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BAB 4

MENGENAL PHOTOSHOP

Standar Kompetensi : 

1. Menggunakan peerangkat lunak pembuat grafis

Kompetensi Dasar :

1.1. Menunjukkan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat 

grafis

1.2. Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat 

grafis

Indikator 

1.1.1. Menjelaskan unsur grafis bitmap

1.1.2. Menjelaskan pengertian menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat 

lunak pembuat grafis bitmap

1.1.3. Menerangkan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat 

lunak pembuat grafis bitmap

1.1.4. Mengidentikasi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak 

pembuat grafis bitmap

1.1.5. Menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi dan menyembunyikan 

ikon-ikon yang tidak diperlukan 

1.1.6. Mendemonstrasikan berbagai cara menyeleksi obyek

1.1.7. Mendemonstrasikan berbagai cara pembuatan obyek

1.1.8. Memodifikasi obyek

Komptensi Kognitif :

1. Memahami lingkungan kerja aplikasi Photoshop

2. Menjelaskan berbagai cara menyeleksi obyek

3. Menjelaskan berbagai cara pembuatan obyek

4. Menjelaskan cara memodifikasi obyek

Kompetensi Psikomotor

1. Mengatur lingkungan kerja Photoshop

2. Melakukan berbagai cara menyeleksi obyek

3. Melakukan berbagai cara pembuatan obyek 

4. Melakukan cara memodifikasi obyek
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Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua jenis grafis yaitu 

Vektor dan Bitmap. Aplikasi yang pengolah grafis vector umumnya digunakan 

untuk membuat obyek sedangkan aplikasi pengolah grafis bitmap umumnya 

digunakan untuk memodifikasi obyek. Sehingga pekerjaan yang paling banyak 

dilakukan pada aplikasi pengolah bitmap adalah menyeleksi, memodifikasi dan 

memberi efek pada obyek yang tersedia.

Banyak Aplikasi pengolah bitmap saat Di dunia desain grafis. Microsoft 

Windows menyertakan paint sebagai aplikasi bawaan. Microsoft Picture it 

adalah aplikasi pengolah Grafis bitmap dari micrososft, Aplikasi ini cukup 

sederhana dan bersifat aplikatif  dengan tersedianya tools yang siap pakai. 

Corel Photo paint adalah aplikasi penggolah bitmap yang dikeluarkan oleh corel 

Corporation dalam satu paket dengan CorelDraw. Yang paling terkenal saat ini 

di Indonesia Khususnya adalah PhotoShop, hampir semua designer grafis 

menggunakan aplikasi ini.

Program aplikasi Adobe Photoshop mempunyai fitur-fitur yang lengkap 

anda dapat merancang sebuah karya yang bagus. Disamping itu menggunakan 

Photoshop anda juga dapat mengolah teks yang sangat menarik, dan berbagai 

macam tools canggih dan mudah untuk digunakan.

Versi PhotoShop yang pernah ada adalah  Photoshop 5 , 6, 7, CS, CS 2 

dan CS 3. Untuk pembelajaran buku ini menggunakan versi CS 2 (Creative 

Suite 2), tetapi bagi pengguna Photoshop 7, masih bias menggunakannya 

dengan sedikit perbendaan tampilan.

PhotoShop banyak digunakan untuk desain cover majalah, Poster, label 

makanan, halaman web dll.

    

Peraga 4.1. Contoh produk yang menggunakan photoshop
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A. KOMPONEN GRAFIS BITMAP

1. Grafik Bitmap

Untuk dapat menguasai PhotoShop kita harus menguasai konsep dasar 

grafis bitmap. Unsur dasar yang  penting dalam pengolahan grafis bitmap 

antara lain :  pixel, resolusi dan intensitas. 

Jika kita melihat foto atau gambar yang ada di komputer maka gambar 

tersebut sesungguhnya adalah kumpulan dari ribuan titik titik yang sangat kecil 

dan tiap tiap titik tersebut memiliki warna tertentu. Titik titik itulah yang umum 

dikenal sebagai pixel. Setiap pixel mempunyai satu warna dan bergabung 

dengan pixel-pixel yang lain sehingga membentuk suatu pola dan 

menghasilkan gambar

Jumlah pixel per satuan panjang disebut sebagai resolusi yang biasanya 

dinyatakan dalam dot per Inchi atau dpi. Dan resolusi itulah yang menentukan 

kualitas dari gambar yang dihasilkan. Sebuah gambar  yang mempunyai 

resolusi 72 pixel per inchi atau 72  dpi untuk  satu inchi persegi akan memiki 72 

X 72 = 5184 titik atau pixel. Jika gambar tersebut diperbesar maka kualitas 

gambar akan langsung turun karena resolusinya berubah menjadi kecil. Misal 

gambar tersebut diperbesar dari 1 inchi persegi menjadi 2 inchi persegi maka

jumlah pixel keseluruhan adalah tetap yaitu 5184 pixel yang berubah adalah 

resolusinya, yaitu 5184 : (4 x 72)  = 18 pixel per inchi. Berarti jika suatu gambar 

diperbesar maka resolusinya akan semakin kecil dan mengakibatkan gambar 

menjadi tidak tajam. Semakin tinggi resolusi suatu gambar maka akan semakin 

tinggi kemampuan perbesarannya. 

gambar resolusi 72 dpi diperbesar 2  kali  menjadi 18 dpi dan 3 kali menjadi 8 

dpi

Pixel pixel yang membentuk gambar tersebut memiliki warna warna 

tertentu dan jumlah warna yang boleh dimiliki oleh suatu gambar dinamakan 

intensitas. Biasanya dikenal istilah hitam-putih (black & white) gradasi abu-abu 

(grayscale), 16 warna, 256 warna, 16 jt warna (high color), 32 juta warna (true 
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color) serta. Semakin banyak jumlah warna dalam suatu gambar maka gambar 

yang dihasilkan akan semakin bagus. Jumlah warna maksimum dari gambar 

dapat dilihat dari jenis filenya. Misal file gambar yang berekstensi .jpg akan 

memiliki maksimum 16 juta warna, atau file yang berekstensi .gif memiliki

jumlah warna maksimum 256. 

Contoh gambar dengan intensitas gray scale, 256  warna, dan high color 

16.000 warna

Sejalan dengan perkembangan desain grafis computer, saat ini desainer 

grafis dapat memilih berbagai jenis/format grafis bitmap sesuai keburtuhan dan 

yang paling banyak digunakan dalam membuat suatu desain antara lain:

a. Joints Picture Experts Group (jpg/jpeg)

Format JPG/JPEG ini adalah yang paling banyak digunakan oleh para 

karena keringkasan dan kekompakannya. Banyak digunakan di internet 

karena dapat menampung gambar atau grafik dalam ukuran yang sangat 

kecil namun tetap menjaga kualitas foto dari gambar tersebut. Format 

mampu menyimpan gambar dengan 24 bit per pixel sehingga dapat 

menampilkan hingga 16 juta warna. Dengan spesifikasi-spesifikasi 

tersebut, format JPEG lebih cocok untuk gambar-gambar fotografi yang 

membutuhkan banyak warna dan kurang mementingkan keutuhan 

informasi.

b. Graphics Interchange Format (gif)

Format GIF ini memiliki keistimewaan dapat memiliki warna transparan, 

dan mendukung animasi. Format ini baik digunakan apabila gambar anda 

tidak memerlukan kualitas foto, dan lebih berupa index 256 warna. GIF 

menyimpan gambar dengan 8 bit per pixel sehingga dapat menampilkan 

hingga 256 warna. Selain itu GIF juga dapat menampilkan animasi. 

Spesifikasi-spesifikasi ini menyebabkan format GIF lebih cocok untuk 

gambar-gambar logo, icon, kartun, artline dan gambar-gambar sederhana 
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yang membutuhkan ketajaman kontras, tapi kurang tepat untuk gambar-

gambar fotografi.

c. Portable Network Graphics (png)

Format PNG memiliki keistimewaan untuk menyimpan bermacam-macam 

kedalaman warna. Serupa dengan GIF, format baru ini tidak mengikis 

'informasi' warna dalam gambar seperti yang dilakukan JPG. PNG juga 

membolehkan 'transparan'. Format PNG ini dibuat untuk memberikan 

pilihan penggunaan format gambar tak berbayar karena format GIF sudah 

dipatenkan. 

2. Mode Warna

Adobe Photoshop adalah program aplikasi image editor yang 

menggunakan mode warna untuk menampilkan warna-warna penyusun suatu 

image.

Mode warna adalah metode yang digunakan suatu program untuk 

menampilkan suatu kode warna secara numerik. Karena warna yang ada di 

dunia sangat banyak, sedangkan komputer sebagai suatu alat mempunyai 

keterbatasan kemampuan, maka dibuatlah standarisasi mode warna dan cara 

tampilannya. 

Warna merupakan unsur utama dalam sebuah image yang menentukan 

keindahan gambar. Warna dan pewarnaan dalam Photoshop dikenal dengan 

istilah mode dan model warna. Model-model warna yang digunakan dalam 

Photoshop untuk kepentingan tampilan (display di monitor atau pada proses 

pencetakan adalah sebagai berikut.

1. RGB (Red, Green, Blue)

Model RGB memiliki tiga warna dasar, yakni merah, hijau, dan biru. Untuk 

mendapatkan warna lain, dapat dilakukan dengan proses pencampuran 

warna dasar. Oleh karena itu RGB disebut juga Additive Color. Sebagai 

contoh, untuk mendapatkan warna putih harus dilakukan proses 

pencampuran warna merah, hijau, dan biru.

2. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)

Pemodelan warna CMYK didasarkan pada tknik pencetakan pada kertas 

yang dikenal dengan Separation Printing, yakni pada kualitas penyerapan 

cahaya dari tinta yang dicetak pada kertas. Misalkan, warna putih akan 

menyebabkan tinta menjadi tembus pandang. Jika pada RGB mode 

pewarnaan menggunakan skala 0-255, CMYK menggunakan prosentase. 
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Warna putih diprosentasekan oleh nilai 0%, sedangkan warna hitam oleh 

nilai 100%.

