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Laporan Praktikum

Tugas Pendahuluan 7 mengenai Corel Draw 12

Laporan  Praktikum  adalah  laporan  yang  dibuat  setelah  melakukan  praktikum, 

laporan itu dibuat dalam bentuk file PDF. Tujuan dibuatnya Laporan Praktikum ini adalah 

sebagai  bahan evaluasi  dan laporan setelah kita melakukan praktikum. Isi  dari  Laporan 

Praktikum  ini  sendiri,  berisi  tentang  modul  yang  dipersentasikan  oleh  Tutor  yang 

mendapatkan tugas persentasi.

Tugas Pendahuluan 7 adalah Tugas yang diberikan kepada para Praktikkan sebelum 

melakukan  praktikum.  Tugas  Pendahuluan  7  merupakan  kelanjutan  dari  Tugas-tugas 

Pendahuluan sebelumnya, tetapi Tugas Pendahuluan 7 ini mengenai Corel Draw 12, soal-

soal yang diberikan pun mengenai Corel Draw 12. Soal-soal itu diberikan dalam bentuk soft 

copy yang dapat dilihat di websi.its-sby.edu/elearning. 

Soal-soal Tugas Pendahuluan 7 adalah

1. Jelaskan langkah – langkah menginstall corel draw pada computer anda

2. Jelaskan sejarah singkat perkembangan corel draw

3. Sebutkan dan Jelaskan fungsi dari Tool bar yang terdapat pada Corel Draw

4. Jelaskan kegunaan dan cara mengatur grid dan guideline.

Tujuan diberikannya soal-soal Tugas Pendahuluan ini adalah untuk memudahkan 

dalam memahami modul yang dibawakan oleh Tutor mengenai Microsoft Access 2007. Soal-

soal ini dikumpulkan sehari sebelum melakukan Praktikum dan dikumpulkan dalam bentuk 

file PDF.

Cara mengumpulkan Tugas Pendahuluan 7 ini  dapat  dikumpulkan dengan cara 

mengirimkan  hasil  Tugas  Pendahuluan  ke  alamat  email  para  Asisten  masing-masing 

kelompok atau dapat dikumpulkan langsung ke para Asistensi masing-masing dalam bentuk 

soft copy.

Tutor yang mempersentasikan modul mengenai Corel Draw 12 ini adalah Tutor 

kelompok 7 dari masing-masing shift. Tutor kelompok 7 shift 1 mempersentasikan modul 

mengenai Corel Draw 12. Tutor kelompok 7 ini mempersentasikan mengenai modul Corel 

Draw 12 ini pada tanggal 10 Desember 2008. Persentasi dan Praktikum ini dilakukan di Lab 

Sistem Informasi  Jurusan  Sistem Informasi.  Anggota  dari  Tutor  kelompok 7  shift  1  itu 

sendiri  adalah  Fandi,  Kusumandaru,  Primba,  Edo,  Anwar  Shodiq,  Ronald,  Ludfi,  Hakim. 

Pengertian dari Corel Draw, Penjelasan Mengenai Fungsi – Fungsi Seluruh Tool Bar dalam 

Corel Draw, Penggunaan menu shapping, Penggabungan Object dan membuat bayangan 

object.



Materi yang dibawakan oleh Tutor kelompok 7 shift 1

Materi-materi yang dibawakan oleh Tutor kelompok 7 shift 1 ini mengenai Corel 

Draw 12, antara lain :

1. Pengertian Corel Draw 12

Corel Draw 12 adalah suatu software pembuat dan editor pengubah grafis vektor.

Saat  ini  program Corel  Draw banyak  digunakan  diindustri  desain  grafis  selain 

Adobe Illustarator  maupun  Macromedia  Freehand.  Corel  Draw  ini  banyak 

digunakan  untuk   mendesain  berbagai  macam  media  publikasi   mulai  dari 

majalah, tabloid hingga situs diinternet dimulai dengan Corel Draw. 

