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Ringkasan 

 
STMIK Sinar Nusantara dalam peran sertanya dalam pengabdian 

masyarakat mengadakan Pengembangan Kewirausahaan Dibidang Desain 

Grafis Bagi Pemuda Di Wilayah Surakarta. 
Sasaran kegiatan ini adalah Pemuda/Pemudi dan UMKM di Wilayah Kota 

Surakarta.  

Kegiatan yang dilakukan adalah Persiapan, Diklat Desain Grafis dan 
Pelaporan. Pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni  s/d Agustus 2018. 
Kegiatan pelatihan dilaksanakan mulai tanggal 4 Juli s/d. 7 Agustus 2018. 

Pelatihan dilaksanakan mulai Jam 9 sampai jam 12.00 secara praktek di 
Laboratorium Komputer 5 Sinar Nusantara Surakarta dengan jumlah total 
peserta 25  orang. 

Hasil dari kegiatan ini adalah peserta dapat memanfaatkan desain grafis 
untuk berwirausaha. 
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Kata Pengantar 

 
Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas 

segala rahmad dan ridloNya, sehingga kami  dapat menyelesaikan membuat 

laporan Pengembangan Kewirausahaan Dibidang Desain Grafis Bagi Pemuda Di 

Wilayah Surakarta. 

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta, Para Pembantu Ketua, Jurusan , seluruh 

Dosen, dan karyawan yang telah banyak membantu demi kelancaran 

pelaksanaan kegiatan ini 

2. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Surakarta  dan seluruh staffnya 

sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. 

3. Peserta pelatihan atas partisipasi dan kerjasamanya yang baik sehingga 

kegiatan ini berjalan dengan lancar . 

4. Mahasiswa yang sudah membantu kegiatan ini.  

Semoga Kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjalin kerjasama yang 

baik antara STMIK Sinar Nusantara Surakarta dengan instansi lain, baik 

pemerintah maupun swasta . Amiin. 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

 

Perkembangan jaman yang semakin pesat ditandai dengan 

perubahan-perubahan seperti meningkatnya kompetisi usaha, regulasi baru 

pemerintah, tuntutan para pemegang saham, atau mungkin goncangan kecil 

dalam kinerja ekonomi mengharuskan perusahaan harus tetap eksis dan 

produktif. Apapun pemicu perubahan tersebut, efektifitas manajemen 

perusahaan dalam mengatasinya akan sangat menentukan tingkat 

keberhasilan operasi perusahaan. 

Salah satu tantangan terberat yang dihadapi perusahaan adalah 

memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen yang berawal dari 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar dapat mengerjakan 

tugas-tugas rutinya dengan efisien sesuai tuntutan perkembangan jaman 

dan teknologi.  

Hasil karya teknologi khususnya komputer merupakan solusi utama 

dalam meningkatkan produktifitas, namun terlepas dari nilai pentingnya 

teknologi, semuanya tetap berpangkal pada manusianya yang mendesain, 

memproduksi, menjual, melayani dan memanfaatkan produk tersebut. Di 

tengah perubahan teknologi yang pesat, pengalaman belajar yang terus-

menerus adalah sesuatu yang penting bagi pelaku operasional bisnis. 

Sering sekali kegagalan penggunaan teknologi bukanlah akibat faktor 

peralatan tetapi akibat kegagalan internal dalam meyakinkan pelaku 

operasioanl bisnis untuk menerima teknologi baru, dan kegagalan untuk 

melatih mereka menggunakan teknologi itu secara optimal. Pelatihan yang 

baik sekalipun tidak akan bermanfaat bila pelaku operasional bisnis/pegawai 

enggan memakai teknologi baru. Sebaliknya kemauan dan antusiasme 

menggunakan otomatisasi tidak akan berjalan baik jika tanpa disertai 

pelatihan memadahi. Suatu program pelatihan yang digabung dengan 

aktifitas pengembangan pegawai yang lain dapat mengubah berbagai 
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perilaku negatif menjadi positif yang akan meningkatkan kualitas, 

produktifitas dan keuntungan. 

Menghadapi permasalahan diatas, dalam hal ini STMIK Sinar 

Nusantara dalam peran sertanya dalam pengabdian masyarakat mengadakan 

pelatihan sumber daya manusia dalam bidang komputer yang diarahkan 

pada penguasaan aplikasi komputer dalam dunia usaha. 

 

BAB 2  TARGET  

 

Target kegiatan ini adalah peserta dapat berwirausaha dibidang 

desain grafis.  

 
 

BAB 3  METODE PALAKSANAAN 

 

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah pelatihan dan pendampingan. 

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah : 

1. Persiapan 

Persiapan dilakukan pada bulan Juni 2018. Adapun yang dilakukan dalam 

tahap ini adalah : 

1) Membuat proposal dan surat penawaran, kemudian di berikan ke Dinas 

Koperasi Surakarta. 

2) Perencanaan jalannya kegiatan 

3) Mempersiapkan materi 

4) mempersiapkan sarana dan prasarana 

 

2. Pelatihan 

Pelatihan dilakukan selama 25 hari mulai tanggal 4 Juli s/d 7 Agustus 

2018, Waktu pelatihan mulai jam 9.00 s/d. jam 12.00. Kegiatan ini 

dilaksanakan secara praktikum/praktek di Laboratorium Komputer 5 
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STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Peserta pelatihan berjumlah 25 orang 

berasal dari Pemuda/Pemudi dan UMKM di Wilayah Surakarta.  

 

3.  Pelaporan 

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Agustus 2018, dimana semua 

kegiatan sudah selesai dilakukan. 

 

 

BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

Kelayakan Perguruan Tinggi diantaranya adalah :  

1. Pelatihan dan pendampingan guru dan murid SMA N 2 Sukoharjo (2012). 

2. Pelatihan dan Pendampingan SMK N 1 Boyolali (2012). 

3. Peningkatan Kemampuan Manajemen, Informasi & Teknologi Pemasaran 

(Dinas Koperasi Jawa Tengah) (2010-2011 dan 2016). 

4. Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis ICT (Web Guru dan E-

Learning) SMP N 1 Sragen (2012). 

5. Peningkatan SDM bagi Pengurus PKK se-keluarahan Surakarta 

bekerjasama dengan Bapermas Surakarta (2015). 

6. Peningkatan Kemampuan Dosen dan Karyawan dibidang Pemanfaatan 

Blog Universitas Veteran Bangun Nusantara (tahun 2016). 

7. Peningkatan SDM bagi PNS Daerah Pemerintah Kota Surakarta  (2013-

2018). 
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BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Pelaksanaan 

1) Waktu Pelatihan 

Kegiatan ini dilaksanakan secara praktikum/praktek, kegiatan ini 

dilaksanakan di Laboratorium Komputer STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang, dimana dalam 

pelaksanaannya menggunakan laboratorium komputer. Pelatihan 

dilaksanakan mulai Jam 09.00 s.d. 12.00. 

