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STANDAR KOMPETENSI
• Memahami fungsi dan proses kerja  berbagai

peralatan teknologi informasi dan komunikasi

Mendeskripsikan fungsi, proses kerja
komputer, dan telekomunikasi, serta
berbagai peralatan teknologi informasi dan
komunikasi

Kompetensi Dasar



Sebelum mulai, pastikan Anda
terbebas dari listrik statis.
Gunakan gelang anti statis
khusus yang selalu terhubung
ke bumi

Siapkan motherboard yang
akan digunakan



Bila diperlukan, aturlah jumper
pada motherboad sesuai buku
manualnya.

Ubah posisi Lever pada
socket yang berfungsi sebagai
pengunci processor



Lepaskan
processor dari
alat pelindungnya

Pasang processor pada
socketnya, dengan baik dan
benar



Ubah posisi lever
kembali untuk
mengunci processor

Ambil thermal
grease,
oleskan pada
kepala
processor
(biasanya
sudah ada
pada
pendingin
proc)



Pasang dan kuncilah fan
processor

Pasang
konektor
daya kipas
processor



Pasang memori
utama pada
socket-nya

Siapkan Casing yang
akan digunakan



Pasang I/O shield yang
disertakan pada paket
motherboad

Atur dan
arahkan slot
yang akan
digunakan



Sesuaikan
I/O shield
yang akan
digunakan
saja, bila
tidak hal
ini tidak
perlu
dilakukan

Pasanglah
dudukan pada
lubang yang
tersedia, dan skrup
motherboardnya.



Lepaskan dudukan drive 3.5”,
jika diperbolehkan, hal ini
tidak semua casing dapat
dilepas untuk bagian ini

Letakkan motherboard pada
posisi yang benar, back panel
harus menonjol keluar dari
casing



Lepaskan drive cover
5.25, untuk memasang
CD/DVD rom Pasang floopy disk, dan

kunci dengan skup. Hal
ini tidak dilakukan jika
tidak memasang floopy.



Bagi casing yang
menggunakan rail,
maka lepaskan.
Jika tidak ada,
maka hal ini tidak
perlu dilakukan

Lepaskan penutup 3.5” drive.
Hal ini tidak dilakukan jika
tidak memasang floopy.



Pasang kembali 3.5”
drive cage pada
tempatnya

Pasang konektor front
panel yang meliputi :
konektor ON/OFF,
reset, Power LED,
LED Hdd dan
konektor speaker



Pasang drive optik
pada posisinya,
kencangkan
menggunakan
sekrup

Jika
mengguna
kan rail,
pasang,
dikanan
kiri drive
optik
tersebut,
jika casing
tidak ada
maka
langkah ini
tidak
dilakukan



Pasang ujung
konektor yang lain
pada port
ATA/SATA di
motherboard-nya.
Lakukan juga untuk
daya listriknya.

Pasang konektor yang
digunakan, baik ATA maupun
SATA pada drive optik yang
telah terpasang



Pasang konektor hardisk,
beserta daya listriknya.
Pastikan posisi jumper benar
(Master/Slave)

Pasang ujung
konektor yang lain
pada port
ATA/SATA di
motherboard-nya.
Lakukan juga untuk
daya listriknya.



Pasang konektor data
pada floopy, hal ini
dilakukan jika kita
memasang floopy disk.

Pasang ujung konektor
data pada floopy, pada
moterboad, hal ini
dilakukan jika kita
memasang floopy disk.



Pasang
konektor daya
tambahan 12V
dari PS ke
motherboard.

Pasang konektor daya utama
dari power supply pada
motherboad



Pasang
konektor
daya floopy
disk

Pasang konektor daya
drive optik



Jika Anda
memasang VGA,
bila membutuhkan
daya tambahan,
pasang konektor
dayanya

Pasang konektor daya
hardisk, perhatikan type
hardisknya, ATA / SATA



Bila anda memasang kartu
add-on yang lain, pasang
sesuai posisinya (misal Lan
Card dll)

Pasang kartu grafis add on,
bila motherboard anda belum
memiliki VGA yang On-board



Periksa kembali komputer
yang telah Anda rakit.
Pastikan semuanya sudah
benar dan terpasang dengan
baik.

Tutup
expansion slot
cover



Masuk setup BIOS. Lakukan
setup secara Default,
kemudian Save & Exit

Bila power supply terdapat
saklar ON/OFF, aturlah posisi
tersebut menjadi ON, pasang
catu daya PLN, komputer siap
dihidupkan.



Belajar akan menjadi lebih efektif
ketika hati merasa senang !

Disusun : Ma’sum
http://www.fatawi.info
Sumber : Modul TIK, Majalah PC Plus “Mudah merakit PC”
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