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MODUL #4 
Membuat Cover Majalah dengan CorelDraw 

 
 

A. Tujuan 
Dalam membuatan cover majalah ada komposisi yang harus diperhatikan dan 

agar hasil lebih menarik maka dalam pemberian teks atau image yang lain 

diberikan effek supaya lebih bagus. 

Teori tentang cover majalah baca file cover_majalah.ppt di server. 

 

B. Langkah-langkah/ Contoh kasus 
 

 
 

Latihan 1: 
Menyisipkan dokumen gambar ke dalam CorelDraw dengan menu Import. 

File > Import 

Sebagai contoh coba cari file dengan nama emotiona-0ptmus-2026.jpg & 

Burn_oNSrgio_R-2696.jpg di folder tutorial 
 

Latihan 2:  

Membuat transparan pada obyek dengan  Interactive 

Transparency tool. Gunakan Interactive Transparency tool, dan drag pada obyek 

mulai tengah ke arah bawa Atur seting pada Property Bar 
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Atur seting pada Property Bar 

 
 
 

Latihan 3:  
Memasukkan obyek ke obyek lainnya dengan PowerClip. Buat obyek 

(mis: lingkaran) sebagai tempat untuk memasukkan. Seleksi obyek yang akan 

dimasukkan (mis: Burn_oN-Srgio_R-2696.jpg), kemudian cari menu: 

Effects > PowerClip > Place Inside Container 

dan arahkan pointer pada lingkaran. 

 
Apabila Anda ingin mengedit letak obyak dalam PowerClip gunakan menu: 

Effects > PowerClip > Edit Contents 

Untuk mengeluarkan obyek dari PowerClip, gunakan menu: 

Effects > PowerClip > Extract Contents 

 

Latihan 4:  
Membuat bayangan pada obyek dengan Interactive Drop Shadow Tool 

 
Seleksi obyek yang akan diberi bayangan (mis: tulisan PiXEL), kemudian aktifkan 

interaktive drop shadow tool. Drag mulai tengah tulisan dan arahkan ke bawah 

kanan tulisan. 
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Latihan 5:  
Membuat teks mengikuti alur (path) dengan menu Fit Text to Path 

Buat alurnya dahulu (mis: dengan pencil tool ). Kemudian buatlah teks dengan 

text tool  dan klik pada path ketika mulai mengetikkan tulisannya. 

 
Atur setingnya pada Property Bar 

 
 

C. Tugas 
Membuat cover majalah dengan nama majalah sesuai dengan nama panggilan 

Anda masing-masing. 

(Waktu pengerjaan selama 20 menit, dan dikumpulkan ke server. Hubungi asisten 

untuk format nama file dan penyimpanannya. Selamat mengerjakan). 
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