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MATERI 

 

Mungkin anda tidak asing lagi dengan kata- kata windows. Windows 8 merupakan nama dari 

versi terbaru Microsoft Windows, serangkaian sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft 

untuk digunakan pada komputer pribadi, termasuk komputer rumah dan bisnis, laptop, netbook, 

tablet PC, server, dan PC pusat media. Sistem operasi ini menggunakan mikroprosesor ARM 

selain mikroprosesor x86 tradisional buatan Intel dan AMD. Antar muka penggunanya diubah 

agar mampu digunakan pada peralatan layar sentuh selain mouse dan keyboard, sehingga 

Windows 8 di desain untuk perangkat tablet sentuh. 

 

Microsoft secara resmi mengumumkan jadwal perilisan sistem operasi terbaru, Windows 8 pada 

26 Oktober 2012, bersamaan dengan peluncuran komputer perdana yang menggunakan 

Windows 8. 

 

Microsoft kini telah mengeluarkan Windows 8 Enterprise yang memiliki fitur paling  lengkap di 
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antara versi Windows 8 lainnya, seperti layar mulai yang memiliki pilihan latar belakang yang 

lebih banyak dan penuh warna. 

 

Pada 29 Februari 2012 Microsoft juga telah merilis Versi Consumer Preview sebelum di 

keluarkannya versi beta pada bulan Maret 2012. Microsoft juga telah merilis Versi Release 

Preview , ini merupakan versi terakhir percobaan Windows 8, yang tidak akan di utak atik lagi 

jika tidak ditemukan bug yang terlalu besar. 

 

Pengembangan Windows 8 sudah dimulai sebelum Windows 7 diluncurkan pada tahun 2009. 

Pada akhir Januari 2011, di Consumer Electronics Show (CES), Microsoft mengumumkan 

bahwa Windows 8 akan mendukung mikroprosesor ARM selain mikroprosesor x86 dari Intel, 

AMD dan VIA Technologies. Tanggal 1 Juni 2011, Microsoft secara resmi meluncurkan 

antarmuka pengguna baru Windows 8 dan fitur-fitur tambahan lain di Taipei Computex 2011 di 

Taipei (Taiwan) yang dipresentasikan oleh Mike Angiulo dan di D9 conference in California 

(United States) by Julie Larson-Green and Microsoft's Windows President Steven 

Sinofsky.[9][10] Blog "Building Windows 8" yang diluncurkan tanggal 15 Agustus 2011 

memaparkan rincian fitur dan proses pengembangan Windows 8. 

 

Dalam artikel saya kali ini yang berjudul Sukses Instalasi windows 8 dalam Virtual Box, saya 

akan menjelaskan mengenai tata cara proses instalasi windows 8 yang benar dan mudah 

dalam virtual Machine. Proses penginstalan windows 8 di dalam virtual machine ini tidak akan 

mengubah tampilan PC atau Laptop anda jika sebelumnya memakai windows 7 ataupun XP. 

Berikut langkah- langkah proses instalasinya: 

 

1.Terlebih dahulu anda buka virtual box yang telah di instal sebelumnya. 

     

http://4.bp.blogspot.com/-NW0J3sMnPXY/UUX-V5tJ0QI/AAAAAAAAANs/FvN76YxsDYs/s1600/24.jpg
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seperti yang terlihat diatas,bahwa pada layar preview telah tertulis nama Ubuntu Ninda 

Prastika. Hal tersebut menandakan bahwa virtual sudah berhasil terinstal dengan baik dan 

bisa untuk digunakan. 

2.  Selanjutnya,klik pada menu new maka tampilan kotak dialog yang akan keluar adalah 

sebagai berikut: 

       

Isikan nama Windows 8 untuk kotak name,Pilih type Microsoft Windows dan isilah versi 

Windows 8 dan klik next. 

3. Kemudian,pada tampilan berikutnya kita akan mengatur tentang kapasitas memory untuk 

kapasitas virtual Machine.  

     

http://1.bp.blogspot.com/-DUuiRVezSVQ/UUX-kI1mFkI/AAAAAAAAAN0/N2y15MFLOI0/s1600/23.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-D9Sv0HhD3q8/UUX-wY_GRiI/AAAAAAAAAN8/YAS2Sz618zM/s1600/22.jpg


Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2012 IlmuKomputer.Com 
 
 
 

Seperti yang terlihat diatas,ukuran memory yang direkomendasikan adalah 1MB. Jika anda 

setuju dengan rekomendasi memori tersebut klik next,namun jika anda ingin merubahnya lebih 

besar tidak masalah tapi sesuaikan dengan kapasitas RAM PC atau laptop anda. 

