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4.1. Pendahuluan 
Sebelumnya, penulis ingin memohon maaf apabila banyak istilah-istilah yang tidak diterjemahkan 
karena penulis kesulitan menemukan padanan kata yang cocok. 
 
Di dalam Bab ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai manipulasi image dengan memanfaatkan 
selection pada photoshop beserta manipulasi warna yang telah dibahas pada Bab 3. Yang akan 
diuraikan pada Bab 4 ini yaitu: 
• Berbagai cara untuk melakukan Selection Image 
• Modifikasi Selection 
• Copy/Move/Delete Selection 
• Perintah Snap 
• Menyimpan Selection 
• Extract Image 
 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2006 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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4.2. Cara Membuat Selection Image 

Apabila kita hanya ingin melakukan perubahan pada sebagian area pada image, misalnya mengubah 
warna, atau cut/copy, kita perlu menyeleksi terlebih dahulu area/bagian piksel image yang ingin 
diubah/cut/copy tersebut. Gambar 4.1 di bawah adalah tampilan kanvas ketika terdapat selection 
pada suatu bagian image. 
 

 
Gambar 4.1 
 
Untuk melakukan seleksi (selection) pada image, terdapat berbagai macam cara. Di dalam Sub Bab 
ini akan dibahas satu-per-satu cara selection tersebut. 
 
 
4.2.A. Menu Select 
Dengan menggunakan perintah yang terdapat pada menu Select, kita dapat melakukan selection, 
deselect, inverse select ataupun reselect seluruh piksel image. Untuk lebih memahami 
masing-masing fungsi pada menu tersebut, kita akan melakukan praktek sebagai berikut: 
1. Pada photoshop, buka salah satu file image, misalnya Water Lilies.jpg. Apabila kita buka menu 

Edit, saat ini perintah untuk cut/copy tidak dapat dipilih, hal ini dikarenakan belum ada selection 
pada image untuk dicopy/cut. 

 
2. Pilih menu Select > All atau shortcut CTRL+A. Dengan melakukan ini, berarti kita melakukan 

selection untuk seluruh piksel pada image yang baru saja kita buka. Pada tepi image dapat kita 
lihat marquee (seperti garis putus-putus) yang menandakan area selection. Apabila marquee 
tidak terlihat, dapat diaktif/nonaktifkan melalui menu View > Extras atau shortcut CTRL + H. 
(Setelah terdapat selection, Apabila kita buka menu edit, kita dapat memilih perintah copy/cut). 
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3. Pilih menu Select > Deselect atau shortcut CTRL+D. Dengan melakukan ini, berarti kita 
melakukan deselection, yang artinya tidak ada selection pada image. (jika kita buka menu Edit, 
perintah cut/copy kembali tidak dapat dipilih). 

 
4. Pilih menu Select > Reselect atau shortcut SHIFT+CTRL+D. Dengan perintah ini, berarti kita 

melakukan seleksi ulang pada image dengan selection yang sama sebelum melakukan deselect. 
 
Fungsi inverse yang ada pada menu select akan dibahas bersamaan dengan marquee tools di dalam 
Bab 4.2.B. berikut ini. 
 
 
4.2.B. Marquee Tools 

Dengan Marquee Tools (shortcut M) yang tampak 
pada gambar 4.2, kita dapat melakukan selection 
pada image dengan bentuk area selection: 

• persegi panjang,  
• elips,  
• baris dengan ketinggian 1 piksel, 
• kolom dengan lebar 1 piksel. 

 
Gambar 4.2 
 
Untuk melakukan selection seperti pada gambar 4.1 (halaman 2), pilih Marquee Tools , 
kemudian klik kiri mouse pada area kanvas sebagai salah satu titik sudut persegi panjang, dan seret 
(drag) mouse hingga membentuk persegi panjang pada image sesuai dengan selection yang 
diinginkan.  
 
Pada gambar 4.3 berikut ini, selection dilakukan dengan bentuk elips. Untuk mengaktifkan tools  
yang memiliki shortcut sama dengan tools  yang masih aktif, tekan SHIFT + M. 
 

 
Gambar 4.3 
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Gambar 4.4 berikut akan menjelaskan mengenai tool options bar pada Marquee Tools, dan tools lain 
yang juga berfungsi untuk melakukan selection. 
 

