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KATA  PENGANTAR 
 

Dalam peningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan melaksanakan secara bertahap dan 

berkesinambungan pada berbagai komponen pendidikan. Bagian komponen 

pendidikan yang dikembangkan saat ini diantaranya adalah kurikulum. 

Kurikulum SMK edisi 1999, telah disempurnakan menjadi Kurikulum 

edisi 2004 yang mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

berbasiskan kompetensi. 

Pada kurikulum tersebut setiap satu kompetensi menjadi satu mata diktat, 

sehingga untuk menunjang pembelajarannya setiap satu kompetensi 

memerlukan paling sedikit satu modul pembelajaran. 

Modul ini merupakan bagian dari satu paket pembelajaran kepada siswa 

untuk dapat memahami dan terampil melaksanakan pekerjaan yang te lah 

dipelajari dalam modul ini serta siap untuk mempelajari paket modul 

berikutnya, dengan kata lain siswa didik telah memiliki satu kompetensi 

sebagai hasil pembelajaran dari modul ini. 

 Segala masukan, kritik dan saran akan kami terima dengan tangan 

terbuka, guna penyempurnaan secara terus menerus modul ini, untuk 

pemperoleh hasil yang maksimal bagi siswa didik kita selanjutnya. 

 

 

 

 Jakarta, 

 An. Direktur Jenderal 
 Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan, 
 
 
 
 
 
 Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto 
 NIP. 130 675 814 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

 
No Unit Kompetensi 
 Kode Nama 

Kode Modul  
dan Durasi 

01 A.20.01 Penggunaan alat gambar dan 
standarisasi gambar 

8 jam 

02 A.20.02 Mengambar konstruksi 
geometris 

8 jam 

03 A.20.03 Menggambar proyeksi 
aksonometri 

10 jam 

04 A.20.04 Menggambar Konstruksi 
perspektif 

12 jam 

05 A.20.05 Menggambar proyeksi 
ortogonal 

10 jam 

06 A.20.06 Menggambar Pandaangan 
Potongan (Penampang) 

12 jam 

07 A.20.07 Memberikan ukuran pada 
gambar kerja 

10 jam 

08 

A. Menggambar 
Teknik Dasar 

A.20.08 Menggambar bukaan 14 jam 
  

B.20.01 
8 jam 

B.20.02 
30 jam 

B.20.03 
16 jam 

B.20.04 
30 jam 

B.20.05 
20 jam 

B.20.06 
36 jam 

B.20.07 
40 jam 

B.20.08 
24 jam 

B.20.09 
40 jam 

B.20.10 
40 jam 

9 
s/d 
19 

B. Menguasai kerja 
bangku 

B.20.11 
30 jam 

    

  
C.20.01 
25 jam 

C.20.02 
42 jam 

C.20.03 
32 jam 

C.20.04 
48 jam 

C.20.05 
30 jam 

20 
s/d 
26 

C. Konsep dasar 
perkapalan 

C.20.06 
30 jam 

C.20.07 
25 jam 

   

  
27 
s/d 
30 

D. Memotong dng 
pembakar potong 
oksigen-asetilin 

D.20.01 
24 jam 

D.20.02 
32 jam 

D.20.03 
24 jam 

D.20.04 
24 jam 

 

  
31 
s/d 
34 

E. Menguasai dasar-2 
pengelasan 

E.20.01 
24 jam 

E.20.02 
48 jam 

E.20.03 
32 jam 

E.20.04 
32 jam 

 

  
F.20.01 
17 jam 

F.20.02 
24 jam 

F.20.03 
24 jam 

F.20.04 
24 jam 

F.20.05 
8 jam 

35 
s/d 
42 

F Menguasai dasar-
dasar listrik 

F.20.06 
8 jam 

F.20.07 
32 jam 

F.20.08 
16 jam 

  

  
G.20.01 
70 jam 

G.20.02 
90 jam 

G.20.03 
30 jam 

G.20.04 
60 jam 

G.20.05 
55 jam 

43 
s/d 
51 

G Menghitung dan 
menggambar 
konstruksi 
bangunan kapal 

G.20.06 
80 jam 

G.20.07 
80 jam 

G.20.08 
60 jam 

G.20.09 
75 jam 

G.20.10 
75 jam 
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52 
s/d 
56 

H. Menguasai 
perlengkapan kapal 

H.20.01 
16 jam 

H.20.02 
16 jam 

H.20.03 
32 jam 

H.20.04 
32 jam 

H.20.05 
64 jam 

  
57 
s/d 
61 

I. Menggambar Mesin I.31.01 
92 jam 

I.31.02 
75 jam 

I.31.03 
75 jam 

I.31.04 
90 jam 

I.31.05 
100 jam 

  
62 
s/d 
66 

J. Menggambar 
Instalasi Listrik 

J.31.01 
22 jam 

J.31.02 
42 jam 

J.31.03 
32 jam 

J.31.04 
32 jam 

J.31.05 
45 jam 

  
67 
s/d 
69 

K. Mengoperasikan 
komputer 

K.31.01 
60 jam 

K.31.02 
68 jam 

K.31.03 
128 jam 

  