 

2) Materi  Pelatihan 

Adapun materi pelatihan adalah : 

NO Materi 

1.  pengenalan Desain Grafis dan Corel Darw 

2.  membuat bentuk dengan tool dan garis 

3.  project membuat logo 

4.  lanjutan membuat project logo 

5.  pembuatan kartu nama 

6.  pengenalan warna dan pengolahannya 

7.  membuat effect bentuk 3Dimensi 

8.  cara menggunakan power clip 

9.  pengenalan Tipografi dan membuatnya 

10.  membuat effect untuk tipografi dengan contour 

11.  project membuat brosur 

12.  project membuat kemasan/box 

13.  project membuat batik sederhana 

14.  project batik lanjutan 

15.  pengenalan photoshop dan menunya 

16.  pengenalan tool pada photoshop 

17.  cara - cara menggunakan tool seleksi 

18.  membuat effect bingkai 

19.  cara penggabungan lebih dari dua gambar  

20.  cara membuat effect cosmic 

21.  project poster iklan sepatu 

22.  project poster movie 

23.  project wallpaper 

24.  project undangan penikahan 

25.  effect surreal dengan photoshop 
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3) Peserta  Pelatihan 

Peserta pelatihan adalah seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Peserta Pelatihan 

NO NAMA ALAMAT 

1 APRILIA SRI LESTARI 
KREMBYONGAN RT 01 RW 05 KADIPIRO 
BANJARSARI SKA 

2 ARIF HUDA IRMANSYAH KARANGASEM RT 02 RW 02 JEBRES SKA 

3 BASOEKI TJAHJONO SUDIROPRAJAN RT 01 RW 07 JEBRES SKA 

4 
CINDY MAHARDIKA 
DIVIOLA 

BANYUAGUNG RT 02 RW 02 

5 CONNY AGUSTINA PERUM SOLOKUNCORO A7 JEBRES SOLO 

6 
DANDI DAFID 
HARDIYANSYAH 

PUCANG SAWIT RT 05 RW 01 JEBRES SKA 

7 
FADILLA YULIS 

ARISTAWATI 

KREMBYONGAN RT 01 RW 05 KADIPIRO 

BANJARSARI SKA 

8 FAJAR SUTOPO ADI 
REJOSARI RT 03 RW 13 GILINGAN 

BANJARSARI 

9 JOKO ISNANTO BIBIS LUHUR RT 01 RW 21 NUSUKAN SKA 

10 MEISTA DWI W 
KENDAL REJO RT 05 RW 11 MOJOSONGO 
SURAKARTA 

11 NENENG KURNIASIH NOTO SUMAN RT 03 RW 03 BALUWARTI SKA 

12 NOVAL NASRULLOH GAJAHAN RT 04 RW 06 PASAR KLIWON 

13 
NOVARISA SALMAYA 

KANASTREN 

KREMBYONGAN RT 01 RW 05 KADIPIRO 

BANJARSARI SKA 

14 NURINA AYUNINGTYAS CINDEREJO LOR RT 01 RW 04 GILINGAN SKA 

15 R WAHYU PANGARSO JL PEMUGARAN UTAMA NO 99 SKA 

16 SHANIA NURUL HUSNA JL PEMUGARAN UTAMA NO 99 SKA 

17 SRI KUSNIA DEWI BANYUANYAR RT 02 RW 01 SKA  

18 SUWONDO HAGNI 
PERUM PRATAMA B27 SABRANG KULON 
MOJOSONGO SURAKARTA 

19 TASYA AYU OKTAYANA KADIPIRO RT 07 RW 09 SURAKARTA 

20 THITHA MEISTA BANYUAGUNG RT 02 RW 02 

21 YAKOBUS WAHYU WIDODO JL DAHLIA NO 3 PURWOSARI SKA 

 

4) Narasumber dan Asisten   

Narasumber dari kegiatan ini berasal dari dosen STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta (2 orang) di bantu oleh 2 orang mahasiswa STMIK 

Sinar Nusantara Surakarta sebagai asisten. Adapun daftar Asisten adalah 

Seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Daftar Mahasiswa yang terlibat sebagai asisten 

NO Nama Lengkap 

1.  Ricky Kumala 

2.  Nur Firtia 

Presensi Peserta, Narasumber dan Asisten seperti pada Lampiran 1 
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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

1.  berdasarkan evaluasi pembelajaran dengan pre test dan post test, 

maka hasilnya adalah adanya peningkatan pembelajaran sebelum 

dan sesudah pembelajaran. 

3. berdasarkan kuisioner tentang kepuasan peserta terhadap instruktur 

paling tinggi, kemudian disusul kepuasan peserta diklat terhadap 

metode. Secara keseluruhan pelaksanaan peserta diklat cukup puas. 

Kepuasan peserta diklat terhadap asisten yang disampai paling 

rendah, hal ini dikarenakan tidak semua materi pada modul 

tersampaikan pada waktu tiga hari pelaksanaan diklat. 

 

6.2. Saran 

Adanya pelatihan lanjutan sehingga peseta menjadi lebih faham dan 

dapat menggunakan aplikasi yang diajarkan  untuk menunjang 

pekerjaan sehari-hari.  



 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 1 
Presensi Peserta, Narasumber dan Asisten 
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Surat Tugas 
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Kata Pengantar 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

 Syukur Alhamdulillah Tim Penyusun Modul panjatkan ke hadlirat Alloh Yang Maha 

SegalaNya karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya Tim Penyusun Modul dapat 

menyelesiakan Modul Desain Grafis. 

 Modul ini berisi materi pembelajaran desain grafis yang terdiri dari  Dasar Desain 

Grafis, CorelDraw X6, Photoshop CS5 dan latihan-latihan yang dapat digunakan sebagai 

latihan dalam penyelesaian kasus.  

 Modul ini masih banyak kekurangan, untuk kesempurnaan Modul Desain Grafis ini, 

Tim Penyusun Modul dengan senang hati menerima koreksi dari pembaca.   

 

  

Surakarta,   Juni  2018 

Tim Penyusun Modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STMIK Sinar Nusantara Surakarta 

Desain Grafis………………………………………3 

Daftar isi 
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Bab. 1 Desain Grafis 

 

Desain Grafis adalah salah satu bentuk komunikasi visual, berupa 

pemilihan, kreasi, dan penyusunan “sesuatu” pada suatu permukaan untuk 

mengkomunikasikan suatu pesan “sesuatu” tersebut dapat berupa bentuk huruf 

(tipografi), ilustrasi atau fotografi. 

Desain grafis merupakan karya kreatif dalam banyak media, seperti media 

cetak, media digital, film, animasi, desain produk, pengepakan, dan tanda – 

tanda informasi. 

1.1  Proses Desain 

Secara umum proses perancangan grafis mulai dari konsep adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Diagram diatas biasa diaplikasikan untuk bidang perancangan visual yang 

lain seperti : Arsitektur, Tekstil / Fasion, Produk, Multimedia dll. 

1. Konsep 

Adalah hasil kerja berupa pemikiran yang menentukan tujuan – tujuan, 

kelayakan dan segment / audience yang dituju. Konsep bisa didapatkan dari 

pihak non-grafis, antara lain : ekonomi, politik, hokum budaya dll yang ingin 

menterjemahkan ke dalam bentuk visual. Oleh karena itu desain grafis 

menjadi desain komunikasi visual karena dapat bekerja untuk membantu 

pihak yang membutuhkan solusi secara visual. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

2. Media 

Untuk mencapai criteria ke sasaran / segment yang dituju, diperlukan studi 

kelayakan media yang cocok dan efektif untuk mencapai tujuannya. Media 

bisa berupa cetak, elektronik, luar ruang dll. 

Konsep Media Idea Data Visualisasi Produksi 
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3. Idea 

Untuk mencari idea yang kreatif diperlukan studi banding, literature, 

wawasan yang luas, diskusi, wawancara dll agar desain bisa efektif diterima 

audience dan membangkitkan kesan tertentu yang sulit dilupakan. Kadang 

untuk membuat ide, diperlukan suatu ke’gila’an, membuat hal yang tidak 

mungkin menjadi mungkin, bahkan membenturkan / membuat suatu yang 

konflik / paradox. 

4. Data 

Data berupa teks atau gambar terlebih dahulu harus kita pilahdan seleksi. 

Apakah data itu sangat penting sehingga bisa ditampilkan lebih kecil, samar 

atau dibuang sama sekali. Data bisa berupa data informative atau data 

estetis. Data informative bisa berupa foto atau teks dan judul. Data estetis 

bisa berupa bingkai, background, efek grafis, garis atau bidang. Untuk desain 

dengan menggunakan computer, data harus dalam format digital / file, oleh 

karena itu peralatan yang diperlukan untuk merubah data analog ke digital 

seperti Scanner, Kamera digital akan sangat membantu. 

