
LANGKAH-LANGKAH MENGEDIT FOTO KEREN (PHOTOSHOP) 

1. Ambil foto anda 

2. Duplikat background layer(klik kanan layer kemudian ‘Duplicate Layer’ 

3. Ubah mode blending layer dari duplikat menjadi “Overlay” atau “Soft Light” 

4. Lakukan ‘High Pass’ filter (Klik Filters lalu Other, lalu klik high pass, kemudian lihat edgenya(tepi) 

dan tubah radius pada ketajaman yang di inginkan (biasanya antar 1.0 – 3.5) 

5. Atur penyesuaian ‘levels’ layer di atas layer anda yang baru saja anda buat (klik layers, lalu klik 

New Adjustment Layer, lalu klik Levels) lalu klik options. Akan ada tiga tombol di bagian atas, 

pilih dengan klik satu persatu di antara ketiga tombol tersebut untuk menemukan satu warna 

terbaik dari foto anda. 

6. Buat penyesuaian layer ‘Curve’ (klik layers, lalu klik new adjustment layer, lalu klik Curves). Cara 

ini untuk mengatur kekontrasan foto. Klik sekitar seperempat dari atas garis dan tarik bawah 

sedikit. Klik lagi sekitar dari atas garis dan tarik sedikit keatas. Cara ini harusnya membuat 

semacam huruf “S” 

7. Ubah mode blending penyesuaian layer curve penyesuaian ke ‘luminosity’. Hal ini untuk 

mencegah kekontrasan mempengaruhi informasi warna gambar. 

8. Buat layer baru di atas semua layer tadi. Ubah mode blending ke ‘overlay’. Ambil alat brush, lalu 

ubah warna kemblai ke default (hitam dan putih). Dan mengubah flow menjadi sekitar 30% 

dalam palet brushes turunkan hardness menjadi 0%. Warnai bagian yang anda ingin menarik 

tonjolkan dengan warna putih,lalu warnai yang tidak difokuskan dengan hitam. 

  



 

MEMBUAT EFEK FOTO TUA/KUNO 

 

 

 

Semakin tua foto, maka akan makin banyak kenangan akan sejarah yang termuat di dalamnya. 
Anda tidak perlu menunggu sebuah foto berumur ratusan atau puluhan tahun untuk membuatnya 
menjadi foto tua dan bersejarah. Cukup kreasikan sedikit foto yang Anda punya menggunakan 
photoshop, dan voilaa. Foto yang semula terkesan biasa saja berubah menjadi foto yang berumur 
tua yang bersejarah. 

Berikut langkah-langkahnya: 

1) Buka foto yang akan diolah dengan memilih menu File > Open, tekan D untuk me-reset 
warna foreground menjadi hitam dan background menjadi putih. Pilih menu Image > Adjustment 
> Gradient Map, dan pilih OK sehingga warna-warna cerah pada foto akan hilang. 



 

2) Pilih menu Image >  Adjustments > Levels, masukkan parameter Input Level dengan 0,08 dan 
225. Selanjutnya pilih menu Image > Adjustments > Curves, tentukan Channel dengan RGB, 
Input sebesar 251, dan Output sebesar 245. Lanjutkan dengan memilih menu Image > 
Adjustments > Photo Filter, tentukan Color dengan kode warna #e3e97c, Density sebesar 30%, 
dan opsi Preserve Luminosity tercentang (?). Foto Anda akan menjadi jauh lebih buram. 

 

 

3) Pilih Elliptical Marquee Tool, lalu buat lingkaran yang cukup besar pada tengah foto, lalu 
pilih menu Select > Feather, tentukan Feather Radius sebesar 80 pixel. Tekan tombol Ctrl + 
Shift + I untuk melakukan Inverse, pilih menu Filter > Blur > Lens Blur, tentukan parameter 
sebagai berikut, Shepe = Triangle (3), Radius = 10, Blade Curvature = 30, Rotation = 0, 
Brightness = 0, Treshold = 255, Amount = 4, Distribution = Uniform, dan centang opsi 
Monochromatic. Bagian yang terseleksi akan menjadi blur. 



