
 

 

 

 

Hindarkan anak anda dari kecanduan gadget dan gali kemampuan desain mereka 
dengan belajar photoshop. Skill yang dikuasai: penggabungan foto, membuat 
desain kartu ucapan, membuat desain foto pahlawan untuk dipajang di kelas, 

perbaikan foto rusak dan membuat desain foto karikatur 

Materi Kursus 

PERTEMUAN KE : MATERI KURSUS RINCIAN MATERI 

 ±1  Pengenalan 

Desain Grafis 

& Photoshop 

 Materi dasar yang akan diajarkan 

pada pertemuan pertama ini adalah 

konsep desain grafis, dasar 

penggunaan photoshop. 

 Anak-anak akan mampu membuat 

desain penggabungan foto, membuat 

pamflet. 

± 2  Layer dan 

Teknik Seleksi 

 Belajar menyeleksi objek dan 

mengganti backgroundnya. dengan 

teknik ini anak-anak bisa membuat 

desain kartu ucapan selamat ulang 

tahun ke guru, teman, orang tua atau 

yang lainnya. 

± 3  Retouch Photo  Materi ini akan fokus mempelajari cara 

memperbaiki foto rusak agak bisa 

lebih bagus. Misalnya: menghilangkan 

noda, memperbaiki pewarnaan foto 

dan membuat desain foto pahlawan 

untuk dipajang di kelas. 

± 4  Membuat 

desain 

karikatur 

 Dengan teknik filter dan smudge tool 

peserta kursus akan diajarkan cara 



 

 

membuat desain karikatur berbasis 

bitmap yang sangat menarik. 

± 5  Pen Tool dan 

Text Lanjutan 

 Pen tool adalah alat seleksi yang 

sangat penting untuk dikuasai saat 

memilih objek yang sulit. Selanjutnya, 

dengan menggabungkan semua 

konsep, peserta kursus akan diajak 

untuk membuat desain kartu nama, 

sampul buku atau desain permainan 

lainnya. 

 

BIAYA KURSUS 

Kelas Regular Rp. 950.000,- 

Kelas Privat Rp.1.500.000,- 

 

MODUL PDF & VIDEO 

Setiap pertemuan peserta kursus akan mendapatkan materi berupa file pdf dan video 

latihan. Materi tesebut boleh dicopy untuk dibawa pulang dan jika ada kendala saat 

berlatih dirumah, peserta kursus boleh bertanya kepada instruktur atau 

bahkan datang langsung ke tempat kursus. 

 

PERSYARATAN 

Calon peserta harus sudah memahami dasar mengetik dengan word dan dasar 

Windows misalnya: Penggunaan windows, mengetik, membuat folder, penggunaan 

penyimpanan external dan pencetakan dokumen serta dasar internet. 

 


