
Diktat Paket Pokok Open Desain Grafis GIMP LPK “LAILY” Tersono - Batang

MENGENAL GIMP

GIMP adalah aplikasi komputer grafis berbasis OpenSource, dengan lisensi GPL. 
GIMP menyediakan sarana fungsi yang mencukupi untuk pengolahan fotografi. 
Berbagai  fungsi  tersebut  menjadikan  foto  yang  diolah  dengan  GIMP  akan 
bervariasi  dan  menarik.  Jika  ditambah  dengan  printer  dan  scanner  yang 
berkualitas,  akan  menghasilkan  olahan  foto  yang  akan  memuaskan 
pelanggannya.

MEMBUKA GIMP
Tata urut:
Untuk pengguna Windows;
1.Klik Start diikuti Program
2.Pilih GIMP

Untuk pengguna Linux;
1.Klik tanda Start diikuti Aplikasi
2.Pilih GIMP

MENUTUP APLIKASI GIMP
Setelah masuk di program GIMP, banyak cara untuk keluar dari program aplikasi 
tersebut.
Tata urut:
1.Klik menu File
2.Pilih Quit

MENUTUP LEMBARAN KERJA
Tata urut:
1.Klik menu File
2.Pilih Close

MEMBUKA FILE
Setelah  memasuki  aplikasi  GIMP,  maka  tidak  langsung  kita  akan  memasuki 
lembaran kerja  sebuah file  dokumen.  GIMP lebih  dahulu  akan menayangkan 
menu bar dan toolbar, tanpa membuka satupun file.
Di bawah ini salah satu cara membuka file dokumen GIMP.
Tata urut:
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1.Klik menu File
2.Pilih Open 
3.Tentukan Folder dan Direktori
4.Pilih file berextention per-grafikan/per-fotoan/image
5.Klik Open 

MEMBUAT DOKUMEN GIMP BARU
Tata urut:
1.Pada menu File, pilih New
2.Akan tertayang kotak dialog New Image
3.Pada kotak dialog,  tersedia berbagai  isian dan parameter untuk  diisi  atau 

mengikuti  saja  parameter  default,  tak  usah  mengubahnya.  Maka  klik  OK 
untuk selanjutnya.
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MENENTUKAN JENIS KERTAS
Jenis kertas dapat ditentukan setelah memasuki sebuah file dokumen ataupun 
sebelum. Berikut ini,kita akan menentukan kertas sebelum membuka file. GIMP 
menyediakan banyak format kertas yang akan dapat membantu kita membuat 
kerja fotografis.
Tata urut:
1.Pada menu File, Klik New
2.Pada kotak dialog, terdapat kotak isian From Template, maka klik dropdown 
3.Pilih salah satu ukuran kertas yang diinginkan

MEMBUAT COVER CD
Tata urut:
1.Klik menu File, pilih New
2.Pada kotak dialog, terdapat From Template
3.Klik dropdown, pilih CD Cover (300 dpi)
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Lembaran kerja yang muncul hanya sesuai untuk ukuran foto yang disiapkan 
untuk membuat cover CD. 

MEMBUAT FILE BARU YANG SUDAH BER-IMAGE 
Untuk membuat file yang sudah mempunyai image, tapi bukan membuka file 
yang sudah ada.
Tata urut:
1.Bukalah file yang sudah memiliki image
2.Klik Select diikuti All
3.Klik menu Edit, klik Copy
4.Lalu, klik menu Edit, Paste as New
5.Maka akan muncul file baru dengan gambar sama file dahulu

TEKNIK MELAKUKAN SELEKSI TERHADAP GAMBAR
Seleksi  merupakan langkah awal  dari  banyak teknik  pengolahan desain  atau 
manipulasi obyek. Semua informasi tentang pixel, resolusi, dan jenis imagenya 
juga akan ikut terseleksi.
Tata urut:
1.Klik menu Tools diikuti Selection Tools
2.Terdapat beberapa jenis cara membuat seleksi terhadap gambar:

