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ETALASE 

 

What ? 

Menurut Puskur Diknas Indonesia, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup 

dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi adalah 

meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, 

manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi Komunikasi adalah segala hal yang 

berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 

perangkat yang satu ke lainnya. Sehingga Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi 

adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas 

tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, 

dan transfer/pemindahan informasi antar media. 

 

Why ? 

Melalui mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan siswa dapat terlibat 

pada perubahan pesat dalam kehidupan yang mengalami penambahan dan perubahan 

dalam penggunaan beragam produk teknologi informasi dan komunikasi. Siswa 

menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mencari, 

mengeksplorasi, menganalisis, dan saling tukar informasi secara efisien dan efektif. Dengan 

menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, siswa akan dengan cepat mendapatkan 

ide dan pengalaman dari berbagai kalangan. Penambahan kemampuan siswa karena 

penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan mengembangkan sikap inisiatif dan 

kemampuan belajar mandiri, sehingga siswa dapat memutuskan dan mempertimbangkan 

sendiri kapan dan dimana penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara tepat 

dan optimal, termasuk apa implikasinya saat ini dan dimasa yang akan datang. 

 

How ? 

TIK bukan merupakan teknologi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kombinasi dari 

hardware dan software.Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan TIK 

sebagai media pembelajaran yaitu hardware dan software yang tersedia dan jenis metode 

pembelajaran yang akan digunakan. Dengan cara presentasi demonstrasi (praktek) secara 

langsung akan membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar dan mengenal Teknologi 

Informasi dan Komunikasi.  
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BAB I 

PENGENALAN APLIKASI PEMBUAT GRAFIS 

 

Standar Kompetensi : 

1. Menggunakan perangkat lunak pembuat grafik. 

Kompetensi Dasar : 

1.1. Menunjukkan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajai materi berikut ini, siswa diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan pengertian grafis berbasis vektor dan grafis berbasis bitmap. 

2. Mengetahui aplikasi yang digunakan untuk membuat grafis berbasis vektor dan grafis 

berbasis bitmap. 

 

Di era teknologi informasi dan komunikasi ini, komputer grafis mendominasi semua yang 

berhubungan dengan desain visual. kita mengenal dua jenis gambar yaitu gambar biasa (non 

digital) dan gambar dalam bentuk digital. Gambar non digital adalah sketsa atau guratan alat 

gambar ke suatu media kertas, kanvas, dan sebagainya yang berada di luar lingkungan 

media digital (komputer, kamera). Gambar digital adalah gambar yang dihasilkan dari olah 

gambar di komputer, pemotretan menggunakan kamera digital, atau media lain yang 

disimpan dalam bentuk file. Gambar digital terbagi menjadi dua jenis, yaitu gambar jenis 

bitmap dan gambar jenis vektor. 

 

A. PENGERTIAN GRAFIS BERBASIS BITMAP DAN VEKTOR 

Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian sumber 

gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai 

nilai koordinat. 

1. BITMAP 

Gambar bitmap merupakan duplikat atau tiruan persis dari gambar asli dalam 

bentuk gambar digital. Gambar jenis ini dibentuk dari sejumlah titik pixel (picture 

element) raster/pixel/dot/titik/point koordinat yang ditempatkan pada lokasi-lokasi 

tertentu dengan nilai warna tersendiri sehingga membentuk pola tertentu di layar 

komputer. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap berarti 

semakin tinggi tingkat kerapatannya. Hal ini menyebabkan semakin halus citra 

grafis, tetapi kapasitas filenya semakin besar. Ketajaman warna dan detail gambar 

pada tampilan bitmap bergantung pada banyaknya pixel warna atau resolusi yang 

membentuk gambar tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan monitor 

dan VGA ( Video Graphic Adapter ) yang digunakan. Jika gambar tampilan bitmap 

berresolusi tinggi di tampilkan pada monitor yang berresolusi rendah akan 

mengakibatkan gambar terlihat kasar , bahkan terlihat kabur berbentuk kotak-kotak 

(juggy ) jika dilakukan pembesaran gambar. 



Sapta Kusuma Brata  4 
 

Banyaknya titik dalam 1 inchi dikenal dengan dpi (dot per inchi).  Beberapa grafis 

bitmap dapat ditemui dari file komputer yang berekstensi .bmp, .jpg, .tif, .gif, .png, 

.pix, .pcx, dan sebagainya. 

 

Titik-titik terlihat setelah gambar diperbesar 

Gambar 1.1 Gambar Bitmap 

Kelebihan gambar jenis bitmap : 

 Mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural. 

 Lebih cepat dan lebih sesuai untuk ditampilkan ke layar monitor, karena gambar 

bitmap dapat ditransfer secara langsung dari file ke layar monitor. 

Adapun kelemahan gambar jenis bitmap adalah : 

 Perubahan ukuran gambar (pembesaran dan pengecilan) mempengaruhi 

kualitas gambar. 

 Ukuran file gambar relatif besar. 

 Kompresi (pemadatan) pada gambar, maka menurunkan kualitasnya gambar 

tersebut. 

 

2. VEKTOR 

Gambar vektor adalah gambar yang tersusun oleh sekumpulan garis, kurva, dan 

bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing 

didefinisikan secara matematis. Setiap garis, kurva, dan bidang tertentu tersebut 

mempunyai property atau atribut masing-masing berupa fill, stroke, dan node. 

Dengan demikian, pemakaian grafis vektor akan lebih irit dari segi volume file, 

tetapi dari segi pemakaian komputer akan memakan lebih banyak memori. 

 

Gambar vektor tidak dipengaruhi oleh resolusi gambar atau banyak titik pixel (dpi) 

penyusunnya dan kondisi monitor karena tampilan vector terseusun atas garis-

garis. Tampilan akan terlihat jelas meskipun dilakukan pembesaran (zooming). 

 

Kelebihan gambar berbasis vektor adalah : 

 Bersifat scalable, artinya kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar 

tanpa mengubah kualitasnya. 

 Memiliki ukuran file yang kecil, sehingga lebih mudah dan lebih cepat 

didownload melalui Internet. 
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 Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi, tentunya dengan 

menggunakan software yang sesuai. 

 Mempunyai warna-warna yang solid, cocok untuk bentuk-bentuk gambar 

sederhana, seperti logo, kartun, dan sebagainya. 

 

Adapun kelemahan gambar berbasis vektor adalah kurang dapat menampilkan 

gambar dan gradasi secara realitis atau natural. 

 

Gambar 1.2 Salah satu objek awal mula pembuatan gambar vektor 

 

Perbedaan Gambar jenis Bitmap dan Gambar jenis Vektor adalah : 

Bitmap Vektor 

1. Gambar kurang jelas ketika di 
perbesar 

1. Gambar tetap jelas ketika di perbesar 

2. Tersusun atas titik-titik/dot 2. Tersusun oleh garis dan kurva 

3. Ukuran File yang dihasilkan besar 3. Ukuran File yang dihasilkan kecil 

4. Kualitas grafis bergantung dari 
banyaknya pixel 

4. Kualitas grafis tidak bergantung dari 
banyaknya pixel 

 

B. APLIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT GRAFIS BITMAP DAN VEKTOR 

Program aplikasi grafis yang berbasis bitmap yang menawarkan kemudahan dan 

kelengkapan fitur, antara lain : Corel Photopaint, Adobe Photoshop, Macromedia 

Fireworks dan Microsoft Photo Editor. 

 

Sedangkan program aplikasi grafis yang berbasis vektor antara lain : CorelDraw, 

Macromedia Free hand, Micrografx Designer  dan Adobe Illustrator. 

 

TUGAS KELOMPOK 

Diskusikan dengan kelompokkan perbedaan gambar jenis bitmap dan gambar jenis vektor 

serta kelebihan dan kekurangan dari gambar jenis bitmap dan gambar jenis vektor, setelah 

itu presentasikan di depan kelas! 

 

TUGAS MANDIRI 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan dan jelaskan jenis gambar digital! 

Jawab : ……………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  
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2. Sebutkan program aplikasi grafis yang dapat digunakan untuk mengedit gambar digital 

tersebut ! 

Jawab : ……………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

 

REFLEKSI 

 

Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Bitmap adalah 

gambar yang dibentuk dari sejumlah titik pixel yang ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu 

dengan nilai warna tersendiri sehingga membentuk pola tertentu di layar komputer. 

Sedangkan Vektor adalah gambar yang tersusun oleh sekumpulan garis, kurva, dan bidang 

tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan 

secara matematis. 

Sedangkan program aplikasi grafis yang berbasis bitmap antara lain : Corel 

Photopaint, Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks dan Microsoft Photo Editor.  Untuk 

program aplikasi grafis yang berbasis vektor antara lain : CorelDraw, Macromedia Free 

Hand, Micrograftx Designer, Adobe Illustrator, dan lain-lain. 

 

UJI KOMPETENSI 

TES TERTULIS 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

1. Pada komputer grafis gambar dibagi menjadi dua jenis yaitu …. 

a. Digital dan modern 

b. Digital dan non digital 

c. Non digital dan modern 

d. Modern dan klasik 

e. Modern dan non modern 

2. Gambar yang berupa sketsa atau guratan alat gambar di suatu media kertas atau 

kanvas disebut sebagai …. 

a. Digital 

b. Non digital 

c. Modern 

d. Non Modern 

e. Klasik 

3. Gambar yang dihasilkan dari olah gambar di komputer, pemrotretan menggunakan 

kamera digital atau media lain yang disimpan dalam bentuk file disebut sebagai …. 

a. Digital 

b. Non digital 

c. Modern 

d. Non modern 

e. Klasik 

4. Gambar digital terbagi menjadi … jenis 
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a. 1 jenis 

b. 2 jenis 

c. 3 jenis 

d. 4 jenis 

e. 5 jenis 

5. Gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat disebut sebagai …. 

a. Desain 

b. Titik 

c. Coding 

d. Editing 

e. Grafis 

6. Di bawah ini adalah pembentuk gambar bitmap kecuali …. 

a. Pixel 

b. Dot  

c. Garis 

d. Point 

e. Raster 

7. Hal yang menyebabkan semakin halus citra grafis berbasis bitmap adalah …. 

a. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis 

b. Semakin banyak warna yang digunakan untuk membentuk suatu grafis 

c. Semakin kecil kapasitas file 

d. Semakin besar ukuran gambar 

e. Bersifat scalable 

8. Gambar berbasis bitmap apabila dilakukan pembesaran akan terlihat …. 

a. Jelas 

b. Bagus 

c. Cerah 

d. Kabur 

e. Indah 

9. Banyaknya titik dalam 1 inchi disebut dengan …. 

a. dot 

b. dpi 

c. pixel 

d. tif 

e. gif 

10. Kelebihan gambar jenis bitmap adalah …. 

a. Perubahan ukuran gambar mempengaruhi kualitas gambar 

b. Mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural 

c. Ukuran file gambar relatif besar 

d. Bersifat scalable 

e. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi 

11. Kelemahan gambar jenis bitmap adalah …. 

a. Lebih cepat dan lebih sesuai untuk ditampilkan ke layar monitor 
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b. Mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural 

c. Ukuran file gambar relatif besar 

d. Bersifat scalable 

e. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi 

12. Di bawah ini ekstensi file untuk grafis berbasis bitmap kecuali …. 

a. .cdr 

b. .bmp  

c. .jpg 

d. .png 

e. .gif 

13. File gambar yang dihasilkan dari kamera digital termasuk gambar jenis .... 

a. non digital 

b. pixel 

c. vektor 

d. bitmap 

e. scalable 

14. Ekstensi file yang digunakan untuk grafis berbasis vektor adalah …. 

a. .jpg 

b. .tif 

c. .bmp 

d. png 

e. .drw 

15. Gambar kartun termasuk gambar jenis …. 

a.  non digital 

b. Pixel 

c. Vektor 

d. Bitmap 

e. scalable 

16. Arti dari ekstensi jpg adalah …. 

a. JPEG Bitmaps 

b. JPEG 2000 Standard 

c. JPEG 2000 Codestream 

d. JPEG 2003 Standard 

e. JPEG 2003 Codestream 

17. Di bawah ini adalah ekstensi file grafis yang dapat dimungkinkan untuk publish ke 

internet dengan mudah dan memiliki kapasitas file lebih kecil yaitu …. 

a. vsp 

b. png 

c. cdr 

d. mpg 

e. xls  

18. Gambar Vektor adalah gambar yang tersusun dari sekumpulan …. 

a. Pixel 
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b. Dot  

c. Raster 

d. Titik 

e. Kurva 

19. Kelebihan gambar vektor adalah …. 

a. Tersusun atas titik-titik/dot 

b. Ukuran file yang dihasilkan besar 

c. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi 

d. Dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural 

e. Kualitas grafis tergantung dari banyaknya pixel 

20. Kesan alami yang didapat dari sebuah obyek disebut …. 

a. Natural 

b. Node 

c. Stroke 

d. Pixel 

e. Fill  

21. Kelemahan gambar vektor adalah …. 

a. Tersusun atas titik-titik/dot 

b. Ukuran file yang dihasilkan besar 

c. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi 

d. Dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural 

e. Kualitas grafis tergantung dari banyaknya pixel 

22. Salah satu kelebihan gambar berbasis vektor adalah scalable, artinya adalah …. 

a. Kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. 

b. Untuk membuat gambar harus menggunakan skala yang benar 

c. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi 

d. Dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural 

e. Kualitas grafis tergantung dari banyaknya pixel 

23. Gambar di bawah ini termasuk dalam gambar berbasis …. 

a. Grafik 

b. media 

c. Tiga dimensi 

d. Vektor 

e. Bitmap 

24. Gambar di di bawah ini termasuk dalam gambar berbasis …. 

a. Grafik 

b. media  

c. Tiga dimensi 

d. Vektor 

e. Bitmap 

25. Ukuran file yang dihasilkan dari gambar bitmap dibandingkan dengan gambar vektor 

adalah …. 

a. Ukuran filenya sama antar gambar bitmap dan gambar vektor 
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b. Ukuran filenya fleksibel 

c. Ukuran file gambar bitmap lebih besar dari gambar vektor 

d. Ukuran file gambar vektor lebih kecil dari gambar bitmap 

e. Ukuran file gambar vektor lebih besar dari gambar bitmap 

26. Gambar di samping ini merupakan gambar berbasis …. 

a. Vektor 

b. Bitmap 

c. Non digital 

d. Tiga dimensi 

e. Media  

27. Pada gambar pada soal no. 26 merupakan gambar yang terbentuk dari kumpulan 

bahan seperti tercantum di bawah ini kecuali …. 

a. Garis 

b. Kurva 

c. Bidang 

d. Foto   

e. Lingkaran  

28. Di bawah ini adalah program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat grafis 

bitmap kecuali …. 

a. Adobe Photoshop 

b. Corel Photopaint 

c. Adobe Illustrator 

d. Macromedia Fireworks 

e. Microsoft Photo Editor 

29. Di bawah ini adalah program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat grafis 

vektor adalah ….  

a. Adobe Photoshop 

b. Corel Photopaint 

c. Macromedia Freehand 

d. Macromedia Fireworks 

e. Microsoft Photo Editor 

30. Di bawah ini adalah program aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk membuat 

grafis bitmap adalah …. 

a. Inkscape 

b. Adobe Photoshop 

c. Corel Photopaint 

d. Dia 

e. Gimp 

31. Di bawah ini adalah program aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk membuat 

grafis vektor adalah …. 

a. Inkscape 

b. Adobe Photoshop 

c. Corel Photopaint 
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d. Dia 

e. Gimp 

32. File yang dihasilkan dari penyimpanan menggunakan CorelDraw berekstensi …. 

a. .ppt 

b. .cgm 

c. .bmp 

d. .cdr 

e. .cmx 

33. File yang dihasilkan dari penyimpanan menggunakan Corel Photopaint berekstensi 

…. 

a. .cpt 

b. .cgm 

c. .bmp 

d. .cdr 

e. .cmx 

34. Ekstensi file yang dihasilkan dari penyimpanan file menggunakan program aplikasi 

Ms. Paint adalah …. 

a. .cpt 

b. .cgm 

c. .bmp 

d. .cdr 

e. .cmx 

35. File yang dihasilkan dari penyimpanan file menggunakan Adobe Illustrator adalah …. 

a. .cvs 

b. .ai 

c. .pdd 

d. .adi 

e. .ais 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

1. Gambar yang tersusun atas koordinat-koordinat disebut sebagai ………………………. 

2. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap berarti ……………..  

3. Ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap bergantung pada …………  

4. Banyaknya titik dalam 1 ichi dikenal dengan sebutan …………………………………….. 

5. Grafis bitmap dapat ditemui dari file komputer yang berekstensi ………………………. 

6. Gambar yang tersusun dari sekumpulan garis, kurva dan bidang tertentu dengan 

menggunakan instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis disebut 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Gambar vektor tidak dipengaruhi oleh ……………………………………………………… 

8. Kelebihan gambar berbasis vektor adalah bersifat scalable artinya …………………… 

9. Program aplikasi grafis yang berbasis bitmap adalah …………………………………… 

10. Program aplikasi grafis yang berbasis vektor adalah ……………………………………. 

 

 



Sapta Kusuma Brata  12 
 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan Bitmap ? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Apakah yang dimaksud dengan Vektor? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan kelebihan grafis berbasis bitmap! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Sebutkan kelemahan grafis berbasis bitmap! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Sebutkan kelebihan grafis berbasis vektor! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan kelemahan grafis berbasis vektor! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan perbedaan gambar/grafis berbasis bitmap dengan grafis berbasis vektor! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Sebutkan 3 ekstensi file berbasis bitmap! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Sebutkan contoh ekstensi file berbasis vektor! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Dihasilkan dari kumpulan apakah gambar kartun? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

UJI PRAKTIK 

 Carilah artikel (bisa di koran, majalah, buku, internet, dll) tentang gambar berbasis 

bitmap dan gambar berbasis vektor kemudian buatlah kliping. Jangan lupa sebutkan 

sumber dari mana artikel tersebut di dapat. 

 

PERBAIKAN 

1. Gambar digital dibagi menjadi 2 yaitu … dan …. 

2. Gambar yang dibentuk dari sejumlah titik pixel adalah gambar grafis berbasis …. 

3. Gambar yang dibentuk dari sekumpulan garis, kurva dan bidang tertentu adalah gambar 

grafis berbasis …. 

