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Modul Adobe Photoshop 
 

Pengantar 
Sekarang ini perkembangan dunia digital khususnya computer 

semakin hari semakin meningkat. Software yang barupun 

bermunculan seiring dengan keperluan manusia akan kemudahan 

hidupnya. Mulai dari software-software sederhana sampai ke 

software-software yag sifatnya susah dan memerlukan ilmu-ilmu 

tersendiri untuk memahaminya. Tidak ketinggalan dunia seni 

khususnya dunia grafik, software-software untuk mendukung dunia 

ini seakan-akan tidak akan pernah tenggelam dan sepertinya akan 

selalu muncul sesuai dengan image dan kreativiti seni yang tiada 

mengenal batas. Sebagai contoh foto-foto seperti disamping, diedit dengan menggunakan Adobe 

Phostoshop. Hasil gambar olahan Adobe Photoshop ini juga banyak dilihat di berbagai mass media 

baik cetak ataupun tayangan langsung seperti pada website, brosure, suratkhabar, majalah, dan media 

lainnya. Adobe Photoshop adalah software pengolah gambar yang sangat powerfull dengan segala 

kemudahannyanya. Saat ini Adobe telah mengeluarkan Adobe Photoshop CS3 yang lebih powerfull. 

Versi sebelumnya, yaitu Adobe Photoshop CS2, Adobe Photoshop CS, dan Adobe Photoshop 7, 

masih sering dipakai untuk komputer lama (pentium 3 ke bawah).  

Karena kekangan waktu (jumlah pertemuan) disemester dua ini, maka modul Adobe Photoshop kali ini 

akan dirangkum dan dibuat sesingkat mungkin dengan harapan tidak akan mengurangi keefisienan dan 

keberkesanannya dalam penggunaannya. 

Tutorial Adobe Photoshop kali ini dibagi dalam 5 bagian utama.  

BAGIAN I  -  MENGENAL ADOBE PHOTOSHOP BESERTA TOOLBAR DAN IKON-IKONNYA  

BAGIAN II  -   SELECTION TOOL SERTA PERMAINAN WARNA 

BAGIAN III  -  TEKS DAN VEKTOR 

BAGIAN IV  -  LAYER, MASK, STYLE 

BAB V  -  EFEK KHUSUS PHOTOSHOP 

Akhirul kalam dengan mengucapkan bismillah, penulis berharap semoga modul ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya, umumnya bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Rancaekek. Amin. 
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MENGENAL ADOBE PHOTOSHOP 
BESERTA TOOLBAR DAN IKON-IKONNYA 

 
1.1.  Apa itu Adobe Photoshop? 

Adobe Photoshop adalah software pengolah gambar yang sangat powerfull dengan segala 
fasilitasnya. Hasil gambar olah dengan Adobe Photoshop ini banyak dilihat di berbagai website, 
brosure, suratkhabar, majalah, dan media lainnya. 

 
1.2.  Mengenal Area Kerja 

Jalankan Adobe Photoshop kemudian pilih menu File -> Open. Kemudian pilih buka gambar apa 
saja. Sebagai contoh di buka gambar asef.jpg (lihat gambar 1.1). 

Seringkali letak tool-tool (palette) Adobe Photoshop sudah berubah dimodifikasi oleh pengguna 
sebelumnya. Untuk mengembalikan letak palette ini gunakan menu Windows -> Workspace -> 
Reset Palette Location. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Area kerja Adobe Photoshop dapat dilihat pada gambar 1.1, yaitu: 
A  :  Menu Bar,  
  berisi perintah utama untuk membuka file, save, mengubah ukuran gambar, filter dan lain-lain. 
B  :  Option,  
  berisi pilihan dari tool yang Anda pilih. Misalnya dipilih kuas/brush, maka ukuran/diameter 

brush ada di sini. 
C  :  Gambar,  
  menampilkan gambar yang sedang dibuat atau diedit. 
D  :  Pallete Well,  
  cara cepat untuk mengakses palet brushes, tool resets dan Layer Comps. Juga dapat 

digunakan untuk meletakkan palet yang sering digunakan. 
E  :  Toolbox,  
  berisi tool untuk menyeleksi dan memodifikasi gambar. 
F  :  Palette,  
  berisi jendela-jendela kecil yang di dalamnya terdapat perintah dan pilihan untuk 

dokumen/gambar yang sedang dikerjakan. 
 

