
KUMPULAN TUTORIALKUMPULAN TUTORIALKUMPULAN TUTORIALKUMPULAN TUTORIAL    

 
Kumpulan tutorial ini diambil dari berbagai sumber, adapun tujuan dari halaman 

tutorial ini adalah untuk memudahkan siswa dalam melatih diri dalam menguasai 

program grafis Adobe Photoshop.  

 

 

1. MENGHILANGKAN JERAWAT 
 

Disini kita akan mencoba menghilangkan jerawat dengan cepat dan mudah  

 
 

mari kita buktikan... 

 

Langkah-Langkahnya: 

 
 

 

1.Buka file gambar yang sudah kamu sediakan Klik pada Healing Brush Tool (dengan otomatis 



kursor akan berubah menjadi bentuk Lingkaran) 

 
Posisi Healing Brush Tool pada jerawat 

 

2. Atur diameter/besar lingkaran Healing dengan ukuran jerawat (untuk mengganti ukuran anda 

Klik Kanan pada layar kerja kemudian atur besar Diameternya) 

Contoh: 

 
Setting Healing Brush Tool  

 

3. Tekan tombol Alt sampai kursor berubah seperti lambang SnapShot kemudian klik pada 

bagian wajah yang paling bersih atau tanpa jerawat (pilih pada bagian dengan kontras warna 

yang sama dengan bagian jerawat), lepas tombol Alt kemudian anda tinggal klik pada bagian 

wajah yang berjerawat hingga bersih.. 



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

 

4. Agar gambar lebih cerah atur contras warna dengan melakukan langkah sbb: 

= Pilih menu Image > Adjustments > Curves : ganti nilai input dan output 

Sebagai rekomendasi ganti dengan * input : 99 *out put : 146 atau atur sesuai dengan selera 

anda. 

 

 
rekomendasi setting 

 



Hasilnya: 

 
 

The Power of Desain Grafis - www.ilmugrafis.com 

Kulit Lebih Putih tanpa kosmetik 

 

Selamat Mencoba... 

 

 

2. EFEK BUTIRAN - BUTIRAN AIR 

 
 ini langkah-langkahnya: 

 

1. Buka Gambar yang akan diedit dengan photoshop 

Bisa foto kamu atau pemandangan alam, atau barangkali belum punya gambar untuk diedit? 

silahkan mencari di search engine, disini saya menggunakan gambar pantai... 

 
(beautiful scene) 



 

2. buat lingkaran dengan Elipse Tool  

catatan: foreground dan background harus putih 

 

 
 

Hasilnya: 

 
 

3. Selelah itu klik kanan dan pilih Rasterize Layer...  

 

4. Waktunya memberi efek... 

Menu - Layer - Layer Style - Blending Options... 

Centang Drop Shadow dan Inner Shadow  



 
 

dan  
 

 
 

[OK] 

Lalu pada pallete - ubah ke mode Multiply  

 

 



 

5. Hasilnya... 

 
Tinggal perbanyak Saja tetesan airnya... beres dah... 

 

Hasilnya?????  

 
Selamat Mencoba...  

dan Semoga Bermanfaat... 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MEMBUAT SILHOUETTE 
 
LANGKAH-LANGKAHNYA: 

1. Pilih Foto yang akan di jadikan silhouette. Saya akan pilih foto yang satu ini : 

 
 

 

2. Seleksi gambar yang akan dijadikan silhouette. (Pisahkan Background)  

 
Cara Seleksi pada photoshop sudah diterangkan dalam tutorial terdahulu 

 

3. Buat file baru dengan ukuran 1024 x 768 pxl, lalu pindahkan dengan move tool bagian yang 

telah terseleksi tadi. Setelah berada defile baru, set blending option untuk layer 1, Color overlay 

pilih warna hitam, opacity 100%. 

 



Hasilnya: 

 
 

4. Sekarang saatnya menggambar backgroundnya. Matikan dulu ‘Layer 1’ agar tidak terlihat. 

Lalu pilih Custom shape tool. Buat segitiga memanjang seperti pada gambar. Saya memilih 

warna #38befd .  

 
 

5. Ulangi terus langkah ke empat sampai terlihat pada gambar dibawah ini. 



 
 

6. Nyalakan kembali ‘Layer 1’ lalu naikkan/pindahkan ke urutan sampai paling atas.  

Hasilnya: 

 
 

7. Pilih layer dibawah ‘Layer 1’. Pilih Layer > New Fill Layer > Gradient… . Set seperti gambar 

dibawah. Saya pilih warna #91dcff gradasi ke putih  



 
 

ZOOM GRADIEN FILL  

 
 

ZOOM GRADIENT EDITOR  

 
 

 



8. Duplicate ‘Layer 1’ untuk membentuk bayangannya. Set opacitynya menjadi 20%. 

 
 

9. Selesai. Sekarang terserah anda bagaimana memvariasiakan gambarnya. Selamat berkarya.. 

 
 

 

Terima Kasih 

 

Semoga Bermanfaat 



4. UCAPAN SELAMAT 

 

Langkah pembuatan ucapan selamat menikah 

Langkah 1 
Buatlah sebuah file baru. Ukuran file disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam contoh kali ini, saya 

gunakan ukuran sebagai berikut: 

Width=180 px 

Height=270 px 

Resolution=72 dpi 

Content=White 

Jika desain ini akan anda cetak, maka buatlah resolusi-nya 300 dpi 

 

Langkah 2 
Isilah file baru ini dengan warna hitam. Caranya dengan memilih menu Edit > Fill. Pada bagian 

Use, pilih Black. 



