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Pembukaan
Mata Pelajaran Dasar Desain Grafis (DDG) merupakan mata pelajaran yang masuk ke dalam

kelompok C2 sesuai Kurikulum K13 revisi tahun 2017 yang digunakan. Secara umum mata

pelajaran DDG mempelajari tentang prinsip prinsip desain, cara membuat seuatu desain sampai

pada tahap pembuatan Desain menggunakan Aplikasi Corel Draw X5.

Kompetensi Yang akan di pelajari :

KD PENGETAHUAN KD KETERAMPILAN

3.1 Mendiskusikan unsur-unsur tata letak

berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna,

gelap-terang, tekstur, dan ruang

4.1 Menempatkan unsur-unsur tata letak

berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna,

gelap-terang, tekstur, dan ruang

3.2 Mendiskusikan fungsi, dan unsur warna

CMYK dan RGB

4.2 Menempatkan berbagai fungsi, dan unsur

warna CMYK dan RGB.

3.3 Mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak,

antara lain : proporsi, irama (rythm),

keseimbangan, kontras, kesatuan (unity),

dan harmoni dalam pembuatan desain

grafis

4.3 Menerapkan hasil prinsip-prinsip tata

letak, antara lain : proporsi, irama

(rythm), keseimbangan, kontras,

kesatuan (unity), dan harmoni dalam

pembuatan desain grafis

3.4 Mendiskusikan berbagai format gambar 4.4 Menempatkan berbagi format gambar

3.5 Menerapkan prosedur scanning gambar/

ilustrasi/teks dalam desain

4.5 Melakukan proses scanning gambar/

ilustrasi/teks dengan alat scanner dalam

desain

3.6 Menerapkan  perangkat lunak pengolah

gambar vektor

4.6 Menggunakan  perangkat lunak pengolah

gambar vektor

3.7 Menerapkan  manipulasi gambar vektor

dengan menggunakan fitur efek

4.7 Memanipulasi gambar vektor dengan

menggunakan fitur efek

3.8 Menerapkan pembuatan desain berbasis

gambar vektor
4.8 Membuat desain berbasis gambar vektor
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A. Pengantar: Apa itu Desain Grafis

Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual menggunakan gambar untuk
menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga
dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan.
Desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode, merancang, produk
yang dihasilkan (rancangan), atau pun disiplin ilmu yang digunakan (desain). Seni desain
grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya
tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak.

1. Definisi Desain Grafis
Definisi desain grafis menurut para ahli :
a. Menurut Suyanto desain grafis didefinisikan sebagai ” aplikasi dari keterampilan

seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri“.
Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan
identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis,
desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi.

b. Menurut Danton Sihombing desain grafis “ mempekerjakan berbagai elemen
seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan
gambar baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. “ Elemen-elemen tersebut
diterapkan dalam dua fungsi, sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi.

c. Sedangkan Jessica Helfand dalam situs http://www.aiga.com/ mendefinisikan
desain grafis sebagai “ kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka
dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari
seorang individu “ yang bisa menggabungkan elemen-eleman ini, sehingga mereka
dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan atau
subversif atau sesuatu yang mudah diingat.

Jadi Definisi Desain Grafis: adalah salah satu bentuk seni lukis (gambar) terapan yang
memberikan kebebasan kepada sang desainer (perancang) untuk memilih,
menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di
atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai
sebuah pesan.

Gambar maupun tanda yang digunakan bisa berupa tipografi atau media lainnya
seperti gambar atau fotografi. Desain grafis umumnya diterapkan dalam dunia
periklanan, packaging, perfilman, dan lain-lain.

2. Kategori Desain Grafis
Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori :
a) Printing (Percetakan) yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet,

leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis.
b) Web Desain: desain untuk halaman web.
c) Film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi.
d) Identifikasi (Logo), EGD (Environmental Graphic Design) : merupakan desain

profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan
arsitek taman.

e) Desain Produk, Pemaketan dan sejenisnya.
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3. Media Desain Grafis
Peralatan yang digunakan oleh desainer grafis adalah ide, akal, mata, tangan, alat
gambar tangan, dan komputer. Sebuah konsep atau ide biasanya tidak dianggap
sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan atau dinyatakan dalam bentuk visual.
Pada pertengahan 1980, kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah
aplikasi perangkat lunak grafis memperkenalkan satu generasi desainer pada
manipulasi image dengan komputer dan penciptaan image 3D yang sebelumnya
adalah merupakan kerja yang susah payah.
Desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil dari
tata letak atau perubahan tipografi dengan seketika tanpa menggunakan tinta atau
pena, atau untuk mensimulasikan efek dari media tradisional tanpa perlu menuntut
banyak ruang.
Seorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengeksplorasi ide-ide yang
kompleks secara cepat, dan selanjutnya ia memiliki kebebasan untuk memilih alat
untuk menyelesaikannya, dengan tangan atau komputer.
Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis, seperti buku,
majalah, dan brosur. Sebagai tambahan, sejalan dengan perkembangan zaman,
desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik, yang sering kali disebut sebagai
desain interaktif atau desain multimedia.
Batas dimensi pun telah berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain.
Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup
pengolahan ruang.

4. Program Pengolah Grafis
Oleh karena desain grafis dibagi menjadi beberapa kategori maka sarana untuk
mengolah pun berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan dan tujuan pembuatan
karya.
a. Aplikasi Pengolah Tata Letak (Layout) Program ini sering digunakan untuk

keperluan pembuatan brosur, pamflet, booklet, poster, dan lain yang sejenis.
Program ini mampu mengatur penempatan teks dan gambar yang diambil dari
program lain (seperti Adobe Photoshop). Yang termasuk dalam kelompok ini
adalah: - Adobe FrameMaker - Adobe In Design - Adobe PageMaker - Corel
Ventura - Microsoft Publisher - Quark Xpress

b. Aplikasi Pengolah Vektor/Garis Program yang termasuk dalam kelompok ini
dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor/garis sehingga
sering disebut sebagai Illustrator Program. Seluruh objek yang dihasilkan berupa
kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. Aplikasi yang
termasuk dalam kelompok ini adalah: - Adobe Illustrator - Beneba Canvas -
CorelDraw - Macromedia Freehand - Metacreations Expression - Micrografx
Designer

