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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Segala puji bagi Allah SWT., Pencipta dan pemelihara alam semesta. Shalawat dan salam 

semoga terlimpah bagi baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya yang 

setia hingga akhir masa. 

Tidak ada kata yang paling indah selain ucapan alhamdulillah atas limpahan karunia yang 

Allah berikan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Modul Praktikum Aplikasi 

Komputer 2 ini, meskipun proses belajar sesungguhnya tidak akan pernah berhenti. Modul 

Praktikum ini sesungguhnya bukanlah sebuah kerja  1 individu dan akan sulit terlaksana tanpa 

bantuan banyak pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu. Namun dengan segala 

kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

memberikan semangat dalam membuat Modul Praktikum ini sehingga penulis termotivasi untuk 

menggali informasi dari berbagai sumber untuk memperkaya khasanah pengetahuan. 

Modul Praktikum ini disusun selain bertujuan sebagai pedoman Praktik Aplikasi 

Komputer 2 juga dimaksudkan agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang materi Aplikasi 

Komputer khususnya pada semester 3,. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis 

harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Modul Praktikum ini. 

Akhirnya, Penulis berharap semoga Modul Praktikum ini menjadi sumbangsih yang 

bermanfaat bagi khasanah pengetahuan, khususnya bagi penulis sendiri. 

 

Bengkulu,  September 2014 

 

 

 

Penulis 
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BAB 1 
Microsoft Office PowerPoint ( Teknik Membuat Presentasi Interaktif ) 

 
 

Microsoft Office PowerPoint adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat file 
presentasi interaktif seperti presentasi produk, presentasi materi kuliah atau jenis presentasi 
lainnya. Tampilan utama Microsoft Office PowerPoint adalah sebagai berikut : 
 

 

Untuk dapat membuat presentasi yang bagus, menarik dan interaktif, kita bisa 
mempraktikkan beberapa tips berikut : 
1. Ganti bullet point dengan gambar dan kata kunci 

Menggunakan bullet point dan teks yang panjang dapat cukup sulit dicerna oleh audien 
karena audien harus bembaca teks satu per Satu. Menggunakan bullet point dan teks yang 
panjang membuat bosan dan jenuh audien. Gunakan gambar dan kata kunci yang mewakili 
pokok pikiran yang sedang dibahas. Gambar dan kata kunci akan mudah diingat, dan audien 
dapat menciptakan asosiasi dari gambar dengan kata kunci yang mewakilinya. 

2. Ringkas dan sederhanakan teks dalam presentasi 
Teks yang terlalu panjang akan susah dibaca dan dapat memecah konsentrasi audien antara 
mendengan penjelasan presenter dan membaca teks. Teks yang ringkas akan membuat 
pesan menjadi jernih, dan audien bisa tetap fokus kepada presenter setelah membaca slide. 

3. Ubah teks dengan gambar dan point singkat 
Jangan terlalu banyak menjelaskan sesuatu menggunakan teks yang panjang, karena audien 
akan sulit mengingat teks yang panjang. Jika memungkinkan usahakan membuat penjelasan 
tentang suatu topik dengan menggunakan gambar dan point-point yang mudah diingat. 
Hanya dengan gambar dan point singkat maka audien akan lebih mudah mengingatnya. 
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4. Ubah cara penyajian lebih unik dan menarik 
Sajikan slide yang anda buat dalam bentuk penyajian yang unik dan lebih menarik. Anda bisa 
menambahkan gambar animasi, atau menjelaskan sesuatu dalam bentuk bagan alur dan lain 
sebagainya. Menyajikan presentasi yang unik dan menarik lebih mudah diingat oleh audien. 

5. Posisikan gambar dengan tepat 
Posisi gambar yang kurang tepat akan terlihat sangat standar di mata audien, aturlah posisi 
gambar agar sesuai dan menarik dilihat.  

6. Tentukan timing pada efek atau animasi  
Jangan menggunakan terlalu banyak animasi atau efek, apalagi jika animasi atau efek 
tersebut berjalan terlalu lambat, hal ini dapat membuat bosan audien. Atur animasi dan efek 
agar sesuai dengan penyampaian presentasi sehingga audien tidak bosan menunggu. 

7. Atur Kontras dalam presentasi 
Perbedaan kontras antara background dan teks akan sangat berpengaruh dalam sukses atau 
tidaknya penyampaian informasi. Atur agar teks yang ingin disampaikan terlihat jelas dan 
tidak sulit dibaca oleh audien. 

 
Sebelumnya kita harus mengenal dan memahami menu-menu yang terdapat dalam 

Microsoft Office PowerPoint. Adapun menu-menu yang sering digunakan dalam membuat file 
presentasi antara lain : 
 
1. Tab Menu Home 

 
 
Membuat slide baru  Memberi efek bayangan pada teks  Mengatur  
 Mengubah Layout   Mengatur kerenggangan teks  Orientasi teks 
  Menghapus slide 
 

 
 
 

2. Tab Menu Insert 
 
 
Memasukkan tabel   Membuat Grafik   Memasukkan  
 Memasukkan Clipart   Memasukkan textbox  Simbol 
  Memasukkan Shape    Membuat Wordart 
 

 
 
 Membuat Smartart   Memasukkan Object   Memasukkan 

 Membuat Photo Album  Membuat header/footer                Sound 
 Memasukkan gambar  Membuat Link   Memasukkan Video 
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3. Tab Menu Design 
 
 
Mengatur ukuran slide  Memberi tema pada slide  
 
 

 
 
Mengatur orientasi slide    Mengatur background slide sesuai keinginan 
 
 
 

4. Tab Menu Animations 
 
 
Memberi efek animasi pada object slide        Mengatur pergantian transisi dengan klik 

Mengatur pergantian transisi dengan timer 
 

 
          

Memberi suara pada transisi 
Mengatur kecepanan transisi 

      Mengaplikasikan transisi ke seluruh slide 
    Memberi efek transisi antar halaman slide 
 
 
 

5. Tab Menu Slide Show 
 
 

Menampilkan slide dari awal                Mengatur resolusi layar 
  Menampilkan slide dari posisi tertentu Menggunakan presenter view  
 

 
 

Mengatur tampilan slide seperti perulangan,  Menampilkan slide dengan 2 monitor 
Halaman tertentu yang ingin ditampilkan dll 
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Tugas Post Test Praktikum 1 : 
 
Buatlah presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint 2007 sebanyak 5 slide/halaman yang 
menjelaskan tentang biodata pribadi anda masing-masing, presentasi harus mengandung teks, 
gambar, suara, animasi, transisi dan hyperlink ! 
 
 
Tugas Praktikum 1 : 
 
Buatlah presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint 2007 dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Tema bebas tapi tidak boleh berbau komersil atau melanggar Norma/SARA.   
2. Minimal 5 slide (halaman) 
3. Mengandung teks, gambar, suara, hyperlink, video 
4. Menggunakan animasi dan transisi yang menarik 
5. Hasil presentasi dipaparkan di depan audien pada pertemuan selanjutnya 
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BAB 2 
Microsoft Power Point ( Teknik Penyampaian Presentasi Yang Baik ) 

 
 

Sebagai presenter, kita harus mampu menyampaikan presentasi yang menarik dan dapat 
memukau audien. Berikut ini adalah beberapa teknik yang dapat di gunakan dalam 
menyampaikan presentasi agar presentasi yang kita sampaikan berjalan dengan sukses : 

 
1. Menggunakan slide yang baik dan menarik 

 
2. Menggunakan cerita yang menarik seperti pengalaman pribadi,  cerita orang yang inspiratif, 

cerita yang mengharukan, ataupun cerita lucu. 
 
3. Ajak audien berinteraksi karena presentasi sebenarnya adalah untuk audien, jangan 

berbicara sendiri tanpa mengajak audien terlibat. 
 
4. Ketika audien terlihat mulai bosan, menggunakan humor adalah cara efektif untuk memecah 

suasana. 
 
5. Menggunakan bahasa tubuh perlu dilakukan, ketika menyampaikan sesuatu, sampaikanlah 

dengan penuh penghayatan sehingga audien juga bisa merasakan. 
 
6. Menyampaikan presentasi tidak hanya sekedar menyampaikannya dengan cara membaca, 

seorang presenter harus memiliki semangat dan antusiasme diri. 
 
7. Setiap melakukan presentasi kita harus mengetahui kapan kita harus menggunakan jeda 
 
8. Lakukan perulangan pada kata-kata tertentu yang menurut anda harus diingat oleh audien 
 
9. Jadilah diri sendiri, karena dengan begitu kepercayaan diri anda akan meningkat dan dapat 

menyampaikan presentasi dengan baik. 
 
 
 
 
 
Tugas Post Test Praktikum 2 : 
 
Sampaikan hasil presentasi yang telah anda buat pada pertemuan sebelumnya di depan audien. 
Praktikkan teknik-teknik menyampaikan presentasi yang baik, menarik dan interaktif. 
Ajak audien untuk terlibat dalam penjelasan yang anda sampaikan.  
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BAB 3 
Microsoft Office Access ( Pengenalan Database ) 

 
 

Basis Data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk 
memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Database merupakan salah satu 
komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan 
informasi pada para pengguna atau user. 

