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BAB 5

KREASI GRAFIS

Standar Kompetensi : 

1. Menggunakan perangkat lunak pembuat grafis

Kompetensi Dasar :

1.3. Membuat grafis dengan berbagai variasi warna, bentuk, dan ukuran

Indikator 

1.3.1. Memodifikasi gambar bitmap

1.3.2. Membuat kreasi grafis 

1.3.3. Kolaborasi grafis bitmap dan vektor

Komptensi Kognitif :

1. Menjelaskan cara memodifikasi gambar bitmap

2. Menjelaskan cara memadukan gambar bitmap dan vektor

Kompetensi Psikomotor

1. Membuat iklan/kalender

2. Membuat kalender

Kompetensi Afektif

1. Menghargai karya seni grafis

2. Mematuhi konsep kerja sesuai aplikasi yang digunakan
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PETA KONSEP

Kreasi Grafis

MEMODIFIKASI GAMBAR
1. Menghapus bagian 

gambar
2. Mengubah ketajaman 

gambar
3. Mengaburkan gambar
4. Memberi efek 

PRAKTIKUM
1. Meluruskan gambar
2. Mengubah suasana Foto
3. Memberi efek fokus pada 

sebagian gambar
4. Menulis dengan warna obyek 

gambar
5. Menggandakan obyek
6. Mengubah warna foto
7. Memberi bingkai foto
8. Membuat bayangan foto
9. Mengganti bagian dari gambar

MEMBUAT KREASI GRAFIS
1. Membuat sampul majalah
2. Membuat Iklan/kalender
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Memodifikasi gambar atau foto adalah pekerjaan utama dalam photoshop. 

Modifikasi yang dapat dilakukan antara lain : menghapus sebagian gambar, 

mengubah ketajaman, mengganti warna dan memberi efek.

Perintah yang digunakan sebagian besar masuk dalam kelompok Drawing 

Tool pada toolbox. Selain itu dapat menggunakan menu yang termasuk dalam 

kelompok menu Image dan Filter.

Untuk menghasilkan sebuah karya grafis biasanya memadukan berbagai 

perintah modifikasi dan pemberian efek, sehingga penguasaan terhadap setiap 

perintah modifikasi dan pemberian efek menjadi sangat penting.

A. MEMODIFIKASI GAMBAR

a. Menghapus bagian gambar

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

eraser tool dan Magic eraser tool. Perhatikan kursor fungsi erase pada tabel 

berikut ini.

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 
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efektif digunakan untuk 

menghapus bagian obyek 

atau membantu proses 

seleksi

b. 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
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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

c. 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

d. Memberi efek 

PhotoShop mempunyai perintah yang digunakan untuk memberi  efek untuk 

gambar.  Perintah yang digunakan adalah menu Filter. Filter adalah perintah yang 
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digunakan untuk memberi efek khusus maupun melakukan koreksi terhadap 

gambar. Banyak sekali efek filter yang dimiliki oleh photoshop .

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
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- OK

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

LEMBAR KERJA SISWA 

Nomor : No. 01 / 5 / 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

................................................................................................................
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B. Lengkapilah table berikut ini

KETERANGAN ARTI

Burn tool …………….

Saturete …………….

Desaturate …………….

Smudge …………….

Filter

Artistic Colored Pencil …………….

C. Praktikum

1. Meluruskan gambar

Foto yang posisinya miring dapat dilururuskan dengan memutar gambar 

tersebut menjadi kelihatan lurus tetapi Photoshop mempunyai fasilitas  untuk 

meluruskan gambar dengan cara mudah dan akurat. Cara kerja yang dilakukan 

photoshop adalah menarik garis yang akan dijadikan pedoman meluruskan dan 

Pothoshop akan meluruskan garis tersebut vertikal atau horizontal. Langkah-

langkah :

o Buka Gambar yang posisinya miring misalnya printer miring.bmp

o Pilih Measure Tool yang letaknya satu slot dengan Eyedropper tool.