c. Aplikasi Pengolah Pixel/Gambar Program yang termasuk dalam kelompok ini
dapat dimanfaatkan untuk mengolah gambar/manipulasi foto (photo retouching).
Semu objek yang diolah dalam progam-program tersebut dianggap sebagai
kombinasi beberapa titik/pixel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu,
misalnya, foto. Gambar dalam foto terbentuk dari beberapa kumpulan pixel yang
memiliki kerapatan dan warna tertentu. Meskipun begitu, program yang termasuk
dalam kelompok ini dapat juga mengolah teks dan garis, akan tetapi dianggapa
sebagai kumpulan pixel. Objek yang diimpor dari program pengolah vektor/garis,
setelah diolah dengan
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program pengolah pixel/titik secara otomatis akan dikonversikan menjadi bentuk
pixel/titik. Yang termasuk dalam aplikasi ini adalah : - Adobe Photoshop - Corel
Photo Paint - Macromedia Xres - Metacreations Painter - Metacreations Live
Picture - Micrografx Picture Publisher - Microsoft Photo Editor - QFX - Wright
Image

d. Aplikasi Pengolah Film/Video Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat
dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format. Pemberian
judul teks (seperti karaoke, teks terjemahan, dll) juga dapat diolah menggunakan
program ini. Umumnya, pemberian efek khusus (special effect) seperti suara
ledakan, desingan peluru, ombak, dan lain-lain juga dapat dibuat menggunakan
aplikasi ini. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: - Adobe After Effect - Power
Director - Show Biz DVD - Ulead Video Studio - Element Premier - Easy Media
Creator - Pinnacle Studio Plus - WinDVD Creater - Nero Ultra Edition

e. Aplikasi Pengolah Multimedia Program yang termasuk dalam kelompok ini
biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk Multimedia
berisi promosi, profil perusahaan, maupun yang sejenisnya dan dikemas dalam
bentuk CD maupun DVD. Multimedia tersebut dapat berisi film/movie, animasi,
teks, gambar, dan suara yang dirancan sedemikian rupa sehingga pesan yang
disampaikan lebih interktif dan menarik. Yang termasuk dalam kelompok ini
adalah : - Macromedia Authorware - Macromedia Director - Macromedia Flash -
Multimedia Builder - Ezedia - Hyper Studio - Ovation Studio Pro
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B. Materi 1: Elemen Desain Grafis
Kompetensi Dasar :
Pengetahuan : Mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna,

gelap-terang, tekstur, dan ruang
Keterampilan : Menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna,

gelap-terang, tekstur, dan ruang

1. Garis (Line): Didefinisikan sebagai titik yang bergerak dan merupakan tanda yang dibuat oleh
alat untuk menggambar seperti pensil, ballpoint, pointed brush, keyboard atau mouse.
Pada elemen garis ini terdapat 3 kategori garis yaitu :
a. Tipe garis, Merupakan arah garis yang mengacu pada gerakan garis dari awal sampai akhir,

Tipe garis dapat berupa garis lurus, lengkung ataupun siku-siku.
b. Arah garis, Menggambarkan hubungan antara garis dengan halaman. Arah garis ini berupa

garis Horizontal, vertikal dan diagonal
c. Kualitas garis, mengacu kepada bagaimana garis itu digambarkan. Kualitas garis dapat

berupa garis tegas, patah-patah, tebal, tipis, tetap dan berubah-ubah

2. Ilustrasi: Ilustrasi menurut definisinya adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi
penjelasan atas suatu maksud dan tujuan secara visual.
Ilustrasi secara harafiah berarti gambar yang dipergunakan untuk menerangkan atau mengisi
sesuatu.
Dalam desain grafis, ilustrasi merupkan subjek tersendiri yang memiliki alur sejarah serta
perkembangan yang spesifik atas jenis kegiatan seni tertentu.

3. Tipografi adalah seni cetak atau tata huruf adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan
menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia, untuk
menciptakan kesan tertentu, guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin.
Dikenal pula seni rupa huruf (type design), yaitu karya atau desain yang menggunakan
pengaturan huruf sebagai elemen utama. Dalam seni rupa huruf, pengertian huruf sebagai
lambang bunyi bisa diabaikan.

4. Warna : Merupakan kesan yang diperoleh oleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh
benda-benda yang dikenainya. Disebabkan karena cahaya memiliki spektrum warna maka
manusia dapat mengenali warna. Panjang gelombang spektrum warna yang dapat dilihat oleh
mata manusia adalah 380 nanometer hingga 780 nanometer, sedangkan diatas 700
nanometer disebut dengan inframerah dan yang dibawah 400 nanometer disebut dengan
sinar ultraviolet, sinar X dan sinar Gamma.

5. Gelap terang/ Kontras ialah Hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain
yang berhubungan dengan kecerahan dan kegelapan sehingga memberikan citra dan persepsi
secara rinci untuk membaca kata atau tulisan pada layar.

6. Tekstur : Merupakan kualitas permukaan, papan, kertas atau halaman yang digunakan sebagai
media desain. Tekstur dibagi menjadi dua:
 Tekstur tactile : tekstur nyata dimana kita bisa merasakan permukaannya dengan jari kita
 Tekstur visual : adalah tekstur ilusi yang memberikan impresi yang sederhana dari tekstur

nyata

7. Ruang (Space):Merupakan jarak antara suatu objek dengan objek yang lainnya pada suatu
desain. Objek yang dimaksud dapat berupa Teks, Gambar ataupun Bentuk bangun datar
tertentu.
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C. Materi 2: Fungsi & Format warna
Kompetensi Dasar :

Pengetahuan : Mendiskusikan fungsi, dan unsur warna CMYK dan RGB
Keterampilan : Menempatkan berbagai fungsi, dan unsur warna CMYK dan RGB

1. PENGANTAR
Warna dapat didefinisikan secara obyektif/fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan. Secara
obyektif atau fisik, warna dapat terlihat karena panjang gelombangnya sesuai dengan
spektrum  cahaya yang dapat ditangkap mata kita.
Dilihat dari panjang gelombangnya, cahaya yang tampak oleh mata merupakan salah satu
bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang sempit dari gelombang
elektromagnetik.
Cahaya yang dapat ditangkap indera manusia mempunyai panjang gelombang 380 sampai 780
nanometer. Perhatikan tabel berikut ini:

Proses terlihatnya warna adalah dikarenakan adanya cahaya yang menimpa suatu benda,
dan benda tersebut memantulkan cahaya ke mata (retina) kita hingga terlihatlah warna.
Secara umum warna merupakan bagian penting dari segala aspek kehidupan manusia. Warna
juga masuk kedalam bagian dari elemen Seni. Dalam Seni warna memegang peran sebagai
sarana untuk lebih mempertegas dan memperkuat kesan atau tujuan dari sebuah karya
desain.