Untuk mengelola database dibutuhkan aplikasi atau perangkat lunak yaitu DBMS (Database 
Management System). Contoh DBMS antara lain : Microsoft Office Access, Microsoft Foxpro, My 
SQL, Oracle, SQL Server, dll 
 

 
Gambar 1 :  ERD Database Rawat Inap pada Rumah Sakit 

 
 
Contoh Penggunaan basis data dalam dunia bisnis yaitu : 
1. Bank   : Pengelolaan data nasabah, accounting, dll 
2. Universitas  : Pengelolaan data Mahasiswa, alumni dan akademik 
3. Supermarket : Data produk, harga, dan stok barang 
4. Apotik/PBF : Data obat, produk kesehatan, data stok obat, harga, dll 
 
Alasan Menggunakan Sistem Basis Data : 
1. Untuk mengatasi kerangkapan data (redundancy data). 
2. Untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data. 
3. Untuk mengatasi kesulitan dalam mengakses data. 
4. Untuk menyusun format yang standar dari sebuah data. 
5. Untuk Penggunaan oleh banyak pemakai (multiple user). Sebuah database bisa 

dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna (multiuser). 
6. Untuk melakukan perlindungan dan pengamanan data. Setiap data hanya bisa diakses atau 

dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password 
terhadap masing-masing data. 

7. Agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan (view) abstraksi dari data. Hal ini 
bertujuan menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dan database 
dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer 
dan administratornya. 
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Kelebihan Sistem Basis Data antara lain :  
1. Kecepatan dan kemudahan (speed) 
2. Kebersamaan pemakai 
3. Pemusatan control data 
4. Efesiensi ruang penyimpanan (space) 
5. Keakuratan (Accuracy) 
6. Ketersediaan (availability) 
7. Keamanan (Security) 
8. Kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru 
9. Pemakaian secara langsung 
10. Kebebasan data (Data Independence) 
11. User view 
 
Kekurangan Sistem Basis Data antara lain : 
1. Lebih Mahal 
2. Proses backup cukup memakan waktu. 
3. Bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. 
4. Sistem lebih rumit, sehingga memerlukan tenaga spesial. 
 
Istilah-Istilah dalam Basis Data : 
1. Table (File) 

Sebuah tabel merupakan kumpulan data (nilai) yang dibentuk ke dalam baris (record) dan 
kolom (field). 

2. Field (Atribut) 
Field merupakan kolom dari sebuah tabel. Filed memiliki tipe data yang berfungsi 
mengelompokkan jenis record tertentu, contoh tipe data field : Autonumber,Number, Text, 
Memo, Hyperlink, OLE Object, Date/Time, Boolean, dll 

3. Record 
Record adalah baris dari suatu tabel. Record mendefinisikan satu data dalam database. 

4. Key 
Key merupakan suatu field yang dijadikan kunci dalam operasi tabel. Dalam konsep 
database, key memiliki banyak jenis diantaranya Primary Key, Foreign Key, Composite Key, 
dll. 

5. SQL 
SQL atau Structured Query Language merupakan suatu bahasa (language) yang digunakan 
untuk mengakses database. SQL sering disebut juga sebagai query. 

6. Relasi 
Relasi adalah hubungan antara tabel yang merepresentasikan hubungan antar obyek di 
dunia nyata. Relasi terdiri dari Relasi One to One, One to Many, Many to One, Many to 
many. 

7. Data 
Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan 
adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, 
matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan 
untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. 

8. Informasi 
Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun 
suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk 
menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai 
obyek dan informasi adalah suatu subyek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi 
juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data 
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Tugas Post Test Praktikum 3 : 
 
1. Apa yang dimaksud dengan tipe data dan jelaskan macam-macam tipe data yang terdapat 

pada Microsoft Office Access 2007 serta berikan contoh untuk masing-masing tipe data 
tersebut. 

2. Jelaskan pengertian tentang One to One, One to Many, Many to One, Many to Many, dan 
berikan contoh dari masing-masing relasi tersebut. 

 
 

Tugas Praktikum 3 : 
 
Carilah artikel tentang cara membuat database, tabel, dan relasi dengan menggunakan 
Microsoft Office Access 2007 disertai studi kasus atau contoh database yang dibuat ! 
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BAB 4 
Microsoft Office Access ( Database, Tabel dan Relasi ) 

 
 
 

Salah satu aplikasi DBMS yang dapat digunakan dalam membuat dan mengelola 
database adalah Microsoft Office Access 2007. Untuk menjalankan Microsoft Office Access 2007 
klik pada menu START  All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Access 2007. 
 
A. Membuat Database Baru 

Klik Office Button New Blank Database  Isi File Name  Tentukan Lokasi 
Penyimpanan  Klik tombol Create 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Membuka Database 
Klik Office Button  Open  Pilih File Database  Open 

 
 
C. Menyimpan Database 

Klik Office Button  Save  Simpan semua tabel. Form. Query atau report yang belum 
tersimpan 

 
 
D. Membuat Tabel 

Klik Tab Menu Create  Table  Akan muncul Table1 :Table  Klik kanan Table1 :Table  
Klik Design View  Tulis nama tabel  Klik OK  Akan Muncul Design View tabel yang 
telah dibuat tadi  Isi Field Name, Data Type, dan Field Properties, Primary Key yang telah 
ditentukan  Klik Kanan pada Nama Tabel  Klik Save  Klik kanan lagi pada Nama Tabel 
 Klik Close 
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E. Membuat Relasi Antar Tabel 
Klik Tab Menu Database Tools  Klik Relationships  Show Table  Blok semua tabel, lalu 
klik Add klik Close  Buatlah relasi antar tabel dengan cara Drag Primary Key Tabel 
pertama dan Drop pada Foreign Key di tabel kedua  Akan muncul Jendela Edit 
Relationship  Checklist pada pilihan “Enforce Referential Integrity”  Klik OK  Akan 
muncul garis yang memperlihatkan relasi yang telah dibuat  Klik kanan pada Relationship, 
Pilih Save  Klik kanan pada Relationship, Pilih Close 
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F. Mengisi Data pada Tabel 
Klik kanan pada nama tabel  Klik Open  Akan muncul tabel dalam bentuk Tabular  Isi 
data sesuai Field yang diminta  Klik kanan Nama tabel, Pilih Save  Klik kanan Nama 
tabel, Pilih Close 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Tugas Post Test Praktikum 4 : 
 
1. Buatlah database baru dengan nama database “namaanda” 
2. Buat tabel “tabelmahasiswa” dengan filed-field sebagai berikut : 

Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 
Nim 
Nama 
JenisKelamin 
TempatLahir 
TanggalLahir 
Agama 
Alamat 
NamaAyah 
NamaIbu 
NoHp 

Text 
Text 
Text 
Text 
Data/Time 
Text 
Text 
Text 
Text 
Text 

10 
50 
10 
50 
Short date 
10 
100 
50 
50 
13 

PK, Required 
Required 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Required 

 
3. Buat tabel “tabelbuku” dengan filed-field sebagai berikut : 

Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 
KodeBuku 
JudulBuku 
Pengarang 
Penerbit 
TahunTerbit 
JumlahBuku 
Stok 

Text 
Text 
Text 
Text 
Text 
Number 
Number 

10 
100 
100 
50 
5 
Long integer 
Long integer 

PK, Required 
Required 
- 
- 
- 
Required 
Required 
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4. Buat tabel “tabelpeminjaman” dengan filed-field sebagai berikut : 
Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

KodeTrx 
TglTrx 
Nim 
KodeBuku 
BatasPinjam 
TglKembali 
Denda 

Text 
Data/Time 
Text 
Text 
Data/Time 
Data/Tame 
Currency 

10 
Shot Date 
10 
10 
Shot date 
Shot date 
Standard 

PK, Required 
Required 
Required 
Required  
Required  
- 
- 

 
5. Buat relasi antar tabel yang telah dibuat sebelumnya ! 
6. Isi tabel “tabelmahasiswa” sebanyak 2 buah data, data pertama adalah data anda, data 

kedua adalah data teman yang duduk di samping anda ! 
7. Isi tabel “tabelbuku” sebanyak dua data yaitu : 

 
 

8. Isi tabel peminjaman dengan ketentuan sebagai berikut :  
Pada hari ini anda sendiri yang meminjam buku Pengantar Aplikom, buku tersebut harus 
dikembalikan 3 hari setelah hari ini. Catatlah transaksi ini dengan Kode Transaksi TRX00001. 
 
 

 
 
 
 
Tugas Praktikum 4 : 
 
Carilah artikel tentang cara membuat form, query, dan report dengan menggunakan Microsoft 
Office Access 2007 disertai studi kasus atau contoh database yang dibuat ! 
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BAB 5 
Microsoft Office Access ( Form ) 

 
 

Untuk mempermudah user dalam mengolah data serta memperoleh informasi dengan 
cepat, Microsoft Office Access memiliki fasilitas yang bisa kita gunakan seperti Form, Query dan 
Report.  

 
A. Membuat Form 

1. Membuat desain awal form dengan menggunakan Form Wizard 
Klik Menu Create  More Forms  Form Wizard  Pilih Tables/Queries yang diinginkan 
 Pindahkan Available Fields yang diinginkan ke kotak Selected Fields  Klik Next, Pilih 
Columnar  Klik Next, Pilih Template yang diinginkan  Klik Next, Tuliskan Nama Form 
 Klik Finish. 
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2. Menambahkan Tombol pada Form 
Masuk ke Design View dengan cara :  
Klik kanan Form yang diinginkan  Klik Design View  Akan muncul tampilan design 
dan menu-menu yang digunakan untuk design form. 
Pada tampilan Design View : 
Klik menu Button  Drag & Drop pada posisi tombol yang diinginkan pada form  Akan 
muncul Dialog Command Button Wizard  Pilih jenis tombol yang diinginkan, klik Next 
 Pilih Jenis tombol (Text/Picture)  Klik Finish. 
 

