
BAB 1Gajah Ungu

Baru-baru ini seorang photographer melaporkan kemunculan 
seekor gajah berwarna ungu di daerah Afrika Selatan. “Ini adalah 
bukti bahwa masih ada keajaiban-keajaiban di dunia ini yang 
belum diungkap oleh umat manusia“, kata si photographer. 
Walau sang photographer terlihat yakin dengan penemuannya, 
para ilmuwan tidak begitu menanggapi hal ini. “Oh, Photoshop 
ya“, begitu komentar salah seorang zoologist dari sebuah 
universitas tidak terkemuka di Jakarta.

Termudah di buku ini

Bab ini adalah yang paling 
mudah di antara semua bab 
yang ada di buku ini. Di sini 
hanya digunakan adjustment 
layer color balance untuk 
mengubah warna dan levels 
untuk menambah kontras. 
Cocok bagi pemula untuk 
mempelajari fungsi adjustment 
layer dan cara pembuatan 
seleksi.



BAB 27 Fingers

Orang bijak mengatakan “Dua kepala lebih baik dari satu“. 
Dengan Photoshop ini bisa berlaku pada semua anggota tubuh 
yang lain. Tujuh jari lebih baik dari lima. 

Apakah selalu sebanyak 
itu?

Teknik yang digunakan di bab 
ini tidak terlalu rumit, hanya 
cloning dan masking, namun 
proses pengerjaannya sangat 
menyenangkan. Idenya adalah 
membuat sesuatu yang lebih 
banyak dari biasanya. Anda 
bisa membuat remote TV 
dengan nomor channel 1 
hingga 50, mobil pribadi 
dengan 5 pasang roda, atau 
manusia berkepala dua.



BAB 3Evolusi

Tahukah Anda bahwa pencetus teori evolusi, Charles Darwin, 
dalam buku The Origin of Species menyebutkan ikan paus 
sebagai hasil evolusi beruang yang turun ke laut mencari 
makan? Tidakkah itu terdengar bodoh? Teori evolusi saat ini 
makin terdengar tidak masuk akal. Banyak bukti dari para 
evolusionis yang berhasil dimentahkan oleh para pendukung 
teori penciptaan. Mungkin Photoshop akan menjadi senjata 
terakhir Darwin untuk mempertahankan teorinya.

New species 

Idenya adalah membuat 
hewan baru gabungan 
dua atau lebih hewan yang 
berbeda. Di sini kita akan 
memasangkan kepala 
tupai ke badan seekor rusa. 
Terdengar sulit, tapi sebetulnya 
sangat mudah. Teknik yang 
digunakan hanya berputar 
pada cloning dan masking.



BAB 4Ku Tumbuuh Besar

Istri saya tidak pernah lupa memberi dua sendok vitamin pada 
anak-anak setiap hari. Kami berharap dengan asupan yang tepat 
dan seimbang anak-anak akan tumbuh dengan sehat. Tapi kami 
tidak pernah menyangka mereka akan tumbuh sebesar ini.

Sumber gambar

Agar berhasil, source gambar 
yang bisa digunakan dalam 
ilusi ini harus memiliki 
perspektif yang sama. Jika 
perspektif atau sudut 
pengambilan kameranya 
berbeda, gabungan keduanya 
akan terlihat ganjil.



BAB 5Rest in My Room

Adalah impian semua seniman untuk melihat hasil karyanya 
hidup. Dengan bantuan Photoshop ini bisa terjadi. Kali ini saya 
akan memasukkan orang dari lukisan tahun 1800-an ke kamar 
modern yang nyaman lengkap dengan TV dan kipas angin listrik.

Source lukisan

Lukisan dalam bab ini dibuat 
oleh seniman Prancis. Anda 
bisa memperoleh banyak 
gambar lukisan dalam resolusi 
tinggi dari wetcanvas.com.



BAB 6Zebdog

Evolusionis selalu berkilah bahwa dibutuhkan ribuan hingga 
jutaan tahun untuk berevolusi. Ya, terserahlah. Dengan Photoshop, 
Anda bisa mempercepat proses ribuan atau jutaan tahun tadi 
menjadi hanya beberapa jam. Mulai dari mengawinkan anjing 
dan zebra, manusia dan singa, atau apel dan daging sapi, Anda 
bisa melakukannya dengan Photoshop. Photoshop kini tidak 
sekadar software editor gambar tapi juga merangkap mesin 
evolusi.

