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Kompetensi dasar :

- Menunjukkan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis
Indikator :

i. Dapat mendeskripsikan pengertian tentang CorelDRAW
2. Dapat menjalankan CorelDMW
3 Dapat menyebutkan bagian-bagian yang ada pada tampilan layar CorelDRAW
4. Dapat mengidentifikasi Title bar
5. Dapat mengidentifikasi Menu bar
6 Dapat mengidentifikasi Tool bar
7. Dapat mengidentifikasi Property bar
8. Dapat mengidentifikasi Docker
9. Dapat mengidentifikasi Status bar
10. Dapat mengidentifikasi Scroll bar
11. Dapat mengidentifikasi Ruler
12. Dapat mengidentifikasi Color Pallate
13. Dapat mengidentifikasi Croshair
14. Dapat mengidentifikasi Printable
15. Dapat mengidentifikasi Tool box

A, Mengenal Desain Grafis
1. Beberapa totoh telah menyatakan pendapatnya tentang pengeftian desain grafis.

a. Menurut Suyanto desain grafis didefinisikah sebagai "aplik;si dari keterampilan s6ni dan
komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri:.npiikasi -aplikasi ini d'apat meliputi
periklanan dan penjualan.produk, menciptakan identitas visual untuk institusi , produk
dan perusahaan, dan lingkungan grafis desain informasi dan secara'visual
menyempurnakan pesan dalam pubf ikasi.

b. Menurut Jessica Helfand desain grafis didefinisikan sebagai kombinmasi kompleks kata-
kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dal ilustrasi yang membutuhkan
pemikiran khusus dariseorang individu yang bisa menggabungkanele-men-elemen ini,
sehingga meqgkg dapat menghlsilkan sesuat[ yang khuiis #daibdguna mengejutkari
atau subversif atau sesuatu yang mudah diingat.-

c. Menurut Blanchard desain grafls didefinisikin sebagai suatu seni komubikatif yang
berhubungan dengan industri, seni dan proses dalam menghasilkan gambaran visuaj
pada segala permukaan

Berdasarkal kgtiOa pendapat para ahli tersebut dapat dirumuskan bahwa desain garfis
adalah salah satu bentuk seni lukis (gambar) terapan yang memberikan kebebasan kdpada
sang p-era-ncang (desainer) untuk memilih , menciptakan atau mengatur eiemen rupa sepeti
ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu peimukaan dengan"tuluan untuk ciiprod'uksi
dan dikomunikasikan sebagaisebuah pesan. Gambar maupun tandi yang digunakan bisa
berupa.tipografi atau media lainnya seperti gambar atau fotografi. Dbsain giafis umunvi
diterapkan dalam dunia periklanan, perancangan packaging, perTilman dan laii-lain

Prinsip-prinsip dasar dari sebuah.desain grafis adalah keseimbangan (balance) ritme
(rhytem) tekanan (e,mphasis) proporsi (proportion) dan kesatuan (unity) s"etrinlga memi:entuk
sebuah aspek struktural komposisiyang lebih luas.

2. Kategori DesainGrafis
Secara umum desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori antara lain sebagai

berikut:
a" Printing (percetakan) memuat desain buku , majalah, booklet,

perikanan dan publikasi lain yang sejenis.
b" Web desain memuat desain untuk halam web
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identifikasi (logo) EGD (Environmental Graphic Design) memuat desain profesional yang

mencakup desain Qrafis, desain arsitek, desain industri dan arsitek taman.
Desain produk pemakertan dan sejenisnya
Film (pefilman) memuat desain film seperti CD, DVD dan CD multimedia untuk promosi.

3. Jenis Grafis
Secara sistematis grafis dibedakan menjadidua macam yaitu grafis bitmap dan grafis vektor

a. Grafis Bitmap

Gambar jenis bitmap dapat disebut dengan tiruan gambar asli dalam bentuk digital.
Gambar tersebut terbentuk atas kumpulan sejumlah titik-titik yang sangat kecil pada

suatu kolom atau lajur tertentu.
Untuk menampilkan citra atau gambar jenis bitmap tergantung jumlah titik-titik

penyusunan gambar tersebut. Semakin banyak suatu titik dalam suatu luasan, semakin

tajam dan nyata gambar tersebut. Banyaknya titik dalam 1 inci (luasan) disebut dengan
dot per inci (dpi).

Gambar jenis bitmap terdiri atas kumpulan titik-titik , Apabila gambar dibesarkan akan

terlihat titik-titik penyusun gambarnya.

Beberapa format gambar bitmap yang umum digunakan (sebagai ebtensi file) yaitu

Graphical Interchange Formatr (CIF), Tagged Image File Format (TIFF) dan Windows

Bitmap (BMP) dan Joint Photographic (Experts) Group (JPG).

Gambar jenis bitmap sering digunakan karena mempunyai kelebihan yaitu :

1. Mampu menangkap warna dengan nuansa alami
2. Sesuai serta cepat ditangkap untuk ditampilkan pada monitor komputer kalian.

Oleh karena itu gambar jenis bitmap sering digunakan sebagai background layar
monitor komputer. Meskipun mempunyai kelebihan tersebut gambar jenis bitmap juga

mempunyai kekuarangan yaitu :

1. Membesarkan atau mengecilkan ukuran gambar dapat memengaruhi kualitas
gambarnya.

2. Mempunyai ukuran file yang relatif besar

3. Apabila dilakukan pemadatan (kompresi) file, kualitas gambar jenis bitmap dapat
menurun.
Gambar dengan jenis bitmap dapat diolah kembali dengn memberi efek, memotong

dan menambahkan objek pada gambar menggunakan perangkat lunak pengolah grafis
jenis gambar bitmap. Perangkat lunak tersebut dapat berupa GIMfl Corel Phoropaint,
atau Adobe Photoshop.

b. Grafis Vektor
Gambar vektor adalah gambar yang di susun oleh sekumpulan garis, kurva atau

bidang'tertentu yang menggunakan serangkaian perintah yang didefinisikan dengan
persamaan matematis.

Pada gambar vektor, titik pada gambar tidak didefinisikan pada suatu kolom atau
lajur tertentu. Oleh karena itu, apabila mengalami pembesaran gambar vektor tidak
menurun kualitasnya.

Gambar veKor dapat dikenali dengan melihat ekstensi filenya. Secara umum terdapat

beberapa ekstensi file yang sering digunakan diantaranya Encapsuled Postscript (EPS),

Windows Metafile.
Format (WMF) Hewlett-Packard Graphics Language (HPGL) dan Macintosh Graphics

file format (PICT) dan CorelDRAW (Cd|,
Sepetti halnya gambar bitmap, gambar vektor mempunyai kelebihan teftentu antara

lain sebagaiberikut :

1. Sifatnya scalable artinya kalian dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa
memengaru h i kualitasnya

2. Dibandingkan bitmap ukuran file gambar vektor relatif kecil oleh karena itu gambar' jenis vektor mudah diunduh melalui internet.
3. Dapat diubah menjadi tampilan tiga dimensi dengan perangkat lunak tertentu
4. Sifat warnanya solid sehingga cocok untuk menggambar logo, kartun dan gambar

sederhana lainnya.

c.

d.
e.

U
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Gambar 1.1 Shortcut CorelDRAW X4 B
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Gambar 1.2 Kotak dialoque Quick Start



3.

Untuk memulai bekerja d.engqn lembar kerja kosong yang baru maka pilih dan klik New
Blank Document, maka akan ditampilkan lembar kerJd belikut:

Gambai 1.3. Lembar Kerja CorelDraw

b. Menjalankan CorelDraw X4 MelaluiTombol Statt.
Menjalankankan CorelDraw X4 melalui tombol Start dapat dikerjakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut :

1) Klik Start
'2) KlikAllProgram
3) Klik CorelDraw X4, maka akan ditampilkan Kotak dialok quick start seperti pada gambar

7.2.
4) Klik ganda blank document, maka ditampilkan lembar kerja CorelDraw seperti pada gambar

1.3.

Komponen pada Tampilan Layar CorelDraw X4

. ..famqilgn pqd? gambar 1.3, apabila dipisah-pisahkan akan terdapat 13 komponen seperti
terlihat di bawah ini. Komponen-kompone! llu adalah sebagai berikut: Title bai (baris jubul,)

lrgperty bar, Menu bar (baris mg!u), 
. 
Color Pallate, Tool bar, Slroll bar veftikal , nuhi (pengigariii,

Printable page, Tool box, Scroll bar horisontal, Control page, Status bar; dan Sizing'buttlo-n
7. Title Bar

Title bar atau b.aris judul terletak di bagian paling atas sebelah kiri. Bagian ini berisi tentang
nama program aplikasidan nama file yang sedang aktif.

. Pada gambar tersebut terdapat tulisan graphic2 berafti file yang sedang aktif adalah file
dengan nama graphic2.. Selain menampilkan nama file yang sedan! at<t]t titte b6r juga dilengkapi

{"ng.al control menu box dan tombolcontrolyang berrungsi unfuk m6ngatur;an-dera apiir.jii
Corel Draw. Control menu box initerdiri atas pilihan Restolb, Move, Sizel tvtini'mize, Maiimize
dan Close.
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Scroll Bar

Gambar 1.4. Title Bar
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Move

Size

Minimize

Maximize

Close

berfungsi untuk mengembalikan
ukuran jendela aplikasi ke bentuk
semula sebelum diubah
ukurannya.
digunakan untuk memindahkan
jendela aplikasi
pilihan ini berfungsi untuk
mengubah ukuran jendela aplikasi
berfungsi untuk mengubah
tampilan jendela aplikasi ke ukuran
terkecilyang
diletakkan pada taskbar.

berf ungsi u ntu k meng u ba h

tampilan jendela aplikasi satu layar
penuh

berfungsi untuk menutup jendela

aplikasi yang sedang aktif.

Sedangkan tombol kontrol terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :

Menu Bar
Menu bar merupakan satu komponen window yang berisi menu-menu yang biasa disebut

dengan drop-down menu. Menu bar pada CorelDRAW X4 terdiri dari LZ menu, yaitu File,
Edit, Wew, Layoul Arrangq Effect, Bitmaps, Text, Table, Tools, Window, dan Help.Untuk
mengoperasikan menu-menu tersebut dengan cara klik menu yang dituju. Dengan mengklik
menu tertentu maka akan terlihat sub-sub menunya. Di samping dengan mengklik menu,
sub-sub menu dapat ditampilkan dengan menggunakan atau menekan tomol shortcut key-
nya. Sebagai contoh, untuk menampilkan sub-sub menu dari menu File dapat dilakukan
dengan menekan tombol Alt dan tombol F bersama-sama. Apabila tombol Alt dan tombol E
ditekan bersama-sama, mika akan ditampilkan sub-sub menu pada menu Edit, Apabila tombol
Alt dan tombol T ditekan bersama-sama, maka yang terlihat adalah sub-sub menu dari
menu Text.

lw*w

Gambar 1.5. Menu Bar

Tool Bar
Tool bar adalah kumpulan ikon-ikon yang berupa gambar untuk mempermudah dan

mempercepat kerja.
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Gambar 1.6. Tool Bar

4. Property Bar
Property Bar merupakan jenis Tool bar yang muncul karena berkaitan langsung dengan

tool pada tool box yang sedang aktif. Tiap-tiap tool pada tool box mempunyai property bar
yang berbeda-beda.
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Beberapa hal yang menyebabkan terjadi-
nya korupsi :

- Gaji pegawai yang relatif sangat kecil
- Tidak ada kontrol yang cukup untuk

mencegah penyuapan atau penyogok-

an
- Lemahnya ketertiban hukum
- Lemahnya profesi hukum
- Lingkungan tertutup, terbatas pada

kepentingan sendiri dan jaringan
teman lama

- Rakyat yang tidak pedull, tidak tertarik
atau mudah dibohongi

Gambar 1.7. Propefi Bar

Keterangan :

Restore l

3.

Restore

PENDIDIKAN KARAKTER

furi ltnrupoi



5. Docker
Docker merupakan bagian pada tampilan lembar

kerja CorelDR.AW yang muncul karena berkaitan

langsung dengan sub menu yang sedang aktif.

Sebagai contoh, dengan diklik menu Effects, sub

menu Blend maka akan terlihat Docker Blend. Klik

menu Effect, sub menu Extrude, maka akan terlihat
Docker Extrude, Dengan diklik menu Arrange, sub

menu Shaping, maka akan terlihat Docker Shaping.

Gambar 1.8. Docker Shaping
6, Status Bar

Status bar biasanya terletak di bawah. Bagian ini memberikan informasi kepada pengguna

CorelDRAW tentang status dari suatu operasi.
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Gambar 1.9. Status Bar

7, Scroll Bar
Scroll bar adalah merupakan bagian daripada CorelDRAW yang berguna untuk

menggulung layar terutama pada bagian yang tertutup oleh tepi window. Scroll bar ada dua

macJm yaitu scroll bar veritikal dan scroll bar horisontal. Scroll bar vertikal biasanya terletak

di sebelih kanan. Scroll bar horisontal terletak di bagian bawah yaitu tepatnya di sebelah

kanan controll page. 
E_ ,tE

g, Ruler 
ambar 1.10. Scroll Bar Hor:isontal E

t
Ruler atau penggaris adalah bilah yang berskala yang digunakan untuk membantu dalam !

pembuatan obyek-1iang memerlukan'kefepatan ut<ura-n. dda dua macam ruler yaitu ruler I
horisontal dan ruler vertikal. Berikut ini adalah ruler horisontal. E

n
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Gambar 1.11, Ruler Horisontal 
IDqaa ?aa*tal wPage Control

Page control berupa tombol atau navigasi yang berfungsi untuk mengontrol hataman $
secara tepat. Berikut ini gambar page control beserta keterangannya. 
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70. Palate Warna (Color Pallatu)
Color Palletes adalah kumpulan warna yang

digunakan pada proses pembuatan warna desain pada

CorelDRAW. Palate warna biasanya terletak disamping
. kanan halaman pencetakan. Kondisi default, pallete color

menggunakan satu metode warna , yaitu CMYK. Berikut

ini adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan mode

warna lain untuk Pallete Color,

a. Klik menu Windows
b. Klik Pallete Color

c. Klik mode warna yang diinginkan

e
-
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M
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Gambar 1.13 Palate Warna

Menuju Halaman

. awal

Gambar 1.12. Ruler Horisontal
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77, Ctoshair
Croshair terletak di sudut kiri atas perpotongan

antara penggaris horisontaldan vertikal. Bagian ini

digunakan untuk mengubah posisi koordinat (0, 0)
pada Editing window.

Gambar 1.14. Croshair

72, PrtntbblePage
Printable Page adalah lembar kerja tempat

pembuatan desain atau obyek. Gambar atau obyek
yang akan dicetak harus ditempatkan pada bagian
ini. Kita dapat membuat gambar diluar area Printable
page, namun ketika kita akan mencetak gambar

tersebut, maka gambar harus digeser ke Printable
Page. Atau dengan kata lain, gambar yang terletak
diluar Printable Page tidak akan tercetak.