5. Visualisasi 

rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram atau animasi untuk 

penampilan suatu informasi. Secara umum, visualisasi dalam bentuk gambar 

baik yang bersifat abstrak maupun nyata telah dikenal sejak awal dari 

peradaban manusia. Contoh dari hal ini meliputi lukisan di dinding-dinding 

gua dari manusia purba, bentuk huruf hiroglip Mesir, system geometri 

Yunani, dan teknik pelukisan dari Leonardo da Vinci untuk tujuan rekayasa 

dan ilmiah, dll. Beberapa factor yang membuat desain menjadi menarik 

secara visual, anta lain: 

- Pemilihan warna 

Pemilihan warna dapat ditentukan dari konsep analisa dan strategi yang 

telah ditentukan sebelumnya. Jika konsep warna sudah anda dapatkan 

dari proses analisa dan strategi, tentu pekerjaan anda akan lebih mudah 

dan terarah. 

- Layout 

Layout adalah usaha untuk menyusun, menata unsur–unsur grafis (teks 

dan gambar) menjadi komunikasi yang efektif. Namun pekerjaan layout 

ini memerlukan kaidah–kaidah yang perlu diketahui seperti : Properti, 

Keseimbangan, Irama, Kesatuan, Fokus dan Kontras. Kadang–kadang 
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kita sulit untuk memenuhi semua kaidah tersebut ke dalam desain. Lebih 

mudah jika kita focus pada salah satu kaidah tersebut dan kompromi 

dengan kaidah lainnya. 

- Finising 

Agar tampilan lebih megah dan mewah perlu penambahan detail berupa 

texture, efek, cahaya dan bentuk – bentuk yang harmonis. 

6. Produksi 

Setelah desain selesai, maka desain sebaiknya lebih dahulu di proofing 

(print preview sebelum cetak mesin). Jika warna dan komponen grafis lain 

tidak ada kesalahan, maka desain anda siap diperbanyak. 

 

1.2 Komponen Desain 

Desain yang menekankan fungsi tanpa keindahan / estetika, akan tidak 

menarik sehingga tidak komunikatif. Menarik atau indah bisa dinilai dengan 

menggunakan mata (lahir) atau dengan hati (batin). Desain bisa menarik 

karena indah dipandang atau konsepnya yang kreatif. Agar menarik mata (eye 

catching) diperlukan pengetahuan tentang unsur / komponen dalam desain 

grafis, antara lain: Garis, Bentuk (Shape), Warna, Illustrasi/gambar, 

Huruf/tipografi, Ruang (Space) 

1. Garis 

Garis tercipta dari adanya perbedaan warna, cahaya atau perbedaan jarak 

seperti gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

Garis dari perbedaan warna Garis dari perbedaan jarak 

 

Tetapi dalam desain grafis, garis didefinisikan sebagai sekumpulan titik 

yang dideretkan memanjang. Garis di software grafis computer sering 

disebut Outline (CorelDraw), Contour atau Stroke (Adobe Photoshop).  
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2. Bentuk (Shape) 

Bentuk disebut juga shape, dihasilkan dari garis – garis yang tersusun 

sedemikian rupa. Bentuk ada yang 2 dimensi (dwimatra) dan 3 dimensi 

(trimatra). Setiap bentuk mempunyai arti tersendiri, tergantung budaya, 

geografis dll. Contoh: segitiga bisa melambangkan konsep trinitas (ayah, ibu, 

anak), tapi dimesir segitiga melambangkan symbol feminimitas 

(kewanitaan). Pada dasarnya, bentuk dimulai dari segi 3 sampai segi tidak 

terhingga / lingkaran. Dari bentuk dasar tersebut bisa dibuat pengembangan 

/ kombinasi dan variasi lebih banyak lagi. 

 

 

 

 

Segi Tiga Segi Sepuluh 

 

3. Warna, Tekstur dan Cahaya 

Setiap warna mempunyai karakteristik tersendiri. Dengan warna kita dapat 

mengkomunikasikan desain kita kepada audience secara efektif. Secara fisik 

warna dapat dipengaruhi oleh texture / material dan cahaya, sehingga 

tampak berbeda. Warna adalah factor yang sangat penting dalam komunikasi 

visual. Warna dapat memberikan dapak psikologis, sugesti, suasana bagi 

yang melihatnya. Di layar monitor mungkin terlihat warna yang menarik, saat 

dicetak / print mungkin warna tidak sesuai dengan tampilan layar. Karena 

untuk aplikasi cetak hanya dipakai gabungan warna CMYK, sedangkan dilayar 

monitor menggunakan RGTB, HLS Hexadesimal dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pemilihan warna 



STMIK Sinar Nusantara Surakarta 

Desain Grafis………………………………………8 

Dalam kebutuhan cetak dan printing, warna yang dipakai adalah system / 

model CMYK, sedangkan untuk tampilan dilayar monitor saja (missal : web, 

wallpaper, game, video) warna yang biasa digunakan adalah RGB dan RBG 

Hexadecimal. 

 

3. Illustrasi / gambar 

Illustrasi berasal dari bahasa latin illustrate yang berarti menjelaskan. Jadi 

gambar illustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan 

untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Illustrasi sebagai hasil 

visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, fotografi atau teknik 

desain lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang 

dimaksud daripada bentuk. Sehingga illustrasi memang dibuat untuk 

menerangkan atau sebagai penghias dalam desain tata letak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menggunakan computer, anda dapat membuat gambar secara 

vector (CorelDraw) atau bitmap(Adobe Photoshop). Format vector yang 

terdiri dari koordinat – koordinat, cocok untuk pembuatan logo dan gambar 

line – art. Format Bitmap terdiri dari pixel – pixel, cocok untuk foto. 

 

 

 

 

 

 

 

Vector Capung Bitmap Capung 
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4. Huruf / Tipografi 

Tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf pada ruang untuk 

menciptakan kesan khusus, sehingga akan pembaca akan dapat membaca 

semaksimal mungkin. 

Tipografi mengalami perkembangan dari cara manual / dengan tangan (hand 

drawn) hingga menggunakan computer. Dengan computer, penggunaan 

tipografi menjadi lebih mudah dan lebih cepat dengan pilihan huruf yang 

variatif.  

Jenis – jenis font meski begitu banyak tetapi tetap dalam kategori sebagai 

berikut: 

- Huruf tanpa kait (Sans Serif): tidak memiliki kait, hanya batang dan 

tangkainya saja. Contoh: Arial, Tahoma 

- Huruf berkait (Serif): memiliki kait pada ujungnya, contoh: Times 

Roman, Garamond 

- Huruf tulis(Scipt): setiap hurufnya saling terkait seperti tulisan tangan. 

Contoh: Brushscript, Mistral, Shelley 

- Huruf dekoratif: setiap huruf dibuat secara detail, kompleks dan rumit. 

Contoh: Augsburger Initial dll 

- Huruf monospace: bentuknya bias sama seperti huruf Sans Serif atau 

Serif, tapi jarak dan ruang setiap hurufnya sama. Contoh: Courrier, 

Monotype Cursive, OCR 

Dalam sebuah desain perlu penekanan dalam pembacaan teks. Tidak semua 

teks harus menonjol, sehingga dalam teks ada yang disebut judul (headline), 

Subjudul (subhead) dan naskah (bodytext) dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjudul (subhead) 

Judul (headline) 

Naskah (bodytext) 
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Bab. 2 CorelDraw X6 

 

 

2.1 Pendahuluan 

CorelDraw adalah sebuah software atau aplikasi vector graphic yang di release 

oleh perusahaan corel perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. 

Yang berguna untuk membuat gambar vector, desain baju, desain batik dan 

masih banyak lainnya. 

Banyak fitur yang baru yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh desainer. 

Coreldraw graphics suite x6 menawarkan alat, fitur dan kekuatan untuk 

meningkatkan semua kebutuhan desain. apa saja fiturnya ? 

1. Advanced opentype support 

Dukungan terhadap opentype. Sekarang sudah banyak juga font jenis 

opentype. 