o Buat garis horizontal yang dijadikan pedoman pelurusan

o Pilih Image Rotate canvas Arbitary ok

o Pilih Crop Tool pada tool box

o Buat seleksi pada daerah yang akan dipotong

o Pilih ikon Commit pada pada option bar

o Simpan denga nama printer lurus.jpg

    

                A                                     B                                       C

Peraga 5.1. Meluruskan gambar
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2. Mengubah suasana Foto

Pengubahan suasana foto dilakukan dengan mengubah ketajaman warna 

dan atau tingkat pencahayaan. Perintah yang digunakan adalah 

o Buka file gambar yang berisi gambar pohon atau rumput contoh lapangan.jpg

o Ubah tingkat pencahayaan dengan perintah Image  adjustment  level 

atur input level 0 :   0,56   :   183  ok

o Ubah  warna menjadi lebih hijau  dengan perintah Image  adjusment 

Hue Saturatin. Atur menjadi  22   : 0   : -17  Ok 

o Simpan dengan nama lapangan hijau.jpg

3. Memberi efek fokus pada sebagian gambar

Untuk memberikan efek fokus pada sebagian gambar prinsip dasarnya 

adalah menyeleksi bagin obyek yang akan diberi fokus kemudian tingkatkan 

ketajaman gambar. Sedangkan selain bagian yang diberi fokus akan diberikan 

efek buram atau blur. Langkah-langkah :

o Buka gambar yang dimaksud, misalnya balap sepeda.jpg.

o Seleksi bagian yang akan diberi fokus. Ubah tingkat pencahayaan dengan 

perintah Image  adjustment  level atur input level 0 :   0,56   :   183  ok

o Balik Seleksi dengan Select  Invers

    

                          A                                                                B

Peraga 5.2 Merubah suasana gambar
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o Beri efek buram dengan perintah, Filter blur  Gausian Blur, Atur radius 

10  Ok

o Simpan dengan juara balap sepeda.jpg

4. Menulis dengan warna obyek gambar

Menulis dengan obyek gambar dilakukan dengan horizontal type mask tool 

diatas gambar yang dimaksud, hasilnya adalah seleksi dengan bentuk huruf yang 

ditulis, kemudian hasilnya di copy ke layer baru dengan gambar asli dihapus.

Contoh membuat tulisan ”TAMAN BUNGA” dengan menggunakan obyek gambar 

bunga.

Langkah-langkah :

o Buka file baru misalnya bunga.jpg

o Tulis Kalimat misalnya Taman Bunga dengan Horizontal type Mask tool 

ukuran huruf 24 .

  

                                 A                                                              B

Peraga 5.3. Contoh pemberian efek fokus pada sebagian gambar

Peraga 5.4. Contoh hasil pembuatan teks dengan 

latar belakang bunga
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o Pilih  ikon (Commite any current edits) pada option bar, akan membentuk 

area seleksi.

o Buka file baru dengan nama huruf bunga dan ukuran 640 x 480 px, beri 

warna dasar.

o Pindahkan seleksi dari file 

bunga ke file huruf bungan 

dengan move tool

o Simpan file huruf bunga.jpg

5. Menggandakan obyek

PhotoShop mempunyai fasilitas 

Clone yang dapat digunakan untuk 

menggadakan obyek. Prinsip 

kerjanya pilih titik untuk mulai 

menggandakan dengan tombol alt 

dan Klik, drag atau gosok pada 

bagian gambar lain, maka otmatis 

akan muncul gambar ganda. 