 
 
 
 
 
Gambar 4.4 
 
Keterangan Gambar: 
 
A. Digunakan untuk memilih bentuk area selection 
 
B. Berurutan kiri ke kanan: 

o  Membuat selection baru 
o  Menambah selection (atau tahan tombol SHIFT saat membuat selection) 
o  Mengurangi selection (atau tahan tombol ALT saat membuat selection) 
o  Membuat interseksi selection (atau tahan SHIFT+ALT saat membuat selection) 

 
C. Feather berfungsi untuk menghaluskan ujung/tepi selection. Dengan penggunaan feather, bagian 
tepi selection dapat menjadi tidak jelas. Efek dari penggunaan feather akan tampak jelas jika 
selection dipindah atau cut/copy/fill (akan dibahas pada Bab 4.3 dan 4.4). Option feather ini ada 
pada option bar Marquee tool, Lasso tool, Polygonal Lasso tool, dan Magnetic Lasso.  
 
D. Anti Alias berfungsi untuk memperhalus tepi selection. Photoshop akan secara otomatis 
menghaluskan transisi warna antara tepi piksel yang mengalami selection dengan latar belakang 
image yang di select. Option Anti-aliasing ini ada pada option bar Lasso tool, Polygonal Lasso tool, 
Magnetic Lasso tool, Elliptical Marquee tool, dan Magic Wand tool. 
 
E. Option style ada pada option bar Rectangle tool dan Elliptical Marquee tool, dengan pilihan sbb: 
• Normal: proporsional bentuk marquee terbentuk dari click-and-drag mouse. 
• Fixed Aspect Ratio: digunakan untuk menentukan proporsional rasio lebar dan tinggi dari 

selection. Nilai rasio tersebut diisikan pada kolom isian lebar (width) dan tinggi (height). 
• Fixed Size: digunakan untuk menentukan lebar dan tinggi selection. Besarnya lebar dan tinggi 

juga diisikan pada kolom isian lebar (width) dan tinggi (height). 
 
Berikut ini kita akan praktek selection dan penambahan selection dengan marquee tools: 

1. Sebagai image contoh, kita akan menggunakan image pada gambar 4.3 yang di dalamnya 
telah terdapat selection dengan bentuk elips. 

2. Aktifkan Marquee tools , kemudian klik  yang ada pada option bar. 
3. Lakukan selection dengan cara klik dan seret (drag) pada kanvas. 
4. Untuk mengurangi selection, klik  pada option bar, kemudian lakukan selection area 

pada kanvas yang telah diselect sebagai area yang tidak terselect.  
5. Gambar 4.5A memperlihatkan hasil selection yang terbentuk dari langkah 3 dan 4. Gambar 

4.5B memperlihatkan hasil selection. 
6. Copy hasil selection dengan shortcut CTRL + C atau pilih menu Edit > Copy  
7. Buat dokumen baru dengan cara memilih menu File > New atau shortcut CTRL+N, dengan 

background transparent. 
8. Pilih menu Edit > Paste atau tekan CTRL+V. 

A B C D E
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9. Gambar 4.6A memperlihatkan selection yang di paste pada dokumen baru. 
 
Sebagai catatan, untuk menambah selection, dapat pula dilakukan dengan cara menahan tombol 
SHIFT sambil membuat selection (klik + seret (drag) mouse). Untuk mengurangi selection dapat 
dilakukan dengan menahan tombol ALT sambil membuat selection. Dan untuk membuat interseksi 
dilakukan dengan tombol SHIFT + ALT. Dengan cara ini, kita akan dapat dengan cepat berpindah 
mode tanpa perlu klik pada option bar. 
 

 
Gambar 4.5A Gambar 4.5B 
 
 
 
 

 
Gambar 4.6A Gambar 4.6B 
 
Selanjutnya, kembali pada kanvas image Water lilies.jpg (gambar 4.5B), gunakan perintah inverse 
yang ada pada menu Select > Inverse atau shortcut SHIFT+CTRL+I.  
 
Dari hasil perintah inverse tersebut, copy hasil selection (shortcut CTRL+C), buat dokumen baru 
(shortcut CTRL+N) dengan background transparant, paste selection pada dokumen baru (shortcut 
CTRL+V). Dari hasil paste pada dokumen baru tersebut (gambar 4.6B), dapat dipahami bahwa 
kegunaan dari inverse adalah mengubah area selection menjadi area yang tidak ter-select, demikian 
sebaliknya area yang tidak ter-select menjadi area selection. 
 