4. Banyaknya titik dalam 1 inchi disebut …. 



Sapta Kusuma Brata  13 
 

5. Ukuran file yang dihasilkan dari bitmap … vektor 

6. Kualitas grafis Bitmap tergantung dari …. 

7. Microsoft Photo Editor adalah program aplikasi grafis berbasis …. 

8. Adope Photoshop adalah program aplikasi grafis berbasis …. 

9. Micrografx Designer adalah program aplikasi grafis berbasis …. 

10. Adobe Illustrator adalah program aplikasi grafis berbasis …. 

 

PENGAYAAN 

MEMBUAT LINGKARAN YANG BENAR-BENAR BULAT 

 

Pada waktu kita membuat lingkaran, apabila kita tidak mengetahui trik untuk 

memudahkan membuat lingkaran tersebut maka hanya akan membuat lingkaran yang 

benar-benar bulat saja kita akan kesulitan, karena sering yang muncul adalah oval atau 

lonjong. Oleh karena itu cara yang mudah agar lingkarang yang kita buat benar-benar bulat 

adalah : 

a. Klik ikon Ellipse tool  pada toolbox 

b. Tekan tombol CTRL (jangan dilepas) 

c. Kemudian klik mouse pada Drawing Page sampai besar lingkaran yang kita inginkan 

terwujud. 

d. Setelah itu lepas CTRL dan Mouse 

e. Maka sebesar apapun lingkaran yang kita akan langsung bulat (panjang dan tingginya 

sama) 

 

TUGAS SISWA 

1. Buatlah lingkaran (bulat) dari terkecil sampai dengan terbesar sebanyak 10 buah 

lingkaran (bulat) menggunakan CorelDRAW X4! 

2. Setelah itu tuliskan pengalaman kamu (kesulitan dan kemudahan apa yang dialami) 

setelah membuat lingakaran-lingkaran tersebut! 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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BAB II 

MENGENAL CORELDRAW 

 

Standar Kompetensi : 

1. Menggunakan perangkat lunak pembuat grafik. 

Kompetensi Dasar : 

1.1. Menunjukkan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajai materi berikut ini, siswa diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan pengertian menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat 

grafis. 

2. Menerangkan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat 

grafis. 

3. Mengidentifikasi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis. 

4. Menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi dan menyembunyikan ikon-ikon yang 

tidak diperlukan 

 

CorelDRAW adalah editor grafik vektor yang dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan yang 

bermarkas di Ottawa, Kanada. Versi terakhirnya versi 14 yang dinamai X4 dirilis pada tahun 

2008. CorelDRAW pada awalnya dikembangkan untuk dijalankan pada sistem operasi 

Windows 2000 dan yang lebih baru. Versi CorelDRAW untuk Linux dan Mac OS pernah 

dikembangkan, tetapi dihentikan karena tingkat penjualannya rendah. 

 

A. MENJALANKAN CORELDRAW 

Untuk menjalankan aplikasi CorelDRAW X4 klik menu Start > All Programs > 

CorelDRAW Graphics Suite X4 > CorelDRAW X4 

 

Gambar : 2.1. Tampilan program CorelDRAW X4 

Atau dengan cara klik double pada shortcut CorelDRAW X4 yang tampil pada desktop 

 

Maka akan muncul tampilan layar CorelDRAW (Gambar 2.2) 

 

Shortcut 

CorelDRAW X4 
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Sebelum memulai kerja dengan menggunakan CorelDRAW X4, sebaiknya kita 

mengenali beberapa istilah yang terdapat dalam program ini agar dalam 

penggunaannya lebih mudah dilakukan. Istilah-istilah tersebut antara lain : 

1. Object 

Sebuah elemen dalam menggambar, seperti : image, text, curve, shape, line atau 

symbol. 

2. Graphic 

Hasil karya yang sudah kita buat dengan CorelDRAW, seperti : logo, poster, custom 

artwork dan newsletter 

3. Bitmap 

Sebuah image yan tersusun dari jaringan garis atau titik. 

4. Vector Graphic 

Sebuah image matematics untuk menentukan posisi, panjang, dan arah garis yang 

akan digambar. 

5. Docker 

Sebuah jendela kerja yang berisi beberapa perintah dan setting / pengaturan yang 

berhubungan dengna tool atau lembar kerja. 

6. Flyout 

Sebuah tombol yang berfungsi membuka sekelompok tool atau perintah yang saling 

berhubungan. 

7. Artistic Text 

Fitur yang dapat digunakan untuk menambahkan berbagai macam efek khusus 

pada teks. 

8. Paragraph Text 

Merupakan frame teks untuk menuliskan teks pada gambar atau objek tertentu, 

termasuk menentukan format yang berbeda atau mengeditnya. 

 

 

Gambar : 2.2. Tampilan lembar Kerja CorelDRAW X4 

 

T
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TUGAS KELOMPOK 

Diskusikan bersama kelompokmu istilah-istilah yang terdapat pada CorelDRAW X4 

serta pernahkan kalian mendapatkan istilah-istilah tersebut pada program aplikasi yang 

dipelajari di sekolah sebelumnya ! 

 

 

TUGAS MANDIRI 

Sebutkan langkah  yang digunakan untuk menjalankan program CorelDRAW X4 ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

B. MENU DAN IKON PADA CORELDRAW 

1. Title bar 

Sebuah bidang window yang menampilkan judul gambar yang sedang ditampilkan 

 

Gambar : 2.3. Tampilan Title bar 

2. Menu Bar 

Sebuah bidang window yang berisi beberapa pilihan menu. 

 

Gambar : 2.4. Tampilan Menu bar 

3. Toolbar 

Sebuah bar yang berisi bebarapa shortcut menu dan perintah lainnya. 

 

Gambar : 2.5. Tampilan Toolbar 

Ikon Nama Ikon Fungsi 

 

New Memulai grafik baru 

 

Open Membuka grafik 

 
Save  Menyimpan grafik 

 
Print  Mencetak grafik 

 
Cut 

Memotong objek yang sudah dipilih dan 

mengcopy ke dalam clipboard 

 
Copy  

Mencopy obyek yang sudah dipilih ke 

clipboard 

 
Paste  

Menyalin / menempatkan isi clipboard ke 

dalam grafik 

 
Undo  Mengembalikan ke kondisi sebelumnya 
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Ikon Nama Ikon Fungsi 

 
Redo  

Mengulangi aksi yang belum 

terselesaikan 

 
Import  

Mengimpor elemen ke dalam grafik yang 

sedang dibuka 

 
Export  

Mengekspor gambar ke format file yang 

lain 

 
Application Launcher Memulai aplikasi Corel yang lain 

 
Welcome screen Membuka welcome screen 

 
Zoom  Mengatur besar kecilnya tampilan layar 

 
Snap to 

Mengaktifkan atau menonaktifkan 

penjajaran otomatis akan grid, guidelines, 

object dan dynamic guide 

 
Option  Membuka kotak dialog option 

 

4. Property bar 

Bar yang berisi beberapa perintah yang berhubungan dengan tool yang dipilih 

(untuk mengedit atau mengubah bentuk sesuai dengan tool yang dipilih) 

 

Gambar : 2.6. Tampilan Property bar 

Ikon Nama Ikon Fungsi 

 
Paper type/size 

Menentukan tipe kertas atau ukuran 

kertas 

 
Paper width and height Mengatur lebar dan tinggi kertas 

 

Potrait  Posisi tegak 

 

Lancscape  Posisi melintang 

 

Apply Page Layout to All 

Page 

Melaksanakan perintah layout 

halaman untuk semua halaman 

 

Apply Page Layout to 

Current Page Only 

Melaksanakan perintah layout 

halaman untuk halaman yang aktif 

 
Drawing Units 

Mengatur satuan ukuran (inchi, cm, 

mm, dan lain-lain) 

 
Duplicate Distance 

Untuk mengatur hasil pengkopian 

diletakkan pada ukuran yang sudah 

dipilih 
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5. Toolbox 

Bar yang berisi semua tool yang diperlukan untuk membuat, mengatur dan 

memodifikasi gambar. 

 

Ikon Nama Ikon Fungsi 

 

Pick tool 

Digunakan untuk memilih / menyeleksi, 

mengubah ukuran, memiringkan, dan memutar 

posisi obyek. 

 

Shape tool  

atau shortcut F10 
Digunakan untuk mengedit suatu bentuk obyek 

 

Smudge brush tool 

Digunakan untuk mengubah garis vektor suatu 

obyek dengan cara menariknya mendekati garis 

outline 

 

Roughen brush tool 
Digunakan untuk mengubah garis vektor dengan 

cara menarik garis outline 

 

Free Transform tool 

Digunakan untuk mengubah bentuk suatu obyek 

dengan menggunakan Free Rotate , Free 

angle rotation  , Free scale , dan Free skew 

 tool di Property bar 

 

Crop tool 
Digunakan untuk memotong area yang tidak 

diinginkan pada obyek 

 

Knife tool Digunakan untuk memotong obyek 

Gambar : 2.7. Tampilan Toolbox 
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Ikon Nama Ikon Fungsi 

 

Eraser atau shortcut 

tombol X 
Digunakan untuk menghapus bagian dalam obyek 

 

Virtual segment delete 

tool 

Digunakan untuk menghapus sejumlah bagian 

obyek yang saling bersimpangan 

 

Zoom atau shortcut 

tombol Z 

Digunakan untuk mengubah tampilan pada 

jendela kerja gambar (membesarkan atau 

mengecilkan) 

 

Hand tool atau 

shortcut tombol H 

Digunakan untuk melihat daerah gambar secara 

keseluruhan dengan mudah dengan cara menarik 

lembar gambar apabila tampilan gambar terlalu 

besar 

 

Freehand tool atau 

shortcut tombol F5 

Digunakan untuk menggambar sebuah ruas garis 

atau kurva 

 
Bezier tool 

Digunakan untuk membuat garis kurva dalam 

waktu singkat 

 
Artistic media tool 

Digunakan untuk menyediakan akses untuk 

memanfaatkan Brush , sprayer , 

Calligraphic , dan Pressure  tool di 

Property bar 

 
Pen tool 

Digunakan untuk menggambar garis kurva dalam 

waktu singkat 

 
Polyline tool Digunakan untuk menggambar garis dan kurva 

 
3-point-curve tool 

Digunakan untuk menggambar kurva beserta titik 

awal, akhir, dan pusat 

 

Interactive connective 

tool 

Digunakan untuk menggabungkan dua obyek 

dengan sebuah garis 

 
Dimension tool 

Digunakan untuk menggambar garis dimensi 

dalam berbagai sudut, yang sudah tersedia di 

Property bar 

 

Smart fill tool 

Digunakan untuk membuat obyek dari daerah 

yang tertutup dan langsung mewarnai obyek 

tersebut 

 

Smart drawing tool 

atau shortcut tombol 

shift+S 

Digunakan untuk mengubah garis freehand dasar 

yang sudah dibuat menjadi lebih halus dan teratur 

 

Rectangle tool atau 

shortcut tombol F6 

Digunakan untuk menggambar kotak atau bujur 

sangkar 
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Ikon Nama Ikon Fungsi 

 
3-point rectangle Digunakan untuk menggambar kotak dalam sudut 

 
Ellipse tool Digunakan untuk menggambar lingkaran 

 
3-point ellipse 

Digunakan untuk menggambar lingkaran dalam 

sudut 

 

Pollygon tool atau 

shortcut tombol Y 

Digunakan untuk menggambar polygon simetris 

dan bintang 

 
Star tool 

Digunakan untuk menggambar bentuk bintang 

yang sempurna 

 
Complex Star 

Digunakan untuk menggambar kompleks star 

yang memiliki sisi yang memotong 

 

Graph paper tool atau 

shortcut tombol D 

Digunakan untuk menggambar sejumlah garis 

grid yang sama dengan grid pada graph paper 

 

Spiral atau shortcut 

tombol A 

Digunakan untuk menggambar spiral simetris dan 

logaritma 

 

Basic shape tool 

Digunakan untuk memilih berbagai macam 

bentuk, seperti hexagram, smiley face, atau right-

angle triangle yang terdapat pada Property bar 

 
Arrow shape tool 

Digunakan untuk menggambar tanda panah 

dalam berbagai bentuk, arah, dan jumlah yang 

telah tersedia pada Property bar 

 
Flowchart shapes tool 

Digunakan untuk menggambar flowchart simbol 

dan simbol-simbol tersebut sudah tersedia di 

Property bar 

 
Banner shape tool 

Digunakan untuk menggambar obyek pita dan 

bentuk ledakan (bentuk bannaer shape sudah 

tersedia di Propery bar) 

 
Callout shapes tool 

Digunakan untuk menggambar callout dan label 

(pilihan callout sudah tersedia di Property bar) 

 

Text tool atau shortcut 

tombol F8 

Digunakan untuk menuliskan teks secara 

langsung di lembar gambar 

 
Table tool 

Digunakan untuk menambahkan tabel ke dalam 

gambar dan mengubahnya memalui property bar. 

 
Interactive blend tool Digunakan untuk mencampurkan dua buah obyek 

 
Interactive contour tool 

Digunakan untuk membantu menerap-kan contour 

ke dalam obyek 

 

Interactive distortion 

tool 
Digunakan untuk menerapkan Push and Pull 
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Ikon Nama Ikon Fungsi 

distortion , Zipper distortion , atau 

Twister distortion  ke dalam obyek 

 

Interactive drop 

shadow tool 

Digunakan untuk menambahkan bayangan ke 

dalam obyek 

 

Interactive envelope 

tool 

Digunakan untuk mengubah bentuk obyek 

dengan cara menarik titik yang ada 

 
Interactive extrude tool 

Digunakan untuk menerapkan efek ilusi dalam 

pada obyek 

 

Interactive 

transparency tool 

Digunakan untuk menerapkan efek transparan 

pada obyek 

 

Eyedropper tool 

Digunakan untuk memilih dan mengcopy properti 

obyek, seperti : memberi warna, ketebalan garis, 

ukuran, dan efek dari suatu obyek ke dalam 

jendela kerja gambar 

 
Paintbucket tool 

Digunakan untuk menerapkan properti obyek, 

seperti : memberi warna, ketebalan garis, ukuran, 

dan efek dari suatu obyek ke dalam jendela kerja, 

setelah memilih properti tersebut dengan 

menggunakan eyedropper tool 

 
Outline  

Digunakan untuk membuka kotak dialog Outline 

untuk mengatur setting dari garis outline (tebal 

garis dan warna garis) 

 
Fill 

Digunakan untuk membuka kotak dialog Fill yang 

untuk mengatur setting Fill property dengan 

mudah 

 

Interactive fill tool atau 

shortcut tombol G 

Digunakan untuk menerapkan berbagai macam fill 

ke dalam vektor sauatu obyek 

 

Interactive mesh tool 

Digunakan untuk menerapkan mesh grid ke 

dalam vektor suatu obyek. Masing-masing titik 

pada grid dapat diisi dengan warna yang berbeda 

 

6. Rulers 

Tepian/penggaris vertikal dan horizontal yang digunakan menentukan letak dan 

ukuran obyek dalam gambar. 

 

Gambar : 2.8. Tampilan Rulers 
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7. Drawing Window 

Sebuah bagian yang berada di luar drawing page, yang dibatasi oleh scroll bar dan 

aplikasi control 

 

8. Drawing Page 

Area kerja berbentuk persegi panjang yang terdapat di dalam drawing window yang 

menampilkan hasil cetakan pada kertas. 

 

9. Docker 

Sebuah jendela kerja yang berisi beberapa perintah dan pengaturan/setting yang 

berhubungan dengan tool atau lembar kerja tertentu. Docker mempunyai beberapa 

tipe kontrol yang sama seperti sebuah dialog, yaitu memiliki beberapa tombol 

perintah, pilihan, dan list boxes. Docker dapat dipindahkan letaknya sesuai 

keinginan kita atau tetap di tempat semula. Keunggulan lainnya docker akan tetap 

terus terlihat ketika kita sedang bekerja dengan gambar sehingga memudahkan kita 

untuk mengakses perintah untuk membuat suatu efek pada gambar.  

 

10. Color Palette 

Sebuah tool yang berisi berbagai macam pilihan warna untuk mewarnai garis outline 

atau huruf. 

Gambar : 2.9. Drawing Window 

 

Gambar : 2.10. Drawing Page 

 

Gambar : 2.11. Tampilan Docker 
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Adapun cara menggunakan atau memilih warna dengan Color Palette 

adalah: 

Kegunaan Langkah  

Memilih warna untuk mewarnai 

obyek yang telah dipilih 

Klik warna yang diinginkan (dengan 

tombol mouse kiri) 

Memilih warna garis outline pada 

obyek yang telah dipilih 
Klik kanan warna yang diinginkan 

Memilih corak perubahan warna 

yang berbeda 

Klik dan tahan warna yang dipilih 

untuk menampilkan beberapa corak 

warna, lalu klik warna tersebut 

Melihat keseluruhan warna yang 

terdapat pada Color Palette 

Klik flyout (tanda panah ke kiri)   

yang terdapat pada Color Palette 

 

 

 

11. Document Navigator 

Suatu daerah atau area di sebelah kiri bawah aplikasi window yang berfungsi 

mengontrol perubahan dan penambahan halaman. 

 

Gambar : 2.13. Tampilan Document Navigator 

 

12. Rainbow 

Sebuah tool terletak di bagian bawah Documen Navigator yang berisi berbagai 

macam pilihan warna untuk mewarnai garis outline atau huruf (sama seperti color 

palette) hanya bedanya, warna yang ditawarkan lebih beragam. Untuk cara 

penggunaan juga sama seperti Color Palette. 

 

Gambar : 2.14. Tampilan Rainbow 

13. Navigator 

Sebuah tombol yang terletak di sudut kanan bawah yang berfungsi untuk 

menampilkan tampilan kecil dan bertujuan untuk memudahkan kita dalam melihat 

tampilan gambar berukuran besar secara keseluruhan. 

 

Gambar : 2.12. Tampilan Color Palette 

 

Gambar : 2.15.  

Tampilan Navigator 
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14. Status Bar 

Area yang terletak di bagian bawah aplikasi window yang berisi informasi objek 

maupun properti, seperti : tipe, ukuran, warna, fill, dan resolusi. 

 

Gambar : 2.16. Tampilan Status Bar 

15. Scroll bar 

Tombol untuk menggulung layar ke atas  ke bawah atau ke kiri ke kanan 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Diskusikan bersama kelompokmu fungsi-fungsi menu dan ikon yang terdapat pada 

CorelDRAW X4 ! 

 

TUGAS MANDIRI 

Sebutkan ikon-ikon toolbox dan fungsinya pada CorelDRAW X4 ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

C. MENAMPILKAN IKON DAN MENU YANG TERSEMBUNYI 

Untuk menampilkan ikon dan menu yang tersembunyi dengan cara: 

1. Klik kanan pada tempat yang kosong di sebelah Menu Bar, Toolbar, Toolbox atau 

yang lainya yang dibutuhkan. 

2. Maka akan muncul dialog 

 

Gambar : 2.17. Scroll bar 

 

Gambar : 2.18. dialog pilihan menu 
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3. Pilih menu/ikon yang diinginkan kemudian klik, maka menu/ikon tersebut akan 

muncul tanda ceklis (), itu artinya menu/toolbar tersebut sudah muncul di layar 

CorelDRAW X4. 

 

D. MENYEMBUNYIKAN IKON-IKON YANG TIDAK DIPERLUKAN 

Untuk menyembunyikan ikon yang tidak diperlukan dengan cara: 

1. Klik kanan pada tempat yang kosong di sebelah Menu Bar, Toolbar, Toolbox atau 

yang lainya yang dibutuhkan. 

