
3. Guru memberikan 

 
 

 Siswa menjawab pertanyaan 
guru 

 

 Siswa menjawab pertanyaan 
guru 

 
 
 
 
 

 Siswa mendengar dan 
memperhatikan keterangan 
yang diberikan guru 

 
 
 
 
 

 Siswa menganalisis 
perbedaan 3 jenis sistem 
komputer 

 
 
 
 

 Siswa menjawab pertanyaan 
guru 

 
 

 Siswa mengerjakan tugas 
mandiri 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Siswa menjawab pertanyaan 
guru 

 

 Siswa menjawab pertanyaan 
guru 

 
 
 
 
 

 Siswa mendengar dan 
memperhatikan keterangan 
yang diberikan guru 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Siswa menganalisis 
perbedaan 2 jenis sistem 
operasi serta perbedaan 
macam-macam media 
penyimpanan 

 
 
 
 

70 Menit Rasa ingin tahu 
Jujur  
Mandiri 
Kreatif 
inovatif 
Komunikatif 
Ulet 
Disiplin 
Menghargai 
orang lain 
Tanggung Jawab 
Peduli sosial 
Menghargai 
akan prestasi 
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PERTEMUAN KE 1 dan 2 
2 JAM@45 MENIT= 90 

menit) 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA WAKTU NILAI-NILAI 

Kegiatan Akhir Konfirmasi  
Guru memberikan umpan 
balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan, pujian/ 
penghargaan terhadap 
keberhasilan siswa dalam 
menjawab pertanyaan. 
Guru memberikan 
memberikan motivasi 
kepada siswa yang kurang  
atau belum berpartisipasi 
aktif 

 Guru menutup pelajaran 
dengan salam 

 

 Siswa menyimpulkan materi 
pelajaran 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Siswa menjawab salam guru 

 
10 Menit 

 
Kreatif 
Gemar 
membaca 

 

IX. PENILAIAN 

A. Bentuk Penilaian 

 Tes Lisan 

 Tugas Mandiri tidak terstruktur (penugasan) 

 

B. Jenis Penilaian 

 Lisan 

 Mandiri tidak terstruktur (penugasan) 

 

C. SOAL :   

Pertemuan ke-1  :  

- Carilah informasi tentang macam-macam sistem operasi! 

Pertemuan ke-2 : 

-  Carilah informasi tentang  langkah-langkah instalasi windows xp dan windows seven ! 

 

D. Pedoman Penskoran 

- Nilai tugas (pekerjaan rumah) = 0 - 100 

                      

                      Pangkalpinang, 4 Juli 2012 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah                                                                  Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Drs. Satriyadi Muhayar                                                          Rizma Panca Patriani, S.T 

NIP 19521103 198203 1 004                                                 NIP 19810123 200604 2 006 
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                              RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SATUAN PENDIDIKAN : SMK Negeri 1 Pangkalpinang 

MATA PELAJARAN  : Melakukan Instalasi Sistem Operasi Dasar 

KELAS / SEMESTER  : X/ 1 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 menit ( 1 x Pertemuan) 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Melakukan Instalasi Sistem Operasi Dasar 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

Mempersiapkan instalasi sistem operasi berbasis GUI. 

 

III. INDIKATOR 

Pertemuan ke-3 : 

 Memasang dan mengakses media paket instalasi sistem operasi 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan ke-3 : 

 Memasang media paket instalasi sistem operasi 

 Menyiapkan Log-sheet/report-sheet 

 Mengatur BIOS 

 Mengidentifikasikan jenis-jenis file yang digunakan dalam instalasi sistem operasi. 
Menyediakan perangkat komputer dengan konfigurasi hardware yang sesuai untuk 
instalasi sistem operasi berbasis GUI 
 

V. MATERI AJAR 

Pertemuan ke-3 :  

 Jobsheet  

Nama : ………………… 
Program Studi Keahlian : Teknik 
Komputer dan Informatika 

Kelas : X Multimedia Kompetensi Keahlian : Multimedia 

Bidang Studi Keahlian : Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Topik : Instalasi Windows XP Professional 

 