3. Bitmap Mode

Mode ini menggunakan satu dari dua nilai warna yaitu hitam dan putih, 

untuk merepresentasikan pixelke dalam image. Oleh sebab itu, mode ini 

disebut juga Bitmapped 1 bit.

4. Grayscale Mode

Mode ini menggunakan lebih dari 256 bayangan abu-abu. Setiap pixel 

dalam sebuah image dengan mode grayscale mempunyai nilai kecerahan 

(brightness) dengan range 0 (hitam) – 255 (putih). Nilai grayscale juga 

dapat menggunakan prosentase (%). Nilai 0% untuk warna putih dan 

100% untuk warna hitam.

5. Duotone Mode

Mode ini menggunakan 256 warna pada saat dikonversi menjadi indeks 

warna. Photoshop akan membentuk clut (Color Lookup Table) yang 

menyimpan dan memberi indeks setiap warna dalam sebuah image. 

Apabila ada sebuah warna dalam image aslinya tidak terdapat pada table, 

program akan memilih warna terdekat atau mensimulasikan warna dengan 

menggunakan warna yang tersedia pada table.

6. Multichannel Mode

Mode ini menggunakan 256 level dari abu-abu pada tiap channel Image 

dengan mode ini sangat berguna pada pencetakan kh
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nomor : No. 01 / 4 / Kelas XII

MATERI : Komponen grafis bitmap

WAKTU : 60 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Sebutkan beberapa aplikasi pengolah grafis bitmap

................................................................................................................

2. Sebutkan karya-karya yang diolah menggunakan aplikasi Photoshop

................................................................................................................

3. Sebutkan 3 unsur penting dari grafis bitmap

................................................................................................................

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan resolusi gambar dan sebutkan 

ukurannya.

................................................................................................................

5. Tentukan banyaknya titik dari sebuah gambar dengan ukuran 2 x 2 inci 

dengan resolusi 120 dpi

................................................................................................................

6. Tentukan berapa dpi jika sebuah gambar yang berukuran 300 dpi 

diperbesar 10 kali

................................................................................................................

7. Jelaskan mengapa sebuah gambar bitmap jika diperbesar sampai batas 

tertentu gambarnya menjadi buram.

................................................................................................................

8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan intensitas warna

................................................................................................................

9. Jelaskan karakteristik dari gambar dengan format .jpg

................................................................................................................

10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mode pewarnaan RGB

................................................................................................................

B. Lengkapilah table berikut ini

KETERANGAN ARTI

Grafis bitmap …………….

Grey Scale …………….
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True color …………….

Gif …………….

Png …………….

CMYK

Duo tone

B. MENGGUNAKAN ADOBE PHOTOSHOP CS 2

Adobe Photoshop merupakan sebuah program aplikasi grafik yang 

membolehkan sesuatu gambar, atau bahan visual diubah sesuai mengikut 

kreativitis seseorang pengguna. Photoshop menyediakan berbagai alat dan 

kemudahan yang boleh digunakan oleh siapa saja untuk mendesain suatu 

gambar. Untuk menimbulkan kesan khas ke atas gambar yang diubah, 

Photoshop menyediakan 

satu kemudahan yang 

dikenali sebagai filters. 

Dengan menggunakan 

filters yang telah sedia ada 

di dalam Photoshop, 

gambar yang diedit akan 

kelihatan lebih menarik. 

Selain dari filters yang 

sedia ada di dalam 

Photoshop, terdapat juga 

berbagai jenis filters lain yang boleh dimasukkan ke dalamnya seperti Eye 

Candy, Kai Power Tools dan sebagainya.

Untuk dapat menggunakan Photoshop, anda terlebih dahulu harus 

mengenal bagian-bagian penting dari Photoshop khususnya peralatan-

peralatan yang digunakan untuk memanipulasi gambar. 

Akan tetapi tidak semua bagian tidak akan dijelaskan, hanya beberapa 

tool saja yang berbeda dari program lain dan sering digunakan untuk 

memanipulasi obyek dasar.

1. ToolBox

Peraga 4.1. Tampilan bagian-bagian dari Photoshop CS2
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Tool ini adalah perangkat utama yang digunakan menyeleksi, membuat 

dan memodifikasi obyek.

 Selection tools terdiri dari, 

Marquee tools digunakan 

untuk menyeleksi bagian 

obyek yang dipilih. Lasso 

tools, digunakan untuk bagian 

obyek dalam bentuk bebas. 

Magic wand tool digunakan 

untuk menyeleksi bagian 

obyek menurut warna dengan 

area tertentu. Move tool 

digunakan untuk memindah 

obyek yang telah anda pilih 

atau seleksi. Crop tool 

digunakan untuk memotong 

obyek yang terseleksi. Slice tool (pisau) digunakan untuk membagi 

obyek, hal ini biasanya digunakan untuk obyek foto yang akan 

digunakan untuk website.

 Drawing tools terdiri dari, Healing brush tool digunakan untuk 

menghilangkan kesalahan pada obyek. Brush tool, digunakan untuk 

menggambar dengan menggunakan bentuk kuas cat. Clone stamp 

digunakan untuk membuat duplikasi bagian suatu obyek tertentu. 

History brush digunakan untuk melakukan pembatalan terhadap 

obyek. Eraser tool digunakan untuk menghapus bagian obyek 

tertentu yang tidak diperlukan. Gradient tool digunakan untuk 

membuat gradasi warna pada suatu obyek. Blur tool digunakan untuk 

membuat bagian suatu obyek terkesan kabur. Dodge tool digunakan 

untuk membuat pengaturan pencahayaan suatu obyek.

 Type tool & Path terdiri dari, Path selection tool digunakan untuk 

memilih suatu path. Type tool digunakan untuk membuat teks pada 

suatu obyek. Pen tool digunakan untuk membuat garis lurus/lengkung 

pada obyek. Rectangle digunakan untuk membuat bentuk kotak atau 

segiempat pada suatu obyek.

  

Peraga 4.2. Tampilan Toolbox Photoshop 7
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 Operating canvas tools terdiri dari, Notes tool digunakan untuk 

membuat sebuah catatan. Eyedropper tool digunakan untuk 

mengambil warna pada suatu obyek tertentu. Hand tool digunakan 

untuk memindahkan obyek. Zoom tool digunakan untuk mengatur 

tampilan obyek pada layar komputer.

 Color tool terdiri dari Set foreground color digunakan untuk mengatur 

warna depan (foreground) dan Set background color digunakan untuk 

mengatur warna latar belakang (background).

 Operation windows tool terdiri dari Edit in standard mode digunakan 

untuk mode tampilan standar. Edit in quick mask mode digunakan 

untuk efek mask dengan cepat. Standard screen mode digunakan 

untuk mengaktifkan jendela standar. Full screen mode with menu bar 

digunakan untuk  mengaktifkan jendela full screen dengan menu bar. 

Full screen mode digunakan untuk menampilkan jendela full screen 

tanpa menu bar.

 Jump to Image Ready digunakan untuk mengedit obyek di program 

aplikasi Image Ready, program aplikasi ini disertakan dalam satu 

paket dengan Photoshop. Yang biasanya digunakan untuk mengolah 

obyek yang nantinya digunakan untuk membuat website.

2. Palet

Dan ada bagian yang digunakan untuk membantu pemakai ketika 

melakukan manipulasi obyek dan mengontrol cara kerja dan sifat suatu 

obyek yaitu Palette. Palet ini dapat ditampilkan dan dapat disembunyikan 

serta mudah dipindahkan.Untuk menampilkan salah satu Palette caranya 

adalah  klik menu Window  klik jenis palette yang anda tampilkan, 

pastikan telah terpilih dengan tanda cek ().

      

Peraga 4.3. Palet
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o Navigator Palette, digunakan untuk mengatur tampilan halaman 

gambar yang ada di objek yang sedang dikerjakan.

o Info Pallete, digunakan untuk menampilkan informasi obyek yang 

ada di area obyek tersebut.

o Color Palette, digunakan untuk memilih dan mengatur jenis warna

o Swatches Palette, digunakan untuk memilih campuran warna yang 

sudah tersedia dan dapat pula anda tambah atau hapus.

o Styles Palette, digunakan untuk menerapkan kombinasi penggunaan 

efek yang terakhir kali dipakai.

o History Palette, digunakan untuk menyimpan status perubahan atau 

memilih suatu proses undo yang dapat dilakukan lebih dari satu kali.

o Layers Palette digunakan untuk menambahkan layer baru, merubah 

urutan layer, menghapus layer, menggandakan layer, menampilkan 

dan menyembunyikan serta mengelompokkan layer. Penggunaan ini 

sering dilakukan karena layer adalah tumpukan atau lapisan tempat 

gambar yang diletakkan saling bertumpuk antara lapisan yang satu 

dengan lapisan layer yang lain, sehingga membuat satu gambar yang 

utuh. Disamping itu layer berfungsi untuk memudahkan dalam 

pengolahan obyek gambar serta layer bersifat transparan dan berdiri 

sendiri.

o Actions Palette, digunakan untuk merekam sekumpulan perintah 

sehingga dapat digunakan kembali pada gambar yang anda 

kehendaki.

o Channel Palette, digunakan untuk menampilkan channel yang 

terdapat pada gambar serta dapat digunakan untuk menyimpan 

informasi warna dan membuat alpha channels.

o Paths Palette, digunakan untuk menggandakan, membuat, 

mengaktifkan, mengatur path. Path sendiri adalah rangkaian 

beberapa garis lengkung dan lurus dari satu titik ke titik yang lain dan 

tentunya saling berhubungan.

o Character Palette, digunakan untuk pengaturan format dan atribut 

karakter.

o Paragraph Palette, digunakan untuk mengatur format dan atribut 

paragraph.
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3. Menu

Menu dalam photoshop mempunyai tampilan dan susunan yang sama 

dengan program aplikasi lain dalam sistem operasi Microsoft Windows, 

tetapi isi dari menu atau sub menu sebagian memiliki fungsi yang sama 

tetapi sebagian besar memiliki fungsi yang berbeda.

Dalam pembahasan ini hanya sub menu  yang memiliki fungsi berbeda 

dari program aplikasi lainnya, dipandang penting untuk dapat menguasai 

dasar-dasar photoshop dan digunakan dalam pembahasan buku ini.