2. Maka akan muncul dialog 

 

3. Pilih menu/toolbar yang akan disembunyikan kemudian klik, maka menu/toolbar 

tersebut tanda ceklis () disebelah kiri menu/toolbar akan hilang, itu artinya 

menu/toolbar tersebut tidak muncul di layar CorelDRAW X4. 

 

TUGAS KELOMPOK 

Diskusikan bersama kelompokmu mengapa menu/toolbar pada CorelDRAW X4 perlu 

ditampilkan dan disembunyikan ! 

 

TUGAS MANDIRI 

Bagaimana cara menampilkan dan menyembunyikan menu/toolbar pada CorelDRAW 

X4 ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

E. KELUAR DARI CORELDRAW X4 

Setelah kita selesai melaksanakan pengolahan gambar dengan menggunakan 

CorelDRAW X4, maka langkah selanjutnya adalah keluar dari CorelDRAW X4. Adapun 

langkah-langkah untuk keluar adalah : 

1. Klik menu File > Pilih Exit atau Alt + F4 

2. Atau klik  (close) pada title bar  

Gambar : 2.19. dialog pilihan menu 
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TUGAS KELOMPOK 

Carilah artikel tentang pemanfaatan CorelDRAW ! 

 

TUGAS MANDIRI 

Jelaskan mengapa file yang kita buat dengan CorelDRAW X4 perlu disimpan ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

REFLEKSI 

Salah satu program aplikasi editor grafik vektor adalah CorelDRAW, dan untuk 

versi terbaru adalah CorelDRAW X4 yang dirilis pada tahun 2008. Pada waktu kita 

menggunakan program aplikasi CorelDRAW kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah-

istilah yang digunakan, karena istilah-istilah yang digunakan di CorelDRAW belum tentu 

digunakan oleh program aplikasi yang lain. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain Object, 

Graphic, Bitmap, Vector Graphic, Docker, Flyout, dan Paragraph Text. 

Dalam pemanfaatan fasilitas yang terdapat pada CorelDRAW X4, kita dimudahkan 

dengan adanya menu-menu dan ikon yang mudah dipahami, antara lain : Title Bar, Menu 

Bar, Toolbar, Property Bar, Toolbox, Rulers, Drawing Window, Drawing Page, Docker, Color 

Palette, Document Navigator, Rainbow, Navigator, Status Bar, Scroll Bar, dan sebagainya. 

Sedangkan apabila kita mengalami kesulitan dalam membuat grafis maka pada Docker akan 

menampilkan cara penggunaan ikon yang sedang kita aktifkan. 

 

UJI KOMPETENSI 

TERTULIS 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

1. Di bawah ini adalah cara menjalankan program aplikasi CorelDRAW X4 yang benar 

adalah …. 

a. Start > All Program > Accessories > CorelDRAW X4 

b. Start > All Program > Microsoft Office > CorelDRAW X4 

c. Start > All Program > CorelDRAW Graphics Suite X4 > CorelDRAW X4 

d. Start > All Program > CorelDRAW Graphics Suite X4 > Corel CAPTURE X4 

e. Start > All Program > CorelDRAW Graphics Suite X4 > Corel PHOTOPAINT X4 

2. Hasil karya yang sudah kita buat dengan CorelDRAW disebut …. 

a. Graphic 

b. Bitmap 

c. Vector graphic 

d. Artistic Text 

e. Paragraph Text 
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3. Fitur yang dapat digunakan untuk menambahkan berbagai macam efek khusus pada 

teks adalah …. 

a. Graphic 

b. Bitmap 

c. Vector graphic 

d. Artistic Text 

e. Paragraph Text 

4. Sebuah image matematics untuk menentukan posisi, panjang, dan arah garis yang 

aka digambar disebut …. 

a. Graphic 

b. Bitmap 

c. Vector graphic 

d. Artistic Text 

e. Paragraph Text 

5. Frame teks untuk menuliskan teks pada gambar atau objek tertentu termasuk 

menentukan format yang berbeda atau mengeditnya disebut …. 

a. Graphic 

b. Bitmap 

c. Vector graphic 

d. Artistic Text 

e. Paragraph Text 

6. Gambar di bawah ini disebut sebagai …. 

 

a. Title Bar 

b. Menu Bar 

c. Toolbar 

d. Toolbox 

e. Property Bar 

7.  Ikon di samping adalah ikon …. 

a. Undo 

b. Redo 

c. Import 

d. Export 

e. Option 

8.  Ikon di samping adalah ikon yang berfungsi sebagai …. 

a. Mengembalikan ke kondisi sebelumnya 

b. Mengulangi aksi yang belum terselaikan 

c. Menimpor elemen ke dalam grafik yang sedang dibuka 

d. Mengekspor gambar ke format file yang lain 

e. Membuka kotak dialog option 
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9. Pick Tool, Shape Tool, Knife Tool, Zoom, Freehand adalah ikon yang terdapat pada 

…. 

a. Title Bar 

b. Navigator 

c. Toolbar 

d. Toolbox 

e. Property Bar 

10. Kertas A4 memiliki ukuran tinggi dan lebar pada posisi potrait adalah …. 

a. 21,59 cm x 27,94 cm 

b. 21,00 cm x 29,70 cm 

c. 21,59 cm x 35,56 cm 

d. 21,50 cm x 33,00 cm 

e. 21,00 cm x 14,80 cm 

11. Apply Page Layout to Current Page Only, pada Property Bar ditunjukkan dengan ikon 

…. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

12. Apply Page Layout to All Page, pada Property Bar ditunjukkan dengan ikon …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

13. Fungsi ikon Duplicate Distance pada Property bar adalah …. 

a. Mengatur hasil pengkopian diletakkan pada ukuran yang sudah dipilih 

b. Mengatur satuan ukuran 

c. Mengatur lebar dan tinggi kertas 

d. Melaksanakan perintah layout halaman untuk semua halaman 

e. Melaksanakan perintah layout halaman untuk halaman yang aktif 

14. Pick tool pada toolbox berfungsi untuk …. 
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a. Mengedit suatu bentuk obyek 

b. Menghapus bagian dalam obyek 

c. Mengubah garis vektor dengan cara menarik garis outline 

d. Memotong area yang tidak diinginkan 

e. Memilih/menyeleksi, mengubah ukuran, memiringkan, dan memutar posisi obyek 

15. Di bawah ini yang bukan ikon yang terdapat pada toolbox adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

16. Roughen brush tool adalah perintah yang digunakan untuk …. 

a. Mengedit suatu bentuk obyek 

b. Menghapus bagian dalam obyek 

c. Mengubah garis vektor dengan cara menarik garis outline 

d. Memotong area yang tidak diinginkan 

e. Memilih/menyeleksi, mengubah ukuran, memiringkan, dan memutar posisi obyek 

17. Di bawah ini adalah fasilitas yang terdapat pada Artistic Media Tool, kecuali …. 

a. Brush 

b. Pen 

c. Sprayer 

d. Calligraphic 

e. Pressure 

18. Perintah yang digunakan untuk menggabungkan dua obyek dengan sebuah garis 

adalah Interactive Connective Tool ditunjukkan ikon …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

19. Perintah yang digunakan untuk mengubah bentuk obyek dengan cara menarik titik 

yang ada adalah …. 
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a. Interactive drop shadow tool 

b. Interactive envelope tool 

c. Interactive intrude tool 

d. Interactive transparency tool 

e. Eyedropper tool 

20. Perintah yang digunakan untuk memilih dan mengcopy properti obyek ke dalam 

jendela kerja gambar adalah …. 

a. Interactive drop shadow tool 

b. Interactive envelope tool 

c. Interactive intrude tool 

d. Interactive transparency tool 

e. Eyedropper tool 

21. Perintah yang digunakan untuk menambah bayangan ke dalam obyek adalah …. 

a. Interactive drop shadow tool 

b. Interactive envelope tool 

c. Interactive intrude tool 

d. Interactive transparency tool 

e. Eyedropper tool 

22.  Nama ikon di samping adalah …. 

a. Banner shape tool 

b. Flowchart shapes tool 

c. Arrow shape tool 

d. Callout shapes tool 

e. Text tool 

23. Ikon Flowchart Shapes Tool adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.   

24.  Nama ikon di samping adalah …. 

a. Eyedropper tool 

b. Outline 

c. Fill 
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d. Interactive tool 

e. Interactive mesh tool 

25.  Gambar di samping disebut sebagai …. 

a. Menu Bar 

b. Toolbar 

c. Toolbox 

d. Ruler 

e. Navigator 

26. Gambar yang terdapat pada nomor 17 digunakan untuk …. 

a. Menentukan letak dan ukuran obyek dalam gambar 

b. Pengaturan yang berhubungan dengna tool atau lembar kerja tertentu 

c. Menentukan pilihan warna 

d. Mengontrol perubahan dan penambahan halaman 

e. Menampilkan tampilan kecil dan memudahkan kita melihat gambar berukuran 

besar secara keseluruhan 

27. Navigator berfungsi untuk …. 

a. Menentukan letak dan ukuran obyek dalam gambar 

b. Pengaturan yang berhubungan dengna tool atau lembar kerja tertentu 

c. Menentukan pilihan warna 

d. Mengontrol perubahan dan penambahan halaman 

e. Menampilkan tampilan kecil dan memudahkan kita melihat gambar berukuran 

besar secara keseluruhan 

28.  

Gambar di atas berfungsi untuk …. 

a. Menentukan letak dan ukuran obyek dalam gambar 

b. Pengaturan yang berhubungan dengna tool atau lembar kerja tertentu 

c. Menentukan pilihan warna 

d. Mengontrol perubahan dan penambahan halaman 

e. Menampilkan tampilan kecil dan memudahkan kita melihat gambar berukuran 

besar secara keseluruhan 

29. Gambar yang terdapat pada nomor 20 disebut sebagai …. 

a. Navigator 

b. Document Navigator 

c. Docker 

d. Color Palette 

e. Status Bar 

30. Pemilihan warna pada Color Palette, apabila kita memberikan perintah klik kanan 

warna yang diinginkan maka kita sedang melaksanakan …. 

a. Memilih warna untuk mewarnai obyek yang telah dipilih 

b. Memilih warna garis outline pada obyek yang telah dipilih 

c. Memilih corak perubahan warna yang berbeda 
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d. Melihat keseluruhan warna yang terdapat pada color palette 

e. Menghapus warna obyek 

31. Untuk memilih corak perubahan warna yang berbeda pada color palette kita 

memberikan perintah …. 

a. Klik warna yang diinginkan (dengan tombol mouse kiri) 

b. Klik kanan warna yang diinginkan 

c. Klik dan tahan warna yang dipilih 

d. Klik flyout 

e. Klik tanda X 

32. Area yang terletak di bagian bawah aplikasi window yang berisi informasi obyek 

maupun properti seperti tipe, ukuran, warna, fill, dan resolusi adalah …. 

a. Navigator 

b. Document Navigator 

c. Docker 

d. Color Palette 

e. Status Bar 

33. Sebuah bagian yang berada di luar drawing page, yang dibatasi oleh scroll bar dan 

aplikasi control disebut …. 

a. Navigator 

b. Drawing Page 

c. Drawing Window 

d. Docker 

e. Status bar 

34. Area kerja berbentuk persegi panjang yang menghasilkan hasil cetakan pada kertas 

disebut sebagai …. 

a. Navigator 

b. Drawing Page 

c. Drawing Window 

d. Docker 

e. Status bar 

35. Pada Document Navigator muncul gambar seperti di bawah ini, artinya adalah …. 

 

a. Halaman 3 dari jumlah total halaman 5 

b. Halaman 5 dari jumlah total halaman 3 

c. Halaman 5 dari jumlah total halaman 5 

d. Halaman 3 dari jumlah total halaman 3 

e. Halaman 5 saja yang dicetak 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Hasil karya yang sudah kita buat dengan CoreldRAW disebut sebagai …. 

2. Sebuah image matematics untuk menentukan posisi, panjang, dan arah garis yang 

akan digambar disebut …. 
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3. Sebuah tombol yang berfungsi membuka sekelompok tool atau perintah yang saling 

berhubungan adalah …. 

4.  Ikon pada gambar di samping berfungsi untuk …. 

5. Nama Ikon dari  adalah …. 

6. Fungsi ikon Free Transform tool adalah …. 

7. Ikon yang berfungsi untuk menghapus sejumlah bagian obyek yang saling 

bersimpangan disebut …. 

8. Ikon yang digunakan untuk menerapkan Push and Pull distortion, Zipper distortion, 

atau twister distortion ke dalam obyek disebut …. 

9. Sebuah tool yang berisi berbagai macam pilihan warna untuk mewarnai garis outline 

atau huruf disebut …. 

10. Ikon Table tool berfungsi sebagai …. 

  

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan langkah-langkah menjalankan program CorelDRAW X4 ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Sebutkan bagian-bagian layar dari tampilan lembar kerja CorelDRAW X4 ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan ikon-ikon yang terdapat pada Toolbar ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Sebutkan ikon-ikon yang terdapat pada Toolbox ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Jelaskan fungsi dari ikon : New, Open, Save, Print, Cut, Copy, dan Paste pada 

program CorelDRAW X4! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Jelaskan fungsi dari Eraser pada program CorelDRAW X4! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Apakah fungsi dari Smart Fill Tool ? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Jelaskan yang dimaksud dengan docker ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Bagaimana cara menampilkan ikon yang tersembunyi pada CorelDRAW X4? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  



Sapta Kusuma Brata  34 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Bagaimana cara menyembunyikan ikon yang tidak diperlukan pada CorelDRAW X4? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

UJI PRAKTIK 

Lakukan praktik komputer dengan urutan langkah sebagai berikut : 

1. Hidupkan komputer dan tunggu sampai proses booting selesai! 

2. Identifikasilah keberadaan Shortcut CorelDRAW X4 dan Menu Start! 

3. Jalankan Program CorelDRAW X4! 

4. Lakukan identifikasi terhadap :  

No Menu Hasil Identifikasi 

a. Title Bar …………………………………………………………………. 

b. Menu Bar …………………………………………………………………. 

c. Toolbar …………………………………………………………………. 

d. Toolbox …………………………………………………………………. 

e. Drawing Window …………………………………………………………………. 

f. Drawing Page …………………………………………………………………. 

g. Color Palette …………………………………………………………………. 

h. Navigator …………………………………………………………………. 

i. Status Bar …………………………………………………………………. 

j. Document Navigator …………………………………………………………………. 

5. Tutup Program CorelDRAW X4 

LEMBAR PENGAMATAN 

No Aspek Penilaian 
Skala Kuantitatif 

Bobot Skor 
5 4 3 2 1 

1.  
Prosedur Menghidupkan dan 
Booting yang benar 

       

2.  Identifikasi Program        

3.  Identifikasi Menu        

4.  Menutup Program        

Tingkat kesulitan praktikum yang dihadapi siswa (diisi oleh siswa) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Saran guru praktikum : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

PERBAIKAN 

Sebutkan Nama Ikon dan Fungsi dari ikon-ikon di bawah ini! 
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No Ikon Nama Ikon Fungsi 

1.  

 
  

2.  

 
  

3.  

 

  

4.  

 
  

5.  

 
  

6.  

 

  

7.  

 
  

8.  

 
  

9.  

 
  

10.  

 
  

 

PENGAYAAN 

ALIGN AND DISTRIBUTE 

(Membuat semua obyek yang dibuat rata kiri, tengah, kanan, atas, bawah) 

 

Dalam membuat lebih dari satu obyek kita sering membutuhkan perataan. Contoh : 

apabila kita membuat lingkaran dan terdapat bintang kecil di dalam lingkaran tersebut, 

padahal posisi bintang harus benar-benar center. Apabila kita tidak mengetahui trik yang 

cepat untuk mengolahnya kita akan membuang banyak waktu hanya untuk membuat center 

obyek tersebut. 

Berikut ini cara-cara untuk mengatur agar obyek dapat kita atur perataannya : 

1. Pilih semua obyek yang akan diatur perataannya dengan cara blok semua obyek 

tersebut. 

Untuk memilih obyek yang terhalang obyek lain (karena kalau didrag langsung obyek 

yang tidak diinginkan akan ikut terpilih) dengan cara klik salah satu obyek yang 

dikehendaki kemudian tekan tombol SHIFT (jangan dilepas) kemudian klik dengan 

mouse obyek lain yang dikehendaki, setelah itu lepas shift dan mousenya, maka 

obyek yang kita klik tersebut akan terpilih. 
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2. Klik menu Arrange > Align and Distribute  

 

 

 

 

Tetapi apabila kita pilih Align and Distribute akan muncul pilihan : 

 

 

3. Hasilnya adalah : 

    

        I   II   III   IV 

Keterangan : 

I : Align Left 

II : Align Right 

III : Align Top 

IV : Align and Distribute (pilihan Center Vertical dan Horisontal) 

Dua obyek terpilih : lingkaran dan bintang 

Align Left : rata kiri 

Align Right : rata kanan 

Align Top : rata atas 

Align Bottom : rata bawah 

Align Centers Horizontally : tengah atas bawah 

Align Centers Vertically : tengah kanan kiri 

Center to Page : tengah halaman 

Center to Page Horizontally : tengah halaman horisontal 

Center to Page Vertically : tengah halaman vertikal 

 

Klik pada pilihan yang dikehendaki 

sampai muncul tanda ceklis () 

kemudian klik Apply > Close 
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BAB III 

MEMBUAT OBJEK 

 

Standar Kompetensi : 

1. Menggunakan perangkat lunak pembuat grafik. 

Kompetensi Dasar : 

1.2. Menggunakan menu ikon  yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari materi berikut ini, siswa diharapkan mampu : 

1. Mendemonstrasikan pembuatan dokumen baru 

2. Memodifikasi pengaturan dan pewarnaan halaman 

3. Memodifikasi pengaturan dan pewarnaan teks 

4. Memodifikasi pembuatan garis dan bentuk 

5. Memodifikasi pewarnaan pada grafis 

6. Mendemonstrasikan pemberian efek khusus pada grafis 

7. Mendemonstrasikan pencetakan dan penampilan (publish) grafis 

 

Setelah kita mengenal program aplikasi CorelDRAW X4, maka langkah selanjutnya 

bagaimana kita bisa menggunakan program tersebut seoptimal mungkin, sehingga dapat 

membantu pekerjaan kita terutama mengenai design grafis. 

 

A. MEMBUAT DOKUMEN BARU 

Apabila kita baru saja menjalan program CorelDRAW X4 maka dengan sendirinya akan 

muncul layar baru yang siap kita gunakan untuk membuat design, tetapi apabila kita 

sudah menggunakan layar CorelDRAW tersebut tetapi menghendaki untuk membuat 

layar baru maka ada beberapa cara yaitu : 

1. Dari Menu Bar 

 

Klik File > klik New atau tekan Ctrl + N pada keyboard,  maka akan muncul lembar 

kerja baru dari CorelDRAW X4 

Gambar 3.1. : Tampilan Menu File 
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Tetapi kita juga bisa membuat lembar kerja baru yang kita ambil dari Template 

dengan cara klik File > klik New From Template, maka akan muncul pilihan : 

 

Gambar 3.3.  : Tampilan New From Template 

2. Dari toolbar 

Tekan ikon New  atau tekan tombol Ctrl + N pada keyboard, maka akan 

muncul lembar kerja CorelDRAW X4 yang baru. 