 

Selection 
kedua 

Selection 
pertama 

Bentuk akhir selection 
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Gambar 4.7, 4.8, dan 4.9 berikut ini memperlihatkan penambahan, pengurangan, dan interseksi 
selection (kiri) beserta hasil selection yang terbentuk (kanan). Untuk mempermudah pemahaman, 
pada masing-masing gambar 4.7, 4.8, dan 4.9 kiri, selection pertama adalah yang berwarna putih, 
sedangkan selection kedua yang berwarna abu-abu. 
 

 
Gambar 4.7 Penambahan selection 
 

 
Gambar 4.8 Pengurangan selection 
 
 

 
Gambar 4.9. Interseksi selection 
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4.2.C. Lasso, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso Tools 
Lasso Tool (shortcut L) memungkinkan untuk 
melakukan selection dengan bebas sesuai dengan bentuk 
yang kita inginkan. Polygonal Lasso Tool memungkinkan 
untuk melakukan selection dengan bentuk poligon.  
Sedangkan Magnetic Lasso Tool memungkinkan untuk 
membuat selection berdasarkan tepi dari bagian tertentu pada 
image.  

Gambar 4.10 
 
Seperti halnya marquee tools, untuk menambah/mengurangi selection dapat menggunakan shortcut 
keyboard. Tekan SHIFT ketika membuat selection, ALT untuk mengurangi selection. ALT+SHIFT 
untuk membentuk interseksi. 
 
Berikut ini satu per satu akan dijelaskan cara pemakaian masing-masing tool ini. 
 
Lasso Tool 
Cara menggunakan lasso tool cukup mudah. Yaitu hanya dengan klik dan seret (drag) mouse pada 
image hingga membentuk suatu bentuk area. Kemudian lepas tombol mouse agar area tersebut 
menjadi selection. Gambar 4.11 memperlihatkan hasil selection dengan menggunakan lasso tool 
(panah berwarna biru pada gambar menunjukkan arah pergerakan kursor mouse pada saat klik 
pertama hingga tombol mouse dilepas). 
 

 
Gambar 4.11 
 
Polygonal Lasso Tool 
Penggunaan polygonal lasso tool sedikit berbeda dengan lasso tool, sebagai berikut: 

1. Klik polygonal lasso tool  atau tekan shortcut L jika tool ini belum diaktifkan. 
2. Klik pada bagian image sebagai titik awal. 

• Untuk membentuk garis, pindahkan kursor mouse pada posisi yang diinginkan 
kemudian klik mouse kembali. 

Titik awal dan akhir 
dari kursor mouse 
ketika membuat area 
selection ini. 
Photoshop otomatis 
menghubungkan dua 
titik tersebut menjadi 
satu area selection. 
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• Untuk membentuk garis yang lurus secara horizontal, atau posisi miring 450, atau 
vertical, tekan SHIFT+klik. 

• Apabila ingin menggambar garis selection secara bebas seperti lasso tools, tekan ALT 
+ klik + seret (drag) mouse pada image. 

3. Apabila garis/gambar yang terbentuk salah dan ingin dihapus sebagian, tekan tombol 
DELETE pada keyboard. 

4. Untuk menutup titik awal dan akhir area selection, dilakukan dengan salah satu cara  
berikut: 
• Double klik mouse pada titik ahir selection sehingga Photoshop akan otomatis 

menghubungkan titik awal dan titik akhir tersebut, atau  
• Klik pada posisi titik awal selection. 
 

Gambar 4.12 memperlihatkan selection dengan menggunakan polygonal lasso tools ini. Tiga 
lingkaran kecil berwarna biru pada gambar memperlihatkan posisi kursor mouse saat diklik. Panah 
biru pada gambar memperlihatkan arah pergerakan kursor mouse saat menggambar garis selection 
secara bebas (dengan menekan ALT + klik + seret/drag). 
 

 
Gambar 4.12 
 
Magnetic Lasso Tool 
Berikut ini adalah cara menggunakan magnetic lasso tool: 

1. Klik magnetic lasso tool  atau tekan shortcut L jika tool belum aktif 
2. Klik pada bagian tepi dari suatu objek pada image sebagai posisi awal selection. 
3. Pindah/gerakkan kursor mouse mengikuti tepi object tersebut. Photoshop akan secara 

otomatis membuat titik kunci dan garis selection sesuai tepi objek yang dilewati kursor 
mouse. 

4. Apabila garis hasil selection tidak menempel pada tepi yang seharusnya, klik pada tepi 
tersebut untuk membuat titik kunci secara manual. 

5. Apabila ingin beralih ke mode lasso tools yang dapat secara bebas menggambar garis 
selection, tekan ALT + klik + seret (drag) mouse pada image. 