Photoshop secara default memiliki 9 (sembilan) menu, yaitu File, Edit, 

Image, Layer, Select, Filter, View, Windows dan Help.

a. Menu File

Kelompok menu ini berhubungan dengan perintah operasi file

Sub menu Fungsi

Open Recent Digunakan untuk membuka file yang pernah di 

edit/dibuka

Save for Web Digunakan untuk menyimpan file dengan ukuran 

optimal sesuai dengan kebutuhan tampilan format 

web

Import Digunakan untuk meng-import dari peralatan lain, 

misal scanner

Export Digunakan untuk meng-export ke program aplikasi 

lain

b. Edit

Kelompok menu ini berhubungan dengan perintah modifikasi 

gambar/obyek

Sub menu Fungsi

Free transform Digunakan untuk melakukan perubahan ukuran 

panjang dan lebar obyek secara bebas

Transform Digunakan untuk melakukan perubahan ukuran, 

kemiringan, perputaran dan arah suatu obyek

c. Image

Kelompok menu ini berhubungan dengan perintah pengubahan 

gambar secara umum



130

Sub menu Fungsi

Mode Digunakan untuk melakukan perubahan terhadap 

mode gambar antara lain bitmap, gray scale, duo 

tone, RGB, CMYK dan lain-lain

Adjustment Digunakan untuk melakukan pengaturan tingkat 

pewarnaan, pencahayaan dan ketajaman gambar

Duplicate Digunakan untuk menggandakan gambar menjadi file 

baru

Image Size Digunakan untuk mengubah ukuran gambar (bukan 

ukuran obyek)

Canvas Size Digunakan untuk mengubah ukuran Canvas gambar

Rotate 

Canvas

Digunakan untuk memutar canvas gambar

Crop Digunakan untuk memotong gambar hasil seleksi

d. Layer

Kelompok menu ini berhubungan dengan perintah perubahan terhadap 

layer

Sub menu Fungsi

New Digunakan untuk membuat layer baru

Duplicate 

layer

Digunakan untuk menggandakan layer

Delete Digunakan untuk menghapus dan menyembunyikan 

layer

Layer style Digunakan untuk memberi efek pada obyek yang 

terdapat pada layer tersebut

Group layer Digunakan untuk mengelompokkan beberapa layer

Arange Digunakan untuk mengatur susunan atau urutan 

layer

Merge layer Digunakan untuk menggabungkan beberapa layer 

yang dipilih

Flattent Image Digunakan untuk menggabungkan semua layer 

menjadi sebuah gambar utuh
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e. Select

Kelompok menu ini berhubungan dengan perubahan hasil seleksi

Sub menu Fungsi

Deselect Digunakan untuk menghilangkan seleksi

Reselect Digunakan untuk mengembalikan seleksi yang telah 

dihilangkan

Inverse Digunakan untuk membalik seleksi

Feater Digunakan untuk memberi efek buram pada tepi 

seleksi 

Load 

Selection

Digunakan untuk menampilkan seleksi yang telah 

disimpan

Save 

Selection

Digunakan untuk menyimpan seleksi

f. Filter

Kelompok ini berhubungan dengan pemberian efek suatu obyek atau 

gambar

Sub menu Fungsi

Filter Galery Digunakan untuk memilih jenis efek yang disediakan

Liquify Digunakan untuk memberi efek cair pada suatu 

obyek

Artistic, Blur, 

Brush Strokes, 

Disort dan lain 

lain

Digunakan untuk memberikan bermacam-macam 

efek sesuai perintahnya
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LEMBAR KERJA SISWA

Nomor : No. 02 / 4 / Kelas XII

MATERI : Mengenal CorelDraw

WAKTU : 60 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

a. Sebutkan beberapa kemudahan yang diberikan pada aplikasi Photosop

................................................................................................................

b. Sebutkan kelompok-kelompok ikon yang terdapat pada toolbox photoshop

................................................................................................................

c. Sebutkan tool-tool yang termasuk dalam kelompok seleksi

................................................................................................................

d. Sebutkan tool-tool yang terdapat pada kelompok drawing

................................................................................................................

e. Jelaskan fungsi dari Palette Navigator

................................................................................................................

f. Jelaskan kegunaan Swatches Palette

................................................................................................................

g. Sebutkan palette yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang 

sudah dilakukan pada dokumen yang sedang di edit

................................................................................................................

h. Sebutkan menu yang digunakan untuk mengubah ukuran obyek

................................................................................................................

i. Sebutkan menu yang digunakan untuk mengubah ukuran gambar

..................................................................................................................

j. Sebutkan menu yang digunakan untuk menghilangkan seleksi

................................................................................................................

B. Lengkapilah table berikut ini

KETERANGAN ARTI

Move tool …………….

Magic wand …………….

Clone stamp …………….

Set foreground …………….
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Layer …………….

Action palette

Edit  Transform  Skew

Select  Invest

Select  Feather

C. MENGELOLA OBYEK GAMBAR DENGAN ADOBE PHOTOSHOP CS2

Dari banyaknya fasilitas yang disediakan pada program aplikasi 

Photoshop, akan dibahas beberapa model manipulasi gambar diantaranya 

adalah mengambil gambar/menghilangkan latar belakang dan mewarnai pada 

suatu obyek, merubah ukuran obyek, menempel obyek gambar ke dalam obyek 

gambar yang lain, membuat teks dan efek 3D. Sebagai bahan atau obyek yang 

digunakan untuk proses manipulasi gambar adalah contoh (sample) bawaan 

dari Photoshop, jadi penulis tidak menggunakan gambar/obyek lain, hal itu 

untuk mempermudah anda mempelajarinya.

1. Membuka file baru

Pada saat kita membuka aplikasi Photoshop kita akan medapatkan 

tampilan tanpa adanya dukumen yang akan di edit atau dimanipulasi oleh 

karena itu kita dapat membuka dokumen baru atau membuka dukumen yang 

telah tersimpan. Untuk membuka dokumen baru kita lakukan dengan  memilih 

File  New dan kita harus menentukan pengaturan file yang akan dibuka

o Name : nama gambar yang akan 

dibuat

o Preset : Pilihan ukuran yang 

disediakan

o Width : lebar (satuan panjang 

bisa diubah sesuai keinginan)

o Hight : Tinggi (satuan panjang 

bisa diubah sesuai keinginan)

o Resolusi ( sesuai dengan penjelasan sebelumnya)

o Mode untuk mengatur jenis warna yang digunakan

Pilihan yang ada adalah RGB, Bitmap, Grey Scale, CMYK, Lab Color. 

Contoh RGB (red, green, blue) semua warna yang dipakai dalam gambar 

adalah campuran primer merah, hijau, biru dengan kadar tertentu. Begitu 

Peraga 4.4. Kotak dialog New
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juga dengan CMYK(cyan, magenta, yellow, black). Jika memilih grayscale 

maka warna gambar yang dihasilkan hanya terdiri dari hitam, putih dan 

gradasi antara keduanya. Mode yang Umum dipakai untuk membuat 

gambar adalah mode RGB 

o Background . jenis latar belakang dari gambar yang akan dibuat. White 

berarti background akan berwarna putih, background color berarti warna 

bckground akan sesuai dengan warna yang telah ditentukan pada toolbox, 

transparent berarti gambar tidak mempunyai background 

o Setelah selesai pilih tombol OK

2. Menngunakan tool utama PhotoShop

Pada bagian ini akan dibahas penggunaan tool yang utama photoShop 

untuk memberikan gambaran umum aplikasi PhotoShop.

a. Menggunakan Pallet color

Pallet color digunakan untuk memberi warna obyek atau latar belakang 

obyek. Pada saat palet ini dipilih maka ikon set foreground pada tool box akan 

berubah. Kita dapat memberikan warna obyek yang aktif dengan tombol Alt + 

del atau menggunakan ikon Paint Bucket tool pada tool box untuk  daerah yang 

terseleksi.

b. Menggunakan text tool

Text tool digunakan untuk menuliskan text pada area kerja. Text yang 

tertulis akan berwarna sesuai dengan warna foreground yang ada [ada toolbox. 

Setiap kita menuliskan Text secara otomatis text tersebut ditempatkan pada 

layer baru, jika kita mengetik text lagi sesudah kita memilih tool lain text baru 

tersebut juga akan diletakan pada layer baru.

       Alt + Del  

Peraga 4.5. Menggunakan Pallete Color
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c. Menggunakan layer 

Layer adalah lapisan transparan yang digunakan untuk meletakan obyek.

Kita dapat memibdah dan memodifikasi obyek jika kita telah mengaktifkan layer 

dimana obyek itu berada. Sebuah dokumen PhotoShop biasanya terdiri dari 

beberapa atau bahkan puluhan layer. Gambar yang nampak adalah susunan 

atau tumpukan layer yang transparan.

Layer dapat dipindah posisinya dengan mendrag layer tersebut dapat 

dihapus dengan ikon delete layer  dan dapat di tambah dengan ikon add 

layer .

Untuk melakukan perubahan pada isi layer maka kita harus mengaktifkan 

layer tersebut. Untuk mengaktifkan sebuah layer dapat dilakukan dengan 

memilih layer pada palet layer. Selain itu layer dapat diaktifkan dengan  

mengatur posisi mouse pada obyek yang ada klik mouse kanan, maka akan 

muncul pilihan layer dan anda dapat memilih  layer yang dimaksud.

Peraga 4.6. Menggunakan text tool

Peraga 4.7. Menggunakan Layer
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Perhatikan perubahan posisi layer, posisi text, ukuran dan warna text serta 

penghapusan layer.

d. Penggunaan pallete history

History berfungsi mencatat langkah langkah yang sudah dibuat dalam 

photoshop selama membuat desain. langkah langkah tersebut dicatat berurutan 

dari awal hingga akhir sehingga kita bisa melihat langkah langkah yang sudah 

kita buat. Kita bisa juga mengembalikan langkah yang sudah dibuat ke langkah 

langkah sebelumnya sesuai dengan yang kita inginkan. Fungsi ini mirip dengan 

fungsi pada undo yaitu kembali ke langkah sebelumnya. Tapi keunggulan dari 

pallete adalah bisa langsung melompat kembali ke langkah sebelumnya 

sedangkan undo harus mundur satu persatu hingga mencapai langkah yang 

kita inginkan. 