Rect Select, menyeleksi secara kotak
Ellipse Select, menyeleksi secara lingkaran
Free  Select,  menyeleksi  secara  bebas  dengan  titik  awal  dan  akhir  akan 
bertemu dalam satu titik dengan mengambil jarak terdekat antara dua ujung.
Fuzzy select,  seleksi berdasarkan kontras warna rendah
By Color select, seleksi berdasarkan persamaan warna tertent/kontras warna 
yang sangat tinggi

SELEKSI SEMUA obyek
Seleksi semua obyek.
Tata urut:
1.Klik Select
2.Pilih All

SELEKSI IMAGE DENGAN FUNGSI PATH
Seleksi  dengan  menggunakan  fungsi  Path,  akan  mendetailkan  penyeleksian 
menurut  kehendak  kita.  Keakuratannya  terjamin  dan  real.  Keakuratannya 
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tergantung keakuratan mata kita melakukan seleksi.
Tata urut:
1.Klik Tools diikuti Paths
2.Dengan panah mouse, lakukan seleksi sesuka hati kita
3.Setelah cukup, klik menu Select 
4.Klik  from Path,  maka akan terbentuk  sebuah seleksi  dari  paths,  di  mana 

kedua ujung akan bersatu dengan mengambil jarak terdekat.

MENUTUP PENYELEKSIAN
Cara ini untuk menutup semua jenis seleksi.
Tata urut:
1.Klik menu Select
2.Pilih None

MENGGABUNGKAN FOTO 
Penggabungan foto adalah cara untuk mendapat sebuah foto yang tidak 
didapatkan dari file asalnya.
Tata urut:
1.Siapkan foto yang akan digabung
2.Seleksi foto yang akan digabungkan/dipindah ke file asal dengan 

menggunakan seleksi tools 
3.Klik menu Edit diikuti Copy
4.Masuklah ke dalam ruang file asal 
5.Klik menu Edit diikuti Paste

MENGGANTI BACKGROUND
Agar sebuah foto seseorang menjadi lebih variasi, maka gantilah background 
foto tersebut dengan background yang lain, yang lebih disukainya.
Tata urut:
1.Siapkan foto yang akan diganti backgroundnya
2.Seleksi background dengan menggunakan seleksi tools
3.Masuklah ke dalam sebuah file berisi background 
4.Seleksi semua background dalam gambar tersebut
5.Masuklah ke dalam file foto yang akan diganti backgroundnya
6.Klik menu Edit diikuti Paste Into

MENCARI INFORMASI TENTANG WARNA IMAGE 
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Tata urut:
1.Klik menu Tools
2.Klik Color Picker 
3.Klik dengan panah mouse pada titik warna yang ingin diketahui
4.Kotak informasi akan terpampang memberikan informasi yang dicari

KOREKSI WARNA
Koreksi warna adalah penyesuaian warna dalam gambar yang kita olah dalam 
komputer sehingga tampak serasi dan menarik. Selain memperhatikan koreksi 
warna,  kita  harus  juga  memperhatikan  koreksi  Tonal,  yaitu  hal-hal  yang 
berkaitan  dengan  brighnes  dan  kontras  serta  efek-efek  akibat  dari 
pencahayaan.

Fungsi peralatan Koreksi tonal dalam GIMP adalah:

A. LEVELS
Fasilitas ini untuk pengaturan brightness dan contrast atau posisi highlight, 
midtones, shadow. 
Tata urut:
1.Klik menu Tools diikuti Color Tools
2.Pilih Levels
Cara menggunakan Levels adalah:
a)Untuk mengatur contrast, masukkan angka pada input levels yang tersedia 

dalam input levels. Slider sebelah kiri adalah posisi shadow, slider tengah 
adalah  posisi  midtones  sedangkan  slider  kanan  menunjukkan  posisi 
highlight.

b)Untuk mengatur brightness masukkan nilai pada kolom output levels. Slider 
sebelah  kiri  adalah  batas  tingkat  kegelapan,  sedangkan  sliders  kanan 
adalah batas keterangan pada gambar.

