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Seperti telah diuraikan pada artikel lain, perangkat lunak untuk mengolah citra bervariasi. Namun 

dalam artikel ini, Penulis membatasinya menggunakan perangakat lunak Adobe Photoshop CS 

hingga CS6 untuk mendesain tampilan web yang indah. 

Penulis tidak akan menjelaskan konsep dasar dan cara penggunaan tool dalam Adobe Photoshop 

namun langsung ke pokok bahasan. Jika masih merasa kesulitasan dalam mengoperasikan Adobe 

Photoshop, silakan mempelajari terlebih dulu melalui internet atau buku-buku yang sudah banyak 

beredar. 

1. Sistem Grid 

Dengan memanfaatkan sistem ini, seorang web designer akan bekerja lebih cepat dengan hasil 

optimal. Sistem grid membantu konsistensi tata letak (layout) setiap halaman dalam sebuah 

website. Selain itu, dengan sistem grid akan mempermudah dalam menterjemahkan ke dalam 

bahasa program web (Cascading Style Sheet).  

Sebelum muncul sistem grid, sebagian besar membuat secara manual dengan garis bantu (ruler) 

yang disediakan oleh software tersebut. Selain hasilnya kurang maksimal, juga dapat 

menghambat pekerjaan karena harus membuat grid terlebih dulu. 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2015 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Gambar 2.1 Contoh penggunaan sistem grid 

Namun sekarang sudah banyak yang menyediakan template dalam format PSD, CDT, AI, dan 

lain-lain atau extension/plugin dalam format ATN (format file untuk action dalam Adobe 

Photoshop). Salah satu penyedia template sistem grid ini adalah 960 Grid System (http://960.gs/). 

 

Gambar 2.2 Contoh grid dengan 12 kolom 

1. Cara menggunakan grid tersebut relative mudah. Sebagai contoh, bukalah salah satu file 

template dalam format PSD yang dapat diunduh di blog 

http://slametriyanto.web.id/wp-content/uploads/2015/04/photoshop.zip. Folder Asset > 

Template > Photoshop > 960_grid_8_col.psd (Lihat Gambar 2.3.). Jika ingin 

menggunakan format file lain, silakan buka dokumen sesuai aplikasi yang digunakan. 

2. Selain template dalam gambar, penulis menyediakan dalam format plugins. Untuk 

meng-install, baca petunjuknya (Lihat Gambar 2.4). 

 

Gambar 2.3 Membuka template grid delapan kolom 

http://slametriyanto.web.id/wp-content/uploads/2015/04/photoshop.zip
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3.4 Petunjuk instalasi plugin 960 Grid di Adobe Photoshop 

 

2. Persiapan Awal 

Banyak para web designer yang meninggalkan standar ukuran lebar 960 pixel (ukuran screen 

monitor 1024 x 768 pixel) dan menggunakan ukuran lebar monitor 1140 hingga 1200 pixel ketika 

mendesain sebuah website. Pertimbangannya, saat ini sebagian besar screen monitor 

menggunakan resolusi tinggi, di atas 1027 x 768 pixel.  

Menentukan lebar area website sejak awal menjadi hal yang penting. Dengan menggunakan lebar 

area di atas 1140 pixel dapat memberi nilai tambah untuk sebuah website yang kompleks. 

1. Diasumsikan, telah membuka template dengan 8 kolom (960_grid_8_col.psd). 

 

Gambar 2.5 Tampilan template grid 8 kolom 
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2. Template tersebut masih perlu dimodifikasi panjang atau tinggi area tersebut. Untuk 

mengubah ukuran tinggi, pilih menu Image > Image Size atau tekan tombol Alt + Ctrl + I 

secara bersama-sama (lihat Gambar 2.6). 

3. Ubah ukurannya 1020 x 2100 pixel seperti gambar berikut. Setelah selesai, klik tombol OK 

(lihat Gambar 2.7). 

4. Ukuran dokumen kanvas sudah berubah. Simpan dokumen tersebut dengan nama lain, pilih 

menu File > Save As. 

 

 

Gambar 2.6 Mengubah ukuran gambar 

 

Gambar 2.7 Kotak dialog Image Size 

 

3. Top Navigation 

Penempatan menu yang tepat dapat memberikan dampak terhadap website yang dikunjungi. 

Umumnnya, menu utama ditempatkan di bagian atas, karena posisi tersebut sejajar lurus dengan 

mata pengunjung ketika website pertama kali dibuka sehingga posisi tersebut menjadi fokus 
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utama. Untuk masalah warna latar belakang (background) menu navigasi diserahkan sepenuhnya 

kepada para web designer atau pembaca.  

1 Pertama kali, pilih warna yang akan dijadikan background navigasi. 

 

Gambar 2.8 Tool untuk memilih warna Foreground 

2 Setelah muncul kotak dialog Color Picker, masukkan kode warna #242424. 

 

Gambar 2.9 Kotak dialog Color Picker 

3 Aktifkan Rectangle Tool. 

 

Gambar 2.10 Mengaktifkan Rectangle Tool 

 

4 Pada Option bar, pilih Shape untuk tipe objek dan Stroke  = None . 
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Gambar 2.11 Mengatur Shape melalui Option bar 

5 Agar lebih akurat ketika menempatkan objek, aktifkan Snap. Pilih menu View > Snap. 

Centang (aktifkan) semua pilihan Snap To. 

 

Gambar 2.12 Mengatur Snap 

6 Buatlah navigasi dari kiri kemudian seret (drag) ke kanan dengan dimensi area 940 x 40 

pixel. 