 
 

  
 

 
 
Tombol-Tombol yang sering digunakan pada form : 
 
Record Navigation :  
Go To First Record, Go To Previous Record, Go To Next Record, Go To Last Record 
 
Record Operation : 
Add New Record, Save Record, Undo Record, Delete Record 
 
Form Operation : 
Refresh Form Data, Close Form 
 
Anda bisa menambah tombol-tombol lainnya sesuai kebutuhan. 
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3. Menambahkan List  Box ke dalam Form 
Pada tampilan Design View : 
Klik menu List Box  Drag & Drop pada posisi List Box yang diinginkan pada form  
Akan muncul Dialog List Box Wizard  Pilih I want the list box to look up the value in 
table or query, klik Next  Pilih Tabel atau query yang diinginkan, klik Next  
Pindahkan Available Fields yang diinginkan ke kotak Selected Fields, klik Next  
Hilangkan Checklist Hide Key Column  Klik Finish. 
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4. Membuat form menjadi Pop Up 
Pada tampilan Design View : 
DoubleKlik pada area kosong disamping form  ubah pengaturan Pop Up pada Property 
Sheet menjadi “Yes” 

 
 

5. Menyimpan dan membuka Form 
Menyimpan Form : 
Klik kanan pada nama form  pilih Save  Pilih Close 
 

 
 
Membuka Form : 
Klik kanan pada nama form  pilih Open  Akan muncul tampilan Form yang siap 
dioperasikan. 
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B. Mengisi Data di Form 
Setelah selesai membuat form, kita dapat melakukan input data, edit data, dan hapus data 
melalui form yaitu dengan cara sebagai berikut : 
Menambah data baru  : Klik tombol Add New  Isi data  Klik tombol Save 
Mengedit data  : Cari record yang ingin di edit  edit data  Klik tombol Save 
Menghapus data  : Cari record yang ingin di edit  Klik tombol Delete 
 

 
 
 
 
Tugas Post Test Praktikum 5 : 
 
Lanjutkan praktikum minggu sebelumnya dengan membuat form dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
1. Buatlah Form Input Data Mahasiswa (Menggunakan semua field di tabel mahasiswa) 
2. Buatlah Form Input Data Buku Mahasiswa (Menggunakan semua field tabel buku) 
3. Buatlah Form Peminjaman Buku (Field yang digunakan adalah KODETRX, 

TGLTRX,NIM,KODEBUKU,BATASPINJAM dari tabel peminjaman) 
4. Buatlah Form Pengembalian Buku (Menggunakan semua field di tabel peminjaman) 
5. Masukkan data mahasiswa melalui form dengan NIM = 12010099, Nama = BEJO, data field 

lainnya bebas 
6. Masukkan data buku melalui form dengan KODEBUKU = BK00003, JUDULBUKU = RAHASIA 

ALAM, data field lainnya bebas 
7. Masukkan data melalui form jika pada hari ini BEJO ingin meminjam buku RAHASIA ALAM 

dan batas pengembalian 3 hari setelah peminjaman dan catat dengan no transaksi 
TRX00003 

8. Update data transaksi TRX00003 melalui form jika BEJO mengembalikan buku RAHASIA 
ALAM lebih 2 sehari dari tanggal yang ditentukan, hitung denda jika denda per harinya = 
Rp.5000 dan simpan 
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BAB 6 
Microsoft Office Access ( Query dan Report ) 

 
 
 

A. Membuat Query 
Query adalah semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database dimana 
data bisa diambil dari satu tabel bahkan lebih dari table-tabel yang saling berhubungan di 
database 
 
Langkah-langkah membuat query pada Microsoft Access 2007 : 
Klik menu Create  Query Design  maka akan muncul dialog Show Table  Blok semua 
table yang dibutuhkan, klik Add  klik Close  Akan tampil table yang telah dimasukkan 
tadi  Masukkan kolom-kolom yang diinginkan Klik Run untuk melihat hasil query yang 
dibuat  Jika belum sesuai klik kanan pada Query pilih Design View untuk melakukan 
editing kembali  Jika sudah sesuai, klik Save, Tuliskan nama query yang diinginkan, klik OK 
 klik Close. 
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Selain dengan cara di atas anda juga bisa membuat Query melalui SQL View, namun 
sebelumnya anda harus menguasai kode atau syntax SQL ( Structured Query Language ). 
Contoh Kode SQL untuk menampilkan Query yang sama dengan Query di atas : 
 
SELECT  
TabelPeminjaman.KODETRX, TabelPeminjaman.TGLTRX, 
TabelPeminjaman.NIM, TabelMahasiswa.NAMA, 
TabelPeminjaman.KODEBUKU, TabelBuku.JUDULBUKU 
FROM  
TabelMahasiswa, TabelPeminjaman, TabelBuku 
WHERE 
TabelBuku.KODEBUKU = TabelPeminjaman.KODEBUKU 
AND TabelMahasiswa.NIM = TabelPeminjaman.NIM; 
 

B. Membuat Report 
Report adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk membuat laporan dari table atau query 
yang telah dibuat sebelumnya dan dapat dicetak atau di print. 
 
Langkah-langkah membuat Report pada Microsoft Access 2007 : 
KLik menu Create  Klik Report Wizard  akan muncul dialog Report Wizard  Pilih query 
atau table yang ingin dijadikan Report  Pindahkan Available Fields yang diinginkan ke 
kotak Selected Fields, Klik Next  Pilih cara menampilkan data, klik Next Pilih 
Pengelompokan data jika diinginkan, klik Next  Pilih Sorting data jika diinginkan, klik Next 
 Atur Layout, klik Next  Pilih template, klik Next Tulis nama report yang diinginkan  
KLik Finish  Report Standar berhasil dibuat. 
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Untuk mengatur tampilan dan opsi lain pada Report dapat dilakukan melalui menu 
Design View dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
Klik kanan pada report yang ingin diatur  klik Design View Atur Judul, Lebar Kolom, atau 
pengaturan lain yang dianggap perlu  DoubleClick pada area kosong di Design View  
Atur Pop Up menjadi “Yes”  Jika sudah dianggap cukup, klik kanan pada nama Report  
klik Save  Untuk melihat hasil Report yang telah diedit klik Report View  untuk 
menutup, klik Close. 
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Tugas Post Test Praktikum 6 : 
 
1. Masukkan data mahasiswa melalui form dengan NIM = 12010100, Nama = UNTUNG, data 

field lainnya bebas 
2. Masukkan data melalui form jika pada hari ini UNTUNG ingin meminjam buku RAHASIA 

ALAM dan batas pengembalian 5 hari setelah peminjaman dan catat dengan no transaksi 
TRX00004 

3. Buatlah Query menampilkan daftar seluruh data peminjaman (KODETRX, TGLTRX, NIM, 
NAMA, KODEBUKU, JUDULBUKU, BATASPINJAM) 

4. Buatlah Query menampilkan daftar seluruh data pengembalian (KODETRX, TGLTRX, NIM, 
NAMA, KODEBUKU, JUDULBUKU, BATASPINJAM, TGLKEMBALI, DENDA) 

5. Buatlah query untuk menampilkan Nama dan Judul Buku yang dipinjam oleh BEJO 
6. Buatlah query untuk menampilkan NIM, NAMA, ALAMAT orang yang meminjam buku 

RAHASIA ALAM 
7. Buatlah Laporan Data Mahasiswa 
8. Buatlah Laporan Data Buku 
9. Buatlah Laporan Data Peminjaman ( Hanya buku yang dipinjam dan belum dikembalikan ) 
10. Buatlah Laporan Data Pengembalian ( Hanya buku yang sudah dikembalikan ) 
11. Buatlah Laporan Seluruh Data Transaksi ( Peminjaman dan Pengembalian ) 
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BAB 7 
Corel Draw ( Pengenalan Corel Draw ) 

 
Corel Draw adalah salah satu software paling popular yang digunakan dalam dunia 

digital, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat desain grafis, seperti logo, spanduk, 
pamphlet, brosur, dan bentuk gambar digital lainnya. 
 
 
A. ToolBox Corel Draw 

Toolbox adalah menu utama yang harus dikuasai oleh graphic designer dalam membuat 
sebuah desain grafis. Menu-menu pada toolbox adalah sebagai berikut : 
 

 
1. Pick Tool  
2. Shape Tool 
3. Crop Tool 
4. Zoom Tool 
5. Freehand Tool 
6. Smart Fill Tool 
7. Rectangel Tool 
8. Elipse Tool 
9. Polygon Tool 
10. Basic Shapes Tool 
11. Text Tool 
12. Table Tool 
13. Paralel Dimension Tool 
14. Straight Line Connector Tool 
15. Blend Tool 
16. Color Eyedropper Tool 
17. Outline Pen 
18. Fill Tool 
19. Interactive Fill Tool 
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1. Pick Tool  
 

tool ini memiliki ikon seperti cursor mouse pada setting 
defaultnya. Berfungsi untuk menyeleksi atau memilih 
objek. 

 
 

2. Shape Tool 
 

berfungsi mengedit garis atau objek dengan manipulasi titik. 
Memiliki shortcut dalam keyboard F10. Shape tool ini sendiri 
dibagi menjadi 3 jenis lagi yaitu : 
• Smudge Brush : Untuk mengubah objek gambar dengan 
menarik garis tepi. 
• Roughen Brush : Untuk mendistorsi objek gambar dengan 

menarik garis tepi. 
• Free Transform : Untuk mengubah bebas seperti : menggunakan rotasi, mengubah ukuran, 
memiringkan objek, dll. 
 