6. Apabila ingin beralih ke mode polygon lasso tools, tekan ALT + klik pada image. 
7. Sama halnya dengan polygonal lasso tool, untuk menghapus garis selection, tekan tombol 

DELETE. 

Titik awal dan akhir 
dari kursor mouse 
ketika membuat area 
selection ini. 
Photoshop otomatis 
menghubungkan dua 
titik tersebut menjadi 
satu area selection. 
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8. Seperti pada polygonal lasso tool, untuk menutup titik awal dan akhir area selection, dapat 
dilakukan dengan salah satu cara berikut: 
• Double klik mouse pada titik ahir selection sehingga Photoshop akan otomatis 

menghubungkan titik awal dan titik akhir tersebut (tekan ALT + double klik jika 
ingin membentuk garis lurus antara titik awal dan titik akhir), atau  

• Klik pada posisi titik awal selection. 
 

Gambar 4.13 memperlihatkan selection dengan menggunakan magnetic lasso tool. Gambar panah 
merah memperlihatkan sebagian dari arah pergerakan kursor mouse untuk membentuk garis 
selection tersebut.  
 
Gambar 4.14A memperlihatkan area selection yang terbentuk, dan gambar 4.14B memperlihatkan 
hasil selection setelah dilakukan copy – paste ke document baru. 
 

 
Gambar 4.13 
 

 
Gambar 4.14A Gambar 4.14B 
 
Gambar 4.15 berikut ini (tool option bar untuk magnetic lasso) menjelaskan mengenai option yang 
hanya terdapat pada magnetic lasso tools. 
 
 
 

 
 
 
Gambar 4.15 

Salah satu titik kunci, apabila garis 
selection tidak menempel, klik pada tepi 
tersebut untuk membuat titik ini. 

Posisi awal, juga termasuk salah satu titik 
kunci, apabila garis selection tidak 
menempel, klik pada tepi tersebut untuk 

B C D E A 
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Keterangan gambar 4.15: 
A. Seperti halnya pada gambar 4.4 halaman 4. 
B. lebar deteksi piksel. Digunakan untuk menentukan seberapa jauhnya lebar piksel yang digunakan 
Photoshop dari kursor mouse untuk mendeteksi tepi. Untuk memperbesar nilai width secara cepat 
tekan [ pada keyboard, sebaliknya untuk mengurangi, tekan ]. Untuk melihat lebar area deteksi 
piksel dari kursor mouse, tekan CAPS LOCK pada saat kita sedang melakukan selection atau saat 
magnetic lasso tool sedang aktif. Kemudian tekan ] atau [ pada keyboard untuk melihat 
perubahannya. 
 
C. Digunakan untuk menentukan seberapa besar sensitivitas magnetic lasso dalam menentukan 
apakah piksel termasuk tepi objek atau bukan berdasarkan kontras warna pada tepi. Semakin tinggi 
nilai yang diisi berarti semakin tinggi perbedaan warna pada tepi objek yang ingin kita select. 
 
D. Menentukan seberapa banyak/sering titik kunci akan dibuat oleh magnetic lasso secara otomatis. 
Semakin tinggi nilai yang diisi berarti akan semakin banyak titik kunci yang dibuat. 

 
E. Option ini digunakan jika kita menggunakan peralatan 
seperti stylus tablet (gambar 4.16). Dengan mengaktifkan 
option ini, ketika kita menekan pen stylus lebih kuat, maka 
akan mengurangi nilai pada option width. 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.16 
 
Sebagai catatan/tips, jika objek pada image yang ingin deselect memiliki tepi yang jelas, sebaiknya 
nilai option pada width (gambar 4.15B) dan pada edge contrast (gambar 4.15C) diisi lebih besar, dan 
pergerakan kursor mouse pada tepi objek tidak perlu terlalu teliti. Sebaliknya pada objek yang 
memiliki tepi kurang jelas, kedua nilai tersebut diisi dengan angka lebih kecil, dan lakukan 
pergerakan kursor mouse pada tepi objek dengan lebih teliti. 
 
 
4.2.D. Magic Wand Tool 
Magic Wand Tool  (shortcut W) digunakan untuk melakukan selection pada image berdasarkan 
warna yang serupa pada bagian image tersebut. Cara pemakaian Magic Wand Tool cukup sederhana, 
yaitu dengan cara mengarahkan mouse pada bagian warna image yang ingin diselect, kemudian klik 
kiri pada bagian tersebut. Gambar 4.17 berikut ini akan menjelaskan option pada Magic Wand Tool. 
 