 

4. Selanjutnya,adalah menentukan kapasitas hard drive pada Virtual Machine. 

     

Seperti terlihat diatas ada tiga pilihan untuk memilih hard drive untuk Virtual Machine anda 

lalu klik create. 

5. Kemudian anda tentukan tipe file untuk Hard Drive Virtual Machine anda seperti yang terlihat 

pada gambar berikut ini. 
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6. Pada langkah ini,anda dapat menentukan kemampuan ukuran pada hard drive. 

    

Perbedaan dynamically allocated dan fixed size adalah kemampuan kapasitas memory nya. 

Jika dynamically kapasitas memory nya terbatas dan tidak dapat menyesuaikan dengan 

otomatis. Sedangkan untuk fixed size,kapasitas memori nya bisa lebih besar. 

 

7.Kemudian,masuk pada ukuran dan penentuan lokasi file. 
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8. Klik create pada langkah nomor 7,dan akan didapatkan tampilan seperti berikut. 

     

 

9. Klik start,maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. 

     

 

http://2.bp.blogspot.com/-HGpPSym57vU/UUYABy3U5II/AAAAAAAAAOk/xqFW8eM0xoY/s1600/17.jpg
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10. Tunggu beberapa saat,hingga akhirnya muncul tampilan seperti berikut. 

       

       proses di atas adalah loading untuk menuju ke tahap selanjutnya. 

11. Setelah proses loading berakhir,maka tampilan yang muncul adalah sebagai berikut. 
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Pada kolom yang tersedia diatas,isikan bahasa yang digunakan untuk menginstall,waktu 

dan metode inputan. Lalu klik next. 

12. Lalu,tampilan windows 8 selanjutnya akan masuk pada proses installing seperti yang terlihat 

pada gambar dibawah ini. 

      

      Klik install now untuk melakukan proses installing windows 8. 

13. Selanjutnya,anda akan memilih OS yang ingin kamu install. 

       

Diatas,ada beberapa pilihan berbagai jenis Windows 8. Namun,pada percobaan kali ini saya 

akan memilih Windows 8 Enterprise. Mengenai jenis-jenis windows 8 yang tersedia 

diatas,saya sudah memberikan penjelasan nya pada pendahuluan. Klik next apabila anda 

sudah menentukan jenis OS apa yang anda akan install. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-t4nRCxEAa0E/UUYA9TSlBBI/AAAAAAAAAPM/mdToxJ0ivcQ/s1600/4.jpg
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14. Kemudian,anda akan membaca license. Dan apabila anda setuju klik accept dan klik next. 

      

15. Pada langkah ke 15 ini,tentukanlah type instalasi yang kamu inginkan. 

      

Pada proses instalasi berikut ini,saya memilih Custom karena data tidak akan berpindah dari 

yang sebelumnya berada pada windows 7 menjadi di windows 8. Jika anda memilih 

upgrade,maka sebelumnya anda sudah mempunyai OS Windows 8 di PC atau laptop anda 

dan ingin diperbaharui atau di upgrade. 
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16.  Kemudian tentukan lokasi dimana kamu akan meletakkan windows 8 tersebut. Lalu klik 

Next. 

        

 

17. Selanjutnya adalah masuk pada tahap installing windows 

       

18. Tunggu beberapa saat untuk proses installing pada langkah ke-17. Lalu tampilan yang 

muncul adalah sebagai berikut. 
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      Disini anda dapat memilih pilihan warna untuk tampilan windows 8 di PC atau di laptop   

anda. Sesuaikan dengan selera anda. 

19. Selanjutnya,anda bisa menuliskan account pribadi sebagai Microsoft Account untu masuk  

dalam windows 8. 

       

Seperti yang telah dijelaskan di atas,bahwa terdapat beberapa keuntungan bila kamu 

masuk ke windows dengan microsoft account. Isikan alamat email anda untuk membuat 

Microsoft Account. Klik next untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. 

20.  Setelah anda klik next pada langkah ke -19 maka tampilan yang muncul adalah sebagai 

berikut. 

        

21.  Selanjutnya,anda akan masuk ke PC anda dan anda dapat menggunakan microsoft account 

yang telah   anda buat sebelumnya. 
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22.Berikut tampilan windows 8 yang telah berhasil di install. 
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