
 

 
Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Thursday, 2 July 2015]  

Source: Windows  

Menggunakan Snipping Tool untuk menangkap gambar layar  

 

Jika Anda sedang membuat suatu tutorial atau panduan 

mengenai cara mengoperasikan suatu aplikasi, atau 

seperti yang saya lakukan sekarang ini pasti Anda 

membutuhkan gambar-gambar yang merepresentasikan 

bagian dari aplikasi tersebut untuk mempermudah 

pembaca memahami tutorial Anda.  

 

Untuk menangkap gambar layar (capture) atau 

memotong (snip) gambar pada layar Anda dapat 

memanfaatkan Snipping Tool yang disediakan oleh 

Windows, kemudian Anda dapat menambahkan 

catatan, menyimpan dan membagikannya.  

 

Berikut ini beberapa jenis potongan (snip) yang dapat dilakukan:  

• Free-form Snip.   

Menggambar bentuk bebas di sekitar objek. 

• Rectangular Snip.   

Drag kursor di sekitar objek untuk membentuk segiempat. 

• Window Snip.   

Pilih sebuah jendela, seperti jendela browser atau kotak dialog, yang ingin Anda 

capture. 

• Full-screen Snip.   

Menangkap seluruh layar. 

 

Meng-capture sebuah potongan gambar  

1. Klik tanda panah di sebelah New button, pilih Free-form Snip, Rectangular Snip, 

Window Snip, atau Full-screen Snip dari daftar, kemudian pilih area pada layar 

yang ingin Anda capture. 

 

Meng-capture sebuah potongan menu  

Jika Anda ingin meng-capture sebuah potongan dari menu, seperti Start menu, lakukan 

langkah berikut: 

1. Setelah Anda membuka Snipping Tool, tekan Esc, kemudian buka menu yang ingin 

Anda capture. 

2. Tekan Ctrl+Print Screen. 

3. Klik tanda panah di sebelah New button, pilih Free-form Snip, Rectangular Snip, 

Window Snip, atau Full-screen Snip dari daftar, kemudian pilih area pada layar 

yang ingin Anda capture. 

 

Memberi keterangan pada potongan gambar 

• Setelah Anda meng-capture sebuah potongan gambar, Anda dapat menulis dan 

menggambar pada atau di sekitar potongan tersebut pada mark-up window.  
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Menyimpan potongan gambar 

1. Setelah Anda meng-capture sebuah potongan gambar, klik Save Snip button pada 

mark-up window.  

2. Pada kotak dialog Save As, masukkan nama dari potongan gambar, pilih lokasi 

dimana Anda akan menyimpan file, kemudian klik Save. 

 

Untuk berbagi gambar hasil capture  

• Setelah Anda meng-capture sebuah potongan gambar, klik tanda panah pada Send 

Snip button, kemudian pilih pilihan dari daftar. 