 
 
 
Gambar 4.17 
 
Keterangan gambar: 
A. Seperti halnya pada gambar 4.4 halaman 4. 
B. Nilai tolerance (0-255) berfungsi untuk menentukan seberapa besar nilai toleransi dalam 
menentukan apakah warna pada bagian image tersebut akan termasuk dalam area selection atau tidak. 
Jika nilai tolerance kecil, hanya bagian yang memiliki warna yang serupa yang akan terselect, 

A B C D E
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sebaliknya nilai tolerance yang tinggi akan mengakibatkan semakin banyak variasi warna yang akan 
ikut terselect (Gambar 4.18 dan Gambar 4.19). 
C. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar 4.4 halaman 4 
D. Jika option contiguous ini diaktifkan, maka hanya warna yang bersinggungan secara langsung 
yang akan terselect, sebaliknya, jika option ini tidak diaktifkan, warna-warna yang tidak terhubung 
langsung pun akan ikut terselect. (Gambar 4.20A memperlihatkan selection pada warna hitam secara 
contiguous dan 4.20B memperlihatkan selection pada warna hitam tetapi tidak contiguous) 
E. Apabila option Use All Layers ini diaktifkan, maka yang ikut terselect bukan hanya warna pada 
layer yang sedang aktif, tetapi juga pada layer-layer yang lain (jika dokumen image terdiri dari lebih 
dari satu layer). 
 

 
Gambar 4.18 
 

 
Gambar 4.19 
 

 
Gambar 4.20A Gambar 4.20B 

Dengan nilai tolerance 32, penggunaan 
magic wand pada area ini akan 
menghasilkan area selection seperti 
pada gambar di samping. 

Dengan nilai tolerance 64, penggunaan 
magic wand pada area ini akan 
menghasilkan selection lebih besar. 
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4.2.E. Color Range 
Perintah color range memiliki fungsi yang serupa dengan Magic Wand Tool tanpa option contiguous, 
yaitu membuat selection berdasarkan range warna tertentu. 
 
Cara penggunaan color range yaitu sbb: 
1. Pilih menu Select > Color Range… selanjutnya akan muncul dialog seperti gambar 4.21. 
2. Untuk memilih range warna, dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut: 

• Gambar 4.21 (A), pilih . Seperti pemakaian magic wand tools, arahkan 
kursor mouse ke bagian image, kemudian klik pada image untuk membentuk range 
selection. Gambar 4.21 (D) memperlihatkan hasil range selection jika bagian daun pada 
image Water Lilies.jpg diklik, dengan fuzziness 126. Atau 

• Pilih range warna pada daftar yang tersedia, 
3. Nilai fuzziness memiliki fungsi yang serupa dengan tolerance pada magic wand tool. Semakin 

besar nilai fuzziness, akan semakin besar range warna yang ikut ter-select. 
4. Mengacu pada gambar 4.21 (B), pilih  untuk menambah daerah selection, atau  untuk 

mengurangi daerah selection, kemudian arahkan kursor mouse ke bagian image dan klik pada 
bagian image untuk menambah atau mengurangi daerah selection. 

5. Untuk melihat preview hasil selection pada image, terdapat beberapa pilihan (Gambar 4.21 (E)): 
• None : tidak ada preview 
• Grayscale: menampilkan selection dalam bentuk warna grayscale (hitam putih dengan 

derajat keabu-abuan) 
• Black mate: menampilkan selection dengan area yang tidak terselect berwarna hitam 
• White mate: menampilkan selection dengan area yang tidak terselect berwarna putih 
• Quick mask: menampilkan selection menggunakan setting quick mask. Quick mask baru 

akan dibahas pada Bab 7. 
 

 
Gambar 4.21 
 
 
 
 
 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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4.3. Modifikasi Selection 
Dari selection yang telah terbentuk, kita dapat melakukan beberapa modifikasi dengan menggunakan 
menu Select sebagai berikut: 
1. Select > Feather… 

Menu perintah ini serupa dengan option bar feather yang dijelaskan pada halaman 4 Gambar 
4.4C. Digunakan untuk memperhalus tepi selection.Sebagai contoh dapat kita praktekkan cara 
sebagai berikut: 
1. Menggunakan gambar Water lilies.jpg, kita membuat selection dengan marquee tool 

(Gambar 4.22A) 
2. Buka menu Select > Feather.. kemudian nilai feather radius misalnya diisi nilai 20. 