 

Langkah 3 
Buatlah sebuah seleksi kotak dengan Rectangular Marque Tools. Buatlah ukurannya lebih 

kecil dari keseluruhan bidang gambar. Jika ukuran kurang sesuai, Anda bisa mengubahnya 

dengan menggunakan Select > Transform selection, ubah ukurannya, kemudian tekan Enter. 

 

Langkah 4 
Isilah bidang seleksi ini dengan warna putih. Caranya seperti langkah ke-2, namun pilih warna 

White pada bagian Use. 

Setelah diisi warna putih, hilangkan seleksinya dengan memilih menu Select > Deselect. 

Langkah 5 
Pilih menu Filter > Pixelate > Crystallise. Isikan 3 pada bagian pengaturan Cell size. 



 

Langkah 6 
Aktifkan palet Channel (Window > Channel), klik icon Load channel as selection. 

 

Setelah muncul gambar seleksi pada area yang putih, aktifkan lagi palet Layer (Window > 

Layer). 

Langkah 7 
Bukalah sebuah foto yang akan Anda gunakan sebagai undangan. Pada tutorial Photoshop kali 

ini, saya gunakan sebuah foto saya sendiri. Foto aslinya diambil di kamar, dalam kondisi agak 

stress sesudah pulang dari Pengadilan Agama. 



Ukuran foto yang bisa Anda gunakan tidak ada ketentuan khusus, Anda bisa menggunakan 

ukuran yang sesuai dengan keinginan Anda. 

 

Tidak saya sertakan tutorial cara pembuatan gambar foto yang akan digunakan ini, karena Anda 

bisa menggunakan foto / gambar apa saja yang sesuai. Gambar ini hanya dibuat dengan 

menggunakan layer mask, seperti pada Tutorial Photoshop Cara Menggabung Gambar dulu. 

Usahakan untuk menggunakan foto yang terdapat sebuah obyek / model. Pada bagian model foto 

tersebut akan kita buat berwarna yang berbeda dengan warna background yang lain. 

Langkah 8 
Sekarang pilih / aktifkan file putih berbingkai hitam yang sudah kita buat sebelumnya tadi. 

Dalam kondisi seleksi masih ada, geserlah gambar tersebut kedalam file foto yang sudah dibuka 

pada langkah 7 tadi. Cara memindahnya, dengan menggunakan Move tools. 



 

Langkah 9 
Atur posisi obyek kotak putih agar menutupi bagian model foto. 

Langkah 10 
Buatlah sebuah seleksi kotak lagi dengan Rectangular Marque Tools. Buatlah seleksi di 

tengah-tengah kotak putih tadi. 

 

Setelah itu tekan Ctrl + J untuk menggandakan layer tersebut seukuran dengan luas bidang 

seleksi. 



Duplikat juga layer background (layer foto yang asli). Cara menduplikatnya, bisa dengan 

menekan Ctrl + J, atau dengan menarik nama layernya ke arah icon Create a new layer di palet 

layer. 

Pastikan urutan posisi layer seperti gambar dibawah ini. 

 

Langkah 11 
Aktifkan layer foto hasil duplikat (paling atas), kemudian buatlah sebuah Cliping mask dengan 

menekan tombol Alt + Ctrl + G. Lebih lanjut tentang clipping mask, bisa dibaca pada Tutorial 

Photoshop sebelum ini. 

 

Langkah 12 
Sekarang pilih layer Background (layer paling bawah). Kemudian pilih menu Image > 



Adjustment > Hue / Saturation. Klik tombol Colorize, kemudian atur warnanya sesuka Anda. 

Misalnya seperti gambar ilustrasi tutorial dibawah ini. 

 

Dibawah ini adalah gambar hasil sesudah diubah warna backgroundnya. 

 

Langkah 13 
Setelah ini, tinggal Anda beri tulisan yang sesuai. Kemudian beri tambahan ornamen-ornamen 

hiasan.  