3. Crop Tool 

 
berfungsi untuk menghilangkan bagian yang tidak 
diinginkan dalam objek. Crop tool juga memiliki 3 jenis lagi : 
• Knife : untuk memotong objek menjadi dua bagian 
terpisah. 
• Eraser : untuk menghapus area yang tidak diinginkan 
dalam objek. 

•Virtual Segment Delete : untuk menghapus suatu bagian objek yang berada dalam 
persinggungan. 
 
4. Zoom Tool 

 
berfungsi untuk mengubah tingkat / level pembesaran jendela 
dokumen corel yang sedang kita buka. Ini sangat bermanfaat untuk 
mengedit objek yang terlalu kecil atau objek yang terlalu besar, 
sehingga tampilan objek sesuai dengan mata kita. Ada satu lagi jenis 

dari zoom tool ini yaitu Pan Tool. 
•Pan tool berfungsi untuk menggeser tampilan area/objek tanpa mengubah tingkat zoom level. 
 
5. Freehand Tool 
 

tool corel draw yang berfungsi menggambar kurva (garis 
lengkung) dan garis lurus dalam segmen. Memiliki tombol 
shortcut F5 di keyboard anda. Freehand tool ini dibagi dalam 7 
jenis lagi yaitu : 
• 2-point line tool : untuk menggambar garis lurus dari satu titik 
(titik awal) ke satu titik yang lain (titik akhir). 
• Bezier tool : menggambar garis lengkung dalam segment 
dalam satu waktu. 
• Artistic media tool : menambahkan efek brush, spray dan 
kaligrafi dengan menggunakan kursor pen dengan bebas. 
Banyak efek-efek yang mungkin anda sukai dalam tool yang 

satu ini. 
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• Pen tool : menggambar garis lengkung dalam segmen dan melihat/meninjau masing-masing 
segmen yang telah kamu buat. 
• B-spline tool : menggambar garis lengkung dengan mengkontrol setting titik (point) tanpa 
merusak segmen. 
• Polyline tool : menggambar sambungan garis lurus atau garis lengkung secara continue (terus 
menerus) dalam satu action. 
• 3-point curves tool : menggambar garis lengkung dengan cara mendrag dari titik awal , titik 
akhir dan memposisikan pada titik tengah. 
 
6. Smart Fill Tool 

 
berfungsi untuk membuat objek dari tumpang tindih area 
lali mengisikannya dengan warna atau tekstur. Tool ini 
memiliki satu jenis lagi yaitu smart drawing tool. 
• Smart Drawing tool : untuk mengubah / mengkonversi 

coretan pointer yang kamu gambar menjadi bentuk wujud objek (basic shapes) atau garis kurva 
yang halus. 
 
7. Rectangle Tool 

 
untuk menggambar bentuk persegi empat atau kotak hanya 
dengan drag dan klik mouse kamu. Memiliki satu jenis lagi 
yaitu 3-point rectangle tool. 
• 3-Point Rectangle tool : berfungsi untuk membentuk 

persegi empat dan kotak dengan menyusun nya per titik. 
 
8. Ellipse Tool 

 
berfungsi untuk menggambar elips dan lingkaran hanya dengan 
drag dan klik mouse kamu. Juga memiliki satu jenis lagi yaitu 3-
point ellipse tool. 

• 3-Point Ellipse tool : untuk menggambar elips dan lingkaran dengan menyusun nya per titik. 
 
9. Polygon Tool 
 

berfungsi untuk menggambar bentuk persegi banyak, hanya 
dengan drag dan klik mouse. Memiliki turunan 4 macam tools, 
yaitu : 
• Star tool : untuk menggambar berbagai macam bentuk 
bintang. 
• Complex Star tool : untuk menggambar bentuk bintang yang 
memiliki banyak potongan sisi. 

• Graph Paper tool : untuk menggambar bentuk kisi-kisi / susunan kotak-kotak seperti jala-jala. 
• Spiral tool : untuk menggambar lingkaran spiral secara simetris atau logaritmis. 
 
10. Basic Shapes Tool 
 

berfungsi untuk mempermudah/mempercepat proses 
menggambar bentuk segitiga, lingkaran, silinder, love/hati, 
dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lainnya. Memiliki 
turunan 4 macam tools, yaitu : 
•Arrow shapes tool : untuk menggambar bentuk tanda 
panah dalam berbagai variasi 
•Flowchart shapes tool : untuk memudahkan menggambar 
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suatu bagan (chart) 
•Banner shapes tool : untuk menggambar bentuk pita atau bentuk ledakan 
•Callout shapes tool : untuk menggambar bentuk balon bicara (ilustrasi bicara) dan label 
 
11. Text Tool 

 
untuk membuat tulisan di area gambar baik berfungsi 
sebagai tulisan artistic maupun keterangan. 

 

 
12. Table Tool 

 
untuk membuat tabel, memilih dan mengedit table. 
 
 
 
 
 

 
13. Parallel Dimension Tool 

 
untuk menggambar garis miring menjadi bidang 
dimensi. Memiliki beberapa tool yang mirip yaitu : 
• Horisontal dan Vertikal Dimension tool : untuk 
mempermudah menggambar garis menjadi dimensi 
secara horizontal dan vertical. 
• Angular Dimension tool : untuk mempermudah 
menggambar garis menjadi dimensi sudut / 
berbentuk siku-siku. 

• Segmen Dimension tool : menampilkan jarak antara titik awal dan akhir antara satu atau 
banyak segmen. 
•  3Point-Callout : menggambar callout dengan dua segmen dan garis depan. 
 
14. Connector Tool 

 
menggambar garis untuk menyambungkan dua 
objek. Ada beberapa macam tipe tool ini yaitu : 
• Straight – Line : membuat garis lurus untuk 
menyambungkan dua objek. 
• Right – Angle : membuat garis sudut siku-siku 
secara lurus untuk menyambungkan dua objek. 

• Right – Angle Round : membuat garis sudut siku-siku secara melengkung untuk 
menyambungkan dua objek. 
•    Edit Anchor : untuk mengubah atau mengedit titik point objek yang sudah ada. 
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15. Blend Tool 
 
•  Blend tool : peralatan gambar dalam coreldraw yang berfungsi 
untuk menyatukan objek dengan menciptakan banyak objek dan 
warna yang bertempat di tengah-tengah. 
•   Contour tool : berfungsi untuk merangkai sejumlah bentuk objek 
yang konsentris dengan menyebar kedalam atau keluar dari suatu 
objek. 
• Distort tool : berfungsi untuk mengubah objek dengan 
mendorong atau menarik sehingga membentuk efek zipper atau 
twister. 

•   Drop shadow tool : untuk membuat bayangan dibelakang atau disamping objek. 
•  Envelope tool : berfungsi untuk merubah bentuk objek menjadi sebuah amplop dengan drag 
titik-titik tertentu. 
•   Extrude tool : untuk membuat objek menjadi ilusi effek 3D yang mendalam. 
•  Transparency tool : untuk membuat efek transparan yaitu hanya sebagian objek yang tampak. 
 
16. Color Eye Dropper Tool 

 
berfungsi untuk mengambil contoh suatu warna objek dan 
mengaplikasikan atau menyalin warna tersebut dalam objek 
yang lain. 

 
17. Outline Pen Tool 

 
berfungsi untuk memberikan garis tepi suatu objek. Didalam tool 
ini kita juga bisa mengatur jenis, besar maupun warna dari garis 
tepi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 
18. Fill tool 

 
berfungsi untuk memberikan warna suatu bentuk objek. 
Ada 5 jenis fill yang bisa kita pakai yaitu : 
•  Uniform fill : memberikan warna-warna solid pada objek 
• Fountain fill : memberikan warna dengan gradiasi 
(campuran warna) pada objek 
• Pattern fill : mengisi objek dengan pola-pola warna atau 
dengan warna suatu gambar yang kamu miliki. 
• Texture fill : mengisi objek dengan warna bertexture yang 
sudah tersedia. 
• PostScript fill : mengisi objek dengan warna-warna yang 

rumit atau biasa kita sebut PostScript. 
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B. Membuat Document Baru 
Klik menu File  Klik New  Akan muncul lembar kosong 
 

 
 

C. Membuka Dokumen 
Klik menu File  Klik Open  Pilih file yang ingin dibuka  Klik Open 
 

D. Mengatur Ukuran Dokumen 
Klik menu Layout  Klik Page Setup  Atur Setingan Dokumen  Klik OK 

 
E. Menyimpan Dokumen 

Klik menu File  Klik Save/Save As  Ketik nama file yang diinginkan, dan tentukan lokasi 
penyimpanan  KLik Save 

 
F. Export Dokumen Menjadi Gambar/Image 

Klik menu File  Export  Ketik nama dan tipe file yang diinginkan, dan tentukan lokasi 
penyimpanan  Klik Export  Atur Pengaturan Export  Klik OK 
Tipe file yang sering digunakan adalah : 
.JPG : file gambar dengan backround 
.PNG : file gambar tanpa backround / gambar dengan background transparan 

 
G. Mencetak Dokumen 

Klik menu File  Print Preview  Atur margin kertas dan penyesuaian besar dokumen 
pada lembar cetak  Klik Print 

 
H. Membuat Power Clip 

Buat dua buah shape ( Bintang dan Lingkaran ) kemudian beri warna yang berbeda 
Klik Shape bintang  Klik menu Effect  Klik Power Clip  Klik Place Inside Container   
Klik pada shape lingkaran  Shape bintang akan masuk ke dalam shape lingkaran  Klik 
kanan shape, pilih Edit Contents  Atur posisi shape bintang yang berada di dalam lingkaran 
Klik Kanan Shape   Klik Finish Editing This Levels. 