Langkah-langkah

o Buka file misalnya ditaman.jpg

o Perlebar gambar dengan 

perintah, Image  Canvas Size, cek relative. Isikan Width =4 cm

o Seleksi semua gambar dengan Rectangle marquee tool dan move kekiri 

o Pilih Clone stamp tool pada tool box , Pilih Bagian kepala paling atas tepat 

pada batas gambar Dengan tombol Alt dan Klik

    
Peraga 5.5 Langkah membuat teks dengan latar belakang obyek lain

A

B

Peraga 5.6 Langkah menggandakan obyek
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o Untuk mulai menggambar klik mouse disebelah kanan tepat pada batas 

gambar dan gosok sampai gambar muncul penuh.

o Simpan dengan nama taman bunga dua.jpg

6. Mengubah warna foto

Mengubah warna foto secara umum adalah merubah foto berwarna menjadi 

hitam putih dan foto hitam putih menjadi berwarna

a. Berwarna menjadi hitam putih

Untuk merubah foto berwarna menjadi 

hitam putih adalah sebagai berikut :

o Buka foto berwarna yang akan diubah ke 

warna hitam putih

o Image  Adjustments  Hue/Saturation

o Pastikan kotak Colorize tercentang

o Atur side bar pada Hue, Saturation dan 

Lightness untuk mengatur pewarnaan

b. Hitam putih menjadi berwarna

Untuk mengubah foto hitam putih menjadi berwarna, harus dilakukan dengan 

cermat dan cukup teliti untuk mendapatkan hasil yang sempurna. 

         

Peraga 5.8 Contoh merubah gambar hitam putih ke berwarna

Langkahnya adalah sebagai berikut :

o Buka foto hitam putih

Peraga 5.7 Kotak dialog Hue/Saturation 
untuk merubah pewarnaan
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o Bagian yang akan diberi warna 

adalah background, jaket, wajah dan 

kaos.

o Seleksi menggunakan Magic Wand 

Tool bagian background, atur 

properties-nya Tolerance = 20 dan 

aktifkan Add to selection sampai rapi.

o Image Adjustments 

Hue/Saturation, pastikan Colorize 

tercentang, atur Hue = 85, Saturation = 33 dan Lightness = -20  OK

o Lakukan hal yang sama untuk mewarnai jaket, wajah dan kaos dengan 

ketentuan :

Seleksi Hue Saturation Lightness Colorize

Jaket 212 76 -18 

Wajah 0 30 +9 

Kaos 65 39 -20 

Anda juga dapat menentukan warna yang sesuai dengan selera

o Simpan dengan nama merubah warna.psd

7. Memberi bingkai foto

Banyak cara untuk membuat bingkai foto. Salah satu cara adalah dengan 

membuat obyek pada tepi gambar. Prinsip kerja yang akan dilakukan yaitu : 

mengubah ukuran foto, memperbesar kanvas sehingga terdapat ruangan untuk 

bingkai, membuat obyek dengan menggunakan rectangle tool dan beberapa 

variasinya termasuk ellipse tool dan lain-lain. Selanjutnya memberikan efek style 

pada bingkai tersebut. Langkah pembuatannya adalah sebagai berikut :

o Buka file gambar yang akan diberi bingkai

o Ubah ukuran gambar dengan perintah Image  Image size, ubah ukuran 

width = 10 cm, pastikan Constrain proportions tercentang  OK

o Ubah ukuran kanvas dengan perintah Image  Canvas size, centang pilihan 

relative, isikan nilai width = 2 cm, height = 2 cm  OK

Peraga 5.9 Seleksi sebagian obyek
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o Buat 1 sisi bingkai dengan Rectangle tool dengan option Shape layers dan 

Create new shapes layer. Untuk membuat sisi bingkai yang lain pilih option 

Add to shapes area.

o Buatlah segitiga pada kedua pojok dengan Pen tool. Pastikan option Add to 

shapes area.

o Buat lingkaran pada kedua pojok dengan option Substract from shapes area

o Aktifkan style palette, pilih tombol elipsis ( ), pilih kelompok Text Effect 2 

Swap bevel with shadow

o Bila menginginkan bentuk bingkai yang lain, ganti pilihan style sesuai selera.

o Simpan dengan nama Bingkai foto.psd

8. Membuat bayangan foto

Bayangan foto dibuat dengan menduplikasi foto bagian atas, kemudian 

membalik secara vertikal dan diberi efek bayangan dalam air.

