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CARA MEWARNAI FOTO PADA PHOTOSHOP 
 

Mewarnai atau mengganti warna dari sebuah foto emang asik.. dan 

banyak sekali teknik yang digunakan untuk mewarnai sebuah foto.. 

salah satu nya dengan gradient map.. 

 

 
 

Klik New fill or adjustment layer > pilih Black and White untuk 

merubah foto jadi hitam putih.. 

kenapa hitam putih doang kok pake tool add new fill ? itu nanti buat 

perbandingan hasil nya.. baiknya pake efek hitam putih apa enggak.. 

nanti deh diliat yah.. 



 
Klik lagi Add new fill or Adjustment Layer lalu pilih Gradient Map 

 



Klik Gradient Picker .. nanti muncul windows baru berjudul Gradient 
Editor.. 

 
Untuk mengubah warna gradient .. klik Color Stop sebelah kiri.. terrus 

ganti warna nya.. – petunjuk ada di gambar 



 
Ganti warna untuk Color Stop sebelah kanan..caranya sama dengan 

diatas.. 

 



Sekarang buat Gradient Stop yang baru di tengah-tengah.. 

klik bagian bawah gradient slider nya..trus warnain seperti cara di 

atas.. 

 
hasil Gradient Mapping 



 
Klik Ok.. 

Ubah Layer effect menjadi Soft Light 

 
Hasilnya : 



 
Sekarang matiin layer black and white nya.. kita coba tanpa black and 

white.. 

 



dan hasilnya : 

 
terserah mau pilih yang mana.. yang jelas keduanya memiliki warna 

yang berbeda dengan gambar asli nya.. 

selamat mencoba .. have fun! 

 



EFEK DUA TONE DALAM SATU FOTO 
 

Buka foto yang mau diedit.. 

 
Duplikat layer background dengan menekan CTRL + J ( buat 

perbandingan aja nantinya ) 



 
Klik Add New Fill and Adjustment Layer. pilih Channel Mixer 

 
Setting Channel Mixer nya.. Settingan di gambar gak mutlak yah.. 

semua tergantung dari pencahayaan dan warna foto. jadi sesuai selera 

aja. 



 
sekarang klik lagi Add New Fill and adjustment layer pilih selective 
color 



 
Setting selective color nya… sekali lagi, ini gak mutlak.. jadi harus 

dicoba-coba sendiri.. biar dapet gambar yang sesuai dengan selera 



 
Tekan CTRL + J untuk menduplikat layer 1 (gambar asli ) lalu pindahin 

jadi layer paling atas 



 
Buat kotak dengan rectangle marquee tool 



 
Klik Select > Inverse lalu tekan delete atau Klik edit > CUT 



 
Klik kanan layer yang paling atas tadi ( layer gambar copy ) > Blending 
Options 

 



Klik Image > Adjustment > Channel Mixer .. Setting seperti dibawah 

.. Saya mohon sekaliiiii lagi buat ngomong.. ini gak mutalk eh mutlak ( 

tuh jadi salah nulis ).. tergantung gambar nya yah..cari-cari sendiri style 

visual masing-masing. 

 
Hasilnya kayak begini : 



 
Selamat mencoba.. 

 

 
 
 
 

 
 



MEMBUAT BOLA PIALA DUNIA 

 

Yang diperluin buat bola jabulani ini cuman gambar lapangan, logo 

Adidas dan logo Piala Dunia 2010… saya kasih deh.. tinggal download 

aja kok.. 

