
PROSES CAPTURE DENGAN SNAGIT DAN

HYPERSNAP UNTUK MEMUDAHKAN

MENYISIPKAN GAMBAR KE DALAM LYX

Retno Subekti

8 Mei 2015

Bagian I

Pendahuluan

Dalam menyusun sebuah bahan ajar, adakalanya kita menyisipkan gambar seba-
gai pelengkap materi. Salah satunya adalah saat kita menyusun sebuah handout
/ tutorial praktikum, maka kemungkinan ada banyak gambar yang perlu kita
sisipkan untuk memperjelas langkah langkah yang akan dilakukan siswa. Dalam
hal ini kita bisa dengan cepat menggunakan fasilitas seperti 'print screen yang
terletak pada keyboard di pojok kanan atas'. Sayangnya hasil yang diperoleh
adalah gambar dengan kapasitas yang cukup besar. Tentunya ini akan menyu-
litkan jika kita akan menyimpannya, karena �le yang ada pada dokumen kita
akan membengkak. Masalah ini masih dapat kita atasi dengan mengatur ulang
�le gambar hasil dari proses print screen tadi dengan menggunakan program
lain, seperti windows picture manager atau yang lain. Tetapi hal ini membuat
kita bekerja dua kali proses. Oleh karena itu dibutuhkan program capture lain
yang dapat memudahkan dalam proses menangkap gambar untuk disisipkan ke
dalam dokumen materi yang sedang disusun, bisa pada Ms. Word maupun Lyx
yang sedang dibahas saat ini.

Lyx sangat cocok untuk dokumen yang cukup panjang, seperti buku, artikel,
karya ilmiah, tugas akhir dan sebagainya. Proses penyisipan gambar dalam Lyx
menggunakan menu Float. Pada materi ini akan ditampilkan proses penggunaan
SnagIt dan HyperSnap untuk mengcapture suatu gambar/sebuah proses.

SnagIt adalah sebuah program untuk mencapture, mengedit, mengatur gam-
bar, text, video, web yang tampak pada layar. HyperSnap juga merupakan
program mengcapture gambar yang tampak pada layar. Keduanya dapat me-
nangkap gambar pada saat full screen, window, atau hanya sebagian region
/daerah tertentu saja.
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Bagian II

SnagIt

SnagIt yang digunakan pada saat ini adalah SnagIt 7. Cara menginstal SnagIt
seperti cara penginstalan program lainnya, jangan lupa memasukkan keyword-
nya.

Tampilan SnagIt adalah sebagai berikut,

Gambar 1: Tampilan SnagIt 7

Sebagai informasi, saat menangkap tampilan SnagIt di atas penulis meng-
gunakan HyperSnap. Terdapat tiga pilihan menu pada SnagIt yaitu

• Capture

• Edit

• Organize

1 Capture

Tampak menu pada capture yang dapat dipilih untuk pengguna SnagIt adalah
:
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1. a region to �le (menangkap suatu daerah gambar dan menyimpannya ke
dalam sebuah �le)

2. a region to clipboard (menangkap suatu daerah gambar dan menyimpan-
nya ke dalam sebuah clipboard/kumpulan gambar kecil)

3. a window to �le (menangkap suatu jendela yang sedang aktif dan menyim-
pannya ke dalam sebuah �le)

4. a scrolling window (menangkap suatu gulungan jendela)

5. an object to the screen (menangkap sebuah objek yang ada di layar)

6. the entire screen (menangkap keseluruhan layar)

untuk menu capture pro�le lain seperti freehand region, website dll dapat dicoba
sendiri.

1.1 A region to �le

Proses penangkapan gambar suatu daerah tertentu yang dikehendaki dan me-
nyimpannya ke dalam sebuah �le.

Gambar 2: hasil tangkapan region to �le

Klik �nish �le jika tidak ada proses editing lain. maka hasilnya dapat dilihat
pada tempat penyimpanan �le gambar tadi sebagai berikut.

Gambar 3: hasil tangkapan daerah 1

Tips pada proses ini adalah buat folder khusus hasil tangkapan gambar yang
anda inginkan, sehingga semua �le gambar ada di sebuah tempat tertentu. Ini
akan memudahkan saat proses penyisipan gambar pada dokumen baru.
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1.2 A region to clipboard

Penangkapan gambar suatu daerah tertentu yang dikehendaki dan menyimpan-
nya ke dalam sebuah clipboard.

Prosesnya hampir sama dengan a region to �le tetapi pilihan �nish (clipbo-
ard) yang muncul dan di klik jika tidak ada perubahan pada hasil tangkapan
daerahnya.

1.3 A window to �le

Bagian Jendela yang dapat ditangkap adalah sebagian ataupun keseluruhan
window

Misalkan gambar berikut adalah sebagian jendela dari windows explorer

Gambar 4: Sebagian window yang ditangkap snagIt

1.4 A scrolling window

Gulungan jendela yang sedang aktif dapat ditangkap seperti contoh berikut

Gambar 5: Scrolling window yang ditangkap

1.5 An object on the screen

Jika ada objek tertentu yang tampak di layar dan akan diambil maka dapat
digunakan pilihan menu tersebut. Misalkan tampak di atas beberapa menu yang
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diwujudkan dalam bentuk objek seperti gambar disket, gabar printer, buku,
tabel dll. Sebagai contoh mengambil gambar buku seperti berikut :

Gambar 6: Objek buku yang ditangkap dari layar

1.6 The entire screen

Keseluruhan layar yang akan ditangkap sama halnya dengan print screen pada
Ms. Word. Silahkan dicoba sendiri menangkap keseluruhan layar yang tampak.