 

4) Dengan masih sebagian area foto terseleksi, pilih menu Filter > Noise > Add Noise, tentukan 
Amount sebesar 3%, Distribution dengan Gausian, dan centang (?) opsi Monochromatic. Tekan 
Ctrl + J untuk menduplikasi Background sehingga tercipta Layer 1. Pilih Filter > Texture > 
Grain, tentukan parameter Grain dengan Intensity = 12, Contrast = 70, Grain Type = Sprinkles. 
Ubah Blending Mode pada Layer 1 menjadi Overlay, dan tentukan Opacity sebesar 50%. 

 

 



 

5) Pilih menu Image > Adjustments > Levels, biarkan nilai default dan OK. Ubah Blending 
Mode menjadi Soft Light dan ubah Opacity menjadi 80%. Klik pada layer 1 dan tekan Ctrl + E 
untuk menggabungkan Layer. Selanjutnya pilih menu Layer > Layer Style > Inner Glow. 
Tentukan parameter-parameter dengan Blend Mode = Screen, Opacity = 100, Noise = 0, Choke 
= 0, Size = 250, Range = 70, dan Jitter = 0. 

  



 

6) Anda telah mendapatkan sebuah foto bersejarah dengan efek yang membuat foto tersebut 
berusia puluhan tahun. Foto gedung modern telah disulap menjadi gedung tua. Lihat 
perbandingannya, menarik bukan? 

 

 

  



MENGUBAH FOTO MENJADI KARTUN 

 

Jika pernah berjalan-jalan ke suatu tempat wisata 
misalnya di bali, mungkin anda pernah melihat seorang seniman sedang melukis dengan cara 
profesional.Pastinya anda kagum akan kecepatan dan kelihaiannya melukis, ditambah lagi 
imajinasi yang dituangkannya kedalam gambar.Tetapi “Bagaimana bila kita tidak mempunyai 
Background sebagai seorang pelukis?”. 

Untuk membuat sebuah foto menjadi kartun seperti dilukis, anda bisa ber-adu dengan seniman 
tersebut.Tentunya kita mengandalkan tools hebat disini yaitu Adobe Photoshop. 

Sebagai bahan pelajaran kali ini kami akan memberi 1 buah gambar sebagai acuan. 

 



1. Buka foto yang sudah kami persiapkan tadi ke Photoshop dengan  memilih File > 
Open.Klik tombol CTRL + J untuk membuat duplikasi Layer.Beri nama layer baru 
dengan nama “sketsa”.Karna kita akan mulai meng-edit gambar sketsa lebih dahulu. 

 
2. •  Klik 2x pada layer background > OK, Rename layer background menjadi warna. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Kembali Ke Layer Sketsa 
4. Pilih menu Filter > Blur > Smart Blur.Tentukan parameter nya sesuai dengan :  

Radius sebesar 10. 
Threshold sebesar 35. 
Quality dengan High. 
Mode dalam keadaan normal. 

5. •  Parameter radius dan threshold dapat anda sesuaikan dengan keinginan 
anda.Lakukanlah percobaan dengan angka yang menurut anda cocok..  

6. •  Lalu klik OK untuk melanjutkan. 



  
7. •  Langkah selanjutnya pilih menu Filter > Sharpen > Sharpen Edges untuk 

mempertajam sudut-sudt gambar.  
8. •  Dilanjutkan dengan memilih menu filter > Other > High Pass.  
9. •  Pada jendela High Pass lakukan pengaturan radius sebesar 2 pixel, anda akan melihat 

layer berubah menjadi warna abu-abu. Klik tombol OK untuk melanjutkan. 



 
10. •  Pilih menu image  > adjusments > Thresold.  
11. •  Tentukan parameter Threshold Level sebesar 128. Bila ingin memodifnya silahkan 

saja, jangan ragu untuk mencoba.