 

TUGAS KELOMPOK 

Bersama kelompokmu carilah perbedaan dan manfaat membuat lembar kerja baru 

dengan menggunakan File > New vs File > New From Template pada CorelDRAW X4! 

File > New File > New From Template 

  

 

TUGAS MANDIRI 

Sebutkan langkah-langkah membuat lembar kerja baru pada CorelDRAW X4! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Gambar 3.2.  : Lembar Kerja Baru 
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B. MENYIMPAN FILE 

Apabila kita sudah bekerja dengan menggunakan CorelDRAW, maka langkah 

selanjutnya kita akan menyimpa  file tersebut agar suatu saat apabila kita membutuhkan 

file tersebut kita tinggal klik saja printah berikut : 

1. Klik Save  pada toolbar atau klik Menu File > Save 

2. Maka akan muncul dialog  

 

Gambar : 3.4    . Dialog Save Drawing 

3. Kemudian tentukan drive mana kita akan meletakkan hasil file hasil penyimpanan 

dengan cara memilih Save-in 

4. Setelah itu ketik nama file yang akan kita simpan pada File name 

5. Apabila kita menghendaki file yang kita simpan akan kita simpan ke versi 

sebelumnya, maka tentukan pilihan versi tersebut pada Version 

6. Setelah selesai semua, kemudian klik SAVE 

 

TUGAS KELOMPOK 

Bersama kelompokmu buatlah alasan mengapa kita harus menyimpan file, dan 

bagaimana cara mengatasi file kita agar aman apabila terjadi mati lampu mendadak ! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

TUGAS MANDIRI 

Sebutkan langkah-langkah membuat menyimpan file pada CorelDRAW X4! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Pilihlah drive dan 

folder di Save in 

Tulislah nama file di 

File name 

Menentukan Versi 

SAVE 
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C. MENGATUR UKURAN HALAMAN 

Pilihlah ukuran halaman yang akan digunakan dengan cara memilih ukuran kertas pada 

property bar. 

 

 

 

Gambar    : ukuran kertas A4, Posisi Landscape pada Property Bar 

 

Keterangan : 

Paper Type / Size : Tipe / Ukuran Kertas (A4) 

Paper Width and Height : Lebar dan Tinggi Kertas (Menyesuaikan tipe 

kertas yang digunakan) 

Potrait : Posisi cetak tegak 

Landscape : Posisi cetak melintang (melebar) 

Apply Page Layout to All Pages : Pengaturan yang dipilih tadi untuk semua 

halaman 

Apply Page Layout to Current Page Only : Pengaturan yang dipilih tadi hanya untuk 

halaman yang aktif saja 

 

Apabila kita sudah menentukan ukuran halaman, kemudian tentukan satuan ukuran 

pada yang akan digunakan. Untuk standarnya adalah inches, tetapi kadang ukuran yang 

sering kita gunakan adalah centimeter, sehingga kita akan mengubah ukuran dari 

inches menjadi centimeters. 

Dengan cara pilih satuan ukuran pada Units di Property Bar 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Buatlah kelompok (satu kelompok maksimal 5 orang). 

Carilah perbedaan ukuran dan kegunaan dari masing-masing pilihan pada Paper 

Type/Size di CorelDRAW X4 ! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Paper Type/Size 

Paper Width  
and Height 

Potrait 
Landscape Apply page Layout 

to All Pages 

Apply page Layout to 

Current Page Only 

Gambar     : mengubah Units menjadi centimeters 
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TUGAS MANDIRI 

Bagaimana langkah Anda menentukan ukuran kertas yang akan digunakan untuk 

membuat sebuah brosur ! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

D. MENGUBAH WARNA HALAMAN 

Agar tampilan halaman tidak terlalu membosankan karena standarnya warna halaman 

adalah putih, maka kita dapat mengubah warna halaman tersebut. Caranya adalah :  

1. Klik Menu Layout 

2. Pilih Page Background 

3. Maka akan muncul dialog Options 

4. Klik pada Solid atau Bitmap kemudian 

pilih warna background atau gambar 

background yang diinginkan 

5. Tentukan untuk Print and Export Background diberi tanda ceklis () apabila posisi  

maka pilihan warna background atau gambar untuk background yang kita tentukan 

tadi apabila kita mencetak ke kertas, maka warna/gambar background akan ikut 

tercetak, tetapi kalau tidak diberi tanda  maka warna/gambar background hanya 

tampil di layar saja apabila kita cetak ke kertas tidak ikut tercetak 

 

Gambar 3.6. : Option untuk pengaturan Background 

6. Kemudian klik OK 

 

TUGAS KELOMPOK 

Bersama kelompokmu buatlah alasan mengapa kita perlu mengubah warna halaman 

(dampak positif dan dampak negatifnya) ! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Gambar  3.5.   : 
Menu Layout 

Untuk menentukan 

warna background 

Untuk menentukan 

gambar background 

Print and Export 

Background 
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TUGAS MANDIRI 

Sebutkan langkah-langkah mengubah warna halaman pada CorelDRAW X4! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

E. MEMBUAT TEKS 

Untuk membuat teks di CorelDRAW X4 caranya adalah : 

1. Klik Text Tool  pada Toolbox atau tekan tombol F8 

2. Maka mouse akan berubah menjadi , kemudian klik pada lembar kerja di 

mana kita akan menempatkan teks, setelah itu ketik naskah yang akan kita buat. 

Contoh :      

3. Setelah selesai menulis naskah kemudian akhiri dengan klik Pick Tool  pada 

toolbox. 

F. MENGATUR UKURAN TEKS 

Apabila naskah sudah kita ketik, langkah selanjutnya adalah mengatur ukuran teks 

tersebut akan kita kecilkan ataukah kita besarkan. Adapun caranya adalah : 

1. Aktifkan teks yang akan diubah 

2. Maka Property Bar akan berubah menjadi properti dari 

teks tersebut 

3. Klik panah bawah pada Height from top of ascender to 

bottom of descender. Semakin kecil pilihan angka 

maka semakin kecil pula hasil dari ukuran huruf, 

sebaliknya semakin besar pilihan angka maka semakin 

besar pula hasil dari huruf yang kita ubah. 

 

G. MENGUBAH JENIS DAN WARNA TEKS 

Setelah kita dapat mengubah ukuran teks maka kita akan mengubah jenis teks dan 

warna teks agar lebih menarik. 

1. Mengubah Jenis Teks 

a. Aktifkan teks yang akan diubah 

b. Maka Property Bar akan berubah menjadi properti 

dari teks tersebut 

c. Klik pada Font List, kemudian pilih jenis huruf/teks 

yang dikehendaki. 

Contoh : Creepygirl 

d. Maka jenis teks akan berubah. Contoh hasil pilihan jenis teks Creepygirl 

Gambar 3.7. : 

Menentukan 

ukuran huruf 

Gambar 3.8. : 

Menentukan jenis huruf 
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2. Mengubah Warna Teks 

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengubah warna teks adalah : 

a. Aktifkan teks yang akan diubah 

b. Pada color palette sebelah kanan pilih warna yang dikehendaki. 

Klik kiri pada color palette untuk memberi warna pada garis huruf 

Klik kanan pada color palette untuk memberi warna pada isi huruf 

c. Contoh hasil setelah kita pilih  

Warna garis huruf  = Merah 

Warna isi huruf = Hijau 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Buatlah kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. 

Buatlah sebuah desain stiker yang berisi hanya teks/tulisan saja. Buat semenarik 

mungkin, kemudian cetaklah dan kumpulkan kepada guru TIK di kelasmu ! 

 

TUGAS MANDIRI 

Sebutkan langkah-langkah membuat teks dan memberi warna pada teks tersebut 

dengan menggunakan CorelDRAW X4! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

H. MEMBUAT GARIS 

1. Membuat Garis Bebas (Freehand) 

a. Klik Freehand Tool  atau tombol F5 pada Toolbox 

b. Mouse berubah menjadi   

c. Kemudian klik mouse jangan dilepas kemudian gerakkan sesuai arah/bentuk 

yang diinginkan. 

d. Apabila sudah selesai, akhiri dengan klik Pick Tool  pada toolbox atau tekan 

spasi 

e. Maka garis bebas tersebut akan terbentuk 

Contoh :  
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2. Membuat Garis Lurus 

a. Klik Freehand Tool  atau tombol F5 pada Toolbox 

b. Mouse berubah menjadi   

c. Kemudian klik mouse, dilepas mouse tersebut, kemudian bawa mouse ke arah 

yang diinginkan. 

d. Apabila sudah selesai, akhiri dengan klik Pick Tool  pada toolbox atau 

tekan spasi 

e. Maka garis lurus tersebut akan terbentuk 

Contoh :  

 

 

3. Membuat Garis Lengkung 

a. Klik agak lama (+ 2 detik) pada Freehand Tool   di Toolbox 

b. Maka akan muncul pilihan bentuk garis 

 

c. Klik pada Bezier    

d. Maka mouse akan berubah menjadi  

e. Kemudian klik mouse, dilepas mouse tersebut, kemudian bawa mouse ke arah 

yang diinginkan, klik jangan dilepas sambil digeser ke arah yang diinginkan. 

f. Lakukan terus sampai bentuk yang diinginkan. 

g. Apabila sudah selesai, akhiri dengan klik Pick Tool  pada toolbox atau 

tekan spasi 

h. Maka garis tersebut akan terbentuk 

Contoh :  

 

4. Membuat Garis Artistik 

a. Klik agak lama (+ 2 detik) pada Freehand Tool   di Toolbox 

b. Maka akan muncul pilihan bentuk garis 

Gambar   3.9.  : 

Pilihan bentuk garis pada Freehand Tool 
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c. Klik pada Artistic Media   atau tekan tombol huruf I pada keyboard 

d. Maka mouse akan berubah menjadi  

e. Dan pada Property Bar berubah menjadi : 

 

Gambar     : Pilihan Preset pada Property Bar di Artistic Media 

 

Gambar     : Pilihan Brush pada Property Bar di Artistic Media 

 

 

Gambar     : Pilihan Sprayer pada Property Bar di Artistic Media 

 

Gambar    : Pilihan Calligraphic pada Property Bar di Artistic Media 

 

Gambar    : Pilihan Pressure pada Property Bar di Artistic Media 

 

f. Tentukan pilihan bentuk yang diinginkan 

g. Kemudian klik mouse, jangan dilepas mouse tersebut, kemudian bawa mouse 

ke arah yang diinginkan sampai bentuk yang diinginkan terwujud. 

h. Apabila sudah selesai, akhiri dengan klik Pick Tool  pada toolbox atau tekan 

spasi 

i. Maka garis tersebut akan terbentuk 

Contoh hasil dari Artistic Media :  

Preset  =  

Brush  =  

Sprayer  =  

Calligraphic  =  

Gambar  3.10  : 

Pilihan bentuk garis pada Freehand Tool 

Untuk memilih 
bentuk Preset 

Untuk memilih 
bentuk Brush 

Untuk memilih bentuk Sprayer 
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Pressure  =  

 

5. Membuat Bentuk Garis Pen, Polyline, 3 point curve, Connector, Dimension 

Langkahnya hampir sama dengan cara membuat garis yang lain. 

 

TUGAS KELOMPOK 

Bersama kelompokmu praktikkan penggunaan macam-macam Freehand Tool  

serta berikanlah contoh hasilnya! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

TUGAS MANDIRI 

Buatlah gambar menggunakan Artistic Media  ! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

I. MEMBUAT BENTUK 

1. Membuat Bentuk Rectangle , Ellipse , Pollygon , Basic Shapes   

a. Klik bentuk tersebut pada toolbox 

b. Kemudian drag mouse (klik mouse jangan dilepas) pada tempat yang diinginkan 

dan besar yang diinginkan, kemudian lepas mouse tersebut apabila sudah 

sesuai. 

c. Akhiri dengan tekan pick tool  atau tekan tombol spasi 

d. Maka bentuk akan terwujud 

Contoh :  

Rectangle =  Pollygon =   

Ellipse =  Basic Shapes =  

Basic Shapes =  Basic Shapes =  

 

J. MEMBERI WARNA GARIS DAN BENTUK 

1. Memberi Warna Garis 

Untuk memberi warna garis objek yang telah kita buat, 

caranya adalah : 
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a. Aktifkan objek yang akan diberi warna garisnya dengan 

cara klik objek tersebut. 

b. Klik Kanan pada warna yang dikehendaki di Color 

Palette. Contoh : objek yang diberi garis Biru. 

 

Selain dengan langkah tersebut di atas, kita juga dapat menggunakan cara berikut 

ini : 

a. Aktifkan objek yang akan diberi warna garisnya dengan cara klik pada objek 

tersebut 

b. Pada toolbox klik Outline  (tekan + 2 detik) agar 

keluar pilihan dari Outline. 

c. Klik Outline Color  atau tekan tombol Shift + F12 

Maka akan keluar dialog outline color : 

 

d. Pilih warna yang diinginkan, banyak pilihan warna yang dapat kita ambil dari 

Models, Mixers, Palettes. 

e. Akhiri dengan klik OK 

 

2. Memberi Warna Bentuk 

a. Aktifkan objek yang akan diberi warna fill dengan cara 

klik objek tersebut. 

b. Klik Kiri pada warna yang dikehendaki di Color Palette. 

Contoh : objek yang diberi warna fill (isi) Cyan 

 

Selain dengan langkah tersebut di atas, kita juga dapat menggunakan cara berikut : 

a. Aktifkan objek yang akan diberi warna fillnya dengan 

cara klik pada objek tersebut 

b. Pada toolbox klik Fill  (tekan + 2 detik) agar keluar 

pilihan dari Fill. 

Uniform Fill (Shift+F11)  = warna standar 

Fountain Fill (F11)  = warna gradasi 

Pattern Fill   = warna pola 

Texture Fill   = warna tekstur 

PostScript Fill  = warna tekstur PostScript 

Gb. 3.11 : Pilihan pada Outline 

Gb. 3.12 : Dialog Outline Color 
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c. Klik pada salah satu pilihan tersebut di atas 

d. Pilih warna yang diinginkan. 

e. Akhiri dengan klik OK 

Contoh :  Obyek yang diberi warna Fill dari pilihan Texture Fill  

  Texture library = Styles 

  Texture list = Aerial Photography 

  Background = Green (hijau) 

  Foreground = White (putih) 

 

K. MEMBERI EFEK SEDERHANA PADA GRAFIS 

Klik Interactive Blend Tool  pada toolbox (tekan + 2 detik) 

maka akan muncul pilihan seperti pada gambar di samping. 

1. Blend (efek campuran) 

 

Gambar  3.13  : Hasil penggunaan efek Blend 

a. Buatlah 2 objek yaitu yang belakang persegi panjang (rectangle) diberi garis 

cyan dan Fountain fill / gradasi merah putih sedangkan yang depan adalah 

bintang (star) diberi garis blue dan texture fill Aerial Photography. 

b. Klik Blend  pada toolbox 

c. Kemudian klik jangan dilepas pada obyek bintang (star), geser sampai dengan 

objek persegi panjang (rectangle) baru dilepas mousenya. 

d. Maka hasil seperti gambar tersebut diatas akan terwujud. 

2. Contour 

 

Gambar 3.14.  : Hasil penggunaan efek Contour 

a. Buatlah objek (contoh : star) kemudian beri warna garis blue dan fountain fill 

merah putih 

b. Klik Contour  pada toolbox 

c. Kemudian klik obyek jangan dilepas geser sedikit 

d. Maka hasil seperti gambar diatas akan terwujud 

 

 

 



Sapta Kusuma Brata  49 
 

3. Distort 

    

Gambar 3.15.: hasil penggunaan efek Distort 

a. Buatlah objek (contoh : star) kemudian beri warna garis blue dan fountain fill 

merah putih 

b. Klik Distort  pada toolbox 

c. Klik mouse jangan dilepas kemudian geser ke kanan atau ke kiri. 

d. Maka hasil seperti pada gambar di sebelah kiri apabila kita menggeser mouse 

ke kiri, dan hasil seperti pada gambar sebelah kanan apabila kita menggeser 

mouse ke kanan. 

4. Drop Shadow 

 

Gambar 3.16.: Hasil Penggunaan Efek Drop Shadow 

a. Buatlah objek (contoh : star) kemudian beri warna garis blue dan fountain fill 

merah putih 

b. Klik Drop Shadow  pada toolbox 

c. Klik mouse jangan dilepas kemudian geser ke luar 

d. Maka shadow (bayang-bayang) akan terbentuk seperti pada contoh gambar di 

atas. 

5. Envelope 

 

Gambar 3.17: Hasil Penggunaan Efek Envelope 

a. Buatlah objek (contoh : star) kemudian beri warna garis blue dan fountain fill 

merah putih 

b. Klik Envelope  pada toolbox 
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c. Maka obyek akan diberi garis kotak biru 

 

d. Pada tanda biru (baik itu titik maupun panah) dapat diklik kemudian digeser 

sampai mendapatkan bentuk yang sesuai. 

 

6. Extrude 

 

Gambar 3.18: Hasil Penggunaan Efek Extrude 

a. Buatlah objek (contoh : star) kemudian beri warna garis blue dan fountain fill 

merah putih 

b. Klik Extrude  pada toolbox 

c. Klik Mouse janan dilepas geser sesuai dengan kebutuhan, kemudian dilepas 

d. Maka hasil seperti gambar di atas akan kita dapatkan. 

7. Transparency 

 

Gambar 3.19 : Hasil Penggunaan Efek Transparency 

a. Buatlah obyek (contoh : teks Nur Wijaya Kusuma) kemudian beri warna garis fill 

merah. 

b. Klik Transparency  pada toolbox 

c. Kemudian klik mouse pada obyek jangan dilepas geser baru dilepas (pada 

contoh klik di huruf N (Nur) kemudian digeser ke a (Kusuma) baru dilepas 

d. Maka hasil seperti pada gambar di atas akan terwujud 

 

TUGAS KELOMPOK 

Bersama kelompokmu carilah perbedaan antara membuat fill dengan menggunakan 

fasilitas-fasilitas yang ada pada toolbox fill  di CorelDRAW X4! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Geser tanda titik atau panah ini 
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TUGAS MANDIRI 

Carilah perbedaan hasil penggunaan semua perintah yang terdapat pada Interactive 

Blend Tool di CorelDRAW X4 ! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

L. MEMBERI EFEK LANJUTAN PADA GRAFIS 

 

Gambar 3.20: Hasil Penggunaan Efek Creative Frame pada Bitmaps 

Gambar di atas hanya merupakan salah satu penggunaan efek dari Menu Bitmaps, kita 

masih dapat menggunakan fasilitas pembuatan efek yang lain pada menu Bitmaps 

tersebut. 