Warna memerankan dirinya sebagai ”warna”, yang mempunyai fungsi dalam membentuk
sebuah keindahan. Selain itu dengan adanya warna kita dimudahkan dalam melihat dan
mengenali suatu benda.
Warna mempunyai fungsi ganda dimana bukan hanya aspek keindahan saja namun sebagai
elemen yang membentuk perbedaan antara obyek satu dengan obyek lain.

Warna juga mampu menggambarkan sifat obyek secara nyata. Sebagai contoh warna hijau
untuk menggambarkan daun, rumput; dan biru untuk laut, langit. Warna dalam hal ini lebih
mengacu pada sifat-sifat alami dari obyek tertentu misalnya padat, cair, jauh, dekat dll.

Warna menempatkan dirinya sebagai bagian dari simbol. Warna merupakan lambang atau
sebagai perlambang sebuah tradisi atau pola tertentu.
Selain itu Warna juga dapat dijadikan sebagai media komunikasi, sebagai contoh dapat kita
lihat dari obyek-obyek seperti bendera, logo perusahaan, fashion, dll.
Warna obyek pengganti bahasa formal dalam mengkomunikasikan sesuatu misalnya: merah
berarti berani dan putih berarti suci.
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2. MENGENAL SISTEM WARNA
Terdapat beberapa sistem warna yang ada di dunia. Beberapa diantaranya adalah sbb:
 Prang Color System (oleh Louis Prang -1876)
 Munsell Color System
 Ostwald Color System
 Schopenhauer/Goethe Weighted Color System
 Substractive Color System
 CMYK atau Process Color System Yang akan dibahas dalam materi DDG
 Additive Color/RGB Color System

3. CMYK Color System/ Process Color System
CMYK Cyan-Magenta-Yellow-Black .
Sistem warna CMYK Biasanya juga sering
disebut sebagai warna proses atau empat
warna. CMYK adalah sebuah model warna
berbasis pengurangan sebagian gelombang
cahaya (substractive color model) yang
umum dipergunakan dalam pencetakan
berwarna.
Jadi untuk memproduksi gambar agar dapat
dicapai hasil yang relatif sempurna
dibutuhkan sedikitnya 4 tinta yaitu: Cyan,
Magenta, Yellow dan Black.

4. RGB Color System/ Additive Color System
Warna additive adalah warna yang berasal
dari cahaya yang disebut spektrum.
Terdiri dari : warna red (merah), green (hijau)
dan blue (biru).
Pencampuran ketiga warna primer dengan
jumlah yang sama akan menghasilkan warna
putih.
Kombinasi antara dua warna primer akan
menghasilkan warna sekunder.
 warna RGB sangat baik digunakan untuk

presentasi visual di monitor
 Bagi para Web / Game desainer,

Seseorang yang sering presentasi warna
RGB lah yang paling sering digunakan
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D. Materi 3: Prinsip-Prinsip Desain Grafis
Pengetahuan : Mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak, antara lain : proporsi, irama (rythm),

keseimbangan, kontras, kesatuan (unity), dan harmoni dalam pembuatan
desain grafis

Keterampilan : Menerapkan hasil prinsip-prinsip tata letak, antara lain : proporsi, irama
(rythm), keseimbangan, kontras, kesatuan (unity), dan harmoni dalam
pembuatan desain grafis

1. Keseimbangan/Balancing
Keseimbangan/Balancing merupakan prinsip dalam layout yang menghindari kesan berat/
ketidakseimbangan bidang atau ruang yang terisi oleh unsur unsur seni rupa.
Keseimbangan dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Keseimbangan Simetris

Keseimbangan simetris terjadi ketika keseimbangan unsur
visual terjadi secara vertical ataupun horizontal.
Gaya ini biasanya menggunakan dua elemen yang diletakan
dengan tempat dan jarak yang sama seperti cermin (titik
tengah adalah garis cermin).
Contoh desain simetris :

b. Keseimbangan Asimetris
Keseimbangan asimetris terjadi apabila unsur visual dari
elemen desain tidak merata, namun tetap terlihat seimbang.
Gaya ini menggunakan permainan visual kontras, warna, dan
sebagainya dengan titik yang beraturan.
Contoh desain Asimetris :

2. Kesatuan/Unity
Menciptakan sebuah kesatuan
dalam sebuah desain, seperti
menyatukan beberapa gambar
dengan pemisah garis dan
memberikan informasi dari
beberapa bagian tersebut
sehingga tercipta keselarasan
visual yang seimbang.

Contoh
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3. Alur Baca/Movement
Alur baca dibuat oleh desainer yang dirancang secara
sistematis dengan tujuan mengarahkan mata pembaca dari
bagian satu ke bagian lainnya dalam menelusuri sebuah
informasi.
Contoh :

4. Penekanan/Emphasis
Sebuah teknik yang digunakan untuk memberikan
penekanan pada unsur visual seperti gambar, judul teks, dll
pada layout. Penekanan dibuat dengan cara membuat unsur
visual yang diperbesar, dipertebal atau cara lainnya yang
membuatnya lebih menonjol.



Modul DASAR DESAIN GRAFIS – RPL – SMK Takhassus Al-Qur’an Wonosobo @ 2017

10

E. Materi 4: Format Gambar
Pengetahuan : Mendiskusikan berbagai format gambar
Keterampilan : Menempatkan berbagi format gambar

Format gambar adalah jenis file yang berbentuk gambar. Gambar disebut juga sebagai
image/ picture. Format gambar dapat kita lihat dengan cara-cara berikut ini:

Cara 1 : Melihat ekstensi dari file
Ekstensi dapat diartikan jenis file. Penulisan ekstensi biasanya ada di akhir suatu
file dengan tanda pemisah berupa titik.
Contoh : File disamping memiliki format JPG

Cara 2 : Melihat menggunakan windows explorer
Windows eksplorer adalah suatu aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows
yang dapt digunakan untuk membuka file pada lokasi (folder) tertentu. Cara
melihat format gambar dengan Windows Eksplorer adalah sebagai berikut :

Jenis file ada pada kolom Type pada Windows Eksplorer

Adapun macam-macam Format gambar yang dikenal dalam komputer adalah sbb:
1. JPEG (Joint Photographic Expert Group) atau JPG.