 
 

Buka dokumen baru ukuran seperti dibawah : 

 
Buat segitiga dengan Polygonal Tool .. sides nya isi 3 ya.. karena kita 

mau buat segitiga. 



 
gunakan direct selection tool.. klik kanan di tengah-tengah sisi nya 

lalu klik Add Anchor Point.. beri anchor point di setiap sisi.. 



 
tarik anchor point yang baru dibuat melebar .. seperti gambar : 

 



Klik kanan layer Shape 1 > Rasterize Layer 

 
buat lingkaran dengan Elliptical Marquee Tool .. ini gunanya buat 

motong bagian ujung nya biar gak lancip  banget.  



 
klik select > inverse dan tekan delete.. kepotong kan ujung nya.. ?  

 
duplikat layer shape 1 dengan menekan tombol CTRL + J.. lalu kecilin 

sambil menekan tombol ALT + SHIFT dengan move tool.. 



 
kalo sudah kecil .. Ctrl + klik di layer shape copy 1 .. lalu klik layer 

shape 1 (gambar besar) .. tekan Delete.. 

 
sekarang hapus layer shape 1 copy nya… 



buat layer baru.. 

buat garis seperti di gambar dengan pen tool mode path.. 

 
setting warna jadi kuning dan brush dengan size 5 .. 



 
klik Direct Selection Tool .. klik kanan di path yang tadi dibuat , klik 

Stroke Path .. Contreng Simulate Pressure ( untuk membuat lancip 

brush nanti ) 



 
duplikat garis yang udah jadi tadi.. dan simpan di setiap sisi nya biar 

seru.. 



 
sekarang gabungin semua layer (kecuali layer background) dengan 

menekan CTRL + E dari layer paling atas 



 
duplikat layer shape 1 dengan menekan CTLR + J 

lalu pindahin ke atas.. kira-kira aja ya.. liat contoh yang di gambar aja.. 

trus puter dikit.. 



 
sekarang duplikat layer shape copy 1 .. klik Edit > Trasnform > Flip 
horizontal.. geser ke kanan dikit.. 



 
gabung semua layer gambar dengan menekan CTRL + E 



 
Buat lingkaran dengan Ellipse Tool warna putih..  layer disimpen di 

bawah layer shape 1 



 
Kalo letaknya udah nyaman…  klik kanan layer shape 2 > rasterize 
layer. 



 
CTRL + klik layer Lingkaran tadi… Klik Select > Inverse 
lalu pindah ke layer shape 1.. Tekan DELETE.. 

 
Buat layer baru dibawah layer shape 1.. Buat lingkaran dengan 

elliptical marquee tool sambil teken SHIFT biar jadinya bulet.. 



 
Klik Edit > stroke 



 
duplikat layer lingkaran barusan dibuat… letakan seperti gambar 



 
gabungin semua layer lingkaran tadi dengan menekan CTRL + E 

dimulai dari lingkaran paling atas.. 

lalu hapus kelebihan garisnya lingkarannya 



 
Buka logo adidass.. drag ke desain .. ubah ukurannya.. buka juga logo 

piala dunia drag ke desain gambar bola.. ubah juga ukurannya lalu 

gabungin senuya 

gabungin semua layer dengan menekan CTRL + E 



 
CTRL + Klik layer shape 2 (layer yang tersisa) bua … buat layer baru.. 

dengan menggunakan Gradient Tool … buat gradient ke lingkaran di 

layer baru 



 
ubah layer style dan opacity nya 



 
buka gambar lapangan bola… 

drag ke desain bola yang barusan dibuat.. 

simpan layernya di bawah layer gambar bola 



 
supaya keliatan bola nya berada di rumput.. seleksi rumput sedikit 

dengan Rectangle Marquee Tool..  tekan CTRL + C untuk copy lalu 

pindah ke layer paling atas .. lalu tekan CTRL + V ( paste) 



 
hapus sebagian rumput tadi.. sisain dikit aja.. 



 
Untuk buat bayangannya .. add layer baru klik Layer > new > layer 

gunakan Brush Tool warna hitam.. brush bagian bawah bola dan 

rumput.. 



 
Klik filter> blur> gaussian blur 

 
Kita buat highlight di bola.. 

Buat layer baru di paling atas klik layer > new > layer. 



Gunakan Brush Tool .. settingan : soft round 100 dan warna putih ( 

lihat gambar) 

klik di area yang kira-kira mau di hightlight 

 
Klik Filter > Blur > Gaussian Blur 



 
dan hasil akhirnya : 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMBUAT EFEK HIGHLIGHT 

 

Buka foto teh Rossa yang ukuran besar.. 