                                                  
     Awal           Proses      Hasil 
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Tugas Post Test Praktikum 7 : 
 
Buatlah gambar dibawah ini dengan menggunakan Corel Draw ! 
 

 

 

Tugas Praktikum 7 : 
 
Carilah 5 buah Logo/Lambang di internet kemudian cetak kelima logo/lambang tersebut dalam 
satu lembar kertas (Berwarna). Kemudian bawa pada praktikum selanjutnya ! 
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BAB 8 
Corel Draw ( Membuat Logo ) 

 
A. Shaping 

Shaping merupakan salah satu fasilitas  yang terdapat di Corel Draw yang digunakan untuk 
memodifikasi bentuk suatu objek dengan cara menggabungkan, memotong, atau mencari irisan 
antar objek tersebut. 

 
Langkah-langkah melakukan shaping : 
 
1. Kita buat objeknya terlebih dahulu. Objek pertama adalah persegi dan objek kedua adalah 

lingkaran sempurna. Gunakan tool Rectangle dan Ellipse tool untuk membuat kedua ojek 
tersebut, sambil menekan tombol keyboard CTRL + klik dan drag via tool tersebut agar 
objek menjadi benar-benar persegi dan lingkaran. 

2. Warnai objek tersebut dengan warna merah untuk lingkaran dan kuning untuk persegi. 
Aktifkan snap to objek dan pindah posisi tengah lingkaran di unjung pojok bawah kanan 
persegi. 
 

 
 

3. Pilih objek lingkaran menggunakan pick tool kemudian sambil menekan tombol SHIFT klik 
objek persegi, sehingga keduanya terseleksi. 

4. Property bar berubah dan siap kita lakukan operasi objek. 
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Weld :  
Digunakan untuk menggabungkan objek, warna akan berubah sesuai dengan objek 
terakhir terpilih. 

Trim :  
Digunakan untuk memotong objek yang menumpuk (pemotong adalah objek 
pertama/awal yang dipilih) 

Simplify :  
Digunakan untuk menyederhanakan objek menumpuk (hasil mirip trim), dengan simplify 
objek terseleksi lebih dari dua tidak menjadi masalah dengan hasil mirip trim. Sedangkan 
trim tidak bisa digunakan untuk opsi ini. 

Front Minus Back :  
Digunakan untuk memotong objek, objek pertama dipilih adalah bagian yang akan tetap 
ada, objek terpilih ke-dua akan dihilangkan. 

Back Minus Front :  
Digunakan untuk memotong objek, objek pertama dipilih adalah bagian yang akan 
dihilangkan, objek terpilih ke-dua akan tetap ada. 

Create new objek… :  
Digunakan untuk membuat objek dari keseluruhan tepi objek terpilih. 

Combine :  
Digunakan untuk menggabung objek terpilih (menumpuk), hasil tumpukan akan secara 
otomatis dihilangkan (berlubang). Warna akan berubah sesuai dengan objek terakhir 
terpilih. 

 
 
 
B. Knife tool 

Arahkan cursor mouse pada salah satu outline dan klik tahan (drag), Drag ke bagian outline 
yang lain, Object akan terpotong, coba geser salah satu object yang terpotong dengan Pick Tool. 
 

 
 
 
 
C. Eraser tool (X) 

Klik tahan Eraser tool, Drag sesuai dengan kemauan dan akan menghasilkan potongan acak. 
Jika ingin hasil potongan lurus, caranya Klik lepas cursor dan drag pada sisi object yang lain dan 
klik, hasilnya seperti gambar dibawah ini : 
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Tugas Post Test Praktikum 8 : 
 
1. Buatlah 3 dari 5 desain logo yang sudah anda cetak sebelumnya, buat dengan 

menggunakan Corel Draw ! 
2. Export ketiga logo yang anda buat tersebut masing-masing menjadi image dengan 

background transparan, sehingga 1 logo menjadi 1 image 
3. Simpan dokumen yang telah dibuat ke dalam file .CDR (Corel Draw) 
 
 
 
Tugas Praktikum 8 : 
 
Carilah logo perusahaan, foto dan biodata diri, no contact ( boleh milik pribadi ), kemudian 
bawa pada praktikum selanjutnya dalam bentuk softcopy ( File ) 
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BAB 9 
Corel Draw ( Membuat Kartu Nama ) 

 

A. Teknik Pewarnaan 
Pewarnaan atau juga disebut dengan coloring menjadi suatu hal yang sangat penting dalam 

dunia desain. Karena perpaduan warna yang baik akan menghasilkan desain yang baik pula.  
 
Uniform Fill merupakan pewarnaan dengan satu warna saja. Untuk melakukan pewarnaan 

dengan satu warna, caranya sebagai berikut : 

1. Klik kiri pada color palette yang berada di kanan workspace. Jika ingin menambahcolor 
palette pada workspace tinggal pilih window > color palettes 

2. Kedua melalui Uniform Fill pada toolbox. Pilih objek lalu gunakan tool uniform fill atau 
tekan Shift+F11,dan akan keluar panel uniform fill. 

3. Pewarnaan juga bisa melalui status bar . Pilih objek dan double klik status bar yang berada 
di pojok kanan workspace. Gambar kaleng untuk pewarnaan objek dan gambar pena untuk 
pewarnaan serta pemilihan model outline. 

 
 

Untuk Gradasi warna dalam CorelDraw dapat dilakukan dengan cara berikut 

1. Pilih objek  lalu gunakan tool interactive fill, klik dan drag pada objek. Hasilnya gradasi 
warna akan tercipta hitam ke putih (default) 
o Untuk mengubah warna gradasi , bentuk gradasi, atau seberapa dominan warna tinggal 

ubah melalui property bar 
o Untuk penambahan warna dalam gradasi, double klik di garis antara warna pertama dan 

kedua 
2. Cara kedua menggunakan Fountain Fill atau tekan F11. Sama halnya uniform fill,jika 

menggunakan tool ini maka akan keluar panel lengkap gradasi dan bisa di kreasikan sendiri. 
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Sedangkan warna outline yang secara default warna hitam, Anda dapat merubah warnanya 
dengan cara : 

1. Klik kanan pada pada color palette yang berada di kanan workspace 
2. Cara kedua dapat melalui outline color dialog atau tekan Shift+F12 dan akan keluar panel 

yang disana kita dapat memilih warna yang sesuai. 
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B. Teknik Transparansi 
 

Untuk membuat efek transparan dengan coreldraw pada objek dan teks, ada beberapa cara 
yang bisa digunakan, menggunakan Interactive Transparency Tool atau menggunakan Fasilitas 
Convert to Bitmap . 

    
Interactive Transparency Tool 

 
kita cukup menggunakan Tool yang bernama Transperancy Tool yang berada di Tool Box, Tool 
ini ber icon gelas seperti pada gambar di bawah ini : 
 

 
 
Untuk mengubah pengaturan Transparan objek di coreldraw  bisa menggunakan pengaturan-
pengaturan Preset yang sudah ada, atau kita bisa mengubah sesuai keinginan kita dengan 
menyeret tool transparan pada objek yang akan ditransparan. 

 

             
 
 
Convert to Bitmap 
 
Tool ini digunakan untuk menghilangkan beberapa bagian dari object, contoh untuk 
menghilangkan background foto seseorang sehingga hanya object orangnya saja yang diambil. 
 
Cara menggunakan tool ini adalah sebagai berikut : 
Klik Object yang ingin ditransparankan  Klik menu Bitmaps > dan klik Convert to Bitmap  
Maka muncul dialog Convert to Bitmap, beri tanda centang pada Transparent background  
Klik menu Bitmaps  klik Edit Bipmap  Sehingga aplikasi Corel PHOTO-PAINT terbuka  
Hilangkan background atau object yang ingin ditransparankan  Tutup aplikasi Corel PHOTO-
PAINT maka akan otomatis menuju corel draw kembali dan object sudah menjadi transparan. 
 

Pada menu bitmaps, banyak terdapat menu-menu yang bisa digunakan untuk menambahkan effek 
pada object seperti efek Blur, 3d Effect, Camera, Distort, dan efek lainnya. 
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Tugas Post Test Praktikum 9 : 
 
1. Buatlah Desain Kartu Nama dengan ukuran 8,5 Cm x 5 Cm Menggunakan Corel Draw 

dengan memilih salah satu contoh desain di bawah ini ! 
 

 
 
2. Lengkapilah desain kartu nama tersebut dengan logo perusahaan, foto dan biodata diri 

serta no contact yang sudah anda persiapkan pada Tugas Praktikum 8 
3. Export hasil desain Kartu Nama anda ke dalam Image/Gambar 
4. Simpan File Project ke dalam format .CDR 
 
 
 
 
 
Tugas Praktikum 9 : 
 
Carilah 2 buah brosur atau pamphlet full color dalam bentuk hardcopy / cetakan dengan ukuran 
1 lembar kertas, bawa pada praktikum selanjutnya. 
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BAB 10 
Corel Draw ( Membuat Brosur atau Pamflet ) 

 
 
 

Brosur merupakan salah satu media promosi yang efektif untuk memperkenalkan suatu 
produk dan jasa. Ketika membuat brosur ada beberapa keuntungan yang didapatkan, salah 
satunya yaitu bisa menghemat biaya seminim mungkin. Berbeda ketika melakukan promisi iklan 
di televisi yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Membuat brosur juga salah 
satu cara yang efesien memperkenalkan suatu produk. Baik konsumen maupun calon konsumen 
akan lebih memahami detail informasi produk melalui brosur yang dibuat. 