B. Color Balance
Tata urut:
1. Klik menu Tools diikuti color Tools
2. Pilih Color Balance
Color  Balance  disediakan  untuk  pengaturan  brightness  dan  contrast  atau 
posisi highlight, midtones, shadow. Cara menggunakan Color Balance adalah 
dengan menggerakkan Penanda Pilih/slider pada kotak isian Modify Selected 
Range's Color Levels. Ada 3 warna menuju 3 warna; Cyan ke Red, Magenta ke 
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Green, Yellow ke Blue. Gerakkan salah satu dari 3 Penanda Pilih/Slider yang 
tersedia dan klik right pada Isian Preview untuk menyaksikan efek akibat dari 
pemindahan tombol Penanda Pilih/Slider. 
Untuk mengembalikan ke keadaan semula, klik Reset Range. 
3. Klik OK untuk pengesahan atau 
4. Reset untuk mengembalikan ke semula

C. Hue Saturation
Fasilitas ini untuk mengoreksi hue saturation dan lighness dari warna-warna 
utama spectrum warna dalam GIMP. Fungsi ini dapat juga membuat warna 
tunggal.
Tata urut:
1.Klik menu Tools diikuti Color Tools
2.Pilih Hue-Saturation
3.Pada kotak dialog Hue-Saturation 

Untuk lebih jelas dan faham terhadap fungsi ini, lakukan saja terhadap 
sebuah contoh image dan perhatikan apa yang terjadi pada image.

D. DESATURATE
Fasilitas  ini  untuk  membuat  gambar  berwarna  menjadi  hitam putih  tanpa 
mengubah mode warnanya.
Tata urut:
1. Masuklah ke dalam kotak dialog Hue-Saturation dengan cara seperti di atas
2. Pada kotak isian Modify Selected Color, tentukan isian Saturation dengan 
parameter -100 (minus 100).
Atau dengan cara
1. Klik menu Layer
2. Klik Colors
3. Klik Desaturate

E. CURVES
Hampir sama dengan fasilitas Levels. Fasilitas ini untuk mengatur brightness 
dan  contrast  pada  highlight,  midtones  dan  shadow.  Perbedaannya,  Levels 
digambarkan  dalam  bentuk  Histogram,  curves  digambarkan  dalam bentuk 
kurva. 
Tata urut:
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1. Klik Tools diikuti Color Tools
2. Pilih Curves
Cara menggunakannya dengan menggerakkan baris kurva yang melintang di 
tengah-tengah  layar  kurva,  dan  klik  Preview  untuk  menyaksikan  langsung 
perubahan yang dilakukan terhadap image.

F. INVERT
Invert untuk membuat efek negatif film dalam sebuah gambar.
Tata urut:
1.Klik menu Layer
2.Klik Colors
3.Pilih Invert

G. BRIGHTNESS – CONTRAST
Fasilitas ini untuk membuat koreksi tonal dengan cara sederhana.
Tata urut:
1.Klik Tools diikuti Color Tools
2.Pilih Brightness – Contrast
3.Tentukan dengan menggerakkan slider yang tersedia dalam kotak dialog.

Saksikan  dari  setiap  pemindahan  slider,  perubahan  warna  pada  image 
bersangkutan.

4.Untuk mengembalikan ke semula, klik Reset.
5.Untuk pengesahan klik OK

H. POSTERIZE
Berguna untuk mengelompokkan pixel yang berdekatan dan nilai brighnessnya
Tata urut:
1.Klik Tools diikuti Color Tools
2.Pilih Posterize

I. THRESHOLD
Fasilitas  ini  untuk  mengubah  gambar  berwarna  atau  gambar  hitam  putih 
normal menjadi hitam putih dengan nilai contrass yang tinggi. Semua pixel 
yang lebih gelap dari threshold yang kita tentukan akan dibulatkan menjadi 
warna hitam, sedangkan yang lebih terang akan dibulatkan menjadi warna 
putih.
Tata urut:
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1. Klik Tools diikuti Color Tools
2. Pilih Threshold

J. COLORIZE
Pewarnaan dengan cara sederhana
Tata urut:
1.Klik Tools diikuti Color Tools
2.Pilih Colorize
3.Cara menggunakannya dengan menggerakkan slider ke kanan atau kiri.