 

Klik untuk memperbesar baru di download.. 



 

Seperti biasa… duplikat layer gambar (background) dengan menekan CTRL + 
J  ini untuk nanti membandingkan hasil editan sama gambar asli nya.. 



 

Klik Images > adjustment > shadow/highlight .. ganti settingannya seperti 
gambar dibawah.. 

 

Kalo udah klik Filter > sharpen > unsharp mask 

setting seperti gambar dibawah 



 

Ini penampakan nya 



 

Sekarang kita kasih filter biar keliatan lebih elegan.. 

Klik add New Fill or adjustment layer > pilih hue/saturation 

Setting seperti gambar dibawah .. kalo mau warna nya beda .. Hue nya diubah-

ubah aja.. bebas lah sama saya mah..   



 

opacity kurangi jadi 60% 



 

Sekarang kita kasih filter Black and White.. 

Klik add new fill or adjustment layer > pilih black and white 



 



Ubah layer effect menjadi Soft Light 

hasilnya : 

 



 

Selamat mencoba ! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



CARA MEMBUAT BACKGROUND 

 

Langkah mengganti background foto dengan Photoshop 
Pertama  

Bukalah foto yang akan diedit dengan Photoshop 

 
Kedua  

Buat seleksi pada model fotonya. 

 



Ketiga 

Pilih menu Edit > Copy. Kemudian pilih menu Edit > Paste. Hasilnya akan 

terjadi layer tambahan, bisa Anda lihat di palet layer (palet ini letaknya di 

kanan bawah) 

 
Keempat 

Buka file lain yang akan digunakan sebagai background foto. Setelah file ini 

dibuka, kemudian pilih Move tool. Dengan tool ini, geserlah gambar dari file 

yang akan digunakan sebagai latar belakang ke arah file yang sudah dicopy dan 

paste tadi. 

 



Kelima 

Ubahlah urutan layernya. Buatlah agar urutan layernya seperti gambar dibawah 

ini. 

Untuk memindah urutannya, bisa dilakukan dengan menggeser nama layernya 

naik atau turun, diarahkan ke perbatasan tiap nama layer. 

 
Gambar sudah terganti backgroundnya. 

 
Caranya mudah, namun membuat seleksi yang detil memang agak rumit, dan 

diperlukan jam terbang menggunakan Photoshop. Jadi harus sabar dan rajin 

berlatih. 



Cara yang satu ini menggunakan software adobe photoshop CS3, untuk 

photoshop versi sebelumnya atau terbaru tinggal sesuaikan aja gampang ko… 

Yang dibutuhkan: 

1. Foto yang mau di edit beserta background yang mau dipakai…  

2. Adobe Photoshop CS  

Langsung saja ini langkahnya: 

Langkah 1 

 
Buka foto yang ingin di edit dengan photoshop 

Langkah 2 

 
Lihat di sebelah kiri atas photosop anda. Ada pilihan Lasso Tool, klik(tekan) 

sampai muncul seperti gambar di atas lalu klik polygonal lasso tool 



 
Klik di sekitar gambar yang ingin di seleksi, lepas lalu arahkan sesuai bentuk 

tubuh. Ulangi sampai seleksi selesai memotong seluruh tubuh. Hasilnya seperti 

gambar di atas. 

 
Klik kanan gambar yang tadi telah selesai di seleksi lalu klik Layer via Copy. 

 

 

 

 

 

 



 Langkah 3 

 
Klik File > Open, buka gambar background yang anda inginkan. 

 

Langkah 4 

 
Lihat di kolom Layer di bawah kanan photoshop anda, lalu drag and drop 

(tekan dan lepas) layer "background" tersebut ke foto pertama anda. 



 
Hasil setelah di drag and drop. 

 

Langkah 5 

 
Lalu di foto pertama anda, lihat lagi kolom layer dan drag and drop "layer 2" 

ke bawah "layer 1" 



 
Hasilnya setelah di drag and drop 

 

Langkah 6 

 
Atur posisi background agar sesuai dengan keinginan anda. Hasilnya seperti 

gambar di atas. 


