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Bagi  anda  yang  telah  menggunakan  windows  xp  sejak  lama  tentunya

mengalami  sebuah kejemuan sendiri  dimana dalam beberapa tahun kita  dihadapkan

dengan tampilan windows yang itu-itu aja,dan tentunya bagi kita yang melirik sistem

operasi Mac OS X atau sistem operasi teranyar microsoft Windows Vista akan merasa

sangat  terkesan  dengan  tampilannya  yang  elegan  dan  memukau.  Mengganti  sistem

operasi  XP  dengan  sistem  operasi  terbaru  dengan  harapan  mendapatkan  tampilan

berbeda tentunya bukanlah pilihan yang bijak karena selain harganya yang mahal sistem

operasi terbaru juga mensyaratkan penggunaan hardware dengan spesifikasi tinggi yang

berujung ujung pada duit.

Kini  dengan  semakin  majunya  teknologi  perkembangan  software  kini  kita

dapat memodifikasi XP kita menjadi lebih menarik dan lebih indah .Di dalam artikel ini

akan dibahas bagaimana memodifikasi windows XP anda menjadi lebih menarik secara

instan dan manual.

Sebelum memodifikasi windows XP anda ada beberapa hal yang perlu anda ketahui :

1. Aktifkan sistem restore sebelum melakukan modifikasi windows anda karena

walaupun  hanya  mengubah  tampilan  tidak  ada  salahnya berjaga  jaga  (sedia

payung sebelum hujan)

2. Modifikasi hanya akan mengubah tampilan sistem dan tidak akan berpengaruh

terhadap aplikasi apapun.

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

1

Lisensi Dokumen:
Copyright © 2003-2006 IlmuKomputer.Com
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan
secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus
atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap
dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali  mendapatkan ijin
terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.



A. Modifikasi Windows XP Secara Instan

 modifikasi  secara  instan  akan  jauh  lebih  cepat  dan mudah  daripada  cara

manual  namun  konsekuensinya  anda  tidak  dapat  memilih  dan  meminta  terlalu

banyak.dari hasil modifikai tersebut 

terdapat dua macam tampilan desktop yang dapat anda pilih, dua program ini dipilih

karena sifatnya yang free alias gratis dimana anda tidak akan dipungut biaya ketika

mendownloadnya.

– FlayaKite OSX (Tampilan Desktop ala Mac OS X)

– Vista Inspirat (Tampilan Windows Vista dan Windows Transparan)

Untuk  mendapatkan Flayakite  OS X anda dapat  mengunduhnya  pada  situs

resminya di  http://osx.portraitofakite.com/ ukuran file installernya sekitar 31 MB jika

anda  tidak  dapat  mengunduhnya  dari  situs  tersebut  anda  dapat  mencarinya  dengan

bantua Bang Google  dengan menggunakan kata kunci “FlayaKiteOSX+Download”.

Untuk  Vista  Inspirat  dapat  didownload  pada  situs  resminya  di

http://www.crystalxp.net ukuran file installernya sekitar 27 MB.

Tampilan Flayakite OSX  pada windows XP

Tampilan Desktop
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Tampilan BootScreen (Kiri) Logon (kanan)

Flayakite OSX akan memberikan nuansa yang berbeda pada tampilan windows

anda flayakita juga mengganti sound theme,screen saver tambahan dan perubahan icon

pada beberapa program seperti microsoft office dan progra-program bawaan windows.

Tampilan Vista Inspirat  pada windows XP

Tampilan Desktop
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Tampilan explorer dan Logon

Vista inspirat tidak melakukan perubahan terhadap sound theme dan Boot Screen

 B. Modifikasi Manual

Untuk  modifikasi  manual  dibutuhkan  software  yang  berbeda  dan  sebagian

besar software yang digunakan untuk modifikasi secara manual merupakan bagian dari

desktop instan yang sebelum telah dijelaskan. Pilihan anda akan kian banyak dengan

melakukan modifikasi secara manual ketimbang cara instan.

Software yang di perlukan untuk melakukan modifikasi :

- CursorXP                 /gratis http://www.stardock.com/ 

- Logon Studio           /gratis http://www.stardock.com/ 

- Boot Screen             /gratis http://www.stardock.com/ 

- Object Dock            /gratis http://www.stardock.com/

     Software tersebut dapat digunakan secara gratis dan pada website yang sama anda

juga dapat    

     mendownload theme,skin secara gratis juga.