  
L.31.01 
60 jam 

L.31.02 
50 jam 

L.31.03 
60 jam 

L.31.04 
85 jam 

L.31.05 
85 jam 

70 
s/d 
76 

L. Menggambar 
dengan 
Komputer  L.31.06 

40 jam 
L.31.07 
180 jam 
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PERISTILAHAN / GLOSARIUM 

 

Areal Perspektif.adalah cara menggambar perspektif dimana semua benda 

 yang dekat dengan penglihatan kita garis-garis tampak tegas dan 

 semakin jauh semakin tidak tegas. 

Linier Perspektif adalah cara menggambar perspektif dengan menggunakan 

 bantuan titik lenyap. 

Paralel perspektif adalah cara menggambar perspektif dengan menggunakan 

 bantuan 1titik lenyap. 

Anguler Perspektif adalah cara menggambar perspektif dengan meng 

 gunakan bantuan 2 titik lenyap.  

Obique Perspektif adalah cara menggambar perspektif dengan menggunakan 

 bantuan 3 titik lenyap.  

Gound pane adalah bidang tempat kita berdiri. 

Horison Plane adalah bidang khayal setinggi mata pengamat dan sejajar 

 dengan bidang tanah. 

Tafferil adalah bidang khayal, transparan tegak lurus dengan bidang tanah dan 

 bidang horison yang merupakan bidang gambar. 

Bidang rebahan adalah bidang yang diputar menjadi satu bidang dengan 

 bidang gambar. 

 



                                                                                                                                 Menggambar Konstruksi Perspektif 

SMK Bidang Perkapalan Program Keahlian Gambar Rancang Bangun 1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. DESKRIPSI JUDUL 

Modul menggambar perspektif merupakan modul didik menggambar dasar 

yang menggunakan alat untuk menggambar. Modul ini termasuk dalam 

lingkup dasar bidang teknik perkapalan terutama dalam progam keahlian 

gambar Rancang Bangun. 

Modul ini terdiri 3 Tiga kegiatan belajar yang terdiri dari: Ilmu konstruksi 

perspektif, metode menggambar konstruksi perspektif  dan menggambar 

konstruksi perspektif benda. 

Dengan menguasai modul ini diharapkan peserta didik mampu memahami 

teknik dasar dalam menggambar perspektif.  

 

B. PRASYARAT 

Untuk mempelajari  modul ini diperlukan kemampuan awal sebagai berikut: 

1. Peserta didik telah memahami penggunaan alat gambar .  

2. Peserta didik telah memahami prinsip proyeksi . 

3. Peserta didik menguasai penerapan garis-garis gambar, standarisasi 

gambar teknik.. 

 

C.  PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul: 

1. Baca tujuan akhir dan tujuan antara dengan seksama. 

2. Baca uraian materi pada setiap kegiatan belajar dengan seksama. 

3. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan pada setiap kegiatan 

belajar. 

4. Lakukan pengamatan pada setiap kegiatan belajar dengan teliti. 

5. Jawablah pertanyaan pada tes formatif dan cocokkan dengan kunci 

jawaban yang ada pada jawaban tes formatif pada modul ini. 
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6. Jawablah pertanyaan yang ada pada lembar evaluasi, cocokkan dengan 

kunci jawaban yang tersedia pada lembar kunci jawaban evaluasi pada 

modul ini . 

7. Kembalikan peralatan praktik yang digunakan. 

8. Bersihkan tempat kerja. 
 

a. Penjelasan bagi peserta didik. 

Uraian materi pada modul ini  terdiri dari 3 kegiatan belajar yang 

meliputi:  

1. Kegiatan belajar 1, 2 dan 3 masing-masing dilengkapi dengan tes 

formatif dan kunci jawaban  tes formatif. 

2. Bacalah lembar kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja yang 

terdapat pada kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3 pada modul ini. 

3. Kerjakan soal-soal pada evaluasi cocokkan dengan kunci jawaban 

soal evaluasi. 

4. Tanyakan kepada tutor / guru anda hal-hal yang dianggap sukar. 

5. Peserta didik yang mendapat nilai kurang dari 7,0 dinyatakan tidak 

lulus. 

b. Peran Tutor / Guru: 

1. Menjelaskan materi yang terdapat pada modul ini, terutama yang 

agak sukar dipahami oleh peserta didik. 