Coba Bab 3: evolusi

Konsep dalam bab ini sama 
dengan Bab 3: evolusi, 
menggabungkan dua 
binatang yang berbeda. Secara 
teknis, Bab 3 tidak serumit 
bab ini. Saya sarankan Anda 
mempelajari Bab 3 sebagai 
pemanasan sebelum maju ke 
halaman berikutnya.



34 | Photoshop's Illusion

Kita akan mengganti kepala kuda ini dengan kepala seekor 1. 
anjing.

Gandakan Background. Menggunakan tool clone hilangkan 2. 
sebagian kepala kuda.

Group

Untuk menyederhanakan 
layer, saya menyusunnya 
ke dalam beberapa group. 
Group berfungsi sama 
dengan folder di Windows, 
mengelompokkan layer 
sehingga mudah dikelola.



Zebdog | 35

Sekarang pindahkan kepala anjing ke atas kepala kuda. 3. 
Atur ukuran dan posisinya hingga terlihat pas. Ubah 
blending mode layer kepala anjing menjadi multiply.

Gandakan 4. Background lalu simpan di atas kepala anjing. 
Aktifkan fungsi liquify dengan klik FilterðLiquify. Kita akan 
menggunakan fungsi ini untuk mengubah kepala zebra 
menjadi kepala anjing. Untuk mempermudah kerja Anda, 
aktifkan show backdrop dengan pilihan use: dog head dan 
mode: in front.



36 | Photoshop's Illusion

Menggunakan tool forward warp geser kepala zebra 5. 
hingga berubah menjadi kepala anjing. Dengan ukuran 
brush cukup besar, klik dan geser sedikit demi sedikit 
hingga kedua kepala berada dalam proporsi yang sama. 
Saya menjadikan mata anjing sebagai acuan pergeseran.

Setelah memperoleh bentuk kepala yang tepat gunakan 6. 
layer mask untuk menyembunyikan bagian-bagian yang 
tidak diperlukan.

Liquify

Anda perlu banyak berlatih 
untuk menguasai fungsi 
liquify, tapi jika bisa hasilnya 
akan sepadan. Liquify bisa 
digunakan dalam banyak hal. 
Selain untuk projek-projek 
aneh seperti di sini, mengubah 
kepala zebra menjadi anjing, 
liquify juga banyak digunakan 
dalam proses editing. Editing 
unik seperti memperbaiki garis 
pipi, mengubah ukuran mata, 
atau merapatkan celah gigi 
bisa dilakukan menggunakan 
fungsi ini.
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Kita perlu memutihkan kepala anjing agar cocok dengan 7. 
garis-garis zebra. Tambahkan adjustment layer black & 
white.

Hingga saat ini kita sudah memperoleh zebra berkepala 8. 
anjing namun telinganya tetap standar zebra. Jika merasa 
sudah puas dengan hasil seperti ini, Anda bisa berhenti 
sekarang. Namun saya akan maju lagi untuk menambahkan 
telinga anjing. Saya mulai dengan menggandakan 
sebagian rambut zebra dan menutupi telinganya 
menggunakan rambut tadi.

Memutihkan kepala

Photoshop CS2 ke bawah 
tidak memiliki fungsi 
black & white. Pengguna 
Photoshop CS2 ke bawah bisa 
mengganti langkah ini dengan 
menjalankan desaturate diikuti 
levels dengan nilai tengah 
input level 9,99.



38 | Photoshop's Illusion

Tambahkan layer mask untuk menghasilkan bentuk rambut 9. 
yang menyatu dengan sekitarnya.

Karena telinga sudah hilang maka bayangannya perlu kita 10. 
hilangkan juga. Gandakan daerah terkena bayangan lalu 
sapu dengan tool dodge hingga menjadi lebih terang.
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Sapuan tool dodge akan membuat kulit zebra terlihat 11. 
blurry dan sangat halus tanpa bulu. Kita bisa 
memperbaikinya menggunakan filter add noise diikuti 
motion blur.

Gambar pola baru di atas daerah bekas bayangan. Anda 12. 
bisa membuat pola baru menggunakan tool brush atau 
mengambil dari area lain menggunakan tool clone. Pilih 
teknik yang paling Anda sukai dan pastikan hasilnya 
realistis.

Menggambar pola

Ketika menggambar pola baru 
pastikan Anda menggunakan 
warna yang sama. Ambil 
warna dari pola yang telah 
ada menggunakan tool 
eyedropper.



40 | Photoshop's Illusion

Tambahkan sedikit bayangan di bawah rambut baru yang 13. 
menutupi telinga zebra.

Gandakan bagian pola zebra yang lain. Tambahkan layer 14. 
mask dan atur hingga membentuk telinga anjing. Agar 
terlihat realistis pastikan pola di telinga bisa membaur 
dengan pola yang telah ada di lehernya.
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Gambar bayangan telinga menggunakan tool brush di layer 15. 
terpisah.

