
Bab I  : Mengenal Photoshop 
 
 
Adobe photoshop merupakan salah satu aplikasi untuk memanipulasi image, sebelum menjalankan 
program photoshop marilah kita mempelajari dulu materi sebagai berikut : 
 
A. Mengenal Layout Photoshop 

 
 
B. Mengenal Toolbox 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



C. Mengenal Layer 
 

Dalam Tutorial ini akan dijelaskan apa yang dimaksud layer atau layers, dalam 
Photoshop. Layers merupakan lapisan yang berfungsi sebagai tempat objek, 
diibaratkan sebagai kanvas... 
 
Dengan adanya Layers, memungkinkan Anda untuk mengedit sebuah objek tanpa 
mengganggu objek yang lain Sebagai contoh, jika Anda sedang mengedit gambar 1 
maka gambar 2 tidak akan terpengaruh. 
 
Anda dapat mengatur komposisi layers dengan cara mengubah atribut dan urutan 
layers. Sebagai tambahan, corak 
khusus seperti adjustment layers, fill layers, dan layers style dapat diterapkan untuk 
memberikan efek khusus pada layers 
tersebut Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah. 

 
 
Layers berisi satu objek sehingga masing-masing objek dapat diedit tanpa 
mempengaruhi objek yang lain. 
Ketika Anda memberikan efek tertentu (layer style) pada sebuah layer, maka Anda 
dapat menduplikasi layer style ke 
layer yang lain dengan corak dan bentuk yang sama. 

 
 
 

 

 

 

 



 

Bab II  :  Dasar-dasar Keterampilan 

 

1.  Membuat Gambar Dengan Pen Tool 

 

 
Tutorial membuat gambar dengan Pen Tool adalah tutorial dasar yang harus dikuasai. Menggambar 

merupakan hoby yang menyenangkan, kali ini kita akan menggambar dengan menggunakan fungsi pen 
tool. Hal ini sangat bermanfaat untuk mendisain. Caranya:  

Pada Tool Box carilah icon  pen tool  

Berikut Contoh-contohnya membuat bangun dengan Pen Tool  
Membuat bangun segitiga dengan pen tool Klik Tiga Titik sehingga membentuk segitiga 

 
 

Lalu 

 
Maka secara otomatis akan membentuk segitiga   
 

 
 

 



Membuat Gambar Ikan 

Sekarang waktunya membuat ikan,Caranya tinggal dikreasikan saja: 

Disini adalah gambar ikan bikinan penulis, anda bisa membuat yang lebih halus dan lebih baik, ini hanya 
sebagai pedoman atau contoh saja 

Saya menggunakan 23 point ikuti saja point 1 sampai 23 lalu kembali ke point 1 lagi 
 

 
 

dan...Hasilnya 

 
Ikan Piranha di baik layar  

Tips: 
Tahan tombol [Shift] untuk membuat garis lurus 

Gunakan Ellipse tool untuk menambahkan mata  
Hasilnya: 

 
... Wow,Ikan LOHAN!!! Goreng atau dibakar sama2 enak...!! 

 

2.   Tutorial Membuat Gradien Background 
Tutorial membuat gradien background merupakan tutorial yang menarik. Pada tutorial 
kali ini kita akan belajar membuat gradien background namun bikinan sendiri. Tanpa 
panjang dan lebar serta gak pake lama (GPL) ayo kita buat GRADIEN!!! 
 
1. Buat Lembar kerja baru 
Caranya: tekan [Ctrl] + [N] 
Anda bisa membuat pengaturan anda sendiri, tapi  
Disini saya atur seperti ini: 
Name = Gradien  
preset Sazes = 800 x 600  
Width = 800  
Height = 600  



Resolution = 72 pixels/inch 
Mode = RGB Color  
Contents = Transparent (*recommended)  
Tekan [ok]  
 
2. Setelah itu klik Gradient Tool dengan gambar icon pada tool box sebelah kiri 

 
Gradien Tool  
 
3. Pada layar sebelah atas terdapat properties dari gradien 

 
 
Klik kiri pada bagian yang saya beri lingkakaran sehingga muncul kotak dialog 
Gradien Editor 
 
ini adalah pengaturan normal pada komputer saya 

 
 
4. Sekarang waktunya mengedit gradien yang diinginkan, sebagai contoh saya akan 
membuat gradien  
"merah - hitam - merah - hitam - merah" 
Caranya: 
Ubah Name = merah - hitam - merah - hitam - merah 
Gradien Type = Solid 



Smoothness = 100% 

 
Klik tanda lingkaran dengan no. 1 
Lalu ke lingkaran no.2 dan pilih warna merah [OK] 
 
Selanjutnya 

 
Sama seperti langkah sebelumnya  
namun kali ini pada no. 4 kalian pilih warna hitam [OK] 
 
Selanjutnya 

 



Yup masih sama namun kali ini pada no. 6 pilih warna merah  
 
Selanjutnya 

 
Sama, ubah warna no. 8 menjadi hitam  
 
Selanjutnya 

 
Sama, ubah warna no. 10 menjadi merah  
 
Hasilnya: 



 
 
Setelah itu klik tombol new pada dialog Gradien Editor tersebut  
Dan Jadi deh........ 
Anda bisa mengembangkannya sendiri sesuai dengan kreatifitas anda 
 
 
Sedikit tambahan  
Coba dengan mode gradian yang anda buat  
Ada 5 Macam mode gradien: 

 
 
a. Linear Gradien  
Gradien searah garis lurus 
Pada Lembar kerja tahan klik kiri lalu sapukan dari kiri ke kanan, hasilnya: 

 
 
b. Radial Gradien 
Gradien seolah-olah muncul dari pusat suatu lingkaran  
hasilnya: 

 
 
c. Angle Gradien 
Gradien dengan sudut tertentu namun tetap berpusat pada inti 
Hasilnya: 



 
 
d. Reflected Gradien 
Sama seperti linear namun dengan effek terbalik 

 
 
e. Diamond Gradien 
Gradien dengan effek belah ketupat / diamond 
Hasilnya: 

 
 
Kegunaan:  
Dengan menguasai teknik gradien maka akan membuat disain anda semakin atraktif 
dan nyata 

 
3. Menggabungkan Gambar ke Dalam 1 Kanvas 
 

Tutorial ini menjelaskan bagaimana cara menggabungkan 2 Gambar atau lebih ke 
dalam saru kanvas atau lembar kerja photohop... 
 
Menggabungkan 2 Gambar atau lebih merupakan hal yang mudah jika kita mengetahui 
caranya, untuk itu simak aja tutorial ini. Untuk persiapan mari siapkan gambar-gambar 
yang ingin digabungkan terlebih dahulu. Anda juga bisa mencari gambar wallpapers 
yang seru melalui google. Setelah siap...  
 
Langkah - langkahnya adalah sebagai berikut: 
 
1. Siapkan gambar yang akan diedit sebagai contoh saya akan menggunakan gambar 
Logo UNAIR dan Gambar Gadis Mobil yang kalian bisa download disini 

 
gambar 1  gambar 2  



2. Buka kedua gambar tersebut dengan program photoshop 
caranya: File - Open - Pilih gambar - Open 
 
3. Pada Logo UNAIR sebaiknya kita hilangkan backgroundnya dengan tehnik yang 
kamu bisa. 
Setelah background UNAIR hilang maka... 
 

4. Carilah gambar icon seperti cursor tanda panah pada Toolbox yang terdapat di 
sebelah kiri, dan [klik kiri] icon tersebut, sorot/ letakkan pada gambar 2 (UNAIR), 
Tekan dan tahan [klik kiri] dan geser mouse/gambar 2 (UNAIR) ke gambar 1 sehingga 
logo tersebut berpindah ke gambar 1 (Gadis Mobil).... Cukup mudah bukan...  
 
5. Tempatkan logo tersebut di tempat yang diinginkan dan atur ukurannya dengan 
menekan [ctrl + T] ==== Transform  
 
 
6. Hasilnya 

 

Logo UNAIR menyatu dengan wallpaper gambar Mobil 

 
4.  Mengenal Custom Shape Tool 
 

Kali ini kita akan mengenal dan menguasai Custom Shape Tool . Pada Program 
Photoshop anda dimanjakan oleh Adobe dengan adanya template - template yang bisa 
langsung kita gunakan, salah satunya yaitu custom shape tool... 
 
Custom Shape Tool sama halnya autoshape pada Microsoft World, namun sayangnya 
pilihan template yang diberikan tidak sebanyak pada Microsoft World. 
 
Caranya: 



 
 
Letak Custom Shape Tool  
pilh dengan klik kiri 
 
Setelah itu masuk ke properties dari custom shape tool yang terdapat di bawah menu 
utama  

 
untuk memunculkan template klik kiri panah sehingga muncul pilihan 
 
Untuk mengatur warna dari Custom Shape Tool anda bisa mensetting melalui 
properties warna  

 
 
- Setelah melalukan semua setting di atas maka tinggal menggunakan ke dalam kanvas 
dengan menahan klik kiri 

Sebagai contoh saya menggunakan gambar nada  



 
membuat gambar nada alunan muzik  

 
Contoh Shape Tool nada 
 
Anda bisa mengkreasikan dengan imajinasi anda sendiri, dan selamat mencoba... 

