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Membuat Komik Sederhana Menggunakan CorelDraw 

 

Buka CorelDraw kesayangan anda – Saya menggunakan CorelDraw X4. 

 
Jika Corel Sudah Launch klik file kemudian klik New (Ctrl+N) 

 
Kemudian Sesuaikan ukuran terserah saja, tapi kalau saya menggunakan ukuran kertas seperti 

pada gambar dibawah ini. 
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Untuk lembar kerja sudah siap, saatnya kita berimaginasi, saya akan mencoba menggambar 

sebuah Cartoon kesukaan saya yaitu Doraemon , ettss tapi bukan doraemon yang akan saya 

gambar tapi tokoh utama lainnya :D . . .  They are Nobita and Shizuka   

Disini diperlukan kesabaran tingkat dewa, dimana kita harus benar-benar memperhatikan 

permainan tangan kanan kita dalam memijat-mijat mouse. 

Karena berimajinasi sehingga sering membuat kita tidak fokus pada satu tujuan, disarankan 

untuk mencari titik fokus tersebut dengan melihat gambar aslinya (bisa di bilang cloningan dari 

gambar asli) 

Klik toolbar – kemudian pilih pen tool 

 
Selanjutnya buat lah kerangka seperti pada gambar dibawah ini dengan menggunakan Pen Tool 

tersebut . . . perhatikan gambar dibawah ini 



3 

 

Created by : Ady 

Web : http://www.dewady.com / http://klikady.com 

Contact : adyrhs@gmail.com 

   

Usahakan titik awal kerangka tersebut bertemu dengan titik akhirnya, sehingga nanti bisa di 

lakukan pewarnaan pada bagian dalam nya, masih menggunakan pen tool buat lah kerangka 

badan, tangan, kaki, dan lain – lainnya, sehingga terbentuk seperti ini 

 
Opss.. Nobita itu pakai kacamata yaa??? Agar keliatan lebih rapi gunakan Ellipse Tool pada 

Toolbar,  

 
Hasil sementara bisa dilihat pada gambar dibawah ini . . .  
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Untuk pembuatan karakter Nobita sudah selesai. Hmmm Tapi rasanya ada yang kurang jika yang 

kita liat Cuma hitam putih saja, sekarang kita akan belajar mewarnai :p, siapkan pensil warna 

anda .  . Just kidding . . . di Corel semua sudah lengkap, mau buat gambar apa saja bisa 

dilakukan, kita akan memberikan warna yang sesuai dengan kebiasaan Nobita agar menyerupai 

aslinya. Tapi ya tergantung sih, terserah lah suka – suka aja ngasih warnanya yang penting 

keliatan lebih menarik dan enak di pandang  . Nah disinilah pentingnya titik awal ketemu titik 

akhir, pada pewarnaan ini yang di berikan efek color adalah area yang ada dalam sebuah 

kerangka yang saling berhubungan, dalam arti lain warna cuma bisa diberikan pada sebuah area 

yang tertutup atau yang di seleksi. Mari kita mulai berimaginasi dengan warna  

 

Silahkan ikutin langkah – langkah berikut 

Pastikan Pointer dalam posisi Pick Tool, Kemudian klik Area yang mau diberi warna, Misal 

untuk Baju diberi warna seperti pada gambar dibawah ini. 

    

Kita bisa liat ada banyak pilihan warna di sebelah kanan CorelDraw, sesuka hari mau pilih warna 

apa saja yang di inginkan, jika masih kurang kita bisa klik tombol  
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Untuk selanjutnya lakukan lah pewarnaan sesuai selera anda sehingga keliatan lebih menarik 

seperti pada gambar dibawah ini. 

 
Wah, wah satu karakter udah selesai dibuat, selanjutnya kita akan membuat karakter Shizuka 

sebagai lawan bicara Nobita agar keliatan seperti sebuah percakapan, untuk membuat karakter 

Shizuka sama hal nya dengan Nobita menggunakan Pen Tool, Buatlah karakter Shizuka seperti 

pada gambar dibawah ini. 
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Sekali lagi, agar keliatan lebih menarik mari kita beri warna pada gambar tersebut. Caranya sama 

dengan memberi warna pada karakter Nobita. . . sehingga hasilnya kurang lebih seperti gambar 

dibawah ini. 

  

Taraaa . . . . Pembuatan Karakter Dua Sejoli ini sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat 

percakapan diantara mereka . . . . .  

Silahkan di ikuti langkah-langkahnya . . . 

Klik Tool Shapes pada tool bar, kemudian klik Callout Shapes (lebih menyerupai sebuah 

percakapan) Kemudian Drag di area lembar kerja (sesuaikan saja besar kecilnya gunakan feeling 

anda :p) 
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Selanjutnya memberikan karakter huruf didalam Callout Shapes tersebut dengan cara klik Text 

Tool pada toolbar. Kemudian klik di area callout shapes (menyesuaikan saja karena nanti bisa di 

geser – geser, Jika ingin merubah format tulisan dan lain – lain bisa di klik menu bar diatas 

lembar kerja  

 

  
Hasilnya seperti gambar dibawah ini 

 
Selanjutnya bisa di kreasikan sendiri , seperti pada gambar dibawah ini 
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