1. Tujuan 

a. Memahami instalasi sistem operasi windows xp 

b. Dapat melakukan instalasi sistem operasi windows xp 

2. Teori Singkat 

Windows merupakan system operasi yang diluncurkan oleh Microsoft Corporation 

sebagai salah satu sistem operasi yang paling baik, karena system operasi 

Windows XP memiliki beberapa kelebihan yakni : 

1. Mudah dalam Installasi 

2. Sangat baik dalam pendeteksian serta penginstallandriver 

3. Mendukung penggunaan peripheral penyimpan data seperti : flashdisk, ipod, 

mp3 player, dll 
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3. Peralatan 

1. 1 Unit Personal Komputer 

2. 1 CD/DVD Instalasi Windows XP 

 

4. Langkah Kerja 

a. pertama nyalakan komputer, kemudian tekan kombinasi tombol untuk masuk 

ke menu utama BIOS. (biasanya dengan menekan 

tombol F2 atau Delete pada keyboard) 

b. setelah masuk ke menu utama BIOS, langkah selanjutnya adalah ubah first 

boot komputer dari Harddisk atau yang lainnya ke CD-ROM. Caranya masuk 

ke menu Boot, lalu pada 1st Boot Device ganti dengan CD-ROM. Setelah itu 

masukkan CD instalasi Windows Windows XP ke CD-ROM 

c. kemudian simpan konfigurasi BIOS dengan cara menekan tombol F10 pada 

keyboard, kemudian pilih (yes) untuk menyimpan konfigurasi 

lalu enter, kemudian komputer pun akan merestart 

d. setelah komputer selesai merestart, maka akan ada tampilan “press any key 

to boot from CD...” (gambar 4). Tekan tombol apa saja pada keyboard untuk 

melanjutkan. Setelah itu akan ada tampilan ”setup is inspecting your 

computer’s hardware configuration…”(gambar 5). Pada bagian ini anda harus 

tunggu sebentar, karena Windows sedang mendeteksi konfigurasi dari 

hardware yang kita gunakan 

e. setelah itu masuk ke bagian Windows Setup. Tunggu sebentar untuk 

melanjutkan 

f. pada bagian ini tekan Enter untuk menginstall Windows tekan F8 untuk 

melanjutkan proses instalasi 

g. sekarang anda akan masuk ke bagian partisi Harddisk. Tekan C untuk 

membuat partisi pada Harddisk 

h. pada bagian ini masukkan kapasitas Harddisk sesuai dengan yang anda 

inginkan. Tetapi jika anda hanya ingin membuat 1 partisi, tekan Enter saja 

i. sekarang Harddisk telah di partisi. Langkah selanjutnya adalah 

tekan Enter untuk menginstall Windows XP Professional 

j. pada bagian ini pilih ”Format the partition using the NTFS file system”, 

kemudian tekan enter 

k. setelah itu partisi yang tadi kita gunakan untuk menginstall windows XP 

Professional akan di format 

l. selanjutnya komputer akan mengcopy data. Tunggu hingga loading selesai 

m. pada bagian ini tunggu sebentar untuk melanjutkan proses instalasi 

n. setelah itu komputer akan meminta untuk Restart. TekanEnter untuk 

merestart komputer 

o. setelah selesai merestart komputer akan loading Windows lalu melanjutkan 

proses instalasi seperti gambar dibawah ini 

p. pada “Regional and Languages Options” klik Next 

q. pada “Personalize Your Software” masukkan nama dan organisasi kita, lalu 

klik Next 

r. setelah itu pada “your Product Key” masukkan CD Key atau Serial Number 

Windows XP Professional (FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-

2B7Q8). Biasanya terdapat pada kemasan CD Windows XP yang kita 

beli. Setelah selesai dimasukkan, klik Nex 
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s. pada “Computer Name and Administrator Password”masukkan password 

untuk Administrator, tapi jika tidak mau diberikan password klik Next saja 

untuk melanjutkan 

t. pada ”Date and Time Settings”, ubah Date&Time dan Time Zone sesuai 

dangan waktu dan tempat dimana kita berada. Jika sudah diubah klik Next 

u. kemudian komputer akan melanjutkan loading 

v. pada ”Networking Settings”, pilih Typical Settings, kemudian klik Next untuk 

melanjutkan 

w. pada ”Workgroup or Computer Domain”, pilih No, kemudian klik Next 

x. kemudian komputer akan melanjutkan loading 

y. setelah selesai loading, komputer akan merestart secara otomatis, lalu akan 

loading Windows XP Professional untuk pertama kalinya 

 