Dibawah ini contoh dari pallete history yang berisi penambahan layer, 

penggunaan brush dan pembuatan polygon. Jika anda ingin mengembalikan 

seperti semula anda cukup klik di tampilan open.

e. Menyimpan File

Karena photoshop adalah aplikasi banyak digunakan bersama aplikasi 

lain, maka photoshop memiliki cara penyimpanan antara lain :

1. Penyimpanan format Photoshop.

Penyimpanan ini adalah format standart jika kita membuka file baru. File 

yang akan dihasilkan berektensi PSD. Kelebihan format ini adalah file gambar 

masih dapat di edit kembali. Sedangkan kekurangannya ukuran file relative 

lebih besar dan gambar tidak dapat dibuka dengan aplikasi lain

Perintah yang digunakan adalah : File save As  Isikan nama file 

misalnya data pribadi  pilih format Photoshop ( PSD).  pilih Ok.kmaka akan 

menghasilkan file data pribadi.PSD

Peraga 4.8. Penggunaan pallete history
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2. Penyimpanan format Lain.

Penyimpanan ini adalah format yang non standart photoshop. Pilihan yang 

dapat banyak sekali yang sering digunakan adalah JPEG. GIF, TIF, PNG dan 

lain-lain  . File yang akan dihasilkan berektensi sesuai dengan format yang 

dipilih. Kelebihan format ini adalah file dapat dibuka dengan aplikasi penampil 

gambar antara lain ACD See, Windows Viewer dan lain lain. Ukuran gambar 

yang didapat 

Sesuai dengan format yang dipilih biasanya relative lebih kecil dari format 

PSD. Sedangkan kekurangannya file ini sudah menjadi satu kesatuan gambar 

sehingga phoshop tidak dapat mengurai kembali bagian-bagiannya.

Perintah yang digunakan adalah : File save As  Isikan nama filemisalnya 

data pribadi jpg pilih format format yang sesuai. Misalnya JPEG  pilih 

Ok.maka akan menghasikan file data pribadi jpeg. JPG 

3. Meyimpan file khusus Web

Tujuan dari perintah ini adalah untuk menghasilkan ukuran file sekecil 

mungkin dengan ketajaman yang optimum untuk dilihat pada monitor. 

Penyimpanan model ini sangat penting untuk kepentingan upload file di 

internet. Sebagai ilustrasi foto yang dihasilkan kamera digital umumnya 

berurukan 1 mega, dengan penyimpanan cara ini dapat menghasilkan ukuran 

file dibawah 100 kb atau dapat mencapai 1/10 ukuran file asal. Format yang 

dipilih dapat JPEG , GIF atau PNG

Perintah yang digunakan adalah : File save for web  pilih format dan 

ukuran melalui preset misalnya JPG Medium  pilih save  masukan nama 

misalnya data pribadi web. Maka akan menghasilkan file data pribadi 

web.JPEG dengan ukuran kecil.

f. Mebuka file

Photoshop dapat membuka file berbagai type secara langsung anatara 

lain JPEG, GIF, PNG, TIF, WMF dan lain-lain. Photoshop juga mampu 

membuka beberapa file sekali gus. Perintah yang digunakan untuk membuka 

file adalah : Pilih File  Open  arahkan mouse ke folder dan file yang dituju 

 pilih open. Untuk membuka beberapa file secara bersama gunakan tombol 

Ctrl untuk memilih sekali gus. Maka photoshop akan menampilkan file secara 

bertumpuk. Hal ini sangat bermanfaat karena mengedit gambar pada 

photoshop biasanya melibatkan beberapa gambar sekali gus.
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nomor : No. 03 / 4 / Kelas XII

MATERI : Mengelola obyek gambar

WAKTU : 60 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Sebutkan apa saja yang harus diisi atau dipilih pada saat membuka file 

baru

................................................................................................................

2. Sebutkan pilihan Color Mode yang ada pada saat membuka file baru

................................................................................................................

3. Jelaskan pilihan backgroud content yang harus dipilih jika menginginkan 

gambar yang dibuat tidak memiliki warna latar belakang

................................................................................................................

4. Jelaskan cara memberi warna layer background dengan warna kuning

................................................................................................................

5. Jelaskan cara menulis teks “SMA HARAPAN” dengan warna teks biru

................................................................................................................

6. Sebutkan 2 cara untuk mengaktifkan suatu layer

................................................................................................................

7. Jelaskan cara memindah posisi layer

................................................................................................................

8. Jelaskan kegunaan dan cara menggunakan palette history

................................................................................................................

9. Jelaskan cara menyimpan file dalam format .psd dan jelaskan kelebihan 

format tersebut dibandingkan dengan format yang lain.

................................................................................................................

10. Jelaskan tujuan menyimpan file dalam format web

................................................................................................................

B. Lengkapilah table berikut ini

KETERANGAN ARTI

Color Mode …………….

Background content …………….

Paint bucket …………….
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Text tool …………….

Add layer …………….

C. Praktikum

Membuat spanduk

1. Buka dokumen baru dengan nama Spanduk dengan ukuran Width = 8 cm 

dan Height = 4 cm, Resolution = 120, Color Mode = RGB Color, 

Background Contents = Background Color

2. Isikan teks seperti contoh

3. Perhatikan susunan layer dari setiap obyek yang 

dibuat. Urutan layer akan tersusun dari layer 

terbawah sampai layer teratas.

4. Atur pewarnaan dan jenis huruf sesuai selera  

anda

5. Simpan hasil pekerjaan (dalam format 

photoshop)

6. Simpan dengan nama spanduk.gif 

7. Simpan dengan nama spanduk.jpg

8. Simpan dengna Save for web dengan nama spandukweb.jpg

9. Cek hasil penyimpanan dan catat ukuran masing-masing file tersebut.
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D. SELEKSI OBYEK

Seleksi adalah adalah memilih suatu daerah 

atau area tertentu pada gambar. Seleksi 

berperan penting dalam memanipulasi gambar 

atau desain. Sebagian besar dari tool 

memerlukan seleksi untuk membantu 

mengaplikasikannya. Tanda dari bidang yang 

diseleksi adalah dibatasi oleh garis putus putus 

yang berkedip-kedip.seperti semut berjalan

Tool tool yang berfungsi untuk seleksi adalah:

Marque tool , lasso tool , dan magic wand 

. Kegunaan dari masing masing tool tersebut 

akan dibahas satu persatu.

a. Marque tool

Marque tool adalah untuk membuat seleksi dengan dengan bentuk 

seperti yang disediakan. Untuk memilih bentuknya, klik mouse kanan maka 

pilihan bentuk akan muncul. Pilihan bentuk yang disediakan yaitu persegi, elip, 

garis vertikal dan garis horisontal

Option bar dari Marquee tool tampak pada gambar berikut

Jenis seleksi yang terpilih

o New, membuat seleksi baru

o Add to selection, menambah pada seleksi sebelumnya

o Substract to selection, memotong seleksi sebelumnya

o Intersection, membuat irisan dengan seleksi sebelumnya

o Feather, menghaluskan tepi seleksi

o Anti-alias, digunakan untuk mengatur agar obyek yang dibuat memiliki 

keserasian dengan latar belakangnya.

o Style, digunakan untuk memilih mode seleksi : normal untuk mode umum, 

Fixed Aspek rasio untuk mode dengan perbandingan ukuran, Fix size 

untuk mode dengan ukuran pasti

Peraga 4.9. Contoh Seleksi

Peraga 4.10. Option bar Marquee tool 
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o Widhth, Hight untuk mengatur lebar dan tinggi . Hanya aktif untuk selain 

pilihan normal 

Pada pilihan new selection, seleksi yang telah dibuat masih bisa 

dipindahkan. Pada pilihan add to selection seleksi yang bisa dipindahkan hanya 

pada pilihan pilihan fix size. 

Berikut ini adalah contoh contoh seleksi, setiap seleksi diberi warna 

dengan paint bucket dengan terlebih dahulu memilih warna latar depan.

1 Rectangle Marquee tool, new selection, feather 

=0, style =normal

2 Rectangle Marquee tool, new selection, feather 

=10, style = fixed size, width =100, hight =100

3 Rectangle Marquee tool, new selection, feather 

=0, style = fixed size, width =200, hight =100

4 Elliptical Marquee tool, add to selection, feather 

=0, style = fixed size, width =100, hight =100

5 Elliptical Marquee tool, substract to selection, 

feather =0, style = fixed size, width =100, hight 

=100, Obyek dipindah dengan move tool

6 Rectangle Marquee tool, intersect to selection, 

feather =0, style = fixed size, width =200, hight 

=50

b. Magic wand

Magic wand adalah salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh 

photoshop didalam membuat seleksi. Prinsipnya adalah tool ini akan 

menyeleksi daerah yang warnanya sama atau hampir sama. Daerah yang 

diseleksi akan meliputi tempat yang diklik dan daerah disekitarnya yang 

memiliki warna hampir sama. Magic wand sangat efektif untuk menyeleksi 
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obyek yang perbedaan warnanya cukup tajam tetapi kurang efektif jika 

digunakan untuk menyeleksi obyek yang warnanya sangat variatif misalnya  

foto . seleksi ini juga mempunyai option add to selection yang dapat digunakan 

untuk menggabung beberapa seleksi, selain itu tingkat toleransi warna juga 

dapat diatur dengan mengubah nilai Tolerance pada option bar. nilai 0 akan 

menyeleksi daerah yang warnanya persis sama makin tingggi nilainya, warna 

yang hampir mirip akan terseleksi. 

Obyek terluar, Elliptical Marquee tool, new 

selection, feather =0, style = fixed size, width 

=200, hight =200

Obyek kedua, sama dengan terluar, feather =10, 

width =150, hight =150

Obyek ketiga, sama dengan terluar, feather =10 

width =100, hight =100

Magic wand dengan tingkat toleransi =20

Magic wand dengan tingkat toleransi =70

Pada seleksi dengan magic wan kita dapat memilih banyak area 

sekaligus walaupun warnanya tidak sama,  dengan cara memilih add to 

selection pada option bar. Feather 

dapat diberikan setelah seleksi 

dilakukan dengan perintah select 

feather.