Format file ini mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan
yang disediakan. Format file sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan
digunakan untuk keperluan halaman web, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya.
Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, dan
Grayscale. Format file ini juga mampu menyimpan alpha channel, namun karena
orientasinya ke publikasi elektronik maka format ini berukuran relatif lebih kecil
dibandingkan dengan format file lainnya.

2. GIF (Graphics Interchange Format).
GIF terbatas dalam 256 warna saja (8 bit), hanya mendukung mode warna Grayscale,
Bitmap dan Indexed Color, tapi salah satu warnanya bisa dibikin ‘transparan’. Sehingga
kita bisa meletakkan gambar dengan warna latar yang berbeda-beda. Selain itu dapat
dipakai sebagai animasi.
Format file ini merupakan format standar untuk publikasi elektronik dan internet. Format
file mampu menyimpan animasi dua dimensi yang akan dipublikasikan pada internet,
desain halaman web dan publikasi elektronik. Format file ini mampu mengkompres
dengan ukuran kecil menggunakan kompresi LZW.
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3. PNG (Portable Network Graphics).
Merupakan jalan alternatif pengganti GIF dengan mencontoh metode kompresi gambar
LZW. Sekarang ini semua browser internet sudah mendukungnya. Format ini memiliki
keistimewaan untuk menyimpan bermacam-macam kedalaman warna. Format baru ini
tidak mengikis 'informasi' warna dalam gambar seperti yang dilakukan JPG. PNG juga
membolehkan 'transparan'.

4. TIFF (Tagged Image File Format).
File yang dihasilkan adalah .tif, format ini sangat cocok digunakan untuk desktop
publishing. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32 bit.
Format file ini juga dapat digunakan untuk keperluan pertukaran antar platform (PC,
Machintosh, dan Silicon Graphic). Format file ini merupakan salah satu format yang dipilih
dan sangat disukai oleh para pengguna komputer grafis terutama yang berorientasi pada
publikasi (cetak). Hampir semua program yang mampu membaca format file bitmap juga
mampu membaca format file TIFF.

5. BMP (BitMap Graphics).
Format kuno dan abadi ini telah dikenal ketika sistem operasi DOS dan Windows sampai
sekarang. File yang dihasilkan adalah .bmp.

6. PSD (Photoshop Document).
Format file ini merupakan format asli dokumen Adobe Photoshop. Format ini mampu
menyimpan informasi layer dan alpha channel yang terdapat pada sebuah gambar,
sehingga suatu saat dapat dibuka dan diedit kembali. Format ini juga mampu menyimpan
gambar dalam beberapa mode warna yang disediakan Photoshop. Anda dapat
menyimpan dengan format file ini jika ingin mengeditnya kembali.

7. EPS (Encapsuled Postcript).
Format file ini merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran
dokumen antar program grafis. Selain itu, format file ini sering pula digunakan ketika ingin
mencetak gambar. Keunggulan format file ini menggunakan bahasa postscript sehingga
format file ini dikenali oleh hampir semua program persiapan cetak. Kelemahan format
file ini adalah tidak mampu menyimpan alpha channel, sehingga banyak pengguna Adobe
Photoshop menggunakan format file ini ketika gambar yang dikerjakan sudah final.
Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, Lab,
Duotone, Grayscale, Indexed Color, serta Bitmap.

8. CDR (Corel Draw)
CDR adalah jenis file gambar khusus yang dapat dibuka menggunakan aplikasi Corel Draw.
CDR adalah sebuah format yang native foiasanya digunakan untuk menggambar vector.

9. RAW
Format file ini merupakan format file yang fleksibel untuk pertukaran dokumen antar
aplikasi dan platform. Format file ini mampu menyimpan mode warna RGB, CMYK, dan
Grayscale dengan 1 alpha channel serta mode warna Multichannel, Lab Color dan
Duotone tanpa alpha channel.
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F. Materi 5: Menggunakan Scanner
Pengetahuan : Menerapkan prosedur scanning gambar/ ilustrasi/teks dalam desain
Keterampilan : Melakukan proses scanning gambar/ ilustrasi/teks dengan alat scanner dalam

desain

Scanner merupakan mesin yang dapat menyalin suatu image dan text kedalam
bentuk file image (bmp, jpg dan lain-lain) dan file doc. File image dan dokumen
tersebut dapat diolah lebih lanjut baik untuk keperluan pelaporan maupun disain
suatu halaman gambar. Image dapat berupa foto, gambar dan grafis lainnya.
A. Mengenal mesin scanner

Bila Anda baru mengenal mesin scanner, maka berikut ini sebaiknya disimak dengan
seksama, karena pada bagian ini anda akan dikenalkan dengan hal-hal mendasar mengenai
bagaimana bekerja dengan mesin scanner, seperti misalnya bagaimana
menggunakan mesin scanner yang merupakan kelengkapan komputer yang mungkin
belum biasa anda gunakan, dan bahkan baru sama sekali anda kenali.
Jenis-Jenis Scanner :

 Scanner Drum
Sesuai dengan namanya, jenis scanner ini
merupakan scanner yang bentuknya
seperti drum, alias tabung. Scanner ini
pada dasarnya merupakan jenis scanner
yang luar biasa, terutama dari segi resolusi
gambar yang dapat dihasilkan. Scanner
drum ini konon katanya sanggup untuk
menghasilkan gambar dan juga hasil scan
yang resolusinya mencapai 24.000 ppi atau
pixel per inch. Ini berarati menunjukkan
bahwa kualitas gambar yang dihasilkan
melalui media scanner drum ini sangatlah
luar biasa detail dan juga jelas, dan benar –
benar high resolution.