    

                            A                                                             B

Peraga 5.10 Tahapan membuat bingkai dari sebuah obyek

  

                         A                                                                B

Peraga 5.11 Hasil pembuatan bayangan obyek dalam air dari gambar A menjadi gambar B



190

Langkah membuat bayangan foto adalah sebagai berikut

menjadi 

o Buka foto yang mempunyai karakteristik seperti contoh

o Seleksi bagian bawah gambar dengan menggunakan Rectangle marquee 

tool dan berilah warna hitam

o Duplikat layer background menjadi layer dengan nama Bayangan

o Aktifkan layer Bayangan dan hapus bagian bawah yang berwarna hitam, 

menggunakan Rectangle marquee tool dan tombol delete

o Balik layer Bayangan dengan perintah Edit  Transforms  Flip Vertical, 

atur posisi sesuai gambar. Beri efek blur pada batas perpotongan baik 

gambar asal maupun Bayangan. Kurangi opacity layer Bayangan menjadi = 

40

o Pada layer Bayangan beri efek blur dengan perintah Filter  Blur  Motion 

blur dengan Angle = 90, Distance = 18

o Beri efek pada layer Bayangan seperti dalam air dengan perintah Image 

Adjustments  Photo filter. Pilih filter Under water dengan nilai Density = 30 

dan aktifkan Preserve luminosity

o Simpan dengan nama bayangan castle.psd

9. Mengganti bagian dari gambar

Penggantian ini dilakukan dengan cara meletakkan obyek pengganti dibawah 

layer utama, pada layer utama diberi efek Layer Mask dan pada bagian yang 

diganti dihapus.

Contoh memodifilasi Gambar sebuah Benteng seperti peraga 5.12

  

                         A                                                                B

Peraga 5.12 Tahapan membuat bayarangan air suatu obyek
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Komponen gambar yang diperlukan 

Gambar utama Gambar Jalan Gambar Awan

Langkah kerjanya adalah :

o Buka foto utama yang mempunyai karakteristik seperti contoh

o Buka foto kedua sebuah jalan. Seleksi bagian yang sesuai, pindahkan ke foto 

utama dan beri nama layer Jalan, sesuaikan ukurannya seperti contoh.

o Duplikat layer background menjadi 

layer Utama, kemudian hapus layer 

background. 

o Pindahkan layer Jalan dibawah 

layer Utama

     
                          A                                                                  B

Peraga 5.13. Memodifikasi gambar A menjadi gambar B

Peraga 5.14 Tahap pembuatan modifikasi obyek
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o Aktifkan layer Utama, hapus bagian air menggunakan perintah Eraser tool, 

sehingga jalan nampak.

o Aktifkan layer Utama dan gabung kedua layer dengan menggunakan 

perintah Layer  Merge Down

o Buka gambar awan, gabungkan ke gambar utama dengan perintah yang 

sama. Untuk melakukan penghapusan awan dapat dilakukan dengan 

menggunakan perintah Magic Wand tool dan delete atau Magic eraser tool

o Simpan dengan nama panorama castle.psd
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nomor : No. 02 / 5 / Kelas XII

MATERI : Memodifikasi gambar

WAKTU : 60 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Jelaskan perintah utama apa yang digunakan untuk meluruskan gambar 

yang miring dan jelaskan pula prinsip kerjanya

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

2. Jelaskan perintah apa yang digunakan untuk meningkatkan ketajaman 

gambar

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

3. Jelaskan salah satu perintah yang digunakan untuk memberi efek 

buram atau blur

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

4. Jelaskan fungsi dan karakteristik perintah Type Mask tool

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

5. Jelaskan cara singkat menggandakan sebagian gambar

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

6. Jelaskan kegunaan perintah Image  Adjustments  Hue/Saturation

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

7. Jelaskan cara memperlebar area gambar

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

8. Jelaskan perintah apa yang digunakan untuk membalik gambar secara 

vertikal

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

9. Jelaskan perintah yang digunakan untuk memberi efek bayangan dalam 

air

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

10. Jelaskan fungsi dan cara kerja Magic Eraser tool

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

B. Lengkapilah table berikut ini

KETERANGAN ARTI

Rotate  Canvas  Arbitary …………….
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Crop …………….