Gambar 1.15. Printtable Page

73. Tool Box
Toolbox merupakan kumpulan dari ikon-ikon atau gambar simbol peralatan yang akan

digunakan untuk pembuatan gambar atau obyek, pengeditan obyek dan pengaturan obyek.
Pada bagian ini ada beberapa tool atau ikon yang di bagian bawahnya terdapat tanda anak
panah atau segitiga hitam. Tanda anak panah inijika diklik dengan Pick tool akan terlihat ikon

atau tool lagi. Tool box biasanya ditampilkan di sebelah kiri layar atau lembar kerja. Namun
posisi tool box ini dapat dipindah atau digeser, misalnya ditempatkan di bagian atas. Tool
yang terdapat pada tool box dan kegunaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Untuk memilih satu atau beberapa obyek.

Untuk memodifikasi obyek.

Untuk membuat coretan pada obyek

Untuk memotong objek

Untuk memperbesar atau memperkecil
tampilan obyek.

Untuk membuat garis secara bebas.

Untuk memberikan warna objek

Rectangle Tool Untuk membuat persegi panjang atau
bujur sangkar.

trlEx

HI PickTool

/-, 
I

Shape Tool

m Smudge Brush

u, Crop Tool

F, Zoom Tool

el Freehand Tool

@ Smartfilltool

q,l



q,l Ellips Tool Untuk membuat lingkaran.

*.1 Polygon Tool Untuk membuat segi banyak,

ffi Complext star tool Untuk membuat obyek bintang yang

komplek,

ffil Basic shape tool Untuk membuat bentuk dasar

I1s\ I

[&l Arrow shape Untuk nrembuat obyek berbentuk panah

& Text Tool Untuk membuat teks artistik dan teks
paragraph.

ffi Interactive Envelope Tool Untuk mengatur perintah Envelope.

ffi Table tool Untuk membuat tabel

#l Interdctive Blend Tool Untuk mengatur perintah Blend

/Ll Eyedropper tool

*,1 Outline Tool Untuk mengatur garis tepi suatu obyek.

.& FillTool Untuk mengatur isian atau warna suatu
obyek secara interaktif.

#.- Interactive fill tool Untuk memberikan warna isiobjek secara

interaktif

Gambar 1.16 Bagian-bagian dalam Tool box dan fungsinya

74, Sizing Button (Tombol llkuran)
Sizing button terletak di sebelah kanan atas lembar kerja yang terdiri dari tiga bagian

yaitu Minimize, Restore Down, dan Close. Minimize berguna untuk mengecilkan tampilan,
restore down untuk mengembalikan tampilan seperti semula, dan close berguna untuk
menutup lembar kerja,

m

Gambar 1.17. Tombol Ukuran
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TugasMandiri

Kerjakan tugas di bawah dengan tepat !

1. Apakah maksud dari perintah New from template ?

2. Apakah kegunaan daritombol restore ?

3. Bagaimana cara mengaktifkan menu bar ?

4. Apakah kegunaan dari Interactive Connector Tool ?

5. Apakah yang dimaksud dengan Color Pallete ?

-lawab:

X: TugasKelompok :-

Menyi mpu lka n keg unaa n progra m Aplikasi Corel D RAW

a. Tujuan
Siswa dapat menjelaskan kegunaan program aplikasi CorelDRAW dengan benar.

b. Langkah Kerja
1. Bentuklah kelgrynok dengan anggota 3 - 4 orang .Cari dan bacalah berbagai referensi

tentang CorelDRAW.
Referensiyang dibaca :

a.

2. Untuk menambah wawasanmu tentang CorelDRAW, Buatlah pertanyaan kemudian ajukanlah
pada gurumu dengan sopan !

a. ..;...."......'.'. ,...,!.,i....,,,,.

b' """""""""':"'
3. Diskusikan bersama kelompokmu tentang kegunaan dari prpgram aplikasi CorelDRAW .

Kemudian buatlah kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompokmu.
Kesimpulan hasil diskusi :

4. Komunikasikan hasil diskusimu didepan kelas dengan percaya diri I

H.-I[8,
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c

d

e.

t.

i. ALT+T

j. ALT+V

K. ALT+W

l. F1

m. F5

J: T[sas Portofolio

1. Lakukan pengamatan pada lembarkerja CorelDRAWX4 atau CorelDrawyang ada pada komputer
Andal Kemudian tulislah hasilnya !'Apa yang akan terjadi apabila tombol-tombol ber:ikut di tekan
bersama-sama ?

h. ALT+O :



CrWTod Fl*,ffi

2. Jodohkan ikon-ikon berikut dengan nama-nama tool yang tersedia di bawahnya dengan cara

menulis hurufnya saja!

Srupe sdit.". m

,h f_*f -ry_

10 1.1. t2

ffit{sllrryl!@ffil ltrr+tl
ffiffi

t%l
I srn-- ffin I

ll" +ll---r--r
34 3517 18 19 20 2L

Nama tool:

a. Dimension

b. Polygon

c. Star

d. Complex star

e. Graph paper

f. Spiral

g. Basic shapes

h. Arrow shapes

i. Flowchart shape

j. Bannershape

k. Callout shape

l. Uniform fill

22 23 24 25 26

m. Fountain fill

n. Pattern fill

o. Tecxture fill

p. Past script fill

q. None

r. Color fill

s. Smaftfill

t. Smart drawing

u. Shape

v. Smudge brush

w. Roughen brush

x. Transform

2t.

22.

y. Crop

z. Knife

aa. Eraser

bb. Viftual segement delete

cc. Freehand

dd. Bezier

ee. Artistic media

tr Pen

gg. Polyline

hh. 3 point curve

ii. Connector

13.

T4, 26.

27.

28.

79.

16.

17.

18.

19.

30.

31.

32.

33.

34.

35.23.

24.

27 28 29 30 31 32 33

****
L2 3 4

15 16

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



3. Lakukan observasi pada komputer tentang sub-sub menu yang ada pada setiap menu dengan
cara mengklik menu satu per satu. Kemudian tulislah tiga menu dan submenunya! !

lawab: ..,.............

B-

B

oM** x9:*

*"rr., [S6*]*ll{X
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Diskusikanlah dengan teman di kelompokmu teptang
masalah berikut! Kemudian tulislah kesimpulan.,hasil
diskusinya !

Masalah=
Bagaimanakah cara menampilkan Docker berikut ?

KedmpulantF
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-1. Untuk kembali ke tampilan, sehingga seluruh
dokumen terlihat menggunakan zoom ..,.

a. menu bar
b. toolbox

d. drawinE area
e. page number

a. 50o/o

b. To Height
d. To Page

e. 200o/o

d. desainer

e. animator

c. To Width
Pernyataan yang benar mengenai gambar
berbasis vektor adalah ....
a. ekstension file berbentuk jpg dan bmp
b. ukuran file biasanya besar
c. terdiri atas sekumpulan titik-titik
d. tidak bergantung resolusi sehingga tidak

pecah jika diperbesar
e. bila ukuran gambar diperbesar ukuran

file membesar

Orang yang bekerja menciptakan atau
mengatur elemen rupa di atas suatu
permukaan dengan tujuan untuk diproduksi
dan di komunikasikan sebagaisebuah pesan

disebut sebagai ....

c. property bar
Berikut ini adalah program grafis berbasis
vektor adalah ....

a. Adobe Photoshop
b. Microsoft Paint

c. CorelPhotopaint
d. Paintbrush
e. Corel Draw
Fasilitas yang belum disediakan pada aplikasi

Corel Draw adalah ....
a. wizard tutor notes
b. slide show
c. hot key
d. menu
e. roll

7. Berikut ini adalah objek-objek yang dapat
dibuat dengan mudah menggunakan Corel
Draw kquali....
a, garis kurva bebas
b. garis lurus
c. garis miring
d. garis lengkung
e. huruf-huruf arab

5.

6.

a. ilustrator
b. arsitek
c. pelukis

Untuk mengatur ukuran kertas saat
membuat desain baru maka dilakukan
dengan mengklik paper size yang berada
pada ....

Hr3=l

A. Berilah tanda silang pada (x) pilihan jawaban atb, c, d dan e yang paling benar!
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L Untuk menampilkan posisi keftas vertikal
dapat dipilih pada opsi ....
a. portrait
b. landscape

c. conveft to paletted
d. landscep

e. palette on-screen
9. Default layout style dari.Corel Draw adalah

a"' siAe fold card
b. booklet
c. tent card

10, Untuk memperbesar tampilan dengan cara

u.' f.f if, kanan mouse
b. dobelklik mouse
c. klik kiri mouse
d. scroll ke bawah dari mouse
e. scroll ke atas dari mouse

11. Jika anda termasuk siswa yang mempunyai
karakter kerja keras, maka anda ....
a. Datang ke sekolah tepat waktu
b. Mengantuk ketika menerima pelajaran
c. Penuh perhatian pada pelajaran,

bersungguh-sungguh untuk bisa
menguasai materi, mengerjakan semua
tugas dan pertanyaan dengan serius.

d. Meminta jawaban siswa Iain dan
kemudian memberikannya kepada siswa
yang tidak bisa mengerjakan soal,

e. Toleransi kepada siswa yang beragama
lain,

12. Gambar atau desain yang akan dicetak ke
kertas harus ditempatkan pada bagian ,.,.
a. ikon print
b. tool box

d. printable paEe

e. task pane

c, print layout
13. Sub menu Order merupakan bagian dari

menu....
a. Arrange
b. File

c. Edit
14. Gambar yang berisi titik-titik yang dibentuk

berdasarkan rumus matematika disebut ....
a. gambar grafik d. gambar vektor
b, animasi

c, palet warna
15" Bagian berikut ini disebut .,.,

16. Berikut ini adalah perintah yang dilakukan
pada waktu menjalankan CorelDraw X4
melalui tombol Starl, kecuali. "..
a. klik ganda shortcut
b. klik ganda [\ew Graphic
c. klik Start
d. klik Program

e. klik CorelDRAW X4
17, Pertama kali yang dilakukan pada saat

menjalankan CorelDraw X4 melalui shortcut
adalah ....
a. klik New Blank Documen
b. klik Start
c. klik ganda New
d" klik ganda Corel
e. klik ganda shortcut CorelDRAW X4

18. Di dalam membuat desain grafis, salah satu
software yang tepat untuk digunakan adalah

a. Adobe PageMaker
b. CorelDRAW
c. Microsoft Word
d. Microsoft Excel

e. Microsoft Acces
19. Ikon berikut ini dapat ditemukan pada

bagian.....

&#w$w
Tampilan ini disebut dengan ..""

d. filltilling
e. fullpage

d. View

e. Window

d. toolbox
e. menu

a" tool box
b. worksheet

a. pick tool
b. shape tool

d. shortcut
e. toolbar ext

d. tool box
e. menu tools

c. dekstop
20. Freehand, Shape tool, Polygon. PickTool dan

Shapes tool dapat dilihat pada bagian ....

a. task pane

b. shortcut
c. menu

e. gambar asli 22. Nama daritool atau ikon berikut adalah ....

c. tool bar
21. Komponen pada lembar kerja CorelDraw X4

yang berupa kumpulan dari bermacam-
macam tooldisebut ....

d. ikon

e. tool box

Aftistic media tool
Interactive contour tool
freehand tool
shapes tool
pick tool

a.

b.

c.

status bar
property bar
toolbar

a.

b.

c.
d

o

a-ffi
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a. restore
b. sizing button
c. menu bar
d. tool bar
e. close

24. Berikut inidisebut .....

tool box
status bar
control palette

controll page

title bar

y' lrstilSyr'lrh!{iuracttr Ctrl+Fl1

merupakan bagian darimenu ,...
a. Arrange
b. Via^/

c. Layout

d. Text
e. Window

26. Apabila tombol ALT ditekan bersama-sama
dengan tombol V, maka akan terlihat sub-
sub menu darimenu ....
a. Hle d. Layout
b. Edit e. Arrange
c. VieA/

27. CTRL + S berafti ....
a. mencetak
b. menuju lembar kerja baru
c, membuka file
d. menyimpan
e. menutup lembbr kerja

28. Sub menu "Align and Distribute" terdapat
pada menu ,...
a. Help d. Text
b. View e. Ele

c. Arrange
29. Sub menu berikut yang bukan merupakan
. bagian dari menu Effects adalah ....

a. Save d. Blend

b. Adjust e. Envelope
c. Contour

30. Ikon atau tool berikut yang digunakan untuk
menulis teks adalah ....

31. Untuk membuat garis artistic digunakan ikon
atau tool yang diberi nomor ....

34

32. Berikut ini yang tidak terdapat pada toolbox
adalah ....
a. texture fill dialog
b. callaout shapes

c. spiraltool
d. ellips tool
e. Cut (CTRL + X)

33. Untuk menampilkan sub-sub menu pada
menu Edit dapat dilakukan dengan menekan
tombol ALT bersama-sama dengan tombol

,.' r
b.B
c.C

34. Menekan tombol F9 berarti ,...
a. Memilih Text tool
b. baru
c. copy
d. simpan dokumen
e. Fullscreen preview

35. Untuk menampilkan Docker dapat dilakukan
dengan terlebih dahulu klik menu ....

ry
'l

a. 1

b.2
c.3

\qr & jLj llt
5

d.4
e.5a.

b.

c.

d.
e.

d.E
e.A

c. Edit

36. Perhatikan nama-nama ikon atau tool
berikut:
1. TertureFillDialog
2. Fill Color Dr'alog

3. pattern FillDiatog
4. Fountain FillDialog
5. shapeTool
Yang bukanmerupakan bagian dari Fill Tool
adalah ....
a. 1

b.2
c.3

37. Sub menu "Dockers" pada CorelDRAW X4
. adalah merupakan bagian darimenu ....

a. Text
b. Hle

a. Window
b. Edit

c. Vie\ /

d. Layout
e. Window

d. Text
e. Fh

d.4
e.5

w

&

#

d4

& 38. Perintah cut atau CTRL+X dapat ditemukan
pada menu ....
a. Arrange
b. Edit
c. VieA/

d. Layout
e. Effects

25. Sub menu

Tombol berikut

ffi
23.

b.

c.

e.



39. Untuk membuat teks yang terdiri dari 40' Berikut in,i yang bukan merupakan menu

beberapa paragraph digr"rnakaii .. ".
pada corel draw adalah ....

d. Arrange
e. Tool bar

a. shape tr:ol
b. pick tool
c. envelope taol

Jawablah pertanyaam-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

Jelaskan yang dimaksud dengan desain grafis I

Jawab:

d. text tooi
e" polyEon tool

a, File

b. Edir

c. Layout

B.

1.

2. Apakah yang dimaksud dengan layer palette ?

Jawab:

? Apakah fungsi dari tombol Eyerdropper Tool ?

lawab:

4.

5.

Apakah artidari perintah-perintah berikut ini pada CorelDRAW ?

a. F9

b" Ctrl + e

c. Ctrl + X

d. Ctrl + Z

Tulislah macarn -macarn menu yang ada pada bagian menu bar CorelDRAW X4!