Hasil seleksi obyek dapat 

dipindahkan ke file lain dengan 

menggunakan move tool. Pada file 
Peraga 4.11. 
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baru ukuran obyek dapat di ubah dengan perintah Menu Edit  Transform 

Scale. Dan dapat ubah arahnya dengan perintah Menu  Edit  Transfor 

Flips Horizontal dan perintah lain yang pada menu Edit  Transform.

Contoh seleksi

a. Buka file utama dengan nama seleksi-1 dan ukuran 600 x 800 background 

color

b. Buka file gambar foto berikut  atau yang anda miliki sebagai file sumber, 

seleksilah, pindahkan ke file utama dan aturlah seperti contoh

File File sumber

    

Hasil File seleksi 1 (File utama)

    
Peraga 4.12. File gambar  

Peraga 4.12. Contoh hasil seleksi
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Petunjuk

Urutan gambar dari kiri kekanan, mulai dari baris atas kebawah.

1. Gambar-1, seleksi dengan rectangle tool, pindahkan gambar dengan 

perintah Move tool, ubah arah gambar dengan perintah edit  Transform 

 flip horizontal

2. Gambar-2, seleksi dengan ellipstical marquee tool dengan feather 10, 

pindahkan gambar dengan perintah Move Tool

3. Gambar-3, seleksi dengan ellipstical marquee tool dengan feather 10, add 

to selection dengan ellipstical marquee tool, pindahkan gambar

4. Gambar-4, seleksi dengan perintah magic wand di luar foto dengan tingkat 

toleransi 70, hapus daerah luar foto dengan delete, balik seleksi dengan 

select invers, berikan feather 10. pindahkan gambar, Kecilkan gambar dan 

ulangi pindah gambar

5. Gambar-5, seleksi dengan magic wand hapus bagian luar dengan  delete, 

bersihkan sisa-sisa dengan eraser tool, seleksi bagian kaki dan hapus 

dengan delete, seleksi ulang bagian berwarna putih, balik seleksi dan 

pindahkan gambar.

6. Simpan hasil pekerjaan

c. Lasso

Lasso digunakan untuk menyeleksi obyek sesuai keinginan kita, lasso 

dapat digunakan untuk menyeleksi seperti apapun bentuknya, tingkat 

akurasinya tergantung jenis yang dipilih dan keterampilan menggunakannya.

1. Lasso tool

Lasso tool ( Lasso tool biasa )banyak digunakan untuk seleksi yang 

sederhana dengan tingkat akurasi yang tidak terlalu tingi. Untuk mengurangi 

ketidak akuratan seleksi, biasanya diberi efek Feather.

Cara menggunaan lasso tool :

Pilih lasso tool  Klik pada tepi area yang akan diseleksi  drag terus 

jangan dilepas sampai mendekati titik awal  lepas drag mouse. Jika terjadi 

ketidaktepatan seleksi, lepas drag mouse dan pilih Select  deselect. Ulangi 

penggunaan lasso dari awal.

Contoh :

o Buka sebuah file gambar berikut atau yang mempunyai karakteristik sama

o Lihat Ukuran file tersebut dengan perintah image  image size
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o Perhatikan dimensi dari file tersebut berapa lebarnya dan tingginya . 

Misalnya 640 dan 480

o Buka sebuah file baru beri nama Seleksi lasso dengan ukuran yang sama 

dengan gambar tersebut misalnya 640 dan 480

o Seleksi dengan lasso sehingga mendapatkan hasil seperti gambar berikut

o Beri efek feather dengan select  Fetaher  10

o Pindahkan dengan move tool dari gambar sumber ke file utama

o Perhatikan hasilnya seperti contoh 

  

2. Poligon lasso tool

Poligon lasso banyak digunakan untuk menyeleksi obyek yang bentuknya 

mendekati segi banyak. 

Cara menggunaan lasso tool :

Pilih Poligon lasso tool  Klik pada tepi area yang akan diseleksi  klik 

ditempat titik-titik yang sesuai   klik ganda pada daerah mendekati titik awal

contoh :

o Buka file gambar berikut atau yang mempunyai karakteristik sama

o Buka file baru dengan nama seleksi polygonal lasso

o Seleksi mengunakan polygonal lasso

o Pindahkan hasil seleksi ke file utama

o Gunakan Edit  Transform  Scale , untuk mengubah ukuran

o Duplikat layer dengan klik pada layek  klik mouse kanan  Duplicate 

Layer

  
Peraga 4.13. 
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o Geser obyek hasil duplikat dan gunakan menu edit  Transform yang 

tepat untuk mengubah kemiringan 

o Ulangi sampai dapat seperti contoh hasil.

o Simpan file

3. magnetic lasso tool 

Tool ini digunakan untuk menyeleksi obyek yang rumit dengan hasil 

akurasi yang tinggi, tentunya dengan ketekunan dan kesabaran yang tinggi 

untuk mendapatkan hasil seleksi maksimal. Prinsip kerja tool ini adalah seleksi 

akan memilih dengan menempel pada warna yang mendekati sama dari bagian 

luar obyek yang diseleksi.

Cara menggunakan magnetic lasso tool

Klik pada titik awal  geser mouse ( tanpa drag) sedikit demi sedikit 

seleksi akan menempel pada tepi gambar  klik pada posisi yang tepat 

jika posisi salah tekan tombol back space sambil memundurkan mouse 

Double klik pada titik akhir

Melakukannya klik di awal lintasan dari seleksi lalu lepaskan dan sisir 

lintasan gambar yang dikehendaki. Setelah kedua ujung bertemu lalu doube klik 

maka akan terbentuk seleksi.

Contoh :

o Buka file Britney spears.jpg atau yang memiliki karakteristik yang sama

o Seleksi menggunakan perintah Magnetic Lasso Tool seperti contoh

o Cek ukuran file sumber denga perintah Image  Image Size

o Buka file baru dengan nama Seleksi magnetic lasso, ukuran dan resolusi 

sama dengan file sumber.

  
Peraga 4.14. . 
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o Pindahkan hasil seleksi ke file baru dan atur ukurannya

o Lakukan duplikat layer pada file baru dan ubah arah gambar dengan 

perintah Edit  Transform  Flip Horizontal dan ubah ukurannya seperti 

contoh

o   Simpan hasil pekerjaan

   
Peraga 4.14. Contoh 



148

LEMBAR KERJA SISWA 

Nomor : No. 04 / 4 / Kelas XII

MATERI : Seleksi obyek

WAKTU : 60 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Jelaskan apa yang dimaksud dan tujuan dari seleksi

................................................................................................................

2. Jelaskan tanda suatu area yang sedang diseleksi

................................................................................................................

3. Sebutkan 3 kelompok seleksi 

................................................................................................................

4. Sebutkan dengan seleksi apa jika ingin menyeleksi sebuah obyek dengan 

bentuk lingkaran

................................................................................................................

5. Jelaskan apa fungsi feather dari suatu area yang diseleksi

................................................................................................................

6. Apa yang harus dipilih jika seleksi yang akan dibuat menggabung dengan 

area seleksi yang sudah ada

................................................................................................................

7. Apa yang harus dipilih jika seleksi yang akan dibuat mengurangi area 

seleksi yang sudah ada

................................................................................................................

8. Apa saja yang harus dipilih jika ingin menyeleksi suatu area berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran 100 x 50 point dan dengan tingkat 

kehalusan garis tepinya 3 point

................................................................................................................

9. Jelaskan cara kerja Magic Wand 

................................................................................................................

10. Pilihan apa yang harus diubah jika akan menyeleksi suatu area yang 

memiliki warna persis sama menggunakan Magic Wand

................................................................................................................

11. Jelaskan cara mengubah warna latar belakang menggunakan seleksi 

Magic Wand dari gambar berikut 
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menjadi

12. Jelaskan cara menggunakan Lasso Tool

................................................................................................................

13. Jelaskan cara mengurangi ketidaktepatan seleksi pada seleksi 

menggunakan Lasso Tool

................................................................................................................

14. Jelaskan cara penggunaan Magnetic Lasso Tool

................................................................................................................

15. Tentukan jenis seleksi apa yang 

tepat untuk menyeleksi gambar 

laptop dari berikut ini dan 

jelaskan alasannya

B. Lengkapilah table berikut ini

KETERANGAN ARTI

Add to selection …………….

Substract to selection …………….

Style  Fix size …………….

Elliptical Marquee tool …………….

Move tool …………….

Poligonal lasso tool

Magnetic lasso tool

Edit  Transform  Scale

C. Praktikum Seleksi

1. Buka file-file berikut atau yang mempunyai karakteristik yang sama 

sebagai file sumber
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2. Buka file jalan.bmp atau yang mempunyai karakteristik yang sama

3. Seleksi dan pindahkan obyek gambar ke file jalan.bmp sehingga 

tampilannya seperti berikut

4. Simpan dengan nama jalan raya.psd
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E. MEMBUAT OBYEK

Walaupun Photo Shop adalah software yang  lebih banyak digunakan 

untuk mengolah, memodifikasi dan memberi efek pada obyek gambar yang 

sudah ada, tetapi Photo Shop tetap mempunyai beberapa tool yang dapat 

digunakan untuk membuat obyek seperti lingkaran, persegi panjang dan lain-

lain. Selain itu PhotoShop juga mempunyai kemampuan yang sangat baik 

dalam mengelola dan memodifikasi text.

