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MODUL 4

“BASIC SHAPE”

Tujuan

Tujuan mahasiswa mengikuti praktikum Pengolahan Gambar Modul 4 ini adalah :

1. Mahasiswa mampu memahami fungsi dari Basic Shapes

2. Mahasiswa mampu mempraktekkan Basic Shapes dengan gambar

kombinasi

Teori Singkat

Basic Shapes Tool adalah tool yang dapat digunakan untuk membuat berbagai objek

dengan bentuk dasar pada lembar kerja CorelDRAW. Dalam tool ini, terselip 5 buah

tool untuk membuat 5 lima macam objek dengan bentuk yang berbeda-beda, yakni :

Basic Shapes , Arrow Shapes, Flowchart Shapes , Banner Shapes, dan Callout Shapes.

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 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



Kegiatan Praktikum

1. Buatlah terlebih dahulu tanda plus menggunakan shape tool seperti gambar

dibawah ini.

2. Setelah itu buat tetesan air dan letakkan pada tengah-tengah tanda plus yang

telah kita buat tadi menggunakan shape tool.



3. Terakhir beri tulisan menggunakan text tool.Dan jadilah seperti gambar dibawah

ini.

1. Buatlah Spanduk Dengan Menggunakan fasilitas Basic Shapes (Tema Apa Saja)

- klick basic shape pada toolbox dan pilih bentuk shape yang akan digunakan pada

Basic shape tool.

- Kemudian pilih gambar kotak,seperti gmabr dibawah ini.

- Setelah itu buat gambar hati menggunkan shapt tool juga.Dan beri warna sesuka

hati anda.



- Kemudian beri gambar orang tersenyum dan selanjutnya beri telusan sesuka hati

anda menggunakan text tool.Dan hasilnya seperti gambar dibawah ini.

TUGAS PENDAHULUAN :

1. Mencari artikel mengenai basic shape tool

2. Memncari contoh penggunaan basic shape tool