Selection akan menjadi seperti gambar 4.22B. 
3. Copy selection dengan shortcut CTRL+C, atau dari menu Edit > Copy 
4. Buat dokumen baru (CTRL+N atau dari menu File > New), dengan setting ukuran 

kira-kira melebihi dari ukuran selection, misalnya lebar (width) 640 pixels dan tinggi 
(height) 480 pixels, background content transparent. Kemudian paste pada dokumen baru 
dengan shortcut CTRL+V atau dari menu Edit > Paste (gambar 4.23B).  

5. Untuk perbandingan, gambar 4.23A adalah hasil paste jika langkah 2 tidak dilakukan 
(tidak menggunakan menu Select > Feather..) 

 

 
Gambar 4.22A    Gambar 4.22B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.23A    Gambar 4.23B 
 
2. Select > Modify > Border… 

Menu perintah ini digunakan untuk membuat selection berupa border. Sebagai contoh, kita 
praktekan langkah sebagai berikut: 
1. Dengan gambar Water lilies.jpg, kita membuat selection dengan polygonal lasoo tool seperti 

pada gambar 4.24A. 
2. Buka menu Select > Modify > Border…, kemudian nilai width diisi 5. Hasil selection akan 

berubah menjadi gambar 4.24B. 
3. Copy selection (CTRL+C), kemudian buat dokumen baru (CTRL+N), dan paste pada 

dokumen baru (CTRL+V). Hasil selection akan terlihat seperti gambar 4.24C 
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Gambar 4.24A Gambar 4.24B Gambar 4.24C 
 
3. Select > Modify > Smooth… 

Menu perintah ini berfungsi untuk memperhalus tepi selection yang kita buat. Berbeda dengan 
feathers yang akan mengaburkan tepi, perintah smooth hanya menghaluskan selection tetapi tepi 
tidak ikut kabur. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan praktek sebagai berikut: 
1. Dengan gambar Water lilies.jpg, kita membuat selection seperti pada gambar 4.22A 

(halaman 13) 
2. Buka menu Select > Modify > Smooth.. diisi sample radius dengan nilai 20. Hasil selection 

akan seperti pada gambar 4.22B (halaman 13) 
3. Copy selection (CTRL+C), kemudian buat dokumen baru (CTRL+N), dan paste pada 

dokumen baru (CTRL+V). Hasil selection akan terlihat seperti pada gambar 4.25 di bawah. 
(Bandingkan hasilnya dengan penggunaan feathers pada gambar 4.23B di halaman 13). 

 

 
Gambar 4.25 

 
 

4. Select > Modify > Expand… dan Select > Modify > Contract… 
Menu perintah ini berfungsi untuk memperbesar (Expand) atau memperkecil (Contract) area 
selection yang telah kita buat. Sebagai contoh, kita akan melakukan praktek berikut: 
1. Dengan gambar Water lilies.jpg, kita membuat selection seperti pada gambar 4.26 
2. Buka menu Select > Modify > Expand.. atau Select > Modify > Contract.. kemudian diisi 

dengan 5. Hasil selection akan seperti pada gambar 4.27A (jika expand), atau gambar 4.27B 
(jika contract). 

3. Copy selection (CTRL+C), kemudian buat dokumen baru (CTRL+N), dan paste pada 
dokumen baru (CTRL+V). Hasil selection akan terlihat seperti pada gambar 4.28A 
(expand), atau gambar 4.28B (contract). 
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Gambar 4.26   

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.27A Gambar 4.27B 
 
 

 
Gambar 4.28A Gambar 4.28B 
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4.4. Copy/Move/Delete Selection 
Di dalam sub bab sebelumnya kita telah melakukan copy/paste selection. Di dalam sub bab ini akan 
dibahas lebih lanjut mengenai copy/move/delete selection. 
 
Untuk melakukan copy selection, dapat dilakukan dengan salah satu dari cara berikut (dengan 
asumsi selection telah terbentuk): 

1. Melalui menu Edit > Copy atau CTRL+C, kemudian lakukan paste melalui menu Edit > 
Paste atau CTRL+V. Atau 

2. Apabila image terdiri dari lebih dari satu layer, dan yang ingin dicopy adalah hasil dari 
semua layer, maka copy dilakukan dengan menu Edit > Copy Merge atau dengan shortcut 
SHIFT+CTRL+C. Kemudian paste dilakukan dengan cara yang biasa (Edit > Paste atau 
CTRL+V). Atau 

3. Dengan menggunakan move tool , (shortcut V), tekan klik dan seret selection ke 
dokumen baru (Gambar 4.29). Apabila selection ingin dicopy ke dokumen yang sama, tekan 
ALT+klik dan seret selection ke bagian area image pada dokumen yang sama. 