2. Memberikan pertanyaan –pertanyaan secara acak dan singkat 

mengenai teori yang berkaitan kegiatan belajar 1, 2 dan 3 yang 

terdapat pada modul ini. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Tujuan Antara. 

 Setelah mempelajari modul ini peserta didik dapat : 

a. Menjelaskan pengertian ilmu perspektif dengan benar.  

b. Menjelaskan macam –macam konstrusi perspektif dengan benar. 

c. Menjelaskan istilah–istilah dalam gambar konstrusi perspektif 

dengan benar . 
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d. Dapat menggambar konstrusi perspektif dengan benar 

2. Tujuan Akhir . 

 Setelah Mempelajari modul ini, perta didik  diharapkan  dapat : 

a. Menjelaskan teori tentang gambar perspektif dengan benar . 

b. Mampu menggambar konstruksi perspektif dengan benar. 

 

E.  KOMPETENSI 

Dengan selesainya pembelajaran pada kegiatan belajar 1, 2 dan 3 

yang terdiri dari pemahaman teori dan praktek menggambar konstruksi 

perspektif peserta didik mampu menggambar konstruksi perspektif 

dengan rapi dan benar. 

 

F. CEK KEMAMPUAN 

Sebelum mengikuti pembelajaran dalam modul ini, siswa didik diberi 

tugas sebagai berikut:  

1. Sebutkan macam-macam gambar konstruksi perspektif! 

2. Jelaskan dalam menggambar perspektif ketentuan khusus untuk 

garis sejajar! 

3. Sebutkan 3 bentuk benda yang dapat digambar perspektif! 

Apabila siswa didik dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan 

benar, siswa didk tersebut tidak perlu  untuk mengikuti modul ini dan dapat 

langsung mengikuti tes kompetensi untuk memperoleh sertifikat. 
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BAB II 

PEMBELAJARAN 
 

A. RENCANA BELAJAR SISWA / PESERTA DIDIK 

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu 
Jam 

Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Tanda Tangan 
Guru 

Ilmu konstruksi 
perspektif 

 
2 Ruang 

gambar 
  

Tes Formatif 1: 
 

1 Ruang 
gambar 

  

Metode 
menggambar 
konstruksi 
perspektif 

 

3 
Ruang 
gambar 

  

Tes Formatif 2: 
 

1 Ruang 
gambar 

  

Menggambar 
konstruksi 
perspektif 
benda 

 

3 Ruang.
gambar 

  

Tes Formatif 3: 
 

1 Ruang 
gambar 

  

Evaluasi 
 

1 Ruang 
gambar 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

1.  KEGIATAN BELAJAR 1:  ILMU KONSTRUKSI PERSPEKTIF 
 

a.  Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1: 

Peserta didik setelah mengikuti pembelajaran 1 diharapkan : 

1. Mampu memahami teori ilmu konstruksi perspektif dengan benar. 

2. Mengenal alat-alat gambar untuk menggambar konstruksi perspektif. 

3. Mampu menerapkan ilmu konstruksi perspektif dalam menggambar 

konstruksi perspektif dengan benar.  
 

b.  Uraian Materi 1: 

1. Pengertian  

Ilmu menggambar konstruksi perspektif adalah salah satu bagian 

dari ilmu gambar proyeksi dimana banyak sekali penggunaannya pada 

gambar arsitektur termasuk juga naval architect. 

Ilmu perspektif merupakan seni dan ilmu menggambar suatu benda 

atau obyek pada suatu bidang datar, gambar tersebut tampak seperti  

pandangan mata kita  sehari - hari pada jarak tertentu . 

Prinsip ilmu menggambar perspektif ini benda yang kita lihat dalam 

suatu pandangan mata, apabila kedudukannya semakin jauh akan semakin 

kecil dari ukuran benda sebenarnya. Dan apabila benda yang kita lihat jauh 

tak terhingga maka akan kelihatan satu titik. Titik tersebut dinamakan titik 

lenyap, dalam pandangan tak terhingga semua benda akan merupakan titik 

– titik yang berderet mendatar dan terletak pada satu garis lurus mendatar 

setinggi mata kita, garis ini disebut horizon. 
 

2. Macam–macam Gambar Konstruksi Perspektif 

a. Areal Perspektif 

Cara menggambar perspektif dimana semua benda yang dekat 

dengan pengelihatan kita garis – garis tampak jelas dan tegas, 

kemudian benda yang makin jauh garis - garis kurang jelas. 
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b. Linear perspektif 

Cara menggambar perspektif dengan bantuan titik lenyap dan 

garis – garis yang memusat ke titik tersebut. Menurut pandangan 

mata / arah memandang maka linear perspektif dibagi menjadi : 

1  Paralel perspektif (dengan titik lenyap). 

Apabila sebuah kubus 

kita letakkan pada 

suatu bidang datar 

yang sisi depannya 

sejajar dengan pro-

yeksi sedang bagian 

rusuk-rusuknya napak 

menuju ke satu titik 

lenyap. 