COLOR MODE
Color model atau model warna adalah  teori dasar mengenai warna. Sedangkan 
Color Mode adalah cara representasi warna pada GIMP atau program grafis 
lainnya yang berdasarkan color model. Macam-macam Color Mode:
1.Mode RGB (Red, Green, Blue)

Model ini merupakan kombinasi dari merah, hijau, dan biru. 
Gabungan warna merah dan hijau menghasilkan kuning, 
gabungan warna hijau dan biru menghasilkan warna Cyan, 
gabngan warna merah dan biru menghasilkan warna magenta. 
Gabungan ketiganya menghasilkan putih.
Tata urut:
1. Klik menu Image 
2. Klik  Mode
3. Pilih RGB

2.Mode CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, balck) 
Model warna CMYK merupakan kombinasi warna Cyan, Magenta, Yellow dan 
Black
gabungan Cyan dan Yellow akan menghasilkan warna hijau
gabungan Yellow dan Magenta akan menghasilkan warna merah
gabungan warna magenta dan cyan akan menghasilkan warna biru
gabungan ketiganya menghasilkan hitam
Untuk pengetahuan, mode CMYK belum digunakan dalam GIMP

3.Mode GRAYSCALE
Mode ini menyimpan informasi dua warna. Warna yang akan ditampilkan 
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hanya hitam dan putih.
Jika kita mengkonversi warna ke mode ini, maka warna yang dekat dengan 
hitam akan menjadi hitam, sedangkan warna yang mendekati putih berubah 
menjadi putih.
Tata urut:
1. Klik menu Image 
2. Klik  Mode
3. Pilih Grayscale

4.Mode INDEXED
Mode ini untuk pewarnaan yang bukan RGB, CMYK, GRAYSCALE. Jadi jenis 
warnanya memilih pada daftar kumpulan warrna atau mengeditnya sendiri.
Tata urut:
1. Klik menu Image 
2. Klik  Mode
3. Pilih Indexed

SCANNING
Pokok Bahasan :
1.Melakukan Scanning
2.Scanning yang berkualitas

MELAKUKAN SCANNING
scanning  berarti  mengimport foto atau gambar ke dalam komputer.  Gambar 
atau foto ini dijadikan bahan untuk diolah menjadi karya seni komputer grafis. 
Pengolahan gambar/foto ke dalam GIMP bertujuan untuk mendapatkan hasil 
berkualitas  yang  tidak  jauh  dari  aslinya  atau  bahkan  lebih  baik.  Untuk 
mendapatkan  kualitas  gambar  yang  bagus,  kita  dapat  menggunakan  Open 
Source Software  (OSS) Program GIMP, yaitu software bebas dan berlisensi GPL 
di  bidang  komputer  grafis.  Kita  memerlukan  program  tambahan  untuk 
memudahkan perhubungan GIMP dengan Scanner,yaitu Xsane-gimp yang dapat 
menghubungkan  scanner  dengan  aplikasi  GIMP,  sehingga  GIMP  dapat  secara 
langsung men-scanning dan mengedit image dari scanner.

SCANNING MEMENUHI KUALITAS
1.Resolusi gambar

Resolusi scanning harus seimbang dengan obyek aslinya. Resolusi yang lebih 

www.suramuhibbuddin.wordpress.com                      Indonesian Goes Open Source 

http://Www.suramuhibbuddin.wordpress.com/


Diktat Paket Pokok Open Desain Grafis GIMP LPK “LAILY” Tersono - Batang

besar dari aslinya akan mengakibatkan semakin besar print size dan 
overlapping.