 

 
 
Brosur dengan desain keren tentu akan membuat calon pembeli lebih tertarik untuk 

mengetahui produk dan jasa yang ditawarkan. Lain halnya dengan brosur yang didesain kurang 
baik kemungkinan calon pembeli kurang meminati untuk mengetahui informasi produk di 
brosur tersebut. Untuk itulah, jika Anda hendak membuat brosur ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan agar brosur tidak sekedar selebaran kertas, brosur harus dikemas dan didesain 
dengan baik agar pembaca tertarik untuk membaca pesan yang disampaikan.  
 
1. Putuskan Konsep, Tema dan Struktur Brosur 

Sebelum Anda mulai mendesain brosur, tentukan tujuan dan target konsumen dari brosur 
yang akan disebar tersebut. Apakah itu untuk pemasaran jasa atau untuk mengiklankan 
produk? Anda perlu tahu tujuan pertama. Pelajari semua informasi yang diperlukan tentang 
produk atau jasa di brosur tersebut sehingga Anda dapat memilih desain yang tepat untuk 
itu. Anda juga harus ingat bahwa desain grafis adalah desain komunikasi. Pastikan bahwa 
Anda akan memberikan “pesan” secara langsung kepada mereka melaui brosur. 

2. Unik dan Kreatif 
Hal ini menjadi penting karena dengan desain brosur yang unik dan kreatif, orang bisa 
dengan mudah mengenalinya. Pelajari contoh brosur perusahaan lain dalam merancang 
brosur mereka. Pikirkan sebuah desain yang berbeda dan unik dari brosur lainnya. Gunakan 
kreativitas Anda untuk membuatnya menjadi menarik. Tentu saja klien Anda pasti akan 
senang jika Anda menawarkan desain yang otentik dan menarik.   

3. Ukuran Cetak 
Ketahui Ukuran Cetakan Dalam mendesain brosur, penting sekali Anda mengetahui ukuran 
kertas cetak, jika ukuran cetak tidak sesuai dengan desain maka desain anda menjadi sia-
sia. 
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4. Gunakanlah Bleed 
Bleed dapat dikatakan sebagai bagian area desain di luar garis potong yang bermanfaat 
untuk mengantisipasi rendahnya tingkat akurasi pada saat hasil cetak dipotong / disisir. 
Bleed berfungsi untuk meminimalisir agar pada saat pemotongan kertas semua bagian 
desain secara utuh tidakberkurang dan tentunya hasilnya sesuai dengan ukuran yang 
sebenarnya. Jadi jika Anda ingin membuat brosur, jangan lupakan hal ini. 

5. Gunakan Resolusi Tinggi 
Desain brosur akan terlihat keren jika Anda akan menggunakan resolusi tinggi dalam layout 
brosur Anda. Jika Anda mencetak desain dengan resolusi rendah, gambar brosur akan 
terlihat kasar dan kabur. Mungkin terlihat baik pada monitor komputer Anda namun 
berbeda jika kita lihat hasilnya di pencetakan. Anda harus menggunakan setidaknya 300 dpi 
untuk mendapatkan hasil cetak yang tajam dan jernih. 

6. Penggunaan Font 
Pemilihan font itu penting. Memilih salah satu font yang sesuai dengan layout brosur. Selain 
itu pilihlah ukuran font yang tepat, karena brosur yang Anda buat untuk menyampaikan 
informasi. Oleh karena itu harus dapat dibaca dengan baik. Gunakan huruf tebal untuk judul 
dan jangan membuat ukuran teks yang terlalu besar atau terlalu kecil. Anda dapat 
menambahkan glow, bevel atau drop shadow untuk memperjelas kata-kata yang penting. 

7. Gunakan Judul Menarik, Poin-Poin Penting, Grafik dan Gambar 
Sedapat mungkin brosur yang Anda desain memiliki desain yang eye-catching. Tidak ada 
yang orang yang ingin membaca brosur dengan teks dengan ukuran yang besar dalam 
selembar kertas kecil. Jadi, untuk membuatnya lebih eye-cathing, gunakan teks brosur 
dengan judul yang menarik dan poin-poin penting saja. Anda juga dapat menggunakan 
grafik dan gambar. Gambar yang digunakan harus baik dan mempunyai resolusi tinggi. 
Pilihlah gambar yang menarik karena pembaca akan melihat gambar dahulu sebelum 
membaca teks. Hal ini akan menarik perhatian pembaca untuk melihat detail informasi 
produk atau jasa yang penting di brosur. 

8. Membuat Desain Yang Menarik Perhatian 
Apapun tujuan brosur yang Anda buat, pastikan dapat menarik perhatian pembaca. 
Gunakan kreativitas Anda dalam melakukan hal ini. Baik dari desain layout, bahan, 
pemilihan font, grafis brosur dan sebagainya. Jadi, pastikan Anda akan membuat desain 
eye-catching. 

9. Buatlah Sampul Depan (Cover) Semenarik Mungkin 
Cover merupakan aspek penting dalam mendesain sebuah brosur. Cover yang menarik akan 
membuat pembaca penasaran informasi apa yang ada dalam brosur tersebut. Gunakan 
kata-kata “marketing” yang menarik. Anda harus ingat bahwa sampul depan sebuah cover 
adalah bagian pertama yang dilihat pembaca. 

10. Gunakan Kertas Yang Tepat 
Jika klien Anda meminta desain brosur maka jangan lupa untuk menanyakan kertas yang 
digunakan untuk proses pencetakan. Desain brosur yang Anda buat akan sia-sia jika tidak 
akan menggunakan kertas yang baik. Ada begitu banyak jenis kertas yang dapat Anda pilih. 
Kertas glossy akan menciptakan sebuah brosur yang menarik dan penggunan kertas yang 
tebal akan membuat pembaca berpikir bahwa perusahaan dalam brosur tersebut 
profesional. 

11. Buatlah Brosur Yang Layak Untuk Disimpan 
Tentu Anda ingin brosur yang Anda desain tidak hanya selintas dibaca dan lalu dibuang oleh 
para pembaca. Harus ada sesuatu dalam brosur yang bisa meningkatkan nilai dan tentu 
akan membuatnya layak disimpan. Anda bisa mendapat beberapa inspirasi dari desain 
brosur yang ada di internet maupun di blog Jadi, kreatiflah untuk memberikan nilai lebih 
pada brosur Anda.  
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Tugas Post Test Praktikum 10 : 
 
1. Dari 2 brosur/pamphlet yang anda bawa, pilih salah satu yang anda inginkan 
2. Buatlah brosur / pamflet tersebut dengan ukuran kertas A4 Menggunakan Corel Draw  
3. Export brosur / pamphlet tersebut ke dalam file image / gambar. 
4. Simpan file project ke dalam format .CDR 

 
 
 
 
Tugas Praktikum 10: 
 
Carilah gambar pemandangan, foto full body diri anda sendiri, dan gambar lain yang anda 
anggap perlu, bawa pada praktikum selanjutnya dalam bentuk file ! 
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BAB 11 
Adobe Photoshop ( Pengenalan Adobe Photoshop ) 

 
A. Toolbox 

Di dalam Photoshop CS3 terdapat Tool Box yang terletak di sebelah kiri canvas yang 
digunakan untuk membantu mengedit atau membuat objek gambar yang di inginkan. Tanda 
segitiga kecil hitam yang terletak di sebelah kanan tool memberi arti masih ada lagi tool yang 
lain di dalamnya. Untuk melihatnya klik dan tahan tool tersebut ( Alt + klik tool tsb ). 

 

 
 
1. Move Tool (V), Untuk memindahkan objek gambar 

Aktifkan tombol ini dengan cara menekan tombol V pada keyboard.  Saat di canvas, move 
tool digunakan untuk memindahkan objek,  dan menyeleksi layer-layer (klik kanan pada 
objek) juga meng-copy dan memindahkan objek secara bersamaan (alt+layer yang 
bersangkutan). Kombinasi lain, move tool dipakai saat melakukan perputaran objek, klik dan 
tekan tombol ctrl untuk mendapatkan putaran per 45 derajat. Saat di window layers, move 
tool digunakan untuk menyeleksi objek (ctrl+klik layer). 

 
2. Rectangular Marquee Tool (M), Untuk membuat seleksi berbentuk kotak persegi empat 

Pilih menu Select -> Transform Selection untuk mengubah seleksi dan menu Select -> 
Feather untuk mengatur ketajaman pinggiran potongan. 

 
3. Polygonal Lasso Tool (L), Untuk membuat seleksi lurus 

Digunakan untuk menyeleksi bagian dari suatu objek. Jika tombol Alt ditekan maka 
Polygonal Lasso Tool akan berfungsi seperti Lasso Tool biasa. 

 
4. Crop Tool (C), Untuk memotong gambar 

Crop tool juga bisa digunakan untuk menghilangkan bagian yang tidak diseleksi. Contoh yang 
sering dilakukan adalah untuk memperbaiki hasil scan yang miring. 
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5. Slice Tool (K), Untuk membuat pembagian gambar 
 

6. Brush Tool (B), Untuk menggambar atau mewarnai dengan bentuk kuas 
Brush Tool digunakan sebagai kuas dalam mengambar dengan mouse. Atur besar kecilnya 
brush, hardness, opacity, dan flow dalam Option. 
 