2. Fungsi-Fungsi Tool Bar pada Corel Draw 12

 Pick tool [spacebar] 

Pick Tool untuk men-select komponen gambar.

 Shape tool  [F10]

Shape tool digunakan untuk emodifikasi path atau bentuk dengan cara mengatur 

titik nodes dan control point pada obyek. Dengan shape tool cukup menempatkan 

titiknodes pada segment garis atau kurva yang akan dimodifikasi kemudian drag 

control point untuk membentuk segment garis sesuai keinginan Anda. 

 Zoom  [F2]

Zoom in, [F3] Zoom out, [F4] Zoom all, di floating bar terdapat juga [hand], yang 

berfungsi untuk menggeser tampilan gambar.



 Free Hand tool 

Free Hand Tool  digunakan untuk menggambar garis,  baik garis bebas maupun 

garis lurus ataupun garis lurus XY ( Dengan bantuan tombol control ), Free Hand 

ini memiliki tambahan Floating Bar yang cukup banyak seperti :

• Bezier 

Tool  ini  dipakai  untuk  membuat  garis  lengkung atau  kurva  dengan 

bantuan titik-titik (node) dan control point. 

• Artistic Media 

Berisi  gambar-gambar  templete  yang  mengikuti  garis  dan  terdapat 

ketebalan garis yang dinamis / tebal tipis.

• Pen Tool

Kegunaannya sama seperti Bezier.

• Polyline

Digunakan untuk garis lurus atau bebas bersambung.

• 3 Point Curve Tool

Digunakan untuk membuat lengkungan 3 titik.

• Interactive Connector Tool

Digunakan untuk garis penghubung, misalnya untuk penghubung pada 

bagan Flowchart / struktur organisasi.

• Dimension Tool

Digunakan untuk menampilkan ukuran dari gambar.

 Rectangle Tool [F6]

Rectangle  Tool  digunakan untuk  membuat  kotak,  persegi  [dengan  bantuan      

tombol control], kotak dari center point [dengan bantuan tombol shift], memiliki 

floating bar : 3 point rectangle.

 Ellipse Tool [F7]

Ellipse  Tool  digunakan  untuk  membuat  object  oval,  atau  lingkaran  [  dengan 

bantuan tombol control  ],  oval /  lingkaran dari center point [ dengan bantuan 

tombol shift ].



 Basic Shapes

Berisi berbagai template gambar, seperti panah, callout, flowcart, dan lain-lain.

 Text Tool [F8]

Text Tool digunakan untuk untuk menambahkan text, baik Artistik text [dengan 

klik 1x di area gambar] maupun paragraf text [dengan membuat area text]

 Blend Tool 

Blend Tool digunakan untuk otomatis membuat bentuk-bentuk object di antara 

bentuk 2 object, memiliki Floating Bar :

• Interactive Contour Tool

Memiliki fungsi seperti offset.

• Interactive Distortion Tool

Digunakan  untuk mengubah bentuk  object  secara  distorsi,  terdapat 

beberapa fungsi zipper twister, dan lain-lain.

• Interactive Envelope Tool

Digunakan  untuk  mengubah  bentuk  object  mengikuti  kotak  editor 

envelope.

• Interactive Extrude Tool

Digunakan untuk menambahkan efek ketebalan / extrude.

• Interactive Drop Shadow Tool

Digunakan untuk menambahkan efek bayangan.

• Interactive Transperency Tool

Digunakan  untuk  mengkombinasikan  efek  gradasi  dengan 

Transparansi.



 Eyedropper Tool

Eyedropper Tool digunakan untuk mengambil sample warna dan memiliki Floating 

Bar :

• Paintbucket Tool

Digunakan  untuk  mengaplikasikan  warna  yang  diambil  dari 

Eyedropper.

 Outline Tool

Outline Tool berisi settingan garis, baik ketebalan, model garis dan lain-lain.

