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Buku Student Exercise Series Adobe Photoshop ditujukan untuk para 
siswa-siswi SMP/SMA dan pemula pengguna komputer agar dapat 
lebih memahami, menguasai, dan terampil menggunakan program 
aplikasi yang digunakan untuk mengedit gambar.

Buku Student Exercise Series Adobe Photoshop merupakan pasangan 
dan pelengkap dari seri buku Student Guide Series yang cocok dan 
pas untuk dijadikan pegangan belajar dan latihan secara mudah, 
praktis, dan cepat bagi para siswa-siswi SMP/SMA atau pemula.

Dalam buku ini penulis memberikan sejumlah materi latihan yang 
mudah dimengerti dan dipelajari, tip-trik yang bermanfaat yang 
terkait langsung dengan materi latihan dan soal-soal yang bisa 
diaplikasikan oleh para pembaca guna menambah keterampilan dan 
memperkaya materi yang sudah dikuasai.

Setelah mempelajari dan mencoba semua latihan serta soal pada 
buku Student Exercise Series Adobe Photoshop, pembaca akan dapat:

x Menggunakan fungsi-sungsi dasar Photoshop seperti 
cropping, trimming, dan resampling image.

x Membuat seleksi dengan tool seleksi.

x Melakukan transformasi standar dan Warp terhadap layer.

x Menambahkan dan menyunting teks.

x Memperindah teks dengan fungsi Warp Text.

Kata Pengantar
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x Memperbaiki kualitas gambar dengan perintah Levels.

x Memperbaiki tingkat keterangan gambar.

x Menciptakan special FX dengan filter Photoshop.

Selamat menikmati kelezatan buku ini!

Pinggir pantai, Akhir 2006
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Latihan 1: Mulai Bekerja

Hallo, para pelajar. Oleh karena materi buku ini memang untuk 
pemula, maka kita akan memulai dengan latihan paling mudah, 
menjalankan Photoshop dan membuka file.

Menjalankan Photoshop

Untuk menjalankan Photoshop lakukan langkah berikut.

Hidupkan komputer Anda, artinya pastikan semua kabel 
tersambung lalu tekan tombol power-nya. Jika komputer 
tidak nyala juga, mungkin Anda memang tidak punya 
komputer.

Untuk start klik tombol Start lalu klik All Programs
|Adobe Photoshop CS2.

Membuka File

Berikut cara membuka file di Photoshop.
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Klik File|Open…, atau Anda tekan Ctrl+O dari keyboard.

Selanjutnya akan muncul kotak dialog Open, di sana pilih file 
gambar yang ingin Anda buka.

Konfirmasikan ke Photoshop untuk membuka file terpilih 
dengan menekan tombol Open.

Penulisan Ctrl+O artinya Anda harus menahan tombol Ctrl
lalu menekan tombol O.
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Menyimpan File

Klik File|Save…, atau Anda tekan Ctrl+S dari keyboard.

Jika proses save baru pertama kali dilakukan, maka akan 
muncul Save As, di pilihan File name isikan nama file.

Tekan tombol Save.

Latihan 2: Mengelola Gambar

Sebagai sebuah program editor gambar termahal di dunia sudah 
sepantasnya Photoshop menyertakan fasilitas untuk mengelola 
gambar. Tim Photoshop melakukan kerja yang sangat bagus dengan 
menambahkan program Adobe Bridge. Dengan program ini, Anda bisa 
mengatur koleksi gambar-gambar, seperti mengelompokkan, mencari, 
preview, atau editing sederhana.
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Klik File|Browse…, atau Anda tekan Ctrl+Alt+O dari 
keyboard.

Jendela Bridge akan muncul, Anda bisa mengatur folder 
yang ditampilkan dari panel Folder.

File yang Anda klik akan ditampilkan di panel Preview. Klik 
ganda untuk membukanya di Photoshop.

Bridge bekerja seperti program ACDSee. Informasi lebih jauh tentang 
Bridge bisa Anda temukan dalam buku saya ”17 Fungsi Rahasia 
Photoshop CS2”.
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Latihan 3: Memperoleh Bantuan

Tim Photoshop menyediakan dokumentasi program di dalam fitur 
help. Tentu saja mereka menggunakan bahasa Inggris, isinya sangat 
teknis dan sangat sulit dimengerti. Tapi bagaimanapun juga, inilah 
cara mengaksesnya.

Klik Help|Photoshop Help.... Selanjutnya akan muncul 
kotak dialog besar Adobe Help Center.

Biasanya yang akan Anda lakukan adalah isikan topik atau 
masalah yang dicari ke kotak pencarian, lalu klik tombol 
Search. Dalam gambar di atas, saya isikan JPEG untuk 
memperoleh info tentang format file JPEG.

Atau Anda bisa klik salah satu topik di panel ini.

Jika Anda punya koneksi internet aktif dan ingin mem-
peroleh info yang benar-benar mantab, klik Expert 
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Support untuk menuju situs adobe dan mendapat tip dari 
para photoshop gurus.

Latihan 4: Mengatur Alokasi Memori

Untuk bekerja nyaman dengan Photoshop, sebaiknya Anda memiliki 
memori lebih dari 256 MB. Berikut cara mengatur alokasi memori 
komputer Anda.

Klik Edit|Preferences|Memory & Image Cache....

Atur Cache Level menjadi 8, dan atur agar persentase 
memory yang digunakan tidak melebihi 70%. Pastikan 
tersisa minimal 128 MB untuk Windows.
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Sekadar tambahan saja, Anda bisa melewati langkah ini.
Pindah ke bagian Display & Cursors, aktifkan Use Pixel 
Doubling.

Latihan 5: Menambahkan Info File

Sebaiknya Anda menambahkan informasi ke dalam foto-foto, seperti 
keterangan nama fotografer, waktu pembuatan, atau mungkin 
copyright. Berikut cara melakukannya di Photoshop.

Buka salah satu foto Anda di Photoshop. Klik File|File 
Info....

Pilihan Use Pixel Doubling akan membuat gambar buram 
ketika digeser, namun membuat Photoshop bekerja 
lebih cepat.



Modul 1: Basic Photoshop

9

3

4

2
Lalu akan terbuka sebuah kotak dialog raksasa. Di bagian ini 
Anda bisa mengisikan deskripsi tentang foto, seperti 
judulnya, pembuat, dan keterangan singkat foto.

Di bagian bawah Anda bisa menambahkan informasi 
copyright.

Jika ingin melihat informasi lain atau menambah info baru,
klik salah satu kategori di sini.