1. Membuat dan memodifikasi obyek dasar

Obyek dasar seperti lingkaran, persegi, poligon dan lain lain dapat dibuat 

menggunakan tool  Rectangle tool ( )

Pada Option bar akan ada tiga pengaturan yang nama dan 

keguaannya adalah :

o Shape Layer. Jika kita memilih ini maka obyek yang akan dibuat diletakan 

pada layer baru, sehingga pemberian efek dapat dikenakan pada masing-

masing obyek dan obyek mudah dipindahkan. Warna yang digunakan 

adalah style dan color pada option bar. Pada pilihan ini akan muncul ikon 

pilihan  yang digunakan untuk menggabung, memotong 

dan lain-lain. Jika pilih selain ikon pertama maka obyek yang akan dibuat 

diletakan pada layer  yang sedang aktif.

o Path. Jika kita memilih ini maka obyek yang akan dibuat hanya garis 

tepinya saja dan  diletakan pada layer yang sedang aktif, sehingga obyek 

tidak bisa dipindahkan

o Fill Pixel. Jika kita memilih ini maka obyek yang akan dibuat diletakan 

pada layer yang sedang aktif, warna yang digunakan adalah warna set 

foreground yang ada pada tool box. 

Pilihan obyek yang ada adalah terdapat pada ikon 

yang bernama pen tool, free pen tool, rectangle 

tool, rounded rectangle tool, ellips tool, poligon tool, line tool dan shape 

tool. Ikon  paling kanan adalah ikon pengaturan option lanjutan dari setiap 

obyek.  yang geometry option yang digunanakan untuk mengatur bentuk 

yang dibuat. Pembuatan persegi panjang, ellips, Bintang harus dilakukan 

dengan mengubah optin ini.
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Perhatikan Ilustarsi berikut ini

Perintah Hasil

Pilihan :Shape Layer, rectangle tool, 

Create new shape layer.

Langkah : Klik dan Drag pada area 

kerja

Langkah : Klik Mouse kanan free 

Transform path tarik kontrol point

Langkah : pindahkan mouse diluar 

obyek  putar obyek point  pilih 

commit pada option bar

Langkah : Klik Mouse kanan  free 

Transform Path Klik Mouse kanan 

 Flip Horizontal pilih commit 

pada option bar

Langkah : Klik tombol ellipsis pada 

Style Pallete  Text Efect 2  pilih 

pilihan pertama
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Pilihan :Shape Layer, Ellips, 

Subtract from shape.

Pada option lanjutan : Circle, From 

centre

Langkah : Klik dan Drag pada area 

kerja

Langkah : Klik Mouse kanan  free 

Transform path  Klik Mouse kanan 

 Disort  tarik kontrol point sesuai 

gambar

Untuk membuat obyek berbentuk bebas 

digunakan ikon pentool yang selengkapnya 

berisi ikon sebagai berikut

Sedangkan untuk mengaktifkan obyek gunakan 

path selection tool  

Perintah Hasil

Pilih pen tool dan klik beberapa titik

Ubah warna dengan ikon color pada 

option bar 

Ubah style pada option bar pada
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Ubah bentuk dengan Direct Selection 

tool dan geser titik sehingga 

bentuknya seperti yang diinginkan.

Ubah garis jadi garis lengkung 

dengan convert point tool pada 

toolbox, klik pada titik yang dimaksud 

dan drag, tarik handle kontrol point 

untuk bentuk yang lebih bebas

Contoh 1.

Penggunaan pilihan pengaturan Shape Layer

o Buka file baru dengan ukuran  640 x 480 pixel dan berinama Menggambar 

Shape Layer.psd

o Pilih Rectangle tool pada tool box

o Pilih Shape layer. 

o Gambar beberapa obyek seperti berikut. Beri pewarnaan dengan Style 

pada palet style dengan penggantian style

o Pilih Create new layer setiap obyek, kecuali yang merupakan gabungan 

atau potongan (no 3 dan no 6 ).

o Simpan File

Contoh 2

Penggunaan pilihan pengaturan Fill Pixel

o Buka file baru dengan 

ukuran  640 x 480 

pixel dan beri nama 

Menggambar Fill pixel

o Pilih Rectangle tool 

pada tool box

o Pilih Fill Pixel pada 

option bar

o Gambar beberapa 

obyek seperti berikut 
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dengan penggantian warna set foreground pada tool box

o Simpan File

Contoh 3

Menggunakan pen tool

o Buka file baru dengan 

ukuran 640 x 480 

pixel

o Buat 3 obyek. Paling 

bawah persegi 

panjang penuh satu

halaman penuh,dua 

segitiga kiri dan 

kanan dan pilih style 

yang sesuai

o Lengkungkan sisi miring segitiga 

dengan add achor point tool 

ditengah garis, kemudian 

convert point tool sehingga 

garisnya melengkung

o Lakukan pada segitiga yang 

kedua

o Ubah opacity kedua layer 

segitiga menjadi 30 %, sehingga 

warna berubah mendekati warna layer persegi panjang. 

o Simpan dengan nama kreasi background.psd
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2. Membuat dan memodifikasi obyek text

Teks mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan alat 

gambar yang lain. Berikut ini akan kita pelajari sifat 

sifat dari teks. 

Horizontal dan vertical Type Tool digunakan 

untuk menulis text, sedangkan Horizontal dan Vertical Type mask tool  

digunakan untuk membuat seleksi berbentuk text 

Pengaturan text dapat dilakukan melalui option bar 

Dari  ikon yang  ada yang perlu dijelaskan adalah :

o Caracter Warp text  ( ) Digunakan untuk mengatur jenis kelengkungan 

obyek.

o Caracter and paragraf  palletes digunakan untuk pengaturan umum.

Text  dapat diberi warna dengan  set foreground  color pada tool box  atau 

pallete style. Perhatikan ilustrasi berikut

Perintah Hasil

Ketik teks dengan hirizontal type tool huruf 

bauhaus 93, ukuran 30 pt

Ubah style dengan menu, layer layer 

Style  bavel and emboos

Ubah kelengkungan dengan caracter warp 

text an pengaturan sbb
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Membuat obyek mengikuti lengkungan garis atau path

Perintah Hasil

Buat obyek yang akan 

diikutikelengkungannya misalnya 

lingkaran

Pilih text tool dan arahkan ketepi 

obyek ellips sehingga bentuk mouse 

berubah ada garis lengkung. Ketik 

Teks yang dimaksud

Buat garis Path dengan paths dan 

Pen tool ( dan )

Ubah Kelengkungannya dengan 

Convert Point tool dan ubah posisi 

node dengan direct selection tool 

jika perlu

Pilih text tool dan arahkan ke path 

yang telah dibuat sehingga bentuk 

mouse berubah, ketik text yang 

dimaksud

Pilih Style pada palette Style

Contoh

o Buka file baru dengan ukuran  640 x 480 pixel dan berinama Modifikasi 

text.psd

o Buat Persegi panjang yang menutupi area  gambar dan beri efek style 

dengan pallete style

o Ketik Teks sesuai contoh, gunakan Warp text pada semua teks kecuali 

alamat. 
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o Gunakan Layer  Layer Style untuk Tulisan Come to !Gunakan Style 

pada palette Style untuk yang lain

o Gunakan Kelengkungan text melalui path untuk alamat

o Simpan pekerjaan anda.
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nomor : No. 05 / 4 / Kelas XII

MATERI : Membuat obyek

WAKTU : 60 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Obyek apa saja yang bisa dibuat pada Photoshop

................................................................................................................

2. Pada option bar dari Rectangle Tool, jelaskan apa yang dimaksud :

- Shape layer

- Path

- Fil Pixel

3. Jika akan membuat 3 buah obyek misalnya persegi, persegi panjang dan 

lingkaran yang masing-masing akan diberi efek yang berbeda. Tentukan 

pilihan apa 

................................................................................................................

4. , sebutkan nama dan jelaskan kegunaan ikon-ikon tersebut

................................................................................................................

5. , jelaskan kegunaan dari isian dan pilihan yang ada

................................................................................................................

6. , jelaskan kegunaan dari isian dan pilihan yang ada

................................................................................................................

7. , Jelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk 

membuat obyek tersebut

................................................................................................................
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8. , jelaskan langkah-langkah dan pilihan apa saja yang 

digunakan untuk membuat obyek tersebut

................................................................................................................

9. , jelaskan langkah-langkah dan pilihan apa saja yang 

digunakan untuk membuat obyek tersebut

................................................................................................................

10. , jelaskan langkah-langkah dan pilihan apa saja yang 

digunakan untuk membuat obyek tersebut

................................................................................................................

B. Lengkapilah table berikut ini

KETERANGAN ARTI

Create to shape layer …………….

Substact from shape …………….

Rounded Rectangle tool …………….

Custom shape tool …………….

Free transform skew …………….

C. Praktik Obyek dan Teks

1. Buka file pot.jpg atau yang sejenis

2. Buka file baru dengan nama pot modifikasi dengan ukuran 800 x 600 

pixel

3. Buat persegi panjang dengan Rectangle Tool dan diberi efek Style 

untuk background

4. Buat obyek lingkaran seperti contoh dan diberi efek Style yang sesuai

5. Buat meja menggunakan perintah Pen Tool yang terpisah dalam 3 

(tiga) bangun yaitu bagian atas, kaki kanan dan kaki depan. Beri efek 

Style yang sesuai
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6. Seleksi pot.jpg dan pindahkan ke file pot modifikasi

7. Tambahkan obyek dengan perintah Custom Shape Tool dan beri efek 

Style. Beri efek lengkung dan melebar bagian atas dengan perintah 

Edit  Transforms  Disort dan atur kelengkungannya dengan ikon 

yang terdapat pada option bar.

8. Tambahkan teks paragraph 

dan  lengkungkan dengan 

ikon dengan pilihan dan 

pengaturan Warp Text 

dibawah ini dan sesuaikan 

nilai pengaturannya

9. Simpan pekerjaan dalam 

format photoshop

10. Bandingkan hasilnya dengan tampilan berikut
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F. MENGEDIT GAMBAR DAN MEMBERI EFEK

1. Menghapus bagian gambar

Ada tiga pilihan ikon penghapusan  gambar: yaitu  erasel tool, background 

eraser tool dan Magic eraser tool

Tool Fungsi Contoh

digunakan untuk 

menghapus gambar. 