 

Gambar 2.13 Membuat objek navigasi 

 

4. Insert Text 

Pemilihan jenis, ukuran dan warna huruf memiliki peran penting dalam sebuah website. Warna 

font yang panas (merah atau kuning) dapat mengganggu pandangan ketika membaca informasi 

yang disajikan. Pilih warna font yang menyejukkan mata, misal abu-abu, hijau tua, hitam, dan 

lain-lain. Namun semua itu tergantung latar belakang (background) yang digunakan. Jika warna 

latar belakang gelap, maka gunakan font yang terang missal kuning, putih, grey, hijau muda, dan 

lain-lain. 

1. Untuk menyisipkan teks ke dalam navigasi, aktifkan Horizontal Type Tool. 

 

Gambar 2.15 Mengaktifkan Horizpntal Type Tool 
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2. Aktifkan ikon Foreground color untuk memilih warna. 

 

Gambar 2.16 Kotak dialog Color Picker untuk memilih warna teks 

3. Setelah muncul kotak dialog Color Picker, masukkan kode warna #FFFFFF (lihat Gambar 

2.17). 

4. Pada option bar, tentukan type, style dan size (lihat Gambar 2.18). 

5. Ketik teks sesuai keinginan dan letakkan posisinya agar lebih menarik (lihat Gambar 2.19). 

 

Gambar 2.17 Kotak dialog Color Picker untuk memilih warna teks 

 

Gambar 2.18 Pengaturan Horizontal Type Tool pada option bar 

 

Gambar 2.19 Membuat nama domain 

6. Buat teks lain sebagai menu utama seperti nampak pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.20 Nama domain dan menu utama sudah selesai dibuat 
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5. Insert Separator 

Setelah membuat nama institusi dan menu utama, langkah berikutnya adalah membuat garis 

pemisah antar menu. Sebenarnya ini tidak wajib, karena tujuannya adalah untuk mempercantik 

tampilan saja. Menu-menu yang disediakan memiliki efek yang berbeda-beda tergantung 

desainer.  Posisi mouse hover, active, visited, dan default akan dibahas dalam Cascading Style 

Sheet (CSS). 

1. Untuk membuat garis pemisah, aktifkan Line Tool. 

 

Gambar 2.21 Mengaktifkan Line Tool 

2. Klik ikon Set Foreground Color untuk memilih warna. Setelah muncul kotak dialog Color, 

masukkan kode warna #646464 seperti nampak pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.22 Memilih warna Foreground 

3. Buatlah garis lurus dari atas ke bawah. Agar menghasilkan garis tegak lurus, tekan tombol 

Shift saat membuat garis. 

 

Gambar 2.23 Membuat garis pemisah antar menu 

4. Dalam palet Layer akan muncul layer baru dengan nama Shape 1. Untuk mengganti warna 

garis, klik ganda (double click) pada kotak objek tersebut. Jika sudah muncul kotak dialog 

Color Picker, pilih warna yang diinginkan. 
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Gambar 2.24 Mengganti warna garis pemisah 

5. Buatlah duplikasi garis pembatas tersebut dengan cara menekan tombol Shift + Alt secara 

bersama-sama. 

 

Gambar 2.25 Menduplikasi garis pemisah 

6. Pada palet Layer akan muncul secara otomatis layer baru dengan nama Shape 1 copy. 

 

Gambar 2.26 Layer hasil duplikasi 

7. Buatlah duplikasi garis lagi sehingga tiap teks menu utama terdapa tanda garis pemisah 

seperti nampak pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.27 Hasil akhir nama website dan menu utama 

6. Search Box 

Fitur penting dalam sebuah website adalah tersedianya form pencarian. Bentuk kotak pencarian 

bermacam-macam, tergantung selera desainer. Dengan teknologi CSS3, form pencarian 
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sederhana dapat dimodifikasi efek blur, bayangan (shadow), corner, outline dan efek lainnya yang 

biasanya hanya bisa dilakukan dalam photoshop, kini dapat dilakukan secara mudah 

menggunakan teknologi CSS3. 

1. Aktifkan Rounded Rectangle Tool. 

 

Gambar 2.28 Mengaktifkan Rounded Rectangle Tool 

2. Pada Option baru, aturlah spesifikasi seperti gambar berikut. 

 

Gambar 2.29 Mengatur spesifikasi Shape untuk objek 

3. Aturlah radius lengkung. Semakin besar nilainya maka semakin lengkung pada tiap 

sudutnya. Beri tanda centang pada pilihan Align Edges agar setiap sudutnya sama rata. 

 

Gambar 2.30 Mengatur radius lengkung tiap sudut 

4. Buatlah kotak form pencarian dengan cara mengklik posisi awal sebelah kanan bawah 

kemudian seret (drag) ke kiri atas. Jika membatalkan hasil menggambar, tekan tombol 

tombol Ctrl + Alt + Z kemudian mulailah menggambar kembali. 

 

Gambar 2.31 Membuat searching box dari sebelah kanan 

5. Hasilnya seperti gambar berikut. 
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Gambar 2.32 Search box sederhana 

6. Untuk memberikan efek Inner Bevel, klik ikon  Add a new layer style di bagian bawah 

panel Layers (mirip huruf f). Kemudian pilih  opsi Bevel & Emboss. 

 

Gambar 2.33 Menambahkan efek pada Layer (layer style) 

7. Setelah muncul kotak dialog Layer Style, aturlah spesifikasinya Style = Inner Bevel, 

Technique = Smooth, Depth = 113%, Direction = Up, Size = 9px, Soften = 4px, Angle = 0, 

Altitude = 90, Highligh Mode = Screen, Opacity = 69%, Shadow Mode = Multiply, Opacity 

= 70%. 

