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MODUL 2
PEWARNAAN DAN MODIFIKASI OBJEK

A. Fungsi Order
Fungsi ini bertujuan untuk menentukan posisi penempatan urutan objek baik di
depan, tengah, atau belakang. Corel Draw memiliki 9 fFungsi Order, yaitu :
1. To Front of Page : Memposisikan objek yang diseleksi berada paling depan

pada halaman yang sama.
2. To End of Page : Memposisikan objek yang diseleksi berada paling belakang

pada halaman yang sama.
3. To Front of Layer : Mirip dengan to front of page, hanya saja objek berada

paling depan pada layer yang sama. Karena dalam 1 page bisa saja memiliki
beberapa layer (lapis).

4. To Back of Layer : Mirip dengan to back of page, hanya saja objek berada
paling belakang pada layer yang sama. Karena dalam 1 page bisa saja
memiliki beberapa layer (lapis).

5. Forward One : Untuk memposisikan objek ke depan 1 x.
6. Back One : Untuk memposisikan objek ke belakang 1 x.
7. In Front Of... : Untuk memposisikan objek di depan objek yang dipilih
8. Behind... : Untuk memposisikan objek dibelakang objek yang dipilih.
9. Reverse Order : Untuk memposisikan urutan kebalikan dari objek yang di

pilih.
Prosedur menggunakan Fungsi Order :
 Klik kanan pada objek.
 Pilih Order
 Pilih Order yang diinginkan
 Khusus nomer 7 dan 8, setelah anda memilihnya maka anda harus memilih

objek lain yang akan dijadikan acuan sebagai posisi di depan maupun
dibelakangnya.

 Khusus untuk nomor 9 caranya adalah dengan memilih semua objek yang
akan dirubah kemudian klik Reverse Order.

Atau menggunakan Shortcut
 To Front of Page ( Ctrl + Home )
 To End of Page ( Ctrl + End )
 To Front of Layer ( Shift + PageUp )
 To Back of Layer ( Shift + PageDown)
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 Forward One ( Ctrl + PageUp )
 Back One ( Ctrl + PageDown)

B. Modifikasi Objek

Cara memunculkan menu seperti diatas yaitu dengan cara menyeleksi beberapa
objek atau dengan klik objek pertama kemudian klik shift pada keyboard lalu klik
objek yang lain.
 Combine

Menyatukan beberapa objek menjadi satu objek dengan tetap menerapkan
sifat properties.

 Weld
Menggabungkan beberapa objek menjadi satu objek kurva dengan satu isian
dan satu outline.

 Trim
Memotong sebagian objek dengan objek yang lain.

 Intersect
Membuat objek baru dari area dimana ada dua atau lebih objek yang saling
tumpang tindih.

Objek Bahan

Hasil, Biru ditekan pertama

Hasil, Kuning ditekan pertama

Objek Bahan

Hasil, Biru ditekan pertama

Hasil, Kuning ditekan pertama

Objek Bahan

Hasil, Biru ditekan pertama

Hasil, Kuning ditekan pertama

Objek Bahan

Hasil, Biru ditekan pertama

Hasil, Kuning ditekan pertama
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 Simplify
Memangkas area yang tumpang tindih diantara objek.

 Front Minus Back
Menghapus objek belakang dan memotong objek yang di depan.

 Back Minus Front
Menghapus objek depan dan memotong objek yang di belakang.

 Create Boundary
Membuat objek baru yang mengelilingi objek yang dipilih.

C. Membelah atau Mengiris dan Menghapus Sebagian Objek
Prosedur membelah obyek adalah :
 Pilih obyek.
 Buka Flyout Shape Edit dan pilih Knife Tool.
 Letakkan Knife Tool di atas garis tepi obyek tempat kita akan mulai

melakukan proses pemotongan.
 Klik dan geser Mouse untuk melakukan proses pemotongan.

Objek Bahan
Objek Hasil

Objek Bahan
Objek Hasil

Objek Bahan
Objek Hasil

Objek Bahan
Objek Hasil
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 Letakkan Knife Tool tempat kita akan mengakhiri proses pemotongan dan
klik sekali lagi.

Prosedure meghapus obyek adalah :
 Pilih obyek.
 Buka Flyout Shape Edit dan pilih Eraser Tool.
 Geser pointer Mouse diatas obyek.

D. Membuat Objek Tampak Transparan
 Klik Transparency Tool pada Tool Box.
 Kemudian Klik pada objek yang diinginkan.
 Geser setelan ukuran atau isikan angka.
Atau
 Double klik pada objek dan tarik ke arah yang lain supaya objek terlihat

gelap menuju transparan.

E. Memberi Warna Baru pada Objek
 Klik Objek
 Pilih icon warna berbentuk persegi pada bagian bawah kanan

 Kemudian muncul palette warna

 Pilih warna pada kolam warna sesuai dengan kebutuhan
 Klik OK

Double Klik

Nama Warna

Warna Lama

Warna Baru

Kolam Warna Nomer Pewarnaan
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 Warna berubah sesuai warna baru, dan warna baru ditambahkan ke palette
warna di bagian bawah.

F. Menambah Warna ke Palette dari Objek
 Tentukan objek yag akn dabil warnaya.

 Klik icon pipet di bagian bawah kiri.

 Kemudian arahkan pada warna objek yang dinginkan.

 Klik objek, dan warna ditambahkan ke palette warna di bagian bawah
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G. Drop Shadow Tool ( membuat bayangan )

 Klik Drop Shadow Tool pada Tool Box.
 Kemudian Klik pada objek yang diinginkan.
 Double klik pada objek tersebut, tahan dan tarik ke arah yang diinginkan.
Pada drop shadow terdapat beberapa jenis, seperti pada gambar di bawah ini :

H. Contour

 Klik Contour Tool pada Tool Box.
 Pilih object (bukan gambar/foto)
 Kemudian pilih salah satu dari 3 jenis contour

To center (membuat contour ke tengah object)

Inside contour (membuat contour ke dalam object)

Outside contour (membuat contour ke luar object)

 Kemudian Ctrl+K untuk memisahkan object asli dan object hasil contour
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I. Blend

 Buat 2 objek dengan 2 warna yang berbeda.

 Pilih Blend pada Tool Box
 Kemudian, Klik tahan pada salah satu objek dan tarik ke objek lainnya dan

lepaskan.

 Tekan Pik Tool, kemudian klik kanan objek.
 Pilih Break Blend Group Apart ( Crtl+K )

 Kemudian, klik kana objek, pilih Ungroup Object.
 Gradasi warna bisa digunakan untuk memberi warna objek, huruf, garis, dll.
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