Pada option bar dapat 

diatur ukuran brush dan 

tingkat ketebalan

digunakan untuk 

menghapus background, 

jika dihapus semua 

background kita akan 

mendapatkan gambar 

yang transparan

digunakan untuk 

menghapus bagian 

gambar yang warnanya 

sama, cara 

penggunaannya sama 

dengan magic wand 

pada seleksi, tool ini juga 

sangat efektif digunakan 

untuk menghapus bagian 

obyek atau membantu 

proses seleksi
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2. Mengubah ketajaman gambar

Ada tiga tool yang digunakan untuk memgubah ketajaman gambar

Tool Cara penggunaan Contoh

Untuk mengubah gambar lebih 

terang atau putih 

Klik  dodge tool 

Atur ukuran brush 

65  drag secara 

merata pada seluruh 

gambar

Mengubah gambar menjadi lebih 

gelap

Klik  Burn tool Atur 

ukuran brush 65 

drag secara merata 

pada seluruh gambar

Mengubah gambar lebih tajam 

atau sebaliknya. Pilihan saturate 

meningkatkan ketajaman, 

sedangkan pilihan desaturate 

mengurangi ketajaman

Klik Sponge tool Atur 

ukuran brush 65 

drag secara merata 

pada seluruh gambar
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3. Mengaburkan gambar

Mengaburkan gambar adalah membuat sebagian obyek mempunyai efek 

buram atau blur.

Tool Cara penggunaan Contoh

Mengaburkan 

gambar

- Pilih blur tool

- Pilih ukuran brush

- Pilih mode

- Ubah string

- Drag berulang-ulang pada 

bagian obyek yang akan 

dikaburkan

Mengaburkan 

gambar, seperti  

dihapus dengan 

tangan

- Pilih Smudge tool

- Pilih ukuran brush

- Pilih mode

- Ubah string

- Drag berulang-ulang satu arah 

pada bagian obyek yang akan 

dikaburkan

4. Memberi efek 

PhotoShop mempunyai perintah yang digunakan untuk memberi  efek 

untuk gambar.  Perintah yang digunakan adalah menu Filter. 

Filter adalah perintah yang digunakan untuk memberi efek khusus maupun 

melakukan koreksi terhadap gambar. Banyak sekali efek filter yang dimiliki oleh 

photoshop 
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Contoh. 

Perintah dan 

kegunaan

Langkah Contoh

Filter  Liquify

Digunakan untuk 

memberi efek cair 

pada obyek 

sehingga mudah 

diubah bentuknya

- Filter  Liquifiy

- Pilih option forward 

warp, twirl, pucker 

atau yang lain

- Atur tool option

- Drag atau tahan 

tombol mouse untuk 

mengubah bentuk 

obyek

- Untuk 

mengembalikan 

pengubahan, dapat 

dilakukan dengan 

perintah Reconstruct 

tool

Filter  Artistic 

coloredpencil.

Digunakan untuk 

mengubah gambar 

seperti penggunaan 

pensil

- Filter  Artistic 

coloredpencil

- Atur pilihan lebar 

pensil, tekanan dan 

tingkat ketajaman

- Ok

Filter  Render 

Lens flare.

Kegunaan untuk 

memberikan efek 

pencahayaan

- Filter  Render 

Lens flare

- Atur tingkat 

ketajaman

- Pilih jenis lensa, 

pindahkan/geser 

posisi lensa

- OK
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Filter  Stylize 

Emboss.

Digunakan untuk 

memberikan efek 

embos

- Filter  Stylize 

Emboss

- Atur sudut dan tinggi 

embos

- OK

Filter  Stylize 

Wind.

Digunakan untuk 

memberikan efek 

angin

- Filter  Stylize 

Wind

- Atur metode dan 

arah efek angin

- OK
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nomor : No. 06 / 4 / Kelas XII

MATERI : Edit gambar dan efek

WAKTU : 60 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Sebutkan 3 jenis perintah yang digunakan untuk melakukan penghapusan

................................................................................................................

2. Jelaskan fungsi dan cara kerja dari perintah Magic Eraser Tool

................................................................................................................

3. Tool apa yang digunakan untuk mengubah gambar dari gelap menjadi 

lebih terang. Jelaskan cara menggunakannya

................................................................................................................

4. Jelaskan kegunaan dari Sponge tool

................................................................................................................

5. Jelaskan kegunaan dari perintah Filter  Liquify

................................................................................................................

B. Lengkapilah table berikut ini

KETERANGAN ARTI

Burn tool …………….

Saturete …………….

Desaturate …………….

Smudge …………….

Filter

Artistic Colored Pencil …………….

C. Praktik Memberi Efek hujan dan angin

Menjadi 
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1. Buka file lapangan.jpg, atau yang mempunyai karakteristik yang sama

2. Bila gambar terlalu terang, kurangi dengan perintah Image  Adjustments 

 Brightness/Contrast, atur nilainya. Brightness = -42 dan Contras = +2

3. Duplikat layer Bacground menjadi 2 yaitu Background copy dan 

Background copy 2.

4. Pada Background copy 2 beri efek Filter  Artistic  Cutout dengan 

tingkat pengaturan 4 : 4 : 2. Atur opacity = 21%

5. Pada Background copy beri efek Filter  Artistic  Colored Pencil, 

dengan pengaturan 2 : 13 : 10. Atur opacity = 33%

6. Klik ganda pada layer Background sehingga menjadi Layer 0

7. Pada Layer 0, beri efek Filter  Stylize  Wind, dengan pilihan Method = 

Blast dan Direction = From the Right

8. Simpan dengan nama hujan angin.psd

G. DAFTAR ISTILAH

o Mode warna adalah metode yang digunakan suatu program untuk 

menampilkan suatu kode warna secara numerik

o RGB (Red, Green, Blue)  Model RGB memiliki tiga warna dasar 

merah, hijau, dan biru. 

o CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)  Pemodelan warna CMYK 

didasarkan pada teknik pencetakan pada kertas 

o Bitmap Mode Mode ini menggunakan satu dari dua nilai warna 

hitam dan putih

o Grayscale Mode Mode ini menggunakan lebih dari 256 bayangan 

abu-abu. 

o ToolBox Tool ini adalah perangkat utama yang digunakan 

menyeleksi, membuat dan memodifikasi obyek.

o Navigator Palette, digunakan untuk mengatur tampilan halaman gambar 

yang ada di objek yang sedang dikerjakan.

o Text tool digunakan untuk menuliskan text pada area kerja. 

o Layer adalah lapisan transparan yang digunakan untuk meletakan obyek. 

Kita dapat memibdah dan memodifikasi obyek jika kita telah mengaktifkan 

layer dimana obyek itu berada. 

o History berfungsi mencatat langkah langkah yang sudah dibuat dalam 

photoshop selama membuat desain. 
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o Seleksi adalah adalah memilih suatu daerah atau area tertentu pada 

gambar. 

o Marque tool adalah untuk membuat seleksi dengan dengan bentuk 

seperti yang disediakan. 

o Magic wand adalah salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh 

photoshop didalam membuat seleksi. 

o Lasso tool ( Lasso tool biasa )banyak digunakan untuk seleksi yang 

sederhana dengan tingkat akurasi yang tidak terlalu tingi. 

o Poligon lasso banyak digunakan untuk menyeleksi obyek yang bentuknya 

mendekati segi banyak. 

o magnetic lasso tool  Tool ini digunakan untuk menyeleksi obyek 

yang rumit dengan hasil akurasi yang tinggi

o Filter adalah perintah yang digunakan untuk memberi efek khusus 

maupun melakukan koreksi terhadap gambar. Banyak sekali efek filter 

yang dimiliki oleh photoshop 

H. CINTA KOMPUTER

Mengenal Karakter Software Sesuai Jenis Proyek 
Belakangan ini perkembangan software maju dengan sangat cepat. Hal ini 

dipacu oleh persaingan di kalangan software developer dan perkembangan 
Internet yang membuat siklus hidup software lebih pendek karena feedback 
pelanggan lebih cepat diterima. Siklus update software saat ini adalah 12 
hingga 18 bulan, padahal sebelumnya bisa terjadi dalam waktu 2 tahun tidak 
ada update sama sekali.

Dengan makin banyaknya aplikasi, terjadi spesialisasi software-software 
pada komputer grafis. Untuk memahami hal ini, kita perlu mengerti software 
yang terbukti menjadi pemimpin di masing-masing industri.

Desktop Publishing
Revolusi desktop publishing dimulai dengan komputer Apple dan software 

Aldus PageMaker. Tetapi dengan tingkat stabilitas output yang baik, 
QuarkXpress banyak menjadi pilihan bagi dunia penerbitan. Di Indonesia 
PageMaker banyak digunakan di penerbitan majalah sedang QuarkXpress di 
penerbitan koran.

Saat Aldus diakusisi Adobe, mereka mengembangkan InDesign. Dengan 
kemampuan object-oriented fungsi-fungsi di InDesign dirancang menjadi modul-
modul yang bisa berkembang dengan fleksibel. Saat ini InDesign perlahan 
mulai menggantikan PageMaker dan QuarkXpress.

Adobe juga memiliki standar dokumen elektronik yang disebut Adobe 
Acrobat dengan file berekstensi .pdf (portable digital format). Standar ini telah 
digunakan untuk distribusi dokumen elektronik seperti e-book, e-government 
(form-form perpajakan) dan juga archival perpustakaan serta dokumen pada 
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transaksi asuransi. Keunggulan Acrobat adalah security yang baik dan saat 
menggunakan form bisa disertai dengan digital signature.

Kombinasi InDesigan dan Acrobat sangat membantu pada perubahan 
workflow desain yang kini tidak lagi membutuhkan film dan langsung ke cetak. 
Teknologi ini digunakan oleh koran yang menggunakan teknologi cetak jarak 
jauh untuk mencetak beberapa versi berbeda di berbagai daerah secara 
simultan. Sebagai contoh kasus Kompas sudah mulai menerima file digital 
untuk pemasangan iklan.

Digital Illustration dan Design
Tidak lama setelah PageMaker, software ilustrasi berbasis vektor yang 

pertama kali muncul adalah Adobe Illustrator dan menjadi standar industri di 
seluruh dunia. Uniknya, di Jakarta perusahaan-perusahaan periklanan 
menggunakan Freehand yang dulunya adalah milik Aldus saat ini telah diambil 
alih oleh Macromedia. Di seluruh kota besar lain, tingkat pemakaian CorelDraw 
terbukti sangat tinggi di kalangan industri cetak. Banyak perusahaan memiliki 
software CorelDraw original karena tersedia bundel yang sarat clip art. 
Meskipun demikian, hingga saat ini CorelDraw masih sering menghadapi 
kendala teknis saat cetak dan banyak perusahaan pracetak memilih 
menggunakan Freehand dan Illustrator.