 Scanner Flatbed
Jenis scanner berikutnya adalah
scanner flatbed. Disebut sebagai
scanner flatbed karena scanner ini
merupakan scanner yang bentuknya
rata dan juga datar, seperti tempat
tidur. Ini merupakan jenis scanner
konvensional yang umum dan banyak
ditemui di dalam dunia perkantoran
dan juga dunia scanning dokumen.
Merupakan jenis scanner yang paling
banyak digunakan, dan juga
dimanfaatkan, karena memiliki ukuran
yang kecil dan juga kompak, serta
kompatibel dengan beberapa ukuran

kertas standar, seperti legal dan juga letter, hingga kertas A3. Flatbed Scanner ini
menggunakan teknologi CCD atau Charge Coupled Device sebagai mata yang dapat
melakukan pemindaian terhadap dokumen yang ditempatkan di dalamnya.
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 Film Scanner
mungkin saat ini penggunaan teknologi
fil negative untuk menyimpan foto dan
juga video sudah sangat jarang
digunakan. Meskipun begitu, mungkin
anda menginginkan kenangan lama
anda yang masih berada dalam bentuk
fil negative untuk disimpan di dalam
komputer anda, dan anda cetak
sewaktu waktu dengan menggunakan
printer anda. Nah, film scanner ini
merupakan jawaban yang sangat
tepat. Film scanner menggunakan
teknolog yang sama seperti flatbed
Scanner, yaitu CCD sebagai mata yang
melakukan pemindaian, namun
dikhususkan untuk objek yang bentuknya adlaah film negative.
Jadi, Film Scanner ini sanggup untuk mengkonversi dan juga merubah objek yang
tersimpan di dalam film negative menjadi bentuk digital, dan anda simpan di dalam
komputer anda.

 Roller Scanner
Roller Scanner merupakan jenis scanner
yang fungsinya sama seperti flatbed
scanner, yaitu untuk melakukan
pemindaian pada sebuah dokumen atau
gambar yang secara fisik berbentuk
lembaran atau objek yang mudah untuk
dipindai. Perbedaan utama antara roller
scanner dan juga scanner flatbed adalah
dari metode yang digunakan.
Apabila flatbed menggunakan teknologi
CCD yang menjadi “mata” yang bergerak –
gerak dalam memindai isi dokumen, maka
roller scanner tidak mnggerakkan

matanya, melainkan dokumennya yagn digerakkan. Cara kerjanya sama seperti printer,
dimana dokumen atau kertas diletakkan pada ujung satunya, kemudian kertas tersebut
akan masuk ke dalam mesin scanner, lalu keluar pada ujung satunya lagi.

 Hand Scanner
Sesuai dengan namnya, hand scanner adalah jenis
scanner yang bisa kita aplikasikan dengan sangat
mudah, karena cukup dengan menggunakan
tangan. Hand scanner secara umum banyak
digunakan sebagai peralatan keamanan, untuk
mendeteksi dan memindai barang bawaan
seseorang, sebagai alat untuk emnscan barcode di
dalam swalayan, dan juga scanner untuk memindai
isi dari sebuah dokumen, dengan cara mengarahkan
tangan dan juga scanner tersebut sesuai dengan
bentuk dokumen yang ada.
Scanner tangan atau hand scanner ini cukup mudah dan sangat praktis untuk digunakan,
dan juga memiliki harga yang cukup murah dan juga terjangkau.
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B. Pengoperasian mesin scanner Epson L210
Pada prakteknya, mengenali dan menjalankan mesin scanner tidaklah sulit.
Sebelum menjalankan mesin scanner, pastikan dahulu kabel scanner yang sudah
disediakan, terhubung antara mesin scanner dengan komputer melalui port USB. Selain itu
pastikan software driver untuk scanner sudah terinstall dengan tepat.
Langkah-langkah pengoperasian Scanner L210 :
pada kesempatan kali ini akan dibahas cara scan para printer Epson L210 dengan
menggunakan software bawaan dari Epson yaitu EPSON Scan.

Langkah Persiapan :
1) Install semua driver Printer dari Epson L210. Baik driver perangkat printer maupun

driver perangkat scan-nya. Hal ini wajib dilakukan.
2) Komputer atau laptop sebagai media penyimpanan hasil scan dalam kondisi siap.
3) Sambungkan kabel USB Printer Epson L210 pada komputer yang anda gunakan.
4) Siapkan Dokumen yang akan di scan pada printer Epson L210
5) Langkah scan dokumen pada printer Epson L210 menggunakan kompute

Setelah semua langkah-langkah di atas sudah anda kerjakan, berarti anda sudah siap menuju
langkah berikutnya:

1) Tempatkan dokumen, foto, gambar yang ingin anda scan pada perangkat Scan. Yaitu
dengan membuka Cover printer dan letakkan di atas Scanner Epson L210

2) Buka aplikasi EPSON Scan melalui Start Menu atau Desktop Icon

3) Aplikasi EPSON Scan terbuka. (tampilan default)
4) Pilih tampilan Professional Mode untuk dapat mengatur tampilan,preview, dan

pengaturan lain terkait output atau hasil scan.
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5) Tampilan Professional Mode

6) Klik tombol Preview untuk melihat hasil tampilan terlebih dahulu sebelum melakukan
scan

7) Lakukan seleksi, untuk menentukan batas dokumen atau gambar yang di scan
8) Klik tombol Configuration untuk melakukan pengaturan-pengaturan sesuai keinginan

anda
9) Selesai seleksi klik tombol Scan
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10) Lakukan pengaturan yang lain seperti terlihat pada gambar. Yaitu mengatur lokasi
penyimpanan, nama file, dll

11) Setelah pengaturan selesai
12) Klik OK

13) Setelah proses scanning selesai, maka akan muncul jendela folder tempat
penyimpanan dokumen yang sudah di scan.

14) Selanjutnya terserah anda. Anda dapat melakukan editing menggunakan software lain
sesuai kenginan anda, anda dapat mengirim file dengan menggunakan fasilitas
elektronik mail atau email, dan untuk keperluan yang lain.
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G. Materi 6: Menggunakan Corel Draw
Pengetahuan : Menerapkan  perangkat lunak pengolah gambar vektor

Menerapkan  manipulasi gambar vektor dengan menggunakan
fitur efek
Menerapkan pembuatan desain object berbasis gambar vektor

Keterampilan : Menggunakan  perangkat lunak pengolah gambar vektor
Memanipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek
Membuat desain object berbasis gambar vektor

1. Tahap Instalasi Corel Draw

Pada tutorial ini akan dijelaskan instalasi CorelDraw X5, namun cara ini juga bisa diaplikasikan
dalam menginstal CorelDraw versi yang lain seperti CorelDraw X4, CorelDraw X6, CorelDraw
X7 dan seterusnya.
Langkah Instalasi :
1. Buka folder master instalasi CorelDraw, jalankan Aplikasi dengan ekstensi .exe

(CorelDRAWGraphicsSuiteX5Installer_EN.exe), atau yang bertipe Application.