Jawab:

6. Sebutkan nama-nama tool pada tool box berikut!

t*, 4. q i= & il, A a, q, A E \ I 0. {h, o*,1re

Jawab:

7. Apakah kegunaan daritool berikut ini ?

a. Text tooi

b. Polygon tool

c. Freehancitool

d. Crop tool

8. Bagaimanakah cara menampilkan toolbar ? leiaskanl
Jawab:

,,,lTeknolo$iInfoimasi &n,i Uni s:iil

-=---



!'lata Felajaran
Kelas I $emester
Standar Kormpetensi

Kompetensi dasar :

- Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuatan grafis

Indikator :

1. Pick Tool 13. Interactive Distortion Tool

2. Freehand Tool 14. Interactive Envelope Tool

3, Rectangle 15. Interactive Extrude Tool

4. Ellips 16. Interactive Drop Shadow Tool

5, Polygon 17. Interactive Transparancy

6. Spirals 18. Outline
7. Callout shapes i9. Fiil Tool : Fill Coloq Fountain fill, Pattern fill,
8. Arrw shapes Texture fill, Fostscript fill.
9. Flow chart shape 20. Shape tool
10. Star shape 21. Ikon Copy

11. Interactive Blend Tool 22. Ikon Paste

12. Interactive Contour Tool

MA,TERI

Di dalam menggambar garis merupakan unsur gamhlar yang paling penting. Dengan garis dapat
menggambar dan mendesain berbagai macam kreasi. Apiikasi Corel Draw menyediakan bermacam
tool yang dapat dipakai untuk membuat garis tersebut ,

l. Pick Tool
Pikc tool digunakan untuk memilih obyek. Setelah obyek

dipilih maka selanjutnya obyek dapat diperbesar, diperkecil,
diber! warna, diputar, diberi effect, dipindahkan, dicopy, dan

sebagainya.

2. Freehand Tool
Freehand Tool digunakan untuk membuat garis secara

bebas atau garis patah. Untuk membuat garis patah'"patah

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Klik Freehand tool.
b. Klik di lembar kerja dan geser ke tempat lain.
c. Klik ganda dan geser ke tempat lain, dan seterusnya.
d. Klik di tempat lain untuk mengakhiri garis.

m
L*J

Gambar 2.1. Pick Tool

t
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Ganrbar 2"2, Freehand Tool

- -L)
,t'

t,"
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Garnbar 2.3, eontoh Garis tsebas
Karakteristik masyarakat Indonesia memiliki
bermacam keragaman yang bisa me-
nimbulkan berbagai macam ancaman,
tantangan, hambatan dan gagasan dalam
membangun integrasi nasional. Hal utama
disadari yaitu perbedaan itu disamakan atau
dibedakan tetapi dihormati dan diharga!
sebagai antipasi munculnya ancaman,
tantangan, harnbatan dan gangguan
keutuhan NKRI menjadi tanggung jawab

seluruh warga, ralEat Indonesia

PENDTDIKAN

''Ieknologi"lnformasidan Komunikasi" Untuk SMA Kelas Xll / Gasal (A.07)



3. Rectangle
Rectangle digunakan untuk membuat bentuk empat persegi panjang atau bujur sangka

Dengan melakukan langkah teftentu, bujur sangkar dapat diubah menjadi segitiga sama kaki.

Gambar 2.4. Rectangle Tool

a, MembuatEmpatPercegi Panjang
Membuat empat persegi panjang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) KliktoolRectangle
2) Klik di lembar kerja dan tahan mouse.
3) Geser ke posisi lain sehingga terbentuk ernpat persegi panjang.

Gambar 2.5. Contoh empat persegipanjang

b' 
{;rtrY:;r:il:;:rXry"::Lnsan cara hampir sama seperti membuat empat persesi panjanr

diatas. Hanya saja pada waktu menggeser mouse sambil menahannya (drag) disertai dengar
menekan tombol CTRL pada keyboard.
Langkah-langkahnya :

1) Klik tool Rectangle

2) Klik di lembar kerja dan tahan mouse
3) Tekan tombol CTRL dan geser (drag) ke posisi lain sehingga terbentuk bujur sangkar.

Gambar 2.5. Contoh Bujur Sangkar

4. Ellips
Ellips digunakan untuk membuat ellips atau lingkaran. Untuk membuat ellips dapat dilakukar

dengan cara sebagai berikut :

a. Klik Ellips tool
b. Klik di lembar kerja dan tahan mouse
c. Geser mouse atau drag sampaiterbentuk ellips

Sedangkan untuk membuat lingkaran dapat dilakukan cara yang sama, hanya saja padi

waktu melakukan drag disertaidengan menekan tombolCTRL pada keyboard.

&
Gambarz.o. tttrps Tool

Gambar 2.2 Contoh Ellips dan Lingkaran

Eltr;3



Polygon
Tool polygon dapat digunakan untuk

membuat polygon atau segi banyak yang lain.
misalnya segitiga, bintang, sebi eham Oan
sebagainya. Membuat polygon s6gi lima dapat
dilakukan dengan cara seb'alai ben'kut:
a. Klik polygon tool
b. Tempatkan pointer pada lembar kerjac. Drag mouse untuk membuat polygon

fi
$

il

$

6

g'

$

$

Gambar 2.8. Polygon Tool

sedangkan untuk rnembuat polygon sama sisi, dapgt dilakukan dengan cara yang sama,hanya saja pada saat drag disertii o6igan menekan tombor crRL.

Gambar 2.9. Contoh polygon
Untuk membuat polygon segi banyak.yang la,in dapatdilakrkan dengan cara memasukkanangka sudut atau node'-polygg"n ving dikuhqlq.5ipffinimeri. entry box yang ada padaProperty bar, misalnya r0 untuk mbmduat segi 10, IatL tetan rnter.
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Gambar 1.10. Contoh bentuk segi l0
Spiral
"oTIj' 

'o,ral 
digunakan untuk,me.mbuat garis berbentuk spiral. pembuatan bentuk snirar oanat 

$

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Klik Spiral tool

3;?ryff5xtffxll?fi?*J::lT:,[.J*.,0,,,, ffi E

B

Gambar 2.11. Spiral Too/ Gambar 2.12. Contoh Bentuk Soirat t)
callout shape .-r"-' 

ll

d'r,k'y:fJ,,:;1ru:fl3iliif;Ll,U1[ T""#3ii1'"?,?ll1k 
carrout Pembuatan bentuk cailout d.e.t 

lla. Klik tool callout shape 
[Jb. Tempatkan polnter pada lembar kerja &c. Drag mouse untuk membuat bentu'k callout

Gambar 2, 1 3. Callout Shape Tool Gambar 2. 14. Contoh Bentuk Callout

"Teknotogi lnformasi dan Komunikasi',

ffi



8. Arrow Shape
Tool Arrow shape digunakan untuk membuat bentuk anak panah.

panah dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Klik tool arrow shape
b. Tempatkan pointer pada lembar kerja
c. Drag mouse untuk membuat bentuk anak panah

Gambar 2.16. Contoh Bentuk Arow

Pembuatan bentuk anak

Gambar 2.15. Arrow Shape Tool

9. Flowchaft Shape
Tool Flowchart shape biasanya menjadi satu kelompok dengan tool basic shapes, arrow

shapes, star shapes, dan callaout shapes. Tool Flowchaft shape digunakan untuk membuat bentuk
flowchart. Pembuatan bentuk flowchart dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

a. Klik tool flowchart shape

b. Tempatkan pointer atau klik mouse pada lembar
kerja dan tahan mouse tersebut.

c. Drag mouse untuk membuat bentuk flowchaft.

Gambar 2.17 Flowchart Shape Tool Gambar 2.18. Contoh Flowchaft

10. Star Shape
Star shape, digunakan untuk membuat bentuk bintang. Pembuatan bentuk bintang dapat

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Klik tool star shape
b. Tempatkan pointer pada lembar kerja
c. Drag mouse untuk membuat bentuk binatang

Gambar 2.19. Star tool

11. Interactive Blend Tool

Gambar 2.20. Contoh Bentuk Star

Interactive Blend Tool digunakan untuk membuat deretan obyek diantara obyek awal dan
obyek akhir. Pembuatan blend dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Buat dua buah bentuk (obyek awal dan obyek akhir).
b. Buat garis untuk membuat jalannya atau arah blend.
c. Klik blend tool pada tool box.
d. Drag obyek awal ke obyek akhir.
e. Atur supaya rapi.

Gambar 2.21. Interactive Blend Tool
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/ttl

-,_--
{t

)alruHx

Gambar 2.22. Contoh Bentuk Blend



L2. Interactive Contour Tool
Tool Interactive Contour digunakan untuk membuat contour (kesan timbul). Pembuatan

contour dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Buat obyek yang akan dibuat contour
dan klik dengan pick tool.

b. Kliktoollnteractive.
c. Atur dengan property bar.

Gambar 2.23. Interactive Contour Tool

13. Interactive Distortion Tool
Gambar 2.24. Contoh Contour

Tool Interactive Tool digunakan untuk membuat distorsi suatu obyek. Pembuatan distorsi
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Buat obyek yang akan dipakai sebagai
materi pembuatan distorsi.

b. Klik tool Interactive distorstion
c. Drag obyek yang akan dijadikan distorsi

Gambar 2.25 Interactive Distortion Tool

L4, Interactive Envelope Tool
Interactive Envelope Tool digunakan untuk membuat efek envelope. Pembuatan envelope

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Buat obyekyang akan dibuat envelope.
b. Klik tool interactive envelope.
c. Klik obyek
d. Tarik atau drag keluar atau kedalam

bagian yang berupa garis patah-patah.
e. Klik pada pick tool untuk keluar dari

envelope.

Gambar 2.2T Interactive Envelope Tool Gambar 2.28. Contoh Obyek Envelope

Contoh tampilan hasil envelope berupa text artistik

-'ntffI-lhpltrf,rl'nom

*M
Gambar 2.26. Contoh Obyek Distorsi

Gambar 2.29. Contoh Envelope Berupa Tert



15. Interactive Extrude Tool

Gambar 2.34.
In tera cti ve Tra n s pa ra n cy Too /

18. Outline Tool

Interactive Extrude Tool digunakan untuk membuat efek extrude suatu
extrude dapat dilakukan dengan cara sebagai berikJf : 

-

p. Buat obyek dan seleksi dengan pick tool.
b. Klik tool extrude
c. Drag obyek untuk membuat extrude
d. Edit seperlunya

obyek. Pembuatan

ffi
Gambar 2.30

il
16

L7,

In teracti ve Extrude Tool

. fnteractive Drop Shadow Tool
Gambar 2.31. Contoh Obyek dengan Ertrude

Tool ini digunakan untuk membuat efek bayangan (shadow). pembuatan efek shadow dapatdilakukan dengan cara sebagaiberikut :

g. Buat obyek dan pilih dengan pick tool.

i 5ii5JXlJ:lTffiXI";'#t;:rX?V;.,.. 

1 0ffit_
Gambar 2.32 Gambar 2.33

Interadive Drop Shadow Toot Contoh OOyei aeig;-O*p Shadow
Interactive Transpara ncy Tool
Tool ini digunakan untuk membuat efek transparansi suatu obyek. pembuatan efek transparansidapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

g. Buat obyek
b. Klik tool transparansi
c. Drag obyeksesuai keperluan lrc

Gambar 2.35. Contoh Obyek dengan Transparansi

outline tooldigunakan untuk membuat atau mengatur g.aris luar atau garis tepisuatu obyek.cara,pengaturan outrine dirakukan dengan cara seba[iiGiir.ri ,p. lg.Jeksi atau pitih obyek dengan pick [oot.b. Klik tool outline
c. Pilihlah warna dan klik OK untuk memberi

warna garis atau pilih ukuran tebalgaris.

&, # ,'- *t .t1\*I ;t it*-.1 tr*f

Gambar 2. 36. Outline Tool Gambar 2.32
Contoh Obyek dengan berbagai outline
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19. Fill Tool
Fill tool digunakan untuk mengatur atau memberi warna pada suatu obyek. Warna yang

diberikan dapat berupa warna mutlak, fountain, pattern, texture dan postcript texture.

a, Warna Mutlak
Untuk mernberikan warna mutlak dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan mengklik
obyek yang akan diberi warna dan mengklik warna yang dikehendaki pada color pallate.

Fountain Fill
Untuk memberikan warna obyek dengan Fountain Fill dapat dilakukan dengan cara sebagai

a, Pilih atau klikdengan picktoolobyekyang akan diberiwarna.
b. Klik ikon Fountain, maka akan ditampilkan kotak dialog seperti berikut ini.
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Gambar 2.38 Kotak Dialog Fountain
Gambar 2.39

Contoh Obyek dengan Fountain Filll

Texture
Untuk memberikan warna obyek dengan texture Fill dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
1) Klik obyek dengan pick tool.
2) Klik ikon texture dan pilih jenis texture pada daftar texture (Texture List)
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Gambar 2.41.

Contoh obyek dengan Terture ColorGambar 2.40 Kotak Dialog Terture Fill
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d. Patfurn Fill
Pemberian warna dengan pattern fill dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Pilih obyek dengan pick tool
2) Klik fill, klik ikon Pattern Fill

3) Pilih dan atur warna pada kotak Pattern Fill

4) Klik oK

Gambar 2.43.
Contoh Obyek dengan Pattern FillBitmap

PostcriptTerture
Pemberian warna dengan postcript texture dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Pilih obyek dengan pick tool
2) Klik Fill tool, klik postcript

3) Pilih dan atur warna pada kotak postcript texture
4) KrikoK

Gambar 2.44. Kotak Dialog Postcript Terture

20. Shape Tool

Gambar 2.45.
Obyek dengan Postscript Spider web

Shape Tool digunakan untuk memodifikasi suatu obje( seperti

menggeser node garis atau kurva, memutus segmen garis atau

kurva, menggabung dua node yang berdekatan, merubah garis

lurus ke lengkung atau dari lengkung ke lurus, menambah node

baru pada segmen, menghapus node pada segmen, menutup
kurva, meruncingkan sudut, merubah sudut dengan derajat
simetris, merubah bentuk suatu obyek dan sebagainya.

{t,
Gambar 2.46. Shape Tool
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Gambar 2.42. Kotak Dialog Pattern Fill
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a, Menggeser Node Garis atau Kurua
Setelah suatu garis dibuat secara bebas dengan menggunakan Freehand Tool, maka untuk
menggeser node garis dapat dilakukan dengan cara se-bagai berikut i, 1) Klik shape tool
2) Klik node yang akan digeser dan tahan mouse
3) Geser:ke posisi yang dikehendaki

Gamfur 2.47. Garis sebelum digeser
b, Memutus.&gmen Garis atau Kurua

Gambar2.48 Garis setelah digaer

f{ery1{ug.segmen.garis atau kurua dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Klik Shape tool
Z) Klik pada segmen sehingga muncultitik hitam
3) Klik tombol atau ikon Break Curve pada Note Edit
4) Geser garis yang diputus

Md\
BD{

Gambar 2.49. Segmen Garis

Gambar 2;50. Ikon Break Curue

Gambar 2.51.
Contoh ueiutui iigmen oans

Menyambung Dua Node Berdekatan
Meny-.ambunE:dua node yang berdekatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1) Klik shapetool
2) Seleksidua node'yang akan disambung

3) Klik ikon join Two nodes

Gambar 252. Contoh Menyambung Garis
d, Merubah Garis Lurus ke Garis Lengkung

Merubah.garis lurus menjadi garis lengkung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Klikshapetool
Z) Klik pada segmen garis sehingga muncul titik hitam
3) Klik ikon eonvert line to curve pada node edit

4) Tarik segmen garis ke posisi yang diinginkan sehingga terbentuk garis lengkung.