RUMUS:

PERBANDINGAN X 2 X 133

Contoh:
Gambar yang akan di-scan berukuran 1 x 2 inci, setelah diolah, gambar tersebut 
akan di-scan dengan ukuran 3 x 6 inci. Raster yang digunakan 133 lpi. Maka 
resolusi yang dibutuhkan adalah:

3 x 2 x 133 = 798 dpi

2.Pengaturan preview
aturlah luas bidand scanning sesuai kebutuhan dan kemampuan karena 
semakin besar luas bidang yang akandi-scan, semakin besar pula RAM yang 
terpakai (berpengarug pada kecepatan scanning).

3.Color mode
Pergunakan mode warna sesuai kebutuhan. Misalnya untuk scan gambar 
hitam putih, gunakan mode Grayscale. Untuk scan text gunakan mode juga 
Grayscale.
Semakin besar RAM yang kita miliki, semakin besar pula kemampuan CPU 
untuk melakukan pembacaan scanning.

MANIPULASI TEXT
Pokok Bahasan :
1.Penggunaan text Artistik dan Paragraf
2.Efek dasar text

Dalam GIMP text dianggap sebagai gambar bitmap yang terdiri dari pixel-pixel 
yang  membentuk  text  tersebut.  Apabila  text  tersebut  kita  perbesar,   maka 
semakin  lama  text  tersebut  akan  terlihat  berundak-undak  dan  tidak  rata. 
Kehalusan dari bentuk huruf tersebut sangat tergantung dari resolusi gambar 
yang kita akan buat.
GIMP  memberi  pengaturan  terhadap  text  sehingga  dapat  diatur  seperti 
pengaturan  dalam  komputer  text.  Dalam  arti,  mengatur  text  dalam  GIMP 
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hampir sama seperti mengatur text dalam OpenOffice.org Writer.
Tata urut:
1.Klik menu Tools
2.Pilih Text
3.Seketika panah mouse berubah menjadi tanda Beam I.
4.Letakkan tanda itu ditempat mana kita hendak menuliskan text.
5.Maka akan muncul  kotak  isian untuk  text  dan kotak  dialog  Text  Options, 

untuk mengolah text. Text Options terdapat pada menu Toolbar GIMP, yang 
berada  terpisah  dengan  layar  pengeditan  image.  Bagian  layar  jendela  ini 
muncul saat pertama membuka aplikasi GIMP, sebelum membuka file image. 
Dan di sinilah sebenarnya ruang bagi semua kotak dialog dalam GIMP itu  
muncul di saat kita membuka sebuah fungsi aplikasi.

6.Kotak  dialog  Text  Options  menyediakan  jenis  huruf,  size  huruf,  perataan 
huruf, warna huruf, indent, line spacing, dll.

TRANSFORMASI UNTUK VARIASI TEXT
Transformasi untuk text sama penggunaannya seperti transformasi untuk image, 
dengan fungsi yang sama juga. 
Transformasi meliputi: Pemindahan, pembesaran/pengecilan size, pemutaran, 
pembalikan/flipping,  pemotongan  image,  pemiringan/shear,  pemutaran  ke 
dalam/perspective. Transformasi ini dapat dimanfaatkan untuk memvariasikan 
huruf. Lebih jelasnya, lakukan terhadap sebuah kata dan saksikan sendiri setiap 
perubahan pada text yang dibuat oleh fungsi tersebut.
Tata urut:
1.Klik menu Tools diikuti Tranform tools
2.Pilih salah satu fungsi untuk memvariasikan text 
3.Ada 5 titik ( 4 kotak dan 1 bulat) yang dapat digunakan untuk mengatur olah 

text.