 

Gambar 2.34 Pengaturan Bevel & Emboss 

8. Hasilnya seperti nampak pada gambar berikut, efek inner bevel di dalam kotak form 

memberi kesan lebih impresif. 
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Gambar 2.35 Tampilan searching box sudah diberi efek 

9. Tambahkan teks pada kotak form pencarian, pilih warna teks gray atau warna lain sesuai 

keinginan. 

 

Gambar 2.36 Menambahkan teks pada kotak pencarian (searching box) 

10. Untuk mempercantik tampilan, tambahkan ikon search yang dapat ditemukan di internet. 

Berikut contoh ikon search yang disediakan oleh website Icon Archive 

(http://www.iconarchive.com/). 

 

Gambar 2.37 Beberapa contoh ikon search dari web penyedia gambar 

11. Klik teks PNG untuk menyimpan gambar ikon search dalam format PNG. 

 

Gambar 2.38 Menyimpan gambar dalam format PNG 

12. Buka file ikon search dengan Adobe Photoshop kemudian klik dan seret (click & drag) ke 

dokumen Desain Web. Hasilnya tampak di sebelah kanan. 

http://www.iconarchive.com/
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Gambar 2.39 Memasukkan gambar ke dalam dokumen 

13. Modifikasi ukuran agar lebih proporsial dengan cara menekan tombol Ctrl + T secara 

bersama-sama kemudian seret titik pada bagian sudut. Agar bentuknya proporsional, tekan 

tombol Shift ketika memperkecil ukuran gambar. Setelah selesai tekan tombol Enter atau 

klik tanda centang    di bagian Option bar. 

 

Gambar 2.40 Mengubah ukuran gambar 

14. Atur posisinya di sebelah kanan menggunakan Move Tool ( ). 

 

Gambar 2.41 Hasil akhir fitur kotak pencarian (searching box) 

15. Proses pembuatan form pencarian dan menu utama sudah selesai. Untuk mempermudah 

proses pekerjaan selanjutnya, sebaiknya membuat Group secara terpisah untuk tiap bagian. 

Ini untuk mengantisipasi banyaknya objek dalam dokumen, sehingga akan mudah ketika 

mengedit kembali. Untuk membuat Group baru, seleksi semua layer yang berada di 

kelompok Top Navigation. Caranya, klik layer paling bawah kemudian tekan tombol Shift. 

Sambil tetap menekan tombol Shift, aktifkan layer paling atas. 
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Gambar 2.42 Menyeleksi beberapa layer 

16. Pilih menu Layer > Group Layer atau tekan tombol Ctrl + G secara bersama-sama. 

Secara otomatis layer yang aktif akan menjadi satu kelompok dengan nama Group 1 

(gambar sebelah kiri). Ganti nama Group 1 menjadi Top Navigation dengan cara menekan 

dua kali pada teks tersebut. 

 

Gambar 2.43 Mengganti nama Grup 

 

7. Featured 

Dalam sebuah website, informasi yang ditampilkan dikelompokkan dalam blok tertentu. 

Umumnya, informasi penting atau yang diutamakan akan ditampilkan di halaman utama dan 

letaknya di bawah setelah Menu Utama atau Header. Pengaturan blok dapat dilakukan melalui 

berbagai cara misalnya dengan memberi warna latar belakang, memberi nama judul blok yang 

tebal, menambahkan garis pemisah dan cara lain sesuai kreasi desainer. Pada bagian ini, akan 

dibahasa teknik pembuatan blok untuk informasi khusus atau informasi utama (Featured). 
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1. Aktifkan Group 8 Col Grid, tujuannya adalah ketika membuat objek baru maka secara 

otomatis posisi layer baru akan berada di atas Group  tersebut. 

 

Gambar 2.44 Mengaktifkan Layer 8 Col Grid 

2. Letakkan mouse di area Ruler kemudian klik dan seret ke bawah untuk membuat garis bantu 

sejauh 252 pixel. Perlu diketahui, nilai 0 pixel dihitung dari garis diagonal kiri ke kanan dan 

atas ke bawah pada sudut sebelah kiri (crosshair). Untuk memindahkan garis bantu 

(Guideline) cukup mengklik dan menggeser ke tempat lain sesuai keinginan. 

 

Gambar 2.45 Membut garis bantu horisontal 

3. Buatlah judul blok Featured. Pertama kali, aktifkan Horizontal Type Tool. 

 

Gambar 2.46 Mengaktifkan Horizontal Type Tool 

4. Pilih tipe huruf (font type) pada Option Bar. Tentukan pula ukuran (size) huruf (lihat Gambar 

2.47). 

5. Pilih warna teks dengan cara mengaktifkan ikon Set  the text color di Option bar (lihat 

Gambar 2.48). 
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Gambar 2.47 Menentukan jenis dan ukuran huruf 

 

Gambar 2.48 Mengaktifkan Set the text color untuk menentukan warna teks 

6. Setelah muncul kotak dialog Color Picker, masukkan kode warna #077777. 

 

Gambar 2.49 Kotak dialog Color Picker 

7. Klik mouse di bawah nama institusi, lalu masukkan judul Featured. Atur posisinya agar 

tampilan lebih menarik. Tambahkan pula aksesoris lain setelah judul Featured (misal: 

RESEARCH OF THE MONTH). Aturlah posisinya menggunakan Move Tool, dan untuk 

mempercantik tampilan tambahkan aksesoris lain seperti kotak atau tanda panah. 