Gambar 1.1:  Paralel perspektif 

 

2. Anguler perspektif (dengan 2 titik lenyap). 

Jika dari posisi paralel perspektif di atas kita ubah sedikit dengan 

menggeser sehingga sisinya tidak  ada  yang  sejajar  karena  garis  

proyeksi menuju dua buah 

titik lenyap kiri dan kanan, 

sehingga sisi alas dan 

atapnya akan membentuk 

sudut terhadap bidang 

proyeksi. 

 

Gambar 1.2:  Anguler perspektif 

 

c. Oblique perspektif (dengan 3 titik lenyap). 

Apabila kubus tersebut kita gambar dengan tiga buah titik  

sehingga  rusuk - rusuknya seakan menuju ke tiga buah titik 

tersebut, sehingga tidak ada garis – garis yang sejajar lagi. 
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Seumpama kita melihat sebuah gedung  pencakar langit makin 

ke atas makin kecil, demikian ke kiri dan ke kanan (lihat gambar 

dibawah) 

 
Gambar 1.3:  Oblique perspektif 

 

c.  Rangkuman 1: 

Ilmu perspektif merupakan seni dan ilmu menggambar suatu benda atau 

obyek pada suatu bidang datar. Apabila kedudukannya semakin jauh akan 

semakin kecil dari ukuran benda sebenarnya. Dan apabila benda yang kita 

lihat jauh tak terhingga maka akan kelihatan satu titik. Titik tersebut 

dinamakan titik lenyap, dalam pandangan tak terhingga semua benda akan 

merupakan titik – titik yang berderet mendatar dan terletak pada satu garis 

lurus mendatar setinggi mata kita, garis ini disebut horizon. 

Ada dua macam gambar konstruksi perspektif antar lain Areal perspektif 

dan Linear perspektif. Linear perspektif terdiri dari parallel perspektif 

(dengan 1 titik lenyap), Anguler perspektif (dengan 2 titik lenyap), dan 

Obique perspektif (dengan 3 titik lenyap). 
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d.  Tugas 1: 

Untuk mempelajari modul ini peserta didik diharuskan antara lain: 

1. Baca uraian materi pada kegiatan belajar 1 dengan seksama yang 

terdapat pada modul ini. 

2. Peserta didik harus memahami teori untuk menggambar perspektif. 

3. Baca lembaran kerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta langkah 

kerja yang terdapat pada kegiatan belajar 1 pada modul ini. 

 

e. Tes Formatif 1: 

1. Sebutkan prinsip utama dari gambar konstruks  perspektif ! 

2. Jelaskan macam – macam gambar konstruksi perspektif ! 

3. Sebutkan jenis gambar perspektif apa gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar a        Gambar b 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 1: 

1. Prinsip utama dalam menggambar perspektif adalah benda yang kita 

lihat dalam suatu pandangan mata, apabila kedudukannya semakin jauh 

akan semakin kecil dari ukuran  benda sebenarnya. Dan apabila benda 

yang kita lihat jauh tak terhingga maka akan kelihatan satu titik. 

2. Ada dua macam gambar konstruksi perspektif antar lain Areal 

perspektif, Linear perspektif, sementara itu linear perspektif terdiri dari: 

 Parallel perspektif (dengan 1 titik lenyap), Anguler  perspektif  (dengan 2 

titik lenyap), dan Oblique perspektif (dengan 3 titik lenyap). 

3. Gambar a adalah gambar perspektif oblique dengan 3 titik lenyap. 

 Gambar b adalah gambar Anguler perspektif dengan 2 titik lenyap. 
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g. Lembar Kerja 1: 

Alat dan Bahan: 

1. Pensil 1 (satu set) 

2. Karet penghapus 

3. Pengaris segita 1 (satu set) 

4. Penggaris lurus 30 cm dan 100 cm 

5. Jangka gambar 

6. Kursi gambar 

7. Meja gambar 

8. Kertas gambar ukuran A2 

9. Kater  

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

1. Bacalah petunjuk / perintah kerja bila ada.. 

2. Bekerjalah dengan penuh kosentrasi 

3. Persiapkan  bahan penunjang  jika diperlukan  

 

Langkah Kerja. 