 
5. Mempelajari dan Menguasai Teknik Croping 
 

Tutorial ini memberikan penjelasan untuk mempelajari dan menguasai Teknik Croping. 
Teknik croping adalah teknik untuk mengambil sebagian dari keseluruhan gambar 
sehingga kita mendapatkan gambar yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita ingin 
mengambil salah satu gambar dari foto sekumpulan orang maka kita bisa 
menggunakan teknik ini. 
  
Langkah - langkahnya adalah sebagai berikut: 
1. Siapkan gambar yang akan di cropping sebagai contoh saya akan menggunakan 

foto teman-teman saya 
 

 
 
2. Buka gambar tersebut dengan program photoshop, disini saya menggunakan 
photoshop 7, namun bagi anda yang sudah menggunakan Photoshop CS caranya sama 
saja, 
 
[klik kanan] gambar > open with "pilih" Photoshop atau  
Start > All Program > Photoshop 7 > File > Open > cari gambar yang diinginkan 
 
3. Pada Toolbox yang terdapat di sebelah kiri kamu cari icon bergambar seperti ini 

 "Crop Tool" atau tekan tombol [C] 
 
4. Letakkan pointer di kanvas dan cari bagian yang diinginkan untuk di croping 
Setelah itu tahan [klik kiri] dan geser sehingga terbentuk sebuah kotak crop 
Lihat Gambar: 



 

 
Croping Area Terseleksi 
keterangan: 
Bagian yang terang adalah bagian yang akan kita ambil gambarnya sedangkan bagian 
yang redup adalah bagian yang akan kita buang 
 
6. Dan Hasilnya adalah seperti ini 
 

 
 
Fungsi Tehnik Croping: Untuk menyeleksi gambar dan memilih gambar secara khusus 

 
6.   Tutorial Memisahkan Gambar dari Background dengan Extract  
 

Tutorial ini menjelaskan bagaimana memisahkan gambar dari background. Cara ini 
efektif bagi gambar dengan tingkat kontras yang tinggi, dengan begitu selalu ada cara 
untuk berimajinasi... 
 
Memang ada cara yang lainnya yaitu dengan menggunakan Magic Eraser Tool, tapi 
kelemahan dari cara ini adalah tool ini tidak bisa membedakan tingkat kontras dalam 
gradien sehingga tidak bisa digunakan bila background terlalu komplek dengan banyak 
warna. Baiklah,,, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja... 
 
Langkah - langkahnya adalah sebagai berikut: 
 
1. Siapkan gambar yang akan di edit sebagai contoh saya akan menggunakan gambar 
Olete, kalian bisa download gambar tersebut 



 
 
2. Buka gambar tersebut dengan program photoshop, disini saya menggunakan 
photoshop 7, namun bagi anda yang sudah menggunakan Photoshop CS caranya sama 
saja, 
[klik kanan] gambar > open with "pilih" Photoshop atau 
Start > All Program > Photoshop 7 > Open > cari gambar yang diinginkan 
 
3. Setelah itu kalian lihat menu utama di sebelah atas pilih filter > extract  
atau kalian bisa menekan (ctrl + alt + x) Maka kalian akan dibawa ke jendela extract  
 
4. Di jendela extact terdapat kalian cari Toolbox dengan gambar spidol di sebelah kiri 
atas dan [klik kiri] tool tersebut lalu atur properties di sebelah kanan dengan ketentuan 
berikut: 

 
 
5. Setelah selesai dengan pengaturan, buatlah garis dengan spidol tersebut pada 
bagian perbatasan antara object dengan background tersebut, lihat gambar: 



 
(gambar yang telah diblog spidol) 
Setelah selesai memblok kalian pilih icon seperti gambar cat di sebelah kiri (atau tekan 
huruf "G" pada keyboard) lalu [klik kiri] di dalam bagian gambar yang di blok sehingga 
gambar terisi dengan cat biru, lihat gambar: 
 

 
(gambar yang telah di fill biru) 
 
5. Jangan menekan [ok], tapi tekan [preview] untuk melihat hasil extract sehingga bisa 



diperbaiki jika ada kekurangan 
 
6. Ada 2 tool di sebelah kiri untuk memperbaiki hasil extact yaitu Clean up tool & Edge 
touchup tool 
Perbedaan: 
Clean up tool = untuk membersihkan sisa noda dengan menghapus bagian tidak 
diinginkan 
Edge touchup tool = untuk memperhalus dengan sentuhan halus / memperhalus 
object yang telah di extract 
 
7. Jika pengeditan dirasa sudah selesai maka tekan [ok] 
Hasilnya adalah: 
 
Hasil Filter... 

 
Kegunaan:  
Dengan menghilangkan Background maka jika anda ingin menggabungkan 2 gambar, 
gambar tersebut dapat menyatu tanpa terhalang Background tersebut. 

 

7. Cara Cepat Memisahkan Gambar Dari Background 

 
Cara cepat memisahkan gambar dari background ada banyak cara. Disini saya akan 
menjelaskan cara yang menurut saya paling mudah... Namun kelemahan cara ini sulit 
diterapkan pada background yang bergradien... 
 
Langkah - langkahnya adalah sebagai berikut: 
 
1. Siapkan gambar yang akan di edit sebagai contoh saya akan menggunakan gambar  



 
2. Buka gambar tersebut dengan program photoshop, disini saya menggunakan 
photoshop 7, namun bagi anda yang sudah menggunakan Photoshop CS caranya sama 
saja yaitu:  
[klik kanan] gambar > open with "pilih" Photoshop atau 
Start > All Program > Photoshop 7 > Open > cari gambar yang diinginkan 

3. Pada Toolbox yang terdapat di sebelah kiri kamu cari icon yang mirip gambar 

penghapus  
Setelah itu [klik kanan] icon tersebut dan pilih  

 
Magic Eraser Tool 
 
4. Jika kalian mendownload gambar dari sini maka gambar yang akan diedit adalah 
seperti ini :  

 
Gambar Logo UNAIR dengan Background putih 
 
5. Pada sisi - sisinya tinggal [klik kiri] aja, hehehe...  

 
Klik pada bagian yang ditunjuk tanda panah 
 



6. Dan Hasilnya adalah seperti ini 

 
Logo Unair Tanpa Background  
 
Kegunaan:  
Dengan menghilangkan Background maka jika anda ingin menggabungkan 2 gambar, 
gambar tersebut dapat menyatu tanpa terhalang Background tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bab  III   :  Keterampilan Efek Teks 
 
 
 
1.  Text Effect 101 Dalmatians 

 
Pernah liat anjing dalmatian yang lucu? tapi bagi yang tidak menyukai anjing jangan 
sinis dulu karena kita bukan membahas hewan tersebut melainkan membuat tutorial 
text effect 101 dalmatians yang keren... 
 
Yang jelas gak pake tulang dan gak pake lama... 
Lankah-lankahnya: 
1. Buka Program Photoshop - File - New 
2. Setelah itu gunakan Text Tool - Horizontal Type Tool tuliskan angka 101 
Jangan lupa disini saya menggunakan font type "Palatino Linotype" 
Gunakan warna hitam...  

 
3. Untuk memberikan spesial effect (kayak buat film aja) kita butuh men-
RASTERIZE teks tersebut 
Caranya: Layer --> Rasterize --> Type 
 
4. Ganti warna Background menjadi putih dan Foreground dengan putih 

 
background dan foreground 
 
5. Waktunya Spesial Effect 
Caranya: Filter --> Distort --> Glass 



 
Setting Glass 
 
6. Spesial Effect Berikutnya 
Filter --> Blur --> Glaussian Blur 
Setting terserah anda namun jangan terlalu besar pengaturannya supaya tidak 
terlalu blur 
Disini saya setting ke Radius 1,4 Pixels 
Hasilnya: 

 
 
7. Spesial Effect Berikutnya... (Cape deh... ) 
Image --> Adjusment --> Brightness/Contras 
Brightness = 25 
Contras = 70 

 
 
8. Masuk ke Layer --> Layer Style --> Blending Options 



Centang Drop Shadow dan Bevel and Emboss  

 
Pengaturan Blending Options 
 

 
Pengaturan Bevel and Emboss 
 
Fiuh... Hasilnya: 

 
101 Dalmatians Text Effect 

 



2.   3 d Teks Blue Arts 
 

Tutorial kali ini agak extrim untuk dicoba tapi bagi anda yang menyukai tantangan 
dan hal - hal baru pasti bisa membuat 3 d (dimensi) teks blue arts... 
 
Langkah -langkahnya: 
 
1. Buka Program Photoshop - File - New 
Setting Ukuran kanvas 

 
 
2. Gandakan layer 
Pada menu utama Pilih Layer - Duplicate Layer...  
Setelah itu...  
 
Ke menu utama lagi dan Pilih Layer - Layer Style - Blending Options  
 
Nah akan muncul window dari Blending Option 
- Centang dan pilih Color Overlay, pada pengaturannya: 

 
Jangan di OK dulu... Berikutnya... 
 
- Centang dan pilih Gradien Overlay, pada pengaturannya: 



 
Nah setelah itu baru klik OK  
 
Hasil Sementara 

 
 
3. Tekan CTRL + T untuk memunculkan Properties Teks lalu atur seperti ini 

 
Setelah itu klik huruf T pada window yang saya tandai merah di atas kemudian 
gunakan Teks Tool dan ketik terserah anda 
Namun disini saya mengetik "desain" jd hasilnya: 

 
 



4. Pemberian Efek 
Ke menu utama dan Pilih Layer - Layer Style - Blending Options  
- Centang dan pilih Inner Shadow, pada pengaturannya: 

 
 
- Centang dan pilih Bevel and Emboss , pada pengaturannya: 

 
 
- Centang dan pilih Gradien Overlay, pada pengaturannya: 



 
 
- Centang dan pilih Stroke, pada pengaturannya: 

 
 
Hasil Sementara 

 
 
Klik kanan Layer Pallete dengan tulisan desain, lalu pilih Wrap Text...  