 

 
Gambar 4.29 
 
Untuk memindah selection, dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut: 

1. Cut selection (Edit > Cut atau CTRL+X), kemudian paste (CTRL+V), dan gunakan move 
tool untuk memindah-mindah hasil paste. Atau 

2. Dengan menggunakan move tool , tekan klik dan seret selection ke bagian area lain 
pada image dokumen yang sama. (gambar 4.30) 

 

 
Gambar 4.30 
 
Untuk menghapus bagian image yang diselect, dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut: 
1. tekan tombol DEL atau BACKSPACE. Atau 
2. Melalui menu Edit > Clear. 
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4.5. Perintah Snap 
Pada Bab 2 bagian Sub Bab 2.5. Menggunakan Rules, Measure Tool, dan Guides, telah dibahas 
sedikit mengenai penggunaan Guides dan Snap. Di sini kita akan mempraktekkan perintah ini di 
dalam melakukan selection.  

1. Dengan menggunakan image Water Lilies.jpg, kita membuat empat guides (dua guides 
horizontal, dan dua guides vertikal) seperti pada gambar 4.31A. Mengenai penggunaan 
guides, dapat mengacu pada pembahasan dalam Bab 2, pada Sub Bab 2.5 mengenai guides. 

2. Untuk memastikan perintah snap diaktifkan, buka menu View dan pastikan terdapat tanda 
check pada Snap, dan pada menu View > Snap To juga terdapat tanda check  pada 
Guides. 

3. Dengan menggunakan Elliptical marquee tool , kita membuat selection pada daerah 
sekitar guides. Klik kiri pada pojok kiri atas dari guides, kemudian seret mouse hingga 
pojok kanan bawah guides. Dengan ada bantuan guides, kita dapat membuat selection sesuai 
ukuran area guides dengan mudah. Hasil selection tampak pada gambar 4.31B. 

 

 
Gambar 4.31A Gambar 4.31B 
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4.6. Menyimpan Selection 
Ada kalanya, kita ingin menyimpan bentuk selection dan menggunakannya kembali di saat sedang 
melakukan editing image. Untuk menyimpan bentuk selection yang telah dibuat, dapat dilakukan 
melalui menu Select > Save Selection… Selanjutnya akan keluar dialog seperti pada gambar 4.32. 
 

 
Gambar 4.32 
 
 
Setelah selection disimpan. Kita dapat melakukan deselect (CTRL+D) tanpa khawatir kehilangan 
bentuk selection yang sebelumnya telah disimpan. Untuk menampilkan kembali bentuk selection 
yang sebelumnya disimpan, dapat dilakukan melalui menu Select > Load Selection… Selanjutnya 
akan keluar dialog seperti pada gambar 4.33. 
 

 
Gambar 4.33 
 
Pada gambar dialog Save dan Load Selection (gambar 4.32 dan 4.33) di atas, terdapat empat 
operation sebagai berikut: 

1. New Selection 
Apabila sebelumnya belum pernah dilakukan penyimpanan selection, atau belum ada 
selection yang terbentuk saat melakukan loading selection, maka hanya operasi ini yang 
aktif. 

Nama 
selection. 

Nama 
selection. 

Jika diberi tanda 
check, maka area 
selection yang 
terbentuk adalah 
kebalikan dari 
selection yang 
disimpan. 
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2. Add to Channel atau Selection 
Apabila sebelumnya sudah pernah melakukan penyimpanan selection atau ketika 
melakukan loading selection telah ada selection pada image, maka operasi ini akan 
melakukan penambahan selection. 

3. Subtract from Channel atau Selection 
Serupa dengan Add to Channel atau Selection. Bedanya, operasi ini akan melakukan 
pengurangan selection 

4. Intersect with Channel atau Selection 
Serupa dengan Add/Subtract di atas. Bedanya, operasi ini akan menghasilkan selection 
berupa interseksi. 