1. Periksa ukuran yang akan  digambar . 

2. Periksa  meja gambar  dan siapkan  bahan yang diperlukan 

3. Baca ukuran   gambar sesuai dengan perintah kerja. 

4. Periksa dan amati lagi  hasil  gambar  yang sudah selesai  . 

5. Simpan  peralatan yang ada  dan atur kembali  meja gambar . 

6. Bersihkan tempat kerja. 
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2. KEGIATAN BELAJAR 2:  METODE MENGGAMBAR  
  KONSTRUKSI PERSPEKTIF 

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 2: 

Peserta didik setelah mengikuti pembelajara 2 diharapkan : 

1. Mampu memahami metode menggambar konstruksi perspektif  dengan 

benar 

2. Mampu menggunakan metode menggambar konstruksi perspektif 

dengan benar 

 

b. Uraian Materi 2: 

1. Menggambar dengan Bidang Garis Bantu 

Seperti halnya dalam menggambar proyeksi orthogonal, dalam 

menggambar konstruksi perspektif, juga diperlukan beberapa bidang 

pertolongan dan beberapa macam garis pertolongan. 

Keterangan: 
1. Bidang tanah (ground plane)  

adalah bidang pijak tempat kita 
berdiri. 

2. Bidang mata (horizon plane)  
adalah bidang khayal setinggi 
mata pengamat dan sejajar 
dengan bidang tanah 

3. Bidang gambar 
adalah bidang khayal, tegak 
lurus terhadap bidang tanah 
dan bidang horizon 

4. Garis tanah 
adalah garis perpotongan 
bidang tanah dengan bidang 
gambar (tafferil). 

5. Garis horizon (garis Cakrawala) 
adalah garis perpotongan 
bidang horizon dengan bidang 
gambar. 

6. Garis sinar tegak lurus pandangan adalah garis dari mata (M) ke titik pusat 
pandangan (P). 

7. Distansi adalah jarak antara mata pengamat dengan bidang gambar untuk 
mendapatkan gambar yang baik maka distansi diambil sekitar 2,5 kali 
ukuran benda. 

8. Tinggi mata (tinggi horizon) adalah jarak antara mata dengan bidang tanah. 

 

1 

2 

3 

Gambar 2.1:  Bidang garis bantu 
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Dari beberapa bidang, seperti halnya pada gambar proyeksi 

maka pada gambar konstruksi perspektif dilakukan pemutaran terhadap 

bidang – bidang tersebut. Akhirnya akan kita peroleh suatu bidang yang 

akan kita gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2:  Bidang-bidang garis bantu 

 

 

2. Ketentuan-ketentuan Garis Besar 

a. Garis Sejajar  

Ketentuan dalam menggambar konstruksi perspektif khusus untuk 

garis - garis sejajar adalah: 

1. Semua garis lurus yang sejajar dan tegak lurus dengan 

pandangan mata akan selalu tetap sejajar, walaupun makin jauh 

makin berkurang jaraknya. 

 

 

M 

M’ 

P’ 

P 

M 

M’ 

P’ 

P 

M 

P 

P’ 

P’ 

P 

M’ 
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Gambar 2.3:  Garis lurus sejajar yang tegak lurus 

              pandangan mata tetap sejajar 
 

2. Semua garis sejajar yang tidak tegak lurus dengan garis mata 

atau menjauhi mata akan makin menyempit menuju ke satu titik 

di garis horizon. 

 
Gambar 2.4:  Garis yang tidak tegak lurus garis mata menuju 

satu titik di horizon. 
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2. Kedudukan Benda 

Dalam menggambar konstruksi perspektif  maka kedudukan atau 

posisi  suatu benda berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Di sebelah kanan pusat pandangan mata diberi tanda ( + ) 

2. Di sebelah kiri pusat pandangan mata diberi tanda  ( - ) 

3. Di belakang bidang gambar diberi tanda ( - ) 

4. Di atas bidang tanah diberi tanda ( + ) 

5. Di bawah  bidang tanah diberi tanda ( - ) 

6. Di titik pusat P merupakan titik  nol 

 

3. Menggambar Konstruksi Perspektif Titik 

Pada prinsipnya, semua gambar benda diawali dari sebuah titik. Untuk 

mempermudah pemahaman, kita mulai menggambar konstruksi 

perspektif dari sebuah titik.  

Contoh: 

Diketahui:  A( -15 , -3 , 0)  dan titik B ( 7, 4 , 0 ).  