Untuk mendapatkan efek Creative Frame tersebut di atas langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Import gambar terlebih dahulu 

2. Aktifkan gambar tersebut 

3. Klik Menu Bitmaps 

4. Kemudian Pilih Creative 

5. Klik Frame, maka akan muncul menu : 

 

Gambar 3.21.: Dialog Frame 

6. Klik Modify untuk melakukan perubahan pada pengaturan frame. 

7. Klik Preview untuk melihat contoh hasil pengaturan frame 

8. Apabila sudah cocok klik OK 
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M. MENCETAK DOKUMEN GRAFIS 

1. Mencetak Dokumen Grafis 

Agar hasil dari Grafis dapat kita lihat di atas kertas atau media lainnya, maka grafis 

tersebut harus dicetak terlebih dahulu. Adapun cara mencetaknya adalah …. 

a. Klik Print  pada Toolbar Standar atau klik Menu File kemudian Print 

(Ctrl+P) 

b. Maka akan menuju dialog print, tetapi sebelumnya akan muncul pertanyaan 

 

Gambar  3.22: Adjust Printer Automatically 

c. Klik Yes, agar printer disetting otomatis 

d. Maka akan menuju dialog Print 

 

Gambar 3.23 : Dialog Print 

Pada Page Range pilih halaman yang akan dicetak. 

Current document : dokumen/file yang aktif (semua halaman yang dibuat) 

Current page : halaman yang aktif saja 

Selection : obyek yang dipilih saja 

Pages : halaman berapa saja yang akan dicetak 

Number of Copies : jumlah cetak setiap halaman 

e. Kemudian klik Print 

2. Export File 

Obyek atau gambar yang kita buat dan disimpan dengan menggunakan 

CorelDRAW tidak dapat digunakan secara langsung pada program aplikasi yang 

lain. Contohnya : Ms. Word, Ms. PowerPoint atau bahkan untuk dipublish ke web.  

Oleh karena itu Obyek atau gambar yang dihasilkan dari CorelDRAW kita eksport 

terlebih dahulu ke extensi file lain agar dapat digunakan pada program aplikasi lain 

atau bahkan kita upload ke web. Adapun cara Export File adalah : 

a. Aktifkan Obyek / gambar yang akan di Export 

b. Klik File > Export  atau tombol Ctrl + E pada keyboard 

Maka akan muncul dialog export 
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Gambar 3.24 : Dialog Export 

c. Tentukan letak drive/folder tempat kita akan meletakkan hasil export file        

(pada SAVE IN) 

d. Pada File name, tulislah nama file hasil kita mengeksport file 

e. Pada Save As Type, pilih tipe file yang kita butuhkan (contoh : BMP) 

BMP : Windows Bitmap 

GIF : Compuserve Bitmaps 

JPG : JPEG Bitmaps 

PNG : Portable Network Graphics 

TIF : Tiff Bitmap 

f. Pada Selected Only beri tanda  agar yang dieksport hanya obyek yang kita 

pilih saja 

g. Kemudian klik EXPORT, akan muncul dialog 

 

   Gambar 3.25: dialog Convert to Bitmap 

h. Apabila kita menghendaki untuk mengubah ukuran image maka dari Image Size 

ini kita ubah, apabila kita mengubah ukuran image maka ukuran file juga akan 

berubah, tetapi apabila tidak menghendaki untuk mengubah image maka 

lanjutkan langkah selanjutnya. 

i. Klik OK 

Tunggu sampai proses selesai, apabila proses sudah selesai maka kita sudah 

mendapatkan file yang berekstensi .BMP yang memiliki ukuran file lebih kecil 

dibandingkan dengan file asli dari CorelDRAW, dan file .BMP tersebut sudah 

dapat kita gunakan pada program aplikasi lain bahkan dapat kita upload ke 

internet. 

 

 

Ukuran file akan berubah apabila 

kita mengubah Width dan Height 

pada Image Size 
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TUGAS KELOMPOK 

Buatlah desain semenarik mungkin foto kelompokmu dengan menggunakan efek grafis 

di CorelDRAW X4, kemudian cetaklah foto tersebut dan kumpulkan kepada guru TIK! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

TUGAS MANDIRI 

Bagaimanakah cara memberi efek lanjutan pada grafis dengan menggunakan 

CorelDRAW X4? 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

REFLEKSI 

Program aplikasi CorelDRAW X4 mudah untuk dioperasionalkan, karena didukung 

dengan fasilitas-fasilitas yang mudah dipahami. Apabila kita membuat lembar kerja baru dan 

menghendaki contoh dari template kita tinggal memilih New From Template. 

Sedangkan untuk menyimpan file juga sangat mudah prosesnya, kita juga bisa 

memilih akan kita simpan ke versi berapa file yang kita buat tersebut, jadi apabila kita 

memilih versi sebelumnya maka akan dapat dibuka di CorelDRAW versi sebelumnya. 

Untuk mementukan ukuran halaman, kita tinggal memilih tipe pada Paper Type/Size 

yang terdapat di Property Bar setelah itu kita dapat memilih orientasi dari kertas yang akan 

digunakan apakah melintang ataukah tegak serta dapat diatur apakah digunakan untuk 

semua halaman atau hanya halaman yang aktif saja. 

Agar kita tidak bosan pada waktu mendesain gambar, kita dapat mengubah warna 

halaman agar lebih menarik. Kita juga dapat membuat teks, mengatur ukuran dan warna teks 

tersebut, membuat garis (beraneka macam garis, dari garis yang sederhana sampai dengan 

yang artistik),membuat bentuk rectangle, ellipse, pollygon, dan sebagainya. Serta kita dapat 

mengubah / mengatur warna garis serta isi / fill dari obyek yang telah kita desain tersebut. 

 

UJI KOMPETENSI 

TERTULIS 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

1. Perintah yang digunakan untuk membuat dokumen baru pada CorelDRAW X4 

adalah …. 

a. Ctrl + O 

b. Ctrl + S 

c. Ctrl + N 

d. Ctrl + P 

e. Alt + F4 

2.  Ikon di samping digunakan untuk …. 

a. Membuka lembar kerja baru 

b. Menyimpan file 
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c. Mencetak file 

d. Membuka file yang telah disimpan 

e. Menyimpan file dengan nama yang berbeda 

3. Pada saat kita akan menyimpan file ikon, langkah yang kita pilih adalah …. 

a. Klik ikon  pada toolbox 

b. Klik File > Save 

c. Klik Edit > Save 

d. Klik View > Save 

e. Klik Arrange > Save 

4. Pada dialog SAVE DRAWING, untuk menentukan pilihan drive tempat file akan kita 

simpan adalah …. 

a. Save in 

b. File Save 

c. Save as Type 

d. Sort Type 

e. Version 

5. Pada dialog SAVE DRAWING, untuk menentukan tipe file akan kita simpan adalah 

…. 

a. Save in 

b. File Save 

c. Save as Type 

d. Sort Type 

e. Version 

6. Pada saat menyimpan file, pilihan tipe file yang dapat kita gunakan berekstension 

seperti di bawah ini, kecuali …. 

a. CDR 

b. CMX 

c. PAT 

d. DWG 

e. PPT 

7. Apabila kita akan menentukan jenis ukuran kertas maka perintah yang kita pilih 

adalah …. 

a. Paper Type / Size 

b. Potrait 

c. Landscape 

d. Apply page Layout to All Pages 

e. Apply page Layout to Current Page Only 

8. Perintah yang digunakan untuk menentukan posisi kertas tegak adalah …. 

a. Paper Type / Size 

b. Potrait 

c. Landscape 

d. Apply page Layout to All Pages 
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e. Apply page Layout to Current Page Only 

9. Untuk mengubah warna halaman menggunakan perintah …. 

a. Layout > Page setup 

b. File > Page Setup 

c. File > Page Background 

d. Layout > Page Background 

e. Layout > Duplicate Page 

10. Apabila kita menghendaki background dapat dicetak ke kertas, maka option yang 

harus kita pilih dengan memberi tanda ceklis  pada …. 

a. No Background 

b. Solid 

c. Bitmap 

d. Source 

e. Print and Export Background 

11. Untuk membuat naskah / teks pada CorelDRAW kita menggunakan perintah …. 

a. F8 

b. Ctrl + F8 

c. F9 

d. Ctrl + F9 

e. Alt + F4 

12. Supaya hasil dari teks yang kita buat memiliki font seperti gambar di bawah ini kita 

memilih jenis font ….  

a. Arial 

b. Times New Roman 

c. Comic San MS 

d. Arial Black 

e. Harington 

13. Untuk memberi warna pada isi obyek dan tulisan, maka setelah objek diaktifkan 

kemudian kita beri perintah …. 

a. Klik kiri pada warna yang dikehendaki 

b. Klik kanan pada warna yang dikehendaki 

c. Klik klik kiri pada obyek yang dikehendaki 

d. Klik kanan pada obyek yang dikendaki 

e. Drag obyek kemudian pindah sesuai dengan kebutuhan kemudian dilepas 

14. Untuk membuat garis menggunakan tool …. 

a. Pick tool 

b. Rectangle tool 

c. Freehand tool 

d. Poligon tool 

e. Eyedropper tool 

15. Untuk membuat garis lengkung seperti gambar di bawah ini menggunakan perintah 

Artistic Media 

a. Polyline 
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b. 3 Point Curve 

c. Dimension 

d. Bezier 

e. Dimension 

16. Sedangkan apabila kita akan membuat gambar 

seperti di samping menggunakan Artistic Media …. 

a. Preset 

b. Brush 

c. Sprayer 

d. Calligraphic 

e. Pressure 

17. Hasil penggunaan Brush pada Artistic Media adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

18. Hasil penggunaan Preset pada Artistic Media adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

19. Untuk membuat  perintah yang digunakan adalah …. 

a. F6 

b. F7 

c. Y 

d. D 

e. A 

20. Perintah yang digunakan untuk membuat spiral  adalah …. 

a. F6 

b. F7 
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c. Y 

d. D 

e. A 

21. Apabila kita akan membuat ellipse  menggunakan perintah …. 

a. F6 

b. F7 

c. Y 

d. D 

e. A 

22. Untuk memilih Outline Color menggunakan perintah …. 

a. Shift + F11 

b. Shift + F12 

c. F11 

d. F12 

e. G 

23. Untuk memilih Outline Pen menggunakan perintah …. 

a. Shift + F11 

b. Shift + F12 

c. F11 

d. F12 

e. G 

24. Sedangkan perintah yang digunakan untuk mengubah Uniform Fill adalah …. 

a. Shift + F11 

b. Shift + F12 

c. F11 

d. F12 

e. G 

25. Envelope tool ditunjukkan oleh ikon …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

26. Sedangkan ikon Extrude pada interactive tool adalah …. 

a.  

b.  

c.  
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d.  

e.  

27. Hasil dari penggunaan ikon blend adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

28. Di bawah ini adalah hasil penggunaan perintah Extrude pada Interactive Blend Tool 

adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

29. Pada gambar di bawah ini, menggunakan perintah Bitmap > Creative …. …. 

a. Particles  

b. Mozaic 

c. Smoked glass 

d. Stainned glass 

e. Vignette 

30. Untuk mencetak file menggunakan perintah …. 

a. Ctrl + V 

b. Ctrl + P 

c. Ctrl + S 

d. Ctrl + O 

e. Ctrl + N 

31. Apabila kita akan mencetak hanya halaman yang aktif saja maka pilihan page range 

yang kita gunakan adalah …. 

HASIL 
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a. Current document 

b. Current page 

c. Selection 

d. Pages 

e. Number of copies 

32. Sedangkan apabila kita akan mencetak hanya obyek yang kita pilih saja maka 

pilihan Page Range yang kita gunakan adalah …. 

a. Current document 

b. Current page 

c. Selection 

d. Pages 

e. Number of copies 

33. Agar obyek yang kita buat dari CorelDRAW dapat digunakan secara langsung pada 

program aplikasi lainnya atau bahkan dapat dipublish ke web, maka obyek tersebut 

harus di …. 

a. Import 

b. Export 

c. Send to 

d. Print Setup 

e. Print 

34. Ctrl + E adalah perintah yang digunakan untuk …. 

a. Import 

b. Export 

c. Send to 

d. Print Setup 

e. Print 

35. Di bawah ini adalah ekstensi file hasil dari export file CorelDRAW, kecuali …. 

a. BMP 

b. GIF 

c. PNG 

d. PPT 

e. JPG 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Perintah yang digunakan untuk membuat lembar kerja baru adalah …. 

2. Untuk mengubah tipe / ukuran kertas menggunakan pilihan …. 

3. Posisi Cetak melintang / melebar adalah …. 

4. Untuk membuat teks dengan Text Tool dengan menekan tombol … pada keyboard. 

5. Tombol F5 pada keyboard digunakan untuk …. 

6. Untuk menampilkan Artistic Media pada Freehand Tool dengan menekan tombol … 

pada keyboard. 

7. Warna Cyan pada Color palette adalah warna …. 

8. Pattern Fill digunakan untuk …. 
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9.  adalah ikon …. 

10. Untuk membuat efek creatif pada obyek menggunakan perintah …. 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Bagaimanakah langkah membuat lembar kerja baru pada program CorelDRAW X4? 

Jawab ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Jelaskan langkah-langkah menyimpan file menggunakan CorelDRAW X4! 

Jawab ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Jelaskan cara mengubah tampilan warna halaman  pada CorelDRAW X4? 

Jawab ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Bagaimanakah langkah-langkah membuat teks di CorelDRAW X4? 

Jawab ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Bagaimanakah langkah untuk mengubah jenis teks pada CorelDRAW X4? 

Jawab ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. Bagaimanakah langkah untuk membuat garis lurus melintang kanan kiri? 

Jawab ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

7. Bagaimanakah cara untuk membuat bentuk Polligon? 

Jawab ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Bagaimanakah langkah untuk memberi isi (fill) obyek? 

Jawab ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

9. Jelaskan langkah-langkah memberi warna garis pada obyek! 

Jawab ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

10. Jelaskan perbedaan Contour dengan Distort! 

Jawab ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

UJI PRAKTIK 

Buatlah brosur yang bertema tentang Pentas Seni yang akan diadakan di sekolahmu! 

Gunakanlah semua fasilitas yang ada di CorelDRAW X4, buat seindah dan semenarik 

mungkin. Setelah itu cetaklah kemudian kumpulkan kepada guru TIKmu! 
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PERBAIKAN 

1.  ikon di samping adalah ikon yang digunakan untuk …. 

2.  Pada Property bar, artinya adalah …. 

3. Potrait adalah posisi cetak …. 

4. Untuk mengubah warna halaman, pada Menu Layout dipilih …. 

5.  pada Toolbox, adalah perintah yang digunakan untuk …. 

6. Untuk memberi warna pada garis obyek menggunakan klik …. pada color palette yang 

dikehendaki. 

7. Untuk memberi warna pada isi (fill) obyek menggunakan klik …. pada color palette yang 

dikehendaki. 

8. F5 adalah perintah yang digunakan untuk …. 

9. Pada gambar di samping, adalah hasil penggunaan perintah …. 

10. Perintah yang digunakan untuk mengekspor gambar agar dapat dipublish ke web adalah 

…. 

PENGAYAAN 

MENGHAPUS IMAGE 

Apabila kita akan mengedit / memanipulasi gambar foto yang kita miliki dan 

menggabungkan ke foto lain yang diinginkan, maka kita harus menghapus salah satu bagian 

foto yang tidak diperlukan. Oleh sebab itu cara menghapusnya adalah: 

1. Aktifkan image / foto yang akan diedit 

2. Pada toolbox klik Crop Tool > Eraser  

Dalam menghapus (besar kecil penghapus dapat diatur) 

Pada Property Bar muncul perintah untuk mengatur tebal tipisnya penghapus : 

 

3. Kemudian mulailah untuk menghapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan 

4. Setelah selesai gambar tersebut tinggal digabungkan menjadi satu dengan gambar 

lainnya. Maka akan membentuk gambar lain yang berbeda. 

Contoh :  

  

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS MANDIRI 

Carilah gambar fotomu dan buatlah manipulasi foto tersebut menggunakan CorelDRAW X4! 

Digabung dan diedit 
HASILNYA 
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ULANGAN TENGAH SEMESTER 

TERTULIS 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

1. Gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat disebut …. 

a. Grafis 

b. Tulisan 

c. Sketsa 

d. Picture 

e. Image 

2. Gambar yang dibentuk dari sejumlah titik pixel adalah …. 

a. Grafis 

b. Victor 

c. Bitmap 

d. Sketsa 

e. Video 

3. Banyaknya titik dalam 1 inchi dikenal dengan istilah …. 

a. bps 

b. dpi 

c. bmp 

d. jpg 

4. Di bawah ini adalah ekstensi file grafis bitmap kecuali …. 

a. .bmp 

b. .jpg 

c. .png 

d. .ppt 

e. .tif 

5. Di bawah ini adalah ekstensi file grafis vektor, adalah …. 

a. .cdr 

b. .gif 

c. .jpeg 

d. .pix 

e. .pcx 

6. Di bawah ini adalah kelemahan gambar jenis bitmap adalah …. 

a. Kompresi pada gambar, sehingga menurunkan kualitas gambar 

b. Bersifat scalable 

c. Memiliki ukuran file yang kecil 

d. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi 

e. Kurang dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis 

7. Di bawah ini kelebihan dari gambar jenis vektor adalah …. 

a. Perubahan ukuran gambar mempengaruhi kualitas gambar 

b. Ukuran file relatif besar 

c. Mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural 
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d. Mempunyai warna yang solid 

e. Lebih cepat dan lebih sesuai untuk ditampilkan ke layar monitor 

8. Di bawah ini adalah program aplikasi berbasis vektor kecuali …. 

a. CorelDraw 

b. Macromedia Freehand 

c. Adobe Illustrator 

d. Micrografx Designer 

e. Microsoft Publisher 

9. Sebuah image matematics untuk menentukan posisi, panjang, dan arah garis yang 

akan digambar disebut …. 

a. Object 

b. Graphic 

c. Bitmap 

d. Vector Graphic 

e. Docker 

10. Fitur yang dapat digunakan untuk menambahkan berbagai macam efek khusus pada 

teks adalah …. 

a. Graphic 

b. Bitmap 

c. Vector graphic 

d. Artistic text 

e. Paragraph text 

11. Sebuah elemen dalam menggambar, seperti image, text, curve, shape, line atau 

symbol disebut …. 

