
MEMBUAT BINGKAI MENGGUNAKAN 
SHAPE PADA PHOTOSHOP 

1. Buka Program Photoshop (di sini saya menggunakan photoshop CS3) 
2. Dari menu klasik import gambar yang ingin dijadikan objek kerja kita dengan cara pilih file-open  

 

3. Lalu duplicate gambar background atau tekan tombol ctrl+j  

 

4. pilih pada layer 1, lalu klik rectangle tool dan pilih custom shape tool 

 
5. selanjutnya pilih model shape yang ingin kita pakai, karena kita akan membuat bingkai maka saya memilih square 

thin frame. 

 
6. dengan square thin frame tadi saya membuat sebuah bingkai pada gambar kucing ini. Coba Perhatikan gambar di 

bawah ini, Bingkainya masih berwarna hitam, ikuti langkah selanjutnya untuk memodifikasi bingkai tersebut. 



 
7. Untuk memodifikasi bingkai klik kanan atau double klik pada layer shape 1 dan pilih blending option... 

maka akan muncul jendela layer style. 

 
8. Pada jendela layer style ini anda bisa memodifikasikannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda sendiri. 

Apabila anda seorang pemula, silahkan ikuti langkah-langkah yang saya uraikan dibawah ini : 
A. atur Drop Shadow seperti pada gambar dibawah ini, atau anda bisa mengaturrya sesuai selera anda. 

 
 
Pada Style centang Drop Shadow, aturlah Blend mode = Multiplay, Distance = 23, Spread = 14, size = 27 dan noise = 20. 
Opps!!!......jangan tekan ok dulu ya,,,masih panjang lho…. 
Sekarang ikuti lagi perintah di bawah ini………… 
 

B. Agar nantinya bingkai tidak kelihatan kaku saya memberikan efek bevel and emboss, untuk lebih jelasnya 
perhatikan gambar dibawah ini : 

 



Pada styles centang Bevel and Emboss tros atur aja komponen-komponennya seperti gambar yang tertera di 
atas. 

 

C. sekarang kita berikan pattern pada bingkai dan satin, pengaturam masing-masing efek tersebut 
perhatikan gambar di bawah.  

Untuk Pengaturan Pattern, pada Style centang Pattern Overlay atur Opacity = 96 Scale = 313 dan pilih bentuk 
pattern yang akan digunakan . lihat gambar berikut :  

 

Pengaturan Satin : Opacity = 51%, Angle = 19º, Distance = 11, dan size = 14. 

 

Sekarang baru Klik OK…. 

 

 

 

 

 



D. Pembuatan bingkai telah selesai.  
Ini dia hasilnya........... 

 

 

 

Akhirnya selesai juga, Capek deh!!!... Nyusun kalimat di atas...........  

selamat mencoba............ 
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di 

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan  dalam penulisan tutorial ini dan untuk itulah 
saya mengharapkan kritik dan sarannya. Jadi, apabila ada kritik dan saran Or pertanyaan silahkan kirim ke       
e-mail saya : 

ari_jambi@yahoo.co.id 

Atau 

machroezar@yahoo.co.id 
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