Gambarlah konstruksi perspektif menjadi: 

Langkah – langkah menggambar konstruksi titik akan dijelaskan berikut 

ini. Setelah menentukan garis horizon H, garis tanah GT, titik M, D, P, 

dan P’ maka: 

Cara 1 (untuk titik A) : 

1. Tarik garis dari titik A pada bidang tanah tegak lurus ke garis tanah 

GT sehingga ketemu A’ 

2. Kemudian tarik garis A’ ke P  (pusat pandangan). 

3. Selanjutnya  dari titik A  ditari garis  menuju M sehingga diperoleh 

gambar konstruksi perspektif  titik (A) pada perpotongan A” 

Cara 2 (untuk titik B) : 

1. Dari titik B ditarik garis tegak lurus  terhadap GT memotong B’ 

kemudian diteruskan menuju P. 
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2. Dari titik B ditarik garis serong 45o sehingga memotong GT di B’ 

kemudian diteruskan menuju titik D sebelah kanan. Perpotongan 

garis di B” merupakan gambar perspektif titik b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 a:  Cara 1                   Gambar 2.5 b:  Cara 2. 

 

Cara 3 : 

Sama dengan cara ke-2 hanya dengan cara menarik garis yang 

memotong P menuju D sebelah kiri. 

Cara 4 : 

Dengan menggunakan  garis yang menuju D sebelah kanan kemudian 

dipotong oleh garis sinar mata dari B ke M. 

 

Gambar 2.6 a:  Cara 3            Gambar 2.6 b:  Cara 4. 

 

B”’ 

B 

D D P 

P’ 

450 

B’ B” A’ A” 

A 

P‘ 

P D 

M 

D 

 

A’ 

A 

P‘ 

P D 

M 

D 

B 

D D P 

P’ 

450 

B’ B” 

 M 
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Cara 5 : 

Dengan menggunakan  dua garis serong 450  kiri dan kanan menuju titik 

D yang akan saling  berp[otongan dititik A. 

Cara 6 : 

Dengan menggunakan  sinar mata menutup dan garis serong 

sembarang  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 a:  Cara 5            Gambar 2.7 b:  Cara 6. 
 

4. Menggambar Konstruksi Perspektif Garis 

Gambar konstruksi suatu garis ditentukan oleh kedudukan, arah, dan 

panjang garis. 

Contoh : 

Suatu garis AB, 12cm serong 45o ke kanan, sedangkan kedudukan titik 

A (-7, -3 , 0). Buatlah gambar konstruksi perspektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8:  Perspektif garis AB. 

450 
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A 

P‘ 

P D 

M 

D 
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Langkah–langkah pengerjaan gambar konstruksi perspektifnya: 

1. Tentukan garis GT, H, kemudian titik M, P, D, dan P’ 

2. Tentukan posisi A ( -7 , -3 , 0 ) 

3. Tarik  garis AB serong 45o sepanjang 12 cm sehingga bertemu titik B 

4. Tarik gari tegak lurus GT  sehingga memotong A’ dan B’ 

5. Panjangkan garis AB ke kiri sehingga memotong garis GT, kemudian 

hubungkan ke titik D  sebelah kanan. Perpotongan A” dan B” adalah  

gambar konstruksi AB. 

Contoh 2: 

Garis KL = 17 cm  sejajar bidang tanah tapi serong 30o terhadap garis 

tanah dan 60o terhadap mata. Titik (5, -2 ,17). Buat gambar 

perspektifnya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9:  Perspektif garis KL. 
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Langkah-langkah konstruksi perspektipnya. 

1. Tentukan garis GT, H , titik M,D,P dan P’ 

2. Tentukan kedudukan titik  K ( 5,-2 ,17 ) dan panjang garis KL pada 

tempatnya. 

3. Tarik garis tegak lurus  GT  dari K sehingga memotong garis GTH  

dan busur  ½  lingkaran di X. Kemudian dari K ditarik garis serong 

45o ke kiri sehingga  memotong GT dilanjutkan tegak lurus H  terus 

memotong busur ½ lingkaran. 

4. Dari titik D sebelah kanan ditarik garis melewati X terus ke X’. Di titik 

perpotongan X’ ini kemudian dibuat garis sejajar dengan horizon. 

5. Dari titik X” ditarik garis menuju P sehingga diperoleh titik K’ sebagai                  

perspektif dari K. 

6. Dari titik L ditarik garis tegak lurus terhadap GT dan garis serong ke 

kanan 45o sehingga diperoleh  titik y, y’, dan y”. 

7. Dari y” tarik garis menuju D sebelah kiri dan dari y ditarik garis 

menuju P hingga diperoleh perpotongan L” sebagai perpektif dari L. 

8. Garis L’K’ ini merupakan gambar konstruksi perspektif LK yang 

dicari. 

 

5. Menggambar Konstruksi Perspektif Bidang 

Untuk menggambar konstruksi perspektif dari suatu bidang  maka harus 

diketahui beberapa ukuran sisi – sisinya,posisinya  dan arah dari bidang  

tersebut. 

Contoh : 

Diketahui  suatu bidang  persegi  panjang ABCD.   

Panjang AB = CD = 13 cm. Panjang BC = AD = 8 cm. 