 Fill Tool

Fill Tool berisi settingan pewarnaan, baik blok, gradasi, texture maupun patern.

 Interactive Fill Tool [G]

Interactive Fill Tool digunakan untuk aplikasi Fill Tool ke object terutama gradasi.

Setelah Tutor kelompok 7 mempersentasikan modul, kemudian Tutor memberikan 

soal-soal Post Test untuk dikerjakan, tujuan mengerjakan ini adalah sebagai acuan bagi 

Tutor untuk menilai keberhasilan mereka dalam mempersentasikan materi.

Soal-soal Post Test yang diberikan oleh Tutor kelompok 7 sebagai berikut :

1. Buatlah logo SCTV dan Trans TV dengan menggunakan kreativitas anda, seperti 
berikut



langkah-langkahnya :

Penyelesaian :

1. Buatlah lingkaran terlebih dahuludengan memakai elipse tool untuk membuat logo 
SCTV dan beri warna biru.

2. Lalu duplicate-kan linkaran tersebut dengan memberi warna merah dan perkecil 
ukuran pada lingkaran ke-2, serta tumpuk lingkaran pertama dengan lingkaran ke-2.

3. Kemudian tumpukilah kembali dengan persegi, dengan member warna lain.

4. Klik pada arrange dan pilih shapping untuk memotong linkaran tersebut, maka akan 
tampil di sebelah kanan anda



lalu pilih trim dan beri centang pada source object(s), kemudian pilih persegi sebagai 
objek yang memotong objek lain yang di tumpukinya.klik trim.  

5. Arahkan kursor, lalu drag dari persegi ke lingkaran merah, lakukan hal yang sama 
dari persegi pada lingkaran biru dan dari lingkaran merah pada lingkaran biru. 

6. Bila sudah selesai, delete persegi tersebut dan perkecil lingkaran merah lalu tuliskan 
SCTV pada bagian bbawah objek agar sesuai dengan logo berikut.



7.   Klik warna merah, klik dan tahan fill tool , pilih fountain fill dialog

• Type : Radial
• Vertikal : 50
• Edge pad : 10
• Color from : red
• Color to : white

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat logo Trans TV

1. Buatlah pesegi empat berwarna biru dengan ukuran tertentu dan berikan angle of 
rotation 45.

 



2. Dengan menggunakan shape tool, tarik pojok dari kotak ke dalam agar pojok persegi 
itu bisa sedikit tumpul.

3. Duplicate-kan persegi tersebut dan kecilkan persegi yang ke-2 serta beri warna yang 
berbeda.

4. Pilih persegi ke-2 untuk memotong persegi yang pertama, dengan memakai trim, 
lalu drag kursor dari persegi ke-2 pada persegi pertama. Kemudian delete persegi 
ke-2.



5. Tambahkan persegi panjang berbentuk vertical pada bagian atas, lalu pilih 
keseluruhan objek tersebut dan klik arrangeshapingpilih weld. 

  

6. Kemudian buatlah persegi berbentuk horizontal dan tumpukkan ke objek yang sudah 
ada,pilih semua objek lalu arrangeshapingpilih trim.serta delete objek persegi.



7. Buat tulisan TRANS dan letakkan diantara persegi seperti berikut.

Tutor kelompok 7 dalam mempersentasikan modul mengenai Corel Draw 12 masih 

memiliki kekurangan diantaranya masih kurang variatif dalam menyampaikan materi, dalam 

mempersentasikan modul ini suara tidak terdengar sampai belakang, sehingga materi yang 

didapat tidak seberapa jelas.

Saran untuk Tutor kelompok 7 adalah dalam mempersentasikan materi yang akan 

dibawakan,  sebelumnya  harus  dipersiapkan  dengan  sebaik-baiknya  agar  lebih  variatif, 

sehingga persentasi yang dibawakan menjadi lebih menarik.



 