 
 
Hasil Sementara 

 
 
4. Kemudian gandakan Teks Layer lalu Clear The Layer Style, bingung???  
- Caranya Pada menu utama Pilih Layer - Duplicate Layer... 
Kemudian Klik Kanan Layer Copy tersebut dan pilih Clear Layer Style 
 
5. Edit dengan Text Tool dan ubah warna dari teks Later Copy menjadi warna 
hexadecimal 072873 
 
6. Setelah itu tekan dan tahan Tombol ALT + gunakan tanda arah panah kiri 3X dan 
bawah 3X 
Kemudian Pindahkan Layer dengan tulisan desain ke urutan layer paling atas 

 
 
Hasil Sementara 



 
 
7. Pada desain copy 8  
Gunakan Layer - Layer Style - Blending Options - Drop Shadow 

 
 
Hasil Akhirnya:  

 
3 d Teks Blue Arts 
 
Namun dengan Sedikit modifikasi maka bisa dibuat seperti ini... 



 
 
Bagi kalian yang ingin ngembangin tutorial sendiri bisa download source Filenya FREE 
dengan extension *.psd  
pada layanan ilmugrafis.com 

 
3.   Membuat Efek Api Pada Teks  
 

Kepengen bikin tulisan yang ada efek apinya? Ikutin aja tutorial ini .... 
 
1. Buat kanvas baru (File > New), atur sesuka anda.  
Pada contoh ini, saya membuatnya dengan ukuran width dan height 400 pixels, 
resolution 72 pixels/inch, mode RGB color. 
 
2. Pilih paint bucket tool (atau tekan G), warnai dengan warna hitam. (warna 
tergantung dari keinginan anda). 
 
3. Sekarang, pilih text tool (atau tekan T), akan ada icon yang aktif di tool box. klik 
kanan di situ, sehingga menampilkan beberapa pilihan seperti ini : 

 
Pilih Horizontal type mask tool 
 
4. Buat teks (jenis huruf, ukuran, terserah anda) , contoh : 



 
(layar menjadi merah atau warna lain untuk sementara...., biarkan saja, ntar juga 
balik.. =p) 
 
5. Setting foreground color seperti warna yang anda inginkan (di sini, saya pakai 
warna merah), setting seperti ini : 

 
 
6. klik icon lain pada toolbox, sehingga menampilkan : 

 
 
7. Tekan Alt+delete, maka seleksi akan terwarna sesuai foreground color yang telah 
di setting : 

 
 
8. Dengan garis putus2 masih ada, segera klik di menu bar : Select > Save 
Selection 
 



9. Isikan name, contoh :  

 
OK  
 
10. Sekarang, klik Image > Rotate Canvas > 90 derajat CCW 
 
11. Lalu Filter > Stylize > Wind... ,  
atur Method = Wind, Direction = From the right 
 
12. Tekan Ctrl+F 2kali untuk memberikan lagi efek ini. 
 
13. Sekarang : 

 
 
14. Kembalikan posisi kanvas dengan Image > Rotate Canvas > 90 derajat CW 
 
15. Pilih Select > Load Selection,  
channel dipilih sesuai nama yang kita berikan waktu save selection tadi, invert aktif :  
 
16. Pilih Filter > Distort > Ripple,  
amount diatur sesuai selera anda, di sini saya memasukkan amount 100%, size 
medium. 
 
17. Hasil akhir : 



 
 
Zoom Preview 

 
Tulisan Efek Api 

 
4.  Teks Efek Fantasy Oceans Sky 
 

Tutorial kali ini yaitu membuat Teks Efek Fantasy Ocean Sky yang menggambarkan 
Teks di antara benua fantasy yang indah... 
 
Sebenarnya ini merupakan pengembangan dari teks efek reflektif yang ada di 
ilmugrafis.com juga jadi tanpa panjang lebar karena udah banyak yang gak sabaran 
mari kita mencoba membuatnya: 
 
 
Langkah 1  
- Jalankan Program Photoshop, lebih baik jika anda menggunakan Photoshop yang 
versi CS (Creative Suite) karena akan lebih mudah 
- Buat lembar kerja baru 
File -> New -> Ukuran kanvas 400 X 300 dan disini warna dari background adalah 



gunakan hexadecimal 03122f 
help: Kode Warna Hexadecimal Dalam Desain Grafis 
Hasilnya: 

 
 
Langkah 2  
- Ubah warna Foreground dengan 0958d9 dan Background dengan 03122f  
- Buat Layer baru 
Caranya: Tekan Shift + Ctrl + N  
- Akses Menu Utama 
Filter -> Render -> Clouds  
- Ubah Blending Mode ke "Color Dodge"  

 
Hasilnya: 

 
 
Langkah 3  
- Gunakan Horizontal Type Tool  
Pengaturan: 



 
Kemudian ketik: 
LITTLE STARS  
Hasilnya: 

 
 
- Saatnya memberi effek 
Akses Menu Utama pilih: Layer -> Layer Style -> Outer Glow  



 
 
Kemudian klik Inner Glow 

 
 
Hasilnya: 



 
 
dan setelah itu klik kanan Layer Teks pada Layer Pallete dan pilih Duplicate Layer 
 
 
Langkah 4  
Atur Blending Options seperti ini 

 
 
Hasilnya: 

 
Tulisan jadi lebih bercahaya 



setelah itu klik kanan Layer Teks pada Layer Pallete dan pilih Duplicate Layer 
lagi... 
 
Langkah 5 
- Akses Menu Utama pilih Edit -> Transform -> Flip Vertical  
Kemudian gunakan Move Tool untuk menggeser ke bawah tulisan yang di FLip 
tersebut 
Hasilnya: 

 
 
Langkah 6  
- Masuk ke Blending Option dan atur seperti ini 

 
Hasilnya: 



 
- Filter -> Blur -> Glaussian Blur  
Atur Blur ke 1.1  
Lalu OK  
 
Langkah 7  
- Gunakan Eraser Tool dan hapus separuh teks 
Hasilnya: 

 
 
- Duplicate Background Layer 
Caranya: Klik kanan background layer lalu pilih duplicate layer 
 
- Tambahkan Lens Flare 
Caranya: Menu Utama  
Filter -> Render -> Lens Flare  
Pilih 105mm Prime 



 
Silau MAN  
 
- Edit Lens Flare 
Caranya: Menu Utama  
Edit - Fade Lens Flare  

 
 
 
Penulis: "Fiuh... BERTAHAN Kawan... BERTAHAN... Hampir Selesai... :-P "  
 
Hasilnya: 

 
 



Selesai,,, namun disini anda bisa sedikit berkreasi dengan menggunakan Brush Tool  
dan brushing saja sehingga mendapatkan Gambar -Gambar layaknya benua biru 
 
Hasilnya: 

 
Fantasy Oceans Sky 
 

 
6.   Tutorial Membuat Teks Efek Fill Gambar 

 
Tutorial Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah teks yang dalamnya berisikan 
sebuah gambar, sehingga teks terlihat lebih cantik.. he3... 
 
Berikut Langkah-langkahnya:  
1. Buat file baru  
File > New dengan ukuran (Width : 450 px dan Height : 170 px) 
 
2. Buat sebuah teks menggunakan HORIZONTAL TYPE TOOL 
Hasilnya... 

 
Kemudian Atur jenis Fonts dan Ukuran sesuai dengan selera kamu… 
Disini saya menggunakan kata Digital dengan font Script MT Bold 
Hasilnya: 

 



Atau anda ingin font yang lain? bisa manfaatkan dengan search engine --> Keyword 
Download Fonts 
 
3. Buka file gambar yang ingin kamu jadikan FILL dalam teks 
Caranya: File > Open (pilih gambar) > Open Kamu bisa gunakan gambar apapun 
yang kamu suka. 
disini anda bisa Gunakan Gambar ini sebagai latihan 

 
Klik kanan gambar lalu pilih Save image As... 
Atau gunakan gambar lain dengan mencari di searh engine... Keyword Wallpapers 
 
4. Masukkan gambar yang sudah kamu pilih ke dalam layar kerja yang kita kerjakan 
tadi. 

Caranya: Gunakan MOVE TOOL  Klik Kanan + Tahan pada gambar > Tarik 
> Masukan Kedalam Layar kerja yang kita kerjakan. Atur ukuran gambar 
sehingga sesuai dengan ukuran Teks yang telah kamu buat 

 
Pindahkan Gambar ke Kanvas Tulisan 
 
5. Perhatikan pada WINDOW LAYER  



 
Pastikan posisi Layer Gambar berada diatas Layer Teks 
Tekan dan Tahan tombol ALT kemudian arahkan kursor diperbatasan antara Layer 
gambar dan Layer Teks (ditandai garis biru pada gambar diatas), jika posisi kursor 
telah pas otomatis kursor akan berubah (lihat simbol yg lingkari merah pada gambar 
diatas), kemudian kamu tinggal KLIK. Jika langkah kamu benar maka gambar akan 
masuk kedalam Teks 
Hasilnya: 

 
 
7.    Teks Efek Creative Mistery 

 
Nih…. tutorial texs dengan efek misteri buat temen-temen yang lagi pada belajar 
photoshop sama kaya saya juga….silahkan di coba… 
 
1. Langkah awal siapkan lembar baru dengan background warna hitam. 
2. Gunakan Type Tool dan mulailah menulis kalimat yang kamu inginkan, disini saya 
menggunakan  
Font Bill Hicks jika belum punya silahkan download dahulu, tulis Teks dengan warna 
merah 



Hasilnya: 

.   