 
 
4.7. Extract Image 
Pada photoshop tersedia fungsi untuk memisahkan antara obyek dengan latar belakangnya. Fungsi 
ini terdapat pada menu Filter > Extract... (shortcut ALT+CTRL+X). Gambar 4.34 berikut adalah 
contoh melakukan pemisahan obyek salah satu bunga dari latar belakang paa file Water lilies.jpg: 
 

 
Gambar 4.34 
 
Berikut adalah keterangan toolbox (dari atas ke bawah): 
•  : membuat tepi obyek. 
•  : mengisi bagian dalam/interior obyek. 
•   : menghapus/membatalkan tepi obyek 
•   : berfungsi seperti color picker, mengambil sample warna untuk warna depan (aktif jika 

Force Foreground diberi tanda check.) 
•   : menghapus background pada hasil extract (aktif setelah tombol preview di-klik) 
•   : memperbaiki tepi obyek hasil extract. (aktif setelah tombol preview di-klik) 
•   : berfungsi seperti zoom tool, memperbesar atau memperkecil tampilan image. 
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•   : berfungsi seperti hand tool, menggeser bagian image apabila ukuran image melebihi 
window. 

Keterangan mengenai options yang ada di sebelah kanan window preview (Tool options, Extraction, 
dan Preview) akan dijelaskan dalam langkah-langkah berikut. 
 
Berikut ini adalah penjelasan cara melakukan extract image: 
1. Setelah dialog extract muncul, atur posisi image agar mudah untuk membuat tepi obyek. 

Misalnya dengan menggunakan  atau . 
2. Jika ingin memperkecil tampilan image dengan , tekan ALT + klik. 
3. Sebelum mulai menggambarkan tepi, kita dapat mengatur nilai Tool options yang ada di bawah 

tombol Preview (Gambar 4.35). 
 

 
 

 
 
 
 
Gambar 4.35 
 
4. Atur juga options untuk Extraction (Gambar 4.36) 
 

 
Gambar 4.36 
 
 
 
 
5. Untuk mulai menggambar, aktifkan tool dan gambarlah tepi obyek perlahan-lahan, dengan 

klik dan seret mouse di tepi obyek hingga terbentuk seperti pada gambar 4.34 (highlights 
berwarna hijau).  

6. Jika membuat kesalahan, gunakan untuk menghapus bagian yang salah. Apabila ingin 
menghapus keseluruhan tepi, tekan ALT + Backspace pada keyboard. 

7. Selanjutnya, untuk bagian dalam/interior obyek, kita gunakan  (gambar 4.34, warna fill 
adalah biru). 

8. klik tombol preview untuk melihat preview dari hasil extract. Tool dan  akan dapat 
diaktifkan. 

9. Untuk mengedit kembali hasil review, kita dapat mengatur options Preview (gambar 4.37) 
 

Ukuran diameter/lebar dari kuas atau penghapus. Shortcut 
keyboard untuk memperkecil atau memperbesar yaitu 
dengan menekan tombol keyboard kurung siku [ dan ]. 

Menentukan warna highlights dari tepi obyek yang dibuat 
dengan tool  

Aktifkan (diberi tanda check) jika 
obyek yang ingin kita pisahkan 
memiliki tepi yang jelas. 

Menentukan warna bagian dalam obyek dengan 
menggunakan tool  

Aktifkan jika obyek yang ingin kita pisahkan memiliki latar 
belakang yang bertekstur. 

Mengatur tingkat kehalusan tepi obyek 

Digunakan jika kita ingin melakukan extract pada channel 
tertentu. 

Aktifkan jika obyek yang akan diextract tidak memiliki bagian 
dalam. Dengan mengaktifkan force foreground, kita dapat 
mengambil warna foreground dengan , dan tool  akan 
menjadi disabled (tidak bisa diaktifkan) 
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Gambar 4.37 
 
 
10. Gunakan untuk menghapus sisa background yang mungkin masih tertinggal 
11. Gunakan untuk memunculkan bagian obyek yang mungkin terhapus. 
 
Gambar 4.38 memperlihatkan preview extract image dari gambar 4.34. 

 
Gambar 4.38 
 
 
 
 

Untuk mengubah tampilan image, apakah hasil extract atau 
image asli sebelum extract. 

Mengatur bagaimana tampilan preview hasil extract. 

jika diaktifkan akan memperlihatkan bagian tepi obyek 

jika diaktifkan akan memperlihatkan fill bagian dalam/interior 
obyek. 
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4.8. Penutup 
Terdapat berbagai metode untuk melakukan selection image pada Photoshop. Dengan kombinasi 
berbagai cara selection disertai ketelitian dalam membuat selection, dapat diperoleh hasil selection 
yang baik, tergantung dari kondisi image yang ingin di-select. 
 
4.9. Referensi 
Online Help Manual Adobe Photoshop  
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