Clone …………….

Opacity …………….

Motion Blur …………….

Merge Down

C. MEMBUAT KREASI GRAFIS

Setelah mempelajari berbagai macam perintah dalam photoshop, maka 

diharapkan mampu mengaplikasikannya dalam berbagai kreasi grafis yang 

banyak digunakan dalam keperluan desain grafis antara lain iklan, sampul 

majalah, sampul buku, kalender dan lain-lain.

Pada bagian ini akan dibahas 2 (dua) contoh yang dianggap mewakili 

beberapa kebutuhan desain grafis yaitu membuat sampul majalah dan membuat 

kalender. 

1. Membuat sampul majalah

Sampul majalah umumnya didesain melalui aplikasi grafis berbasis bitmap, 

karena menuntut tampilan yang mengandung pengolahan gambar dengan efek 

khusus yang tidak dapat dilakukan menggunakan grafis berbasis vektor.

Komponen gambar yang diperlukan :
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Peraga 5.16 Gambar pendukung pembuatan sampul majalah

Langkah kerja :

o Buat dokumen baru menggunakan Photoshop 

dengan ketentuan : Neme Bablas sport, Preset = 

A4, Resolution = 120, Color Mode = RGB Color, 

dan Background Contents = Background color

o Atur pewarnaan background misal, R = 213, G = 86 

dan B = 39, buat objek menggunakan Pen Tool, 

perhatikan bentuknya seperti pada palette layer

, dengan cara klik dipojok kiri atas 

sebagai titik awal, klik di bagian agak tengah atas, 

kemudian tengah bawah, bawah kiri dan diakhiri 

pada titik awal. Lengkungkan node menggunakan 

Convert Point Tool, atur seperlunya, beri warna 

menggunakan Styles  Sunsport denga Opacity = 

75%

o Buat objek menggunakan Rectangle Tool dengan 

ukuran selebar warna background, kemudian beri 

warna menggunakan Styles  Sunsport, atur 

Opacity = 40%

o Masukkan gambar orang balap sepeda utama 

sebagai berita utama dari sampul majalah tersebut

o Buat obyek menggunakan Ellipse tool dengan 

ukuran 2 x 2 inci beri warna Styles  Chiseled sky. 

Buat lingkaran dengan ukuran 1.8 x 1.8 inci untuk lingkaran dalam. Sebelum 

membentuk lingkaran dalam pilih Option Subtract from shape area (-) dan 

Peraga 5.17 Hasil latar 
belakang

Peraga 5.18 Latar 
belakang setelah 

disisipkan obyek utama
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atur ukuran 1.8 x 1.8 inci dan pastikan kotak From 

center tercentang. Klik kira-kira ditengah obyek 

lingkaran dengan ukuran 2 x 2 inci. Duplicate layer 

menjadi 2 dan atur sesuai gambar

o Masukkan 3 (tiga) potongan gambar misal, Taufik 

hidayat, Alexandra Asmasoebrata dan Amstrong 

Lence, potong gambar menggunakan seleksi, bila 

terlalu besar atur dengan perintah Edit  Free 

Transform. Tiap-tiap potongan obyek sebaiknya 

berada di bawah obyek lingkaran.

o Untuk membuat teks Taufik Hidayat, Alexandra 

Asmasoebrata dan Amstrong Lence yang 

melengkung mengikuti alur obyek, pastikan  obyek 

lingkaran terpilih. Gunakan Horizontal Type tool 

arahkan pointer mouse ke obyek sampai 

membentuk modus pengetikan seperti gambar 

lengkungan ( ) dimana teks akan 

mengikuti obyek. Jenis font Garamond, ukuran 18pt 

dan Bold

o Ketik teks pelengkap sampul majalah dengan ketentuan sebagai berikut :