  
12. Hasilnya anda akan melihat gambar tadi berubah menjadi gambar sketsa berwarna hitam 

putih. Klik tombol OK untuk melanjutnya ke langkah berikutnya : 

 Klik Menu Magic Wand Tooll, tentukan tolerance sebesar 20.Lalu klik sembarang area 
yang berwarna putih, maka beberapa bagian akan terseleksi.  
 Pilih menu Select > Similar untuk memperluas area seleksi.  
 Selanjutnya tekan tombol delete untuk menghapus area yang terseleksi.  
  Tekan kombinasi CTRL + D, dan area seleksi akan hilang, menampilkan gambar truk yang 
sudah mirip gambar kartun. 

Sekarang kita akan beralih ke layer kedua, yaitu layer WARNA yang berada di bawah layer 
sketsa. 



1. Klik layer Warna, lalu pilih menu Filter > Blur > Smart Blur.Lalu buat pengaturannya 
sebagai berikut : 

Radius 10. 
Threshold sebesar 35. 
Quality dengan High. 
Dan Mode dengan Normal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jangan lupa juga untuk meng-klik OK. 

Sekarang coba anda bandingkan gambar yang belum di edit dan yang sudah di edit. 

 

Foto kedua akan menampakkan hasil bagaikan di lukis, waktu tidak lebih dari 3 menit.Pastinya 
bukan gambar truck saja yang bisa di buat jadi kartun, melainkan foto anda dan foto-foto 
lainnya. 



MEMBUAT FOTO MENJADI PUZZLE 
 
Hampir setiap orang pernah memainkan permainan puzle. Ya, puzzle adalah sebuah permainan 
menyusun potongan-potongan keping gambar menjadi sebuah gambar yang utuh. Semakin kecil 
potongan gambar, makin rumit dan sulit juga tingkat permainan puzzle. Namun, bukan cara 
bermain puzzle yang akan dibahas pada artikel ini. Namun, di sini akan dibahas tentang tips dan 
trik menyulap sebuah gambar menjadi sebuah puzzle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Software yang digunakan untuk proses ini adalah Adobe Photosop, yang tentu saja bukanlah 
software gratis. Bila belum punya, silahkan Anda membeli lisensi software ini dulu, kemudian 
install pada komputer. Sudah? Berikut step by step menyulap sebuah gambar menjadi gambar 
puzzle. 
 

1. Gambar yang akan digunakan sebagai contoh adalah gambar bunga matahari yang sedang 
mekar. Buka file gambar tersebut, dengan memilih File > Open. Tekan Ctrl+J untuk 
menduplikasi layer. Buat sebuah layer baru dengan mengklik icon “Create a new layer”, 
ubah nama layer baru tersebut menjadi “Back”, letakkan di antara layer 1 dan layer 
Background. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dengan posisi aktif pada layer latar, pilih menu Edit > Fill, tentukan Use dengan Black, 
Mode dengan Normal, dan Opacity sebesar 100%. Kini layer latar telah berwarn hitam. 
Kemudian klik layer 1, pilih menu Filter > Texture > Texturizer, klik pada icon panah 
dan pilih Load Texture. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Browse tekstur bernama Puzzle.psd yang secara default terdapat pada folder instalasi 

Photoshop, sub-folder Presets/Textures. Masih pada jendela Texturizer, tentukan Scaling 
sebesar 150% atau sesua dengan yang Anda inginkan. Fungsi scaling di sini adalah 
mengatur besar potongan puzzle, kemudia Relief sebesar 7, dan tentukan light dengan 
Top Right. Klik OK untuk melanjutkan. Pada kanvas telah terdapat sebuah puzzle bunga 
matahari. 

 

 
4. Setelah gambar bunga matahari berubah menjadi puzzle, beri nama kanvas tersebut dan 

simpanlah dalam format *.jpeg. Hal ini bertujuan agar gambar yang dihasilkan berukuran 
lebih kecil, bila dibandingkan dengan format *.bmp atau *.psd. 