Segmen garis lengkung

'\---\
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Segmen garis lurus
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Gambar 2.53. Contoh melengkungkan garis

e. Merubah Garis Lengkung ke Garis Lurus
Merubah garis lengkung ke garis lurus dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

.1) Klik shape tool
2) Klik pada segmen lurus sehingga muncultitik hitam

3) Klik ikon Conveft curve to line pada node edit atau proper,, Out 
I I

4) Tarik segmen sehingga garis menjadi lurus

Segmen garrs lengkung

Gambar 2.54. Contoh meluruskan Garis

Menambah Node Barupada Segmen

Menambah node baru pada segmen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

\- -"'*"L rt
\g

Segmen garis lurus

1) Klik shape tool
2) Klik pada segmen sehingga muncultitik hitam
3) Klik Add node pada node edit

Segmen dengan node lama
Gambar 2.55. Contoh menambah node"

Menghapus Node pada Segmen
Menghapus node pada segmen garis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Klik shape tool
2) Seleksi node yang akan dihapus

3) Klik ikon delete pada propefi bar atau node edit

Menutup kurva dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Klik shape tool
2) Drag dua nodes yang akan digunakan untuk menutup kurva

3) Klik Extend Curve to Close q$ 
I
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Gambar 2.56. Contoh Menghapus Node

qrn
H

ft
Garis dengan empat segmen garis

Menutup Kuruah.



Gambar 2.52 Contoh Menutup Kurua

Meruncingkan Sudut
Meruncingkan sudut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Klik shape tool
2) Klik sudut / node yang akan diruncingkan
3) KIik ikon Make Node A Cusp

4) Drag garis bantu yang ada pada sudut tersebut

s'
Gambar 2.58. Contoh Meruncingkan Sudut

i, Membuat Sudutdengan Derajatsimetris
Membuat sudut dengan simetris total dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Klik shape tool
2) Klik sudut yang akan disimetriskan
3) Klik ikon Make Node Symmetrical
4) Drag garis bantu sehingga terbentuk sudut simetris

,ryr nl
Gambar 2.59. Contoh Membuat Sudut Simetris

Meru bah Bentu k Suatu Objek
Objek-objek seperti Rectangle, Ellips, Polygon, Callaout, dan sebagainya dapat diubah
bentuknya dengan menggunakan shape tool. Adapun cara merubahnya adalah sebagai
berikut :

a. Merubah BujurSangkar

Perubahan bujur sangkar yang sangat penting adalah perubahan menjadisegitiga sama
kaki. Untuk merubah bujur sangkar menjadisegitiga sama kaki dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut :

1) Buat bujur sangkar dan klik dengan pick tool
2) Tekan tombol CTRL + Q
3) Klik bujur sangkar
4) Klik ganda salah satu sudutnya, misalnya sudut yang ada di kiri bawah.

t(

r-rI

Gambar 2.60 Contoh merubah bujur sangka menjadi segitiga
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il" ?*3'[1ki'aPabilalanskah'1)' 
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3) dan 4) di atas t.run iil]'r.i1.* ,iun ou:ur *niriiil tarik salah satu sudutnva (mlsalnva

sudut kanan atas), dk; b;rirr< nujuisari6ffi;ffi;;;b;h menjadi seperti di bawah

ml.

Gambar2,6l.Merubahbujursangkarmenjadibentuklain

b' 
{:r!,;S!^f il;karan dapat oi1b3,l,!:ituknya vaitu densan cara sebasai berikut :

ri 'erut ellipl dan klik ileng-an pick tool

,\ Tekan tombolCTRL + Q

ii si:;iH:ttfl atau ketuar sebuah titik yans ada di basian atas ellips atau linskaran

Gambar 2.62' Merubah bentuk lingkaran
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Gambar 2.63. Merubah bentuk polygon
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Gambar 2.64. Merubah Bentuk Callout



2L. Ikon Copydan lkon paste

" ^^ 11"^T:lv^ 1]]glf ,t. l. u ntu k men g kopi s uatu o bjek. Men g kopi su atu o bjek
ctengan cara sebagai berikut :

p. Klik objek_yang akan dicopy dengan pick tool
b. Klik ikon Copy atau tekan'CTRL i C 

'

=-:- f[1 Portofolio :

dapat dilakukan

@$
Gambar 2.65. Mengcopy objek

Sedangkan ikon paste digunakan untuk m.enampilkan hasil kopian. Dengan mengklik ikonpaste atau dqngan menekan tombol crRL + v, maki hasil kopianifin aitiripirr.m. Kemudian
tariklah hasilkopian itu untuk mengaturnya.

ffi
&

Kerjakan dirumah dan simpanlah pada media.penyimpan yang Anda punya. Apabila terpaksa
Anda tidak mempunyai media penyimpan, cetaklah nasit tugas Anda ke kertas dan kumpulkan !

Jawabt,...........,...

il;i;; ;;;;;;il ;;;; ;;il;;;;;;;;;; ;;i;; -;;;;; ;;;#; ;;;;,;;;;;; ;
Kemudian buatlah rangkuman dari buku yang tetatr Anda baca I Kerjakan dalam buku tugas !

Jawab:

3 i;il;; ;;;6; i;.* ;;;;il;;;;;;;;; k",,;i;;l;;;; ;;;i;;ffiil;;;;il;;;a. Klik text tool
b. Klik pada printable page

c. Tulislah kalimat berikut :

1. Buatlah objek dengah menggunakan :

a. Polygon tool
b. Fiiltool
c. Drop shadow
d. Distorsion
e. Blend tool
f. Spiraltool
g. Envelope tool

h. Freehand tool
i. Star tool
j. Smudge Brush,
k. Table tool
l. Complex Star tool
m. Artistic Media tool

2.
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Klik Interactive Envelope tool
Klik tulisan yang Anda buat pada langkah c di atas.
Tarik keluar atau ke dalam titik-titik yang ada di atas atau di bawah tulisan tersebut sesuka
hatimu, sehingga Anda dapat membuat atau menggunakan Interactive Envelope tool pada

suatu teks artistik dengan baik.

dt$..rRtfu&ynh$s,*o*

Jawab:

Lakukan percobaan menggunakan shape tool untuk merubah bentuk dasar di bawah ini :

a. Lingkaran menjadi bentuk tidak beraturan.
b. Garis lurus rnenjadigaris lengkung.
c. Empat persegi panjang menjadi segitiga.
d. Lingkaran menjadi garis lengkung.
e. Polygon menjadi bintang,

lawab:

Diskusikanlah dengan temanmu dalam kelompok yang terdiri dari 4 anggota tentang masalah

berikut. Kemudian tulislah kesimpulannya !

Masalah:
Dengan fasilitas manakah gambar berikut dibuat?
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X- UJIKOMPETENSI 2

1. Darisebuah lingkaran yang terpilih kemudian
tekan tombol CTRL + Q, diklik shape tool
dan ditarik kebawah ke arah luar lingkaran.
Maka hasilnya berupa ....
a. bintang
b. segitiga

fiI/
IJt_J
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b,

5. Untuk keperluan memperbesar, memperkecil,
dan memberi warna suatu objek maka
terlebih dahulu suatu objek harus dipilih
dengan menggunakan .... tool,

c. segi banyak
2. Berdasarkan gambar berikut jika ditekan

C|RL+Q kemudian diklik shape tool dan diklik
ganda salah satu sudutnya maka hasilnya
adalah....

Gambar berikut
diberiwarna dengan
menggunakan....
tool.

menggeser node atau garis
Texture fill
menyalin objek
memutus segmen garis
menyambung dua node yang ber-
dekatan

Berikut ini istilah-istilah yang terdapat pada
filltool, kecuali..:.
a. extrude fill
b. fountain fill
c. pattern fill
d. texture fill
e. postscript texture

a. Blend

b. envelope
c. Freehand tool
Pemberian warna suatu objek seperti
tampilan di bawah ini menggunakan ....

postscript TreeRings
pattern fill
texture fill
treelines
fountain fill

d. bintang
e. garis lengkung

a, amanah
b, jujur

d. Shape
e. Pick

d. toleransi

e. besar hati

6.

a,

b.

c.

d.
e.

7. Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri
terhadap pemenuhan tercapainya setiap
keinginan dan harapan disebut ....

d.

e.

c. percaya diri
Membuat gambar berikut paling tepat
digunakan.... tool.

ellips

polygon tool
freehand tool
rectangle
Complex Star tool

9. Perilaku yang didasarkan pada upaya
menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu
dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan,
dan pekerjaan baik terhadap diri maupun
orang lain merupakan pengertian dari ....
a. percaya diri
b. jujur
c. suka menolong
d. toleransi
e. saling mencintai

10. Ikon conveft to curve digunakan untuk ....
a. menambah sudut baru pada suatu node
b. merubah garis lurus menjadi garis

lengkung
merubah garis lurus menjadi terputus
merubah garis terputus menjadi lurus
menambah node baru pada segmen garis

3.

a.

b.

c.

d.
e.

a.

b.
c.

d.
e.

c.
d.

e.

H3r]_,1

A. Berilah tanda silang pada (x) pilihan jawaban a, b, c, d dan e yang paling benar!

8.



11. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat

sebuah objek berikut :

1. Klik rectangle tool
2. Klik di printable page dan tahan mouse

3. Tekan tombolCTRL dan drag mouse ke
posisi lain

' Berdasarkan langkah di atas hasilnya berupa

a. empat Persegi Panjang
b. bujur sangkar
c. segitiga

d. lingkaran

e. bintang
12. Menghapus suatu node pada segmen dapat

dilakukan menggunakan ....

a. make node symmetrical

b. make node a cups
c. delete node
d, add node

e. join two nodes
13. Berikut ini adalah beberapa macam objek :

1. empat persegi Panjang
2. bintang
3. buiursangkar
4. segiempat
Objek di atas yang cocok dibuat dengan

mehggunakan rectangle tool adalah objek

nomor....
a. 1dan2 d.

b. 1dan3 e.

c. 2dan3
14. Tampilan objek

menggunakan....

a. rectangle
b. ellip
c. interactive blend

d. polygon

e. star
15. Perubahan bbjek 1 menjadi 2 dilakukan

dengan menggunakan interactive .... tool.

a. spiral

b. blend

c. distorsion
d. envelope.
e. contour

16. Istilah Gradient, Fountain, Texture, Pattern

ditemukan pada saat hendak .,.. suatu objek'

a. memberigaris luar

b. memperbesar
c. merubah bentuk
d. memberiwarna
e. memutar objek

17. Proses perubahan objek sebelah kiri menjadi

objek 6ebelah kanan di bawah ini adalah

perubahan bentuk objek dengan
menggunakan .... tool.

a. Interactive extrude
b. Interactive blend
c. Interactive contour
d. Interactive distorsion
e. Interactive dro shadow

18. Berikut iniadalah merupakan .... tool.

a. pick

b. Banner shape
c. blend

d. fll

e. interactive
19. Tampilan objek kiri diubah menjaditampilan

objek kanan di bawah ini dibuat dengan

menggunakan interactive ... tool.

2dan4
3dan4

dibuat denganberikut
tool

rffi

ffi
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a. blend

b. transparancy
c. drop shadow
d. envelope
e. Distoftion

20. Berikut iniyang merupakan ikon interactive
blend tooladalah ....

21. Perubahan objek kiri menjadi objek kanan
dilakukan dengan menggunakan interactive
.... tool

Ro 
*&

a. blend

b. contour
c. dropshadow
d. transparancy
e. distortion

22. Tampilan berikut ini dibuat dengan meng-
gunakan .... tool.

q-

*-

T
ffi
6,

23. Bentuk berikut dapat dibuat dengan mudah
dengan menggunakan ....'tool.

a. envelope
b. pick tool
c. ellip
d. rectangle

e. polygon

24. Bentuk-bentuk berikut yang dasar pem-
buatannya tidak menggunakan rectangle
tooladalah ....

25. Fasilitas yang paling tepat untuk memisah
garis sepertiterlihat pada gambar kiridi ubah

menjadigambar kanan adalah .....

a. Auto close

b. break curve
c. Join the nodes

d. Fillcolor
e. Auto save

A
ftr
M
=q
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b.

a.

b.

c.

d.
e.

ww
interactive fill

interactive blend

interactive distorsion
interactive contour
interactive envelope
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Jawablah peftanyaan-peftanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

Apabila sebuah objek berupa polygon telah dibuat. Kemudian Anda diminta agar Anda mempunyai

10 objek lagi yang sama persis dengan objek yang telah dibuat tadi. Bagaimanakah langkah-

langkah yang harus Anda lakukan ?

Jawabr ................

2. Bagaimanakan cara merubah bentuk kir.i menjadi bentuk kanan berikut?

3. Bagaimanakah agar garis kiri menjadi garis kanan ?

'.--.* %,lm#
-



4. Bagaimanakah cara memberi warna isi obyek sepertiterlihat di bawah ini ?

Jawab : ..,.............

.....'.'..........

Tool manakah yang digunakan untuk memberikan garis suatu objek sepefti terlihat berikut ?



Indikator :

1. Memilih dan melepas objek.

2. Merubah indikator pada objek.

3. Memindah objek
4. Memperbesar atau memperkecil suatu objek

5. Memutar objek
6. Memiringkan sisi objek
7. Memilih objek lebih dari satu

8. Menggunakan group dan non grouP

9. Mengatur posisi objek
10, Menggunakan weld, trim dan intersect

11. Menggunakan artistic media power line

12. Menggunakan artistic text dengan path

13. Membuat desain dengan power clip

14. Membuat desain text paragraph

15. Membuat grafik dengan variasi warna, bentuk dan ukuran

Gambar 3, 1 Objek Terpilih

Setelah suatu objek dipilih dengan mengklik objek

tersebut dengan pick tool, maka terdapat 9 indikaton

Dengan dipilihnya suatu obje( maka objek tersebut

kem udia n dapat d i perpesa r, diperkeci l, d i ga nda ka n,

dihapus, dipindahkan dan sebagainya.

Objek tersebut dapat dilepas. Untuk melepas

objek dapat dilakukan dengan mengklik di area

koson g, sehi n gga indi kator tidak terlihat lagi.

Kegiatan pembangunan bisa terlaksana bila

negara dalam kondisi aman dan stabilitas
nasional tercipta. Berkaitan dengan hal

tersebut kesadaran untuk ber-NKRI sangat
penting agar tercipta keamanan yang
stabil. Keamanan tercipta jika ada alat/
aparat negara menjaga dan dibantu
partisipasi rakyat. Hayo kita bela negara kita

dengan sepenuh jiwa, jangan takut dan

mundur membela keutuhan NKRI.

trlm;f i



Merubah Indikator
Indikator seperti terlihat di atas akan

berubah jika setelah objek terpilih diklik sekali

lagi. Tampilannya akan terlihat sepefti berikut
ini:

{-t

Gambar 3.2. Objek terpilih untuk diputar

Indikator juga akan berubah apabila pilihan dilakukan terhadap beberapa objekyaitu disamping

mengklik objek pertama sambil menekan tombol Shift pada keyboard disertai mengklik objek-

objek lain. Berikut ini adalah contoh pemilihan terhadap beberapa objek dan indikatornya.