BACKGROUND TEXT DENGAN COLOR
Text dapat di-background dengan color/pewarnaan.
Tata urut:
1.Klik Tools diikuti Color tools
2.Pilih Bucket Fill
3.Letakkan  panah  mouse  Bucket  Fill  di  lokasi  di  mana  hendak  dibuat 

background warna.
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BACKGROUND TEXT DENGAN PATTERN
Text dapat di-background dengan image, juga dapat dengan fungsi pattern.
Tata urut:
1.Klik menu Dialogs
2.Pilih Patterns

VARIASI TEXT DENGAN FUNGSI FILTERS
Hampir semua fungsi dalam menu Filters dalam GIMP dapat digunakan untuk 
memvariasikan text/kalimat. Preview yang tersedia di setiap pembukaan fungsi 
tersebut, memberikan kemudahan dalam pengolahan text. 
Tata urut:
1.Klik menu Filters
2.Pilihlah yang disukai dari sekian banyak fasilitas fungsi filtering dalam GIMP 

dan saksikan hasilnya lewat beberapa preview dalam kotak dialog yang akan 
tampil bila mengaktifkan fungsi tersebut.

VARIASI TEXT DENGAN SCRIPT-FU
Dalam  GIMP,  selain  Filters  untuk  mengolah  text,  dapat  juga  menggunakan 
fasilitas  fungsi  Script-Fu.   Hampir  kesemua  fungsi  dalam  Script-Fu  dapat 
digunakan untuk mengolah text.
Tata urut:
1.Klik menu Script-Fu
2.Klik salah satu fungsi yang tersedia dan pilih menu spesifkasinya

TRANFORMASI obyek
Pokok Bahasan :
1.Teknik Transformasi obyek

2.Tranformasi meliputi : 
Pembalikan (flip), 
pemutaran (rotate),
pemindahan (move), 
pembesaran atau pengecilan (size), 
pemiringan obyek (shear),
pemiringan masuk obyek (perspective), 
pemotongan (crop&resize)
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Tata urut:
1.Klik Tools diikuti Transform tools
2.Pilih fungsi yag tersedia untuk proses transformasi terhadap obyek.

Semua fungsi di atas, menggunakan cara seperti tata urut ini.
3.Maka akan muncul  tanda jaring  di  sekitar obyek  bersangkutan,  klik  tanda 

jaring pada image dalam lembaran kerja. Adanya jaring itu sebagai tanda 
bahwa proses transformasi siap dilakukan terhadap obyek.

4.Lakukan proses transformasi dengan menggunakan panah mouse atau mengisi 
parameter yang tersedia dalam kotak dialog.

MENGGUNAKAN FIILTER
Pokok Bahasan :
1.Penerapan filter
2.Filter-filter standard

Filter adalah efek yang diterapkan pada image atau pada layer image maupun 
text. Beberapa sifat menu filter yang perlu kita ketahui:
1.Filter pada layer diterapkan pada layer yang aktif dan terlihat/visible
2.Filter tidak dapat diterapkan pada gambar bitmap, endexed-color dan 16 bit 

chanel images
3.Beberapa filter hanya bekerja pada gambar RGB
4.Setiap filter diproses dahulu didalam RAM
5.Penerapan filter pada gambar yang berukuran besar akan memakan waktu 

lama dalam pemprosesannya

CARA PENERAPAN FILTER 
Secara umum, Filter diterapkan dengan tata urut sebagai berikut:
1.Pilih daerah seleksi atau layer yang akan kita beri efek filter
2.Pilih menu filters, kemudian pilih sub menu filters yang akan kita gunakan.
3.Setelah  kotak dialog  fungsi  filters  tampil,  tentukan parameter  yang  perlu 

diberikan  atau  klik  slider  sambil  (biasanya)  menyaksikan  preview  yang 
tersedia. Satu filter akan menampilkan kotak dialog option yang berlainan

4.Klik OK untuk pengesahan filter yang kita tentukan

FILTER-FILTER STANDARD
1.EFEK BLUR

Efek Blur ini mengandungi 7 buah fungsi yang menghasilkan gambar seakan-
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akan menjadi  kabur.  Blur  dapat juga memberi  efek gerakan atau Panning 
dalam fotografi.

