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MODUL PRAKTIK

APLIKASI PHOTOSHOP

Modul praktik ini digunakan untuk panduan mahasiswa mengikuti kuliah praktik Aplikasi

Komputer & Networking di laboratorium computer. Modul ini digunakan setelah modul

teori diberikan oleh pemegang mimbar, baik di kelas maupun di laboratorium komputer.

Dalam akhir pembahasan di setiap pertemuan modul ini, akan diberikan ujian formatif

untuk mengetahui prosentase tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi praktik

aplikasi Photoshop.

MODUL PRAKTIK : PERTEMUAN II
APLIKASI PHOTOSHOP

Pada pertemuan II, modul ini membahas tentang

1. Curves

2. Cropping

3. Moving Full Page

4. Blending Color Layer

Tujuan dari modul ini diharapkan mahasiswa memahami tentang :

1. Mengolah dan menyatukan 2 warna gambar dengan Blending Layer dalam aplikasi

Photoshop dalam membuat rancangan untuk media cetak atau elektronik.

2. Pemilihan obyek dengan garis bebas dalam aplikasi Photoshop dalam membuat

rancangan untuk media cetak atau elektronik.

3. Mengambil sebagian obyek pada halaman dalam aplikasi Photoshop dalam

membuat rancangan untuk media cetak atau elektronik.

4. Mengambil dan memindahkan seluruh halaman ke halaman lain dalam aplikasi

Photoshop dalam membuat rancangan untuk media cetak atau elektronik.

1. CURVES
Untuk mempersiapkan rancangan menggunakan foto namun memilih daerah tertentu

dengan hasil bentuk bebas pada pinggir obyek, maka dilakukan sebagai berikut:

a. Buatlah halaman baru (lihat pertemuan I)

b. Bukalah file foto : Pilih File menu, lalu OPEN. Pilih file foto yang diinginkan. Lalu

OPEN.

c. Pada Toolbox, pilihlah alat bernama Lasso Tool.

d. Pada file foto, click hold lalu geser mouse untuk memilih obyek hingga

mengelilinginya dan garisnya tersambung, setelah itu lepas mouse, sehingga tampil

garis putus-putus (marquee) di sekeliling obyek yang terpilih.
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e. Pastikan memilih di Toolbox sebuah alat bernama Move Tool. Alat yang berada di

kanan atas dengan bentuk ujung panah hitam.

f. Pada obyek yang terpilih tersebut, click hold lalu geser mouse ke halaman baru,

setelah itu lepas mouse.

Hasil yang ada, dapat diperoleh dengan 2 bentuk pinggir gambar, yaitu pinggir gambar

yang jelas atau tepat, dan pinggir gambar dengan efek blur. Untuk yang terakhir, lakukan

sebelum langkah pada huruf d diatas, yaitu; di atas halaman, ubahlah nilai FEATHER, lalu

enter. Nilai feather menghasilkan luas daerah pinggir gambar menjadi blur. Lalu lakukan

tahap pada huruf d hingga huruf f.

2. CROPPING
File foto yang ingin diambil sebagian obyeknya saja (sebagian yang lain hilang), namun

dengan hasil bentuk persegi, maka lakukan hal-hal berikut:

a. Bukalah file foto : File menu, lalu OPEN

b. Pada Toolbox, pilihlah alat bernama CROP.

c. Pada obyek yang akan diambil, click hold lalu geser mouse untuk membuat garis

kotak, setelah selesai, lepas mouse. Geserlah kotak-kotak kecil di sudut atau sisi garis

crop tersebut untuk mengatur luas daerah yang diambil.

d. Lakukan ENTER di keyboard atau tanda centang di kanan atas halaman, untuk

melihat hasilnya.

3. MOVING FULL PAGE
Seluruh file foto yang ingin di pindah ke halaman lain, maka lakukan sebagai berikut:

a. Buatlah halaman baru (lihat pertemuan I)

b. Bukalah file foto : Pilih File menu, lalu OPEN. Pilih file foto yang diinginkan. Lalu

OPEN.

c. Untuk melihat 2 halaman terbuka sekaligus, lakukan : pilih Window menu, pilih

Arrange lalu kebagian Tile (Vertical/Horizontal).

d. Pastikan memilih di Toolbox sebuah alat bernama Move Tool. Alat yang berada di

kanan atas dengan bentuk ujung panah hitam.

e. Pada file foto, click hold lalu geser mouse ke halaman baru, setelah itu lepas mouse.

4. BLENDING COLOR LAYER
Di dalam 1 file yang telah berisi beberapa gambar dengan masing-masing layernya,

artinya setiap gambar memiliki 1 layer pada Window layer. Pada kondisi tersebut,

gambar pada layer yang diatas layer lain akan diberikan efek bercampur (blending)

dengan warna gambar di layer bawahnya. Caranya:

a. Pilihlah dengan mouse layer yang diatas. Jika ada 3 layer, pilih yang tengah atau

yang paling atas.
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b. Pada Window layer bagian kiri atas, terdapat bagian blending color. Bagian itu, telah

terpilih dari awal dengan pilihan NORMAL, maka gantilah pilihan tersebut dengan

pilihan yang diinginkan. Lihatlah hasilnya di halaman.

Lakukan pengujian dengan ragam bentuk gambar dan warna, serta ragam pilihan

blending yang tersedia.

KESIMPULAN PERTEMUAN II
1. Setiap obyek yang dipilih menggunakan Lasso Tool jika dipindah akan menghasilkan 2

bentuk pinggir gambar, yaitu pinggir gambar yang jelas (sharp) dan buram (blur).

2. Setiap obyek dapat diambil sebagian dengan bentuk persegi dengan menggunakan

Crop Tool di Toolbox.

3. Foto yang seluruhnya dipindah ke halaman lain, dapat menggunakan Move Tool.

4. Percampuran dan kombinasi warna gambar di layer atas dan gambar di layer bawah

dapat menggunakan fasilitas Blending Color di Window Layer.

UJIAN FORMATIF II
1. Apakah yang menjadi pertimbangan jika mengambil obyek dengan Lasso Tool?

2. Apa perbedaan antara Lasso Tool dan Crop Tool?

3. Apakah yang menjadi pertimbangan jika seluruh obyek di pindah ke halaman lain?

4. Apakah yang menjadi pertimbangan jika menggunakan Blending Color?

Semua jawaban tepat, maka nilainya 100 point. Apabila jawaban tidak tepat, maka

kisaran nilainya 50 point – 80 point.