2. Enhanced complex script support 

Selain itu coreldraw x6 juga sudah meningkatkan fitur complex script. Jadi 

bisa menggunakan tulisan arab dan tulisan bahasa lainnya dengan lebih baik 

dari versi sebelumnya 

3. New creative vector shaping tools 

4. New page layout tools 

Peningkatan pada fitur powerclip yang lebih mudah dan lebih baik dari 

sebelumnya. 

5. Enhanced speed native 64 bit and multicore support 

Dukungan pada windows 64bit. Sekarang dengan menggunakan corel draw 

,bisa memilih menggunakan versi 32bit atau 64bit pada coreldraw dan corel 

photo paint. Akan sangat menyenangkan menggunakan versi yang 64bit 

(dapat meningkatkan kecepatan dalam proses rendering maupun zoom in 

dan zoom out suatu halaman). Hal ini karena di windows 64 bits support 

memori ram lebih dari 4 giga dan memaksimalkan tenaga core i5 maupun 

core i7. 

6. New object styles document style. 

Mengatur style dan warna akan menjadi lebih mudah dari versi sebelumnya. 

7. New website design software  
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Software pembuat website. Membuat website sekarang lebih mudah dengan 

menggunakan corel website creator x6 

8. New bitmap and vector pattern fills 

Bitmap and vector pattern fills sekarang mendukung background 

transparan.  

Wah sangat menarik, nah sekarang bagaimana dengan system requirement 

(hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan coreldraw x6) 

 Microsoft windows 7 (32-bit or 64-bit editions) , windows vista (32-bit or 64-

bit editions), or windows xp (32-bit), all with latest service packs installed 

 Intel pentium 4, amd athlon 64 or amd opteron 

 1gb ram 

 1.5gb hard disk space (for typical installation without content – additional 

disk space is required during installation) 

 Mouse or tablet 

 1024 x 768 screen resolution 

 Dvd drive 

 Microsoft internet explorer 7 or higher 

 

2.2 Menjalankan CorelDraw 

Untuk menjalankan CorelDraw X6, anda dapat menemukan program ini pada 

start menu di bagian all program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara default, CorelDraw akan menampilkan kotak dialog selamat datang 

(Welcome Screen) pada saat kita membuka program tersebut. 
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- Quick Start 

Anda dapat menggunakan tab ini untuk memulai dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. New Blank Document : untuk membuka dokumen kosong 

2. New from template : memulai dari template yang telah disediakan 

3. Open Recent : membuka dokumen yang telah dibuat sebelumnya. 

4. Open other : mencari dokumen yang tidak terdapat pada Open Recent 

 

- Create a New Document 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Name, wajib memberi nama dokumen yang akan dibuat 

2. Preset Destination, untuk tujuan apakah kita membuat desain, untuk 

web, banner dll 

3. Size, menentukan ukuran layar kerja desain sendiri dengan memilih 

custom atau menggunakan default jenis ukuran yang disediakan 

CorelDraw. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

8 
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4. Width dan Height, digunakan untuk mengatur area kerja sendiri, dan 

ukuran apa yang digunakan seperti millimeter, centimeter, pixel, dll 

5. Number of Page, untuk menambahi halaman saat membuat dokumen 

baru 

6. Primary Color Mode, disini digunakan untuk menentukan model warna 

yang digunakan, CMYK lebih sering digunakan dalam percetakan, 

sedangkan RGB lebih digunakan secara digital 

7. Rendering Resolution, menentukan resolusi gambar yang akan dibuat. 

Semakin besar angka resolusi, maka semakin detail hasil gambar yang 

dibuat dan semakin besar juga ukuran file tersebut. 

8. Preview Mode, menentukan model tampilan layar kerja kita saat 

mendesain. 

 

2.3 Tampilan Lembar Kerja CorelDraw 

 

 

1. Title bar, area yang menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka 

saat ini  

2. Main menu, menu utama dimana di dalamnya terdapat menu file, edit, 

view, layout, arrange, effects, bitmaps, text, table, tools, windows, dan 



STMIK Sinar Nusantara Surakarta 

Desain Grafis………………………………………14 

help. Semua fungsi atupun pengaturan dalam CorelDraw terangkum 

dalam menu utama tersebut. 

3. Standard bar, toolbar standar yang terdapat pada jendela tersebut, 

melalui toolbar tersebut kita dapat melakukan fungsi – fungsi dasar 

seperti New, Open, Save, Print, Paste, dsb. 

4. Property bar, barisan icon/perintah yang berhubungan dengan tool atau 

objek yang sedang aktif pada saat ini. 

5. Drawing page, merupakan area yang dibatasi oleh garis kotak di dalam 

Drawing area. Pada bagian ini kita dapat melakukan proses 

mengambar/editing dimana semua objek yang ada dalam bagian ini akan 

tercetak. 

6. Drawing window, area di luar drawing page. Pada bagian ini kita masih 

bisa menggambar atau mengedit objek namun objek tersebut tidak akan 

tercetak. 

7. Docker, dalam CorelDraw fungsi docker hampir sama dengan fungsi task 

pane yang ada pada Microsoft Office. Dalam docker terdapat fungsi – 

fungsi lebih rinci untuk beberapa fungsi yang terdapat dalam toolbox. 

Sebagai contoh adalah fungsi Character formatting dimana dalam fungsi 

tersebut kita dapat melakukan pengaturan – pengaturan karakter/font 

8. Colour palettes, vertical toolbar yang berisikan warna – warna sesuai 

dengan mode yang digunakan, apakah itu RGB, CMYK, TOYO, atau 

Pantone. 

9. Tool box, pada bagian ini terdapat icon – icon yang merupakan tool / alat 

untuk melakukan pekerjaan pada area kerja, seperti membuat, 

mewarnai atau mengedit objek pada area kerja. 

10.Ruler, garis batas vertical dan horizontal yang digunakan untuk 

menentukan ukuran dan posisi dari objek yang ada pada jendela gambar. 

11.Document navigator, tombol pengaturan yang digunakan untuk 

berpindah, menganti nama, menghapus, atau menambah halaman. 

12.Status bar, dalam toolbar ini terdapat informasi mengenai hal – hal yang 

sedang kita lakukan di area kerja. 

13.Navigator, tombol yang digunakan untuk memperkecil area gambar 

sehingga memudahkan kita dalam melakukan perpindahan pada area 

gambar. 
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Untuk melakukan pengubahan pada komponen – komponen yang ada pada 

jendela CorelDraw yang lebih aktif, anda dapat menggunakan menu window 

yang ada pada main menu. 

 

2.4 Tool yang ada pada area gambar  

Pada bagian ini, penjelasan akan lebih ditekankan pada fungsi – fungsi 

dominan yang terdapat di menu utama (main menu) dan tool box. 

Sebenarnya, beberapa fungsi yang ada pada toolbox telah ermuat dalam 

menu utama. Akan tetapi, agar lebih mudah dalam penggunaannya, kita 

dapat menggunakan toolbox untuk melakukan fungsi – fungsi tersebut. 

 

- Standard Toolbar 

 

 

 

 

 

 

1. New (Ctrl+N), digunakan pada saat kita akan membuat atau membuka 

dokumen baru. 

2. Open (Ctrl+O), digunakan untuk membuka dokumen yang telah anda 

buat sebelumnya. 

3. Save (Ctrl+S), digunakan untuk melakukan penyimpanan dokumen. 

4. Print (Ctrl+P), digunakan untuk melakukan pencetakan dokumen melalui 

media printer. 

5. Cut (Ctrl+X), untuk memotong objek yang dipilih ke dalam clipboard. 

6. Copy (Ctrl+C), untuk menggandakan objek yang dipilih ke dalam 

clipboard. 

7. Paste (Ctrl+V), untuk menempelkan objek yang ada dalam clipboard ke 

dalam area gambar. 

8. Undo (Ctrl+Z), untuk kembali ke perintah sebelumnya. 

9. Redo (Ctrl+Y), untuk mengembalikan perintah yang sebelumnya belum 

terselesaikan. 