2. Tunggu sebentar hingga muncul tampilan sebagai berikut :

Centang pada Kalimat “I accept the terms in the license agreement”, klik Next.
3. Maka akan muncul gambar sebagai berikut, kemudian klik “I do not have a serial number

and want to try the product”, kemudian klik next.
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4. Maka akan muncul gambar seperti dibawah ini, pilih “Typical Installations” :

5. Tunggu sampai selesai. Sampai “The Setup has been succesful” seperti gambar di bawah.
Dan klik Finish untuk menutup.

6. Instalasi CorelDraw X5 telah selesai

2. Memahami penggunaan Weld, Trim, Intersect, dan lainnya di Corel Draw
Kali ini kita akan belajar memahami penggunaan Weld, Trim, Intersect dan yang

lainnya. Fitur ini berfungsi untuk menggabungkan atau memotong objek dengan objek lain
yang telah kita buat. Kegunaannya banyak dan tentu saja untuk mempermudah kerjaan kita.

Yang kita bahas hanya pemahaman atau konsep dasarnya saja, Pertama, buat dua
objek berupa kotak yang saling tumpang tindih, satu dikasih warna hijau dan orange. Simpan
kotak warna orange diatas kotak warna hijau dan mulai kita mainkan.
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Fitur ini muncul di property bar, ketika kita memilih 2 objek. Jadi untuk contoh kita,
klik kotak warna hijau, tekan shift (tahan) lalu klik kotak warna orange. Nah di property bar
muncul 7 fitur untuk menggabungkan atau memotong antar 2 kotak tersebut yang akan kita
bahasa satu persatu.

a) Weld
Weld berfungsi menggabungkan 2 kotak tersebut jadi sebuah objek baru. Warna

dari objek baru hasil penggabungan 2 kotak tersebut akan mengikuti objek terakhir yang
kita pilih. Jadi jika yang kita klik lebih dulu adalah kotak warna hijau lalu kemudian kotak
warna orange maka hasil objeknya akan berwarna orange. Jika sebaliknya maka hasil
objeknya akan berwarna hijau. Hasilnya lihat gambar!

b) Trim
Trim berfungsi untuk memotong objek dengan objek lain yang bersinggungan.

Pada trim objek pertama yang diseleksi akan memotong objek kedua yang diseleksi.
Untuk contoh kita, si Hijau (Kotak Berwarna Hijau) yang pertama kita klik akan memotong
si Orange (Kotak berwarna orange) yang di klik / seleksi terakhir, meskipun si Orange
berada di atas si Hijau.

Pada gambar kita lihat, bahwa si Hijau memotong si Orange. Jika dipisahkan
seperti gambar ketiga maka si Orange sudah tidak berbentuk kotak lagi karena telah
terpotong oleh bagian si Hijau.

c) Intersect
Intersect berfungsi untuk mendapatkan objek baru hasil dari persinggungan dua

objek. Pada contoh kita maka akan dihasilkan kotak baru didaerah persinggungan si Hijau
dan si Orange. Biar lebih jelas kita pisahkan dan beri warna Biru. Hasilnya seperti pada
gambar,
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d) Simplify
Sejujurnya saya sering menggunakan fitur ini, karena hampir sama dengan Trim.

Bedanya Simplify tidak terpengaruh oleh objek mana yang kita seleksi lebih dulu, yang
jadi patokan adalah objek yang berada di atas akan memotong objek yang bersinggungan
yang berada dibawahnya. Pada contoh kita, karena si Hijau berada di bawah si Orange
maka yang akan terpotong adalah si Hijau, meskipun yang kita seleksi lebih dulu adalah si
Hijau.

e) Front Minus Back dan Back Minus Front
Seperti namanya, maka fitur Front Minus Back akan memotong objek yang paling

atas oleh objek yang ada dibawah dan objek yang berada di bawah tersebut akan langsung
hilang. Sederhananya seperti dihapus oleh objek yang berada di bawah . Dalam contoh
kita, si Orange akan terpotong oleh si Hijau yang berada di bawahnya dan si Hijaunya
langsung menghilang. Hasilnya ditunjukan pada gambar kedua.

Untuk fitur Back Minus Front berarti kebalikannya, Objek yang dibawah akan
terpotong atau terhapus oleh objek yang ada di atasnya. Pada contoh kita, maka si Hijau
akan terhapus oleh si Orange yang ada di atasnya dan si Orange langsung menghilang.
Hasilnya terlihat pada gambar ketiga.

f) Create A New Object That Surrounds The Selected Objects
Fitur ini berfungsi untuk menghasilkan objek baru dari hasil penggabungan 2 objek

yang diseleksi. Hasilnya mirip hasil Weld, bedanya 2 objek pembentuknya masih ada
sedangkan pada Weld 2 objek pembentuknya sudah tidak ada. Lihat gambar biar lebih
jelas.

Objek barunya hanya berupa Outline yang mengelilingi si Hijau dan si Orange. Jika
kita pisahkan maka akan tampak seperti gambar ketiga.
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Tutorial Membuat Logo RPL SMK TAQ Wonosobo menggunakan CorelDraw X5

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat logo

RPL SMK TAQ Wonosobo, pembuatan logo RPL ini menggunakan CorelDraw versi X5.

Langkah pertama dalam pembuatan logo ini yaitu pembuatan lembar kerja baru, yang

perlu diperhatikan adalah ukuran lembar kerja, yaitu width dan height dalam pembuatan

logo ini menggunakan satuan pixel dengan width : 1000px dan height : 1000px.

Primary color mode menggunakan mode RGB yang merupakan kepanjangan dari

Red, Green dan Blue. Ketiga warna ini menghasilkan kecerahan warna yang lebih cerah

daripada warna CMYK. Karena itu, warna RGB sangat baik digunakan untuk presentasi

visual di monitor. Bagi para desainer grafis, warna RGB lah yang paling sering digunakan.

Namun, bagi mereka desainer grafis yang memiliki peminatan di bagian percetakan akan

lebih sering memakai warna CMYK. Setelah setting sudah seperti gambar dibawa, klik OK.
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Setelah di klik OK maka akan muncul lembar kosong CorelDraw seperti dibawah ini

Kemudian membuat persegi panjang untuk bentuk dasar logo menggunakan

Rectangle Tool, untuk membuatnya hanya masuk ke dalam lembar kerja kemudian drag

untuk membuat persegi dengan ukuran yang dibutuhkan

Setelah persegi panjang terbuat, selanjutnyabentuk persegi panjang itu akan dijadikan

segitiga dengan cara : klik kanan pada objek persegi panjang, kemudian klik

Convert To Curves yang bertujuan untuk mengubah garis pada objek, menjadi garis kurva.

