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Editing 

Menyempurnakan foto hasil pemotretan secara 
teknis dengan bantuan software/perangkat 

lunak seperti Photoshop, Lightroom, dll 



Editing 

• Bekerja dengan file foto: 

 

1. Duplikasikan dahulu (copy) file masternya 

2. Buka file foto dengan program (software) 
pengolah gambar Photoshop Cs3 

3. Jika di lain waktu ingin mengolah kembali 
foto yang sama, ulangi langkah dari poin “1” 
di atas. 

 



Editing 

Meliputi :   

  - Cropping/Tilting 

  - Dodging 

  - Burning 

  - Dust & Scratch Removing 

  - Saturation 

 
Catatan : Biasa dilakukan menggunakan software Adobe          
     Photoshop dan Lightroom 

 



Tampilan Umum 



Cropping/Kroping dan Tilting 

Kroping adalah untuk memotong 

atau membuang bagian dari foto 

yang tidak diperlukan atau 

mengganggu.  

 

 

 

 

Tilting adalah memiringkan kotak 

kroping untuk meluruskan atau 

memiringkan garis horisontal 

dalam gambar 



Dodging 

Dodging adalah 
menerangi sebagian 
gambar yang terlihat 
agak gelap 



Burning 

Burning adalah 
menggelapkan 
sebagian bidang 
gambar 

 

 



Dust and Scratch Removing/Tusir 

Dust and Scratch removing 

atau Tusir adalah 

membersihkan noda atau 

kotoran serta goresan dalam 

bidang gambar yang 

mengganggu. 



Membaca Eksposur 
Terang/Gelap Sebuah Foto 

• Sama seperti saat kita memotret, dalam 
melakukan editing kita harus memperhatikan 
kondisi eksposur (pencahayaan) atau 
terang/gelapnya sebuah foto. 

 

• Hal tersebut bisa terlihat langsung secara 
kasat mata atau dari tampilan grafik 
Histogram yang terdapat di software 
photoshop. 



Membaca Histogram 

Gambar di atas adalah contoh dari kondisi kurang cahaya, terlihat secara kasat 
mata dan terlihat pada tampilan grafik Histogram nya, dimana bayangan 
hitam terlihat berkumpul di area sebelah kiri (menggunung), sementara di 
bagian kanan terlihat relatif kosong (melandai). Untuk itu kita akan 
mengoreksinya sehingga gambar terlihat lebih terang dengan beberapa 
langkah berikut. 



Mengkoreksi Terang/Gelap 
Menggunakan Levels 

 



Levels 



Mengatur terang/gelap 
Menggunakan Curves 



Curves 



Saturasi 
Saturasi adalah fungsi untuk mengatur rentang warna 

sebuah foto  



Saving 
Save/Save As 



JPEG Options 



Mengoreksi Eksposur Secara Detil 

 Mengoreksi gambar menggunakan langkah 
di atas adalah untuk memperbaiki eksposur 
sebuah foto secara keseluruhan. 

 Seringkali kita juga harus memperbaiki 
sebagian bidang gambar saja dan umumnya 
terjadi untuk menerangi bagian wajah seseorang 
sesuai prinsip fotojurnalistik dimana wajah 
memegang peranan penting agar dapat dikenali. 



Editing Dengan Quick Mask Mode 



Menggunakan “Brush” kita 
sapukan ke area wajah yang 
akan kita buat lebih terang 
supaya terlihat lebih kontras. 
Akan muncul bayangan 
merah. 



Selanjutnya kita klik kembali kotak  
“Edit in Standard Mode (Q)” 
sehingga akan muncul tanda “Semut 
Berbaris” 



Selanjutnya klik “Inverse” 
sehingga garis tepi gambar 
akan hilang dan hanya tersisa 
di area yang akan kita koreksi 
saja. 



Geser Slider 
sampai ke 
batas kaki 
“gunung” 
untuk 
menerangi 
bagian wajah, 
klik “OK” 

Untuk contoh ini 
saya akan 
menggunakan 
“Levels” tetapi 
Anda bisa saja 
menggunakan 
“Curves” atau 
cara lain yang 
Anda anggap 
lebih nyaman 



Klik “Magic Wand Tool” dan 
selanjutnya arahkan kursor ke 
dalam area wajah, klik untuk 
menghilangkan “semut baris” 

S E L E S A I 



SEBELUM SESUDAH 



Jangan Lupa “Save As” yaaa… 



Sekian 