3. Klik menu Image – Rotate Canvas – 90 0 CW dan akhirnya posisi texs menjadi 
miring. 
4. Setelah texs dalam keadaan miring klik Filter – Stylize - Wind 

 
 
Dan hasilnya seperti gambar di bawah ini. 



 
 
5. Nah kalo udah begini kita kembalikan posisi nya seperti semula dengan cara  

Image – Rotate Canvas - 90 derajat CCW.  
 
6. Setelah itu kita gunakan layer style dan pilih Bevel and Embos. 

 



Dan hasilnya seperti gambar di bawah ini. 

 

7. Beri Gradient hitam agar texs lebih terlihat sangar.. 

 



Untuk hasil yang sempurna bisa kita tambahkan gambar – gambar yang seram-seram 
agar terlihat lebih misteri..  

 

 
8.  Membuat Teks Reflektif 

 

 
Membuat Teks Reflektif ternyata cukup menarik. Cling.. Cling.. Lantai yang mengkilap 
membuat penulis terinspirasi untuk membuat teks reflektif atau bisa kita sebut teks 
efek bayangan lantai... 
 
Sabar dulu... 
 
Siapkan pembersih lantai, maksud saya air minum yang bersih dan segar serta 
cemilan... setelah itu mainkan musik kesayangan untuk mengiringi kalian dalam 
mendisain 
 
Langkah - Langkahnya: 
 
1. Buka Program Photohop 
Caranya: Start > All Program > Photoshop  
 
2. Mulai dengan membuat Lembar kerja baru  
Caranya: Pada menu utama dan pilih File --> New 
atau tekan [ctrl] + [N]  



 
Disini saya atur seperti ini: 
* Nama dan Ukuran terserah anda (sebagai referensi disini saya pakai 800 x 600 )  
Resolution = 71 pixels/inch 
Contents = white  
Tekan [ok] 
 
3. Pada tool box sebelah kiri pilih Horizontal Type Mask Tool 
tips: klik kanan icon bergambar huruf T sehingga muncul pilihan seperti di bawah ini  

 
 
Pada properties menu 
Gunakan font: "Arial Black "  
ukuran Sesuaikan berdasarkan kebutuhan anda (referensi 70 pt) 
font style Regular 
dan pilih sharp 
untuk warna gunakan hexadecimal #FACE02 [kuning keemasan]  
 
Lalu ketik kata yang anda inginkan, disini saya mengetik kata "SHADOW"  
Hasil: 

 
[Arial Black, Regular, 72pt, Sharp, text color hexadecimal #FACE02] 
 
4. Sekarang waktunya memberi efek-efek khusus 
Masuk ke menu utama 
Main Menu ==> Layer ==> Bevel and Emboss ... 
setting seperti ini 



 
klik "OK"  
Perubahan... 

 
teks menjadi solid 
 
5. Sekarang waktunya membuat duplikat layer 
Masuk ke menu utama, Main Menu ==> Layer ==> Duplicate Layer... 
beri nama file duplikat layer dengan SHADOW2 [untuk membedakan dengan 
SHADOW]. 
 
kemudian pada pallete layer klik SHADOW lalu klik kanan dan pilih clear layer syle 
setelah itu transform [ctrl] + [T] SHADOW pada kanvas gambar/ lembar kerja 
sehingga membentuk seperti ini 

 



Efek transform  
 
6. Sekarang adalah efek magicnya 
Main Menu ==> Layer ==> Gradien Overlay ... 
lalu atur seperti ini  

 
Tekan "OK"  
Hasilnya... 

 
9.  Teks EFECT TEKS STONE 

 
Pada tutorial kali ini kita akan BELAJAR PHOTOSHOP menggabungkan beberapa efek 
filter pada photoshop untuk mendapatkan efek stone (versi saya…hehe…). Caranya 
mudah dan gak pake lama, lagsung  ja ikuti langkah-langkah dibawah ini. 
 
Tutorial Photohop ini diarsipkan di ilmugrafis dalam kategori Teks Effect 
 
1. Seperti biasa buat dokumen baru (800x600) Background hitam dan teks putih 
(saya menggunakan font chiller).  



 
 
 
2. Kemudian kita puter 45 cw ( edit > transfrom >> arbitrary), selanjutnya kita akan 
menggunakan efek wind (sebelumnya dirasterize dulu layer teksnya, klik kanan layer 
teks dan pilih rasterize tipe). Kemudian pilih menu filter > stylish >> wind ( from the 
right , ulangi dengan menekan ctrl+f 3x), setelah itu pilih lagi filter > stylish >> wind 
(from the lift, ctrl+f 3x), hingga jadi seperti ini: 

 
 

 
 



 
 
 
3. Ok Pilih menu filter distrot > ocean riple, atur sesuai gambar:  

 
 
 
4. Kita putar 45 ccw ( edit > transfrom >> arbitrary), atur sesuai gambar: 

 
 



 
5. Sekarang pewarnaan bisa menggunakan hue/saturation atau channel mixer ( 
image > adjusment >> hue saturation / channel mixer), disini saya menggunakan 
hue/saturation: 

 
 
finish, improvisasi kawan untuk mendapatkan hasil yang MAKSIMAL!!! 
Hasilnya kira-kira seperti ini:  

 
Efek Stone Created by: AR0FAT 

100% Tanpa Pembersih Lantai ^_^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bab  IV  : Manipulasi Foto 

 
 

A. Keterampilan Manipulasi foto Bagian I 
 
1. Membuat Efek Bayangan Lantai Pada Foto 

 
Foto adalah suatu dokumen dan arsip yang merupakan kenangan seseorang, namun 
foto akan mempunyai nilai lebih jika kita efek dengan Photoshop dan sedikit imajinasi.  
 
Dalam Tutorial kali ini kita akan belajar Photoshop bagaimana cara membuat foto efek 
dengan efek bayangan lantai, maksudnya kita umpamakan saja lantai tersebut sangat 
mengkilap sehingga mampu menampilkan bayangan pantulan foto kita. 
 
Caranya:  
 
1. Jalankan program photoshop. file --> Open atau tekan [ctrl] + [O] Setelah itu carilah 
gambar yang akan diefek, Sebagai contoh disini saya menggunakan foto teman saya: 

 
download gambar  
 
2. Buat lembar kerja/ kanvas baru 
klik file --> New 
atur seperti ini 

 
Lalu tekan "OK" 
 

3. Pindahkan foto tersebut dengan move tool ke lembar kerja baru yang telah 
dibuat, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat tutorial Menggabungkan Gambar ke 



Dalam 1 Kanvas 
 
4. Setelah itu kita transform gambar terebut 
caranya: tekan [ctrl] + [T] sehingga muncul titik transform di sekitar sudut gambar 

 
setelah selesai tekan [enter]  
 
5. Setelah itu kalian klik kanan layer 1 di sebelah kanan 
lalu pilih "Duplikate Layer..." 
Setelah itu muncul kotak dialog Duplicate Layer, kalian "OK"  
 
6. Tekan [ctrl] + [T] untuk mentransform gambar 
inilah saat yang agak butuh kesabaran karena kita harus memutar gambar searah 
jarum jam dan mengatur sehingga berbentuk seperti ini 

 
setelah itu tekan [enter]  
 
7. Sekarang tinggal menambahkan effect 
pada menu utama pilih effect --> Blur --> Glausian Blur 
Setelah muncul dialog 
set dengan pengaturan Radius 2,7 pixels  
Tekan "OK" 
Hasilnya: 



 
 
6. Sebetulnya sudah selesai tapi jika ingin memperbagus lagi maka kalian tambahkan 
saja backgroundnya dengan effect --> render --> Lens Flare dan ubah background 
menjadi hitam dengan Paint Bucket Tool  
Hasil:  

 
Wow Kinclong boooo...!!! 

 
 
2.  Membuat Effect Sensor Pada Gambar 
 

Tutorial Photoshop ini membahas tentang membuat Efek Sensor. Pernah lihat foto 
dengan sensor pada bagian tertentu??? Wah masak gak pernah?! Oke, kali ini kita akan 
membuat salah satu foto syur dengan effect sensor.... Tapi jangan foto atau gambar 
yang aneh-aneh ya.  
 
Sebelum kita belajar, ada baiknya kamu belajar layout photoshop terlebih dahulu. 
 
Baiklah ini langkah-langkahnya: 
 
1. Buka Aplikasi Photoshop kamu dan pilih foto yang akan di sensor dan sebagai contoh 



saya menggunakan gambar anime punya saya yang bisa di download di sini  

 
 
2. Pada Toolbox sebelah kiri kamu cari icon dengan gambar persegi/ lingkaran dengan 
garis putus-putus, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar yang saya blok merah. 