Agar telinga terlihat lebih realistis kita perlu menambahkan 16. 
bulu-bulu halus di sekelilingnya. Sembunyikan layer lain 
lalu tambahkan layer baru di atas telinga zebra. Aktifkan 
tool smudge dengan Sample All Layers terpilih, klik dan 
geser sisi terluar telinga hingga terbentuk bulu-bulu halus.

Menggambar bayangan

Biasakan untuk selalu 
menggambar bayangan di 
layer terpisah. Dengan cara ini, 
Anda dapat dengan mudah 
mengatur seberapa gelap 
bayangan yang Anda buat 
dengan mengubah opacity 
layer.



42 | Photoshop's Illusion

Penambahan bulu-bulu halus tadi mungkin terlihat sepele 17. 
tapi membantu memberikan kesan realistis. Saya juga 
memberi beberapa bayangan di telinga dan area 
sekitarnya agar keduanya membaur.

Terakhir, untuk lebih menonjolkan zebra berkepala anjing 18. 
ini, saya tambahkan adjustment layer level.

Bulu halus

Dua gambar berikut adalah 
perbandingan telinga sebelum 
dan setelah diberi tambahan 
bulu-bulu halus. Sedikit tapi 
signifikan. Details that create 
good art.



BAB 7Meat the Apple

Coba bayangkan, apel rasa daging! Menggiurkan bukan. Anda 
bisa memanggangnya, membakarnya, atau mungkin dijadikan 
sate. Bagaimana kalau dijadikan soto? Soto apel. Hmm.... Jangan 
sampai para vegetarian mengetahui hal ini.

Ini tidak berkaitan

Jangan kupas kulit apel 
yang Anda makan. Kulit apel 
mengandung antioksidan 
yang membantu membuang 
radikal bebas di dalam 
tubuh Anda. Radikal bebas 
adalah salah satu faktor yang 
mempercepat proses penuaan 
sel yang juga berarti penuaan 
diri Anda. Seperti tertulis di 
atas, ini tidak ada kaitannya 
dengan Photoshop.



BAB 8New World Order

Sekarang saatnya ilusi yang jauh lebih unik lagi. Kita akan 
mengubah dunia datar ini menjadi sebuah bola dunia. Ya, kita 
akan mengubahnya menjadi sebuah bola. Setelah selesai, kita 
akan memasangnya di flickr, menyebarkan link-nya lewat 
email berantai, dan mengklaimnya sebagai penemuan sains 
terbaru. Siapa tahu masih ada orang yang cukup bodoh untuk 
mempercayai ide dunia berbentuk bulat.

3D Scene

Anda membutuhkan imajinasi 
yang benar-benar out of the 
world ketika membuat gambar-
gambar seperti ini. Saran 
saya, sering-seringlah nonton 
film bertema science fiction. 
Melalui film-film ini Anda 
bisa melihat dunia dari sudut 
pandang yang berbeda.



BAB 93D Polaroid

Teknologi terbaru untuk kamera digital. Kini mereka tidak 
sekadar menyimpan gambarnya tapi menyimpan objeknya 
secara langsung. Dengan kapasitas memori mencapai hitungan 
terabyte, Anda bisa menyimpan segala sesuatu di dalam foto 
mulai dari buku, mobil, hingga istri simpanan.

Out of border

Gambar ini termasuk ke dalam 
tema out of border, yaitu jenis 
gambar-gambar yang keluar 
dari framenya. Tema ini cukup 
populer dalam kontes-kontes 
Photoshop. Pembuatannya 
tidak terlalu sulit, yang 
terpenting adalah bayangan 
dan perspektif yang tepat.



BAB 10Happy American Gothic

Ada sebuah misteri di dalam lukisan American Gothic karya Grant 
Wood. Wajah Jacob terlihat kaku dan terkesan dingin. Emma, 
pasangan Jacob, melihat wajah Jacob dengan penuh tanya 
seolah berkata “What’s up, bro?“. Saya beri tahu jawabannya, 
Jacob menginginkan pasangan yang lebih sexy, lebih hot, dan 
dia berani membayar mahal untuk itu.

Copy dan clone

Untuk membuat gambar 
semacam ini tekniknya adalah 
dengan menggandakan 
sebagian gambar dan 
menggunakannya untuk 
menutupi tubuh objek hingga 
hanya tersisa pakaiannya saja. 
Anda akan banyak melakukan 
proses copy layer (ctrl+J) dan 
cloning.
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