 BIOS 

Pada BAB ini kita akan melakukan beberapa proses instalasi dan konfigurasi dual booting, yang 

bertujuan untuk menjadikan satu unit komputer siap pakai. Langkah-langkah yang akan kita 

lakukan adalah : 

1. Manajemen Harddisk 

2. Instalasi Sistem Operasi  

3. Instalasi Sistem Hardware 

4. Instalasi Program Aplikasi 

5. Tips dan Trik  

 

Hal yang diperlu dipersiapkan pada saat melakukan proses instalasi ini adalah : 

1. CD atau Disket Start Up/Bootable 

2. CD Windows XP Profesional 

3. CD Driver Mainboard 

4. CD Program Aplikasi  

 .1 Setting bios 

 4.1.1 Cara Masuk ke Dalam BIOS  

 

Singkatan  dari Basic Input Output System. 

Suatu program kecil yang terletak di chip motherboard berguna untuk mengatur dan 

mengontrol hardware komputer sebelum sistem operasi diload  
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Untuk dapat masuk ke dalam BIOS ada beberapa cara. Cara yang sering digunakan pada 

komputer adalah : 

 1.HidupkanKomputer 

2.TekanTombolDeletepadaKeyboard 

3. Jika benar maka akan muncul menu BIOS seperti gambar disamping  

 

Cara lain untuk masuk ke dalam setting BIOS bisa dengan cara menekan tombol : 

 - F1 

- F2 

- Ctrl-Esc, dll. 

Untuk mengetahui cara masuk ke dalam setting BIOS kita bisa melihat buku manual yang 

disertakan pada saat kita membeli Mainboard, atau kita bisa lihat tampilan saat komputer 

menyala pertama kali. 

 

BIOS yang terdapat pada komputer tidak selalu sama, hal ini disebabkan karena berbeda 

merk antar BIOS, namum pada dasarnya tujuannya sama, hanya berbeda sedikit bahasa dan 

lokasi penempatan setting. Contoh merk BIOS : 

1.AMIBIOS 

2.AWARDBIOS 

3. PHONIEX BIOS, Dll  

 

 Mensetting BIOS 

 Program BIOS Setup yang memungkinkan pengguna untuk mengubah konfigurasi komputer 

(tipe harddisk, disk drive, manajemen daya listrik, kinerja komputer, dll) sesuai keinginan.  

 BIOS juga sering disebut sebagai ROM BIOS karena pada awalnya BIOS disimpan dalam chip 

memori hanya bisa baca (ROM) dalam motherboard.  

 Mengapa disimpan di dalam ROM, adalah agar BIOS dapat dieksekusi pada waktu komputer 

dinyalakan, tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan 

terlebih dahulu (yang memakan waktu lama).  

 BIOS dalam komputer PC modern disimpan dalam chip ROM yang dapat ditulisi ulang 

secara elektrik atau Flash ROM. Karena itulah, sekarang sebutan Flash BIOS lebih populer 

dibandingkan dengan ROM BIOS.  

 

 

Pada tampilan BIOS bagian bawah ada beberapa tombol kunci yang bisa kita gunakan saat 

mengatur setting BIOS, yaitu : 
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 F1 

Untuk memanggil menu Help / pertolongan  

 F5 

Untuk menampilkan setting lama 

 F6 

Untuk memanggil setting standar/normal 

 F7 

Untuk memanggil setting yang lebih baik dan ketat  

 F10 

Untuk keluar setup dan menyimpannya  

 Esc 

Untuk keluar setting dan setup tanpa menyimpan  

 Page Up/Down 

Untuk memilih setting dan mengaktifkannya  

 Shift +F2 

Untuk merubah setting warna tampilan  

 