<===== ini adalah toolbox 
Kalian [klik kanan] icon yang saya blok merah dan pilih "Rectangular Marquee Tool" 
 
3. Setelah melakukan Langkah di atas maka langsung saja kamu letakkan pointer pada 
bagian yang ingin disensor dengan menahan [klik kanan] hingga terbentuk persegi 
dengan garis terputus-putus 
contoh: 

 
(terdapat garis putus-putus di daerah sekitar mata) 
 
4. Setelah terseleksi dengan "Rectangular Marquee Tool" maka kita tinggal memberikan 
effect 
Caranya: Pada Menu Utama (Main Menu) di sebelah atas kalian klik 
Filter >> Pixelate >> Mozaic 
 
5. Atur Cell Size untuk menentukan besarnya kotak sensor, semakin besar angka yang 



dimasukkan maka kotak-kotak sensor yang akan dihasilkan akan semakin besar.  
Setelah itu simpan (save) 
 
Perbedaan Gambar:  
 

tanpa sensor  setelah disensor 

  
Sensor?? Siapa Takut!! 

 
3.   Membuat Efek Venom 
 

Bagi penggemar movie pasti pernah melihat Venom, yup itulah Musuh utama dari 
Spiderman, Kali ini kita akan membuat efek Venom pada foto kita, tanpa panjang lebar 
mari kita mulai saja: 
 
Dalam Tutorial Kali ini kita akan belajar Photoshop cara edit Foto. 
 
jadi Jangan lupa siapkan kopi atau teh hangat sebagai teman dikala mendisain, ^.^  
 
Caranya:  
 
1. Jalankan program photoshop. file --> Open atau tekan [ctrl] + [O] Setelah itu carilah 
gambar yang akan diefek, Sebagai contoh disini saya menggunakan foto pembina PKL 
saya: 

 
 
2. Setelah itu masuk ke Menu Utama, pilih: 
Layer --> New --> Layer from Background [OK]  
 
Kemudian 
 
Layer --> Duplicate Layer [OK] 
Hasilnya: 



 
Gambar pada Layer Pallete  
 
3. Saatnya mentransform!!! Untuk lebih jelasnya Penjelasan dan Penguasaan 
Teknik Transform 
Untuk mentransform tekan [CTRL] + [T] 
Lalu pada titik transform yang muncul di kiri tengah kalian geser ke kanan tengah, dan 
yang sebelah kanan tengah geser ke kiri tengah sehingga gambar menjadi seperti ini: 

 
 

4. Setelah melakukan hal tersebut maka pindahkan gambar dengan move tool  
Layer 0 copy ---> digeser ke kiri 
caranya klik layer 0 copy lalu klik move tool kemudian drag atau geser gambar  
Layer 0 ---> digeser ke kanan  
caranya klik layer 0 lalu klik move tool kemudian drag atau geser gambar  
 
Sehingga membentuk gambar seperti ini: 

 
Gambar menjadi efek cermin 
 
Setelah itu pada pallete layer tambahkan background berwarna putih 
Caranya:  
Klik [Shift] + [Ctrl] + [N] Lalu klik [OK]  
Pada Palette Layer, pindahkan layer yang baru kita buat ke bawah,tinggal di geser 



 
 
5. Masih lama??? tenang aja minum dulu kalo mau karena mendisain butuh ketenangan 
^,^ 

Sekarang pilih fill tool pastikan foreground berwarna hitam dan putih  
Setelah itu klik layer 1 pada layer palette lalu klik kanvas  
 
6. Nah sekarang efek finishingnya 
klik Layer 0 copy pada layer palette, 
klik pilihan Layers Lalu pilih  

 
 



Darat tat..tata..tata.. efek venom!!! 

 
 

 
4.  Merubah Foto Berwarna Menjadi Lukisan Kanvas Cat Air 
 
 

Melukis dengan cat air? terus terang penulis tidak bisa, tapi mengubah foto menjadi 
lukisan yang mirip cat air caranya sangat mudah. Pengen tau caranya...  
 
Seperti di Tutorial Photoshop sebelumnya, ada baiknya kita siapkan cemilan beserta 
minumannya 
 
Setelah siap semuanya maka inilah caranya:  
 
1. Jalankan program photoshop. file --> Open atau tekan [ctrl] + [O] Setelah itu carilah 
gambar yang akan diubah, Sebagai contoh disini saya menggunakan foto teman saya: 

 
 
2. Setelah itu masuk ke Menu Utama, pilih: 
Filter --> Brush Strokes --> Crosshatch 
Setting seperti ini: 



 
[OK]  
Supaya lebih kelihatan realistis efek cat air maka lakukan double effek, maksudnya 
lakukan langkah di atas sekali lagi 
Filter --> Brush Strokes --> Crosshatch  
Hasilnya: 

 
hasil double effek Crosshatch  
 
3. kembali ke Menu Utama, pilih: 
Filter --> Texture --> Texturizer 
Setting seperti ini: 

 
[OK]  
 
Dan Hasilnya... 



 
Wow... Gambarnya menjadi lukisan cat air 
 

5. Merubah Foto Berwarna Menjadi Sketsa Warna Pensil 
 
Halo pembaca yang budiman. belajar photoshop, tentunya banyak sekali hal-hal yang 
bisa kita lakukan. baik memanipulasikan maupun hal-hal yang lainnya. 
 
Oleh karena itu, kini kami akan memberikan tutorial kepada anda tentang “Bagaimana 
cara merubah foto berwarna menjadi sketsa warna pensil.” Berikut Caranya :  
 
1. Buka photoshopnya. Setelah itu carilah gambar yang akan dijadikan sketsa pensil. 
Namun kali ini, saya akan menampilkan gambar hewan anjing, Lihat gambar pertama 
di bawah ini: 

 
 
2. Setelah gambar pertama tertampilkan, langkah selanjutnya yaitu : Arahkan Mouse 
anda pada "Layer gambar hewan" dalam hal ini Background 



 
kemudian klik kanan dan pilih "Duplicated Layer". 
 
3. Setelah anda membuat duplicated gambar, Klik “Ctrl + Shift + U” maka Gambar 
akan berubah menjadi Hitam putih”.  
Lihat Gambar Kedua ( 2 ) di bawah ini : 

 
 
4. Setelah gambar berubah menjadi hitam putih, langkah selanjutnya yaitu :  



 
Buatlah duplicated lagi, seperti cara diatas, kemudian klik “Ctrl + i” maka gambar akan 
berubah menjadi gambar film,  
lihat Gambar Ketiga ( 3 ) di bawah ini :  

 
 
5. Setelah Gambar Ketiga ( 3 ) tertampilan. Untuk selanjutnya yaitu :  
Arahkan mouse Pada “Filter > Blur > Gaussian Blur” maka akan keluar jendela pop_up 
Gaussian blurnya,  
setelah itu pada “Radius Pixel” berilah nilai sebesar “3,3” kemudian Klik Ok.  
Dan lihatlah hasil gambar keempat ( 4 ) di bawah ini : 

 
 
6. Pada gambar keempat ( 4) jika diperhatikan, gambar tersebut tampak Tidak jelas 
atau juga memudar.  
Namun dari gambar tersebutlah yang Menjadikan gambar lebih jelas setelah terjadinya 
perpindahan warna. 
Oleh sebab itu, untuk langkah terakhirnya yaitu : Pada gambar keempat ( 4 ) 
tertampilkan, Arahkan mouse pada “Set The Blending Mode For The Layer”, lihat 
gambar di bawah ini : 



 
Keterangan 
Pada gambar disamping ini, ubahlah nama “Normal” menjadi “Color Dodge”  
 
Setelah anda mengubah Mode “Normal” menjadi “Color Dodge” maka, gambar secara 
langsung akan berubah menjadi sketsa warna pensil, lihat hasil gambar 
penyelesaiannya di bawah ini : 

 
Perubahan menjadi goresan Pencil 

 

6. Menghitamkan Warna Kulit 

Berjemur?? Bagi Orang Luar Negeri, khususnya orang Eropa memang menyenangkan, 

namun disini kita tidak perlu berjemur untuk mendapatkan kulit yang lebih kecoklatan 

dan caranya pun lebih menyenangkan karena cukup dengan photoshop dan semua itu 

mungkin.  

Caranya sangat simpel dan cuma butuh keuletan dalam belajar photoshop 

1. Jalankan program photoshop. file --> Open atau tekan [ctrl] + [O] Setelah itu carilah 

gambar yang akan diubah, Sebagai contoh disini saya menggunakan Lara Croft si Tomb 

Ridder: 

 

2. Setelah itu cari Burn Tool dengan gambar icon seperti pada Tool Box 

3. Setelah itu anda tinggal mengatur properties / setting Burn Tool 



Pengaturannya sesuai selera anda, namun sesaikan dengan ukuran area gambar... 

Disini saya memakai pengaturan ini 

 

pengaturan / setting burn tool  

 

4. Setelah itu sapukan mouse dengan sambil menahan klik kanan ke daerah yang ingin 

diefek sehingga warna kulit berubah menjadi lebih kecoklatan... 

Disinilah dibutuhkan keuletan dan kesabaran karena untuk menghasilkan kulit yang 

bagus maka anda harus menyapukan secara merata... 

Dan Hasilnya... 

