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Pendahuluan 

 

Bagi anda yang ingin belajar desain, ini adalah tutorial dasar. Saya akan menulis 

bagaimana caranya membuat bingkai Foto hanya dengan 2 klik di Photoshop CS3, kebetulan 

sedang menggunakan versi ini, sama saja walaupun pakai CS2, CS4 dan versi atasnya. 

 

Isi 

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

1. Buka layer baru dengan Klik Menu File  Layer untuk membuka layer baru. Ukurannya 

buat saja 500 x 500 pixel. 

2. Kemudian tentu saja siapkan fotonya terlebih dahulu. Klik File kemudian klik Open (Ctrl 

+ O) untuk membuka foto. 
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Kemudian akan muncul kotak dialog Open, pilih foto yang akan dibuka kemudian klik Open. 

Foto yang saya buka adalah yang ini : 

 

 
 

Copy fotonya kedalam layer tersebut dengan klik tahan pada foto dan geser ke layer. 

Setelah foto berada pada layer. Silahkan perhatikan pada bagian kanan layar, cari jendela Layers. 

Pada gambar diatas yang ditunjuk panah merah. Apabila sudah jumpa silahkan klik (klik 2x) 

pada gambar yang sedang aktif. Maka akan keluar kotak dialog Layer Style. 
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Ada banyak pilihan seperti yang bisa kita lihat pada bagian Style sebelah kiri. Nah, untuk 

membuat bingkai cukup dengan memberi ceklis pada Stroke yang berada paling bawah dengan 

klik 2x. Maka akan muncul settingannya. Aturlah sesuai keinginan kita. 

 

 
 

Size  : Ukuran tebal bingkai 

Position : Bingkai berada diluar gambar (outside), didalam gambar (inside) atau ditengah-

tengah (center). 

Blind Mode : Blind = buta. Intinya pilihan warna juga 

Opacity : Tingkat tarnsparan bingkai 

Fill Type : Tipe bingkai yaitu Color, Gradient, Pattern 

Color  : Warna Bingkai. 

 

Baik saya memilih tebal bingkai 10 px, position saya pilih outside dan bingkai warna hitam. 

Maka hasilnya seperti ini. 
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Penutup 

 

Demikianlah tutorial sinkat ini, Semoga bermanfaat . 
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