Gambar 3.3. Beberapa objek terpilih

Memindah objek dapat dilakukan dengan menggeser
objek tersebut ke posisi atau area lain. Penggeseran dapat
dilakukan dengan mengarahkan pointer mouse ke indikator
paling tengah dan mendrag ke tempat lain yang dikehendaki.

Gambar 3.4. Memindah objek Bentuk Mouse ketika obyek siap dipindah

4. Memperbesar atau Memperkecil Suatu Objek
Objek yang telah dipilih dapat diperbesar maupun diperkecil baik secara proporsional maupun

secara tidak proporsional.

Memperbesar atau memperkecil objek secara proporsional dapat dilakukan dengan
mengarahkan pointer mouse ke indikator yang ada di sudut suatu objek kemudian mendragnya.

Dengan mendrag indikator yang ada pada sudut suatu objek ke arah luar maka objek akan

menjadi besar secara proporsional, sebaliknya dengan mendrag indikator yang ada di sudut
objek ke arah dalam, maka objek akan menjadi kecil secara proporsional.

Membesarkan atau mengecilkan suatu objek secara tidak proporsional dapat dilakukan dengan

mendrag indikator yang ada di bagian atas atau bawah dan kiri atau kanan suatu objek, yaitu

dengan mendrag indikator tersebut ke arah luar atau ke arah dalam. Ke arah luar berarti

memperbesar, sedangkan ke arah dalam berarti memperkecil. Apabila yang didrag indikator yang

berada di samping suatu objek berarti mempebesar atau memperkecil secara horisontaltetapi
jika yang didrag indikator yang berada di atas atau di bawah berarti memperbesar atau memperkecil

suatu objek secara vertikal,

-

Memindah Objek

r
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Gambar 3.5
Memperbesar objek seara horisonta I
Memutar Objek

Suatu objek dapat diputar baik secara manual maupun menggunakan fasilitas pada Docker.

Memutar objek secara manual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Klik atau pilih objek dengan pick tool.
b, Klik sekali lagi hingga tampilannya terlihat seperti tampilan di samping.
c. Tempatkan pointer mouse ke indikator yang berada di sudut objek sehingga muncul indikator

rotate.
d. Drag memutar sesuai dengan keperluan.

Gambar 3.7 Memutar objek

Memutar objek dengan menggunakan fasilitas Docker dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
a. Klik objek yang akan diputar
b. Klik menu Arrange
c, PilihTransformation
d, Isi pada kotak rotation Angle dengan derajat putaran yang dikehendaki
e. KlikApply

tr;lfutrirya**f,til@l; ; ;:;:;t;iitxa;i*i,;.

[#]ffiil{ffilrffitffi
Fbltrms.ix

ncts*r{"ri.ir 
*},#iF"f,

c*fisa:.

o':?:o**,

Vrri *7s.s968$

l}.I.tr rurrrmir* e*fifrxr
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Gambar 3.6
Memperkecilobjek
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Gambar 3.8. Transformation Docker Rotation
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5. Mengatur Posisi Objek
Beberapa objek dapat diatur posisinya. Objek

mana yang harus didepan dan objek mana yang
harus di belakang. Apakah objek tersebut
ditempatkan di bawah, diatas, dikanan, di kiriatau
di tengah-tengah.

Mengatur posisi objek agar objek tersebut
mempunyai susunan yang urut di depan atau di
belakang dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
a. Klik objek yang akan di atur.
b. Klik menu Arrange
c. Klik Ordel hingga muncul tampilan berikut
d. Pilih dengan mengklik salah satu susunan objek

di atas

Mengatur posisi peraban objek dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Pilih objek-objek yang akan diatur posisinya dengan pick tool yang dimulai dari area kosong

dikiriatas objek. Berikut inicontoh memilih objekyang akan diatur posisinya.

Gambar 3. 10. Memilih Beberapa Objek
Klik Menu Arrange
Klik Align and Distribute, hingga muncul tampilan berikut :

Elignld

S nq"mst*

@ ru6rrep

g[ }fur,$fru'
e$ ruigrfrlultFtrlrimsr

{H. ffignfeYldiedr

ffi Ccarunrg* t
ffi eer*cr to flg:Horiprtr$

ffi em*t+kgeYrtirdtp

A&wl *dDka3l**

*

a

T

I
I
c

Gambar 3.11. Kotak pilihan Align and Distribute
d, Pilih jenis perataan objek yang diperlukan. Berikut ini adalah dua contoh tiga objek yang

diratakan dengan menggunakan Align bottom (rata bawah) dan Certer to page (di tengah-
tengah halaman).

Gambar 3.13. Algn and distribute Center

b.

c.

Slr"gr*n*ffn*gc
@ l"g**fff FaEre

B Tn Frar*Of laytr

fl T*rBacktr try€r

ff Faruard$ne

S e*.t*e*

Gambar 3.9. Kotak pilihan order

Gambar 3.12 Align Right
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7, Menggunakan Weld, Trim dan Intersect
Weld, Trim dan Intersect merupakan fusilitas penting untuk membentuk objek-objek bary di

dalam bekerja dengan desain grafis. Berikut inidiberikan bagaimana menggunakan Weld, Trim

dan Interse* meh'lui dua buah objek yaitu sebuah lingkaran yang didistorsi dan sebuah multi

star.

Gambar3.14. Sebuah group lingkaran dan sebuah segitiga sama:sisi.

WeH
Untuk menggunakan weld dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Buatlah dua objek tersebut dan susunlah dalam posisi yang diperlukan.

Gambar 3.15 Dua obiek siap dishaping

Munculkan Docker shaping, dengan mengklik menu Arrange, Shaping, hingga muncul

tampilan Docker shaping seperti berikut ini.

rShqltgry-

il
I.cmtrSnCl

fflsorrcsHrtrB)
ffilr*tohnc$I

Gambar 3.16. Kotak Dialog Weld
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Maka hasilnya akan terlihat seperti berikut ini.

6

I

I

I

I

B

Gambar 3.17. Hasil Weld

Tn:m

Menggunakan trim dapat dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan cara
menggunakan weld diatas, yaitu :

1) Atur objek yang akan di trim

Gambar 3.18. Dua objek yang siap ditrim
2) Tampilkan Docker shaping dengan pilihan trim dengan cara memilih pada drop down

(anak panah ke bawah) pada kotak shaping di atas, hingga tampilannya seperti berikut
ini:

t*tm ffifdl
i*jsoue0Wt{s}
ffirrrg*t*$:{*{s}
1-

','
' 

Gambar 3.19. Kotak Dialog Trim
Klik objek salah satu objek
Kliktim
Klik pada objek yang lain

3)
4)
s)
6) Pisahkan dua objektersebut maka hasilnya sepertiberikut ini.m& B



fnturcect
Untuk membuat intersect dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

; 
'il.|t;h 

Oua onjef. vang ;k;r;igrnakan untuk membuat bentuk intersect dan susunlah

sesuai dengan kePerluan.

Gambar 3'21.

Apabila Docker shaPing telah

Dua objek yang siaP diintersed

terlihat, pilih lah intersect

Klik segitiga pada objek di atas

Klik intersect with
Klik lingkaran, hasilnya akan terlihat seperti berikut ini'

b.

B

I

&

&

B

&

fl.

c.

d.
e.

Gambar 3,23. Hasil Intersed

Menggunakan Aftistic Media Tool

Artistic Media Tool digunakan untuk membuat bentuk-bentuk garis secara artistik. Untuk

,"nggrnJfan fasilitas ini iapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a, Klik ikon atau toolArtistik media

b. Klik pada lembar kerja dan drag sesuai keperluan @*
c. takukan pengeditan dengan menggunakan f;* tpropertybarArtistikmedia. I'U-*
d. 'pilih 

Rrtistic Media Tool (Tool ini menjadi satu 1--.6
kelompok dengan freehand tool).

Gambar 3.22. Kotak dialog intersed

Gambar 3.26 Attistic Media Tool

r gftpl1g:=::rc r
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Maka akan muncul Property Bar Artistic Media Tool

fms ffi & d ine + *0.3s4'+

e. prihrah bentuk Arris ,,f?ay{{{i;i{;Propertv 
bar Artistic Media rool

MakahasirnyaakanrJ'i-y!f{"*if;,:;:r:{:{fl:"'tukArtrsticMedia

ffi*6* -

Gambar 3.29. Objek dengan Artistic Media

f. Atur ketebalannya sesuai dengan keperluan dengan Shape tool

rsujuJ"lhpmfrrs"rsm

wu/kv.tkprnar$.c0m
t

Klik menu text

Gambar 3.30. Contoh Objek dengan Artistic Media

Menggunakan Artistie Text dengan Path
Penggunaan Artistic Text dengan path dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Buat garis dengan freehand tool dan atur dengan shape tool.

Gambar 3.31. Garis bebas untuk path.

b. Buat teks artistik dengan menggunakan text tool, misalnya :

Gambar 3.32. Teks Artistic



d. Pilih FitTextto Path

Charactw fiormmttirq

far.egraph FolrrlallirE

?a l;h9,..

ii rn**-,,,,

!- EUilErs...

tE urcp LBp..,

CtrhT

^LIEditTrxt.".
Insert $r*bo,tr ft arecter

Xrue* Fslrndtlirrg Csde

Ct*+Shift+T

Ctrl+Fl}

Aa $rgnTaBeeline

#t $n"Et*unf*t
faraginphTqt Fnmt

Gambar3.33,SubMenuFitTexttoPathpadaMenuTEXT

Mouse berubah menjadi panah besar, maka klik pada garis yang telah dibuat. Tampilan hasilnya

menjadi sepeti berikut ini.

Gambar 3.34. Contoh teks dengan path'

f. Atur sesuaidengan kePerluan.

10. Penggunaan Power CliP
penggunaan fasilitas Power Clip dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Buatlah oo:e[oeiup;;J;Egi drn:ang itiu yang"tain dan beriHh warna dengan Filltooldan

sisipkan sebuah gambar atau warna isi.

Gambar 3.5. Objek dengan warna yang ada pada Poscript Fill dialog

Buatlah teks Artistik'

I,[Iffirt fftT[t ffirtflffinllffit
Gambar 3.36. Teks Artistik

TSek Uil*dotir



Pilih objek atau gambar yang diberi warna

ffi Hrrt #Iir$# YmeeKe$$sye#H

Gambar 3.32 Objek dan Teks

Klik menu Effects
Klik Power Clip
Klik Place Inside Countainer

Gambar 3.38. Menu Effect dan sub menu power Clip
g. Arahkan tanda anak panah dari mouse pada teks dan klik pada teks terseburt. Maka hasilnya

akan menjadisebagai berikut :

ffi$ ilt$il ilyty$il Yffie&ffi&$$HTrfir

d.

e.

f.

Ad,irs
Trug#orrn

Cgt=stion

ryr Ar$stie tdqlrx

El*nd

tl Sontour *tr$"pF&

finve{ape *es.3*F?

ql fttn dc

BElrg

I-eiW &lt+FB

i).: " "&rtS Per*Bertir.,r:

Fl * ru,or* *rq-,;.]ri+s-.

Rofiaggtr

Gambar 3.39 Contoh teks dengan PowerClip



1!.. MembuatText ParagraPh

Pembuatantextparagraprrditat<urandengancarasebagaiberikut:

MembuatGrafisdenganVariasiBentuk,WarnadanUkuran
Denganteori-teoridanpraktekmateridiatasdapatdibuatberbagaidesaingrafisdengan

bervariasi bentuk, *u*i dan ukuran. perhatikan gambar berikut dan bagaimana proses

pembuatannYa'

a. KlikText tool

i. H}il;# i11r.", ke area yans akan disunakan untuk menuris teks dan tahan mouse. Geser

atau drag ke arah kanan bawah'

Tulislah text paragraph di area tersebut'

Status: Terskredilasi

Gambar 3.40' Text ParagraPh

Gambar 3.41. Contoh grafis

=: fi1 Portofolio 

-cobalah untuk menggunakan corelDraw X4 untuk merubah bentuk suatu objek berikut :

a, Gunakan rreenanid-ioor seperti ter[hat d'sE'd;dh- kiri oin kemuo*n ubahlah menjadi bentuk

disebelah kanan!

1) Darigaris lurus menjadi kurva'

HTC;7.

banarran segera, kuasai ketrarnpilan komputer sepenuhnya.



2) Darikurva menjadiEaris lurus.

3) Dari satu garis lurus menjadidua garis lurui.

4) Garis lurus menjadi berbagai bentuk artistik media tool.

Tftft
b. Ubahlah dari bentuk bujur sangkar menjadi segitiga!

c. Ubahlah dari bentuk lingkaran menjadi bentuk di bawah ini !

r-} {1
tL_/ \\

d. Ubahlah dari bentuk polygon menjadi berbagai bentuk seperti berikut ini,

*ffi*ff&&
Jawab:.....



Fraktekkan membuat tulisan berikut dengan menggunakan artistic media tool!
re@@@@6@@@

rktekkan membuat tulisan berikut dengan menggunakan artistic media tool! 
I

uJuiM,1lffffiTis.f,sm

;;;;#;.,.. o"rr"r"ro"rlrg;,r;;;;;;;;;;;;;;;;;;it;;l;i;;;iil;;;;#-l;;;k;;
fungkun yang diperlukan untuk membuat logo tersebut!

Jawab: ................

"'ffir"

ffiffi
$

$

l.
Diskusikanlah dengan teman di kelompokmu tentang masalah berikut ini. Kem'udian tulislah

kesimpulannya.
Masalah:
Bagaimanakah cara menulis teks pada kop surat berikut ini dengan menggunakan corelDraw

x4?

i 
" " "' " "' " " " -' "' " -- " "' *' " " 

HpfA i[{i;;ii i i6r#isA;*,""
lfn" Sarum'ts Kararq$enm Kleterx

Ftrona &72 EI{I82,8S

$taila:

Terakneditasl A

'!"*{**"$At{er,&*rrgre'**t figri raq5re *ogrctci6rtyarrJ i45r*i

)Hr"{;l

y+*omqyr ***&ng,r* erffi }rEar€^d aEnftLfff,r

c$$liryn fSF ct *l*'ncAr rr3r ,lmt*ai 
Y 8,,S goft"*{

**#&ngy* fib&r *r"atg,{i

Kuimpulan:....,



5. Gambarlah sebuah gPy"f depgn menggunakan kombinasi antara weld, trim dan ifltersect dengar:
warna, group, dan Align and distribute!

Untuk memilih objek lebih dari satu dapat
dilakukan dengan menekan tombol .... pada

keyboard sambil mengklik objek-objek
terpilih.

a. ALT + DELETE

b. ALT+G

c. CTRL + C

d. CTRL + V

e. SHIFT

Tampilan objek berikut menunjukkan bahwa

UJI KOMPETENSI 3

objek akan diperbesar

objek telah menjadi satu group

proses group sedang dilakukan

objek sedang dipilih untuk diputar

d. blend

e. envelope

a. keberanian

b. mawas diri

c. ragu-ragu

d. percaya diri

e. kepemimpinan

5. Perhatikan bentuk indikator pada objek atas
menjadiindikator pada objek bawah berikut!

:LUilff,ltr.cl.

