SELEKSI BULAN
(Selection Masking)
Bersama ini saya mau membagikan ilmu, hasil kursus Adobe Photoshop bersama Pak
Paul Sastroutomo yang diadakan di tempat kursus Canon School Photography Jakarta
24 April 2013 yang lalu.
Saya kagum sekali, dari hasil kursus ini saya bisa menseleksi bulan yang bundar dengan
hasil yang mulus.
Cara Seleksi bulan agar hasilnya smooth tidak grepes2 pinggirannya:

1. Siapkan foto bulan yang mau di proses

2. Buka program Adobe Photoshop. Disini saya memakai Adobe Photosho CS6
3. Gunakan Workspace Photography
4. Klik Eliptical Marquee Tool (icon gambar bulatan) untuk memilih gambar bulan ini

5. Klik tombol Shift pada keyboard (tahan)
6. Arahkan pointer ke bulan, lalu klik tombol kiri mouse kemudian drug, sehingga
muncul gambar seleksi bulatan (garis terputus-putus) yang simetris (tahan)
7. untuk menggesernya gambar seleksi bulatan tersebut, klik tombol spacebar,
lalu drug (geser) gambar seleksi bulatannya ke dalam gambar bulan
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8. Bila belum pas, lepaskan jari dari tombol space bar lalu drug mousenya ke dalam
atau ke luar. (Note: Jika bulatannya lebih kecil dari gambar bulan maka drug
mouse ke luar, jika bulatannya lebih besar dari gambar bulan maka drug
mousenya ke dalam)
9. Jika semua sudah pas atau tepat posisi gambar seleksi bulatan bulannya maka:
Pertama2 lepaskan tangan yang menekan tombol kiri mouse, setelah itu baru
lepaskan tombol spacebar dan shift.
10. Nah sekarang seluruh bulatan pada bulan sudah terseleksi, lihat gambar dibawah
ini:

11. Karena mau menghapus sisi luar bulan tersebut maka lakukan inverse
Klik Select/Inverse
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Maka akan terseleksi bagian luar bulan

12. Save dulu hasil selection kita tersebut dengan cara
Pindah ke Tab Channel (disebut Alfa Channel karena nanti akan mterbentuk layer
alpha 1)
Klik Save Load Selection
maka akan terbentuk layer pada tab Channel dengan nama Alpha 1

13. Selanjutnya kita sudah tidak perlu selection lagi. Matikan selection dengan cara
Klik Menu Select/deselect
14. Kemudian klik 1x di layer Alpha Channel tersebut
Maka gambar nya akan berubah menjadi warna hitam putih seperti gambar
dibawah ini:
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15. Kita akan melakukan sedikit bluring disisi bulan ini.
Caranya: Klik menu Filter/Blur/Gaussian Blur/maka terbuka window baru dengan
nama Gaussian Blur. Beri sedikit blur disisi luar bulan ini, caranya: ubah Radius
pada Gaussian Blur menjadi 0,8

16. Klik OK. Maka border bulan akan tampak lebih blur.
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Perhatikan gambar dibawah ini, perhatikan bedanya:

17. Kemudian klik Load Selection (tombol nomor satu yang ada dikanan bawah)
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Maka bagian diluar bulatan hitam akan terseleksi

18. Lalu klik layer RGB untuk menampilkan gambarnya kembali
Maka gambar hitam putih akan berubah menjadi berwarna kembali

19. Sekarang Kembali ke tab Layer
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20. Untuk mendelete sisi luar bulan tersebut maka kita harus kembali ke background
biasa saja dulu
Caranya: Double klik di layer Background

Maka akan berubah nama "background" menjadi "layer 0"

Bagian luar bulan masih dalam keadaan terseleksi seperti gambar pada point 18
diatas.
21. Lalu klik tombol Delete di keyboard.
Maka sekarang bagian luar bulan berubah warna dari warna hitam menjadi
warna transparant .
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22. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik beri warna putih pada backgroundnya
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23. Lihat bedanya jika kita langsung menggunakan magic wand tool, gambar
dibawah ini adalah gambar seleksi bulan yang memakai Magic Wand secara
langsung.

Lihatlah, jauh lebih bagus hasilnya jika kita melakukan proses selection masking
seperti tutorial diatas, pinggir2 nya kelihatan solid, tidak grepes2.
24. Selesai!!! Selamat Mencoba.
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