7. Spot Healing Brush Tool (J), Untuk memperbaiki kerusakan gambar. 
Di sini Anda tidak perlu menentukan area yang akan digunakan sebagai patokan, karena 
akan secara otomatis terpilih dari area di sekitarnya. 
 

8. Clone Stamp Tool (S), Untuk melakukan duplikasi/copy area tertentu pada sebuah gambar 
atau biasa disebut cloning. 
Tekan ALT pada objek yang akan dikloning, kemudian gerakkan mouse pada area tempat 
objek baru mau diletakkan. 
 

9. Magic Wand Tool (W), Untuk menyeleksi gambar yang memiliki warna sama. 
 

10. Gradient Tool (G), Untuk menghasilkan warna gradasi. 
Saat ingin memberikan warna gradasi sebaiknya lakukan seleksi terlebih dahulu bagian 
mana yang akan diisi warna gradasi. Jika tidak, maka seluruh kanvas terisi dengan gradasi.  
 

11. Eraser Tool (E), Untuk menghapus gambar yang tidak kita inginkan. 
 

12. Blur Tool (R), Untuk mengaburkan area atau memburamkan gambar. 
Klik atau klik + drag untuk mendapatkan hasil blur yang di inginkan. Contoh :dapat di 
gunakan untuk menghilangkan bintik-bintik pada wajah. 
 

13. Dodge tool (O), Untuk membuat area menjadi lebih terang. 
 

14. Horizontal Type Tool (T), untuk membuat teks secar horisontal.  
Buat area (klik + drag) agar tulisan tidak terus memanjang ke kanan. Hasil teks dapat diatur 
alignment-nya juga dapat dipindahkan dengan Move Tool. 
 

15. Pen Tool (P), Untuk membuat gambar (garis lurus dan lengkung) dalam bentuk 
path/vektor. 
Klik sekali untuk membuat anchor point, kemudian jika kurva telah terbentuk, drag anchor 
point untuk membuat direction point. Path yang dibuat oleh Pen Tool dapat diubah menjadi 
selection. 
 

16. Custom Shape Tool (U), Untuk membentuk bebas 
Pilih di bagian Option bentuk-bentuk shape yang di inginkan. Untuk menambah bentuk lain, 
klik segitiga kecil hitam di sebelah kanan. 
 

17. Direct Selection Tool (A), Untuk merapikan alur path 
 

18.  Eyedropper Tool (I), Untuk memilih warna dari sebuah objek. 
 
19. Notes Tool (N), Untuk membuat catatan pada image seperti copyright. 

Klik sekali saja untuk membuat notes. Notes tidak akan terlihat di layer. Jadi untuk 
menggagalkannya lakukan undo (ctrl + alt + Z) 
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20. Hand Tool (PH), Untuk menggeser tampilan (canvas) pada layar 
Ada shortcut lain yang bisa digunakan selain PH yaitu tombol spasi pada keyboard. Tekan 
spasi lalu gerak-gerakkan dengan mouse untuk menggeser tampilan canvas. 
 

21. Zoom Tool (Z), Untuk memperbesar tampilan gambar 
Klik objek yang akan diperbesar. Zoom juga bisa di gunakan untuk memperkecil gambar. 
Gambar yang akan di perbesar secara terus-menerus dapat di lakukan sambil meng-klik shift 
sebaliknya jika ingin memperkecil gambar lakukan klik + alt 
 

22. Set Background Color, Untuk merubah warna baik depan maupun belakang 
Isi warna pada area yang tersedia dengan cara, pilih Edit > Fill > Use pilih Background Color 
atau shift + F5 > Use pilih Background Color atau aktifkan tool ini dengan memilih tool Move 
Tool terlebih dahulu lalu klik ctrl + del. Jika anda ingin mengisi warna pada suatu area itu saja 
tanpa mempengaruhi area lain lakukan dengan cara menekan tombol shift + ctrl + del 
bersamaan. 
 

23. Set Forefround Color, Untuk merubah warna baik depan maupun belakang 
Isi warna pada area yang tersedia dengan cara, pilih Edit > Fill > Use pilih Foreground Color 
atau shift + F5 > Use pilih Foreground Color atau aktifkan tool ini dengan memilih tool Move 
Tool terlebih dahulu lalu klik alt + del. Jika anda ingin mengisi warna pada suatu area itu saja 
tanpa mempengaruhi area lain lakukan dengan cara menekan tombol shift + alt + del 
bersamaan. Supaya default tekan tombol D maka warna foreground dan background 
menjadi putih dan hitam. Untuk menukar warna background dan foreground tekan tombol 
X. 
 

24. Edit in Quick Mask Mode (Q), Untuk pengeditan menggunakan efek mask 
Digunakan untuk menyeleksi dengan menggunakan Brush Tool. Aktifkan tool ini dengan 
menekan tombol Q pada keyboard. 
 

25. Change Screen Mode (F), Untuk merubah tampilan layar. 
 
 
 
B. Membuat Dokumen Baru 

Klik menu File  Klik New  ketik nama dokumen dan tentukan ukuran gambar  klik OK 
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C. Membuka Dokumen  
Klik menu File  Klik Open pilih file project photoshop yang ingin dibuka  klik Open 
 

D. Menyimpan Dokumen  
Klik menu File  Klik Save  ketik nama file project yang diinginkan klik Save 

 
E. Menyimpan Dokumen ke Format Image  

Klik menu File  Klik Save As  ketik nama file yang diinginkan  Pilih tipe file image yang 
diinginkan  klik Save As 
Tipe file yang sering digunakan : 
JPEG  : Format gambar / image biasa 
PNG : Format gambar / image dengan background transparan 

 
F. Mencetak Dokumen  

Klik menu File  Klik Print  Atur pengaturan sesuai keinginan  Klik Print 
 
 
G. Mengatur Warna  

Adobe Photoshop menyediakan beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk mengatur atau 
mengubah warna sebuah gambar atau photo, diantaranya yaitu Color Balancedan Hue/Saturation.  

Color Balance  
1. Buka gambar yang akan diubah warnanya  
2. lakukan seleksi apada bidang gambar jika Anda ingin mengubah sebagian warna dari ga

mbar tersebut.  
3.   Klik menu Image>Adjusment > Color Balance  
4. Drag slider pada channel Red, green, dan Blue untuk menentukan perubahan warna       

yang diinginkan.  
5.   Pada grup tone balance, anda dapat menentukan pilihan :  

· Shadows untuk mengubah warna pada bidang gambar yang gelap  
· Midtones untuk mengubah warna pada bidang dengan warna pertengahan antara 

gelap dan terang  
· Highlights untuk mengubah warna pada bidang gambar yang terang  

6. Aktifkan pilihan Preserve Luminosity untuk tetap mempertahankan tingkat terang pada 
gambar agar tidak berubah.  

7. Akhiri dengan klik tombol OK dan lihat hasilnya.  
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Hue Saturation  
1.  Buka gambar yang akan diubah warnanya  
2. Lakukan seleksi pada bidang gambar jika Anda ingiun mengubah sebagian warna dari g

ambar tersebut.  
3.  Klik menu Image > Adjusment > Hue/Saturation. 
4.  Aktifkan kotak pilihan Colorize  
5. Drag Slider untuk pilihan Hue (menentukan nilai dasar dari pembentukan warna yang 

diinginkan) dengan diimbangi perubahan pada nilai Saturation (mengatur intensitas 
warna dengan menyesuaikan nilai Hue). Semakin besar nilai yang diberikan maka 
semakin terang, dan sebaliknya.  

6.  Drag sliderLightness untuk mengatur tingkat gelap dan terang dari gambar tersebut.  
7.  Akhiri dengan klik OK dan lihat hasilnya.  

 

 
 

Hitam Putih  
1.  Buka gambar yang akan diubah menjadi hitam putih  
2.  Fasilitas ini dapat Anda gunakan pada seluruh gambar atau sebagian saja. Jika Anda 

menginginkan pada sebagian bidang gambar, maka buatlah seleksi pada bidang  
gambar yang akan diubah menjadi hitam putih. 

3.   Selanjutnya klik menu Image > Adjusment > Desaturateatau gunakan tombol Ctrl + Shift + U. 
4.  Selain dengan perintah diatas, Anda juga dapat mengubah gambar waranamenjadi hitam 

putih dengan mengubah mode dari gambar tersebut. Pilih perintah Image > Mode > Grayscale
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H. Masking 
Merupakan salah satu fasilitas yang cukup mumpuni untuk pengolahan sebuah photo, 
khususnya dalam hal penggabungan dua photo menjadi satu tampilan atau membuat 
efek kembar.  
1.  Buka file photo yang akan dikerjakan.  
2.  Aktifkan Rectangle Marquee Tool dan buat seleksi kotak pada gambar sesuai yang 

diinginkan 
3.  Tekan tombol  CTRL  +  J  untuk  menyalin  bidang  gambar  yang terseleksi  sehingga 

menjadi layer 1  
4.  Dengan menggunakan move tool drag layer 1 ke arah kiri sehingga nampak seperti 

pada gambar  
 

 
 

5.  Jika diperhatikan pada gambar diatas batas dari layer  1 masih kelihatan dan akan 
dihapus dengan menggunakan fasilitas masking  

6.   Aktifkan layer 1 dengan cara klik pada layer  
7.   Selanjutnya klik tombol Add Layer Mask dalam palet layer 
8.   Selanjutnya aktifkan Brush Tool  
9.  Atur beberapa property untuk Brush Tool dalam Options Bar seperti ukuran kuas 

(Master Diameter), bentuk tepi kuas (Hardness), Mode, dan Opacity  
10.  Gunakan kuas dengan tepi halus dan ukuran yang disesuaikan dengan bidang gambar  
11.  Gunakan opacity dengan nilai sedang  
12.  Tekan tombol X pada keyboard untuk mengubah warna foreground menjadi hitam. 