Atau bisa menekan tombol pada keyboard yaitu CTRL+Q.



Modul DASAR DESAIN GRAFIS – RPL – SMK Takhassus Al-Qur’an
Wonosobo @ 2017 25

Setelah persegi panjang diubah menjadi curves, maka untuk mengeditnya cukup

dengan double clik persegi panjang itu hingga muncul 4 titik biru di masing masing Node

(Sudut) persegi panjang.

Selanjutnya untuk mengubah objek persegi panjang itu menjadi segitiga, maka salah

satu Node (Sudut)nya harus dihapus, karena segitiga hanya memiliki 3 Node (Sudut). Untuk

menghapusnya bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada Node (Sudut) yang mau dihapus,

kemudian delete, atau bisa dilakukan dengan cara double click pada Node (Sudut) yang mau

dihapus.

Setelah salah satu Node dihapus akan menghasilkan objek segitiga seperti gambar

diatas yang disebelah kanan. Selanjutnya garis miring pada segitiga tersebut akan dibuat

melengkung, untuk melakukannya cukup klik kanan tepat pada garis miring tersebut,

kemudian pilih To Curve seperti yang tertera pada gambar dibawah ini.

Gambar sebelum diubah ke curve Garis setelah diubah menjadi

curve, maka akan muncul 2

panah berwarna biru

Selanjutnya untuk membengkokkan garis miring pada segitiga diatas bisa dengan cara

drag and drop (menarik) garis tersebut. maka akan menjadi gambar seperti dibawah ini.
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Selanjutnya pada pojok dari objek diatas akan dipotong, hal ini bisa dilakukan dengan

cara menumpuk objek lain (persegi panjang) yang kemudian di Rotate sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yaitu proses pemotongan objek tersebut, caranya dengan select kedua

objek tersebut, kemudian di atas klik ikon bernama Back minus front, maka akan

menghasilkan objek terpotong seperti gambar dibawah ini.

Kemudian duplikat objek tersebut agar menjadi gambar dasar logo RPL, bisa dengan

copy-paste, kemudian salah satu objek di select dan klik ikon Mirror Horizontally, sesuaikan

lebar dan ukuran, maka akan menjadi gambar seperti dibawah ini.
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Kemudian gabungkan kedua objek dengan cara select kedua objek tersebut, kemudian

klik ikon WELD. Maka kedua objek akan tergabungdan menghasilkan gambar seperti

dibawah ini.

Setelah objek tersebut jadi, langkah selanjutnya adalah mewarnai objek tersebut,

dengan cara klik kiri pada warna warna di sebelah kanan atau bisa dengan double click pada

FILL COLOR, maka akan muncul kotak dialog seperti berikut.
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Double klik pada Fill Color

yang bertuliskan “none”

karena belum ada warnanya

Maka akan muncul kotak dialog UNIFORM FILL,

tersedia sangat banyak sekali warna dalam kotak dialog

itu, setelah memilih warna yang diinginkan, klik OK

Perlu diketahui, untuk mengganti warna

FILL (warna object) cukup dengan KLIK KIRI color pallet

dan untuk mengganti warna GARIS, cukup dengan

KLIK KANAN pada color pallet.

Selanjutnya akan membuat garis tepi untuk objek

dasar logo RPL ini, tool yang akan digunakan yaitu “Contour

Tool” yang berfungsi untuk menggandakan objek dengan

ukuran yang berbeda, namun bentuknya sama dengan objek

dasar, hanya ukurannya yang berbeda.

Setelah pilih Contour Tool, berikut pengaturan agar contour untuk dijadikan garis tepi :

1. Outside Contour : Agar contour mengarah ke luar tidak kedalam.

2. Contour Steps : Jumlah penggandaan objek.

3. Contour Offset : berfungsi untuk menentukan jarak antar contour.

Setelah jadi objek seperti diatas, maka terbuat 3 objek, yaitu 1 objek dasar ditambah 2

objek contour, ketiga objek itu harus dipisah atau dipecah agar bisa diwarnai/diubah secara

terpisah, yang harus dilakukan yaitu klik kanan pada objek terluar contour, pilih
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“Break Contour Group Apart”, yang berfungsi untuk memisahkan 2 atau lebih objek yang

telah di-combine menjadi satu.

Setelah contour di BREAK APART,

maka objek tersebut otomatis akan menjadi

grup, dan harus di

UN-GROUP agar objek bisa terpisah atau

tidak terkait dengan objek lainnya yang satu

grup. Cara untuk ungroup yaitu dengan cara

klik kanan grup objek, kemudian klik

UNGROUP, atau bisa dengan menekan

tombol CTRL+U pada keyboard.

Setelah objek terpisah,

kemudian warnai objek seperti

gambar disamping

Kemudian copy-paste objek di tengah

untuk selanjutnya akan dibuat seperti efek

bayangan.
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Warnai objek kedua dengan warna hitam, agar menjadi efek bayangan. Langkah

selanjutnya yaitu tumpuk objek kedua, atau yang berwarna hitam ke objek tengah perisai

yang berwarna merah hingga menjadi seperti gambar dibawah

TRANSPARENCY tool :tool untuk memberikan efek

transparan pada objek.

Caranya dalam menggunakan TRANSPARENCY tool yaitu hanya dengan

DRAG-AND-DROP dari bawah gambar perisai ke arah atas sesuai kebutuhan, maka akan

menjadi gambar seperti dibawah ini.

Langkah selanjutnya yaitu objek perisai tersebut akan diberikan efek berkilau, untuk

membuatnya maka bisa dengan copy-paste objek perisai tengah dan diwarnai dengan warna

putih seperti yang terlihat di bawah ini.
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Edit objek berwarna putih tersebut

menggunakan SHAPE TOOL

(double click objek maka akan

mengaktifkan shape tool secara otomatis)

sehingga menjadi seperti gambar disamping

Tumpuk objek berwarna putih ke atas objek

perisai kembali, setelah tertumpuk, kembali

menggunakan TRANSPARENCY TOOL, atur

transparan sesuai kebutuhan, atau sampai terlihat

seperti gambar disamping.