10.Import (Ctrl+I), memasukkan file ke dalam dokumen aktif. 

1 3 5 

2 4 6 

7 

8 

9 

10 

11 

14 12 

13 

16 

15 
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11.Export (Ctrl+E), membuat dokumen aktif ke format dokumen yang 

berbeda. 

12.Application launcer, untuk memulai aplikasi dalam paketan Corel, seperti 

CorelPhoto Paint, Corel Capture, Corel Barcode Wizard, dan CorelDraw. 

13.Open the welcome screen, untuk membuka kotak dialog selamat dating. 

14.Zoom level, untuk menentukan tingkat perbesaran (Zoom) pada area 

gambar. 

15.Snap to, mengaktifkan atau menonaktifkan alignment otomatis untuk 

grid, garis pandu, objek, dan panduan dinamis. 

16.Option (Ctrl+J), untuk membuka kotak dialog option. 

 

 

- Tool box 

Toolbox berisi alat untuk menggambar dan mengedit gambar. Secara 

default, beberapa tool telah terlihat, sementara tool yang lain 

dikelompokkan dalam flyouts. Flyouts adalah sebuah ujung panah kecil yang 

ada disudut kanan bawah tombol toolbox. Satu set tool pada toolbox yang 

terkait akan dikelompokkan pada flyouts yang sama. Anda dapat mengakses 

alat – alat dalam flyout tersebut dengan mengklik panah flyout selama 

beberapa detik. Setelah flyout terbuka, anda dapat memilih isi flyout yang 

lain dengan melayang diatas dalah satu tombol toolbox yang memiliki panah 

flyout. 

 

 

 

 

 

 

 

Tool  Keterangan 

 : Pick Tool digunakan untuk memilih, 
mengatur ukuran, dan memutar objek yang 
ada di area gambar. 

: Freehand Pick digunakan untuk seleksi objek 
secara bebas 

Flyout arrow 

Flyout  



STMIK Sinar Nusantara Surakarta 

Desain Grafis………………………………………17 

Tool  Keterangan 

 : Shape digunakan untuk mengedit 
bentuk/shape dari suatu objek. 

: Smudge brush dapat digunakan untuk 

mendistorsi atau mengubah bentuk suatu 
objek vector dengan cara menariknya (men-

drag and drop) di sepanjang garis tepinya. 

: Roughen brush untuk mengubah garis atau 

kurva menjadi bergerigi. 

: Free transform digunakan untuk mengubah 

posisi, memutar, memiringkan, dan 
merefleksikan objek. 

: Rotation, Angle Rotation, Scale dan Skew Tool 
Smear tool, Twirl tool, Attact tool, Repel tool  

 : Crop untuk memotong bagian tertentu dari 
suatu objek 

: Knife untuk memotong bagian objek seperti 
menggunakan pisau dengan cara menyeleksi 
bagian objek yang telah terseleksi kemudian 

tekan tombol delete. 

: Eraser untuk menghapus bagian objek 

dengan cara menyapukan kuas pada bagian 
objek yang akan dihapus. 

: Virtual Segment Delete untuk menghapus 
bagian objek dengan cara membuat bidang 

seleksi berbentuk persegi pada objek yang 
ingin dihapus. 

 : Zoom untuk memperbesar tampilan objek 
pada area gambar dengan cara tekan Z. 

: Pan untuk melihat bagian tertentu dari suatu 
objek yang diperbesar dengan cara klik lalu 

drag pada bagian tertentu 

 : Freehand Untuk membuat garis seperti 
layaknya menggunakan pensil, garis yang 

dihasilkan akan berbentuk kurva. 

: 2-point line Untuk membuat garis lurus 

dimana jika kita ingin membuat garis 
berikutnya kita dapat menarik titik garis 

berikutnya dari titik akhir garis pertama. 

: Bezier Untuk membuat kurva dengan 

membuat titik – titik yang kemudian 
dihubungkan dengan garis. 

: Artistic media Untuk membuat kurva dengan 
lekukan dan model yang bermacam – macam 
seperti model kuas, semprotan, atau kaligrafi. 

: Pen Untuk membuat kurva dengan membuat 
titik – titik sesuai dengan bentuk kurva yang 

diinginkan. Kita juga dapat membuat kurva 
dengan kelengkungan tertentu dengan jalan 
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Tool  Keterangan 

melakukan drag pada saat proses pembuatan 
kurva. 

: B-spline Untuk membuat garis yang 

membentuk kurva seperti pada freehand tool 
tetapi dengan hasil yang lebih halus. 

: Polyline Untuk membuat garis atau kurva 
dalam beberapa klik dan drag menggunakan 

pensil. 

: 3-point curve Untuk membuat kurva dengan 

cara membuat garis lurus sebagai titik awal 
dan akhir terlebih dahulu kemudian 
menariknya hingga terbentuk lengkungan dan 

titik tengah. 

 : Smart fill Untuk memberi warna pada bidang 

suatu objek. 

: Smart drawing Untuk membuat bidang / 

shape menggunakan pensil dimana hasil akhir 
berupa bidang / shape dengan perpaduan 

garis yang rapi. 

 : Rectangle untuk membuat bidang berbentuk 

segi empat 

: 3-point rectangle untuk membuat bidang 

segi empat dengan membuat garis lurus 
terlebih dahulu kemudian menariknya hingga 
terbentuk segi empat. 

 : Ellipse untuk membuat bidang berbentuk 
elips atau lingkaran. 

: 3-point ellipse untuk membuat bidang 
berbentuk elips atau lingkaran dengan 

membuat garis lurus terlebih dahulu kemudian 
menariknya sehingga terbentuk bidang elips 

atau lingkaran. 

 : Polygon untuk membuat bidang dengan 

banyak segi / polygonal. 

: Star untuk membuat bidang dnegan bentuk 

bintang. 

: Complex star untuk membuat bidang dengan 

bentuk bintang yang mempunyai sisi lebih 
banyak. 

: Graph paper untuk membuat bidang segi 

empat dengan garis – garis didalamnya seperti 
sebuah table. 

: Spiral untuk membuat bidang dengan bentuk 
spiral. 

 : Basic shapes untuk membuat shape / bidang 
sederhana seperti segitiga, jajar genjang, dan 

sebagainya. 

: Arrow shapes untuk membuat shape / 

bidang dengan bentuk anak panah. 
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Tool  Keterangan 

: Flowchart shapes untuk membuat shape / 
bidang dalam bentuk – bentuk flowchart. 

: Banner shapes untuk membuat bidang / 

shape yang berbentuk pita. 

: Callout shapes untuk membuat bidang / 

shape yang berbentuk awan / callout. 

 

 
 

: Text tool yang digunakan untuk membuat 

objek berupa teks. 
 

 

 

 
 

: Table tool yang digunakan untuk membuat 

objek berupa table. 
 
 

 

 : Parallel dimension untuk membuat dimensi 

garis dengan kemiringan tertentu. 

: Horizontal or Vertical untuk membuat 

dimensi garis horizontal atau vertical. 

: Angular dimension untuk membuat dimensi 

garis yang mempunyai sudut / bersiku. 

: Segment dimension untuk membuat garis 

yang menunjukkan jarak antara titik akhir 
objek yang satu dengan objek yang lain. 

: 3-point callout untuk membuat garis lurus 
dengan tiga lekukan garis utama. 

 : Straight line untuk membuat garis lurus yang 
menghubungkan dua objek. 

: Right angle untuk membuat garis belokan ke 
kanan guna menggabungkan dua objek. 

: Right angle round untuk membuat garis 
belokan ke kanan dengan lengkungan di 
ujungnya yang menghubungkan dua objek. 

: Edit anchor untuk mengubah letak titik 
pertemuan garis yang menghubungkan dua 

objek. 

 : Blend untuk memadukan dua objek yang 

berbeda bentuk sehingga menghasilkan 
bentuk baru. 