Kedudukan titik A ( -7 , -3 , 0 ).  

AB sejajar GT. Buat gambar konstruksi perspektif empat persegi 

panjang ABCD. 
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Gambar 2.10:  Perspektif bidang ABCD. 

 

Langkah-langkah menggambar konstruksi perspektifnya: 

1. Tentukan garis GT dan H, titik M, D,P, P’. 

2. Gambar kedudukan persegi panjang ABCD  sesuai dengan 

ketentuan A( -7,-3 ,0 ), AB sejajar GT, panjang   AB = CD = 13 cm,  

panjang BC = AD = 8 cm. 

3. Tarik garis tegak lurus  terhadap GT dan titik A,B,C, dan D kemudian 

hubungkan dengan titik pusat pandangan P. 

4. Tarik garis dari titik M  menuju  ke titik A sehingga diperoleh 

perpotongan di A’. Jika ditarik garis sejajar dengan GT ke kanan 

akan diperoleh titik potong B’. 

5. Titik C diputar ke kanan hingga GT dari posisi ini dihubungkan lagi  

ke titik D di sebelah kiri sehingga diperoleh perpotongan C’. Dari C’ 

ditarik garis sejajar dengan GT maka terjadi perpotongan di D’. 

6. Titik A’,B’,C’,D’  dihubungkan dengan  garis  merupakan gambar 

perspektif  bidang ABCD. 
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c. Rangkuman 2:  

Menggambar konstruksi perspektif, juga diperlukan  beberapa bidang 

dan beberapa macam garis pertolongan.  

Metode menggambar konstruksi perspektif terdiri dari: bidang dan garis 

bantu, ketentuan garis besar, gambar konstruksi titik, gambar konstruksi 

garis dan gambar konstruksi bidang.  

Ketentuan-ketentuan garis untuk menggambar konstruksi perspektif ailah: 

Semua garis lurus yang sejajar dan tegak lurus dengan pandangan mata 

akan selalu  tetap sejajar , walaupun makin jauh  makin berkurang jaraknya. 

Semua garis sejajar yang tidak tegak lurus dengan garis mata  atau 

menjauhi mata akan makin menyempit menuju ke satu titik di garis horizon. 

 

d. Tugas 2: 

Untuk mempelajari modul ini peserta didik diharuskan : 

1. Baca uraian teori pada kegiatan  belajar 2 dengan seksama  yang 

terdapat pada modul ini. 

2. Peserta didik harus memahami metode menggambar konstruiksi 

perspektif yang akan digunakan untuk menggambar konstruksi  

perspektif. 

3. Baca lembaran kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja serta langkah 

kerja yang terdapat pada kegiatan   belajar  2  pada modul ini. 

 

e. Tes Formatif 2 

1. Apa yang disebut distansi ? 

2. Sebutkan ketentuan-ketentuan garis untuk menggambar konstruksi 

perspektif ? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 2: 

1. Distansi adalah jarak antara mata pengamat  dengan bidang gambar 

untuk mendapatkan gambar yang baik maka distansi diambil sekitar 2,5 

kali ukuran benda. 
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2. Ketentuan-ketentuan garis untuk menggambar konstruksi perspektif 

yaitu : 

a. Semua garis lurus  yang sejajar dan tegak lurus dengan pandangan  

mata akan selalu tetap sejajar, walaupun makin jauh  makin 

berkurang jaraknya. 

b. Semua garis sejajar yang tidak tegak lurus dengan garis mata atau 

menjauhi mata akan makin menyempit menuju ke satu titik di garis 

horizon. 
 

Tugas Mandiri 

Suatu garis  XY = 15 cm sejajar bidang tanah, menyerong ke kiri 45o dari 

mata dan 30o terhadap garis tanah, kedudukan titik  X ( -7 , -3 , 15 ).  

Buatlah gambar konstruksi perspektifnya. 
 

g. Lembar Kerja 2: 

Alat dan Bahan 

1. Pensil 1 (satu set ) 

2. Karet penghapus 

3. Pengaris segitiga 1 (satu set ). 

4. Penggaris lurus 30 cm dan 100 cm 

5. Jangka gambar 

6. Kursi gambar 

7. Meja gambar 

8. Kertas gambar ukuran A2 

9. Kater 

10. Sablon huruf 3 mm 
 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

1. Bacalah petunjuk / perintah kerja bila ada 

2. Bekerjalah dengan penuh kosentrasi 

3. Letakkan alat - alat gambar  dan alat - alat tulis ditempat yang aman 

4. Gunakan alat sesuai fungsi masing - masing 

5. Teliti dan hati - hati dalam mengerjakan gambar konstruksi perspektif 
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Langkah Kerja 