2.EFEK SOFT
Efek soft digunakan untuk menghaluskan gambar dengan teknik seperti filter 
soft lens pada fotografi. Filter ini sering digunakan pada jenis-jenis foto close 
up yang menampilkan wajah seseorang.
Dengan teknik soft filter, gambar menjadi lebih lembut dengan warna serta 
garis-garis wajah yang berkesan lembut dan bersih. Efek dengan  filter ini 
dapat disimulasikan dengan memanfaatkan efek Gausian Blur.
Tata urut:
a. Buka file imagenya
b. Klik menu filter diikuti blur lalu pilih IIR atau RLE Gaussian Blur, sehingga 
akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

3. MOTION BLUR
Motion Blur memberi efek kekaburan yang diakibatkan oleh gerakan obyek 
atau gerakan kamera yang mengikuti obyek (panning).
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4.RADIAL BLUR
Radial  Blur  merupakan  simulasi  dari  zoom  atau  memutar  kamera  saat 
pengambilan gambar.
Tata urut:
Klik Filters diikuti Blur dan pilih Motion Blur, kemudian  beri tanda 
right/centang Radial pada kotak isian Blur Type.

5.EFEK DISTORT
Filter  ini  akan  mendistorsi  bentuk  obyek  secara  geometris  dan  dapat 
membentuk kenampakan obyek yang spesifik.
Tata urut:
Klik Filters diikuti Distorts, dan tentukan pilihan diinginkan pada submenu.
a. Ripple, untuk memberi efek seperti riak air
b.  Whirl  (angle),  membentuk  distorsi  obyek  yang  berputar  pada  poros 
tertentu
c. Waves, membentuk riak air gelombang pada air yang menetes pada satu 
titik
d. Blinds, pembelahan image 
e. Curve Bend, efek kurva pada image 
f. Emboss, efek image timbul dengan warna grayscale
g. Mosaic, menutupi image dengan efek kekaburan yang kasar 
h. Pagecurl, penggulungan image 
i. Polar Coords, efek pelipatan dan pelingkaran gambar
j. Shift, efek image seolah obyek di dalam air dengan riak air
k. Video, efek seolah ada pengaruh gelombang video
l. Pinch (Pinch amount), efek pengerucutan image ke dalam atau keluar
m. Wind, efek seolah sebagian image terkena tiupan angin
Semua efek di atas dapat dilihat langsung dalam praktek!

6.EFEK GLASS
Filter ini untuk memanipulasi obyek seolah-olah berada dalam sebuah kaca 
jernih. Ada 2 efek; gelas tile dan gelas lensa.
Tata urut: 
Klik Filters, pilih Effect Glass, dan aturlah sesuai keinginan

7.LIGHTING EFFECT
Efek penempatan lampu di posisi tertentu pada image. 
Tata urut:
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Klik Filters, diikuti Light Effect.
8.EFEK RENDER FLARE

Efek ini digunakan untuk memanipulasi obyek 2 dimensi. FlareFX merupakan 
efek simulasi dari refleksi cahaya yang disebabkan oleh sinar terang.
Tata urut:
Klik Filters diikuti Light Effects dan pilih FlareFX.

MEMBUAT EFEK FOTO TUA
GIMP menyediakan pengaturan efek foto di antaranya supaya foto terlihat 
sudah berumur lama.
Tata urut
1. Klik Script-Fu
2.Pilih Décor, pilih Old Photo

MEMBUAT EFEK PENCAMPURAN OBYEK DENGAN WARNA TERTENTU
Proses ini dinamakan Blend, sehingga dengan model transparan, seolah image 
menjadi transparan di suatu bagian imagenya, yang kenai efek. Efeknya berupa 
bayang-bayang.
Tata urut:
1.Klik menu Tools
2.Klik Paint Tools
3.Pilih Blend
4.Pada kotak dialog Blend, terdapat banyak kotak isian 
5.Opacity, penuhkah parameter ke nilai 100
6.Pada toolbar color,tukar warna putih semua
7.Gradient, gunakan FG to Transparent
8.Mode, normal
9.Shape, Linier
10.Cara  penggunaannya  ialah  letakkan  penanda  fungsi  Blend  aktif  di  suatu 

daerah tertentu dari image yang hendak dicampur warnanya, drag/tarik ke 
daerah  tertentu,  maka  daerah  antara  dua  ujung  itu  yang  akan  dicampur 
warnanya.
Efek ini sangat sesuai untuk penggabungan foto dengan variasi yang menarik 
pada perbatasan antar foto.