 
 

 
7. Memutihkan Warna Kulit Pada Foto 

 
Ingin Wajah atau kulit kelihatan lebih putih? Selalu ada caranya kok. Mari kita 
praktekkan dan lihat hasilnya, tanpa pemutih kulit jadi lebih putih. Wah kalo gitu 
ntar perusahaan deterjen bangkrut dong? Wah sori, sampe ngelantur gini. ;) 
 
Baiklah ini langkah-langkahnya: 
1. Buka Aplikasi Photoshop kamu dan pilih foto yang akan diputihkan / di make up 
sebagai contoh saya menggunakan foto teman saya yang bisa kalian 

 
 
 
2. Pada Toolbox sebelah kiri kamu cari icon dengan gambar seperti permen gulali 
lalu [klik kanan] dan pilih dodge tool 



 

 
 
3. Setelah melakukan Langkah di atas maka langsung saja kamu letakkan pointer 
pada wajah dalam foto tersebut sehingga muncul lingkaran batas. Lingkaran batas 
adalah area yang akan diputihkan.  
 
4. Klik kiri pada area yang ingin diputihkan dan atur secara merata sehigga gambar 
tidak menjadi belang.  
(jika terjadi kesalahan maka kalian undo saja sebelum terlambat = ctrl + alt + z) 
 
5. Setelah foto diputihkan, maka simpan foto tersebut dalam format jpeg dan atur 
image option quality menjadi 12.  
Perbandingan Foto:  

sebelum di edit  setelah di edit  

 
 
8.   Menambahkan Tulisan Berefek Komik Pada Foto 

 
Pada photo efek kali ini kita akan menambahkan tulisan berefek komik pada foto 
anda sehingga membuatnya lebih berkesan ekspresif 
 
Para disainer grafis mempunyai keahlian untuk mengedit dan mengubah style foto 
agar kelihatan lebih artistik, anda pun juga bisa karena yang diperlukan hanya 
aplikasi pintar yaitu photoshop 
 
Langkah-langkahnya:  
 
1. Jalankan program photoshop. file --> Open atau tekan [ctrl] + [O] Setelah itu 
carilah gambar yang akan diubah, Sebagai contoh disini saya menggunakan foto 
saya: 
 



 
 

2. Mulai membuat dialog box 

caranya: klik Pada Pen tool berbentuk seperti kepala pulpen lalu mulailah 
membuat garis-garis dengan menggunakan pen tool [tekan mouse sebelah kiri 
pada gambar/foto dan atur posisinnya] 

Untuk hasil lebih rapih anda bisa gunakan Freeform pen tool atau tekan [Alt] 
+ [+] pada keyboard lalu potong dan selanjutnya terserah anda, mau buat seperti 
apa, yang lonjong, bullet , atau lancip. 
 
Lalu masuk ke menu utama dan pilih Layer --> rasterize --> Shape 
[hal ini perlu dilakukan karena layer anda masih dalam keadaan mask / bayangan]  
contoh hasil:  

 
 
Untuk mempertegas gunakan Layer --> Layer Style --> stroke... 

 
 
3. Setelah itu lanjut ke Teks tool dan mulai menulis di dalam dialog box tadi, jika 
ingin memperbesar atau memperkecil dan memutar tulisan tekan [ctrl] + [T] atau 
atur di properties teks yang terletak di bawah menu utama  
 
Hasilnya 



 
 

 

B. Keterampilan Manipulasi foto Bagian II 
 
1. Efek Butiran - Butiran Air Membasahi Foto 

 
Efek butiran - butiran air membasahi foto? tenang.. tenang.. ini cuman rekayasa 
photoshop aja, jangan dikira prakteknya menyiram foto dengan air betulan, nanti gak 
malah bagus eh jd rusak... 
 
Ok, tanpa banyak chit-chat ini langkah-langkahnya: 
 
1. Buka Gambar yang akan diedit dengan photoshop 
Bisa foto kamu atau pemandangan alam, atau barangkali belum punya gambar untuk 
diedit? silahkan mencari di search engine, disini saya menggunakan gambar pantai... 

 
(beautiful scene) 
 
2. buat lingkaran dengan Elipse Tool  
catatan: foreground dan background harus putih 



 
 
Hasilnya: 

 
 
3. Selelah itu klik kanan dan pilih Rasterize Layer...  
 
4. Waktunya memberi efek... 
Menu - Layer - Layer Style - Blending Options... 
Centang Drop Shadow dan Inner Shadow  

 
dan  



 
[OK] 
Lalu pada pallete - ubah ke mode Multiply  

 
 
5. Yup Hasilnya... 

 
Hehehe... Tinggal perbanyak aja tetesan airnya... beres dah... 
 
dengan belajar photoshop Hasilnya????? anda bisa mengutak-atik lagi dan ini hasil 
dari penulis 



 
Pantai yang indah... Hawaiii.... kapan bisa berlibur ke situ??? 

 
2.  Memanipulasi Gambar dengan LAYER MASK 
 

Salam Kenal… Aku numpang post tutorial memanipulasi gambar dengan LAYER MASK 
ya mas..sapa tau dengan berbagi ilmu Photoshop bisa bermanfaat untuk orang lain dan 
kelak kita bisa mendapatkan pahala dari yang kuasa.. amien…  
 
Langkah-Langkahnya:  
1. Sediakan dua gambar yang pengen kamu gabungkan 

 
 
2. Buatlah file baru dengan ukuran sesuai dengan keperluan kamu [CTRL + N]  
 
3. Masukkan dua gambar tadi kedalam file yang baru yang kamu buat dengan  
menggunakan Move Tool, secara otomatis jumlah layer pada window layer akan 
bertambar menjadi tiga layer 
 
4. Pastikan posisi layer sesuai dengan gambar keterangan di atas atau gambar yang 
akan digradien dengan MASK berada pada posisi paling atas 
 



5. Klik pada Layer yang akan kamu gradient dengan mask, kemudian klik icon Add 
Layer Mask pada Window Layer hingga pada layer tersebut muncul Layer Mask 
Tumbnail..(lebih jelasnya lihat gambar dibawah..) 

 
 
6. Pilih Gradien Tool pada window tools, kemudian anda buat gradient pada gambar 
dengan cara menarik garis dari atas kebawah atau sebaliknya hingga anda 
mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan anda..  
 
Hasilnya: 

 
Selamat Mencoba... 

 
3.   Membuat Efek 3D kubus, lingkaran, tabung pada Foto 
 

Membuat efek 3D pada Foto secara kubus Lingkaran dan tabung bisa dilakukan dengan 
photoshop dan caranya pun mudah...  
 
Dalam Belajar Photoshop kali ini kita akan mempelajarinya. Photoshop yang saya 
gunakan Photoshop 7  
 
Langkah-langkahnya:  
 
1. Jalankan program photoshop. file --> Open atau tekan [ctrl] + [O] Setelah itu carilah 



gambar yang akan diubah, Sebagai contoh disini saya menggunakan foto saya: 

 
 
2. Kita mulai membuat efek 3D 
Caranya:  
masuk ke menu utama, pilih Filter –-> Render –-> 3D Transform 
Di dalam 3D Transform ada  
- Selection tool (V) 
- Direct Selection tool (A) 
- Cube tool (M) 
- Sphere tool (N) 
- Trackball tool (N) dan banyak lagi  
 
3. Masih di dalam table dialog 3D Transform 
Jika membuat bentuk kubus 3D klik Cube tool (M) dan jika membuat lingkaran 3D Klik 
Sphere tool (N), Klik gambar Foto anda Sambil Tekan Kebawah untuk Memperbesar 
kubus atau lingkaran 
Note: untuk memindahkan posisi kubus, atau lingkaran klik Pan camera tool (E)  
 
Contoh Hasil 

 
Menarik bukan...  

 
4.  Tutorial Foto Tua dan Efek Kuno 
 

Foto jaman sekarang diubah ke model foto jaman perjuangan? Mana bisa? tenang, 
coba dulu tutorial Adobe photoshop ini dijamin foto kamu yang full colour bisa jadi foto 
hasil jepretan masa lampau... 
 
Langkah - Langkahnya: 
 



1. Download dulu gambar (artis idola saya Liv Tyler) di bawah ini 

 
 
Tips!! 
Atau jika anda ingin gambar yang lain bisa mencari foto2 artis idola anda di Google 
dengan memasukkan kata kunci nama artis idola anda... 
Go To Google Services... 
 
2. Buka gambar hasil dowload dengan program photoshop, setelah itu kita ubah 
gambar ke mode hitam putih... 
Caranya: Menu Utama pilih Image - Adjustment - Desarture 
Hasilnya: 

 
 
3. Setelah itu kita beri effek Film Grain 
Caranya: Menu Utama pilih Filter - Filter Gallery - Film Grain  
Setting: 

 
Maka Hasilnya: 



 
Texture Gambar menjadi agak kasar  
 
4. Sekarang tinggal sentuhan terakhir yaitu menjadikannya terkesan KUNO 
Caranya: Menu Utama pilih Image - Adjustment - Hue/Saturation  
Setting: 

 
Dan............. 
 
Dari hasil Tutorial disini akan didapat  
Hasilnya: 

 
Wah Foto Kuno Niih ^_^ bisa masuk Museum... 

 

 



5.  Menghilangkan Bagian Tertentu Wajah Anda 
 

Pengen punya foto yang ga ada matanya? gampang aja... =p, nih caranya....Yup kali 
ini kita belajar edit foto dengan photoshop 

1. Open file gambar / foto yang mau di-edit.... 

2. Tekan S, pada icon yang aktif di tool box, klik kanan dan pilihlah clone stamp tool : 

 

3. Ayo kita “eksekusi” matanya.... =p : 

 

Caranya:  
 
Tahan alt, maka clone stamp yang tadinya lingkaran akan menjadi seperti tanda 
sasaran / target... Ya, karena memang itu untuk menentukan target bagian gambar 
yang akan di clone. Klik saja. Pada praktek ini, saya mengklik (sambil menahan alt) di 
pipinya yang lebih terang. Bukan tanpa maksud, tapi saya bermaksud agar ketika 
mulai meng-clone untuk menghilangkan sebelah matanya, terang gelapnya tidak 
terlihat aneh. Setelah mengklik, lepas saja alt-nya. Setelah itu, setiap anda mengklik 
di canvas tanpa menahan Alt, selain lingkaran clone stamp, akan muncul juga tanda 
tambah yang menunjukkan daerah yang ter-clone ke daerah mata. 