a. Object 

b. Graphic 

c. Bitmap 

d. Vector Graphic 

e. Docker 

12. Di bawah ini adalah ikon yang terdapat pada toolbar, kecuali …. 

a. Import 

b. Export 

c. Pick tool 

d. Application Launcher 

e. Welcome screen 

13. Di bawah ini adalah ikon yang terdapat pada toolbox, kecuali …. 

a. Shape tool 

b. Zoom 

c. Freehand tool 

d. Smart fill tool 

e. Drawing Units 

14. Shape tool digunakan untuk …. 

a. Mengedit suatu bentuk obyek 
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b. Mengubah garis vektor suatu obyek 

c. Memilih / menyeleksi ukuran, memiringkan, dan memutar posisi obyek 

d. Memotong area yang tidak diinginkan pada obyek 

e. Menghapus bagian dalam obyek 

15. Tombol huruf X pada keyboard digunakan untuk …. 

a. Mengedit suatu bentuk obyek 

b. Mengubah garis vektor suatu obyek 

c. Memilih / menyeleksi ukuran, memiringkan, dan memutar posisi obyek 

d. Memotong area yang tidak diinginkan pada obyek 

e. Menghapus bagian dalam obyek 

16. Untuk menggambar sebuah ruas garis atau kurva menggunakan …. 

a. F5 

b. F6 

c. F7 

d. F8 

e. F9 

17.  ikon di samping adalah …. 

a. Zoom 

b. Hand tool 

c. Freehand tool 

d. Bezier tool 

e. Pen tool 

18. Untuk menggambar kotak dalam sudut menggunakan perintah …. 

a. Rectangle 

b. 3-point rectangle 

c. Ellipse 

d. 3-point ellipse 

e. Pollygon  

19. Untuk menggambar lingkaran dalam sudut menggunakan perintah …. 

a. Rectangle 

b. 3-point rectangle 

c. Ellipse 

d. 3-point ellipse 

e. Pollygon  

20. Sebuah bagian yang berada di luar drawing page, yang dibatasi oleh scroll bar dan 

aplikasi control disebut …. 

a. Ruler 

b. Drawing page 

c. Drawing window 

d. Docker 

e. Document navigator 
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21. Suatu daerah atau area di sebelah kiri bawah aplikasi window yang berfungsi 

mengontrol perubahan dan penambahan halaman disebut …. 

a. Ruler 

b. Drawing page 

c. Drawing window 

d. Docker 

e. Document navigator 

22.  Ikon di samping adalah ikon yang berfungsi sebagai …. 

a. Mengembalikan ke kondisi sebelumnya 

b. Mengulangi aksi yang belum terselaikan 

c. Menimpor elemen ke dalam grafik yang sedang dibuka 

d. Mengekspor gambar ke format file yang lain 

e. Membuka kotak dialog option 

23. Fungsi ikon Duplicate Distance pada Property bar adalah …. 

a. Mengatur hasil pengkopian diletakkan pada ukuran yang sudah dipilih 

b. Mengatur satuan ukuran 

c. Mengatur lebar dan tinggi kertas 

d. Melaksanakan perintah layout halaman untuk semua halaman 

e. Melaksanakan perintah layout halaman untuk halaman yang aktif 

24. Perintah yang digunakan untuk mengubah bentuk obyek dengan cara menarik titik 

yang ada adalah …. 

a. Interactive drop shadow tool 

b. Interactive intrude tool 

c. Interactive transparency tool 

d. Interactive envelope tool 

e. Eyedropper tool 

25.  Nama ikon di samping adalah …. 

a. Eyedropper tool 

b. Fill 

c. Outline 

d. Interactive tool 

e. Interactive mesh tool 

26. Perintah yang digunakan untuk membuat lembar kerja baru adalah …. 

a. Ctrl + N 

b. Ctrl + O 

c. Ctrl + S 

d. Ctrl + C 

e. Ctrl + V 

27. Apply Page Layout to All Page digunakan untuk …. 

a. Menentukan tipe / ukuran kertas 
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b. Menentukan lebar dan tinggi kertas 

c. Menentukan cetak tegak 

d. Pengaturan yang dipilih tadi untuk semua halaman 

e. Pengaturan yang dipilih tadi hanya untuk halaman yang aktif saja 

28. Apply Page Layout to Current page Only, digunakan untuk …. 

a. Menentukan tipe / ukuran kertas 

b. Menentukan lebar dan tinggi kertas 

c. Menentukan cetak tegak 

d. Pengaturan yang dipilih tadi untuk semua halaman 

e. Pengaturan yang dipilih tadi hanya untuk halaman yang aktif saja 

29. Untuk mengubah warna halaman menggunakan perintah …. 

a. Insert page 

b. Duplicate page 

c. Rename page 

d. Page backround 

e. Page setup 

30. Untuk menampilkan perintah text tool menggunakan tombol …. 

a. F5 

b. F6 

c. F7 

d. F8 

e. F9 

31. Untuk menampilkan perintah freehand menggunakan tombol …. 

a. F5 

b. F6 

c. F7 

d. F8 

e. F9 

32. Sedangkan untuk menampilkan Artistic Media menggunakan tombol keyboard ….. 

a. S 

b. I 

c. A 

d. G 

e. U 

33. Untuk membuat  perintah yang digunakan adalah …. 

a. F6 

b. F7 

c. Y 

d. D 

e. A 

34. Untuk memilih Outline Pen menggunakan perintah …. 

a. Shift + F11 
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b. Shift + F12 

c. F11 

d. F12 

e. G 

35. Hasil dari penggunaan ikon blend adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Banyaknya titik dalam inci disebut …. 

2. Gambar digital dibagi menjadi 2 yaitu …. dan ….. 

3. Adobe Illustrator adalah program aplikasi grafis berbasis …. 

4. Perintah yang digunakan untuk memillih dan mengcopy properti obyek ke dalam 

jendela kerja gambar adalah …. 

5. Sebuah tombol yang berfungsi membuka sekelompok tool atau perintah yang saling 

berhubungan adalah …. 

6. Fungsi ikon Free Transform tool adalah …. 

7.  Gambar di samping disebut sebagai …. 

8. Posisi Cetak melintang / melebar adalah …. 

9. Pattern Fill digunakan untuk …. 

10.  Nama ikon di samping adalah  …. 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan kelebihan grafis berbasis vektor! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Sebutkan kelebihan grafis berbasis bitmap! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Dihasilkan dari kumpulan apakah gambar kartun? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Apa yang dimaksud dengan Paragraph Text ? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 
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5. Sebutkan ikon-ikon yang terdapat pada toolbox 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Apakah fungsi dari Smart Fill tool ? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Bagaimana cara menampilkan ikon dan menu yang tersembunyi pada CorelDRAW 

X4 ? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Bagaimana langkah-langkah menyimpan file pada CorelDRAW X4? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Bagaimana cara mengubah warna teks pada CorelDRAW X4? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Bagaimana cara memberi efek Blend pada CorelDRAW X4? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

UJI PRAKTIK 

Buatlah sebuah desain undangan untuk ulang tahunmu menggunakan CorelDRAW X4, 

buatlah seindah dan semenarik mungkin kemudian cetaklah undangan tersebut, nilaikan 

kepada guru TIK! 
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BAB IV 

KREASI GRAFIS 

 

Standar Kompetensi : 

1. Menggunakan perangkat lunak pembuat grafik. 

Kompetensi Dasar : 

1.3. Membuat grafis dengan berbagai variasi warna, bentuk dan ukuran 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari materi berikut ini, siswa diharapkan mampu : 

1. Membuat beberapa kreasi grafis 

2. Membuat sebuah karya fotografi 

 

Dalam bab ini kita akan mencoba untuk membuat kreasi dengan menggunakan program 

CorelDRAW X4. 

 

A. MEMBUAT LOGO 

 

Gambar 4.1.: contoh logo 

Langkah-langkah yang digunakan untuk membuat logo tersebut adalah : 

1. Buat kelopak bunga sejumlah 5 buah dengan 

menggunakan Bezier Tool 

2. Setelah kelompak terbentuk kemudian Combine 

kelopak tersebut dan Join Two Curve semua sudut 

yang belum tergabung dengan cara : 

a. Aktifkan semua kurva tersebut, dengan cara blok 

semua kurva yang akan digabungkan. 

b. Maka pada status bar akan muncul tulisan 

 (tergantung dari jumlah 

objek yang kita pilih, dalam contoh 1 kelopak terdiri 

dari 2 garis, sehingga 5 kelopak menjadi 10 obyek) 

c. Klik Combine  pada Property Bar atau tekan 

Ctrl + L    

d. Kemudian klik 2 x pada garis obyek tersebut 

sampai muncul warna biru pada setiap node 

Muncul warna biru di 
setiap node yang 

belum tersambung 



Sapta Kusuma Brata  71 
 

Serta muncul property bar dari combine: 

 

Gambar  4.2.   : Property Bar dari Combine 

 Add Nodes = untuk menambah titik (node)  

 Delete Nodes = untuk menghabus titik (node) 

 Joint two nodes = untuk menggabungkan 2 titik (node) 

 Break Curve = untuk memutus kurva yang sudah tergabung 

 Convert Curve to Line = Membuat kurva menjadi garis 

 Convert Line to Curve = Membuat garis menjadi kurva 

e. Klik Joint two nodes , sampai semua nodes(titik) menjadi tergabung 

f. Maka yang tadinya gambar tersebut merupakan kurva terbuka, sekarang sudah 

menjadi kurva tertutup, sehingga kita dapat memberi Fill (warna isi) pada kurva 

tersebut. 

 

3. Apabila sudah menjadi kurva tertutup kemudian beri warna isi 

(fill) cyan pada kelopak tersebut 

4. Kemudian buatlah sayap (1 sayap kemudian copy dan 

baliklah sayap tersebut) beri warna kuning 

Untuk mengcopy dengan cara : 

 Aktifkan obyek tersebut (sayap) yang akan dicopy 

 Klik Edit > Copy  atau Ctrl + C 

 Klik Edit > Paste atau Ctrl + V 

Sedangkan untuk membalik hasil pengkopian tadi dengan cara : 

 Aktifkan obyek yang akan dibalik 

 Klik Menu Arrange > Transformation > Scale 

 Kemudian pilih pencerminan (mirror) yang diinginkan 

 Setelah itu klik Apply 

Atau : 

 Aktifkan obyek yang akan dibalik (mirror) 

 Pada Property bar klik jenis mirror yang dikehendaki  

 (Mirror Horizontally) = membalik secara horisontal 

 (Mirror Vertically) = membalik secara vertikal 

 Maka secara cepat dan otomatis obyek akan terbalik (mirror) 

 

5. Buatlah Komputer dan Pena 

6. Kemudian buatlah api dengan warna merah  

7. Buatlah gerigi 
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8. Setelah itu  buatlah tulisan PUSAT PENDIDIKAN ANAK USIA 

DINI, adapun cara membuatnya adalah : 

a. Buatlah teks tersebut terlebih dahulu (aturlah agar besar 

teks proporsional) 

b. Kemudian buatlah lingkaran dengan menggunakan ellips 

c. Bloklah / pilihlah kedua obyek tersebut (teks dan 

lingkaran) 

d. Kemudian klik menu Text > Fit Text To Path  

e. Setelah itu klik pada lingkarannya saja (karena kita akan 

menghilangkan lingkaran tersebut) 

f. Setelah lingkaran terpilih, kemudian delete lingkaran 

tersebut. 

g. Maka tulisan berbentuk lengkung setengah lingkaran 

akan terwujud. 

9. Membuat huruf CITA NANDA yang berwarna merah 

Huruf tersebut dibuat bukan dari teks melainkan gabungan 

dari garis, karena standarnya huruf tersebut tidak tersedia. 

Setelah obyek Cita Nanda selesai dibuat dan diberi warna 

merah, kemudian berilah efek Drop Shadow berwarna putih. 

10. Setelah semua obyek terbentuk, kemudian jadikan satu 

seperti pada contoh, setelah itu di GROUP (agar tidak 

terlepas satu per satu) dengan cara : 

Blok semua obyek kemudian klik ARRANGE > GROUP  

atau tombol Ctrl + G 

11. Maka Logo selesai dibuat, setelah itu agar dapat digunakan 

pada program aplikasi lain (misalnya : untuk membuat kop 

surat pada Ms. Word) maka logo tersebut di Export terlebih 

dahulu. 

 

TUGAS KELOMPOK 

Buatlah logo sekolahmu dengan menggunakan CorelDRAW X4! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

TUGAS MANDIRI 

Eksportlah logo yang telah kamu buat secara kelompok tadi ke file yang berekstensi 

.bmp, .jpg, atau yang lainnya ! 
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B. MEMBUAT KARYA FOTOGRAFI 

 

Gambar 4.3. : Contoh kreasi foto 

1. Importlah foto digital dari file yang telah kita miliki 

Dengan cara : 

a. Klik menu File 

b. Kemudian klik Import  atau Ctrl + I 

c. Maka akan muncul dialog 

 

Gambar 4.4.: Dialog Import 

d. Pilih file yang akan kita import 

e. Kemudian klik Import 

 

2. Setelah gambar tampil, putarlah (rotasi) gambar agar menjadi tegak dengan cara: 

a. Aktifkan gambar 

b. Klik Menu Arrange > Transformations > Rotate atau Alt + F8 

 

Gambar 4.5.: Dialog Transformation 

ASAL 

Isilah berapa derajat kita 

akan memutar gambar/ 

image 



Sapta Kusuma Brata  74 
 

c. Pada Angle isilah berapa derajat kita akan merotasi atau memutar gambar 

tersebut. 

d. Kemudian klik Apply 

Selain dengan cara tersebut di atas, kita juga dapat menggunakan cara yang lain : 

a. Aktifkan gambar/obyek/image 

b. Klik 2 kali pada gambar tersebut, sampai setiap sudut dari gambar tersebut 

berubah menjadi tanda panah 

 

c. Klik pada salah satu sudut jangan dilepas (mouse berubah menjadi ), 

geser ke kanan/kiri/atas/bawah sampai dengan gambar berubah menjadi tegak, 

baru lepas mouse tersebut. 

3. Kemudian copylah gambar tersebut (menjadi 2 gambar) 

4. Gambar yang pertama (yang belakang) 

a. Ubahlah efek Brightness/contrast/intensity agar lebih terang 

 Aktifkan image/gambar 

 Klik Menu Effects > Adjust > Brightness/Contrast/Intensity atau Ctrl + B 

 Maka akan muncul dialog 

 

Gambar 4.6.: Dialog Brightness/Contrast/Intensity 

 Apabila sudah sesuai akhiri dengan Klik OK 

b. Berilah efek  Pinch/Punch 

 Aktifkan gambar 

 Klik Menu Bitmaps > 3D Effects >  Pinch/Punch 

 

Gambar 4.7. : Dialog Pinch/Punch 

 Ubahlah nilai dari Pinch/Punch sesuai dengan kebutuhan 

 Klik OK 

c. Memberi Efek Page Curl (kertas menggulung) 

Letakkan mouse di sini sampai 

mouse berubah menjadi , 

klik jangan dilepas geser sampai 

posisi yang diinginkan 

Standar sebelum dilakukan 

perubahan dalam posisi 0, 

ubahlah Brightness/Contrass/ 

Intensity sesuai dengan 

kebutuhan 

Standar sebelum diubah nilai 

dalam posisi 0, ubahlah sesuai 

dengan kebutuhan 
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 Aktifkan gambar 

 Klik Menu Bitmaps > 3D Effects >  Page Curl  

 

Gambar 4.8. : Dialog Page Curl 

 Aturlah Direction, Paper, dan Color 

 Klik OK 

 

5. Gambar ke dua (yang depan) 

a. Hapuslah gambar yang tidak terpakai dengan ERASE 

 Aktifkan Gambar 

 Klik Knife Tool (tekan + 2 detik) pada toolbox 

 Kemudian klik Eraser  atau tekan tombol X 

 Maka mouse akan berubah menjadi penghapus lingkaran 

 Hapus semua gambar yang tidak diperlukan seperti kalau kita menghapus 

mengunakan penghapus pensil 

b. Memberi Efek Transparency (Bab III) 

6. Membuat Tulisan (teks) 

Pada materi terdahulu (Bab III) 

 

TUGAS KELOMPOK 

Buatlah efek pada foto kelompokmu menggunakan CorelDRAW X4! 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

TUGAS MANDIRI 

Bagaimana cara mengatur efek pada gambar ? 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Pilihlah disudut 

mana efek 

menggulungnya 
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REFLEKSI 

 Bezier tool : digunakan untuk membuat garis yang bergelombang 

 Combine : untuk membuat kurva tertutup 

 Klik kiri pada warna : untuk memberi warna pada fill/isi 

 Klik kanan warna : untuk memberi warna pada garis 

 Ctrl + C : untuk mengkopi 

 Ctrl + V : untuk menempatkan hasil pengkopian 

 Mirror : untuk membalik obyek 

 Fit Text to Path : untuk membentuk teks sesuai dengan obyek yang kita tentukan 

 Group : untuk menggabungkan beberapa obyek 

 Import : untuk mengimport / mengambil file (biasanya berupa 

gambar/foto) 

 Rotate : untuk merotasi / memutar obyek 

 

UJI KOMPETENSI 

TERTULIS 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

1. Untuk membuat garis lengkung sebaiknya menggunakan …. 

a. Freehand 

b. Bezier 

c. Artistic Media 

d. Pen 

e. Polyline 

2. Agar masing-masing kurva terbuka dapat menjadi kurva tertutup menggunakan 

perintah …. 

a. Joint Two Curve 

b. Break Curve 

c. Convert Curve to line 

d. Convert Line to Curve 

e. Delete Nodes 

3. Agar garis yang kita buat bisa menjadi kurva menggunakan perintah …. 

a. Joint Two Curve 

b. Break Curve 

c. Convert Curve to line 

d. Convert Line to Curve 

e. Delete Nodes 

4. Untuk mendapatkan perintah Joint Two Curve, Break Curve, Convert Curve to Line, 

setelah semua obyek berupa kurva yang akan dijadikan kurva tertutup kita pilih 

kemudian klik ikon …. 

a. Mirror Horizontally 

b. Mirror Vertically 

c. Group 
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d. Ungroup 

e. Combine 

5. Untuk menggabungkan 2 obyek atau lebih menggunakan perintah …. 

a. Mirror Horizontally 

b. Mirror Vertically 

c. Group 

d. Ungroup 

e. Combine 

6. Untuk memisahkan obyek menggunakan perintah …. 

a. Mirror Horizontally 

b. Mirror Vertically 

c. Group 

d. Ungroup 

e. Combine 

7. Untuk memutus kurva yang sudah tergabung menggunakan perintah …. 

a. Joint Two Curve 

b. Break Curve 

c. Convert Curve to line 

d. Convert Line to Curve 

e. Delete Nodes 

8. Apabila kita akan menghapus titik (node) menggunakan perintah …. 

a. Joint Two Curve 

b. Break Curve 

c. Convert Curve to line 

d. Convert Line to Curve 

e. Delete Nodes 

9. Di bawah ini merupakan kurva tertutup kecuali …. 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  

 

e.  

 

10. Untuk membalik obyek menggunakan perintah …. 

a. Arrange > Transformation > Scale 

b. Arrange > Transformation > Position 

c. Arrange > Transformation > Size 

d. Arrange > Transformation > Rotate 

e. Arrange > Transformation > Skew 
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11. Untuk menggandakan obyek / gambar menggunakan perintah …. 

a. Ctrl + S 

b. Ctrl + C 

c. Ctrl + X 

d. Ctrl + Z 

e. Ctrl + R 

 

12. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Apabila gambar tersebut di atas kita beri perintah  maka hasilnya adalah …. 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  

 

 

e.  