 

Gambar 2.50 Membuat fitur Featured 
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8. Masukkan foto atau gambar, kemudian atur ukurannya sesuai lebar 2 grid. Jika mengikuti 

petunjuk dalam artikel ini, luas foto atau gambar yang disisipkan adalah 217 x 140 pixel. 

Setelah selesai, klik ikon Commit (tanda centang) atau tekan tombol Enter. 

 

Gambar 2.51 Menambahkan gambar 

9. Selanjutnya, buatlah Judul Artikel di bawah foto atau gambar. Pertama kali, aktifkan 

Horizontal Type Tool kemudian atur perataan (Align) dan pilih warna teks. 

 

Gambar 2.52 Mengaktifkan Horizontal Type Tool dan memilih warna huruf 

10. Setelah muncul kotak dialog Color Picker, masukkan kode warna #6176e1 atau memilih 

warna lain. 

 

Gambar 2.53 Kotak Dialog Color Picker 

11.  Atur jenis dan ukuran Font. 

 

Gambar 2.54 Menentukan jenis huruf yang digunakan 
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12. Setelah memasukkan judul artikel, letakkan posisinya secara tepat dengan acuan grid. Agar 

foto atau gambar lebih menarik, tambahkan garis tepi (border) tipis pada gambar tersebut 

melalui Layer Style. 

 

Gambar 2.55 Mengatur posisi gambar 

13. Setelah membuat Judul, tahap selanjutnya membuat isi berita yang umumnya hanya satu 

paragraf atau membatasi kata. Untuk membuat isi berita, aktifkan Horizontal Type Tool. 

 

Gambar 2.56 Mengaktifkan Horizontal Type Tool 

14. Buatlah Textarea dengan cara mengklik dan seret (click and drag). Agar tampilan lebih rapi, 

sangat dianjurkan luas area untuk isi berita tidak melebihi batas (Grid) seperti nampak pada 

Gambar berikut.  

 

Gambar 2.57 Membuat text area untuk isi berita 

15. Masukkan kalimat satu paragraf dari berita yang akan ditampilkan. 
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Gambar 2.58 Memasukkan satu paragraf isi berita 

16. Aturlah spasi antar teks dan spasi antar baris. Adakalanya dalam sebuah website sengaja 

menampilkan jumlah komentar dan kunjungan terhadap artikel. Untuk mengasah 

keterampilan, silakan memasukkan ikon komentar (comment) dan ikon lihat (hits) di bawah 

cuplikan berita satu paragraf. 

 

Gambar 2.59 Tampilan artikel dalam blok Featured 

17. Langkah berikutnya, buatlah garis bantu (Guideline) horisontal menempel pada bagian atas 

dan bawah gambar. Garis bantu tersebut berfungsi sebagai pembatas gambar agar lebih rapi 

dan simetris dengan gambar yang lainnya. 

 

Gambar 2.60 Membuat garis bantu 

18. Masukkan gambar atau foto untuk berita yang lainnya di sebelah kanan. 
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Gambar 2.61 Memasukkan gambar lain 

19. Beri efek border pada gambar tersebut dengan cara, aktifkan gambar yang memiliki border 

kemudian klik tombol mouse kanan, pilih Copy Layer. 

 

Gambar 2.62 Menduplikasi efek border 

20. Aktifkan layer yang akan diberi efek, kemudian klik tombol mouse kanan. Pilih Paste Layer 

Style (lihat Gambar 2.63). 

21. Berikut tampilan gambar dari artikel lain yang sudah diberi efek border dengan cara 

menduplikasi. Dimensi (panjang dan lebar) gambar yang satu dengan yang lain harus sama 

(lihat Gambar 2.64). 

 

Gambar 2.63 Meleatkan efek border pada layer lain 
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Gambar 2.64 Efek border sudah dilekatkan (paste) pada layer lain 

22. Tambahkan judul dan isi artikel atau berita. Tambahkan pula ikon comment dan ikon lihat. 

 

Gambar 2.65 Menambahkan objek lain pada berita kedua 

23. Tambahkan gambar dan isi berita lain sehingga fitur Featured akan nampak seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 2.66 Tampilan blok Featured pada sebuah website 

24. Untuk memudahkan dalam mendesain halaman website, sebaiknya bagian satu dengan yang 

lain dipisahkan dengan kategori. Seperti biasa, seleksi layer yang akan dimasukkan ke dalam 

satu kelompok. 
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Gambar 2.67 Menyeleksi beberapa layer sekaligus 

25. Arahkan pointer pada salah satu layer yang terseleksi. Pilih menu Layer > Group Layer atau 

tekan tombol Ctrl + G. 

 

Gambar 2.68 Membuat grup baru 

26. Beri nama grup baru dengan cara meng-klik dua kali pada teks. 
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Gambar 2.69 Mengganti nama grup 

 

8. Popular Content 

Setelah membuat fitur FEATURED di halaman utama, langkah selanjutnya membuat Current 

Research atau Popular Content atau apapun istilahnya yang berisi artikel dari kategori tertentu 

atau artikel yang sering baca. Posisinya berada di bawah fitur Featured dan dibatasi oleh garis 

tipis putus-putus (dashed) dan blok warna latar belakang. 

1. Pertama kali, buatlah garis bantu (Y=395 pixel) yang posisinya setelah ikon comment dan 

ikon hits. 

 

Gambar 2.70 Membuat garis bantu secara horizontal 

2. Kemudian buat garis  bantu pada posisi Y = 1850 pixel. 
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Gambar 2.71 Membuat garis bantu Horizontal yang kedua 

3. Setelah membuat garis bantu, langkah berikutnya membuat blok dengan latar belakang. 

Aktifkan Rectangle Tool (lihat Gambar 2.72). 