Tekan tombol D untuk mengubah warna foreground menjadi putih  
13.  Jika  suatu  saat  Anda  terlanjur  menutup  bidang  gambar  yang  sebenarnya  tidak 

dihilangkan, ubah  warna  foreground menjadi putih dengan menekan tombol 
D  dan sapukan pointer mouse pada bidang tersebt untuk menampilkannya kembali.  
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I. Filter 
Bekerja Dengan Filter Filter dapat Anda terapkan pada sebuah image secara utuh atau dapat juga 
diterapkan pada bagian image yang terseleksi. Pada dasarnya, proses penggunaan filter pada 
sebuah image mempunyai langkah yang sama, yaitu dengan memilih image yang akan diberi filter 
atau membuat seleksi pada bagian yang diinginkan.  
Untuk memberikan filter pada gambar : 
Klik gambar yang ingin di filter  Klik menu Filter  Pilih filter yang diinginkan  klik Ok  maka 
akan tampil hasil filter yang dibuat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Post Test Praktikum 11 : 
 
Dari beberapa file yang sudah anda bawa, buatlah sebuah gambar menggunakan Adobe 
Photoshop dengan ketentuan berikut ini: 
1. Masukkan gambar background pemandangan  
2. Dari foto full body diri anda sendiri Ambil hanya bagian tubuh anda saja kemudian masukkan 

di depan gambar pemandangan, bisa menggunakan teknik selection maupun teknik 
masking. 

3. Buat kembaran diri anda dan letakkan di samping anda dengan posisi mirroring / seperti 
cermin. 

4. Atur gambar yang anda buat agar terlihat asli / nyata. 
5. Atur pewarnaan dan effek lainnya agar terlihat lebih menarik. 
6. Simpan hasil karya anda ke dalam format image/gambar (JPEG) 
7. Simpan file project yang telah anda buat. 
 
 
 
 
Tugas Praktikum 11: 
 
Bawalah file Pas Foto pribadi anda masing-masing pada praktikum selanjutnya ! 
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BAB 12 
Adobe Photoshop ( Membuat dan Mencetak Pas Foto ) 

 
 
A. Ukuran Foto 

Kita tentu tahu beberapa ukuran foto seperti Pas Foto 3x4, 4x6, atau Foto Pigura seperti 5R, 
10R, 20R dan lain sebagainya. Namun sebagian besar kita tidak tahu persis berapa ukuran foto 
tersebut jika diukur dalam cm. Berkut ini adalah ukuran foto dalam cm : 

 
Ukuran Pas Foto 
 

Ukuran Pas Foto 
 

Ukuran Foto Dalam 
( cm ) 

Pemakaian 

Ukuran 2x3 2,2  x   3,0 Ukuran foto KTP 
Ukuran 2x3 2    x   2,7 Lab foto tertentu 
Ukuran 3x4 2,8   x  3,8 Ukuran foto Ijazah 
Ukuran 4x6  3,8   x   5,6 Ukuran foto SKCK 
Ukuran 6x9 5,6   x  8,9 Ukuran 2R 

 
Ukuran foto dalam R 
 

Ukuran Foto Dalam 
( R ) 

Ukuran Foto Dalam 
( inchi ) 

Ukuran Foto Dalam 
( cm ) 

Ukuran 2R 2      x   3,5  inci 5,6  x  8,9 cm 
Ukuran 3R 3,5   x   5   inci 8,9  x  12,7 cm 
Ukuran 4R 4      x   6   inci 10,2  x  15,2 cm 
Ukuran 5R 5      x   7  inci 12,7   x   17,8 cm 
Ukuran 6R  6      x   8  inci  15,2   x   20,3 cm 
Ukuran 8R 8      x   10  inci 20,3   x   25,4 cm 
Ukuran 11R 11    x   14  inci 28     x   35 cm 
Ukuran 12R  12    x   15 inci 30     x   40 cm 
Ukuran 16R 16    x   20 inci 40    x    50 cm 
Ukuran 20R 20    x   24 inci 50    x    60 cm 
Ukuran 22R 20    x   29,5 inci 60    x    90 cm 
Ukuran 24R 24    x   31,5 inci 60    x    90 cm 
Ukuran 30R 30    x   40  inci 75    x  100 cm 

 
Ukuran Foto Dompet 
 

Ukuran Foto Dalam mm Dalam cm 
Dompet 75 x 8 7,5 x 8,1 

 
Ukuran Foto 10R 
 

Ukuran Foto Dalam mm Dalam cm 
10R 254  x  305 25,5   x   30,5  

10R Jumbo 254  x   381  25,4   x  38,1 
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B. Mencetak Pas Foto dengan berbagai Ukuran 
Contoh cara mencetak pas photo ukuran 2x3 cm, 3x4 cm, dan 4x6 pada sebuah kertas 

berukuran 4R.    

1. Buka Adobe photoshop. 
2. Buka foto yang akan kita cetak : Klik File  Open   Pilih photo kita  Open 
3. Buat ukuran foto pada langkah 2 menjadi  4x6 cm dari foto pilihan kita. Cara yang paling 

mudah yaitu dengan menggunakan Cropping. Klik crop tool  set ukurannya panjang 5,6 
cm dan lebar 3,8 cm, resolusi 300 ppi. Lalu Klik pojok gambar drag and drop ke pojok yang 
lain > klik oke. 
 

 
 

4. Membuat kertas berukuran 4r yaitu dengan membuka New File caranya : Klik File  New 
 isi panjang = 6 inchi dan lebar = 4 inchi, resolusi 300 ppi  klik Oke 
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5. Masukkan pas foto 4x6 ke kertas 4r. Caranya klik pas foto kemudian drag and drop (Klik 
tahan seret  lepas) ke kertas 4r. Posisikan di pojok kiri atas dengan drag and drop 
juga. 

 

 
 

6. Crop pas foto dengan ukuran yang lain (seperti langkah 3 namun berbeda ukuran) 
misalnya 3x4 ( 2,8cm   x  3,8 cm ), dan 2x3 (2,2cm  x   3,0cm) kemudian drag n drop ke 
kertas 4r dan atur posisi foto sehingga tampak seperti pada gambar berikut ini : 

 

 
 

7. Cetak hasil susunan Pas foto dengan memilih menu File  Print  Atur ukuran kertas 
dan pengaturan lain pada printer  Klik Print 
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Tugas Post Test Praktikum 12 : 
 
Aturlah pas foto yang anda bawa agar dapat dicetak pada sebuah kertas ukuran 8R 
menggunakan Adobe Photoshop dengan ketentuan terdiri dari : 
1. 4 buah pas foto ukuran 4x6 
2. 6 buah pas foto ukuran 3x4 
3. sisanya pas foto ukuran 2x3. 
 
 
 
Tugas Praktikum 12: 
 
Carilah tema iklan produk / iklan layanan masyarakat / himbauan yang anda sukai. Dari tema 
yang anda peroleh, kumpulkan bahan untuk membuat iklan / himbauan tersebut seperti 
gambar-gambar dan teks/pesan dalam bentuk file, bawalah bahan tersebut pada praktikum 
selanjutnya ! 
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BAB 13 
Adobe Photoshop ( Membuat Iklan Yang Menarik ) 

 
 
A. Menambahkan Teks  

Untuk menambahkan teks pada photoshop dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Klik Type Tool pada toolbox atur pengaturan jenis font, ukuran font, warna kemudian klik 
pada posisi yang diinginkan di gambar  Ketik tulisan yang diinginkan. 
 

B. Menambahkan Efek Teks  
Untuk menambahkan efek teks pada photoshop dapat dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
Klik teks yang sudah dimasukkan ke dalam gambar  klik kanan pada layer teks  klik 
Blending Option  Atur Efek teks yang diinginkan  Klik Ok 
 

 
 

Pada praktikum ini baru dijelaskan tentang dasar-dasar photoshop saja. Sebenarnya dengan 
menggunakan Photoshop kita bisa membuat efek gambar dan teks yang lebih bagus dan 
keren seperti teks dengan efek api, palstik, transparan, efek glow/neon dan efek-efek yang 
lain. Namun semua itu tidak akan cukup di pelajari pada praktikum ini saja. Bagi anda yang 
tertarik dengan Photografi dan Desain grafis anda bisa mencari referensi di internet atau 
buku-buku yang menjelaskan tentang Adobe Photoshop. 
 

 
 
Tugas Post Test Praktikum 13 : 
 
Pada praktikum sebelumnya anda mendapat tugas untuk mencari tema iklan / himbauan serta 
ditugaskan untuk membawa bahan yang diperlukan untuk membuat iklan / himbawan tersebut. 
Pada praktikum kali ini, buatlah iklan / himbauan tersebut semenarik mungkin sesuai dengan 
kreasi anda masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Terdapat gambar 
2. Terdapat judul utama 
3. Terdapat teks / pesan himbauan 
4. Simpan ke dalam bentuk format image/gambar (JPEG) 
5. Simpan file project ke format .PSD 
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