A 

B 

C 

D 

E F 
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1.3.  Tool-tool yang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Praktik Bahagian I 
 Pada bahagian ini kita akan mencuba mempraktikkan alata ini yang tersedia di atas agar dapat 

lebih memahami sekaligus mengerti tentang huraian-huraian yang telah tersediakan. 
 

1.4.1.  Memulai adobe photoshop serta Membuka dokumen dan membuat duplikat 
dokumen 
Untuk memulai Adobe photoshop, terlebih dahulu kita klik baris star pada desktop, 
kemudian pilih All Program dan klik Adobe Photoshop CS2 
Untuk membuka gambar gunakan menu File -> Open, sedangkan untuk membuat 
duplikat gambar gunakan menu Image -> Duplicate. 

1.4.2.  Mengubah ukuran gambar dan kanvas 
 Jika ukuran gambar diubah, maka gambar akan membesar atau mengecil, lakukan 

dengan menu Image -> Image Size. Jika ukuran kanvas diubah, maka ukuran gambar 
tetap, akan ada kertas putih di sekeliling gambar, lakukan dengan menu Image -> 
Canvas Size. 

1.4.3.  Memindahkan gambar ke dokumen lain 
 Untuk memindahkan gambar gunakan Move Tool, dengan catatan gambar yang akan 

kita pindahkan telah terseleksi. 
 

 



Modul Adobe Photoshop   
 

Hal. 4 

Created and design By  

Zefs Phoels 

 

 

 

 

SELECTION TOOL SERTA PERMAINAN WARNA 

 
2.1.  Pilih Gambar 

Memilih isi bererti memilih bagian tertentu dari gambar. Dengan selection ini kita dapat 
mengcopy, mengubah, menggeser, atau menambahkan efek kepada bahagian yang dipilih tanpa 
mempengaruhi bahagian lain. 
 
Ada tiga cara selection iaitu: 
1. Marquee Tool, yaitu memilih dalam bentuk kotak, elips, row, dan kolom 
2. Lasso Tool, untuk memilih dalam bentuk bebas, poligonal atau kekontrasan gambar 

(Magnetic Lasso Tool). 
3. Magic Wand Tool, untuk memilih berdasarkan persamaan warna. 

  
 Jenis pilihan ada dua (dapat dipilih pada Option Bar), yaitu: 

1. Normal, memiliki pinggiran yang tajam. 
2. Feather, memiliki pinggiran yang halus atau kabur. 

 
Marquee Tool 
 
Lasso Tool 
 
Magic Wand Tool 

 
 
2.2 Permainan Warna 

2.2.1. Sekilas mengenai warna 
Warna apapun dapat dinyatakan dalam tiga warna dasar (RGB) iaitu merah, hijau, dan 
biru. Cara menyatakan warna yang lain adalah dengan mode HSL iaitu Hue, Saturation, 
dan Lightness. Mode lain adalah CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). 
Pada bab ini akan dibincang mengenai permainan warna, mulai dari mengatur latar 
belakang gambar, membuat gradient, mengatur brightness & contrast, dan masih banyak 
lagi tool-tool yang menarik. Pada sub-bab selanjutnya Anda dapat langsung praktik 
dengan di sertakan arahannya.. 
 

2.3. Praktik Bahagian  II 
2.3.1.  Rectangular Marquee Tool 

Gunakan rectangular marquee tool untuk memotong gambar dalam bentuk kotak. Gunakan 
menu Select -> Transform Selection untuk mengubahpilihani dan menu Select -> Feather 
untuk mengatur ketajaman pinggiran potongan. 

 
2.3.2.  Elliptical Marquee Tool 

Digunakan untuk membuat selection elips atau lingkaran. Anda dapat menggunakan Select 
-> Transform Selection (atau klik kanan) untuk mengubah bidang yang mau dipilih.. 
Gunakan menu Select -> Feather untuk mengatur ketajaman tepi gambar. Gunakan Select 
-> Inverse untuk menterbalikkan  pilihan. 

 
2.3.3.  Lasso Tool 
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Selection ini digunakan untuk memilih bentuk bebas dengan mouse. 
 