Alur proses Booting / Bootup  
Saat kita menyalakan komputer dengan menekan tombol Power, maka pertama-tama 
komputer akan mengecek kondisi power supply itu sendiri dan akan memberikan 
indikator tersebut akan diterima oleh processor bahwa sinyal power adalah baik.  
Saat dikenali sumber tegangan maka CPU akan membaca ROM-BIOS. Apabila kode ini 
telah terbaca maka ROM-BIOS akan segera mengecek fungsi-fungsi bagian utama 
hardware, apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak.  
Jika booting yang dilakukan secara cold-boot, maka ROM-BIOS melakukan 
memerintahkan secara penuh pada POST (Power On Self Test). Namun jika booting 
yang dilakukan adalah warm-boot maka hanya sebagian test memori pada POST hanya 
membaca sebagian. Jadi POST bisa menjelaskan tentang keberadaan komponen-
komponen seperti melakukan inisialisasi video adapter, card video, dan memori video, 
dan selanjutnya menampilkan informasi konfigurasi atau beberapa kesalahan. 
Sedangkan BIOS mengidentifikasi tampilan versi BIOS, pabrik pembuat, dan tanggalnya. 
Selain itu melakukan pengetesan terhadap memori beberapa kapasitas memori yang 
bisa digunakan. Dan yang juga penting bahwa pada saat ROM BIOS melakukan startup 
secara rutin akan menampilkan informasi yang disimpan di CMOS tentang kondisi 
Sistem operasi, floppy, CD-Rom, dan harddisk.  
Setelah proses test selesai dan semua hardwarde teridentifikasi baik, maka BIOS akan 

mencari dimana sistem operasi berada, umumnya sistem operasi ini berada pada 
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storage device. Urutan pencarian sistem operasi pada storage device pada BIOS 

berdasarkan pada settingan boot sequence BIOS itu sendiri. 

 
 

 
 

 Jika kita akan menginstal sistem operasi dari sebuah CD maka rubah urutan Boot 

sequnce yaitu CDROM pada urutan pertama, tetapi jika sistem operasi sudah terinstal 

di komputer kita rubah urutan Boot sequence yaitu HDD pada urutan pertama. Setelah 

merubah pengaturan boot sequence jangan lupa untuk menyimpan dengan cara tekan 

F10 atau pilih menu Save & Exit Setup. 

 

VI. SUMBER/ALAT/BAHAN BELAJAR 

a. Modul Melakukan Instalasi Sistem Operasi Dasar 

b. Jobsheet 

c. Internet 

d. Powerpoint 

e. Perangkat Komputer, UPS, In Focus, Layar LCD. 

 

VII.  METODE PEMBELAJARAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 

a. Metode Pembelajaran Ceramah Plus Tanya jawab dan Tugas  

b. Model Pembelajaran  Student facilitator & Explaining. 
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VIII.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN KE-3 
2 JAM@45 MENIT= 90 

menit) 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA WAKTU NILAI-NILAI 

Kegiatan Awal  Guru memperhatikan 
lingkungan kelas 

 Guru membuka pelajaran 
dengan mengucapkan salam, 
berdoa bersama dan 
mengabsen siswa 

Appersepsi 

 Guru mengajak siswa untuk 
mengumpulkan tugas langkah 
kerja instalasi windows xp, 
windows 7.  

 mengawali pelajaran dengan 
bercerita (ice breaking) 

 Guru memberikan 
pertanyaan yang berkaitan 
dengan materi BIOS 

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan  
kompetensi  dasar  yang 
hendak dicapai dalam 
pembelajaran. 

 Guru menyampaikan metode 
dan model pembelajaran 
yang hendak dilaksanakan. 