4. Klik ikon Set Foreground color untuk memilih warna (lihat Gambar 2.73). 

 

Gambar 2.72 Mengaktifkan Rectangle Tool untuk membuat objek kotak 

 

Gambar 2.73 Memilih Set foreground color untuk memilih warna objek kotak 

5. Masukkan kode warna #efefef atau tentukan warna yang diinginkan. 

 

Gambar 2.74 Kotak dialog Color Picker 

6. Arahkan pointer di sebelah kiri dan usahakan menempel pada garis bantu. 
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Gambar 2.75 Posisi pointer awal 

7. Klik dan tahan sambil menyeret ke area yang diinginkan. 

 

Gambar 2.76 Posisi pointer akhir 

8. Setelah selesai membuat kotak dengan dimensi yang diinginkan (W=1021pix dan 

H=1455px), maka tampilan sementara halaman utama website seperti gambar berikut. 

 

Gambar 2.77 Tampilan latar belakang blok Popular Content 

9. Untuk melihat menyembunyikan garis dan grid, silakan tekan ikon mata pada layer 8 Col 

Grid (lihat Gambar 2.78). 

10. Tampilan sementara halaman utama website (lihat Gambar 2.79). 
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Gambar 2.78 Mengaktifkan layer Shape Rectangle 2 

 

Gambar 2.79 Tampilan blok Popular Content tanpa grid 

11. Langkah berikutnya, membuat garis pembatas dengan tanda (-) minus. Aktifkan Horizontal 

Type Tool. 

 

Gambar 2.80 Mengaktifkan Horizontal Type Tool 

12. Pada option bar, aktifkan Set the text color untuk memilih warna. 

 

Gambar 2.81 Memilih warna untuk teks pada Option bar 
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13. Setelah muncul kotak dialog Color Picker, masukkan kode warna #b3b3b3b atau 

menggunakan warna lain sesuai keinginan. 

 

Gambar 2.82 Kotak dialog Color Picker 

14. Letakkan kursor di sebelah kiri kemudian buatlah garis pembatas dengan tanda (-) minus. Jika 

garisnya terlalu besar, atur ukuran font. 

 

Gambar 2.83 Garis pembatas dengan karakter tanda minus (-) 

15. Atur posisinya agar simetris dengan blok latar belakang. 

 

Gambar 2.84 Mengatur letak garis pemisah 

16. Langkah selanjutnya membuat teks judul pada blok Content Popular. Untuk memudahkan 

dalam mengatur posisi objek, tampilkan 8 Col Grid dengan cara mengklik kotak kecil hingga 

muncul ikon mata. 

 

Gambar 2.85 Menampilan/mengaktifkan layer Grid 

17. Tampilan Grid yang sudah diaktifkan. 
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Gambar 2.86 Tampilan desain dengan Grid 

18. Buatlah teks menggunakan Horizontal Type Tool kemudian atur posisinya sejajar dengan 

grid. 

 

Gambar 2.87 Memasukkan judul blok Popular Content 

19. Masukkan gambar atau foto dengan lebar 4 kolom grid. 
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Gambar 2.88 Memasukkan foto ke dalam blok Popular Content dengan lebar empat kolom 

Grid 

20. Untuk melatih keterampilan, silakan memasukkan ikon time, comment, dan hits. Kemudian 

buat judul artikel yang letaknya di bawah gambar. Jangan lupa memasukkan isi berita 

sebanyak satu paragraf. Aturlah warna teks, jenis teks, dan perataan (align), sehingga 

tampilannya seperti gambar berikut. 

 

Gambar 2.89 Tampilan sementara sebuah berita populer 

21. Buatlah duplikasi ikon-ikon tersebut, judul artikel dan isi berita. Masukkan gambar lain 

sebagai ilustrasi berita yang kedua. Akan lebih baik dan nampak bagus jika ukuran dimensi 

(panjang dan lebar) gambar artikel satu dengan yang lain sama. 

 

Gambar 2.90 Menambahkan berita dalam blok Popular Content 
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22. Untuk memudahkan ketika memodifikasi tampilan, sebaiknya objek dalam desain web diatur 

dalam kelompok. Pilihlah beberapa layer yang berada di blok Current Research atau Popular 

Content. 

 

Gambar 2.91 Menyeleksi beberapa layer sekaligus 

23. Tekan tombol Ctrl + G untuk memasukkan layer yang dipilih dalam satu grup kemudian 

ganti nama menjadi Current Research. 

 

Gambar 2.92 Mengganti nama grup yang telah dibuat 

24. Sebagai bahan latihan dan improvisasi, silakan membuat tampilan berita dalam bentuk lain 

seperti gambar berikut. Cara pembuatannya sama dengan sebelumnya. 
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Gambar 2.93 Kreasi rancangan desain blok Popular Content 

 

9. Latest News 

Blok Latest News merupakan fitur dalam sebuah website yang berisi artikel terbaru dan diurutkan 

berdasarkan tanggal terakhir (descending/DESC). Dengan adanya fitur ini, artikel terbaru akan 

tampil secara dinamis sesuai tanggal input berita. 

Tampilan blok Latest News dirancang berbeda dengan yang lain agar tidak terkesan monoton. 

Untuk lebih jelasnya, silakan ikuti panduan berikut ini. 

1. Pertama kali, buatlah tulisan LATEST NEWS yang letaknya berada di sebelah kanan 

CURRENT RESEARCH. Atur posisinya agar simetris dengan garis bantu (Grid). Gunakan 

jenis huruf dan warna teks yang sama dengan judul blok lain (lihat Gambar 2.94). 