Digital Imaging
Tidak diragukan lagi, Photoshop adalah salah satu software terpopuler 

yang pernah ada. Semua kebutuhan komputer grafis sedikit banyak 
memanfaatkan Photoshop di dalam proses manipulasi citra, seperti desain 
grafis, periklanan, animasi, multimedia, video, dll. Versi terakhir dari Photoshop 
sarat dengan fungsi fotografi digital yang belakangan menjadi trend dunia. 
Photoshop saat ini dibundel dengan ImageReady yang ditargetkan untuk 
aplikasi web, tetapi software ini masih belum mampu menyaingi Fireworks dari 
Macromedia. ImageReady adalah software berbasis raster/bitmap, sedang 
Fireworks merupakan kombinasi software bitmap dan vektor sehingga sangat 
fleksibel untuk kebutuhan rancang elemen situs.

Bagi para pemakai yang concern dengan masalah copyright, tersedia 
software Paint Shop Pro dan Gimp dengan fitur-fitur yang relatif bagus dan 
menyerupai Photoshop.

Multimedia
Pada dekade 90-an, perkembangan CD-ROM memicu industri multimedia 

interaktif yang menggunakan software Macromedia Director. Di sini semua 
elemen multimedia seperti suara, gambar, video, animasi dan proses 
interaktifitas digabungkan. Belakangan Director memiliki fungsi untuk 3D 
interaktif dan membuat menu DVD.

Sofware multimedia paling populer saat ini adalah Flash yang awalnya 
dirancang sebagai software animasi kartun berbasis vektor yang 
memungkinkan distribusi animasi dengan ukuran relatif kecil. Flash dilengkapi 
dengan fungsi Actionscript yang menggunakan sintaks seperti Javascript 
memberikan kontrol yang sangat fleksibel.

Flash adalah software client side, di mana saat file diakses, server 
mengirimkan source file dan animasi serta interaktifitas dilakukan oleh 
komputer browser. Ini sangat berbeda dengan Director yang melakukan hal ini 
di server.
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Perkembangan terakhir dari Flash adalah diperkuatnya integrasi dengan 
database sehingga memungkinkan membuat situs yang dynamic. Selain itu 
juga dikembangkan fitur Flash untuk kebutuhan mobile device seperti pocket 
PC.

Web Design
Integrasi Macromedia Dreamweaver dengan Fireworks dan Flash menjadi 

solusi desain situs yang sangat populer. Dreamweaver memberikan fitur baik 
bagi para desainer maupun developer. Software lain yang cukup banyak 
digunakan adalah Microsoft Frontpage.
Digital Video dan Visual Effects

Di kalangan semi professional, Adobe Premiere Pro adalah software 
editing video yang banyak digunakan. Sedang di kalangan para hobbyist, Ulead 
Media Studio cukup banyak dimanfaatkan. Sayangnya Premiere Pro tidak 
tersedia di komputer Macintosh di mana saat ini terdapat Final Cut Pro yang 
bahkan telah digunakan untuk penyuntingan film unggulan Oscar - Cold 
Mountain (sutradara Anthony Minghella).

Adobe After Effects yang terintegrasi baik dengan Premiere merupakan 
standar industri untuk aplikasi motion graphic dan visual effects. Seluruh 
industri film, video dan televisi menggunakan After Effects untuk membuat 
animasi bumper antar acara dan membuat efek-efek film sinegron yang 
belakangan ini sering menghiasi layar kaca.

Kini juga mulai hadir software DVD seperti Ulead DVD, Adobe Encore 
DVD dan Apple DVD Studio Pro atau iDVD.

3D Animation
Film animasi dan efek yang belakangan marak hanya bisa diwujudkan 

berkat dukungan software-software animasi. Di dunia film software terpopuler 
adalah Alias Maya, di dunia game adalah Discreet 3DS Max dan di layar kaca 
adalah Lightwave. Dari sisi popularitas, 3DS Max adalah yang paling banyak 
dipakai sehingga sangat resource yang tersedia sangat banyak. Maya 
merupakan software yang sangat powerful untuk character animation dan 
sesuai untuk siklus produksi yang besar. Sedang Lightwave yang relatif lebih 
ringan sesuai untuk animator yang bekerja 

Digital Audio
Salah satu software yang populer adalah CoolEdit yang kini diakuisisi oleh 

Adobe dan diberi nama Adobe Audition. Di kalangan praktisi, software Protools 
masih tetap menjadi pilihan utama.

Kesimpulan
Demikian banyaknya software grafis tentunya memberikan kemudahan 

tetapi sekaligus membingungkan. Kunci mempelajarinya adalah memilih bidang 
yang kita minati dan berkonsentrasi. Setelah kita cukup menguasai, baru 
pindah ke bidang lain.

Sebaiknya dipilih software-software mainstream sehingga kita bisa yakin 
bahwa software tersebut kontinyuitasnya terjaga, di alam industri desktop 
publishing dan digital video, Adobe adalah leader, di bidang web dan 
multimedia dikuasai oleh Macromedia dan di 3d animation, Discreet paling 
banyak penggunanya.

http://www.digitalstudio.co.id/resources/tips_&_trick/article.php?article_id=
93
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I. LATIHAN SOAL

1. jpeg singkatan dari …

a. Joint Picture Experts Group

b. Joint Pixel Experts Group

c. Joint Procedure Experts Group

d. Joint Picture Group

e. Joint Photographic Expert Group

2. File jenis *.jpg mampu menyimpan gambar dengan … per pixe

a. 24

b. 8

c. 10

d. 256

e. 16.000.000

3. File jenis gif mampu menyimpan gambar dengan … per pixel

a. 24

b. 8

c. 16

d. 256

e. 16.000.000

4. png, adalah salah satu jenis format gambar, adalah singkata dari… 

a. Print Network Graphic

b. Personal Network Graphic

c. Performance Network Graphic

d. Portable Network Graphics

e. Pixel Network Graphic

5. Digunakan untuk menyeleksi bagian obyek yang dipilih, menggunakan 

perintah… 

a. Selection Tool

b. Lasso Tool

c. Marquee Tool

d. Move Tool

e. Crop Tool

6. Digunakan untuk menyeleksi bagian obyek menurut warna dengan area 

tertentu, menggunakan perintah… 
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a. Magic wand tool

b. Lasso tool

c. Selection tool

d. Marquee tool

e. Crop tool

7. Digunakan untuk membagi suatu obyek, adalah… 

a. Magic wand tool

b. Lasso tool

c. Slice tool

d. Crop tool

e. Marquee tool

8. Untuk menghilangkan kesalahan pada obyek … 

a. Slice tool

b. Healing brush tool

c. Clone stamp

d. Type tool

e. Color tool

9. Untuk menggambar dengan menggunakan bantuan kuas cat… 

a. Drawing tool

b. Clone stamp

c. Brush tool

d. Type tool

e. Operating canvas

10. Digunakan untuk membuat duplikasi bagian suatu obyek tertentu… 

a. Drawing tool

b. Clone stamp

c. Brush tool

d. Type tool

e. Operating canvas

11. Digunakan untuk menghapus bagian obyek tertentu yang tidak 

diperlukan… 

a. Drawing tool

b. Eraser pen

c. Operating eraser tool

d. Eraser tool
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e. Operating canvas

12. Untuk mengatur pencahayaan suatu obyek digunakan… 

a. Dogde tool

b. Paste tool

c. Operating window tool

d. Set foreground tool

e. Hand tool

13. Pen tool digunakan untuk … 

a. Membuat garis tepi pada obyek

b. Membuat obyek

c. Membuat garis lurus/lengkung pada obyek

d. Untuk membuat kotak

e. Untuk membuat lingkaran

14. Gradient tool digunakan untuk … 

a. Memberi warna pada obyek

b. Memberi warna garis tepi obyek

c. Mengatur garis tebal obyek

d. Membuat gradasi warna

e. Membuat sparasi

15. Eyedropper tool digunakan untuk… 

a. Mengatur lingkungan teks

b. Merubah warna dasar obyek

c. Merubah warna outline

d. Mengatur warna pada obyek tertentu

e. Mengambil warna pada obyek tertentu

16. Zoom tool digunakan untuk … 

a. Mengatur layar monitor

b. Mengatur tinggi rendahnya obyek

c. Mengatur tampilan obyek pada layar komputer

d. Mengatur warna obyek dasar

e. Merubah warna layar komputer

17. Digunakan untuk memilih dan mengatur jenis warna … 

a. Color palette

b. Colored

c. Style palette
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d. Info palette

e. Layers palette

18. Nama peluasan file Photoshop adalah… 

a. *.jpg

b. *.bmp

c. *.pdc

d. *.psd

e. *.png

19. Untuk merekam sekumpulan perintah, sehingga dapat digunakan kembali 

pada gambar yang dikehendaki… 

a. Layers palette

b. Actions palette

c. Color palette

d. Info palette

e. Paths palette

20. Untuk mengatur format dan atribut karakter… 

a. Layers palette

b. Actions palette

c. Character palette

d. Text palette

e. Paragraph palette

SOAL ESSAY

1. Jelaskan dengan singkat perbedaan antara file gambar jenis JPG dan GIF

2. Selection tools terdiri dari

3. Layer Palette digunakan untuk

4. Channel Palette berfungsi untuk

5. Jelaskan cara mengoperasikan Photoshop mulai dari tombol Start Menu

6. Jelaskan dengan singkat langkah-langkah merubah ukuran suatu obyek

7. Jelaskan dengan singkat langkah-langkah menempel sebagian obyek 

gambar ke dalam obyek gambar yang lain

8. Jelaskan langkah-langkah menulis teks ke dalam suatu obyek

9. Sebutkan bagian-bagian dari Operation Windows Tool

10. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat, bagian-bagian dari Type Tool dan 

Path