2.3.4.  Polygonal Lasso Tool 
Polygonal Lasso Tool digunakan untuk memilih gambar yang memiliki tepi garis lurus, 
misalnya piramid pada gambar 2.5. Jika tombol Alt ditekan maka Polygonal Lasso Tool 
akan berfungsi seperti Lasso Tool biasa. Contoh gambar hasil pilihan piramid diperkecil 
dan diletakkan pada sudut kanan bawah. 
 

2.3.5.  Magnetic Lasso Tool 
Magnetic Lasso Tool penggunaanya cukup mudah, kerana dengan tool ini memilih gambar 
akan secara otomatik membuat garis seleksi pada gambar yang berwarna kontras. 

 
2.3.6.  Magic Wand Tool 

Magic wand tool akan memilih gambar yang memiliki warna sama. 
 

2.3.3.  Crop Tool 
Crop tool digunakan untuk menghilangkan bagian yang tidak dipilih. Contoh penggunaanya 
di sini digunakan untuk memperbaiki hasil scan yang senget. 

 
2.3.3.  Healing Brush Tool 

Healing Brush Tool digunakan untuk memperbaiki gambar pada bahagian tertentu. Aktifkan 
tool ini, kemudian tekan Alt + Klik pada objek pada bahagian yang tidak berkeriput, 
kemudian klik pada bahagian yang keriputnya ingin dihilangkan. 

 
2.3.4.  Spot Healing Brush Tool 

Spot Healing Brush Tool digunakan untuk memperbaiki kerosakan gambar. Di sini Anda 
tidak perlu menentukan area yang akan digunakan sebagai warna utama, kerana akan 
secara otomatik terpilih dari area di sekitarnya. Misalnya digunakan untuk menghilangkan 
keretakan pada patung 
Tool ini merupakan tool baru pada Adobe Photoshop CS2 yang tidak ada pada versi 
sebelumnya. 

 
2.3.5.  Patch Tool 

Patch Tool digunakan untuk memperbaiki gambar. Tool ini dibuat dengan cara membuat 
selection dengan mouse atau dengan menahan tombol ALT untuk menghasilkan bentuk 
poligonal. Selanjutnya drag ke daerah yang akan dijadikan tempat perbaikan. 

 
2.3.6.  Red Eye Tool 

Red Eye Tool digunakan untuk memperbaiki warna merah pada mata. 
 

2.3.7.  Clone Stamp Tool 
Clone Stamp Tool digunakan untuk membuat duplicate area pada gambar, atau yang 
disebut cloning. Tekan ALT pada objek yang akan dikloning, kemudian gunakan mouse 
pada area tempat objek baru mau diletakkan. 

 
2.3.8.  Background Eraser Tool 

Tool ini digunakan untuk menghapus background yang memiliki kemiripan warna. Misalnya 
digunakan untuk menghapus background langit pada gambar kupu-kupu. 

 
2.3.9.  Magic Eraser Tool 

Seperti Background Eraser Tool, tool ini akan menghapus area dengan warna sama, 
namun efeknya adalah ke seluruh gambar, bukan hanya area yang diklik. 

 
2.3.10. Color Replacement Tool 
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Color Replacement Tool akan mengubah warna gambar tanpa mengubah bentuk dari 
gambar tersebut. Tool ini akan secara otomatik hanya mengubah area dengan warna sama 
menjadi warna lain yang dikehendaki. 
 

2.4.1.  Paint Bucket Tool 
Paint Bucket Tool digunakan untuk mengganti background yang memiliki warna sama atau 
mirip. Background dapat diganti dengan pattern. 
 

2.4.2.  Gradient Tool 
Gradient tool digunakan untuk menghasilkan warna gradasi. Jangan lupa lakukan selection 
terlebih dahulu bagian mana yang akan diisi warna gradasi. Jika tidak, maka seluruh 
kanvas terisi dengan gradasi. 
 

2.4.3.  Brush Tool 
Brush Tool digunakan sebagai kuasa dalam mengambar dengan mouse. Atur besar 
kecilnya brush, hardness, opacity, dan flow. Bush Tool dapat juga bekerja pada mode Air 
Brush. 
 

2.4.4.  Brightness/Contrast 
Brightness digunakan untuk mengatur kecerahan gambar. Contrast digunakan untuk 
mengatur ketajaman gambar. Gunakan menu Image -> Adjustment -> Brightness/Contrast. 