Fullg,rmol
Untuk merubah indikator yang ada pada
objek atas menjadi indikator pada objek
bawah dilakukan dengan ....

a. klik sekali

b. geser salah satu indikator

c. menekan tombol Delete

d. menekan tombol CTRL + C

e. menekan tombolCTRL + V

6. Apabila dari suatu objek terpilih didrag salah
satu indikatornya ke dalam maka objek
tersebut akan menjadi ....

e. objek sedang dibuat

Berikut ini adalah sub menu yang terdapat
pada menu Effect, kquali....
a. shaping

b. transform

c. connection

Sikap atau perilaku seseorang yang mau
melangkah untuk mengerjakan sesuatu
yang positif sekalipun akan menghadapi
rintangan atau tantangan di kemudian hari
disebut dengan .....

l'

I

6

6

a.

b.

c.

d.

a.

b.

Lebih kecil

Lebih besar

Terhapus

Berubah bentuk

Tetap

;3p:l

A. Berilah tanda sitang pada (x) pilihan jawaban a,b, c,d dan e yang paling benar!
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? ..>,r r'"\

t
b.

11. Menu yang perlu dipilih untuk membuat

perataan diri tiga objek berikut adalah ""

12. Fasilitas yang tidak digunakan untuk

membuat tampilan berikut ini adalah ""

7. Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh

seseorang yang ingin sukses adalah ""

c. berorientasi ke masa lalu

d. berorientasi ke masa sekarang

e. berorientasi ke masa dePan'

8. Untuk membuat memberikan warna pada

objek seperti berikut ini lebih sesuai digunakan

.... tool.

interactive texture

artistic media

envelope

interactive droP shadow

e. blend

Untuk membuat bentuk seperti berikut ini,

tool yang perlu dipilih adalah .."

a. Interactive distortion

b. Interactive blend

c. window

d. arrange

e. finteractive contour

10. Apabila objek Bintang dan objek .lingkaran
berikut difrim, maka hasilnya adalah ""

file

edit

view

layout

arran9e

polygon

interactive blend

c. trim

d. fll

e. elliPse

13. Perhatikan warna dan tampilan teks berikutl

I{IARS t0ltil
Tampilan teks tersebut dibuat dengat

menggunakan...'

a. fit text to Path

b. enveloPe

d.

6

c.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

9.

a.

b.

r{ECT



c. blend

d. powerclip

e. artistic media

14. Ikon berikut digunakan untuk .... pada suatu

objek.

{"*$
a. menyambung node

b. menghapus node

c. menambah node

d. meluruskan garis

e. memutus garis

15. Perhatikan langkah-langkah berikut :

1. klik shape tool :;i ' r'

2. seleksi dua node yang berdekatan

3. klikjoin two nodes pada node edit

4. klik delete node pada node edit

Langkah-langkah di atas yang bukan
merupakan langkah untuk menyambung

dua garis menjadi satu adalah langkah

nomor ....

a.1 d.4
b. 2 e. 1dan3

c.3
16. Perhatikan langkah-langkah berikut :

1. klik pick tool

2. arahl<an pointer dikiriatas ob1?k peftama

3. klik dan tahan mouse

4. geser ke kanan bawah pada objek
terakhir

Langkah-langkah d i atas merupakan langkah

a. menyeleksisatuobjek

b. menyeleksi beberapa objek

melebarkan objek

memperbesar objek

menghapus suatu objek

17. Untuk menghapus suatu objek, setelah

erhjck ciriiih maka selanjutnye ::i;rnt
d!!.*kukan dengan tekan tomb*l .".,

a. CTRL + C

!^ -Tn; 1

Ll, q.. ! l-.^r

c. CTRI- + X

d. DLLE i E

e. INSERT

18. Untuk melepas objek yang dipilih dapat

dilakukan dengan ....

a. mengkliksekalilagi

b. mendouble klik

c, mengklik di area kosong

d. menekantombol delete

e, menekan tombolshift

19. Berikut ini adalah penggunaan shape tool,

kecuali....

a. merubah bentuk suatu objek

b. merubah bujur sangkar menjadisegitiga

sama kaki

c. membuat bujur sangkar dari rectangle

tool

d. merubah garis lurus menjadi kurva bebas

e. membuat sudut lancip menjadi garis

lurus

20. Ikon yang digunakan untuk mengubah garis

lurus menjadigaris lengkung adalah ....

a. join two node

b. convert line to curve

c. convert curve to line

d. add nodes

e. extend curve to close

fi
t:

c.

d.

e.



ff, Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

1. Jelaskan bagaimana cara:

a. MenduPlikasisuatuobjek!

b. MenghaPus suatu objek!

c. Membatalkan perintah sebelumnya!

d. Menyatukan atau rnembuat group pada beberapa objek!

Jawab: ........,'.,..,.

...:.......,.,,.,,"""":""""'
2. Jelaskan bagaimana cara membuat tulisan dengan tampilan seperti dibawah ini I

lelaskan baqaimana cara membuat objek berikut ini?&

&

$
E

B

B

w
ffiffiffi$
;',W.



Jelaskan bagaimana merubah objek kiri menjadiobjek kananl

s ;; ;;;; ;;;;# ;;;s ;;;;k;;;l;ffi;;; ;;;;[ ffi ;;;;ili;j;k ilil;;i;

Jawab:

-
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Kelas / Seinester ,

Standar Kompetetsi
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MATERT

Pengertian
Adobephotoshopmerupa.kansalahsatuprogrampengolahgrafisprofesionalstandaryang

merupakan produk ;;;;i;i;i; system iiJrpiritriiv."iobaniTak disunakan di percetakan'

Dalam Adobe photoshop kita dapat *"ngoL;-g;*P-11- t.itr.l yang dapat dimanipulasi dengan

;;ilgil;k n t<ompui& vang disebut sambar disital'

Gambar: 4.1. lendela Adobe Photoshop

Manipulasi gambar digital merupakan proses

menjaO it<a n ta m-pi ta n ga mba r y' p,q"Ib"g-u denga n

r.O"lu*nyu dengan dra mer'ambahkan elemen dari

i'rtia fain atau dengan menggunakan fasilitas filter dan

efek dari program aplikasi grafis' Dengan Adobe

Pil;;h"i 
-Jeouah 

foto atau gambar dapat

Oipi"i..titikan dengan format bitmap beresolusi

tinggi.

B. Memulai Adobe PhotoshoP CS

Langkah-langkah untuk memulai bekerja dengan

nOon" ehotoihop adalah sebagai berikut:

1. Klik Start terlebih dahulu

2. SorotAllProgram

Indikator :

i. Menjelaskan pengertian Adobe photoshop

,. Memulai bekerja dengan PhotoshoP

3. Membuka kanvas baru

4. Mengidentikari menu aan ikon yang terdapat dalam photoshop

i. Pr!"g"oii f"t" sederhana dan membuat teks'

Penyalahgunaan narkoba dan minuman

o"iJr[onoi dapat merusak kondisi kese-

f,utin *unrtli nait secara fisik maupun

"tif,.'t, 
p"nutunan produktifitas dan daya

;iki;i"E ketersantungan pada obat-obat

["ii.nrt.-contolinya t<etit<a didahului oleh

o"noEnAutu lain atau bertengkar karena

5i;;"ft;;; menjadi marah dan emosi'

Hiffi ;;;;;k"ra dln alronol sedini munskin'

Hayo M



3. Pilihlah Adobe Photoshop CS. Tunggu beberapa saat sehingga muncul halaman sebagai berikut:

B

fi

$

Gambar: 4.2. Tampilan awalAdobe photoshop CS

Membuka Kanvas Baru

. Jika Anda baru pertama-kali bekerja dengan menggunakan Adobe photoshop CS , maka
!rg?t p_e.rtqmq yang harus Anda laku[an adalah meml-uat kanvas oaru seoJgjirtmujr r.eiii
Adobe Photoshop CS.

Langkah-langkah membuat kanvas baru adalah :

1. Pilihlah menu File
2. Kemudian pilih New, tunggu beberapa saat sampaijendela New muncul

til*dth: s32 --._* A* '-**-;,t [rrer{xgn*.,l
l*isht sr6"" 'r1ag .*-* -*'; ; iF,ulcoitrci., .

i
f,*lnfffiri: tlg,{E Fh-kihd, 

*-;

f€hr N{ode RGE 6ao, - I H v

8a@ound caftete Lllil:€ &rrg* 5&x.

1.,5*H

i

fislqr PrpfrE; 
-rxei E*Geu--*--"-----; i

t

?

.*: Adrnn*d

Gambar 4,3. Kotak dialog New

3. Tentukan lebar kanvas yang ingin Anda buat di kotak Width. Sebagai contoh masukkan
angka 540

4. Kemudian tentukan tingg! kqnvas di kotak Height. Sebagai contoh ketik angka 410.5. Di samping kanan kotak Width dan Height, teniukan sat-uan ut<urjn untut Snsku lebar dan
tinggi yang Anda tentukan. Contohnya pilih satuan pixels.

:9W
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PhotoshoP CS 3

f{"-lt# i# l#.6 kr 1{t* i*t{Fi ir{*
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Gambar 4' 4' Kanvas baru

7. Di kotak sisi Resorution tentukan satuan iingr.ai r.eta:aman gambar. secara defaurt, pilihannya

8 *i:iffS5#i,ifft,,,hrah RGB coror jika Anda insin membuatdesain srafisvans berwama'

?i,. Iiffi,Iijilt"Jr:[ra saat sampai Anda merihat sebuah kanvas baru di dalam iendela Adobe'

Gambar 4' 5' Lembar keria/kanvas Photoshop 6

11. Klik Maximize pada tombol kontrol kanvas baru tersebut sehingga lembar kerja menjadi sebagai

il* *ffiffi ution. sebagai contoh ketiklah anska
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Gambar 4.6. Lembar keffa atau kanvas Photoshop CS setalah diklik Maximize

. Dari kanvas yang masih kosong tersebut dapat dibuat gambar desain grafis dengan berbagai
kreasi.

Komponen Lembar Kerja Adobe Photoshop CS

. 
Komponen Iembar kerja Adobe Photoshop CS terdiri dari beberapa bagian seperti dijelaskan

pada gambar di atas. Komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan selbagai berikui:
7, Title Bar

Title bar digunakan untuk menampilkan judul file atas aplikasi yang sedang aktif. pada title
bar terdapat control menu box dengan pengaturan Restore, Move, Size, Minimize, Maximize
dan Close. Fungsidarisetiap pengaturan tersebut adalah;
a. Restore memindahkan ukuran jendela aplil<asi ke bentuk semula (sebelum diubah)
b. Move memindahkan jendela aplikasi
c. Size mengubah ukuran jendela aplikasi
d. Minimize meletakkan jendela aplikasi yang sedang aktif pada taskbar. Perintah minimize

juga ditampilkan dalam bentuktombol. ffi
e. Maximize mengubah tampilan jendela aplikasi elengan ukuran satu layar penuh. Perintah

. maximizejuga ditampilkan dalam bentuk tombol ffi
f. Close menutup jendela aplikasi. Perintah tersehut ffia ditampilkan dalam bentuk tombol

;gf eourtle phctmhop - rumiw**"ie$ffi8/BJl .

Gambar 4.2 77tle bar

Gambar Control menu box pada title bar

' tnforma{,dan KomunikasitlUntuk $MA KetaslX!!/ GASa!

ff tpr',rp

i.l*,il

* i,{lrirrrtt

il ll,lir'.i.s;*



Menu bar adalah menu yang digunakan untuk membentuk dan.m-en9:9.1 g^1*ili:1?.9;
' ;Hi yr" g ffib"d; ;i, I tnurnnudakan fu n gJi nya s.eca ra spesif i k.

Menu bar disebut :ugj densan- mgnu .pYligowl. 
berisj-sembilli-[t]"JP^"I:?:]**ll

menu file,menu llle/ gulL, llllo$E, loysl, rrswl, rrrrvr, vrvrr, --" "-'r

;il prl; rbn, riuirbr.l Oittir submenu atau perintah akan ditampilkan'
-^^-i^ hrrrrahrrre.u Pouo rL;r".,rl 

submenu ,"rpunyii Gialier ya.ng bergaris bawah. Hal ini berarti

bahwa kamu dapat ni*gurtifl.in menu dtJu suimen-ir teisebul melalui keyboard dengan

iJra menekan tombolAli+karakter yang bergaris bawah'

lS,fW J,$r, mwjw *W--fls -fs Xl$gr--ttg.r.

Gambar 4.8. Menu Bar

3. Option Bar
Jika Anda memilih salah satu ikon dalam Toolbox, pada option b.ar ini,akan ditampilkan

pilihan yang nernunungun J"ngun ikon Vung bur, taia RnOa pililr. Apabila saat Anda melakukan

ktik pada satan situ t6rnordinm to<jrooilioak menamfitkan option bar, aktifkan dengan

cara klik Window kemudian klik Option'

xq&ffi* &ffik S
_l

ffi*e i,Hth lmxmr
t

,-*I i

Fnb'rdl r 1 
i Fu*ffi i'"*E-j,

Menu Bar

Gambar 4.9. OPtion bar

4, Toolbox--lootbox 
adalah tombol yang digunakan untuk membuat

Oan mefu[rkin editing suatu iambar' Untuk menggunakqnnya'

6[u[an dengan cara-klik tombol yang dimaksud. Tombol yang

CIilrgk.piJiak panah pada sudut kanan bawah menunjukkan

b;hffi tdmbol tersebut'memiliki tombol lain yang tersembunyi.

iorOof-to|llOot Oitam toolbox mempunyai nama' .Untuk
menampilkannamatombolpadatoolboxlakukanclengan
,"n.rpi1 an pointer di atas tombol tersebut, lalu klik kanan,

;;6;r.La; ar.in iampit tooltip vang menampilkan nama tombol

dan sholtcut untuk menggunakan tombol tersebut'

7' Palette 
^ r--:,:!-^ ..^-^ -ri-arr rl sifat dar- 

Fifette adalah fasilitas yang disediakan Adobe Photoshop.untuk mengontrt

cara kerja dari tooiGft 1j,i;dt piOJ toot6ox, Untuk menanipilkan atg.y menyembunvikar

palette yang oiingi;6tif.rif. rEnr'winOow pidu ,"n, bar kemudian pilih palette yang akat

ditampirkan atau''i'rsim;Y;;''r<an G*, o5pJt 
'S.l-s-sy:[1lj:f3:]l-tiffivuno 

ut'u'

5'0. Toolbox

5. Ruler
Ruler digunakan untuk menentukan posisi serta.,ukuran dari suatu gambar atau fotc

vanq terdaput puOu'iruft WinOo*. Untui< menampilkan atau menghilangkan ruler dapal

iita(ut an melaliiiView > Ruler.

6, fmage Window
Image Window merupakan area yang akan digunakan.untuk mengedit atau mengolat

gambar atau foto.