4. Lakukan dengan hati-hati, jika salah, di-undo (Ctrl+z) saja, sebelum semuanya 
terlambat dan terlihat aneh. 

5 Ini hasilnya : 



 

6. Anda hanya perlu melakukan hal yang sama untuk mata yang sebelahnya, nanti 
hasilnya akan seperti ini : 

 

Hasilnya terlihat dipaksa atau tidak, tergantung kepintaran anda memilih daerah yang 
di-clone dan bayangannya. 

Pemakaian clone stamp yang saya jelaskan mungkin kurang jelas, tentang cara 
pakainya bisa dilihat lebih jelas di tutorial yang khusus menjelaskan clone stamp tool. 

Lagipula, saya yakin, cepat atau lambat setelah mencobanya, anda akan mengerti 
tentang pemakaian clone stamp. 



6.   Menghilangkan Jerawat Dengan Photoshop 
 

Disini kita akan mencoba menghilangkan jerawat dengan cepat dan mudah tanpa 
banyak biaya... 
 
Hanya dengan belajar ilmu photoshop 

 
mari kita buktikan... 
 
Langkah-Langkahnya: 

 
1. Kita akan mencoba pada gambar yang telah tersedia di atas. 
 
2. Buka file gambar yang sudah kamu sediakan Klik pada Healing Brush Tool 
(dengan otomatis kursor akan berubah menjadi bentuk Lingkaran) 



 
Posisi Healing Brush Tool pada jerawat 
 
3. Atur diameter/besar lingkaran Healing dengan ukuran jerawat (untuk mengganti 
ukuran anda Klik Kanan pada layar kerja kemudian atur besar Diameternya) 
Contoh: 

 
Setting Healing Brush Tool  
 
4. Tekan tombol Alt sampai kursor berubah seperti lambang SnapShot kemudian 
klik pada bagian wajah yang paling bersih atau tanpa jerawat (pilih pada bagian 
dengan kontras warna yang sama dengan bagian jerawat), lepas tombol Alt 
kemudian anda tinggal klik pada bagian wajah yang berjerawat hingga bersih.. 

 
Jerawat Hilang (dalam 7 menit - With Belajar-Grafis Miracle...) 
 



5. Agar gambar lebih cerah atur contras warna dengan melakukan langkah sbb: 
= Pilih menu Image > Adjustments > Curves : ganti nilai input dan output 
Sebagai rekomendasi ganti dengan * input : 99 *out put : 146 atau atur sesuai 
dengan selera anda. 

 
rekomendasi setting 
 
Hasilnya: 

 
Kulit Lebih Putih tanpa kosmetik 

 
7.  Efek Rekaman Video Rusak pada Foto 
 

Foto Efek, Merupakan suatu yang tidak ada habisnya untuk diexplore. Kali ini Kita akan 
memberikan efek yang menurut saya sederhana namun terkesan futuristik dan 
imajinatif, efek ini bisa disebut efek rekaman video rusak pada Photoshop Tutorial 
 
Atau pernah liat TV trus ada gangguan sinyal maka di layar biasanya gambar akan 
tampil bergaris-garis... 
 
Menarik bukan? Menarik becak.. Menarik Bemo.. Menarik.. Wis pokoknya menarik lah.. 
 
berikut Langkah-langkahnya: 
 



1. Jalankan program photoshop. file --> Open atau tekan [ctrl] + [O] Setelah itu carilah 
gambar yang akan diubah, Sebagai contoh disini saya menggunakan foto ---> ehm... 
ehm... Sayang bukan pacar saya, Gak tau siapa yang penting mau jadi model di 
www.ilmugrafis.com 

 
 
2. Buat Project baru / Kanvas baru 
Caranya: 
Pada menu utama pilih File --> New 
Atau pakai shortcut keyboard [ctrl] + [ N] 
Atur seperti ini: 

 
Klik [OK] 
 
beri warna bagian atas dg hitam dan dan bagian bawah dg putih 
Tips: Untuk proses Selection gunakan Rectangular Marquee Tool - Lalu gunakan Fill 
Tool untuk Pewarnaan  
Hasilnya: 



 
Project baru  
 
3. Membuat Pattern 
Caranya: 
Masih dengan gambar hitam putih tersebut 
Pada menu utama pilih Select --> All 
Setelah itu 
pilih Edit --> Define Pattern 
Fiuh akhinya jadi deh pattern 
Kegunaannya --> Sebagai effek garis  
 
4. Kembali ke gambar yang akan diberi efek [wanita cantik model belajar-grafis tadi...] 
Pertama: Gunakan jurus ninja... Duplikat Layer 
Caranya: Pada Menu Utama pilih Layer --> Duplicate Layer...  
Selanjutnya: Menu Utama pilih Layer --> Layer Style --> Pattern Overlay... 
 
Atur seperti ini 

 
Lalu tekan [OK] 
Tips: Ubah Scale untuk memperoleh mengatur tingkat keburaman 
 
5. Hasilnya: 



 
 

8.  Gonta Ganti Warna Rambut Sesuka Hatimu 

 
Tutorial kali ini kita akan mencoba editing pada warna rambut.. kita dapat mengganti 
warna rambut sesuai dengan suasana hati...ada yang perlu kamu ingat, tidak semua 
warna rambut bisa dirubah, biasanya warna hitam polos sulit untuk diwarna kecuali 
rambut tersebut memiliki higlight… 



 
ini dia Langkah - langkahnya photoshop tutorial : 

1. Buka File gambar diatas dengan Photoshop:  

 

2. Seleksi bagian rambut pada gambar menggunakan POLYGONAL LASSO TOOL 

 
 
3. Klik pada Menu SELECT > FEATHER (isi Feather Radius : 10 px ) OK 
 
4. Klik Menu IMAGE > ADJUSTMENTS > VARIATIONS 



 
Kamu tinggal klik pada salah satu warna atau lebih untuk mendapatkan warna yang 
seseuai…klik ORIGINAL untuk mengembalikan pada warna asli gambar…. 

9. Bikin Banner Dengan Effect Starburst 
 

Langkah-Langkahnya: 
 
1. Buka Aplikasi Photoshop 
 
2. Buat Lembar Kerja / Kanvas  
 
3. Buat Kotak dengan "Rounded Rectangle Tool" dengan Radius: 15 px 
Hasilnya: 

 



 
4. Masuk ke menu Blending Options dan berikan Gradient Overlay 
Caranya: Layer --> Layer Style --> Gradient Overlay... 
Pengaturan: 

 
 
Untuk Pengaturan Gradien -- jika anda masih bingung cara membuat gradient bisa  
baca tutorial Membuat Gradient Background 

 
 
5. Buat kotak - kotak dengan Rectangular Marquee Tool seperti ini 
Sambil tekan tombol Shift 

 
 
Setelah itu buat layer baru dan Fill dengan Warna Kuning 
Hasilnya 



 
Lalu tekan ctrl + D (Deselect) 
 
7. Waktunya memberikan efek 
Caranya Filters --> Distort --> Polar Coordinates 
Pilih Rectangular to Polar  
Hasilnya: 

 
 
8. Tekan ctrl dan klik layer shape pada pallete untuk menyeleksi Rounded Rectangle 
Tool yang telah dibuat, lalu tekan ctrl + Shift + i (untuk perintah inverse) lalu tekan 
tombol Delete 
Hasilnya: 



 
 
9. Tambahkan tulisan banner, tulisan pada banner tidak perlu panjang lebar - intinya 
sedikit namun informatif  
Misal: Belajar Grafis 

 
 
10.  Membuat Bola Cristal 
 

Langkah-Langkahnya: 

1. Silahkan membuka program photoshop anda, Tekan [Ctrl] + [N] untuk membuat 

proyek baru  

Anda bisa menggunakan Preset Sized 640 x 480 pixels, 72 dpi, dan background 

transparent 

 



2. Buat lingkaran menggunakan "elliptical marque tool", tekan tombol [Shift] dan [Alt] 

untuk membuat lingkaran dari tengah dan bulat sempurna 

 

3. Sekarang kita akan membuat 'gradient circullar', untuk menentukan warna terserah 

kreativitas anda masing-masing, tetapi modenya normal dan opacity 100%. Klik dan 

tahan dari tengah lingkaran ke arah luar,biarkan saja jangan dideselect 

 

4. Buat layer baru ganti gradient menjadi seperti ini: linier, "foreground to 

transparan", set warna "foreground" menjadi putih  

 

Gradient linier  

 

Layer baru 

5. Klik dan tahan gradient tool dari atas ke bawah dengan putih diatas 

 

Gradient transparan 



6. Tekan tombol Ctrl+T untuk free transform. Atur sehingga menjadi separo (tarik 

bagian bawah ke atas sampai separuhnya,atur bagian kanan dan kiri sehingga terlihat 

seperti gambar di bawah ini) 

 

7. Tambahkan efek Gaussian blur agar terlihat lebih realistis  

( Filter>>Blur>>Gaussian Blur sebesar 1.3 )  

Dan Hasilnya:  

 

Kalian dapat mengkombinasikan dengan menambahkan tulisan maupun 

menggabungkan dengan objek yang lain. 

