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1. Memulai Lembar Kerja Pada Photoshop 

Untuk memulai lembar kerja pada Photoshop, kita bias meng-klik  file (pada menu bar) > New. Atau bisa 

juga dengan shortcut Ctrl + N dan akan muncul jendela seperti berikut : 

 

Kemudian atur lebar (width) dan tinggi (height) bidang halaman kerja kita. Pada contoh gambar diatas 

saya mengatur bidang tersebut dengan poin 1200x600 px, jika sudah klik tombol “OK”. Kemudian akan 

muncul lembar kerja yang lebarnya sudah kita atur. 

2. Menggabungkan 2 gambar menjadi 1 

Sebelumnya sudah disiapkan gambar dengan nama LPTIK 1.jpg dan gambar sunset.jpg 

1. buka gambar tersebut ke dalam photoshop anda. dengan cara klik File > open > pilih gambar 

apel dan harimau > klik OK. Bisa juga dilakukan dengan cara drag and drop dari direktori 

computer anda ke dalam photoshop. 

2. Pada gambar gedung LPTIK, klik pilih Retangular Marquee Tool  (atau tool seleksi 

lainnya). Kemudian seleksi bagian gedung LPTIK hingga muncul garis putus-putus pada bagian 

yang terseleksi seperti pada gambar berikut. 
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3. Copy (Ctrl + C) bagian yang terseleksi, kemudian paste (Ctrl + V) pada tab gambar sunset. 

4. Pastikan anda sedang bekerja dengan layer 2 (pojok kanan bawah)  dengan gambar gedung 

LPTIK dengan background gambar sunset 

 

5. Silahkan sesuaikan layer 2 sesuai keinginan anda 

6. Klik tombol Magic Wand Tool , kemudian seleksi bagian langit pada gedung LPTIK. 

(pastikan seluruh bagian langitnya ter seleksi) 

7. Klik tombol Move Tool , kemudian geser bagian awan tersebut dan delete. 

8. Berikut tampilan gambar gedung LPTIK yang sudah terseleksi, namun masih menyisakan 

beberapa bagian langit yang masih belum terseleksi. 

 

9. Klik tombol Background Eraser Tool ,  yang terletak pada sub menu tombol Eraser Tool. 

Dengan cara klik kanan pada tombol Eraser Tool, dan pilih tombol Background Eraser Tool. 

10. Cursor pada computer anda akan berganti menjadi lingkaran dengan tanda “+” di tengahnya. 

11. Pastikan nilai “tolerace” ada pada poin 50%. arahkan tanda “+” pada cursor ke bagian putih 

di antara pepohonan pada gambar dan hapus dengan hati-hati sesuai dengan keinginan anda. 

Sampai merata seperti tampilan berikut. 
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12. Pada kolom Layer, ganti layer kerja anda dari layer 2 menjadi layer 1 (gambar sunset). 

 

13. Pilih salah satu tool seleksi klik kanan pada gambar pilih opsi Free Transform. 

 

14. Klik kanan sekali lagi dan pilih opsi Flip Horizontal. 

 

15. Kembali ke Layer 2. 

16. Pada Menu Bar, klik Image > Adjustment > Color Balance. 
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17. Akan muncul jendela seperti pada gambar berikut. 

 

18. Color Balance berfungsi untuk menyeimbangkan warna berdasarkan RGB (Red, Green, Blue) 

dengan cara mengurangi intensitas warna pada tingkat pixel. 

Geser level pada jendela tersebut menjadi +68, -31, -37. 

 

19. Proses penggabungan gambar sudah selesai. Namun jikan anda masih ingin menyesuaikan 

gambar tersebut, anda dapat mengklik menu image > adjustment, dan pilih salah satu tool 

yang anda butuhkan. 

20. Jika gambar tersebut sudah selesai klik File pada bar menu kemudian klik Save As dan 

pastikan output gambar tersebut adalah .jpg dan pilih lokasi penyimpanan sesuai keinginan 

anda dan klik Save. 


