
catatansaad.wordpress.com                                             Friday, may 29, 2009          10:53 PM

DUAL BOOT WINDOWS DAN LINUX

Inilah cara bagaimana kita ngakali komputer kita agar bisa memiliki 2 operating system dalam satu 
PC (Personal Computer). Terpisah pisah partisi namun masih dalam satu hard disk yang disebut 
dual  boot.  Buat  sekedar  nyoba-nyoba,   mempelajarinya  ataupun  memperdalamnya.  Banyak 
keunikan-keunikan dari linux yang tidak dimiliki  windows. Disini  penulis  tidak mau membeda-
bedakan. Apakah linux itu bagus ataukah windows itu lebih bagus. Dari pada kita membanding-
bandingkan.  Apa  salahnya  kita  mempelajarinya.  Toh  kita  nanti  akan  merasakannya  perbedaan 
menggunakan linux dengan menggunakan windows sebagai operating sistem. Kita langsung aja. 
Sangat mudah kita menginstall  linux dalam satu harddisk yang masih terdapat windows. Disini 
linux yang digunakan yaitu linux openSuse 11.0 .

langkah-langkah
1. Sediakan satu partisi kosong ± 2 Giga untuk partisi linux nanti. Caranya bisa dengan 

menggunakan software partition magic DLL.
2. Masukkan DVD Linux openSuse ke dalam drive DVD
3. Setting boot awal Bios pada DVD rom. Caranya:
– Pada saat computer ter-restart tekan pada keyboard delete secara berkali-kali atau tekan F8 

(pilihan booting) sampai menu bios terlihat.
– Biasanya setiap jenis Bios memiliki tombol yang berbeda untuk masuk ke menu bios. Jika 

cara diatas tidak berhasil, lebih baik baca manual book motherboad.
– Untuk bios berjenis phoenix terdapat pada menu Advanced BIOS Features. Didalam menu 

Advanced BIOS Features  bernama First Boot Device. Ini yang diganti menjadi DVD-
ROM / CD-ROM.

–  Save & Exit Setup   
4. Berikut tampilannya jika berhasil booting melalui CD/DVD drive
5. Pilih Installation
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6. Pilih
◦ Language = English(US)
◦ Keyboard Layout = English(US)
◦ Beri tanda (x) pada I Agree to the Licence Terms
◦ Klik Next

7. Pilih New Installation. Klik Next
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8. Atur region dan  Time Zone. Beri tanda (x) pada Hardware Clock Set to UTC. Klik 
Next

9. Pilih Type System. Jika kamu pengguna awam, disarankan memilih KDE. Klik Next
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10. Jika terdapat partisi yang kosong Linux akan secara otomatis membuat partisi untuk 
dirinya sendiri. Klik Next

11.    Masukkan User Name dan Password. Password digunakan jika masuk dalam 
direktori root atau jika di windows disebut administrator. Klik Next
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12. Klik Next

13. Tampilan Linux

Semoga bermanfaat!!!!