Metode Pembelajaran Ceramah  
Plus Tanya Jawab dan tugas 
Metode ini adalah metode 
mengajar gabungan antara 
ceramah dengan Tanya jawab 
dan tugas 
Langkah-langkah CPTT : 
1. Penyampaian materi oleh 

guru 
2. Pemberian Peluang bertanya 

jawab antara guru dan siswa 
3. Guru memberikan tugas 

mandiri kepada siswa 
Model Pembelajaran Student 
Facilitator and Explaining 
Langkah-langkah SFE : 
1. Guru menyampaikan materi 

sesuai kompetensi yang ingin 
dicapai 

2. Guru 
mendemonstrasikan/menyajik
an materi 

3. Memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
menjelaskan kepada lainnya. 

4. Guru menyimpulkan 
ide/pendapat dari siswa 

5. Guru menerangkan semua 
materi yang disajikan saat itu 

6. Penutup 

 Siswa memperhatikan 
lingkungan kelas 

 Siswa menjawab salam 
dan berdoa 

 
 
 

 Siswa mengumpulkan 
tugas 

 
 

 Siswa menjawab 
pertanyaan guru yang 
berkaitan dengan 
pengetahuannya 

 Siswa mendengar dan 
memperhatikan 
keterangan yang 
diberikan oleh guru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengar dan 
memperhatikan 
keterangan yang 
diberikan oleh guru  
 
 

 Siswa mengerjakan 
tugas mandiri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Menit Religius 
Disilpin  
Peduli Lingkungan 
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PERTEMUAN KE-3 
2 JAM@45 MENIT= 90 

menit) 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA WAKTU NILAI-NILAI 

Kegiatan Inti Pertemuan 3 : 
Eksplorasi 

 Menanyakan kepada siswa 
tentang kegunaan jobsheet 
dalam kehidupan sehari-hari 

 
Metode Ceramah dan Tanya 
Jawab dan Tugas 

 Guru menjelaskan tentang 
jobsheet 

 Guru menjelaskan tentang 
BIOS dan langkah-langkah 
mensetting BIOS 
 

Elaborasi 
memberikan kesempatan untuk 
berfikir, menyiapkan jobsheet 
instalasi 
   
Memfasilitasi siswa melalui 
pemberian tugas  
1. Guru memberikan pertanyaan 

lisan kepada siswa sesuai 
dengan materi  

2. Guru memberikan tugas 
mandiri mempersiapkan 3 
jobsheet instalasi: 

- windows xp 
- windows seven 
- linux ubuntu 
tugas dikumpulkan pada 
pertemuan ke-4  

 
 

 Siswa menjawab 
pertanyaan guru 

 
 
 
 
 

 Siswa mendengar dan 
memperhatikan 
keterangan yang 
diberikan guru 

 
 

 Siswa menganalisis 
perbedaan 3 jenis sistem 
komputer 

 
 
 

 Siswa menjawab 
pertanyaan guru 

 

 Siswa mengerjakan tugas 
mandiri 

 
 
 
 

70 Menit Rasa ingin tahu 
Jujur  
Mandiri 
Kreatif 
inovatif 
Komunikatif 
Ulet 
Disiplin 
Menghargai 
orang lain 
Tanggung Jawab 
Peduli sosial 
Menghargai akan 
prestasi 
 
 
 

Kegiatan Akhir Konfirmasi  
Guru memberikan umpan balik 
positif dan penguatan dalam 
bentuk lisan, pujian/ 
penghargaan terhadap 
keberhasilan siswa dalam 
menjawab pertanyaan. 
Guru memberikan memberikan 
motivasi kepada siswa yang 
kurang  atau belum 
berpartisipasi aktif 

 Guru menutup pelajaran 
dengan salam 

 

 Siswa menyimpulkan 
materi pelajaran 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Siswa menjawab salam 
guru 

 
10 Menit 

 
Kreatif 
Gemar membaca 

 

IX. PENILAIAN 

A. Bentuk Penilaian 

 Tes Lisan 

 Tugas Mandiri 

 Tes Tertulis 

 

B. Jenis Penilaian 

 Lisan 

 Tugas Mandiri 

 Ulangan Harian 
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C. SOAL :    

- Buatlah jobsheet instalasi untuk : 

 Windows XP 

 Windows 7 (Seven) 

 Linux Ubuntu 

 

Ulangan Harian I (Pertemuan ke-4)  

1. Sebutkan 3 perangkat sistem komputer….     (Point 10) 

2. Jelaskan 4 pengkat hardware komputer ….    (Point 20) 

3. Jelaskan jabatan-jabatan umum pemakai komputer ….   (point 30) 

4. Jelaskan  3 sistem operasi dasar ….     (point 30) 

5. Jelaskan tentang mensetting BIOS ….     (point 10) 

 

D. Kunci Jawaban  

1. 3 perangkat sistem komputer : 

 Hardware (Perangkat Keras)  

 Software (Perangkat Lunak)  

 Brainware (Pemikir)  
 

2. 4 perangkat hardware komputer ….. 