2. Masukkan gambar jam dan buat tulisan tanggal, bulan, dan tahun dari berita yang 

dipublikasikan. Ketik judul artikel setelah informasi tanggal publikasi artikel (lihat Gambar 

2.95). 

 

Gambar 2.94 Membuat judul blok Latest News 
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Gambar 2.95 Membuat judul artikel dan tanggal publikasi 

3. Masukkan gambar atau foto sebagai ilustrasi berita. Atur posisi foto tersebut sejajar dengan 

garis bantu grid secara vertikal. Atur pula jarak antara judul artikel dan foto. Lebar foto harus 

tepat dalam dua kolom grid. Perhatikan garis bantu agar foto tidak melebihi batas yang telah 

ditentukan. 

 

Gambar 2.96 Memasukkan foto sebagai ilustrasi artikel 

4. Pada sebelah kanan foto, tambahkan isi berita sebanyak satu paragraf. Atur jenis, ukuran, dan 

warna huruf (font), atur pula perataan (align) paragraf tersebut. Letakkan posisi atas teks 

sejajar dengan foto agar tampilan lebih menarik. Agar tampilan lebih rapi, usahakan 

mengikuti grid sebagai acuan posisi. 

 

Gambar 2.97 Menambahkan paragraf isi berita 

5. Untuk melihat tampilan, tekan tombol Ctrl + H secara bersama-sama untuk 

menyembunyikan garis bantu dan grid. 
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Gambar 2.98 Tampilan artikel terbaru 

6. Langkah berikutnya membuat garis pembatas dengan tanda (-) minus. Aktifkan Horizontal 

Type Tool, kemudian aktifkan Set the text color yang berada di Option bar untuk memilih 

warna. 

 

Gambar 2.99 Mengaktifkan Horizontal Type Tool dan memilih warna teks 

7. Setelah muncul kotak dialog Color Picker, masukkan kode warna #b3b3b3b3 sebagai warna 

garis pembatas. 

 

Gambar 2.100 Kotak dialog Color Picker dan memilih kode warna 

8. Tempatkan kursor sejajar dengan garis vertikal. 

 

Gambar 2.101 Menempatkam posisi awal kursor 

9. Ketik tanda minus (-)  selebar kolom website yang sudah dibatasi grid atau garis bantu. 
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Gambar 2.102 Membuat garis bantu (dashed) di bawah artikel 

10. Tampilan salah satu berita pada blok LATEST NEWS. 

 

Gambar 2.103 Tampilan berita pada Latest News dan dibatasi garis putus-putus 

11. Buatlah duplikasi objek ikon jam, tanggal, bulan, tahun judul, dan isi artikel. Caranya, pilih 

layer-layer kemudian tekan tombol Alt + Shift. Geser tombol mouse ke bawah. Maka secara 

otomatis layer yang telah diseleksi akan muncul di layer. 

 

Gambar 2.104 Menduplikasi artikel 

12. Masukkan foto lain sebagai ilustrasi berita. 
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Gambar 2.105 Artikel hasil duplikasi setelah dimodifikasi 

13. Buat duplikasi sekali lagi dan letakkan di bagian bawah. Masukkan foto dan buat garis 

pembatas. 

 

Gambar 2.106 Tampilan artikel dalam blok Latest News 

14. Seleksi layer yang berisi objek-objek dalam LATEST NEWS. Jika sudah yakin dengan 

semua layer yang terseleksi, tekan tombol Ctrl + G. Ganti nama grup menjadi Latest News. 
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Gambar 2.107 Menggabungkan beberapa layer dalam grup 

 

10. Previous Articles 

Fitur ini menampilkan berita yang terdahulu. Dengan adanya fitur ini, berita yang lama akan tetap 

bisa ditampilkan sehingga informasi yang disajikan tetap lengkap. Adakalanya sebuah website 

menampilkan indeks berita lama (terdahulu) dengan cara menyediakan tombol All atau More. 

Pada bagian ini, akan dibahas teknis pembuatan fitur PREVIOUS ARTICLES. 

1. Seperti biasa, pertama kali aktifkan Rectangle Tool untuk membuat kotak tempat judul fitur. 

Kemudian klik ikon Set foreground color untuk memilih warna latar belakang (background). 

 

Gambar 2.108 Mengaktifkan Rectangle Tool dan memilih warna 

2. Buatlah kotak dari tepi kiri ke kanan (empat kolom grid). 

 

Gambar 2.109 Membuat strip sebagai tempat fitur Previuos Articles 

3. Aktifkan Horizontal Type Tool, kemudian pilih warna teks putih (#FFFFFF). Ketik teks 

PREVIOUS ARTICLES, atur posisinya di atas kotak. 
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Gambar 2.110 Mengetikkan judul fitur 

4. Langkah selanjutnya membuat text area untuk menampung judul berita, isi berita dan nama 

penulis. Aktifkan Horizontal Type Tool. 

 

Gambar 2.111 Mengaktifkan Horizontal Type Tool 

5. Letakkan pointer sejajar dengan kotak, klik sambil ditahan dan seret (drag) ke sebelah kanan 

hingga batas kanan kotak (lihat Gambar 2.112). 

6. Jika pembuatan sudah benar, maka tampilan text box akan nampak seperti gambar berikut 

(lihat Gambar 2.113). 

 

Gambar 2.112 Posisi awal kursor untuk membuat Text area 

 

Gambar 2.113 Text area untuk menampilkan judul-judul artikel sebelumnya 

7. Ketik beberapa judul artikel. 
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Gambar 2.114 Mengetikkan beberapa judul artikel sebelumnya 

8. Seleksi judul artikel tersebut, kemudian aktifkan panel Paragraph. Masukkan nilai = 20px 

untuk spasi antar baris, yang lainnya nilai = 0px. Jika jarak antar spasi terlalu lebar, silakan 

modifikasi. 

