
 

 

Saat jalan-jalan ke web, kadang ketemu tombol dengan efek glassy yang menarik. Atau ga 

jaduh-jauh, bagi pemakai yahoo widget ataupun sistem operasi vista hal ini bukan hal yang 

jarang ditemui. Tapi bagaimana sih menciptakan efek yang kayak gitu. Misteri itu akan 

terjawab dalam tutorial kali ini ^_^ dipembahasan ini, ku akan mengajak rekan-rekan 

sekalian untuk membuat efek panek kaca (glass) yang cantik tersebut. Efek ini sebenarnya 

bias juga diproduksi dengan menggunakan layer style, akan tetapi pada tutorial ini hanya 

akan dibahas mengenari pembuatan secara manual dengan menggunakan tool-tool yang 

tersedia di photoshop. Gampang ko’, cumin butuh 3-4 layer aja ;) oia, meski aplikasi yang 

kugunakan adalah Adobe Photoshop CS3 extended, nih tutorial dapat diaplikasikan pada 

photoshop 7 dan yang lebih baru, Karena tool-tool yang digunakan ada pada tiap versi 

photoshop tersebut. 

Detail mengenai tutorial 

Judul Glassy bar tutorial 

Aplikasi - Adobe Photoshop (versi 7 dan lebih baru) 

- Spesifik uji coba pada Photoshop CS3 

Sistem operasi Windows Vista SP1 (optional) 

Prerequisite skill Minimal basic fungsi tool photoshop 

 

 

 

http://www.diskusigrafis.com


OK, sekarang saatnya memulai ^_^ nyalakan photoshop kamu dan buat canvas baru, ukuran 

terserah. Kalo ku sih 500px width dan 200 px height. Catatan: Unit satuan PIXELS. 

Kemudian ikuti langkah-langkah dibawah ini satu persatu. 

I. Gambar diatas adalah canvas yang baru berukuran 500*200 px.  

 

II. Sekarang buat layer baru di panel layer dan kasih nama “bentuk dasar”.

 
III. Selanjutnya, pada tool bar, pilih “Rounded Rectangle Tool”, dan atur Radius (bisa 

ditemukan di panel atas photoshop) menjadi 15px. 

 

Set radius : 

 



IV. Set warna foreground menjadi abu-abu gelap (sebenarnya ga masalah mau diset 

warna apa juga, ntar ga kepake ko’, karena nih cuman guide bentuk aja) dan 

kemudian buat kotak dengan ukuran dab bentuk sesuai keinginan kamu. Untuk 

tutorial ini, berikut gambar yang aku buat. 

 

V. Buat layer baru lagi diatas laye rbentuk dasar dan beri nama “gradient”. 

 

VI. Setelah layer gradient dibuat, pilih layer itu dan set warna foreground menjadi merah 

gelap dan background menjadi kuning (warna yang digunakan dalam tutorial). Sudah 

siap? Sip. Sekarang, buat seleksi pada bentuk dasar. Kamu bisa lakukan ini dengan 

menahan tombol “Ctrl” + (Mouse) klik pada layer bentuk dasar. Catatan: pastikan 

layer gradient kamu masih layer aktif (terpilih)! 



 

VII. Sekarang tekan “G” pada keyboard untuk mengaktifkan gradient tool. Kemudian klik 

dan tarik dari atas kebawah canvas untuk membuat gradasi warna pada layer gradien. 

Lakukan beberapa kali hingga mendapat hasil yang kamu inginkan. JANGAN 

SAMPEAI DESELECT. KITA BUTUH ARE SELEKSI TERSEBUT. Petunjuk: 

Tahan tombol “Shift” saat membuat gradasi agar gradasi dapat dibuat dengan lurus. 

 

VIII. Dah selesai ??? sebagai referensi aja, ntar panel layer kamu akan terlihat seperti ini. 

 



IX. Kalo semua udah lancar, saatnya melanjutkan ^_^ Sekarang buat layer baru lagi diatas 

layer gradient dan beri nama highlight - ga ngefek tapi lah nama -  Kalo udah, pilih 

layer tersebut lalu balik lagi ke canvas. 

 

X. kuingatin kalo sekarang kondisi seleksi masih ada (kalo ilang buat lagi seleksi pada bentuk 

dasar), kita bakalan motong seleksi itu jadi setengah. Lakukan ini dengan menekan tombol 

“M” atau aktifkan tol marquee, dan dengan menahan tombol “Alt”, mulai buat seleksi baru. 

Gunakan gambar dibawah sebagai referensi. 

  

 



XI. So far so good? Nice! Sekarang kita perkecil area seleksi sebesar 1 pixel. Buka 

Select>Modify>Contract pada menu Photoshop. Sebuah window pop-up kecil akan 

muncul dan beri nilai 1 sebagai nilai dan tekan OK.  

 

XII. Setelah aea seleksi menjadi lebih kecil 1 pixel, tekan huruf “D” dan diikuti oleh “X”. 

kedua shortcut ini akan merubah warna foreground dan background menjadi default 

hitam dan putih serta menukar keuda nilai tersebut.  

 

XIII. Lalu klik “G” untuk mengaktifkan gradient tool. Kemudian lihat pada area bar atas, 

akan terlihat menu seperti gambar dibawah ini. Klik pada panel gradien (sesuai yang 

diebri label pada gambar dibawah). 

 

 

 



XIV. setelah di klik, akan muncul pop-up pilihan preset gradient,pilih sesuai gambar 

dibawah. 

 

XV. Lalu kembali lagi ke kanvas, area seleksi harus masih aktif. Jika tidak ulangin langkah 

X hingga XII. Pastikan layer highlight adalah layer aktif, berikan gradient pada layer 

tersebut. cukup cantik dan tampil glassy kan ^_^  

 



XVI. Untuk shadow, buat layer baru dan beri nama shadow. Pastikan layer shadow berapa 

diatas layer bentuk dasar dan dibawah layer gradien. Lalu pastikan layer shadow 

sebagai layer aktif. 

 

XVII. Sekali lagi, tahan tombol “Ctrl”+ (Mouse) klik pada layer bentuk dasar untuk 

membuat area seleksi sesuai bentuk dasar. Setelah area seleksi terbentuk, tekan 

tombol “Shift” + “F6” secara bersamaan untuk membuka pop-up setting feather. 

Masukkan 3 (atau angka yang sesuai) sebagai nilai dan klik OK. Sekarang area seleksi 

akan memiliki edge yang lebih halus untuk shadow. 

 

XVIII. Kemudia tekan tombol “Shift” + “F5” secara bermsamaan untuk mengisi area seleksi 

dengan warna. Akan muncul pop-up pengaturan fill seperti gambar dibawah. Pada 

Contents pastikan “Black” terpilih, dan pada Blending section, set mode menjadi 

“Normal” dan “Opacity” menjadi 85%. Lalu klik OK ;) 

 



 

XIX. Sekarang glassy bar udah hampir, dengan sedikit shadow dibelakang untuk 

menambah kesan cantik dan 3D. tekan tombol “Ctrl” + “D” untuk deselect dan tekan 

kursor panah kebawah 1 kali (untuk sedikit menurunkan shadow) dan hasil menjadi 

lebih cantik  

 

 



 

Nih contoh hasil akhir tutorial : 

 

 

Have fun! Jika ada pertanyaan, silahkan posting di forum!  

Klik disini untuk membuka topik untuk tutorial ini. 

 

 

 

http://www.diskusigrafis.com/board/index.php?topic=180.0

