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Preface.

Artikel ini merupakan dokumentasi saya setelah melakukan instalasi nvdia driver pada sistem operasi 
ubuntu lucid saya. Instalasi driver ini perlu adanya bagi anda yang menggunakan VGA Card dengan 
chipset nvidia sebagai video graphic card untuk komputer anda, untuk mengaktifkan beberapa fitur 

nvidia graphic card anda seperti 3D Acceleration dll. Setelah driver nvidia ini terinstal, maka anda juga 
dapat menggunakan beberapa desktop effect yang secara otomatis aktif (beberapanya perlu di aktifkan 

terlebih dahulu melalui menu compizconfig setting manager).

What will you learn.

Menggunakan terminal (shell) & perintah dasarnya
Stop X-Server
Start X-Server

Instalasi shell script
instalasi compizconfig setting manager

mengaktifkan beberapa fitur desktop effect ubuntu lucid 10.4
Disable nouveau driver



Let We Begin :-)

➢ Download driver nvidia yang sesuai dengan tipe graphic card nvidia yang anda miliki pada 
situs resmi nvidia. Pada section download driver anda akan diminta menentukan seri nvidia 
graphic  yang  drivernya  akan  anda  download  beserta  system  operasi  anda.  Setelah  proses 
download selesai dilakukan maka anda akan mendapatkan driver nvidia anda dengan type file 
executable shell script seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :

Untuk mempermudah proses instalasi saya sengaja meletakan driver nvidia yang telah saya  
download pada directory “home” saya.

➢ Pada keyboard anda tekan  “ctrl+alt+f1” untuk masuk ke dalam modus terminal dengan run 
level 3, kemudian ketik login name anda dan masukan password login anda

➢ Login sebagai root – sudo su, kemudian masukan password root anda

➢ Matikan X-Server untuk melakukan proses instalasi nvidia driver anda - #/etc/init.d/gdm stop

➢ Kemudian pindah ke direktory anda menyimpan driver nvidia yang telah anda download (saya 
meletakannya pada directory “home”)

➢ Untuk melihat list direktory anda dapat menggunakan perintah “ls” (list)



➢ Driver nvidia yang telah di download umumnya memiliki nama NVIDIA-Linux.... .run
sebagai contoh nama driver nvidia yang telah saya download bernama NVIDIA-Linux-x86-
256.53.run

➢ Instalasi driver nvidia anda – sh NVIDIA-Linux-x86-256.53.run. Anda akan masuk kedalam 
graphical interface nvdia installer, perhatikan dengan seksama beberapa petunjuk yang tersedia 
untuk melakukan instalasi

➢ Instalasi nvdia driver akan mendisable “nouveau driver” sebagai default driver untuk graphic 
card  video  anda,  jika  terdapat  keterangan  “error  instalation”  anda  bisa  menghiraukannya 
kemudian lakukan proses reboot untuk mendisable “nouveau driver” kemudian lakukan proses 
instalasi nvidia driver kembali dengan perintah “#reboot” #tanpa tanda kutip

➢ Pada saat proses booting sytem, anda akan melihat resolusi monitor anda berubah menjadi low 
karena nouveau driver yang terload secara otomatis pada saat booting telah di-disable, kita akan 
menggantikan nouveau driver ini dengan nvdia driver graphic card yang kita miliki.

➢ Pada keyboard anda tekan  “ctrl+alt+f1” untuk masuk ke dalam modus terminal dengan run 
level 3, kemudian ketik login name anda dan masukan password login anda lagi.

➢ Login sebagai root – sudo su, kemudian masukan password root anda lagi.

➢ Matikan X-Server untuk melakukan proses instalasi nvidia driver anda - #/etc/init.d/gdm stop

➢ Kemudian pindah ke direktory anda menyimpan driver nvidia yang telah anda download (saya 
meletakannya pada directory “home”)

➢ Instalasi  driver nvidia anda  lagi  –  sh  NVIDIA-Linux-x86-256.53.run.  Anda akan masuk 
kedalam graphical interface nvdia installer, perhatikan dengan seksama beberapa petunjuk yang 
tersedia untuk melakukan instalasi

➢ Proses intalasi nvdia driver akan berlangsung

➢ Konfirmasikan opsi dialog instalasi untuk mengaktifkan nvidia-config secara otomatis untuk 
menjalankan driver nvidia secara otomatis pada saat startup

➢ Proses instalasi nvidia driver selesai dilakukan

➢ Kemudian  lakukan  proses reboot  untuk  mengaktifkan  nvidia  driver  anda  dengan  perintah 
“#reboot” #tanpa tanda kutip

➢ Untuk  masuk  ke  dalam  X-Server anda  kembali  anda  bisa  mengetikan  perintah  - 
#/etc/init.d/gdm start

➢ Instalasi nvidia-driver telah selesai dilakukan



Jika  proses  instalasi  nvidia-driver  anda  telah  berhasil  dilakukan  maka  anda  dapat  melihat  menu 
“NVIDIA  X  Server  Setting”  pada  system  preference  anda,  anda  dapat  membuka  menu  untuk 
melakukan beberapa pengaturan yang anda butuhkan.

Instalasi compizconfig setting manager untuk mengaktifkan beberapa desktop effect

➢ Masuk ke dalam terminal  anda (shortcut  “ctrl+alt+T”)  kemudian login sebagai  root  dengan 
perintah “sudo su”, masukan password root anda kemudian ketikan perintah “#apt-get install 
compizconfig-settings-manager”

➢ Setelah  proses  instalasi  selesai  maka  anda  akan  mendapatkan  menu  compizconfig  setting 
manager pada system preference anda, buka menu untuk mengaktifkan beberapa desktop effect 
menarik yang anda inginkan.



(Menu compizconfig setting manager)

Disable nouveau driver

Ada kalanya setelah melakukan proses reboot untuk melakukan proses instalasi nvidia driver anda anda 
akan menemukan error instalasi nvidia driver, hal ini disebabkan nouveau driver yang kembali ter-load 
setelah proses reboot system dilakukan, untuk mengantisipasi error ini anda dapat mendisable modul 
nouveau driver terlebih dahulu pada kernel linux anda.

➢ perintah  “#gedit  /etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer.conf”  #masuk  ke  dalam  terminal 
terlebih dahulu-login sebagai root-kemudian masukan password root anda, 

➢ pada akhir baris ketik “blacklist nouveau” untuk mendisable modul nouveau driver, save, 
kemudian lakukan proses update dengan perintah “#update-initramfs -u”. 

➢ Reboot  system  dengan  perintah  “#reboot”,  setelah  proses  reboot  berlangsung  anda  akan 
mendapat graphic monitor anda menjadi low karena modul nouveau driver telah di disable, 
lakukan langkah-langkah instalasi nvidia driver di atas untuk mengaktifkan nvidia driver anda.



“Disable nouveau modul driver”

Tips Mengetahui Seri Driver NVIDIA Graphic Card Anda

untuk mengetahui seri driver nvidia yang anda miliki anda bisa mengetikan perintah “lspci -nn | grep 
VGA 

 
Semoga Bermanfaat - pujanggaitusudahmati