;lffili{iliffii ;ffi;';; Liii,mE;; winoo* i-*orkspate > reset palette locations:

EF.E

mengakses



E. Macam-macam Tool pada toolbox dan fungsinya
Toolbox berisi kumpulan.tool dengan bermacam-macam fungsi yang digunakan untuk
rgedit dan menggambar objek gambar atau foto. Beberapa tool-mempfnvaitandi seqitioa

mengedit dan menggambar objek
.u 

fgto. Beberapa tool mempunyai tanda segitiga
kecil berwarna hitam pada sudut kanan bawah, Dengan mehgHik segigdJiersebut maka tool
yang tersembunyi akdn tanpil. Fungsi beberapa tom-bol padi"toolnoidu;ui;ilihut pada tabel
berikut:

Tool' Nama Tool. Kegunaan

r*.1
!1
L-J

Rectangular Marquee tool Drag gambar dengan tool ini untuk memilih gambar
dengan bentuk empat persegi panjang

t-J,
Elliptical Marquee tool Drag gambar dengan tool ini untuk memilih bagian

gambar dengan bentuk ellips

Single Row Marquee tool Drag gambar dengan tool ini untuk memilih bagian
gambar dengan bentuk baris dengan tinggi satu fiixel

bE Move tool Drag gambar terpilih dengan tool ini untuk
memindahkannya ke tempat lain

#?
Lasso tool Drag. gambar dengan tombol ini untuk memilih bagian

gambar secara bebas

ts{i
Polygonal Lasso tool Tombol inidigunakan untuk memilih bagian gambar

dengan cara melakukan klik pada bagian-bagian
gambar. Dengan pilihan ini akan membentuk sudut
banyak

tr
Magnetic Lasso tool Klik pada bagian gambar selanjutnya geser pointer

pada bagian-bagian yang akan dipilih,lakukan double
klik untuk selesai. Dengan menggunakan tool ini
pointer akan ditarik pada bagian sisi gambar yang
paling kuat

q Magic Wand tool Lakukan klik gambar dengan tool ini untuk memilih
baEian elemen warna yang sama

ffi
Crop tool Dragging gambar yang akan dipotong degan

,menggunakan tombol ini, kemudian double kik,
Hanya bagian gambar yang ada di bagian dalam yang
akan digunakan, sementara bagian yang lain ikai
dibuang

.fl Slice tool Tombol inidigunakan untuk mengiris bagian gambar
menjadi beberapa bagian

d Healing Brush tool Tool inidigunakan untuk proses pengecatan dengan
contoh fill atau pattern yang sudah ada untuk
memperbaiki bag ian gamba r ya ng ku rang sempu rna.
Untuk menggunakan tool ini lakukan Rtt+tOik pada
bagian fill atau pattern yang akan ditiru kemudian
lakukan dragging untuk menerapkannya.

# Patch tool Tool inidigunakan untuk membetulkan bagian darah
gambar yang terpilih dengan menggunakan sample
dan pattern

-



tr History Brush tool Tool ini digunakan untuk melakukan proses

pewarnaan menggunakan efek goresan dengan

kuas

dpr

&.

+f
EEI

Penciltool Tool ini digunakan untuk melakukan pengecatan

dengan c6retan dengan bagian terpilih secara

bebas

Clone Stamp tool Tool ini digunakan untuk melakukan proses

pengecata-n dengan meniru bentuk suatu

[.m"ba, vanq ada. Untuk menggunakan tool ini

digunatin Alt+Klik pada gambar yang ingin

didontoh selanjutnya lepas tombol Alt, tempatkan

oointer pada iuatu tempat i mana hasil clone

Ikan Oit'etakkan kemudian lakukan dragging

Pattern StamP Brush tool Tool ini digunakan untuk mengganti. seluruh

bagian garibar dengan pattern sesuai dengan

oili-han. 
-Pilih 

pattern dalam option bar kemudian

kuas bagian'gambar yang akan diganti

#
ffi

History Brush tool Tool ini digunakan untuk melakukan .proses
penghapuian pada bagian gambar hingga

kembali ke bentuk gambar semula

Art History Brush tool Tool ini digunakan untuk melakukan proses

pewarnaan dengan meniru bentuk guratan yang

i:erdapat pada Eagian warna yang lain, dengan

mengunakan warna terPilih

ffi

#.

Magic Eraser tool Tool ini digunakan untuk melakukan proses

penghapus-an daerah yang berwarna solid yang

sejenis hingga berbentuk transparan oengan

hanya melakukan satu klik

Eraser tool Tool ini digunakan untuk menghapus bagian

gambar dengan kekuatan tertentu serta

ijngkauan tlrtentu pula dengan mode

brush,pencil atau block

ffi Background Eraser tool Tool ini digunakan untuk penghapusan

bickground iuatu gambar hingga berbentuk

traniparan. Pada bagian ini Anda dapat

melinilungi bagian foreground gambar

kt, Gradient tool Tool ini digunakan untuk melakukan proses

oewarnaan-denqan menarik linear gradient,radial

gradient, angle gradient, refleckted gradient,

diamond gradient

&,i
f

Paint Bucket tool Tool ini digunakan untuk melakukan proses

pewarnaan dengan menggunakan warna

foreground

toot ,Nama Tool': K€gunaan



',T0ol'. Nama Tool Kegunaan

&.
Blur tool Tool ini digunakan untuk memberikan efek

remang-remang pada baqian gambar pada
bagian garnhar yang terkena kuas

&
Sharpen tool Tool inidigunakan untuk mempeftajam secara

halus bagian pinggil'suatu gambar. Gunakan ttrol
inidengan cara klik dibagian gambar

M
Smudge Tool Tool inidigunakan untuk menyeret bagian warna

pada gambar dengan cara melakukan dragging,
hasil proses akan serupa dengan meta[it<aji
coretan pada cat basah, sehingga warna yang
terseret akan mengikuti arah dragging

a, Dodge Tool

Tool ini digunakan untuk proses pemberian
c.ahaya dengan cara dragging, bagian yang
dilewati drag akan terhapus hingga tampak iebih
terang

.&tsl Burn Tool Tool ini digunakan untuk mengubah bagian
gambar menjadi lebih geiap

ffi Sponge Tool Tool ini digunakan untuk mengatur kejenuhan
warna darisuatu gambar

h- Path Selection tool llcolinidigunakan untuk memilih dan memindah
gambar yang berupa garis

h Direct Selection tool Tool ini digunakan untuk membentuk dan
mengarahkan garis atau kurve

HorizontalType tool Tool ini digunakan untuk rnembuat teks di atas
gambar dengan arah horisontal

IT VerticalType tool Tool ini digunakan untuk membuat tek di atas
garr'lbar dengan arah veftikal

fi t'j
tt

Horizontal Type Mask tool Tool ini digunakan untuk mernbuat teks di atas
gambar dengan menggunakan warna fill yang
terdapat di bagian bawah teks

li'i !'Jr rt
+ f-t

Veftical Type Mask tool Tool ini digunakan untuk membuat teks di atas
gambar dengan arah vertikal serta dapat
menggunakan fill yang terdapat di bagian bawah
teks

*.
Pen tool Tool ini digunakan untuk membuat gambar

berupa garis

,lto.'
13

Freeform Pen tool Tool inidigunakan untuk membuat pola Eambar
dengan garis bebas

*-
Add Anchor Point tool Tool ini digunakan untuk menambah titik simpul

baru pada objek gambar garis

fl
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Kegunaan
Tool

&-

F

d#

Delete Anchor Point tool Tool ini digunakan untuk menghapus titik

simpul gambar garis

Convert Point tool Tool ini digunakan untuk mengubah dari

corner poinl (bentuk sudut) ke smooth point

(bentuk melengkung) atau sebaliknya

Custom ShaPe tool Tool ini digunakan untuk membuat bentuk-

Gntrt kh"usus yang sudah dipersiapkan oleh

sistem

t-t
IFI,

- #
,lJ t

E

Notes tool Tool ini digunakan untuk memberikan catatan

pada suatu gambar

Eyedropper Toolinidigunakan untuk meniru sistem warna

dari gambar yang sudah ada, dengan cara

klik pida bagian atas gambar yang akan ditiru

sistem warnanya

Hand tool Tool ini digunakan untuk memindah gambar

dalam kaivas apabila bagian-bagian tertentu

Oaii gamOar tidak terllhat karena bentuk

tampiian window terlalu kecil. Untuk melihat

bigian lain dari gambar dapat dilakukan

a"ilgan cara draaggihg dengan hand tool

%
Zoom tool Tool inidigunakan untuk mengubah ukuran

tampilan gambar dalam kanvas

ffit-
-ITJ

Set Foreground Color Klik kotak warna bagian depan ini untuk

mengubah warna gambar, teks,.atau warna

obje[ lainnya sesuai dengal pilihan warna

yairg Anda inginkan dalam Color Picker

ffiti
rEE

Set Background Color Klik kotak warna bagian belakang untuk

mengubah warna background dari lembar

kerja (kanvas)

t.,-l

t( lt
Isl

:
["FH

lLt

Edit in Standard Mode Tool ini digunakan untuk acuan proses

penggambalari dalam lembar kerja

Edit in Quick Mask Mode Tool ini digunakan untuk memberikan masker

pada gamibar, sehingga gaqqaf a.kan ditutupi

iengin warna magenta. Untuk mengem-

Oiti(an ke tam pilan standa rd klik sekali lagi Edit

in Standard Mode

ru

ffi

Standard Screen Mode Tool ini digunakan untuk mengubah atau

men gaKiflaan bentuk tampilan layar standard

Full Screen Mode with Menu Bar Tool ini digunakan untuk mengubah.bentuk

ta mpi lan d-enga n tidak mengikutsertaka n title

bar,tampilan hanya dimulai dari menubar dan

elemen lainnYa

'. 'Namd Tool



.,.Tool.t',
Kegunaan

w

B{tr

FullScreen Mode Tool ini digunakan untuk rnengubah bentuk
tampilan full screen dengan tidak me-
ngikutsertakan titiebar dan menubar

Edit in Image Ready Tool inidigunakan untuk mengedit Eambar
dalam Adope image Ready

Thgas Siswa

$r

6l

carilah modul photoshop dari internet atau dari buku-buku dan pelajarilah tentang mengganti
warna rambut atau kerudung I

Bukalah lembar kerjaAdobe Photoshop CS ke.mudian tunjuklah setiap toolyang ada pada toolbox
catalah nama-nama 

1o9]vans ada pada toolbox pada buku tugas Anda t' 
t -'--'"

Grlla.h beberapa modul Photoshop dari internet dan buatlah rangkuman minimal daridua modul!
Kerjakan pada buku tugas !

Belajarlah mengedit foto Anda sendiri ! Buaflah laporan hasil pengeditan I

=::= Tuqas Mandiri
a

Kerjakan tugas di bawah dengan tepat ! I
1. Apakah kegunaan dari option bar ? E

E::g
2. Apakah yang dimaksud dengan toolbox ? 6-lawab: 

E

... q
l;I

3;;;il;;;;;;;ffi;;;; rl
fl
H

HJawab i................ 
[I

IJ"""""":""' .......... IJ:..................".t]
4. Apakah kegunaan dariruler ? ll

H

ti
....tJ

5. Apakah kegunaan daripalette ?

'-

rrri...rr.rrr..rr.
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Eila dalam background option dipilih 10. Agar objek tanpak bervariasi maka dapat

diberikan efek dat'i rnenu "".'

a. creative

b. distort

d. Art Strokes

e. Weather

c. 3D effect

11. Untuk membuat tulisan berikut ini dengan

menggunakan photoshop, maka perintah

yangtidak perlu dilakukan adalah ""

d.

e.

a. Klik Pattern StamP Brush tool

b. Klik add layer style pada layer pallete

c. Tekan CTR+D

d. Klik droP shadow

e. Klik Patter overlY

12. Untuk mengedit gambar atas menjadi

gambar bawah, maka tool Yang sering

digunakan adalah ....

Healing Brush tool
Polygonal lasoo tool

Pen tool
Gradient tool
EyedropPer tool

a.

b.

c.
d.
e.

a. creative

b. distort
c. 3D effect

Art Strokes

Weather

X ,rackground, mat<a background akan

k| nenruarna ..,.

ft a. putih d. hitam

ff n. merah e. hijau

E .. beninq
E :. untuk m6njadikan kertas horizontal pada

ii ',ption size diPilih ....

;i ,. portrait d' vertikal

;i ;. Lrit..p. e. label

;i c. horizontal

ii : Cara membuat objek elipse adalah dengan

i menekan tombol ....

fi u. F5 d. F7 + Ctrl

11 i. i7 e. Esc
fi u, tt
ii c. F8

fi ,. Cara membuat objek lingkaran adalah
ii denoan menekan tombol ....

6 a" Fs d' F7 + ctrl

& n. F7 e. Esc

$ ..F8
B r. Pengaturan background lembar kerja dapat

E dilakukan dengan cara.... 
.

I r. LaYout --, background Page

H '1. LaYout -+ insert Page

[ . Layout --+ r€ndlxe pd$e

fi i. Fiie -+ Page setuP

fl :. File -+ Print

B i :vlengkonversi objek dapat dilakukan melalui

tl menu..".

H u. layout d. file

$ u. bitmap e' window

$ c. arrange

H . " Order to front adalah perintah agar ""
ll u, objek tamPak di dePan

li b.objektidakterlihat
ii ." objek tamPak di belakang

ii o. objek menjadi kabur

ii e. oblek hilang

tj n Untuk mengunci obiek dapat dilakukan'

li dengan Perintah ....

['l a. Clone d. Combine

[i n. Lock e. Delete

[,] c. GrouP

Hi g. Agar objek tampak artistik maka dapat di

if berikan efek ....

Kfu;T

ffi



t'' y::,1[.T::s,"^lt lol:- ?!.r menjadi foto 17. perinrah crRL+D disunakan untuk ....
bawah yaitu dengan menggunakan ..... tool. a.

b.

c.

d.

e.

menghilangkan seleksi pada obyek
rn*r'iampilkan seleksi pada obyek
menghapus obyek
rrengkopi obyek
membuat obyek menjadi bentuk
lingkaran.

18. Untuk menampilkan kotak dialog Fill seperti
terlihat berikut ini, maka menu yang harus
dipilih adalah ....

ti
ll

ii
IJ

r]

d. layer

e. select

19.
a. Dodge d. Move
b. Laso e. Magic wand
c. Crop

14. Untuk mengubah ukuran tampilan dalam
kanvas diEunakan ....tool.
a. rectangle

b. zoom
c. set foreground
d. set background
e. Edit in standard mode

15. Berikut iniyang bukanmerupakan salah satu
langkah untuk memulai bekerja dengan
Adobe Photoshop adalah ....
a. Klik Start
b. klikAllPrograms
c. Pilih Adobe photoshop CS

d. KIik menu Fiie

d. l(ik edit

16. Untuk menentukan lebar kanvas, maka
kotak isi yang perlu disesuaikan atau diisi
adalah ....

a. width d. color mode
b. height e" color profile
c. resolution

a. Hle

b. edit

c. . Image

Salah satu perintah
untuk memberikan
berikut iniadalah ....

yang perlu dilakukan
warna obyek seperti

a. contour
b. blend

c. spiral

d. pattern

e. envelope

20. Perintah ALT+Back Space digunakan untuk
memberikan warna pada ....
a, back ground

b. shape

c. foreground
d. pattern

e. outline
21. Menekan tombol M ketika bekerja dengan

Adobe photoshop CS sama dengan
mengaktifkan ....

a. Rectangukar Marquee Tool
b. Elipse tool
c. clone stamp tool
d. eyedropper tool

.-l-

;}jitr}:;5ff..:

ffi.fi.ilf;fii

ffi.ffir#i



22.Tool berikut berEuna untuk '."

