
 

 
Write something useful for myself and hopefully for others

Source: Windows 

Bekerja dengan Paint 

 

Paint merupakan fitur dari Windows

untuk menggambar, mewarnai dan meng

dapat menggunakan Paint seperti sketsa digital untuk membuat 

gambar, atau menambahkan teks dan desain ke gambar lain.

 

Bagian-bagian dari Paint 

 

Ketika memulai Paint, Anda akan melihat jendela kosong

alat/tools untuk menggambar dan melukis terletak di 

bagian atas. Berikut ini ilustrasi yang menunjukkan bagian

bagian dari Paint: 

Menggambar garis 

 

Beberapa tools dan shapes, seperti

membuat berbagai garis lurus, lengkung dan berlekuk

ditentukan dari bagaimana Anda menggerakkan 

1. Pada tab Home, grup Shapes

2. Pada grup Colors, klik Color 1

3. Untuk menggambar, drag pointer 
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Windows yang dapat Anda gunakan 

untuk menggambar, mewarnai dan meng-edit gambar. Anda 

seperti sketsa digital untuk membuat 

atau menambahkan teks dan desain ke gambar lain. 

Anda akan melihat jendela kosong; 

alat/tools untuk menggambar dan melukis terletak di Ribbon 

Berikut ini ilustrasi yang menunjukkan bagian-

 

seperti Pencil, Brush, Line, dan Curve, memungkinkan Anda 

membuat berbagai garis lurus, lengkung dan berlekuk-lekuk. Apa yang Anda gambar 

ditentukan dari bagaimana Anda menggerakkan mouse saat Anda menggambar

Shapes, klik Line. 

Color 1, kemudian klik warna yang ingin digunakan

pointer pada area gambar/drawing area. 

June 2015]  

memungkinkan Anda 

Apa yang Anda gambar 

saat Anda menggambar. 

kemudian klik warna yang ingin digunakan. 
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Menggambar garis berlekuk-lekuk 

 

1. Pada tab Home, grup Tools, klik Pencil tool.  

2. Pada grup Colors, klik Color 1, kemudian klik warna yang ingin digunakan. 

3. Untuk menggambar, drag pointer pada area gambar/drawing area dan buat garis 

berlekuk-lekuk. 

 

Catatan: Jika Anda ingin membuat garis dengan tampilan yang berbeda, 

gunakan salah satu Brushes yang sudah disediakan dalam Paint. 

 

 

Menggambar bentuk 

 

Paint memungkinkan Anda untuk menggambar berbagai macam bentuk. Misalnya, Anda 

dapat menggambar bentuk yang sudah jadi seperti persegi panjang/rectangles, 

lingkaran/circles, kotak/squares, segitiga/triangles, dan panah/and arrows. Anda juga dapat 

membuat bentuk kustom dengan menggunakan Polygon shape, yaitu bentuk yang dapat 

memiliki sejumlah sisi. 

 

1. Pada tab Home, grup Shapes, klik bentuk yang sudah jadi, seperti Rectangle. 

 
 

2. Untuk menambahkan bentuk yang sudah jadi, drag pointer pada area gambar. 

3. Untuk mengubah outline style, pada grup Shapes, klik Outline, kemudian klik 

outline style. Jika Anda tidak ingin menggunakan outline, klik No outline. 

4. Pada grup Colors, klik Color 1, kemudian klik warna outline yang diinginkan. 

5. Pada grup Colors, klik Color 2, kemudian klik warna yang ingin digunakan untuk 

mengisi bentuk. 

6. Untuk mengubah fill style, pada grup Shapes, klik Fill, klik fill style. 

Jika Anda tidak ingin mewarnai bentuk, klik No fill. 

 

Menambahkan teks 

 

Anda juga dapat menambahkan teks pada gambar. Text tool memungkinkan Anda untuk 

menambahkan pesan atau judul sederhana. 

1. Pada tab Home, grup Tools, klik Text tool. 

2. Drag pointer pada area gambar dimana Anda ingin menambahkan teks. 

3. Di bawa Text Tools, pada tab Text, klik jenis, ukuran dan style font pada Font group. 
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4. Pada grup Colors, klik Color 1, kemudian klik warna teks yang diinginkan. 

5. Ketikkan teks yang ingin ditambahkan. 

 

Menghapus bagian dari gambar 

 

Jika Anda membuat kesalahan atau ingin mengubah bagian dari gambar, gunakan 

penghapus/eraser. Secara default, eraser mengubah area yang dihapus menjadi putih, 

tetapi Anda dapat mengubah warna dari eraser. Misalnya, jika warna background diatur 

menjadi merah, maka apapun yang Anda hapus berubah menjadi merah. 

1. Pada tab Home, grup Tools, klik Eraser tool. 

2. Pada grup Colors, klik Color 2, kemudian klik warna yang ingin Anda gunakan sebagai 

penghapus. Jika Anda ingin menghapus dengan warna putih, Anda tidak perlu memilih 

warna. 

 
3. Drag pointer di atas area yang ingin dihapus. 

 

Menyimpan gambar 

 

Untuk menyimpan, klik Paint button, klik Save.  

Saat pertama kali Anda menyimpan gambar baru, Anda perlu untuk memberi nama file, 

caranya: 

1. Klik Paint button, klik Save. 

2. Pada kotak Save as, pilih format file yang diinginkan. 

3. Pada kotak File name, ketikkan nama, kemudian klik Save. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


