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Kadang-kadang saat membuka suatu aplikasi, atau saat mengerjakan sesuatu, komputer Anda
akan menampilkan pesan error. Ini adalah cara PC Anda menyampaikan pesan bahwa ada
sesuatu yang salah dengan program atau cara Anda menggunakan aplikasi tersebut.
Masalahnya, Anda sendiri tidak tahu salahnya di mana.
Salah satu jalan keluar adalah bertanya pada teman Anda atau ke bagian teknisi. Tentunya akan
lebih mudab bila Anda dapat mengingat atau mencatat pesan error tersebut, agar lebib akurat.
Namun cara ini terlalu lamaT dan tidak efisien karena bisa saja Anda salah mengeja suatu kata
sehingga bagian teknisi gagal memberikan saran yang tepat.
Lebih efisien jika Anda mencetak saja pesan tersebut…
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Langkah-langkahnya:
1. Ketika pesan Error muncul, kita jangan dulu menekan konfirmasi, tapi carilah tombol Print
Screen pada key board . Tombol ini berfungsi untuk mengambil gambar apapun yang
sedang aktif di layar. Lalu tekan tombol tersebut sambil menekan tombol Alt (pastikan
jendela pesan error itu aktif).

2. Layer akan disimpan pada memori Clipboard. Apabila fasilitas Clipboard yang ada di
Microsoft Office sedang aktif, maka akan ada konfirmasi bahwa 1item telah ditambahkan.

Hanya clipboard ini hanya mampu mengoleksi satu layer saja hasil print screen ini.
3. Buka aplikasi pengolah gambar (misal Paint, Photoshop, Corel Photo-Paint, dsb. Agar lebih
mudah kita gunakan aplikasi bawaan windows yaitu Paint.
4. Apabila aplikasi paint telah terbuka, klik menu edit lalu klik paste.

Hasilnya seperti berikut:
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5. Sekarang kita bisa menyimpan layer tersebut ke file BMP, JPG dan sebagainya. Atau bisa
juga langsung di Print-Out dengan menggunakan menu File > Print.

Pilih tipe print lalu klik tombol print.
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