: Contour untuk membuat garis di luar atau 
didalam objek. 

: Distort untuk mengubah objek menjadi 
bentuk lain dengan menggunakan effect 

distorsi. 

: Drop shadow untuk memberi effect 

bayangan pada objek. 

: Envelope untuk mengubah bentuk objek 

menjadi bentuk amplop. 
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Tool  Keterangan 

: Extrude untuk mengubah bentuk objek 
menjadi tiga dimensi. 

: tranparancy untuk mengubah warna pada 

objek menjadi transparan. 

 : Color eyedropper untuk memilih warna. 

: Attributes eyedropper untuk memilih dan 
menyalin properti pada objek. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

: Outline tool untuk memberi garis dengan 
berbagai macam ketebalan garis 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

: Fill tool untuk memberi warna seperti warna 
gradasi, pattern, bubble dan lain-lain 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 : Interactive Fill tool untuk memberi warna 

dengan gradasi fill 

: Interactive Mesh tool untuk memberi warna 

gradasi fill dengan garis 
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Latihan 1 : Logo Pertamina (Format CorelDRAW) 

 

 

 

 

Langkah yang hasus dilakukan adalah; 

Buat kotak dengan Rectangle tool di Toolbox 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalam keadaan aktif klik satu kali object  sehingga kotak navigasi jadi tanda 

panah; 

 

 

 

 

 

 

 

Geser panah yang tengah bawah ke samping 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Property Bar  isi (yang dilingkari) pada kotak Corener Radius 
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Gandakan dan mirror ke bawah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gandakan/copy lagi kesamping; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belajar-coreldraw.blogspot.com/2011/10/cara-copy-mirror-di-coreldraw.html
http://belajar-coreldraw.blogspot.com/2011/07/cara-menggandakanmeng-copy-object.html
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Tarik kebawah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geser kesamping; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasilnya seperti gambar dibawah ini; 
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Beri warna logo Pertamina seperti ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketik text, jenis font Arial Black di modifikasi sedikit, hasilnya seperti gambar 

dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belajar-coreldraw.blogspot.com/2011/11/cara-mengetik-dan-mengganti-hutuf.html
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Latihan 2 : Membuat kartu nama 

hari ini saya akan memberikan informasi dan cara untuk membuat kartu nama 

sendiri. kalau meminta orang lain untuk membuatnya tentunya anda harus 

membayar orang tersebut, nah jika anda bisa membutanya kenapa harus 

menyuruh orang untuk membuatnya??.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nah ini adalah langkah-langkah pembuatannya.. 

 

1. buka coreldraw anda dan pilih new document pilih present-nya custom dan 

sizenya pilih business card seperti gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lalu klik ok.. 

 

2. lalu pilih rectengle tools untuk membuat background 
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3. lalu sorot dari sudut kiri atas ke sudut bawah kanan sesuai dengan layout 

yang telah di sediakan 

 

 

 

 

 

 

4. pilih warna yang anda inginkan dan duble klik dan hasilnya 

 

 

 

 

 

 

jika anda ingin memliki 2 warna maka pilih (fill tool- fountain fill) atau tekan 

F11 dan hasilnya 

 

 

 

 

 

 

 

type pilih linear dan warna anda bebas memilihnya, ini adalah tampilan 

settingan saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

lalu klik ok dan hasilnya. 
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5. pilih bezier tool jika anda tidak tau, tepat berada di bawah zoom tools lalu 

tahan dan pilih bezier tools, dan cara menggunakan bezier toolsnya, hanya 

klik saja eperti klik garis pada paint. hasilnya seperti gambar ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nah hasilnya seperti gambar di atas ini lalu pilih warna yang sesuai, dan 

hasilnya seperti gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

6. pilih shape tools yang berada di bawah pick tool dan ini adalah gambarnya 

 

 

 

setelah memilih shape tool nah tinggal kita mainkan saja garis bezier tools 

yang sudah di buat tadi. dan yang harus anda lakukan adalah klik sekali garis 

beziernya lalu convert to curve, dengan klik kanan convert to curve atau ctrl 

Q. dan hasilnya terdapat beberapa titik di garis, seperti gambar dibawah 
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lalu anda bisa naik dan turun kan titik garis tersebut dan anda dapat mengerti 

buat hasilnya seperti gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

Masukkan desain logo yang sudah dibuat, dan diberi nama, jabatan dan 

alamat perusahaan, dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan selesai sudah pembuatan design kartu namanya  
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Latihan 3 : Mendesain X Banner Dengan CorelDRAW 

Dalam pameran dagang didepan stand pameran biasanya para peserta 

memasang X Banner atau Roll Up Banner untuk menarik minat para pengunjung 

atau konsumen untuk datang melihat produk yang ditawarkan. X Banner dan 

Roll Up Banner yang menawan dan menarik sangatlah diperlukan agar 

perusahaan dan produk yang ditawarkan dapat terlihat menonjol (stand out). 

X Banner dan Roll Up Banner yang original, kreatif, unik dan penuh dengan ide-

ide segar mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kesempatan ini kita tidak membahas tentang ide-ide kreatif, tapi kita 

fokuskan pada bagaimana membuat X Banner yang simple tapi mengena pada 

sasaran, contoh seperti gambar diatas, disini kita akan mendesain X Banner 

menggunakan aplikasi CorelDRAW. X Banner sama dengan Roll Up Banner 

mempunyai standar  ukuran 60cm x 160cm dan 80cm x 180cm. 

 

Langkah-langkahnya sebagai berikut; 

1. Setting dulu Color Management, cara setting lihat disini!!, tapi yang dipilih 

CMYK. Kenapa harus CMYK, karena digital printing menggunakan format CMYK 

untuk menghasilkan kualitas cetak lebih baik. Ok langkah awal kita buat dulu 

http://belajar-coreldraw.blogspot.com/2012/09/cara-settings-default-color-management.html
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objek persegi panjang dengan Rectangle tool di Toolbox dengan ukuran 60cm 

x 160cm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Copy/Paste atau Duplicate (Ctrl+D) arahkan mouse pada kotak navigasi 

yang bawah dan geser keatas sampai seperti gambar dibawah ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Buat efek Gradasi dengan Interactive Fill tool di Toolbox, pada Property 

Bar Fill Type pilih Radialseperti gambar dibawah; 
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4. Import logo perusahaan yang dimaksud, dan ketikkan keterangan tentang 

perusahaan tersebut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Atur spasi teks dengan Shape tool bila diperlukan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belajar-coreldraw.blogspot.com/2011/07/cara-import-file.html
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6. Atur komposisi warna dengan Color Palette, sehingga akan seperti dibawah 

ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Import gambar untuk keperluan promosi perusahaan tersebut, sampeyan 

bisa membuat sendiri atau perusahaan yang bersangkutan yang menyediakan 

gambar/image kalau bentuk bitmap usahakan dengan resolusi tinggi, minimal 

300 dpi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proses desain kita sudah selesai dan siap naik cetak, apabila sampeyan akan 

menggunakan sebagai mock up bisa setting seperti gambar dibawah ini, untuk 

tampilan perspective kita bisa menggunakan perintah Envelope tool apabila 

http://www.belajarcoreldraw.co/2015/01/perintah-envelope-tool-pada-beberapa.html
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gambar desain sudah kadung di bitmap bisa menggunakan 

perintah Perspective; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian, cara mendesain X Banner sederhana tapi exclusive menggunakan 

aplikasi CorelDRAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belajarcoreldraw.co/2011/10/perspektif-pada-obyek-foto.html
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Latihan 4. Membatik Dengan CorelDRAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkahnya sebagai berikut; 

Buat motif batik sesuai dengan selera Masbro sekalian, seperti pada tutorial ini 

gambarnya seleraku sendiri, untuk mempercepat proses mrnggambar buat 

gambar motif batik separuhnya saja dengan Bezier tool; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belajar-coreldraw.blogspot.com/2011/12/cara-buat-garis-melengkung-dengan.html
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Copy atau tekan Ctrl+C di keyboard; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paste atau tekan Ctrl+V di keyboard; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geser kebawah tanda kotak yang atas; 