TI-rl

a. Untuk membuat teks

b. Untuk membentuk dan mengarahkan

garis Yang beruPa kurve

c. Untuk mehgatur kejenuhan warna dari

suatu gambar

d. Untuk memberikan efek remang-remang

P,;da gambar.

e. iJ, rtut< mempertaiam secara halus

23. Tool berikut digunakan untuk ...'

-LEE..

a. Melakukan pewarnaan menggunakan

efek goresan dengan kuas

b.

c.

d.

Melakukan pengecatan dengan coretan

dengan bagian terpilih secara bebas

Melakukan proses pengecatan dengan

meniru bentuk suatu gambar yang ada.

Melakukan proses penghapusan pada

bagian gambar hingga kembalike bentuk

semula.
Melakukan proses pewarnaan dengan

meniru bentuk guratan yang terdapat
pada bagian warna Yang lain, dengan

menggunakan warna terPilih

a.

b.

c.

B

24. Untuk menggabungkan objek dapat

dilakukan dengan tombol praktis yaitu '...
a. Ctrl + O d. Shifl + I

b. Ctrl + I e' Ctrl + L

c. Ctrl + E

25. Interactive drop berfungsi untuk

memberikan efek..'.
blur

3 dimensi

SNOW

bubles

bayangan

d.

e.

Gambarlah sebuah polygon, copy dan ubahlah menjadi seperti berikut ini !

1. Gambarlah sebuah lingkaran, copy dan ubahlah menjadi bentuk-bentuk sebagai berikut !

ilr: $

ilr *ffi

-

PRAKTEK

-
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Gambarlah sebuah garis lurus dengan freehand tool, copy dan ubahlah menjadiseperti berikut l{ini! ' 

,

Gambarlah sebuah obiek dengan bujursangkar kemudian ubahlah menjadi seperti berikut ini I

Gunakan pick tool, CTRL+Q, dan shape tool.

ilH
Gambarlah sebuah bujur sangkar dan ubahlah menjadisegitiga sama sisi kemudian bualah dan
putarlah duplikatnya seperti berikut ini I

Dari segitiga diatas sehingga menjadiseperti di bawah ini

Gunakan transformation docker rotation untuk membuat dan mengatur duplikat, putar setiap
duplikat 900.



6. Garnbarlah sr luah bujur sangkar dan ubah menjadi segitiga sama kaki dan sebuah polygon

ffig* io su'rut sepeirti .q,d'g1T!:l 111,[*; 1n c, rrrr rr irr rr[ilti i #i#JJtii I i"g ;-ri gi o1 depa n pol ioon 1 0 su d ut itu ! .

Setelah itu 1akukan Weld, Trim, dan trnterseci! Grakhir berilah warna yang baik!

Gunakan Power CllP
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Gunakan Atign and Distribute untuk mengatur objek berikut !
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11. Gunakan Interactive dropshadow tooldan filltooll
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12. Gunakan interactive blend tool !
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13. Gunakan Interactive Contour Tool

Buatlah gambar berikut ini dengan kombinasi materi yang sudah Anda pelajari !
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16' Buatlah gambar berikut inidengan kombinasi materiyang sudah Anda pelajari !
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i-9' Buatlah tulisan berikut dengan dengan menggunakan photoshop!



20. Editrah sebuah foto dengan mengganti warna rambut atau kerudung dan menghapus beberapa

tampitan dibelakan"si;#ilrlj"iio'."r. olli.[T"ttt*f"*1nuuu conto-h berikut ini! (Gunakan foto

iiil5 tJ#i;i.'r'iii" i.ii vi-ns muoah andi dapatkan!)

Foto Sekretaris tKP "MARS" sebelum diedit

Foto Sekretaris LKP 
*MAR'S,,setelah diedit dengan dicrop



UJI KOMPETENSI AKIIIR SEMESTER GASAL

-1. Untuk memberikan kontur dapat dilakukan
dengan tool ....

a. interactive blend tool

b. interactive extrude tool

c. interactive contour tool

d. interactive drop shadow tool

e. interactive transparency tool

2. Untuk menampilkan suatu file pada
Photoshop klik Windows kemudian ....

a. File browser

b. SaveAs

c. Edit

d. New Graphic

e. Template

Untuk mengedit suatu objek digunakan tool

a. Rectangle tool

b. Polyline tool

c. Elipse tool

d. Shape tool

e. Bazier tool

Style Star berfungsi untuk memberikan
partikel berbentuk ....

a. bintang

b. segitiga

c. elips

d. lingkaran

e, kotak

Roughen Brush berfungsi untuk ...,

a. mengedit objek

b. menghapus objek

c. memotong objek

d. mencacah objek

e. menyimpangkan objek

Berikut format file yang dapat menyimpan
mode warna CMYK, kquali....
a. CDR

b. PSD

c. RAW

d, JPG

e. SCT

Conveft Out line to objek berfungsi untuk
mengubah garis menjadi ....

a. objek

b. kurva

c. teks

d. kontur

e. color

Untuk menghilangkan bagian-bagian yang
tidak ingin dilihat pada Photoshop dipakai
kunci ....

a. Tab

b. Enter

c. Shift

d. Ctrl

e. Alt

9. Untuk mengatur tampilan kertas vertikal
maka pada option size dipilih ....

a. poftrait

b. landscape

c. horizontal

d. vertikal

e. label

10. Untuk menambah halaman baru dapat
dilakukan dengan perintah ....

a. preview

b. insert page

c. page setup

d. switch page orientasion

e. page background

11. Qan, magenta, kuning, hitam adalah warna
dari....

a. CMYK

b. Grayscale

c. Balack and White

d. Alpha channel

e. RGB

7.

8.

I

4.

5.

A. Berilah tanda silang pada (x) pilihan jawaban a, b, c, d dan e yang paling benar!

-



16. Dewi seorang siswa SMA.Ia selalu datang ke

sekolah tefiat waktu dan tidak pernah

terlambat. Disekolah, ia masukkelas sebelum

Uef masuk dibunYaikan dan selalu

mendengarkan penjelasan guru' Ia selalu

berpat<aiin rapi dan mentaati tata tertib di

sekolahnya. lni berarti Dewi mempunyai

1"2. Untuk n'lenjadikan 2 objek berpotongan

digunakan Perintah .'..

a, Quick weld

h. {}uickTrim

karaKer....

a. jujur

b. disiPlin

c. mandiri,

17. Bagian dari lembar kerja CorelDraw X4 yang- 
neifungsi sebagaitempatpembuatan desain

atau oSlekyang akan dicetakdisebut dengan

a. toolbox

b. croshair

c. status bar

d. Printable Page

e. Color Palate

18. Untuk merubah garis lurus atau segmen garis

menjadi curve daPat digunakan "'
a. convert line to curve

b. joint two nodes

c. elips

d. Bintang 5

e. Oval

20. Objek berikut dibuat dengan menggunakan

.... tool

c. delete node I
d. Conveft curve to line I

,r. io.fi:lltn bujur sanskar vane. ternuin I
kemudian ditekan CTRL+Q dan salah satu I
,udutnyu diklik ganda maki bulur sangkar 

$

itu akan berubah menjadi "" 
H

a lingkaran 
E

b. segitiga sama kaki 
I

d. supel

e. berani

{. Quick Intersect

ej" Quick simPlifY

e" Front minus back

Amir adalah orang yang jika berkata tidak

o*inan berkati kotor, tidak Pernah

,memnentat< dan berperilaku baik kepada

setiap oran9. Amir dapat dikatakan

mempunyai karakter'.."

a" disiPlin

b. santun

c, berani

d, iujur
e" persPektif

" Brotoseno ingin memulai usaha tetapi ia

rnerasakan lkan menghadapi banyak

tantangan. Namun akhirnya ia dengan

mantaf memutuskan untuk menjalankan

usalra'butu nyu setelah mempertimbangkan

bahwa semua tantangan yang dihadapinya

akan dapat dipecahkan dan bahkan akan

mentbawa manfaat Yang Brotoseno

melnpunyai karakter .....

a. kePemimPinan

b. jujur

c. ttrisiPlin

d. maju

e. berani

5. Hasan menjadi seorang siswa yang aktif

clalam kegiitan keagamaan di sekolahnya'

Setiap harl Jum'at ia bertugas mengedarkan

kotak infaq ke semua kelas di sekolahnya'

Setalah selesai mengedarkan kotak infak, ia

rnenghitung uangnya. Ia men,ghitung

denE-an teliii, setelah itu ia melaporkan

[*pu'O* sekolah dengan benar baik jumlah

uang maupun tulisannya' Iniartinya Hasan

slswa yang mempunyaikarakter ""
a. disiPlin

. b. bereni

c" jujur

d. PersPel<tif

e" santun
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a. Arrow shape

b. Star

c. Ellips

d. Rectangle

e. Callout

21. Objek berikut dibuat dengan menggunakan
.... tool.

a. star
b. rectangle
c. callout
d. Polygon
e. Ellip

22. Untuk menyalin suatu objek dapat dilakukan
dengan memilih objekyang akan disalin dan
kemudian menekan tombol ...

a. CTRL+T

b. CTRL+P

c. ALT+A

d. CTRL+B

e. CTRL+C

23. Objek kiri diubah menjadi objek kanan
dengan mengutamakan fasilitas ....

Powerclip tool

Fit text to path

Interactive contour tool

Interactive blend tool

Interactive dropshadow tool

c. Klik sekali lagi hingga tampihnnya tertihat fr

sepertitampilan disamping. tl
d. Tempatkan pointer mouse ke indikator $

yang berada di sudut objek sehingga ll
munculindikator rotate. t]

e. Drag memutar sesuai dengan keperluan fl

25. Perhatikan perintah-perintah berikut: ll
Klik objek yang akan diputar>Ktif. menu Il
Arrange>Pilih Transformation >Isi pada kotak | |

rotation Angle dengan derajat>putaran ll
yang dikehendaki>Klik Apply. Langkah !

24. Berikut iniyang bukanmerupakan langkah
untuk memutar suatu objek adalah ...

a. Klik menu EIle

b. Klik atau pilih objek dengan pick tool.

tersebut adalah langkah yang digunakan
untuk ....

a. Memutar objek

b. Membesarkan objek

c. Meninggikan baris

d. Mengecilkan objek

e. Menggesersuatu objek

26. Untuk mengatur agar suatu objek dapat
ditempatkan didepan atau dibelakang objek
lain, maka perlu dipilih menu ....

a. Arrange

b. Text

c. Inseft

d. Hle

e. Edit

27. Objek kanan berikut adalah hasil .... dari
objek kiri.

Weld

Let

Ted

Trims

Intersect

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

-



28. Objek berikut dibentuk dengan meng-

gunakan ....

a. Pen tool

b. Artistic media tool

c. Interactive contour tool

d. PowercliP

e. Fit text to Path

29, Objek berikut dibuat dengan menggunakan

a. Interactive blend tool

b. Fit text to Path

c. Interactive fill tool

d. Interactive contour tool

e. PowercliP

30, Tool yang tidak digunakan untuk meng-

gambar objek berikut ini adalah ...'

a. pick tool

b. shape tool

c. Filltool

d. Artistic media tool

e. Polygon tool

31. Objek sebelah kanan merupakan hasil dari

perubahan bentuk objek sebelah kiri yaitu

dengan menggunakan ..'.

a. distortion

b. weld

c. contour

d. Intersect

e. Blend

Bezier tool

Artistic media tool

Blend tool

Polyline tool

e. Pen tool

33. Tool berikut disebut dengan ....

r,..ir#U$ I(0illP|ITEH 0r [/rp " 3iJ:lln';:::1i,$*T:l#:l',X1,::1'o

--+- n.,/\IJU
a,

b.

c.

d.

a.

b.

crop tool

freehand tool

pick tool

Zoom tool

Shape tool

Ea{H



34. Corel Draw merupakan perangkat lunak
yang dikhususkan untuk pernbuatan
gambar...,

a. Vektor

b. digital

c. pemandangan

d. Mobil

e. binatang

35. Untuk memperlihatkan tampilan atau kotak
dialog berikut maka menu yang perlu diklik
adalah ....

c. Polar Coordinates

d. Rectangle to polar

e. Polar to Rectangle

36. Untuk membuat tulisan berikut ini dengan
menggunakan Adobe photoshop, maka
perlu dipilih atau diklik perintah atau tool
berikut ini, kecuali....

horizontaltype tool

Vladimir script

stroke

Underline

e. Add a layer style

37. Tulisan CorelDraw X4 pada tampilan lembar

flretOraw 
X4 dapat ditemukan pada bagian

a.

b.

c.

d.

a. color pallate 
6b. menu bar 
fl

c. toolbox 
ll

d. ritle bar 
ll

,u. F;r,il"rlofrnn n.,.nrna untuk memooinmsi U

objek disebut .... 
E

a. pick tool 
E

b. zoom toot 
E

c. title tool 
Hd. Shapetool

e. Ettis toot I
39. Artistic media tool adalah tool yang diberi Inomor.... 

I
lffi

Ittl \ \r 0 A
;.*.

40. Interactive distorsion tool adalah tool yang
diberinomor....

a. Filter

b. Distoft
a. 1

b.2
c. .3

d.4
e.5
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i lingkaran

iek lingkaran

menu yang

dari li

diobjek
sub mt

objek t

rmenjadi

.T.uor 
r'

ngle tool

ll

on tool

tool

rengubah
irisehingga

rh kanan,

lih adalah .

Ellips tool

Rectangle

F:illtool

polygon tt

Start tool

tuk meng

rclah kirisel

sebelah ki

rlu dipilih ac

a. Elllp

b. Red

c, F:illt

d, pol)

e. Star

Untuk
sebelah

di sebe

perlu di

0 e.5
t1 or. Berikut ini yang bukanmerupakan menu 45'

[l aOa CorelDraw X4 adalah ""

tl . File

U u. Vis/

[.| . Bbnd

ll o. Arrange

[l " rools

ll +2. Perintah membuka menu Arrange dapat

H Oitut ukan dengan mengklik menu tersebut

[l atau dapat pula dilakukan dengan menekan

ll tombol ....

I a. CRrL+A

[J o. ALr+F

$ c. ALr+A

E o" ALT+E

B .. CrRL+F

E 
o, Berikutini meruPakan ..'.

i dibuat dengan meng-

a. edit

b. shaPing

c. Rectangle tool

d. Fllltool

e. Align and distribut

46. Objek berikut ini dibuat dengan meng-

gunakan ....

Spiraltool

Ellips tool

Blend tool

Polygon tool

Regtangle tool

a. Blend tool

b. Picktool

c. Freehand tool

d. Shapetool

e. Start tool

. Objek berikut in
gunakan ....

.[--

B

a.

b.

c.

d.

e.

a. 1

b,2
c.3
d.4



c. staft

d. Interactive contour

e. Flowchart shape

48. Objek kiri diubah menjadi objek kanan
menggunakan .... tool

t!.J1lt
ii i
iJ
'iJ

interactive blend

interactive dropshadow

interactive fill

Interactive contour

Interactive transparancy

a.

b.

c.

d.

e.

f':

d. Dropshadow

e. Contour

50. Objek kiri diubah menjadi objek kanan
dengan menggunakan interactive "^.. tool.

[r[#

a. envelope

b. blend

c. frl

a. Dropshadow

b. Contour

c. Dropshadow

d. Blend

e. Envelope

49. Objek kiri diubah menjadi objek kanan
dengan menggunakan .... tool
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