13. Sedangkah pada gambar no. 7 di atas, apabila kita memberikan perintah , 

maka hasilnya adalah …. 

a.  

 

 

b.  

 

c.  

 

d.  

 

e.  

 

14. Untuk membuat bentuk teks seperti di bawah ini menggunakan perintah …. 

a. Text > Straighten Text 

b. Text > Fit Text To Path 

c. Text > Paragraph Text Frame 

d. Text > Text Statistic 

e. Text > Edit Text 

15. Untuk menggabungkan obyek, perintah yang digunakan adalah …. 

a. Ctrl + G 



Sapta Kusuma Brata  79 
 

b. Ctrl + N 

c. Ctrl + S 

d. Ctrl + O 

e. Ctrl + Q 

16. Untuk mengambil gambar (ekstensi lain) dari drive lain menggunakan perintah …. 

a. Print 

b. Open 

c. Export 

d. Import 

e. Save As 

17. Untuk mengubah efek pencahayaan tampilan bitmap yang kita masukkan dengna 

perintah …. 

a. Effects > Adjust > Brightness/Contras/Intensity 

b. Effects > Transform > Invert 

c. Effects > Envelope 

d. Effects > Extrude 

e. Effects > Correction > Dust and Scratch 

18. Perhatikan gambar di samping ! 

Efek Bitmap yang digunakan adalah …. 

a. Cylinder 

b. Embos 

c. 3D Rotate 

d. Page Curl 

e. Perspective 

19. Perhatikan gambar di samping! 

Efek Bitmap yang digunakan adalah …. 

a. Cylinder 

b. Embos 

c. 3D Rotate 

d. Page Curl 

e. Perspective 

20. Untuk menghapus gambar (bitmap) menggunakan perintah …. 

a. Pick Tool 

b. Zoom 

c. Eraser 

d. Shape 

e. Smart Fill 

21. Perhatikan gambar di samping ! 

Efek Bitmap yang digunakan adalah …. 

a. Vignette 

b. Frame 

c. Particle 

d. Vortex 

Menjadi 

Menjadi 

Menjadi 
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e. Glass Block 

22. Perhatikan gambar di samping ! 

Efek Bitmap yang digunakan adalah …. 

a. Vignette 

b. Frame 

c. Particle 

d. Vortex 

e. Glass Block 

23. Perhatikan gambar di samping ! 

Efek Bitmap yang digunakan adalah …. 

a. Blend 

b. Drop Shadow 

c. Contour 

d. Transparency 

e. Distort 

24. Untuk memindah obyek dari posisi belakang ke depan menggunakan perintah …. 

a. Klik kanan obyek > Order > To Front Of Page 

b. Klik kanan obyek > Order > Behind  

c. Klik kanan obyek > Order > Back One 

d. Klik kanan obyek > Order >To Back Of Layer 

e. Klik kanan obyek > Order >To Back Of Page 

25. Sedangkan untuk memindah obyek dari posisi depan ke paling belakang 

menggunakan perintah …. 

a. Klik kanan obyek > Order > To Front Of Page 

b. Klik kanan obyek > Order > Behind  

c. Klik kanan obyek > Order > Back One 

d. Klik kanan obyek > Order >To Back Of Layer 

e. Klik kanan obyek > Order >To Back Of Page 

26. Perintah yang digunakan untuk mengimport gambar / image adalah …. 

a. Ctrl + S 

b. Ctrl + N 

c. Ctrl + E 

d. Ctrl + I 

e. Ctrl + X 

27. Pada waktu kita akan mengekport file, apabila terdapat pilihan option Selection Only, 

maka artinya adalah …. 

a. Yang dieksport semua halaman 

b. Yang diekport hanya yang kelihatan saja 

c. Yang dieskport hanya obyek yang dipilih saja 

d. Tidak ada yang dieksport 

e. Yang dieksport hanya yang bagus saja 

28. Untuk memutar gambar selain menggunakan perintah Arrange > Transformations > 

Rotate, kita juga dapat menggunakan tombol keyboard …. 

Menjadi 

Menjadi 
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a. Alt + F4 

b. Alt + F7 

c. Alt + F8 

d. Alt + F9 

e. Alt + F10 

29. Hasil dari perintah Arrange > Transformation > Skew adalah …. 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  

 

e.  

 

30. Untuk membuat tabel pada CorelDRAW X4 menggunakan perintah …. 

a. Table > Delete > Row 

b. Table > Create New Table 

c. Table > Insert > Row Above 

d. Table > Insert > Column Left 

e. Table > Select > Cell 

31. Apabila setelah kita aktifkan obyek kemudian kita klik kanan warna Red pada Color 

Palette, maka yang terjadi adalah …. 

a. Fill berwarna hijau 

b. Garis berwarna hijau 

c. Fill/isi berwarna merah 

d. Garis berwarna merah 

e. Fill dan garis berwarna merah 

32. Tetapi apabila setelah kita aktifkan obyek kemudian kita klik kiri warna Red pada 

Color Palette, maka yang akan terjadi adalah …. 

a. Fill berwarna hijau 

b. Garis berwarna hijau 

c. Fill/isi berwarna merah 

d. Garis berwarna merah 

e. Fill dan garis berwarna merah 

33. Pilihan Direction pada Dialog Page Curl digunakan untuk …. 

a. Mengatur letak gulungan (vertikal atau horizintal) 

b. Mengatur transparansi 

c. Mengatur Warna 

d. Mengatur prosentase tinggi gulungan 

e. Mengatur prosentasi lebar gulungan 
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34. Apabila kita akan memotong obyek lurus seperti pisau maka menggunakan perintah 

…. 

a. Pick Tool 

b. Bezier 

c. Knife 

d. Erase 

e. Crop 

35. Untuk menyimpan file menggunaka perintah …. 

a. Ctrl + S 

b. Ctrl + P 

c. Ctrl + O 

d. Ctrl + N 

e. Ctrl + C 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Untuk menggabungkan beberapa obyek agar menjadi kurva tertutup menggunakan 

perintah Combine atau tombol ….. 

2. Setelah di Combine, untuk menggabungkan obyek tersebut menggunakan perintah 

…. 

3. Untuk memutus kurva menggungakan …. 

4. Untuk memberi warna garis menggunakan perintah klik …. pada Color Palette 

5. Untuk memberi warna fill/isi menggunakan perintah klik …. pada Color Palette 

6. Mirror artinya perintah untuk …. 

7. Mirror Vertically artinya …. 

8. Untuk membuat teks sesuai dengan bentuk yang diinginkan menggunakan perintah 

…. 

9. Untuk menggabungkan beberapa obyek menggunakan perintah …. 

10. Perintah yang digunakan untuk mengimport file adalah …. 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Jelaskan cara mengimport file ! 

Jawab …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Jelaskan cara membuat kurva terbuka  menjadi kurva tertutup! 

Jawab …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Jelaskan cara menggabungkan beberapa obyek! 

Jawab …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana cara untuk membuat warna garis pada obyek ? 

Jawab …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana cara membuat warna isi / fill pada obyek? 
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Jawab …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Bagaimana cara memutar obyek/gambar ? 

Jawab …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Jelaskan langkah-langkah mengatur efek Brightness/contrast/intensity pada gambar! 

Jawab …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Jelaskan cara untuk mengatur efek Page Curl! 

Jawab …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Jelaskan cara untuk mengatur efek Pinch/Punch! 

Jawab …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Jelaskan cara untuk membuat tulisan naskah bentuknya sama seperti bentuk obyek 

yang kita kehendaki! 

Jawab …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

UJI PRAKTIK 

Buatlah sampul buku kenangan untuk kelasmu! 

Desain seindah mungkin, gunakanlah semua perintah yang kamu 

bisa. Setelah desain jadi kemudian cetaklah di atas kertas dan 

kumpulkan kepada guru TIK di kelasmu ! 

 

PERBAIKAN 

1.  nama ikon tersebut adalah …. 

2. Add Nodes artinya adalah …. 

3. Joint two Nodes artinya …. 

4. Break Curve artinya …. 

5. Ctrl + C adalah perintah untuk …. 

6. Mirror adalah perintah untuk …. 

7. Sedangkan perintah untuk merotasi obyek adalah …. 

8. Untuk membuat teks sesuai dengan bentuk yang kita kehendaki, maka diberi perintah …. 

9. Perintah yang digunakan untuk menggabungkan beberapa obyek adalah …. 

10. Perintah yang digunakan untuk memutuskan kembali obyek yang telah digabungkan 

adalah …. 
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PENGAYAAN 

MEMBUAT FOTO MEMBENTUK LINGKARAN 

 

Agar foto yang kita masukkan dapat kita bentuk menjadi 

lingkaran, maka kita menggunakan program Corel PHOTOPAINT. 

Adapun langkah-langkahnya adalah : 

1. Jalankan program CorelPHOTOPAINT 

2. Import foto yang akan diedit 

 

3. Pada Toobox (Rectangle Mask Tool > Elipse Mask Tool) 

4. Blok gambar yang dikehendaki 

5. Kemudian Copy (CTRL + C) 

6. Bawa ke CorelDRAW kemudian Paste (CTRL + V) 

7. Maka di corelDRAW akan muncul gambar yang sudah diedit 

 

TUGAS SISWA 

Praktekkan pembuatan foto yang dibentuk menjadi lingkaran atau bentuk lainnya! 
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ULANGAN SEMESTER (Paket 1) 

TERTULIS 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

1. Sketsa atau guratan alat gambar ke suatu media kertas, kanvas dan sebagainya yang 

berada di luar lingkungan media digital disebut…. 

a. Gambar Digital 

b. Gambar Non Digital 

c. Grafis 

d. Bitmap 

e. Vektor 

2. Ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap tergantung pada …. 

a. Banyaknya pixel 

b. Banyaknya obyek yang digunakan 

c. Banyaknya warna yang dipakai 

d. Besar kecilnya file 

e. Ekstensi file yang digunakan 

3. Banyaknya titik dalam 1 inchi dikenal dengan sebutan …. 

a. bmp 

b. jpg 

c. dpi 

d. gif 

e. png  

4. Di bawah ini adalah kelebihan gambar jenis bitmap yaitu …. 

a. Ukuran file gambar relatif besar 

b. Terjadi Kompresi pada gambar 

c. Mampu menangkap nuansa warna dalam bentuk yang natural 

d. Perubahan ukuran gambar mempengaruhi kualitas gambar 

e. Ukuran file relatif besar 

5. Gambar yang tersusun dari sekumpulan garis, kurva dan bidang tertentu dengan 

menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara 

sistematis adalah …. 

a. Bitmap 

b. Vektor 

c. Grafis 

d. Digital 

e. Non digital 

6. Bersifat scalable, artinya adalah …. 

a. Kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya 

b. Memiliki ukuran file yang kecil 

c. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi 

d. Mempunyai warna-warna yang solid 

e. Kurang dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis 
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7. Kelemahan gambar vektor adalah …. 

a. Kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya 

b. Memiliki ukuran file yang kecil 

c. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi 

d. Mempunyai warna-warna yang solid 

e. Kurang dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis 

8. Kualitas grafis tergantung dari banyaknya pixel, merupakan ciri dari …. 

a. Bitmap 

b. Vektor 

c. Grafis 

d. Digital 

e. Non digital 

9. Di bawah ini adalah program aplikasi berbasis bitmap kecuali …. 

a. Corel Photopaint 

b. Adobe Photoshop 

c. Macromedia FireWorks 

d. Microsoft Photo Editor 

e. Macromedia Free hand 

10. Tersusun dari garis dan kurva adalah ciri-ciri dari …. 

a. Bitmap 

b. Vektor 

c. Grafis 

d. Digital 

e. Non digital 

11. Perhatikan gambar di samping.  

Untuk menjalankan CorelDRAW X4 adalah …. 

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

e. V 

12. Perhatikan gambar di samping! 

Yang disebut toolbar adalah …. 

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

e. V 

13. Dari gambar nomor 12, yang disebut property bar adalah …. 

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

V 

IV 

II 

I 

III 

I 

II 

III 

IV 

V 
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e. V 

14. Sebuah tombol yang berfungsi membuka sekelompok tool atau perintah yang saling 

berhubungan disebut …. 

a. Docker 

b. Flyout 

c. Artistic Text 

d. Paragraph text 

e. Vector Graphic 

15. Di bawah ini adalah ikon yang terdapat pada toolbox, kecuali …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

16. Sebuah tool yang berisi berbagai macam pilihan warna untuk mewarnai garis outline 

atau huruf adalah …. 

a. Color palette 

b. Docker 

c. Drawing page 

d. Drawing window 

e. Rulers 

17. Sebuah jendela kerja yang berisi beberapa perintah dan pengaturan / setting yang 

berhubungan dengan tool atau lembar kerja tertentu disebut …. 

a. Color palette 

b. Docker 

c. Drawing page 

d. Drawing window 

e. Rulers 

18.  Ikon di samping adalah ikon …. 

a. Undo 

b. Redo 

c. Import 

d. Export 

e. Option 

19. Kertas A4 memiliki ukuran tinggi dan lebar pada posisi potrait adalah …. 

a. 21,59 cm x 27,94 cm 

b. 21,00 cm x 29,70 cm 
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c. 21,59 cm x 35,56 cm 

d. 21,50 cm x 33,00 cm 

e. 21,00 cm x 14,80 cm 

20. Pick tool pada toolbox berfungsi untuk …. 

a. Mengedit suatu bentuk obyek 

b. Menghapus bagian dalam obyek 

c. Mengubah garis vektor dengan cara menarik garis outline 

d. Memotong area yang tidak diinginkan 

e. Memilih/menyeleksi, mengubah ukuran, memiringkan, dan memutar posisi obyek 

21. Menu cut ditunjukkan oleh ikon …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

22. Pada dialog SAVE DRAWING, untuk menentukan tipe file akan kita simpan adalah 

…. 

a. Save in 

b. File Save 

c. Save as Type 

d. Sort Type 

e. Version 

23. Untuk mengubah warna halaman menggunakan perintah …. 

a. Layout > Page setup 

b. File > Page Setup 

c. File > Page Background 

d. Layout > Page Background 

e. Layout > Duplicate Page 

24. Perintah yang digunakan untuk mencetak ke kertas adalah …. 

a. Ctrl + S 

b. Ctrl + N 

c. Ctrl + P 

d. Ctrl + O 

e. Ctrl + C 

25. Number of copies pada dialog print digunakan untuk …. 

a. Menentukan dokumen / file yang akan dicetak 

b. Menentukan jenis printer yang digunakan 

c. Mencetak obyek yang dipilih saja 

d. Mencetak halaman yang sudah ditentukan 
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e. Menentukan jumlah cetak setiap halaman 

26. Untuk memberi warna pada isi obyek dan tulisan, maka setelah objek diaktifkan 

kemudian kita beri perintah …. 

a. Klik kiri pada warna yang dikehendaki 

b. Klik kanan pada warna yang dikehendaki 

c. Klik klik kiri pada obyek yang dikehendaki 

d. Klik kanan pada obyek yang dikendaki 

e. Drag obyek kemudian pindah sesuai dengan kebutuhan kemudian dilepas 

27. Untuk membuat garis lengkung seperti gambar di bawah ini menggunakan perintah 

Artistic Media 

a. Polyline 

b. 3 Point Curve 

c. Dimension 

d. Bezier 

e. Dimension 

28. Untuk memilih Outline Pen menggunakan perintah …. 

a. Shift + F11 

b. Shift + F12 

c. G 

d. F11 

e. F12 

29. Pada gambar di bawah ini, menggunakan perintah Bitmap > Creative …. …. 

a. Particles  

b. Mozaic 

c. Smoked glass 

d. Stainned glass 

e. Vignette 

30. Untuk mengubah efek pencahayaan tampilan bitmap yang kita masukkan dengna 

perintah …. 

a. Effects > Adjust > Brightness/Contras/Intensity 

b. Effects > Transform > Invert 

c. Effects > Envelope 

d. Effects > Extrude 

e. Effects > Correction > Dust and Scratch 

31. Untuk memutar gambar selain menggunakan perintah Arrange > Transformations > 

Rotate, kita juga dapat menggunakan tombol keyboard …. 

a. Alt + F4 

b. Alt + F7 

c. Alt + F8 

d. Alt + F9 

e. Alt + F10 

32. Apabila setelah kita aktifkan obyek kemudian kita klik kanan warna Black pada Color 

Palette, maka yang terjadi adalah …. 

HASIL 
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a. Fill berwarna coklat 

b. Garis berwarna coklat 

c. Fill/isi berwarna hitam 

d. Garis berwarna hitam 

e. Fill dan garis berwarna hitam 

33. Apabila kita akan menghapus obyek menggunakan perintah …. 

a. Pick Tool 

b. Bezier 

c. Knife 

d. Crop 

e. Erase 

34. Untuk membuat tabel pada CorelDRAW X4 menggunakan perintah …. 

a. Table > Delete > Row 

b. Table > Create New Table 

c. Table > Insert > Row Above 

d. Table > Insert > Column Left 

e. Table > Select > Cell 

35. Untuk membuat Flowchart shape menggunakan ikon …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Gambar yang dibentuk dari sejumlah titik pixel/raster/dot/titik/point koordinat yang 

ditempatkan pada lokasi tertentu disebut …. 

2. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap berarti semakin 

tinggi …. 

3. Gambar yang tersusun dari sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan 

menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara 

sistematis disebut …. 

4.  Fungsi ikon di samping adalah …. 

5.  Fungsi dari ikon di samping adalah …. 

6. Crop tool adalah ikon yang digunakan untuk …. 

7. Text tool adalah perintah yang digunakan untuk …. 

8. Rectangle adalah ikon yang digunakan untuk …. 
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9. Shift + F11 digunakan untuk …. 

10. adalah hasil penggunaan efek …. 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan kelebihan dari Bitmap! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Sebutkan kelebihan dari Vektor 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan contoh program aplikasi berbasis vektor (3) saja! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Sebutkan ikon yang terdapat pada toolbar (min 5) 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Sebutkan perintah-perintah yang terdapat pada interactive blend tool! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Apa yang dimaksud dengan Navigator ? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Apa yang dimaksud dengan Status Bar? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Sebutkan langkah-langkah menyimpan file menggunakan CorelDRAW X4! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Bagaimana cara mengekport file? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Bagaimana cara memberi warna garis dan bentuk ? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

UJI PRAKTIK 

Buatlah stiker tentang study wisata kelasmu ke Pulau Bali, desainlah seindah mungkin 

dengan menggunakan semua fasilitas yang terdapat pada CorelDRAW X4, kemudian 

cetaklah dan kumpulkan kepada guru TIK ! 
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ULANGAN SEMESTER (Paket 2) 

TERTULIS 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

1. Gambar yang dihasilkan dari olah gambar di komputer, pemrotretan menggunakan 

kamera digital atau media lain yang disimpan dalam bentuk file disebut sebagai …. 

a. Digital 

b. Non digital 

c. Modern 

d. Non modern 

e. Klasik 

2. Gambar digital terbagi menjadi … jenis 

a. 1 jenis 

b. 2 jenis 

c. 3 jenis 

d. 4 jenis 

e. 5 jenis 

3. Kelemahan gambar jenis bitmap adalah …. 

a. Lebih cepat dan lebih sesuai untuk ditampilkan ke layar monitor 

b. Mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural 

c. Ukuran file gambar relatif besar 

d. Bersifat scalable 

e. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi. 