 

 

 

 

 

 

 

Jangan lupa menggesernya dengan menekan tombol Ctrl di keyboard; 
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Kemudian seleksi kedua object tersebut dan pada Property Bar klik 

tombol Weld; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah selanjutnya, buat object kotak dengan Rectangle 

tool pada Toolbox, biar tampak manis buat warna gradasi 

dengan Interactive Fiil tool; 
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Selanjutnya, tempatkan object motif batik yang sudah kita buat tadi diatas 

background kotak dan Copy ke bawah kemudian blanding 4 buah saja 

dengan Bland tool yang ada di Toolbox; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian pada Menu Bar > Arrange > pilih Break Blend Group 

Apart untuk memisahkan object dari efek Bland; 
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Lakukan blanding kesamping seperti langkah diatas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya hapus object yang dilingkari merah; 
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Nah seperti gambar dibawah ini setelah kita hapus; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya seleksi semua objek motif batik dan posisikan center horizontal 

dengan tekan tombol Edi keyboard dan hasilnya akan seperti gambar dibawah 

ini; 
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Croping gambar sesuai yang kita inginkan saja dengan menu Crop 

tool pada Toolbox dengan cara doubel klik di area yang terseleksi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan hasilnya seperti dibawah ini; 
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Beri warna gradasi biar terliat menarik; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan hasil akhir seperti gambar dibawah; 
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Bab 3. Photoshop CS5 

 

 

Photoshop digunakan untuk memodifikasi gambar atau foto secara professional 

baik meliputi modifikasi obyek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. 

Photoshop merupakan salah satu software yang berguna untuk mengolah 

gambar berbasis bitmap, yang mempunyai tool dan effect yang lengkap 

sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang berkualitas tinggi. 

 

3.1 Memulai Adobe Photoshop CS5 

Klik 2x pada icon pada desktop atau klik start pilih Adobe CS5, klik Adobe 

Photoshop CS5, tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan seperti pada 

gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Menggunakan Adobe Photoshop CS5 

Jika baru pertama kali bekerja dengan Adobe Photoshop CS5, maka tugas 

pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kanvas baru sebagai lembar 

kerja Adobe Photoshop CS5. 

 

Langkah – langkah membuat kanvas baru adalah: 

- Pilih menu File 

- Pilih New, tunggu beberapa saat sampai jendela New muncul: 
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- Tentukan lebar kanvas yang ingin kita buat di kotak Width dan tinggi kanvas 

di kotak Height. Sebagai contoh Width 640, Height 480. 

- Disamping kanan Width dan Height, tentukan satuan ukuran untuk angka 

lebar dan tinggi yang kita tentukan. Contohnya pilih satuan pixels. 

- Tentukan tingkat ketajaman gambar dibagian Resolution. 

- Di bagian Color Mode, pilihlah RGB Color jika kita ingin membuat desain 

grafis yang berwarna. 

- Tekan tombol OK, tunggu beberapa saat sampai tampil kanvas baru didalam 

jendela Adobe Photoshop CS5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Komponen lembar karja  

Terdiri dari beberapa bagian seperti gambar lembar karja, komponen – 

komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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- Title Bar 

Title bar terdiri dari control menu box, nama aplikasi yang sedang aktif juga 

dilengkapi tombol control. 

- Menu Bar 

Menu bar adalah menu yang digunakan untuk membentuk dan mengedit 

gambar. Masing – masing menu diberi nama yang berbeda untuk 

membedakan fungsinya secara spesifik. 

- Option Bar 

Jika kita memillih salah satu ikon dalam Toolbox, pada option bar ini akan 

ditampilkan pilihan yang berhubungan dengan ikon yang baru saja kita pilih. 

Apabila saat kita melakukan klik pada salah satu tombol dalam toolbox tidak 

menampilkan option bar, aktifkan dengan cara klik Windows kemudian klik 

Option. 

- Toolbox 

Toolbox adalah tombol yang digunakan untuk membuat dan melakukan 

editing suatu gambar. Untuk menggunakannya, lakukan dengan cara klik 

tombol yang dimaksud. Tombol yang dilengkapi anak panah pada sudut 

kanan bawah menunjukkan bahwa tombol tersebut memiliki tombol lain 

yang tersembunyi. Tombol – tombol dalam toolbox mempunyai nama. Untuk 

menampilkan nama tombol pada toolbox lakukan dengan menempatkan 

pointer diatas tombol tersebut, lalu klik kanan. 

Tool  Keterangan 

 : Rectangular Marquee tool: untuk memilih 
gambar dengan bentuk empat persegi 
panjang 

: Elliptical Marguee tool: untuk memilih 
bagian gambar dengan bentuk ellips 

: Single Row Marquee: untuk memilih 
bagian gambar dengan bentuk baris 

dengan tinggi satu pixel 

: Single Column Marquee: untuk memilih 

bagian gambar dengan bentuk kolom dan 
lebar satu pixel. 

 : Move tool: untuk memindahkan ke tempat 
lain. 

 : Lasso tool: utuk memilih bagian gambar 

secara bebas. 

: Polygonal Lasso tool: untuk memilih 

bagian gambar dengan cara melakukan 
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Tool  Keterangan 

klik pada bagian – bagian gambar, dengan 

pilihan ini akan membentuk sudut banyak. 

: Magnetic Lasso tool: klik pada bagian 

gambar selanjutnya geser pointer pada 
bagian- bagian yang akan dipiih, lalu 

double klik untuk selesai. 

 : Quick Selection tool: untuk menyeleksi 

area secara bebas berdasarkan warna 
atau pixel. 

: Magic Wand tool: untuk memilih bagian 
elemen warna yang sama. 

 : Crop tool: untuk megambil sebagian 
gambar yang akan digunakan. 

: Slice tool: untuk mengiris bagian gambar 
menjadi beberapa bagian. 

: Slice Select tool: untuk memotong gambar 

dari potongan Slice tool. 

 : Eyedropper: untuk meniru sistem 

warnadari gambar yang sudah ada, 
dengan cara klik pada bagia atas gambar 

yang akan ditiru sistem warnanya. 

: Color Sampler tool: untuk mengambil 

contoh warna pada tempat-tempat 
tertentu pada bagian gambar. Warna yang 
dapat diambil hanya 4 sample saja. 

: Ruler tool: untuk mengukur jarak dari dua 
titik yang telah dipilih pada gambar. 

: Notes tool: untuk memberikan catatan 
pada suatu gambar. 

 : Spot Healing Brush tool: untuk 
menyamarkan atau menghilangkan noda 

– noda digambar. 

: Healing Brush tool: untuk proses 

pengecatan dengan contoh fill/pattern 
yang sudah ada untuk memperbaiki 

bagian gambar yang kurang sempurna. 

: Patch tool: untuk membetulkan bagian 

daerah gambar yang terpilih dengan 
menggunakan sample dan pattern 

: Red Eye tool: untuk menghilangkan warna 
merah pada mata. 

 : Brush tool: untuk melakukan proses 
pewarnaan menggunakan efek goresan 
dengan kuas. 

: Penci tool: untuk melakukan pengecatan 
dengan coretan dengan bagian terpilih 

secara bebas. 

: Clone Stamp tool: untuk melakukan 

proses pengecatan dengan meniru bentuk 
suatu gambar yang ada. 
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Tool  Keterangan 

: Mixer Brush tool: untuk mencampur warna 

dalam siket stroke tunggal. 

 : Clone Stamp tool: untuk menyalin pola 

gambar yang sudah dipilih, kemudian 
menimpanya ke gambar yang lain. 

: Pattern Stamp Brush tool: untuk 
mengganti seluruh bagian gambar dengan 

pattern sesuai dengan pilihan. 