 
2.4.5.  Level 

Level berfungsi mirip dengan Brightness/Contrast namun lebih fleksible kerana warna 
dapat diatur warna gelap, warna menengah, dan warna terang. Level dapat bekerja pada 
selection atau seluruh kanvas. Gunakan menu Image -> Adjustment -> Level. 
 

2.4.6.  Curves 
Curves bekerja seperti level, namun Anda mengatur warna RGB dalam bentuk curva. 
Gunakan menu Image -> Adjustment -> Curves. Curva dapat diatur otomatik, mode RGB 
atau diatur sendiri-sendiri untuk tiap-tiap warna. 
 

2.4.7.  Color Balance 
Melalui menu Image -> Adjustment -> Color Balance kita dapat mengatur keseimbangan 
warna. 
 

2.4.8.  Photo Filter 
Photo filter digunakan untuk memberikan filter pada gambar. Mirip seperti filter yang 
diletakkan di depan lensa kamera. Gunakan menu Image -> Adjustment -> Photofilter. 
 

2.4.9.  Replace Color 
Replace Color digunakan untuk mengganti warna tertentu dalam gambar, sedangkan 
warna yang lain tidak ikut berubah. Misalnya untuk mengganti warna epal dengan tanpa 
mengubah warna background. Gunakan menu Image -> Adjusments -> Replace Color. 

 
2.4.10.  Hue/Saturation 

Hue/Saturation digunakan untuk mengganti warna pada keseluruhan gambar/selection. 
Hue adalah warna, sedangkan Saturation adalah tebal/tipisnya warna. Gunakan tool ini 
melalui Image -> Adjustment -> Hue/Saturation. Perubahan warna dapat diatur pada 
chanel master, atau tiap-tiap warna. 

2.4.11.  Match Color 
Match Color akan menyamakan warna gambar source kepada gambar yang akan diubah. 
Misalnya di sini akan diubah gambar danau3.jpg, menjadi suasana matahati terbit seperti 
gambar acuan. Gunakan tool ini melalui menu Image -> Adjustment -> Match Color. 
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Teks dan Vektor 

3.1 Teks 
3.1.1. Horizontal Type Tool 

Horizontal Type Tool digunakan untuk membuat teks secara horizontal. Hasil teks dapat 
dipindahkan dengan Move Tool. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  Horizontal Type Mask Tool 
 Horizontal Type Mask Tool digunakan untuk memilih dalam bentuk teks. 

 
3.2 Vektor 

3.2.1.  Pen Tool 
Pen Tool digunakan untuk membuat garis lurus dan garis lengkung dalam bentuk vektor. 
Klik sekali untuk membuat anchor point, kemudian jika curve telah terbentuk, drag 
anchor point untuk membuat direction point. Path yang dibuat oleh Pen Tool dapat 
diubah menjadi selection. 

 
3.2.2  Rectangle, Ellipse, Poligon, dan Custom Shape Tool 

Tool ini berguna untuk menghasilkan bentuk kotak (rectangle), ellips, poligon, dan 
berbagai macam bentuk lain yang telah disediakan oleh Adobne Photoshop. Bentuk-
bentuk tersebut misalnya hati, lampu, not balok, dan lain sebagainya. 

 
3.3. Praktik Bagian III 
 3.3.1. Horizontal Type Tool, Vertikal Type Tool, Horizontal Type Mask Tool, dan Vertikal Type 

Mask Tool. 
 3.3.2. Pen Tool, Freeform Pen Tool, Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool, dan 

Convers Point Tool. 
 3.3.3 Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool, Ellips Tool, Polygon Tool, Line Tool, dan 

Custum Shape Tool.  
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Layer, Mask, dan Style 
4.1 Layer 
 4.1.1 Memahami Layer 

Layer adalah lapisan tembus pandang. Bahagian yang tidak bergambar pada sebuah layer 
bersifat transparent. Layer dapat ditumpuk dan diatur susunannya. Dengan menggunakan 
layer, efect-efect akan berlaku dalam layer tertentu saja, tanpa mengganggu layer yang lain. 

 
 4.2.2  Quick Mask Mode 

Quick Mask Mode digunakan untuk memilih dengan menggunakan Brush Tool. Aktifkan tool 
ini dengan menekan butang Q pada keyboard atau memilih tool Quick Mask Mode. 