FASILITAS PAINTING/MELUKIS TANGAN
GIMP menyediakan fungsi-fungsi untuk melukis dengan kanvas tangan yang 
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sangat interaktif dan hasil mempesona.

Fungsi-fungsi tersebut mempunyai kotak options dalam menu toolbar di awal 
membuka  GIMP.  Melalui  kotak  options  pengaturan/setting  fungsi  painting 
dilakukan.

The foreground& Brush dialog 
Bacnground Pattern dialog 
color selection Gradient dialog 
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Beberapa fungsi tersebut adalah:
1.Fungsi Bucket Fill, untuk menyiram lokasi dengan tumpahan warna ke seluruh 

ruang yang jenis warnanya sama. 
2.Blend, untuk mencampurkan warna tertentu dengan warna asli dalam image 
3.Pencil, untuk melukis bebas pada lembaran kerja/image 
4.Paintbrush, untuk melukis bebas juga
5.Eraser, untuk menghapus sebagian/seluruh image atau lukisan 
6.Airbrush, untuk melukis bebas juga
7. Ink, untuk melukis bebas dengan format ujung kanvas dapat diatur/olah 

dengan berbagai variasi kanvas dalam kotak dialog Ink Options. Fungsi ini 
cocok untuk melukis kaligrafi

8.Clone, untuk membuat cloning/penyamaan bentuk sesuatu sesuai pengaturan 
dalam kotak dialog Clone Options

9.Convolve, untuk lukis dengan Blur ataupun Sharpen

Tata urut menukar warna: klik The color selection Dialog pada kotak GIMP
Tata urut menukar jenis/pola brush: klik Brushes Dialog pada kotak GIMP

EFEK PAINTING DICAMPUR FILTERS
Painting yang sudah tergambar dalam lembaran kerja, akan lebih variatif dan 
menawan dengan memberi efek-efek filters.
Tata urut:
1.Seleksi obyek
2.Klik Filters, pilih sub menu dan klik pilihan 
3.Klik OK untuk pengesahan

FUNGSI DRAWING DIBERI EFEK FILTERS
GIMP tidak menyediakan fungsi Drawing, sehingga  perlu copy-paste dari lain 
dokumen. Misalnya, kotak, lingkaran, dll
Tata urut:
1.Seleksi obyek
2.Klik menu Filters, dan pilih fungsi-fungsi dalam menu filters
3.Perhatikan apa yang terjadi pada obyek Rectangles (sebagai contoh) yang 

difilter dengan efek Distorts diikuti Waves.

www.suramuhibbuddin.wordpress.com                      Indonesian Goes Open Source 

http://Www.suramuhibbuddin.wordpress.com/


Diktat Paket Pokok Open Desain Grafis GIMP LPK “LAILY” Tersono - Batang

PENCETAKAN

Pokok Bahasan :

Printing dalam GIMP 

Proses pencetakan merupakan proses akhir dari sebuah pengolahan panjang 
terhadap sebuah image. Proses ini banyak membutuhkan pengalaman untuk 
menghasilkan output yangsesuai dengan perencanaan desain sebelumnya.

Pengaturan Pencetakan
Tata urut:
1.Klik menu File
2.Pilih Page Setup
3. Isilah kotak isian yang tersedia sesuai keadaan yang ada dan kita inginkan, 

tentang kertas, arah pencetakan, jenis printer, dll.
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