 : History Brush tool: untuk melakukan 

poses penghapusan pada bagian gambar 
hingga kembali ke bentuk gambar semula. 

: Art History Brush tool: untuk melakukan 
proses pewarnaan dengan meniru bentuk 
guratan yang terdapat pada bagian warna 

yang lain, dengan menggunakan warna 
terpilih. 

 : Magic Eraser tool: untuk melakukan 
proses penghapusan daerah yang 

berwarna solid yang sejenis. 

: Eraser tool: untuk menghapus bagian 

gambar dengan kekuatan tertentu serta 
jangkauan tertentu dengan mode brush, 
pencil atau block. 

: Background Eraser tool: untuk 
penghapusan background suatu gambar 

hingga berbentuk transparan. Pada bagian 
ini Kita dapat melindungi bagian 

foreground gambar. 

 : Gradient tool: untuk melakukan proses 

pewarnaan dengan menarik linear 
gradient, radial gradient, angle gradient, 
refleckted gradient, diamond gradient. 

: Paint Bucket tool: untuk melakukan 
proses pewarnaan dengan menggunakan 

warna foreground. 

 : Blur tool: untuk memberikan efek remang 

– remang pada bagian gambar yang 
terkena kuas. 

: Sharpen tool: untuk mempertajam secara 
halus bagiantepi suatu gambar. 

: Smudge tool: untuk menyeret bagian 
warna pada gambar dengan cara 
melakukan dragging. 

 : Dodge tool: untuk proses pemberian 
cahaya dengan cara dragging, bagian 

yang dilewati drag akan terhapus hingga 

tampak lebih terang. 
: Burn tool: untuk mengubah bagian 

gambar menjadi lebih gelap. 
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Tool  Keterangan 

: Sponge tool: untuk mengatur kejenuhan 

warna dari suatu gambar. 

 : Path Selection tool: untuk memilih dan 

memindah gambar yang berupa garis. 

: Direct Selection tool: untuk membentuk 

dan mengarahkan garis atau kurve. 

 : Horizontal Type tool: untuk membuat teks 

di atas gambar dengan arah horizontal. 

: Vertical Type tool: untuk membuat teks di 

atas gambar dengan arah vertical. 

: Horizontal Type Mask tool: untuk 

membuat teks di atas gambar dengan 
menggunakan warna fill yang terdapat di 

bagian bawah teks. 

: Vertical Type Mask tool: untuk membuat 
teks di atas gambar dengan arah vertikal 

serta dapat menggunakan fill yang 
terdapat di bagian bawah teks. 

 : Pen tool: untuk membuat gambar berupa 
garis. 

: Freeform Pen tool: untuk membuat pola 
gambar dengan garis bebas. 

: Add Anchor Point tool: untuk menambah 
titik simpul baru pada objek gambar Garis. 

: Delete Anchor Point tool: untuk 
menghapus titik simpul gambar garis. 

: Convert Point tool: untuk mengubah dari 
corner point (bentuk sudut) ke smooth 

point (bentuk melengkung) atau 
sebaliknya. 

 : Rectangle tool: untuk membuat objek 
berbentuk segi empat. 

: Rounded Rectangle tool: untuk membuat 
objek berbentuk segi empat dengan sudut 
melengkung. 

: Ellipse tool: untuk membuat objek 
berbentuk lingkaran. 

: Polygon tool: untuk membuat objek 
berbentuk persegi banyak. 

: Line tool: untuk membuat objek 
berbentuk baris 

: Custom Shape tool: untuk membuat 
bentuk-bentuk khusus yang sudah 

dipersiapkan oleh sistem. 

 : Zoom tool: untuk mengubah ukuran 

tampilan gambar dalam kanvas. 

 : Hand tool: untuk memindah gambar 

dalam kanvas apabila bagian-bagian 
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Tool  Keterangan 

tertentu dari gambar tidak terlihat karena 

bentuk tampilan window terlalu kecil. 

: Rotate View tool: untuk melihat gambar 

dengan cara memutarnya. 

 : Set Foreground Color: klik kotak warna 

bagian depan ini untuk mengubah warna 
gambar, teks, atau warna objek lainnya 

sesuai dengan pilihan warna yang Kita 
inginkan dalam Color Picker. 

: Set Background Color: klik kotak warna 
bagian belakang untuk mengubah warna 
backgorund dari lembar kerja (kanvas). 

 : Edit in Quick Mask Mode: untuk 
menyeleksi dengan cara memisahkannya 

dengan latar belakang gambar. 

 

- Pallete Well 

Dalam Photoshop CS5 dilengkapi dengan pallete well yang dapat 

membantukita dalam mengorganisir dan mengatur pallete. Pallete yang 

sering kita gunakan dapat dimasukkan dalam pallete well sehingga dapat 

digunakan kapan saja tanpa harus menyimpannya. Untuk menggunakan 

pallete dalam pallete well kita cukup melakukan klik pada tab pallete yang 

digunakan. 

- Pallete 

Pallete membantu kita melakukan monitoring dan memperbaiki gambar. 

Dalam keadaan default pallete akan ditempatkan secara bersamaan dalam 

satu group. Untuk menampilkan pallete dalam layar monitor dapat kita 

lakukan dengan cara klik window, selanjutnya klik nama pallete yang akan 

digunakan, seperti contoh menampilkan Character pallete: 
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Latihan 1 : Desain X Banner  

Contoh hasil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah yang harus dilakukan adalah: 

Buat lembar kerja baru dengan cara pilih file New, isi pengaturan kanvas 

dengan ukuran Width 60 cm dan Height 120 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Beri warna kuning pada background menggunakan gradient tool. Lalu tarik garis 

vertical dari bawah ke atas. 
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Untuk membuat background lebih menarik, gunakan brush tool  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buat teks SMART TECH di bagian atasnya, beri effect pada tulisan dengan cara 

klik add a layer style pada panel layer pilih stroke, drop shadow, inner shadow 

pada tulisan agar lebih menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu buat lagi teks BELAJAR CEPAT KERJA GIAT, beri warna putih dan kuning, 

dan pada teks diberi effect drop shadow dan stroke, jadi seperti berikut: 
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Buatlah kotak menggunakan Rounded Rectagle tool kemudian di beri effect drop 

shadow lalu diatur sesuai keinginan, dan diberi gambar seperti berikut: 
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Latihan 2 : Membuat Pamflet 

Pamflet adalah suatu desain yang berisikan gambar atau teks pada selembar 

kertas baik itu disisi depan maupun belakang kertas tersebut, biasanya 

digunakan untuk promosi, kampaye maupun pengumuman. 

Buka photoshop CS5, buatlah lembar kerja baru File  New beri ukuran kertas 

A4 yaitu 210 x 297 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktifkan Type tool tulislah kalimat “Donor Darah” pilih Font bebas beri ukuran 

60pt dan warna merah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang kita akan membuat bentuk kantung darah menggunakan pen tool lalu 

buatlah bentuk seperti dibawah ini. Nanti kalo sudah jadi digabungkan. 
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Setelah sudah jadi seperti diatas klik kanan pilih Fill Path gunakan warna merah 

darah tekan enter. Selanjutnya kita akan duplikat objek menjadi dua, tahan 

Shift Ctrl lalu klik dan geser sebelah kanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian diatur jadi seperti berikut 
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Lanjutkan dengan membuat bagian atas kantung darah, masih menggunakan 

Pen tool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat bentuk tetesan darah gunakan custom shape tool pada toolbox 

dibagian atas pengaturan cari shape pilih raindrop, mulai membuat tetesan air 

beri warna merah pada fill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambahkan teks golongan darah seperti berikut 
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Setelah itu mulailah menulis slogan donor darah, alamat dan lokasi tempat 

diadakan pelayanan donor darah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaya pamphlet donor darah lebih menarik tambahkan desain kotak dan 

warna atau tulisan seperti berikut. 
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Lampiran 4 
Foto Kegiatan 

 



Foto kegiatan 
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Foto kegiatan 
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