Teks Font Size Style Warna Effect

BABLAS SPORT Bauhaus 

93

140pt Regular Satin, Gradient 

Ovelay

Edisi 01 / Januari 

2008

Arial 

Narrow

18pt Bold -

Majalah Prestasi 

Atlit

Brush 

Script MT

33.3pt Italic Drop Shadow, Inner 

Shadow, Outher 

Glow, Inner Glow, 

Peraga 5.19 Latar 
belakang setelah 

ditambahkan 3 (tiga) obyek 
dengan menggunakan 

ellipse

Peraga 5.20 Tahapan 
setelah ditambahakn 3 

(obyek) membentuk 
lingkaran dan teks 
melengkung yang 
mengikuti obyek
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Bevel and Emboss, 

Color Overlay

BALAP SEPEDA Impact 38.5pt Regular Putih

Barloworld, 

merebut 

kemenangan

Franklin 

Gothic 

Medium

18pt Regular Putih

KILAS BALIK 

HASIL SEA 

GAMES THAILAND 

2007

Franklin 

Gothic 

Medium

20pt Regular Hitam

Profil : Arial 

Narrow

30pt Italic Hitam Outer Glow

Mengenal 

Pembalap Wanita 

Alexandra 

Asmasoebrata

Arial 

Narrow

18pt Italic Hitam Gradient Ovelay

Gratis ! Arial 

Narrow

18pt Italic Hitam Inner Shadow, 

Outer Glow, Inner 

Glow

32 Impact 48pt Regular Hitam Stroke

Tim EURO 2008 Impact 18pt Regular Putih

Atur posisi seperti pada gambar

o Simpan file, kemudian ekspor dengna nama Bablas sport.jpg.

2. Membuat kalender

Kalender pada umumnya terdiri dari 2 (dua) bagian, yang pertama adalah 

bagian grafis dan isi kalender. Bagian grafis lebih mudah diolah menggunakan 

aplikasi berbasis bitmap dan isi kalender karena mencakup presisi dan tata letak, 

maka akan lebih mudah jika diolah menggunakan aplikasi grafis berbasis vektor.

Untuk bagian grafis akan diolah menggunakan Photoshop, sedangkan untuk 

bagian isi beserta layout secara umum diolah menggunakan CorelDraw. Bagian 

grafis yang telah diolah melalui Photoshop di ekspor dalam bentuk file .jpg. 

kemudian dari CorelDraw bagian yang sudah diolah 

Komponen gambar yang diperlukan :
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Peraga 5.21 Komponen pembuatan obyek kalender

Langkah kerja :

o Buat dokumen baru menggunakan Photoshop dengan nama gambar 

kalender dengan ukuran Custom 800 x 600 pixel

o Buat layer Dasar1 yang berisi obyek persegi panjang yang diberi warna 

gradasi menggunakan Style  Text Effect 2  Double Turquoise Border 

dengan menghilangkan Stroke dan Emboss. Buat layer Dasar2 yang berisi 

obyek lengkung, dengan menggunakan perintah Pen Tool. Gabung kedua 

layer menjadi layer Dasar dengan perintah Layer  Merge Down 

o Masukkan gambar hp berdiri.jpg dan beri nama layer HPBuat persegi 

panjang yang digunakan membuat transparan gambar hp berdiri.jpg dengan 

memberi Style  Text Effect 2  Double Turquoise Border dengan efek 

Gradient Overlay. Hapus layer persegi panjang tanpa menghapus layer 

Style-nya, supaya gambar kotak tidak muncul.

o Masukkan gambar utama.jpg dengan nama layer Utama

  
Peraga 5.22 Tahap pembutan latar belakang dan penyisipan obyek gambar
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o Tutup bagian bawah dengan cara duplikasi layer Dasar dengan nama layer 

Tutup bawah. Letakkan diatas layer Utama. Hapus bagian atas 

menggunakan perintah Magic Wand dan Delete

o Tulis teks sesuai dengan keperluan 

dan atur posisinya

o Simpan hasil pekerjaan dan ekspor 

menjadi Gambar kalender.jpg

o Buat dokumen baru menggunakan 

CorelDraw, atur ukuran kertas Legal

o Insert file Gambar kalender.jpg, 

sesuaikan ukurannya.