 
 
 

 
Ya, selesai sudah. Gambar bunga matahari yang semula terlihat biasa, berubah menjadi puzzle 

bunga matahari. Lebih menarik bukan? Gampang lagi. 
Selamat Mencoba ^^ 

 
 

 



CARA MEMBUAT EFEK ANGIN 
 

 

Sebuah foto pemandangan mungkin akan terlihat biasa-biasa saja. Namun, ketika ditambahkan 
efek angin berhembus pada foto tersebut, tentu lain ceritanya. Artikel kali ini akan memberikan 
trik memberikan efek angin berhembus pada sebuah foto pemandangan menggunakan software 
Adobe Photoshop. Step by stepnya sebagai berikut, 

1)   Pertama, buat dulu efek angin pada sebuah kanvas baru, klik File > New. Tentukan dimensi 
kanvas, misal 800×800 pixel. Tekan D pada keyboard Anda untuk mengembalikan Color Palette 
menjadi hitam dan putih. Berikutnya tekan X untuk membalik warna hitam menjadi foreground. 
Sekarang masuk ke menu Edit > Fill dan isi warna kanvas Anda dengan warna hitam. 

Gambar 1 

2)   Pilih menu Filter > Pixelate > Mezzotint dan seleksi tipe Fine Dots dari sejumlah pilihan 
yang tersedia. Kanvas akan terisi dengan sejumlah titik-titik tak beraturan. Untuk mengubah 
titik-titik ini menjadi garis lurus, aplikasikan Filter > Blur > Motion Blur dengan parameter 



sebagai berikut. Angle = 00, Distance = 999 pixel. Dalam sekejap, hasil gambar terlihat sebagai 
berikut, 

 

Gambar 2 

3)   Dari gambar tersebut, hanya diperlukan sedikit garis untuk membuat efek angin yang samar. 
Untuk menghilangkan sisa garis yang tak diperlukan, pilihlah menu Filter > Stylize > Glowing 
Edge. Masukkan parameter sebagai berikut, Edge Width = 1, Edge Brightness = 20, Smoothness 
= 11. Klik OK, dan hasilnya di Gambar 3. Selanjutnya, duplikasi layer tersebut, tekan Ctrl + J 

Gambar 3 

4)  Aplikasikan Filter > Distort > Wave dan gunakan setting berikut, Number Of Generators = 
15, Wavelength Min = 85 dan Max = 164, Amplitudo Min = 1 dan Max = 15, Scale Horizontal = 
100 dan Vertical = 100. Pada pilihan lainnya, pilih type Sine dan Repeat Edge Pixels pada 
Undefined Areas. Klik OK untuk mendapatkan hasil seperti Gambar 4. Lihat perbedaannya 
dengan Gambar 3. 



Gambar 4 

5)   Tambahkan efek plastik dengan menggunakan Filter > Artistic > Plastic Warp dan gunakan 
setting berikut, Highlight Strength = 20, Detail = 15, dan Smoothness = 15. Tekan Enter. Anda 
akan menghasilkan efek seperti Gambar 5. 

Gambar 5 

6) Selanjutnya, buka foto pemandangan yang akan di beri efek angin. Lalu pindahkan gambar 
efek angin ke canvas foto pemandangan menggunakan Move Tool. Sesuaikan area gambar efek 
angin pada foto pemandangan seperti Gambar 6 dengan menggunakan Edit > Free Transform. 

Gambar 6  



7)   Setelah sesuai, ubah Blending Mode menjadi Overlay. Hapus bagian yang tidak diinginkan 
menggunakan Eraser Tool. Hasilnya, terlihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

8)   Untuk membuat foto pemandangan terlihat lebih hidup, dapat digunakan efek perubahan 
waktu dan suasana gambar. Gunakan Image > Adjustment > Hue/Saturation untuk mendapatkan 
efek foto pemandangan yang lebih menakjubkan. 