Setelah objek diberi efek transparan, maka akan menjadi gambar seperti dibawah ini,

dan agar semua objek saling terkait saat dipindahkan atau di ganti ukurannya, maka semua

objek tersebut harus di grup menjadi satu, caranya yaitu dengan select semua objek,

(pada saat drag-and-drop, pastikan semua objek masuk ke dalam area blok) kemudian

akan muncul tool group pada toolbox bagian atas, atau bisa dengan cara menekan CTRL+G.

objek perisai pada Logo RPL sudah selesai dibuat dengan efek bayangan dan efek berkilau.
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Selanjutnya setelah membuat objek dasar logo yang berupa perisai, maka selanjutnya

akan membuat isi LOGO RPL dengan tulisan efek lingkaran, proses menggunakan ELLIPSE

tool dan RECTANGLE tool, langkah pertama, buatlah 2 lingkaran dengan ukuran yang

berbeda dan diposisikan di tengah seperti gambar dibawah. Warnai kedua lingkaran dengan

warna biru sehingga menjadi seperti gambar dibawah.
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Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat objek seperti “BAN” motor, untuk

membuat lubang di salah satu objek, bisa dilakukan dengan cara blok kedua objek, maka

akan muncul toolbox di atas, pilih BACK MINUS FRONT yang akan memotong objek yang

dibawah oleh objek yang ada di atasnya, maka akan jadi seperti gambar dibawah ini.

Kali ini akan memotong objek lingkaran tersebut di sebelah bawah, caranya yaitu

buatlah persegi panjang dan tempatkan di bawah lingkaran, select/blok kedua objek tersebut

dan kembali menggunakan tool BACK MINUS FRONT.

Selanjutnya buatlah 2 lingkaran dan 1 persegi panjang di tengah objek berwarna biru,

warnai semua objek dengan warna yang sama dengan objek pertama, yaitu biru.

Potong lingkaran di tengah menggunakan tool BACK MINUS FRONT kembali

maka akan menjadi seperti gambar dibawah ini.
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Selanjutnya kita akan memotong objek lingkaran yang melebihi pada huruf P, caranya

yaitu dengan membuat lingkaran sesuai denan objek yang akan dipotong (Lingkaran besar),

kemudian menggunakan Pick Tool, langkah pertama yaitu klik pada persegi yang baru

dibuat, selanjutnya tekan SHIFT pada keyboard, dan klik pada objek yang akan dipotong

(Lingkaran Besar), kemudian lagi menggunakan Back Minus Front, maka akan

menghasilkan objek seperti dibawah ini.
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Kemudian untuk mempermudah melihat objek yang telah dibuat, hilangkan warna

semua objek dengan cara klik kiri pada kotak putih yang ada silangnya pada color docker di

sebelah kanan aplikasi CorelDraw maka akan menjadi gambar dibawah ini.

Kemudian tambahkan objek lingkaran dan persegi panjang pada bagian tengah logo,

maka akan menjadi seperti gambar dibawah ini.

Kemudian setelah objek lingkaran dan persegi panjang telah jadi, maka selanjutnya

semua objek tersebut digabungkan dengan menggunakan WELD Tool, yang berfungsi untuk

menggabungkan semua objek menjadi 1 objek, caranya yaitu dengan blok semua objek yang

akan digabungkan, kemudian klik WELD yang otomatis akan muncul ketika 2 objek atau

lebih terseleksi, maka objek yang akan dihasilkan yaitu seperti gambar dibawah ini.

Kemudian objek logo RPL itu akan diberi efek seperti 3D, caranya yaitu dengan :
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1. Klik Window

2. Klik Dockers

3. Klik Bevel

Atau bisa dengan cara lain pada MENU BAR pilih Effects > Bevel.

Maka akan muncul kotak dialog Bevel di sebelah kanan aplikasi CorelDraw.
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Atur bevel seperti gambar dibawah kemudian klik APLLY, atau bisa dengan

eksperimen dengan menu menu yang ada pada Bevel Tool, bisa disesuaikan dengan

kebutuhan, maka objek yang tadinya 2D bisa terlihat seperti 3D.

Kemudian gabungkan objek perisai dan objek RPL, sesuaikan ukurannya agar terlihat

proporsional, maka akan terlihat seperti gambar dibawah ini.

Kemudian akan dibuat tulisan REKAYASA PERANGKAT LUNAK yang

melengkung, maka pertama tama harus dibuat dulu landasan lengkungan untuk tulisan,

dengan cara membuat lingkaran menggunakan Ellipse Tool, sesuaikan lingkaran sesuai yang

dibutuhkan, selanjutnya buatlah teks dengan menggunakan Teks Tool.
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Langkah selanjutnya yaitu proses melengkungkan teks mengikuti pola lingkaran, caranya

yaitu :

1. Pilih Pick Tool

2. Klik pada teks REKAYASA PERANGKAT LUNAK

3. Klik Text pada Toolbar

4. Klik FIT TEXT TO PATH

5. Arahkan teks ke objek lingkaran, setelah dikira kira tepat, klik kiri untuk meletakkan

teks mengikuti objek lingkaran.

Maka akan menjadi gambar seperti dibawah ini
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Selanjutnya yaitu hapus objek lingkaran yang menjadi

landasan teks, dan tambahkan teks SMK TAQ WONOSOBO di

bagian bawah logo, dan hasilnya menjadi seperti disamping.

Langkah selanjutnya yaitu akan dibuat efek GLOW, atau efek bercahaya dari teks

REKAYASA PERANGKAT LUNAK dan SMK TAQ WONOSOBO, caranya yaitu select

objek yang akan diberi GLOW, kemudian cari DROP SHADOW tool pada toolbox, maka

akan muncul teks preset pada pojok kiri atas CorelDraw, setelah itu pilih SMALL GLOW.

Kemudian atur beberapa tool seperti yang terlihat dibawah ini, sesuaikan sesuai

kebutuhan yang diinginkan. Teks akan memiliki efek bersinar seperti yang terlihat pada

gambar dibawah ini.
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Ulangi pada teks REKAYASA PERANGKAT LUNAK sehingga menjadi gambar

dibawah ini.

Kemudian logo RPL biru akan dibuat bergaris putih, caranya yaitu, Menggunakan

Pick Tool klik objek yang mau diberi garis putih (Logo RPL), selanjutnya :

1. Double click pada Outline Color

2. Width adalah ukuran tebal garis yang akan dibuat.

3. Klik OK
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Hasil akhir dari Pembuatan Logo RPL, dan yang telah dikembangkan
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