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SEMESTER 1

KILAS BALIK TENTANG FUNGSI ICON

Sebelum melangkah lebih jauh, maka setidaknya 
peserta didik harus tahu dan mengenal seluruh toolbox 
dan fungsinya, serta mengerti apa yang disebut dengan 
pointer. Ada banyak macam tombol toolbox yang akan 
dipelajari pada paint. Berikut ini adalah bentuk icon 
toolbox dan fungsi dari masing-masing icon :

1) POINTER
Fungsi dari pointer ini adalah sebagai tempat awal 
untuk kita memulai suatu pekerjaan baik itu 
menulis maupun menggambar. Pada paint, hampir 
setiap kita menggambar pointer akan berubah 
menjadi seperti gambar dibawah ini :

Garis Horizontal

Garis Vertikal

Belajar PAINT
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Tips 2 :
Ulang kesalahan kerja

tekan Ctrl+Z secara bersamaan

Tips 1  :
Untuk membuat gambar seperti ini, 

usahakan garis vertikal dan horizontal 
sejajar dengan objek yang ingin kita 

rapatkan.

Untuk mengawali belajar paint, kita harus terlebih dahulu 
belajar menentukan ketepatan posisi gambar. Maksud 
dari ketepatan disini adalah semisal kita ingin membuat 
gambar lingkaran yang tertata rapi seperti dibawah ini, 
bagaimana kita memulainya adalah dengan mengira-
ngira ketepatan posisi. Hal ini akan membuat kita 
seringkali melakukan kesalahan.

  Amatilah ! 
Perhatikan gambar disamping!  
Kenapa lingkaran terluar bisa pas 
posisi kanan, kiri, atas dan bawah! Ini 
dikarenakan posisi pointer vertical dan 
horizontalnya juga tepat atas dan 
samping 

2) SELECT (      ) DAN FREE FORM SELECT (      )
Select dan free form select ini mempunyai fungsi 
yang sama, keduanya digunakan untuk mem-blok / 
menyorot gambar yang mau dihapus, dipindah, dan 
di copy, tetapi keduanya memiliki sedikit perbedaan, 
untuk free form select bisa memblok menurut bentuk 
gambar sehingga tidak akan memotong bagian 
gambar yang lainnya.
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3) ERASER / COLOR ERASER  (       )
Dalam membuat gambar, seringkali kita tidak puas 
dengan hasil gambar kita, inginnya kita menghapus 
gambar yang tidak kita inginkan, misalnya seperti 
contoh gambar coretan dibawah ini. Tentunya kalau 
seruruh halaman penuh dengan coretan macam itu, 
kita akan capek untuk menghapus dengan eraser. 
Agar tidak capek, ada cara yang lebih praktis untuk 
menghapus dengan cepat yaitu dengan tips 
menghapus cepat.

4)    FILL WITH COLOR (         )
Untuk mewarna sebuah gambar, pilih icon fill with 
color, kemudian pilih warna yang kalian inginkan. 
Pilihan warna berada pada toolbar bawah, jika 
ingin mengganti warna tinggal pilih warna gantinya 
dan klik pada gambar yang ingin diwarna.

5) PICK COLOR (         )
Pick color ini berfungsi untuk memilih warna pada 
sebuah gambar yang sudah diwarna. Atau bisa 
dikatakan untuk menggandakan warna pada 
gambar yang sudah terwarna. Jadi kita tidak perlu 
lagi memilih warna pada baris toolbar bagian 
bawah. Misalnya kita mempunya 5 buah gambar 
bentuk yang beda, pada awalnya kita mewarna 
dengan 5 macam warna yang beda pula. Untuk 
merubah warna menjadi sama, kita gunakan pick 
color untuk menggandakan warna, pilih salah satu 

Tips 3 :
Menghapus Cepat

Melingkari gambar yang ingin 
dihapus dengan Select atau 
kotak putus-putus kemudian 

tekan Delete.
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warna dari 5 warna tersebut, kemudian klik dan 
bawa ke bentuk yang lain.

6) MAGNIFIER (         )
Magnifier (zoom) ini berfungsi untuk memperbesar 
gambar. Perbesaran gambar ini sifatnya hanya se-
mentara, yakni untuk melihat masih ada garis yang 
terputus (tidak nyambung) atau sudah tertutup se-
mua. Sehingga bila gambar diwarna, cat / warna 
tidak keluar / tumpah. Magnifier ini hanya difungsi-
kan untuk pengeditan gambar saja.

7) PENCIL (         )
Sebagaimana fungsi pensil, pencil disini memiliki 
fungsi yang sama yaitu untuk menulis, menggam-
bar, dan bahkan untuk mencoret-coret. Tetapi go-
resan dari pensil disini tidak bisa tebal namun bisa 
berwarna warni sesuai pilihan warna sebelum kita 
memulai menulis / menggambar.

8)  BRUSH (         )
Brush dengan bahasa gaulnya “kuas” ini memiliki 
beberapan macam pilihan goresan, mulai yang 
tebal sampai yang tipis. Brush ini fungsinya sama 
dengan pensil, brush bisa digunakan untuk mem-
buat tulisan / kaligrafi yang terkesan seperti meng-
gunakan pensil / pena asli.
Brush juga bisa digunakan untuk membuat orna-
ment / hiasan dengan motif yang sama. Berikut ini 
adalah beberapa contoh penggunaan fungsi brush 
dengan berbagai macam pilihan goresan.

 

ornament kaligrafi
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9) AIRBRUSH (         )
Airbrush atau pilog ini digunakan untuk pewarnaan 
dengan menggunakan semprotan (pewarnaan 
yang sembur).  Pada icon ini mempunyai 3 pilihan 
semprotan, contoh seperti berikut :

10)  TEXT (         )
Text ini bisa digunakan untuk membuat judul atau 
memberi keterangan pada gambar. Untuk 
memformat jenis huruf serta ukuran dan bentuk 
gunakan text toolbar seperti contoh berikut :

11) LINE (        )
Icon curve mempunyai banyak sekali kegunaan. 
Karena dengan hanya memanfaatkan curve kita 
bisa membuat berbagai macam bentuk gambar. 
Icon ini merupakan salah satu kunci pokok dalam 
belajar paint.

12) CURVE (        )
Icon curve mempunyai banyak sekali kegunaan. 
Karena dengan hanya memanfaatkan curve kita 
bisa membuat berbagai macam bentuk gambar. 
Icon ini merupakan salah satu kunci pokok dalam 
belajar paint.
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13)   RECTANGLE (         )
Icon ini biasa digunakan bila kita menggambar 
sesuatu yang bernuansa kotak-kotak. Pilihan icon 
ini akan lebih cepat daripada menggunakan icon 
line yang harus kita bentuk persegi terlebih dahulu.

14)  POLYGON (         )
Icon ini jika kita pilih bentuknya berupa garis lurus, 
dengan icon ini kita bisa membuat segala macam 
bentuk atau bangun ruang secara sambung 
menyambung. Untuk mengakhiri klik 2 kali pada 
ujung terakhir.

15)   ELLIPSE (         )
Icon ellipse ini bentuknya bulat lonjong, dengan 
icon ini kita bisa membuat bentuk menjadi bulat.

16)  ROUNDED REGTANGLE  (          )
Icon ini kita sebut saja dengan kotang lengkung, 
karena pada setiap sudut icon ini berbentuk 
lengkung.
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