 
Pada contoh ini, gambar beruang di pilih dengan menggunakan Brush Tool pada mode 
quick mask. Setelah gambar beruang dipilih, kembalikan ke mode normal untuk 
menghasilkan selection gambar beruang. 

 
 4.2.3  Layer Mask 

Layer Mask digunakan untuk menyembunyikan bahagian tertentu pada layer. Gunakan 
warna hitam untuk menyembunyikan gambar dan warna putih untuk menampilkan gambar. 

 
 4.2.4  Layer Style 

Layer Style merupakan teknik memberikan efect tertentu pada suatu layer. Pilih tool Add 
Layer Style yang ada pada sudut kanan bawah pallete. 

 
4.2. Praktik Bagian IV 
 4.2.1 Membuat Layer Baru atau Group Baru 

Untuk mempermudah ketika mengedit sebuah image, sebaiknya membuat layer baru atau 
group baru untuk objek lain. Hal ini perlu Anda lakukan karena ketika mengedit beberapa 
objek dalam satu layer, Anda akan mengalami kesulitan. Layer baru atau group baru dapat 
dibuat sesuai keinginan kita. Layer baru atau group baru akan muncul setelah layer atau 
group tertentu aktif. Jadi, secara otomatis layer baru atau group baru akan terbentuk pada 
posisi di atas layer atau group yang sedang aktif dalam Palet Layers. 

 4.2.2 Menampilkan/ Menyembunyikan Layer atau Group atau Syle 
Layer atau Group atau efek layer dalam Palet Layers dapat ditampilkan mahupun 
disembunyikan bila-bila masa saja. Jika Anda tidak ingin menampilkan salah satu objek, 
Anda tidak perlu menghapus layer tersebut tetapi cukup menyembunyi-kannya. Meskipun 
pada Palet Layers masih muncul nama layer tersebut tetapi tidak akan ikut tercetak dalam 
image. Yang akan dicetak adalah seluruh layer atau group yang nampak dalam Palet 
Layers.  

4.2.3 Memilih, Menggabungkan dan Menghubungkan Layer 
4.2.4. Membuat Layer Mask 

Dengan layer mask, Anda dapat menampilkan mahupun menyembunyikan bahagian 
tertentu dari layer atau melindungi area tertentu dari editing. Anda dapat membuat layer 
mask dengan dua cara:  
Layer Mask adalah gambar bitmap bergantung resolusi yang dibuat dengan lukisan atau tool 
yang dipilih. 
Vektor Mask adalah resolusi yang berdiri sendiri dan dibuat dengan suatu pena atau tool 
Shape. Pada palet Layers, layer mask dan vektor mask ditampilkan sebagai thumbnail 
tambahan di sebelah kanan thumbnail layer. Untuk layer mask, thumbnail ini ditunjukkan 
sebagai channel grayscale yang terbuat ketika Anda membuat sebuah layer mask. 

 4.2.4 Layer Style 



Modul Adobe Photoshop   
 

Hal. 9 

Created and design By  

Zefs Phoels 

 

  Layer Style menambahkan efek ke objek dalam satu layer yang Anda pilih. 
 
 
 
 
 

EFECT KHUSUS PHOTOSHOP 
5. FILTER 

5.1.  Filter Liquify 
Filter Liquify dapat mengubah gambar secara langsung dengan menggunakan mouse. 
Misalnya memperbesar/memperkecil mata, menggeser alis, dan sebagainya. Filter ini dapat 
digunakan melalui menu Filter -> Liquify. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.  Filter Vanishing Point 
Filter Vanishing Point digunakan untuk meng-klone gambar dalam bentuk perspektif. Filter ini 
dapat digunakan melalui menu Filter -> Vanishing Point. Area sumber kloning ditentukan 
dengan menekan Alt + Click. Fitur merupakan fitur baru dalam Adobe Photoshop CS2. 

 
 5.3.  Filter Blur 

Filter Blur digunakan untuk mengaburkan gambar. Yang menarik dalam filter ini adalah 
mengaburnya gambar dapat dibuat secara radial. Gunakan filter ini melalui menu Filter -> 
Blur. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Praktik Bagian V 
6.1.  Filter Liquify 
6.2.  Filter Vanishing Point 

 6.3.  Filter Blur 

Hasil  Filter Liquify 

Gambar hasil Filter Blur 
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