o Buat hari dan tanggal kalender, 

menggunakan Graph Paper Tool 

dengan dimensi 7 x 6 sel. Dan 

lakukan Ungroup. Atur posisinya.

o Ketik teks yang diperlukan. Beri 

pewarnaan pada tanggal yang 

bertanda merah. Untuk teks tanggal, 

gunakan perintah perataan Align 

and Distribute

o Simpan dengan nama Kalender.cdr

Peraga 5.24 Hasil akhir pembuatan kalender

  
Peraga 5.23 Tahap akhir dan hasil pembuatan gambar kalender
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CINTA KOMPUTER

Tips Membeli Kamera Digital

Sebelum membeli kamera digital, ada beberapa tips yang dapat dijadikan 

pegangan :

Sesuaikan keperluan Megapixel. Biasanya, 

semakin besar megapixel dari sebuah kamera, 

harganya juga akan semakin mahal, namun untuk 

kualitas gambar, megapixel yang besar tidak 

menjamin kualitas yang baik. Sebuah kamera 

digital dengan 2 megapixel sudah cukup untuk foto sehari-hari dan cukup untuk 

dilihat di layar komputer dan dicetak sampai dengan ukuran 6R. 

Perhatikan battery dan chargernya. Jika kamera anda menggunakan 

battery lithium, cukup dicharge dan pakai. Bebeberapa kamera menggunakan 

battery jenis AA. Kami menyarankan untuk 

menggunakan battery jenis isi ulang meskipun 

harga battery isi ulang lebih mahal dibandingkan 

Alkaline, tetapi kemampuanya dipakai sampai 500x 

pemakaian normal,

Optical Zoom (dan Digital Zoom). 

Perbesaran gambar secara optical (ini berbeda 

dengan digital zoom). Usahakan kita mendapatkan kamera dengan minimal 2x 

optical zoom. Jangan terkecoh dengan digital zoom, hasil perbesaran dengan 

digital zoom akan mengakibatkan hasil foto kita jadi pecah dan tidak jelas. 

Fasilitas Bantuan untuk low-light. Pada kondisi cahaya yang tidak terang, 

biasanya kamera akan kesulitan mendapatkan focus sebelum kita shoot object 

tersebut. Oleh karena itu, beberapa kamera digital dilengkapi dengan lampu 

bantuan. Ini sangat penting terutama pada pengambilan foto di dalam ruangan.

Perhatikan Memory Storagenya. Beberapa kamera mempunyai memory 

internal didalamnya, tetapi biasanya kapasitasnya tidak terlalu besar. Oleh sebab 

itu, kita harus memastikan bahwa kamera digital kita dilengkapi dengan port untuk 

memory external, sehingga kita dapat memberikan tambahan memory sesuai 

dngan kebutuhan kita. 

Cobalah kamera tersebut sebelum membeli. Beberapa camera memiliki 

perintah yang mudah dimengerti dibanding jenis lainnya. Perbandingan mudah 

atau susah dapat anda simpulkan jika anda sudah mencobanya.
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Cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Bertanya kepada pakar, atau 

orang yang sudah pernah menggunakan akan sangat membantu kita untuk 

menentukan apakah kamera tersebut layak untuk dibeli. 

Fitur tambahan. Banyak kamera digital yang dilengkapi dengan fitur 

tambahan seperti untuk merekam gambar bergerak (video). Pada kamera digital, 

fitur ini mempunyai kemampuannya sangat terbatas. Jika anda lebih berniat 

merekam video, sebaiknya membeli handycam atau alat sejenis untuk merekam 

video.

Pertimbangkan membeli card reader. Pada saat kita membeli kamera 

digital, pasti sudah disertakan kabel dan driver untuk mentransfer/memindahkan 

foto dari kamera ke komputer. 