4. Scalable, artinya …. 

a. Dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. 

b. Dapat lebih mudah dan lebih cepat di download melalui internet. 

c. Dapat diubah dalam tampilan 3 dimensi. 

d. Mempunyai warna-warna yang soid 

e. Dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural 

5. Salah satu program aplikasi grafis berbasis bitmap adalah …. 

a. Macromedia Free Hand 

b. Micrografx Desingner 

c. Adobe Illustrator 

d. Corel Photopaint 

e. CorelDraw 

6. Perbedaan gambar  bitmap dengan vektor adalah …. 

a. Bitmap gambarnya jelas sedangkan vektor kurang jelas 

b. Bitmap tersusun atas titik-titik sedangkan vektor tersusun oleh garis dan kurva 

c. Ukuran file bitmap lebih kecil dibandingkan dengan ukuran Vektor. 

d. Kualitas gambar vektor tergantung dari banyaknya pixel sedangkan bitmap 

tidak. 

7. Gambar berbasis bitmap apabila dilakukan pembesaran akan terlihat …. 

a. Jelas 
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b. Bagus 

c. Cerah 

d. Kabur 

e. Indah 

8. Di bawah ini adalah cara menjalankan program aplikasi CorelDRAW X4 yang benar 

adalah …. 

a. Start > All Program > Accessories > CorelDRAW X4 

b. Start > All Program > Microsoft Office > CorelDRAW X4 

c. Start > All Program > CorelDRAW Graphics Suite X4 > CorelDRAW X4 

d. Start > All Program > CorelDRAW Graphics Suite X4 > Corel CAPTURE X4 

e. Start > All Program > CorelDRAW Graphics Suite X4 > Corel PHOTOPAINT X4 

9. Gambar di bawah ini disebut sebagai …. 

 

a. Title Bar 

b. Menu Bar 

c. Toolbar 

d. Toolbox 

e. Property Bar 

10. Pick Tool, Shape Tool, Knife Tool, Zoom, Freehand adalah ikon yang terdapat pada 

…. 

a. Title Bar 

b. Navigator 

c. Toolbar 

d. Toolbox 

e. Property Bar 

11. Di bawah ini yang bukan ikon yang terdapat pada toolbox adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

12. Perintah yang digunakan untuk menambah bayangan ke dalam obyek adalah …. 

a. Interactive drop shadow tool 

b. Interactive envelope tool 

c. Interactive intrude tool 

d. Interactive transparency tool 
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e. Eyedropper tool 

13.  

Gambar di atas berfungsi untuk …. 

a. Menentukan letak dan ukuran obyek dalam gambar 

b. Pengaturan yang berhubungan dengan tool atau lembar kerja tertentu 

c. Menentukan pilihan warna 

d. Menampilkan tampilan kecil dan memudahkan kita melihat gambar berukuran 

besar secara keseluruhan 

e. Mengontrol perubahan dan penambahan halaman 

14. Pada Document Navigator muncul gambar seperti di bawah ini, artinya adalah …. 

 

a. Halaman 3 dari jumlah total halaman 5 

b. Halaman 5 dari jumlah total halaman 3 

c. Halaman 5 dari jumlah total halaman 5 

d. Halaman 3 dari jumlah total halaman 3 

e. Halaman 5 saja yang dicetak 

15. Perintah yang digunakan untuk membuka dokumen dokumen yang pernah disimpan 

pada CorelDRAW X4 adalah …. 

a. Ctrl + O 

b. Ctrl + S 

c. Ctrl + N 

d. Ctrl + P 

e. Alt + F4 

16. Apabila kita akan menentukan jenis ukuran kertas maka perintah yang kita pilih 

adalah …. 

a. Potrait 

b. Landscape 

c. Paper Type / Size 

d. Apply page Layout to All Pages 

e. Apply page Layout to Current Page Only 

17. Untuk mengubah warna halaman menggunakan perintah …. 

a. Layout > Page setup 

b. File > Page Setup 

c. File > Page Background 

d. Layout > Page Background 

e. Layout > Duplicate Page 

18. Untuk mengubah bentuk huruf menggunakan perintah …. 

a. Font list 

b. Height from top of acsender to bottom of descender 

c. Bold 

d. Italic 

e. Underline 
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19. Hasil penggunaan Brush pada Artistic Media adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

20. Perintah yang digunakan untuk membuat spiral  adalah …. 

a. F6 

b. F7 

c. Y 

d. D 

e. A 

21. Untuk menampilkan perintah text tool menggunakan tombol …. 

a. F5 

b. F6 

c. F7 

d. F8 

e. F9 

22. Untuk membuat  perintah yang digunakan adalah …. 

a. F6 

b. F7 

c. Y 

d. D 

e. A 

23. Hasil dari penggunaan ikon blend adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  
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e.  

24. Hasil dari penggunaan perintah contour adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

25. Ctrl + E adalah perintah yang digunakan untuk …. 

a. Import 

b. Export 

c. Send to 

d. Print Setup 

e. Print 

26. Sedangkan perintah yang digunakan untuk mengubah Uniform Fill adalah …. 

a. Shift + F11 

b. Shift + F12 

c. F11 

d. F12 

e. G 

27. Pada saat menyimpan file menggunakan CorelDRAW, pilihan tipe file yang dapat 

kita gunakan berekstension seperti di bawah ini, kecuali …. 

a. CMX 

b. PAT 

c. CDR 

d. DWG 

e. PPT 

28. Untuk membuat kurva tertutup menggunakan perintah …. 

a. Combine 

b. Export 

c. Import 

d. Group 

e. Paste 
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29. Agar dapa menggabungkan 2 titik (node) menggunakan perintah …. 

a. Add Nodes 

b. Delete Nodes 

c. Joint Two Nodes 

d. Break Curve 

e. Convert curve to line 

30. Untuk menggandakan obyek menggunakan perintah …. 

a. Ctrl + O 

b. Ctrl + S 

c. Ctrl + E 

d. Ctrl + C 

e. Ctrl + X 

31. Perintah yang digunakan untuk membalik secara hosontal adalah …. 

a. Mirror Horizontally 

b. Mirror Vertically 

c. Rotate 

d. Size 

e. Skew 

32. Perintah yang digunakan untuk memutar obyek adalah …. 

a. Mirror Horizontally 

b. Mirror Vertically 

c. Rotate 

d. Size 

e. Skew 

33. Perhatikan gambar di samping ! 

Perintah yang digunakan adalah …. 

a. Change Case 

b. Fit Text To Path 

c. Edit Text 

d. Straingth text 

e. Convert to paragraph text 

34. Untuk mengubah kekontrasan / intensitas warna menggunakan perintah …. 

a. Ctrl + A 

b. Ctrl + B 

c. Ctrl + C 

d. Ctrl + D 

e. Ctrl + E 

35. Untuk menghapus gambar (image) yang tidak terpakai menggunakan perintah …. 

a. Erase tool 

b. Shape tool 

c. Zoom tool 

d. Freehand tool 

e. Text tool 
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat ! 

1. Ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap bergantung pada ………  

2. Banyaknya titik dalam 1 ichi dikenal dengan sebutan …………………………….. 

3. Gambar yang tersusun dari sekumpulan garis, kurva dan bidang tertentu dengan 

menggunakan instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis disebut 

…………………………………………………………………………………………… 

4.  Ikon pada gambar di samping berfungsi untuk …………………………………. 

5. Nama Ikon dari  adalah ………………………………………………… 

6. Sebuah tool yang berisi berbagai macam pilihan warna untuk mewarnai garis outline 

atau huruf disebut …. 

7.  adalah ikon yang digunakan untuk …. 

8.  ikon di samping berfungsi untuk …. 

9.  nama ikon di samping adalah …. 

10.  adalah ikon yang digunakan untuk …. 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan kelebihan grafis berbasis bitmap! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………… 

2. Sebutkan kelebihan grafis berbasis vektor! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………… 

3. Apakah fungsi dari Smart Fill Tool ? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana cara menampilkan ikon yang tersembunyi pada CorelDRAW X4? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………… 

5. Jelaskan langkah-langkah menjalankan CorelDRAW X4 ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan ikon-ikon yang terdapat pada toolbox ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan langkah-langkah menyimpan file pada CorelDRAW X4 ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………… 
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8. Jelaskan cara mengimport file ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………… 

9. Bagaimana cara membuat warna garis pada obyek ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………… 

10. Jelaskan cara mengatur efek Page Curl ! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………… 

 

UJI PRAKTIK 

Buatlah sebuah poster tentang ajakan untuk “Menyelamatkan Alam”. 

Gunakanlah semua fasilitas yang terdapat dalam CorelDRAW X4, buat semenarik mungkin 

dan seindah mungkin !. Kemudian Cetaklah serta kumpulkan ke guru TIKmu dalam bentuk 

Softcopy (file) dan Hardcopy (hasil cetakan) ! 
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PREDIKSI ULANGAN SEMESTER 

TERTULIS 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 

1. Gambar digital terdiri dari … 

a. 1 jenis 

b. 2 jenis 

c. 3 jenis 

d. 4 jenis 

e. 5 jenis 

2. Gambar bitmap terbentuk dari sejumlah …. 

a. Titik pixel 

b. Kurva 

c. Garis 

d. Obyek 

e. Goresan  

3. Apabila gambar bitmap memiliki resolusi tinggi maka tampilan gambar akan …. 

a. Terlihat kasar  

b. Terlihat halus 

c. Terlihat samar-samar 

d. Tidak terlihat 

e. Terlihat juggy 

4. Gambar vektor adalah gambar yang tersusun dari sekumpulan …. 

a. Foto 

b. Pixel 

c. Warna 

d. Ukuran 

e. Kurva   

5. Akibat dari kompresi pada gambar bitmap adalah …. 

a. Memperhalus kualitas gambar 

b. Memperjelas kualitas gambar 

c. Menurunkan kualitas gambar 

d. Membuat ukuran file kecil 

e. Mempertajam warna 

6. Kelebihan gambar vektor adalah …. 

a. Kurang dapat menampilkan gambar dan gradasi secara natural 

b. Perubahan ukuran gambar mempengaruhi kualitas gambar 

c. Dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi 

d. Ukuran file besar 

e. Mampu menangkap warna dan bentuk yang natural 

7. Gambar di bawah ini termasuk dalam gambar berbasis …. 

a. Grafik 

b. media 
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c. Tiga dimensi 

d. Bitmap 

e. Vektor 

8. Gambar di bawah ini termasuk dalam gambar berbasis …. 

a. Grafik 

b. media 

c. Tiga dimensi 

d. Bitmap 

e. Vektor 

9. Di bawah ini adalah program aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk membuat 

grafis bitmap adalah …. 

a. Inkscape 

b. Gimp 

c. Adobe Photoshop 

d. Corel Photopaint 

e. Dia 

10. Untuk menjalankan program CorelDRAW menggunakan langkah-langkah …. 

a. Start > CorelDRAW Graphic Suite X4 

b. Start > All Program > Accessories > CorelDRAW X4 

c. Start > All Program > Entertainment > CorelDRAW X4 

d. Start > All Program > Accessories > CorelDRAW Graphic Suite X4 > CorelDRAW 

X4 

e. Start > All Program > CorelDRAW Graphic Suite X4 > CorelDRAW X4 

11. Sebuah elemen dalam menggambar seperti image, text, curve, shape dan 

sebagainya disebut …. 

a. Obyek 

b. Graphic 

c. Bitmap 

d. Vector graphic 

e. Docker  

12. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Menu bar ditunjukkan pada nomor 

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

e. V 

13. Pada gambar no. 12, toolbar ditunjukkan pada nomor …. 

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

e. V 

I 

II 

III 

IV 

V 
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14. Pada gambar no. 12, Ruler ditunjukkan pada nomor …. 

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

e. V 

15. Ikon yang terdapat pada toolbar kecuali …. 

a. Cut 

b. Copy 

c. Paste 

d. Drawing Units 

e. Zoom  

16. Untuk mengatur hasil pengkopian diletakkan pada ukuran yang sudah dipilih 

menggunakan perintah …. 

a. Duplicate Distance 

b. Drawing Unit 

c. Copy 

d. Cut 

e. Paste 

17.  Ikon di samping adalah ikon yang berfungsi sebagai …. 

a. Mengembalikan ke kondisi sebelumnya 

b. Mengulangi aksi yang belum terselaikan 

c. Mengekspor gambar ke format file yang lain 

d. Menimpor elemen ke dalam grafik yang sedang dibuka 

e. Membuka kotak dialog option 

18. Shape tool ditunjukkan dengan tombol …. 

a. F8 

b. F9 

c. F10 

d. F11 

e. F12 

19. Perintah yang digunakan untuk menghapus sejumlah bagian obyek yang saling 

bersimpangan adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  
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e.  

20. Di bawah ini yang bukan ikon yang terdapat pada toolbox adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

21. Untuk menggambar sejumlah garis grid yang sama dengan grid pada graph paper 

adalah …. 

a. Tombol A pada keyboard 

b. Tombol S pada keyboard 

c. Tombol D pada keyboard 

d. Tombol F pada keyboard 

e. Tombol G pada keyboard 

22. Roughen brush tool adalah perintah yang digunakan untuk …. 

a. Mengedit suatu bentuk obyek 

b. Menghapus bagian dalam obyek 

c. Memotong area yang tidak diinginkan 

d. Memilih/menyeleksi, mengubah ukuran, memiringkan, dan memutar posisi obyek 

e. Mengubah garis vektor dengan cara menarik garis outline 

23.  Nama ikon di samping adalah …. 

a. Banner shape tool 

b. Arrow shape tool 

c. Flowchart shapes tool 

d. Callout shapes tool 

e. Text tool 

24. Apabila kita akan membuat gambar seperti di samping menggunakan Artistic Media 

…. 

a. Preset 

b. Brush 

c. Sprayer 

d. Calligraphic 

e. Pressure 
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25. Apabila kita akan membuat gambar seperti di samping menggunakan Artistic Media 

…. 

a. Preset 

b. Brush 

c. Sprayer 

d. Calligraphic 

e. Pressure 

26. Contour tool ditunjukkan oleh ikon …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

27. Untuk mencetak file menggunakan perintah …. 

a. Ctrl + V 

b. Ctrl + S 

c. Ctrl + O 

d. Ctrl + P 

e. Ctrl + N 

28. Pada dialog SAVE DRAWING, untuk menentukan tipe file akan kita simpan adalah 

…. 

a. Save in 

b. File Save 

c. Sort Type 

d. Version 

e. Save as Type 

29. Apabila kita akan menghapus obyek menggunakan perintah …. 

a. Pick Tool 

b. Erase 

c. Bezier 

d. Knife 

e. Crop 

30. Efek yang terdapat pada gambar di samping adalah …. 

a. Transparency 

b. Blend 

c. Drop Shadow 

d. Extrude 

e. Envelope  

31. Kertas A4 memiliki ukuran tinggi dan lebar pada posisi potrait adalah …. 

a. 21,59 cm x 27,94 cm 
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b. 21,00 cm x 29,70 cm 

c. 21,59 cm x 35,56 cm 

d. 21,50 cm x 33,00 cm 

e. 21,00 cm x 14,80 cm 

32. Pilihan Direction pada Dialog Page Curl digunakan untuk …. 

a. Mengatur transparansi 

b. Mengatur Warna 

c. Mengatur prosentase tinggi gulungan 

d. Mengatur prosentasi lebar gulungan 

e. Mengatur letak gulungan (vertikal atau horizintal) 

33. Untuk memutar gambar selain menggunakan perintah Arrange > Transformations > 

Rotate, kita juga dapat menggunakan tombol keyboard …. 

a. Alt + F4 

b. Alt + F7 

c. Alt + F8 

d. Alt + F9 

e. Alt + F10 

34. Untuk menggabungkan obyek, perintah yang digunakan adalah …. 

a. Ctrl + N 

b. Ctrl + S 

c. Ctrl + O 

d. Ctrl + G 

e. Ctrl + Q 

35. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Apabila gambar tersebut di atas kita beri perintah  maka hasilnya adalah …. 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

 

d.  

 

e.  

 

36. Perhatikan gambar di samping! 

Perintah yang digunakan adalah …. 

a. Edit Text 

b. Paragraph Text Frame 

c. Fit Text To Path 
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d. Text Statistic 

e. Make Text Web Compatible 

37. Perhatikan gambar di samping! 

Perintah yang digunakan adalah …. 

a. Pick tool 

b. Shape tool 

c. Transparency tool 

d. Blend tool 

e. Knife tool 

38. Untuk memutar obyek menggunakan perintah …. 

a. Arrange > Transformation > Scale 

b. Arrange > Transformation > Position 

c. Arrange > Transformation > Size 

d. Arrange > Transformation > Rotate 

e. Arrange > Transformation > Skew 

39. Untuk mencetak menggunakan perintah …. 

a. Ctrl + S 

b. Ctrl + C 

c. Ctrl + P 

d. Ctrl + N 

e. Ctrl + O 

40. Untuk keluar dari CorelDRAW X4 menggunakan perintah …. 

a. Alt + F2 

b. Alt + F3 

c. Alt + F4 

d. Alt + F5 

e. Alt + F6 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Gambar yang terdiri dari garis dan kurva dengan menggunakan serangkaian instruksi 

yang didefinisikan secara sistematis adalah …. 

2. Kualitas grafis Bitmap tergantung dari …. 

3. Program aplikasi grafis berbasis vektor antara lain …. 

4. Banyaknya titik dalam 1 inchi disebut …. 

5.  Ikon di samping berfungsi untuk …. 

6. Sebuah tool yang berisi berbagai macam pilihan warna untuk mewarnai garis outline 

atau huruf disebut …. 

7.  Ikon di samping berfungsi untuk …. 

8. Ellipse adalah ikon yang digunakan untuk …. 

9. Crop Tool adalah ikon yang digunakan untuk …. 
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10. Untuk menyimpan file dengan menggunakan perintah …. pada toolbar. 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Jelaskan perbedaan antara bitmap dan vektor! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Dihasilkan dari kumpulan apakah gambar kartun ? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana cara menyembunyikan ikon yang tidak diperlukan pada CorelDRAW X4? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Apakah fungsi dari Smart fill tool? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Sebutkan ikon-ikon yang terdapat pada toolbox! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan ikon-ikon yang terdapat pada toolbar! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Apakah fungsi Navigator? 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Jelaskan langkah-langkah menyimpan menggunakan CorelDRAW X4! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Identifikasilah gambar tersebut, bagaimana cara 

membuatnya menggunakan CorelDRAW X4 

 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Jelaskan langkah menggunakan ikon Transparency tool! 

Jawab : ………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………… 
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