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CARA MENDOWNLOAD VIDEO DI YOUTUBE 

 

Waktu pertama saya ingin mendownload video dari situs 

www.youtube.com, saya sempet bingung karena pada halaman-halaman situs 

tersebut tidak ada tulisan yang menandakan untuk mendownload video. Sudah 

berapa kali saya bolak-balik halaman situs tersebut, ngeklik sana ngeklik sini, 

tetapi tetap saja tidak menemukan kata “download”. Tetapi namanya kehidupan 

di internet, tidak berhenti disitu saja, alternatif terakhir adalah bertanya 

kepada yang namanya “Om Google”.. Hehe.. Saya search disitu dan akhirnya 

ketemu juga cara-cara mendownload video dari youtube. Saya praktekkan dan 

ternyata berhasil, makanya sekarang saya sering download video di youtube 

karena sudah mengetahui caranya dan ternyata sangat mudah.  

Berikut ada cara-cara mendownloadnya menggunakan situs bantuan, yaitu 

www.keepvid.com. Tulisan ini saya ambil dari “Google” tetapi telah saya revisi 

ulang menurut versi saya. Berikut langkah-langkahnya : 

1. Tentu saja kita buka situs www.youtube.com dan tampilannya seperti 

gambar di bawah ini : 
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Gambar di atas merupakan tampilan awal halaman situs youtube. Setelah itu, 

Anda tinggal memasukkan keyword (kata kunci) video yang ingin Anda cari pada 

kotak yang telah disediakan di atas. Misalkan sebagai contoh saya memasukan 

kata kunci “peterpan – cobalah mengerti”, dan bisa dilihat seperti gambar di 

bawah ini : 
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Bisa dilihat seperti gambar di atas. Setelah Anda masukan kata kunci tersebut, 

Anda tinggal menekan tombol “Search” di sampingnya, dan akan terlihat 

hasilnya, youtube akan mengeluarkan semua yang berhubungan dengan kata 

kunci yang Anda masukan.  

Setelah ketemu hasil yang Anda cari. Langkah selanjutnya adalah mengambil 

(mengcopykan) link URL-nya yang Anda di samping seperti gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

Masukan kata 

kunci disini 
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Lihat tulisan di samping yang diblok warna biru. Itu adalah link URL yang kita 

ambil. Kita copykan link tersebut ke situs www.keepvid.com yang tampilan awal 

situsnya seperti gambar di bawah ini : 

Copy-kan LINK 

URL yang ini 
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Nah ini adalah tampilan situs www.keepvid.com. Link yang tadi Anda copy-kan, 

paste-kan di kotak URL di atas. Setelah Anda paste-kan di situ, kemudian Anda 

tekan tombol “download” dan akan muncul gambar sebagai berikut : 

Paste-kan Link 

URL disini 
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Tampilan ini muncul setelah Anda tekan tombol downloadnya. Terlihat bahwa 

ada tulisan download di bawahnya. Di gambar ini yang muncul 2 yang berwarna 

hijau tulisan “Download”. Anda bebas memilih tipe video yang ingin Anda 

download. Klik tulisan tersebut dan Anda akan mendownloadnya. 

 

Selamat Mencoba (^_^) 

Klik disini untuk 

download 