 

 

 

5. EFEK FOTO KOBARAN API 

Publish: 9 Juni 2009 | Author & Copyright: Arofat | Status: FREE tutorial 

 

Pada tutorial Photoshop kali ini kita akan mencoba menjadikan coretan menjadi karya yang 

bagus (kayaknya..hehe..) dengan langkah yang sangat mudah: 

 

1. buat lembar kerja baru (800x600) beri background warna hitam 

 

2. beri coretan dengan menggunakan Brush Tool  (lihat gambar): 



 
 

3. kemudian dengan smodge tool  corat-coret sesuai dengan arah panah (bisa 

dimodifikasi) lihat gambar: 

 
 

hasilnya 



 
 

4. oke agar kobatan apinya lebih panas kita tambahkan lagi coretannya dengan Brush Tool 

tentunya: 

 
 

5. Yup hasil akhirnya kira - kira seperti ini: 



 
 

6. Bisa juga dimodip kayak gini menjadi foto efek  

 
Arofat - On FIRE 

Semoga Bermanfaat...  

 

 



6. HDR atau High Dynamic Range Photography 

HDR atau High Dynamic Range photography banyak dijumpai di web-web tukang foto. 

Hasilnya sih keren banget.. cuman aku juga gak tau persis apa tu HDR dan gimana bikinnya kalo 

pake camera. Susah kayaknya.. Tukang photo pemula kayak aku bisanya cuman edit lewat 

photoshop doang.. hehehe.. HDR ini juga aku dikenalin oleh temen, dia minta tutorialnya.. ya 

udah aku coba bikinin deh.. mudah-mudah an mirip-mirip gambar HDR… hehehehe 

Pertama buka gambar yang mo di edit . 

 

Menurut saya langkah yang kedua ini sangat penting dalam pembuatan HDR Image, yaitu setting 

shadow dan highlight nya .. Klik Image >adjustment> shadow/highlight. Setting seperti dibawah 

: 



 

Terus tekan CTRL + J untuk duplikat layer background, ganti layer efek dengan color dodge. 

 

Duplikat layer 1 dengan tekan CTRL+J trus ubah layer efek nya menjadi linear burn. 



 

Ubah forground color menjadi Hitam dengan tekan tombol X.  Lalu klik Select > Color Range, 

ubah fuzziness menjadi 100. Setelah klik OK Klik Layer mask , maka muncul Layer mask di 

samping layer 1 copy tadi. 

 

Karena gambar kurang oke, terlihat ada noise hitam, klik Filter > blur > gaussian Blur. 



 

Duplikat layer 1 copy dengan menekan CTRL+J. ganti layer efek menjadi Overlay dan tekan 

CTRL+I untuk Inverse atau membalik warna  layer mask. 

Sekarang ubah Foreground menjadi putih dengan tekan tombol X di keyboard. Lalu klik 

Select>color range. fuzziness tetep 100. 

 



 

Setelah di OK ,  lalu drag background ke create New Layer, setelah duplikat lalu pindahkan layer 

background copy ke paling atas , seteleah itu klik Create Layer Mask. maka muncul layer mask 

baru seperti ini : 

 

Klik filter > blur > gaussian blur untuk menghilangkan Noise. 



 

CTRL klik di layer mask background copy untuk menyeleksi layermask,  lalu Klik Adjustment 

layer > Gradient map. 

 

Setting Gradient map seperti dibawah : 



 

Kalo udan klik layermask yang terbentuk, lalu tekan CTRL +I untuk Inverse selection. 

 

Ganti Layer efek menjadi Hard Light. kamu bisa atur Opacity nya juga terserah aja.. 



 

Sekarang kamu bisa ke layer background dan atur hue dan saturation nya.. Hasilnya kayak gini : 

 

 

 

 

 

 

 



7. Make-Up FOTO 

 

Mau foto kamu di make Up tapi gak perlu pake make up ? malahan kita bisa berkreasi sendiri 

warna nya.. tapi ini khusus buat foto cewe yaa.. kalo foto cowo di make up-in bisa-bisa… 

yuuuuu.. hehehe.. 

caranya gampang aja kok : 

pertama buka file foto yang mau di make over ( saya pake foto adik ipar -red ) : 

 

Langkah pertama seleksi bibir nya , untuk diwarnai. 

 



setelah terseleksi, klik Select > Feather atau select > modify > feather untuk CS3. 

 

Klik Edit > Copy ( atau Tekan CTRL + C ) terus klik lagi edit > paste ( atau tekan ctrl + V) , 

maka nanti akan terbentuk layer 1. 

 

Klik Image > Adjustment > Selective color  , setting seperti dibawah : 

 

Setelah itu gunakan brush tool untuk membuat garis biru di atas mata : 



 

Klik Filter > Blur > gaussian blur  .  setting seperti di bawah : 

 

Atur Opacity nya : 



 

Sekarang buat layer baru lagi dan gunakan brush tool dengan diameter 5, gambar dengan warna 

hitam garis di sekitar mata : 

 

Klik Filter > blur Gaussian Blur 



 

Gunakan Blending Soft light 

 

Bikin layer baru lagi buat pipi nya, terus gambar titik yang agak besar warna merah yaa.. 

 

klik Filter > Blur > Gaussian Blur 



 

atur Opacity atau transparancy nya : 

 

Hasilnya bakalan kayak gini : 

 

 



 

ada lagi nih : 

Selamat  mecoba ! 

 

 