 

Gambar 2.115 Mengatur spasi antar baris judul artikel 

9. Tambahkan beberapa judul artikel jika perlu. Berikut tampilan fitur PREVIOUS ARTICLES 

yang sederhana. 

 

Gambar 2.116 Tampilan beberapa artikel sebelumnya 

10. Untuk mempercantik tampilan, tambahkan garis pembatas dengan karakter (-). Atur warna 

dan ukuran garis putus-putus (dashed). Jika sudah selesai, tampilannnya nampak seperti  

Gambar 2.117). 
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11. Berikut tampilan desain web sementara yang telah dihasilkan. Di bagian bawah blok 

PREVIOUS ARTICLES masih ada ruang kosong. Pada materi berikutnya akan dibahas cara 

pembuatan blok SCIENTIFIC ARTICLES (lihat Gambar 2.118). 

 

Gambar 2.117 Menambahkan garis pembatas antar judul artikel 

 

Gambar 2.118 Tampilan desain web sementara 

 

11. Scientific Articles / Download 

Seperti sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, di bawah blok PREVIOUS ARTICLES masih 

terdapat ruang kosong. Ruang tersebut rencananya akan diisi blok SCIENTIFIC ARTICLES 

yang akan menampilkan judul artikel, nama pengarang dan tombol untuk menguduh artikel 

tersebut.  

Fitur yang memiliki informasi penting umumnya dibedakan dari blok-blok yang lain dengan 

beberapa pendekatan. Salah satunya adalah memberikan warna latar belakang yang menyolok. 

Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pengunjung. Begitu pula halnya dengan blok Scientific 

Articles yang berisi informasi artikel ilmiah dan dapat mengunduh dokumen asli. 
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1. Pertama kali, aktifkan Rectangle Tool. 

 

Gambar 2.119 Mengaktifkan Rectangle Tool 

2. Arahkan mouse ke ikon Set foreground color untuk memilih warna. Setelah muncul kotak 

dialog Color Picker, masukkan kode warna #195d95 atau bisa diganti dengan warna lain 

sesuai keinginan. 

 

Gambar 2.120 Memilih warna untuk latar belakang 

3. Mulailah membuat kota dari kiri ke kanan dengan batas grid kiri dan kanan (lihat Gambar 

2.121). 

4. Aktifkan Horizontal Type Tool, kemudian pada Option bar atur ukuran dan warna huruf 

(font). Agar nampak kontras, pilih warna yang terang jika latar belakang menggunakan warna 

gelap dan sebaliknya. Selanjutnya, tambahkan garis pembatas menggunakan karakter titik (.). 

Atur warna dan ukuran huruf untuk karakter titik tersebut (lihat Gambar 2.122). 

 

Gambar 2.121 Blok untuk fitur Scientific Articles 
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Gambar 2.122 Membuat judul untuk fitur Scientific Articles 

5. Setelah membuat judul blok SCIENTIFIC ARTICLES, langkah berikutnya membuat judul 

artikel, nama pengarang dan tombol unduh (download). Buatlah judul artikel terlebih dahulu, 

aktifkan Horizontal Type Tool, pada Option bar aturlah Type = Arial, Size = 13, Style = Bold 

serta Effect = None. 

 

Gambar 2.123 Mengatur spesifikasi untuk judul artikel 

6. Jika sudah selesai membuat judul artikel, berikutnya membuat nama pengarang. Pengaturan 

huruf untuk nama pengarang hampir sama dengan judul, bedanya hanya pada Style = Normal 

dan Size = 11pt. 



 
 

 

 

Kupas Tuntas: Desain Web Impresif dengan Sistem Grid | Slamet Riyanto.Web.Id 

Copyright © 2003-2015 IlmuKomputer.Com 

 

 

 

42 

 

 Gambar 2.124 Mengatur spesifikasi untuk nama pengarang 

7. Seleksi judul artikel dan nama pengarang untuk mengatur paragraf. Apabila judul artikel 

yang satu dengan yang lain terlalu dekat, bisa menggunakan tombol Enter. 

 

Gambar 2.125 Menyeleksi teks judul artikel dan nama pengarang 

8. Masukkan nilai = 0 untuk spasi antar baris. 

 

Gambar 2.126 Mengatur spasi antar baris 

9. Tambahkan ikon PDF sebagai tautan (link) untuk mengunduh dokumen. Berilah beberapa 

aksesoris agar tampilan lebih menarik, tambahkan teks All+ pada bagian bawah. Jika sudah 
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selesai, jangan lupa memasukkan layer ke dalam satu kelompok (lihat kembali pembahasan 

tentang pembuatan grup). 

 

Gambar 2.127 Tampilan blok Scientific Articles 

 

 

12. Side Bottom 

Bagian ini berisi informasi mengenai kontak, jejaring sosial (social networking), dan program 

unggulan. Blok ini juga menggunakan warna latar belakang yang gelap dan teks terang agar 

nampak kontras. 

Blok ini terbagi menjadi tiga kolom dengan kombinasi perataan objek yang bervariasi. Kolom 

pertama menggunakan perataan tengah, kolom kedua menggunakan perataan kiri, dan kolom 

ketiga menggunakan perataan kanan. 

1. Untuk memudahkan pekerjaan, sebaiknya membuat grup terlebih dahulu. Pada bagian 

sebelumnya sudah dibahas cara pembuatan grup dengan cara memilih layer untuk dikonversi 

ke dalam satu kelompok. Berikut cara lain untuk membuat kategori. Klik ikon Create a new 

group yang berada di bagian bawah panel Layers. 