     - TopDesk (Trial) http://www.otakusoftware.com/  

     - Virtual Desktop Manager Powertoys Microsoft Windows /gratis
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1. Merubah Themes Windows XP

Secara  Default  windows  hanya  menyediakan  dua  buah  theme  yang  dapat

digunakan yaitu  Luna  dan Windows Classic.  pada  waktu  pertama kali  XP muncul

tampilan  Luna  XP  memang  sangat  menarik  namun  kini  tampilan  ini  mulai

membosankan,  apalagi  tampilan  windows  classic  yang  sudah  menemani  pengguna

windows sejak win 95.

Untuk  merubah  theme  kita  dapat  mencarinya  dengan  melakukan  googling

dengan kata kunci “Themes for XP+download”  atau bagi anda yang memiliki bandwith

berlebih dapat mendownload nya melalui  torrent  (biasanya dibundel  ratusan theme).

Windows  melakukan  proteksi  terhadap  file  nya  sehingga  tidak  semua  theme  yang

tersedia diiternet  dapat diterapkan pada sistemnya untuk menghilangkan proteksi  ini

anda dapat melakukannya dengan mempatch file uxtheme.dll milik windows xp, patch

ini  dapat  anda  dapatkan   dengan  melakukan  googling  dengan  kata  kunci

“Uxtheme+patcher”.  Setelah  melakukan  patch  komputer anda  akan  meminta

memasukan  CD  windows  XP  untuk  menggantikan  file  windows  yang  tidak  asli

(dipatch) hal ini biasanya terjadi karena windows menerapkan fungsi WFP (windows

file  Protection)  klik  cancel   kemudian  klik  yes  lakukan hal  yang sama jika  dialog

tersebut muncul lagi.

Dialog WFP

Restart  komputer  anda  kini  komputer  anda  dapat  memiliki  themes  yang

beragam. 
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Tampilan Aero Themes pada Windows XP

2. Merubah Sound Theme

Sound theme merupakan suara yang terdengar ketika windows logon,logoff

,shutdown,restart ataupun ketika membuka program. Untuk merubah sound theme ganti

file  yang  berada  pada  C:\Windows\Media  biasanya  format  yang  digunakan  wav  di

internet juga terdapat sound theme yang lansung dapat digunakan misalnya sound theme

vista lakukan googling dengan kata kunci “Vista Sound Pack+Download” atau “Vista

Sound Theme+download”

3. Merubah tampilan Logon 

Logon Screen merupakan tampilan yang muncul ketika kita login ke sistem

windows  biasanya  berupa  layar  dengan  tulisan  welcome.  Untuk  merubahnya  dapat

menggunakan Vortex Windows Tool  atau Logon Studio dengan menggunkan Logon

Studio anda dapat memili theme yang digunakan unutuk tampilan Logon sesuai dengan

keinginan kita
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4. Merubah tampilan Boot Screen

Secara default  XP hanya menyediakan satu buah Boot Screen dengan logo

windows XP, untuk merubah tampilan boot screen dapat menggunakan software Boot

Screen  dengan  software  ini  anda  dapat  menggunkan  ratusan  theme  yang  dapat  di

download melalui internet. 

5. Efek Aero

Untuk meraskan efek aero pada XP anda dapat menggunkan sofware Top Desk,

satu hal yang disayangkan adalah software ini bersifat trial (30 Hari) .

Efek Aero pada XP dengan software Top Desk

6. Virtual Desktop

Pada desktop linux kita dapat menjumpai Virtual desktop yang dapat digunakan

untuk menjalankan aplikasi secara banyak tanpa harus memenuhi jendela desktop kita,

pada  windows  kita  juga  dapat  merasakan  Virtual  Desktop  dengan  software  Virtual

Desktop Manager,Virtual Desktop Manager merupakan plugin tambahan (Power Toys)

yang dapat didownload pada situs resmi microsoft secara gratis.
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7. Tambahan

Tambahan di sini bisa berupa cursor theme atau object dock (seperti pada OS

X).  Untuk  modifikasi  besar-besaran  dapat  menggunkan windows  XP  yang  telah

dimodifikasi dan siap pakai seperti Vista Vortex.

Tampilan Visual Desktop Manager

8. Merubah ICON program

Untuk merubaha icon  MY Computer ,Folder,,dll dapat menggunakan software

iconpackager milik stardock atau jika anda ingin bersusah payah dapat memodifikasi

file  shell32.dll  yang  terdapat  pada  C:\windows\system32  dengan  resource  hacker

,namun cara ini terbilang sangat sulit bagi orang awam. untuk panduan menggunakan

resource hacker dapat di download pada situs ilmu komputer.com  “Mengenal  Resource

Hacker”.
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