 

 

  

 

 

 

Cukup Mudah Bukan? Jadi, Tunggu Apa Lagi? Silahkan Dicoba^^ 



MEMBUAT EFEK CAHAYA PADA FOTO 

Anda memiliki foto yang kurang gemerlap? Dengan sedikit trik manipulasi cahaya yang tepat, 
foto anda akan menjadi lebih cemerlang. Kali ini kita akan mencoba menyulap sebuah foto kota  
dimalam hari menjadi bersinar seperti di tengah kota-kota besar dengan efek pencahayaan, 
sehingga membuat yang ingin melihatnya ingin segera membuatnya. 

 

Langkah awal tentunya memilih sebuah foto yang akan menjadi object kita. Pada contoh kali ini 
saya akan memilih foto kota di malam hari yang berada di dalam ruangan, anda bisa 
menggunakan foto yang kami sediakan disini sebagai bahan latihan. 

 
Mari kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Buka foto tersebut dengan cara menekan tombol Ctrl+O pada keyboard anda, atau 
dengan cara memilih menu File > Open. 

2. Duplikasikan Layer Foto tersebut, tekan tombol Ctrl+J pada keyboard, sehingga tercipta 
satu layer bernama Layer 1. 

 

3. Tekan tombol L untuk meng-aktifkan menu Levels. Perhatikan bagian bawah gambar 
bahwa terdapat 3 buah menu Slider yang terletak pada sisi kiri, tengah, dan sisi kanan. 



Tarik Slider tengah ke arah sudut kanan dan klik OK. Maka akan terlihat perubahan pada 
Canvas kerja, dimana gambar akan menjadi semakin gelap. 

 
4.  Duplikasikan kembali Layer 1 dengan menekan tombol Ctrl+J pada Keyboard,  

sehingga akan tercipta 1 Layer baru lagi bernama Layer 1 Copy, ubah Blending Modenya 
dari normal menjadi SCREEN. 

  
 

5.  Kemudian pilih Menu Filter > Blur > Motion Blur, pada pengaturan Motion Blur 
tentukan Angle sebesar 45 derajat dan Distance sebesar 500, klik tombol OK.  

6. Lagi, tekan tombol Ctrl+F untuk mengulang efek Blur. Tekan Shortcut SHIFT + CTRL 
+ L untuk meng-aktifkan Auto Levels. 

  
7. Pilih Layer 1 dan tekan tombol Ctrl + J pada Keyboard, sehingga tercipta lagi 1 layer 

baru bernama Layer 1 Copy 2, ubah Blending Modenya dari normal menjadi Screen. 
Pilih menu Filter > Blur > Motion Blur. Kali ini tentukan Anglenya sebesar -45 derajat, 



Distance sebesar 500, klik tombol OK. Tekan tombol Ctrl+F pada keyboard, di 
lanjutkan dengan menekan tombol Shift +Ctrl+L untuk meng-aktifkan Auto Levels.  

 
8.  Pilih Layer teratas dan tekan tombol Ctrl+E untuk menggabungkan Layer. Klik Icon 

mata pada Layer 1 untuk menyembunyikan Layer tersebut. Tekan tombol Ctrl + L untuk 
meng-aktifkan jendela Levels, tarik kembali slider tengah ke arah kanan, hingga input 
levels bernilai 0, 0.50, dan 255. Klik tombol OK untuk melanjutkan. 

 

  
 
 

9. Kini pada kanvas kerja anda telah tercipta photo yang seperti di sorot lampu kamera, tapi 
jika merasa efek cahaya tersebut kurang, anda dapat menduplikasikan layer tersebut 
dengan cara menekan tombol Ctrl+J pada keyboard, maka akan tercipta gambar yang 
lebih terang lagi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mudah Bukan? Menarik Lagi.. Silahkan Mencobanya ^^ 
 
 

 