- Perangkat masukan (input device)  
Contoh : Keyboard, Mouse, Joystick, Scanner, Card reader, Barcode, dll  
- Perangkat Proses (process device)  
Contoh : Processor, Motherboard, dll.  
- Perangkat keluaran (output device), dan  
Contoh : Printer, Speaker, Monitor, Platter, Card reader, dll.  
- Perangkat penyimpanan (memory/storage device)  
Contoh : ROM, RAM, Harddisk, CD Drive, Flash Disk, dll. 
 

3. Jabatan-jabatan umum pemakai komputer …. 

Operator  
Bertugas memasukkan data, mengeluarkan hasil (mencetak). Seorang operator 
setidaknya harus menguasai pengetahuan dasar tentang sistem operasi yang 
sedang dipakai dan menguasai beberapa paket.  
 

Programmer  
Bertugas membuat suatu program yang akan digunakan oleh suatu 
instansi/perusahaan. Selain membuat program, seorang programmer juga harus 
mampu meng-upgrade program untuk melakukan penyesuaian dan minimal 
menguasai dengan baik suatu bahasa pemrograman. Selain itu pemahaman 
terhadap suatu masalah dan kemampuan mengimplementasikan dalam bentuk 
program juga sangat diperlukan.  
 

System Analyst  
Bertugas mengidentifikasikan masalah, merencanakan dan menyusun system 
komputerisasi yang sesuai dengan masalah dalam bentuk diagram, denah, garis 
besar proses, bentuk masukan dan keluaran. Seorang system analis tidak perlu 
membuat program tetapi harus memiliki pengetahuan yang baik terhadap 
bahasa pemrograman,  
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paket-paket program, manajemen, dll yang terkait dengan masalah yang akan 
dikomputerisasi.  
 

 EDP  
Bertugas mempersiapkan rencana jangka panjang / pendek dari 
departemennya, menetapkan prosedur-prosedur yang harus dtempuh, dan 
menyampaikan anggaran untuk departemennya. Seorang EDP harus menguasai 
ilmu-ilmu komputer dan juga berbagai macam aplikasi yang pernah dibuat oleh 
departemenya. 
 

4. 3 Sistem Operasi Dasar : 

1. Keluarga Microsoft Windows  
Yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment (versi 1.x hingga 
versi 3.x), Windows 9x (Windows 95, 98, dan Windows ME), dan Windows NT 
(Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 
Server 2003, Windows Vista, Windows 7 (Seven) yang dirilis pada tahun 2009, 
dan Windows Orient yang akan dirilis pada tahun 2014)).  
 
2. Keluarga Unix  
Yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, seperti SCO UNIX, keluarga 
BSD (Berkeley Software Distribution), GNU/Linux, MacOS/X (berbasis kernel BSD 
yang dimodifikasi, dan dikenal dengan nama Darwin) dan GNU/Hurd.  
 
3. Mac OS  
Adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac 
atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 10.4 (Tiger). 
Awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10.5 (Leopard). 
 

5. 2 jenis sistem operasi  

1. Sistem Operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) 
Interaksi dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan icon yang 

diperlihatkan dalam modus grafik. Contoh sistem operasi berbasis GUI 

adalah Windows, Machintos, Linux. 

2.  Sistem Operasi berbasis Text  
Interaksi dilakukan oleh user dengan cara mengetikkan perintah-perintah 

berupa teks pada sistem operasi. 

 

E. Pedoman Penskoran 

- Nilai penugasan   = 0 – 100 

- Nilai Ulangang Harian  = 0 – 100 

F. Pengayaan / Remedial 

                

                      Pangkalpinang, 4 Juli 2012 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah                                                                  Guru Mata Pelajaran 
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