2 Edit

Pilihan menu ini akan memudahkan jika gambar yang ditangkap dan disimp-
an dalam sebuah �le ternyata akan diedit dengan menambahkan keterangan
baik berupa teks tambahan atau dilengkapi dengan tanda panah dan artinya.
Sehingga tidak perlu lagi melakukan proses menangkap gambar dari awal.

Langkahnya buka SnagIt > Edit > open SnagIt editor > lakukan proses
editing > simpan kembali.

Proses editing yang dapat dipilih seperti berikut

Gambar 7: Tools pada SnagIt

• pan

• zoom

• selection

• paintbrush
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• line

• arrow

• eraser

• text

• stamp

• �ll

• shape

• airbrush

• eyedropper

• highlight

3 Organize

Saat akan mengatur beberapa gambar, teks ataupun video dapat digunakan
menu pilihan organize ini.

Gambar 8: Organize pada SnagIt

Tipe gambar

Untuk proses penyimpanan �le pada SnagIt, pilihan yang ada untuk jenis gam-
bar adalah bmp (bitmap), gif (GIF) dan jpg (JPEG). Selain itu dapat dilihat
dari menu berikut
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Gambar 9: Pilihan format tipe gambar pada SnagIt

Untuk pemilihan ini disarankan gunakan tipe JPG agar lebih kecil hasil size
atau ukuran �lenya dibandingkan tipe lain.

Bagian III

HyperSnap

Tampilan Hypersnap sangat sederhana

Gambar 10: Tampilan hyperSnap

Penggunaan HperSnap sangat mudah dan tidak perlu diinstal ke dalam kom-
puter, cukup di copy ke dalam komputer saja. Saat akan digunakan, cukup di-
buka folder HyperSnap dan klik Snap32. yang perlu diperhatikan adalah bagian
yang akan ditangkap gambar atau jendela harus sudah aktif.
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Gambar 11: hyperSnap diaktifkan

Setelah jendela HyperSnap aktif pilih Capture dan tentukan akan menangkap
region, window atau yang lain seperti pilihan yang muncul berikut

Gambar 12: menu capture pada hyperSnap

Setelah selesai capture klik File > save as > simpan �le dan beri nama.
Untuk proses penyimpanan �le pada HyperSnap dapat dipilih terlebih dahulu
dalam format yang mana.Pilihan yang ada disini adalah bmp (bitmap), gif
(GIF) dan jpg (JPEG).

Bagian IV

Proses Penyisipan Gambar ke

dalam Lyx

Ada dua macam proses penyisipan gambar ke dalam Lyx yaitu Insert Float dan
Insert Graphics. perbedaan keduanya adalah pada Insert Float kita dapat mem-
berikan nama judul gambar, sedangkan pada Insert graphics hanya menyisipkan
gambar saja.

Dalam proses ini perhatikan pilihan bahasa yang ada, jika akan digunakan
bahasa indonesia maka settingan bahasa harus diganti terlebih dahulu. Ini

8



penting untuk menampilkan bahasa yang digunakan pada dokumen. Misal akan
dituliskan gambar bukan �gure.

INSERT FLOAT

Langkah langkahnya sangat mudah, yaitu klik Insert > Float > Figure

masukkan gambar dengan cara klik Insert > Graphic > cari �le gambar yang
akan disisipkan

Gambar 13: ketikkan nama judul gambar disini

selanjutnya akan muncul kotak untuk memberi nama gambar. Setelah itu
proses memasukkan gambar dengan meletakkan cursor apakah diatas nama
gambar atau di bawah nama gambar dengan cara : insert >graphics >browse
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Gambar 14: disini meletakkan nama gambar

Gambar 15: tuliskan nama gambar

contoh

INSERT GRAPHICS

Proses ini langsung menyisipkan gambar tanpa memberi nama gambar. Langkah
ini sama dengan langkah kedua pada proses insert Float. Atau dapat juga diklik
shortcut Insert Graphics yang terletak di bagian atas kanan.

PENGATURAN GAMBAR

Untuk mengatur ukuran gambar pada saat pengambilan �le gambar
muncul kotak dialog output size

10



pada pilihan scale : bisa diperkecil berapa persen
pada pilihan set width : ukuran lebar
pada pilihan set height : ukuran tinggi

Gambar 16: koala

Untuk layout tata letak gambar, default akan meletakkan gambar
di tepi kiri gambar yang tampak akan terletak di tepi kiri halaman, sehingga
untuk meletakkan posisi di tengah lakukan langkah berikut :

Letakkan cursor pada gambar kemudian klik edit > paragraph setting >
allignment pilih center

Agar gambar nanti tidak berubah letaknya (posisi) pada halam-
an yang diinginkan letakkan cursor pada �oat kemudian klik document >
document setting > �oat placement > centang here de�nitely

Bagian V

Penutup

Pembahasan mengenai dua macam program Capture SnagIt dan HyperSnap di-
harapkan dapat membantu proses penyisipan gambar ke dalam dokumen yang
akan dibuat. Akan sangat menarik bila dokumen yang disusun tampak gambar
yang dapat membantu memperjelas langkah ataupun mempertegas suatu per-
nyataan. Tentang kelebihan dan kekurangan antara kedua program Capture di
atas ada baiknya untuk mencobanya terlebih dahulu.

Selamat mencoba.
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