 

Gambar 2.128 Membuat grup baru 

2. Setelah memilih ikon Create a new group, maka secara otomatis di panel Layers muncul 

grup baru dengan nama Group 1. Ganti nama grup tersebut. 
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Gambar 2.129 Mengganti nama grup 

3. Aktifkan Rectangle Tool untuk membuat blok Side Bottom dengan latar belakang warna. 

 

Gambar 2.130 Mengaktifkan Rectangle Tool 

4. Aktifkan ikon Set foreground color untuk memilih warna. Setelah muncul kotak dialog Color 

Picker, masukkan kode warna #242627. 

 

Gambar 2.131 Mengaktifkan Set foreground color dan memilih warna untuk Side Bottom 

5. Pada Option bar, atur tipe kurva = Shape agar kotak yang dibuat secara otomatis memiliki 

warna. Jika memilih tipe kurva = Path, maka hanya sebuah kurva tertutup dan tidak memiliki 

warna yang telah dipilih. 

 

Gambar 2.132 Mengatur spesifikasi kurva Rectangle Tool 

6. Letakkan pointer di sebelah kiri dengan posisi X = 0 (tepi dokumen). Klik dan seret (click and 

drag) ke sebelah kanan hingga tepi dokumen bagian kanan. 
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Gambar 2.133 Posisi awal pointer untuk membuat blok Side Bottom 

7. Latar belakang Side Bottom sudah terbentuk, tinggal memasukkan objek ke dalam blok 

tersebut (lihat Gambar 2.134). 

8. Di awali dengan memasukkan ikon jejaring sosial seperti Facebook, RSS, dan Twitter. Untuk 

mendapatkan ikon facebook, cukup mudah. Hanya memasukkan kata kunci yang dicari. 

Berikut salah satu penyedia ikon secara gratis (lihat Gambar 2.135). 

 

Gambar 2.134 Tampilan blok Side Bottom 

 

Gambar 2.135 Mengunduh file gambar social networking dari internet 

9. Simpan ke dalam komputer, kemudian masukkan ke dalam dokumen Photoshop dengan cara 

click and drag. 
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Gambar 2.136 Memasukkan gambar hasil unduhan ke dalam dokumen 

10. Gambar ikon Facebook sudah masuk ke dalam dokumen. Pindahkan ke sebelah kiri bawah 

menggunakan Move Tool. 

 

Gambar 2.137 Gambar-gambar social networking sudah berhasil dimasukkan 

11. Ikon Facebook sudah diletakkan ke bagian kiri blok. 

 

Gambar 2.138 Memindahkan posisi gambar 

12. Tekan tombol Enter atau klik ikon Commit (tanda centang) pada Option bar. 

 

Gambar 2.139 Ikon Commit atau tanda centang pada Option bar 

13. Pindahkan pula ikon RSS (lihat Gambar 1.340). 

14. Letakkan di sebelah kanan ikon Facebook. Setelah yakin dengan posisi yang diinginkan tekan 

tombol Enter. Pindahkan pula ikon Twitter di sebelah kanan ikon RSS (lihat Gambar 2.141). 
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Gambar 2.140 Mengaktifkan gambar ikon RSS 

 

Gambar 2.141 Memindahkan ikon gambar RSS 

15. Seleksi semua ikon tersebut, kemudian pada Option bar pilih Align = Top jika ingin rata atas. 

 

Gambar 2.142 Mengatur perataan objek 

16. Jika ingin mengatur posisi, cukup menggunakan Move Tool. tambahkan teks sesuai 

keinginan. Berikut tampilan tombol Social Networking dan beberapa kalimat sebagai 

pemanis. 
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Gambar 2.143 Mengatur posisi ikon gambar social networking 

17. Langkah selanjutnya, buatlah beberapa teks dan aturlah align = kiri. Atur tipe, warna dan 

ukuran huruf sesuai keinginan. 

 

Gambar 2.144 Mengatur posisi objek dan teks agar lebih rapi 

18. Untuk memperindah tampilan, tambahkan garis tipis setelah judul menu (Our Research). 

Aktifkan Line Tool. 

 

Gambar 2.145 Mengaktifkan Line Tool 

19. Klik Set foreground color untuk memilih warna yang diingnkan. Setelah muncul kotak dialog 

Color Picker, masukkan kode warna #6e5152 atau gunakan warna lain. 

 

Gambar 2.146 Mengatur warna untuk garis pembatas antar teks 

20. Buat garis di bawah menu, kemudian duplikasi garis tersebut dan letakkan setelah menu satu 

dengan yang lain. 
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Gambar 2.147 Membuat garis pembatas antar menu 

21. Terakhir, buatlah alamat kantor dan kontak. Atur perataan teks kanan. 

 

Gambar 2.148 Tampilan akhir blok Side Bottom 

22. Desain tampilan utama website telah selesai. Langkah berikutnya menterjemahkan desain 

tersebut menjadi kode HTML dan CSS3 yang akan dibahas pada bagian lain. 
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Gambar 2.149 Desain tampilan halaman utama website 

 

 

 

Penutup 
Setelah selesai membuat desain, tahap berikutnya menterjemahkan gambar tersebut ke dalam 

bahasa pemrogram web (HTML dan CSS). Penulis akan memberikan tips cara 

mengaktualisasikan desain web dalam bentuk ke gambar menjadi format HTML dan CSS. Ikuti 

terus tutorialnya di blog http://slametriyanto.web.id  
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