 

11.  Tutorial Membuat Corak ARMY 
 

Berikut Langkah-langkahnya: 
 
1. buat proyek baru : file > new 
Pengaturan 
width : 500 px; 
height : 500 px; 
resolution 72dpi 
background : white 
mode : RGB color 
OK  

2. Masuk ke menu utama 
pilih Layer > Duplicate Layer 



3. pada toolbox, buat warna foreground = hitam, background = putih  

 

4. Pilih filter > render > cloud, hasilnya (cloud diatur random, jd klw bentuknya beda 
ga napa kok..... =p):  

 

5. lalu Filter > Blur > Smart Blur 
buat saja radiusnya = 100.0, threshold = 100.0, quality : high, mode : normal 
(pengaturan bisa sesuai kreasi anda sendiri, coba2 saja...) 

6. lalu pilih Filter > Sketch > Bas Relief 
atur detail = 15, smoothness = 15, light direction = bottom... (sekali lagi, sedikit 
perbedaan angka tidak terlalu berefek besar, silakan coba2) 

7. lalu pilih lagi Filter > Sketch > Photocopy 
atur detail = 24, darkness = 50 

8. pilih Image > Adjustments > Hue/Saturation  
lakukan pengaturan seperti ini, sehingga previewnya akan tampak seperti gambar di 
sebelahnya... : 

 
(hue = 95, saturation = 56, lightness = +17, jangan lupa centangin colorize) 



9. masih kurang kan kalau mau disebut army?? memang, karena itu, akan lebih 
mendekati kalau ditambahkan bentuk serupa dengan warna dan bentuk yg agak 
berbeda.. caranya? silakan lakukan lagi nomor 1 – nomor 7. (sabar ya...., sabar itu 
subur... =p)  

10. lakukan seperti nomor 8 untuk yang ini, dengan pengaturan yang sedikit 
berbeda... :  

 
(hue = 45, saturation = 56, lightness = +17, checkbox colorize aktif) 

11. sekarang kita punya dua proyek yang terpisah ini, bagaimana 
menggabungkannya?  

 

12. tidak masalah... pilih move tool , lalu klik dan tahan gambar kita yang lebih 
coklat (kanan) ke dalam proyek gambar kita yang lebih hijau... , hasilnya :  



 
terlihat bahwa di atas gambar yang hijau, sudah ada gambar kita yang coklat..., atur 
letaknya agar persis bertumpukan, dengan layer gambar coklat di atas layer gambar 
hijau... Tertutup? 

13. memang... jadi gimana donk? nah, selanjutnya, aktifkan layer gambar coklat, dan 
ubah mode normal menjadi multiply....  

== aktifkan layer 1 
 

=== Letak Multiply di lingkaran hitam pada gambar  



14. hasil setelah di multiply :  

 

15. apa? masi belom puas juga?? koq masih banyak putih..., army kaya gini ketawan 
musuh donk?! ok, inget, kita masih punya layer background yg putih doank kan... 
ituloh, yang paling bawah... diwarnain aj... pake paint bucket tool (atau pencet G), 
foreground color diubah jadi #FFEBB0... trus aktifin layer background, klik.... (kalo 
ga punya layer background, bikin aja layer baru [layer > new layer] trus geser ke 
paling bawah[cara peletakan layer, lihat di tutorial tentang layer]).  
 
16. jadi deh... kalo masi kurang juga bisa ditambahin lagi (contoh gambar kanan, 
caranya bikin aja kaya tadi, uda ngerti kan?!) 

 
 

12.  Membuat Efek Relief 

 

Pada tulisan kali ini tentang salah satu efek pada Photoshop, yaitu membuat efek Relief. Ada 

beberapa cara membuat efek relief, salah satunya seperti yang akan seperti berikut: 

1. Buat file baru, dengan ukuran sesuai keinginan. Untuk konsumsi cetak Resolution 
dibuat minimal 240 pixels/inch. 



 
Width: 8 cm ; Height: 5 cm ; Resolution 240 pixels/inch ; Mode: RGB Color ; Contents: 
White  

2. Buat Create New Layer untuk membuat Layer 1 

3. Kasih warna abu-abu pada Layer 1 pakai Paint bucket Tool 

4. Masih Layer 1 aktif (kotak Layer 1 berwarna), lalu klik menu Filter pada menu bar. 

5. Pilih Texture sampai muncul pilihan disampingnya 

6. Klik Texturizer ….. , maka akan muncul window Texturizer. 

7. Pada pilihan Texture, pilih Sandstone. 

8. Atur Scaling dan Relief sesuai keinginan, lalu OK 

 
Teksture: Sandstone ; Scaling: 132 ; Reliaf:11 ; Light Direction: Top  

9. Pilih objek gambar untuk motif relief (pada contoh dipakai motif ornament) 

10. Select objek dengan Ctrl+klik pada Layer objek, lalu klik gambar mata pada layer 
objek. 



 

11. Buat Layer 1 Copy dengan menarik Layer 1 ke kotak Create New layers (kotak 
tengah bawah) 

12. Aktifkan Layer 1 Copy, lalu tekan Shift + Ctrl + i 

 

13. Kemudian tekan tombol Delete, selanjutnya Tekan Ctrl + D untuk menghapus 
select (Deselect) 

14. Klik menu Layer pada menubar, lalu pilih effects untuk kemudian klik Bevel and 
emboss …. . 

15. Setelah muncul window effects, pada Style pilih Pillow Emboss, dengan 
depth:20, Blir:13 atau terserah kamu ngaturnya. 



 

 

17. Setelah pengaturan selesai klik OK 

18. Jangan lupa kotak kecil Apply diatas, harus aktif supaya perubahan pengaturan 
langsung terlihat. 

19. Save dan selesai. 

Setelah langkah langkah diatas maka akan menghasilkan karya photoshop dengan efek 
Relief kurang lebih seperti ini. 



 
 

13.  Desain Logo Cantik Dengan STYLE 

 

Kali ini saya akan berbagi tentang propertis STYLE yang dimiliki oleh Photoshop dan 

akan mencoba membuat desain Logo yang cantik seperti diatas. Style merupakan 

gabungan dari beberapa efek yang ada pada Blending Options sehingga membentuk 

sebuah paket efek yang menarik. Kita akan mencoba membuat desain Logo cantik 

dengan STYLE... 

Tutorial ini menggunakan Photoshop CS 

jadi upgrade dulu ke PHOTOSHOP CS atau lebih tinggi  

 

Langkah-langkahnya: 

 

1. Buatlah file baru dengan ukuran 

 

OK  

 



2. Setelah mencul layar kerja baru, Buatlah sebuah lingkaran menggunakan Elipse 

Tool  

Jangan lupa ketika kita membuat lingkaran tahan tombol SHIFT agar bentuk 

lingkaran tidak menceng / oval  

 

 

Note: Warna Lingkaran tergantung dari foreground, jangan dipermasalahkan...  

 

3. Pastikan anda masih aktif pada Layer Lingkaran 

 

4. Tampilkan Window Style 

Klik Menu WINDOW > STYLES, setelah window style tampil maka anda tinggal 

memilih (mengklik) efek yang sesuai, dengan otomatis warna dan style objek akan 

berubah sesuai dengan style yang anda pilih, jika pilihan yang telah ada masih kurang 



cocok maka anda bisa menampilkan style yang lain dengan mengklik tanda panah 

pada pojok window style, maka disitu akan muncul beberapa pilihan lain untuk 

stylenya (salah satunya Web Style, yang kita pakai pada desain logo di atas) 

 

Note: Untuk WEB STYLE hanya dimiliki Photoshop CS dan versi diatasnya jadi jika 

masih menggunakan photoshop 7 maka upGrade dulu ke CS ya... 

 

Hasil > setelah anda memilih style PURPLE GEL pada window style 

 

 

5. Buatlah lingakaran baru menggunakan ELIPSE TOOL  

Ganti warna dan transparansi lingkaran 



 

Keterangan:  

Untuk mengganti warna lingkaran Klik 2x pada Layer Thumbnail (ditandai huruf A 

pd gambar diatas) kemudian akan muncul window color picker – pilih warna putih 

kemudian OK, kurangi transparansi lingkaran dengan mengurangi nilai OPACITY 

menjadi 20 % (ditandai huruf B pd gambar di atas )  

 

 

7. Pilih Custom Shape Tool untuk menambahkan hiasan motif bunga pada logo  

 

Klik Shape pada Propeti Bar > Pilih Motif Bunga (Flower 1) atau anda bisa 

memilih sesuai dengan selera anda 



 

 

8. Buatlah sebanyak Empat Shape 

 

Keterangan: 

- Shape 1 dan 2 : Anda atur posisi, ukuran dan opacity (20%) 

- Shape 3 dan 4 : Tambahkan beberapa efek dasar sehingga terlihat lebih indah.. 

Klik menu Layer > Layer Style > Blending Options  

Pilih Gradien Overley : atur sesuai warna yang anda suka.. 

Pilih Stroke : atur Color : Putih dan Size : 3 Px 

 

8. Terakhir anda cukup menambahkan Teks di dalamnya… 

 

BALI in Design 

 

Selamat belajar dan berimprovisasi 


