
 
Merubah Wajah Seperti Tokoh Terkenal 
Publish: 17 Desember 2009 | Author & Copyright: Mohamaad Hadi S | Status: FREE extreme 
tutorial 
 
http://www.ilmugrafis.com/photoshop_foto5.php?page=efek-polaroids-fotoKali ni kita akan 
membuat manipulasi foto Orang Terkenal, Osama bin laden pasti kalian semua udah pernah 
mendengar bahkan dah pernah kenalan sama itu orang, yap benar sekali dia itu adalah Burunan 
no 1 yang diburu Amerika serikat. Pasti seru jika kita membuat foto teman atau orang terdekat 
kita seperti orang diatas. Pasti FBI atau CIA akan memburunya …….. ha .. ha … ha …. !!! 
hanya bercanda 
 
Langkah - Langkahnya dengan Photoshop : 
 
1. Siapkan Foto yang akan kita oplos dan seleksi foto hanya bagian kepalanya saja !!! dan 
letakkan hasil seleksi di foto osama. 
* Untuk cara menyeleksi terserah anda menggunakan tool apa saja, disini saya menggunakan 
opsi path !! 

 
Karena ukuran foto berbeda, maka sesuaikan foto kepala dengan ukuran kepala osama. 
 
 
2. Samakan warna foto kepala dengan foto osama ! 
cerahkan foto dengan LEVEL (Ctrl+L) 



 
 
Menyamakan warna foto Kepala menggunakan COLOR BALANCE 

 
 
 
3. Menempelkan/ menempatkan foto kepala ! 
Kita GANDAKAN LAYER ( CTRL+J ) foto osama dan beri  nama mask. Dan letakkan layer 
mask di atas layer 1 (gambar kepala). Dan tempatkan foto kepala (layer 1) dikepala osama dan 
kita hidden (sembunykan layer mask ). Setelah posisi kepala sudah pas kita munculkan kembali 
layer mask. 



 
 
Langkah selanjutnya kita hapus hanya bagian wajah layer mask dengan opsi Erase (E). 

 
 
Setelah itu apabila warna kurang sesuai kita samakan lagi sehingga warna semakin menyatu. 
Untuk cara nya masih sama dengan cara diatas (no.02). 
 
 
4. Menambah janggut 
Kita gunakan CLONE STAMP TOOL (S) u/ memanjangkan janggut sampai di bawah mulut .. 
Penggunaan Clone Tool Sudah disinggung di kategori Photoshop Dasar 
 
5. Selesai deh, dan untuk pengaturan warna dan posisi apabila masih kurang pas lakukan 
penyesuaian dan tambahkan sedikit variasi tulisan atau VARIASI LAIN terserah anda !! 
Hasilnya:  



 
Agenk - Bin Ladden 
 
Untuk penambahan accessories di tutorial selanjutnya !!!! (Cooming Soon)  



 
Hehehe... Sabar... 

Selamat mencoba tutorial photoshop 

Created By: Mohamaad Hadi S  
P.S: Sering2 ke ilmugrafis untuk belajar ya...  
Semangat, terimakasih Semoga Bermanfaat... 