1. Periksalukuran yang akan  digambar 

2. Periksa meja gambar dan siapkan  bahan yang diperlukan 

3. Baca ukuran gambar sesuai dengan perintah kerja 

4. Periksa dan amati lagi  hasil  gambar  yang sudah selesai  

5. Simpan peralatan yang ada  dan atur kembali  meja gambar 

6. Bersihkan tempat kerja 
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3. KEGIATAN BELAJAR 3:  MENGGAMBAR KONSTRUKSI PERSPEKTIF 
 BENDA 

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 3: 

Peserta didik setelah mengikuti pembelajaran 3 diharapkan : 

1. Memahami teori cara menggambar konstruksi perspektif benda dengan 

benar 

2. Mampu menggambar konstruksi perspektif benda dengan benar.  
 

b. Uraian Materi 3; 

Dalam menggambar konstruksi perspektif benda mencakup 

beberapa bentuk benda antara lain balok, lingkaran, silinder, dan kerucut. 

Dalam modul ini termuat pekerjaan untuk digambar mandiri setelah 

menyelesaikan tes formatif. 

Menggambar Konstruksi Perspektif Balok 

Sebuah balok segi empat 
ABCD

D'C'B'A'  mempunyai panjang  AB = 8 cm 

panjang BC = 6 cm dan panjang AA’ = 13 cm (tinggi balok). Kedudukan 

atau posisi balok adalah AB  tegak lurus  terhadap  garis tanah GT dan titik  

A ( -6 , -1, 0 ).  

Buatlah gambar konstruksi perspektif dari balok tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1:  Perspektif  balok 
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Langkah-langkah menggambar konstruksi prespektif  balok: 

1. Tentukan garis GT, H, dan garis sinar tegak lurus titik M,D, P, P’. 

2. Gambarkan posisi balok ABCD, A’B’D’C’ dengan ketentuan soal 

A ( -6 ,-1,  0 ) dan AB tegak lurus terhadap GT. 

3. Setelah diketahui posisi  titik – titik sudut balok ABCD, A’B’C’D’, dan D’, 

tarik garis tegak lurus terhadap terhadap GT dari DD’ dan AA’. Setelah 

memotong GT, tarik garis menuju titik pusat pandangan. 

4. Dari titik DD’ tarik garis menuju M sehingga diperoleh pertolongan di D 

dan jika ditarik garis sejajar GT maka diperoleh perpotongan di A. 

5. Tarik garis ½ lingkaran dari titik BB’ sehingga memotong GT kemudian 

hubungkan ke titik D sebelah kiri dari titik perpotongan B ditarik  garis 

sejajar GT sehingga diperoleh C. 

6. Setelah didapat bidang alas A B C D  kemudian dicari bidang atap 

A’B’C’D’. 

7. Dari titik potong garis GT dengan perpanjangan Dd’ vertikal ditarik garis 

tegak lurus GT setinggi AA’ = 13 cm, kemudian dari ujung  garis tersebut 

ditarik garis menuju P. 

8. Dari titik D ditarik garis vertikal sehingga memotong di D’ dan dari C 

vertikal memotong C’. 

9. Ditarik garis sejajar dengan GT dari titik C’ dan D’ kemudian ditarik garis 

vertikal dari titik A’ dan B sehingga diperoleh perpotongan di titik A’ dan 

D’. 

10. Tarik garis dari titik A B C D, A’B’C’D’ maka akan diperoleh gambar 

konstruksi perspektif dari balok empat persegi panjang. 

Menggambar Perspektif Lingkaran 

Dalam menggambar konstruksi perspektif lingkaran yang berupa 

elips akan sulit jika digunaka jangka, untuk itu diperlukan bantuan titik. 

Contoh : 

Suatu lingkaran dengan jari-jari 5 cm terletak pada bidang tanah dengan 

titik pusat lingkaran T ( -3, -7 , 0 ). 
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Gambar 3.2:  Perspektif  lingkaran 

 

Langkah-langkah menggambar perspektifnya. 

1. Tentukan dulu garis GT, H, dan MPP’, titik M,P,D, dan D’. 

2. Gambar lingkaran sesuai dengan ketentuan  T ( -3, -7 ,0 ), kemudian  

buat bujur sangkar menyinggung lingkaran dan dibuat garis - garis 

diagonal seperti gambar di atas. 

3. Tarik  garis tegak lurus  terhadap GT dari titik - titik  nomor 

1,2,3,4,5,6,7,8 ; setelah itu dihubungkan menuju ke titik P. 

4. Garis diagonal diperpanjang sehingga memotong GT, kemudian 

dihubungkan ke titik D di sebelah kiri pusat T. Hasilnya merupakan 

gambar perspektif dari lingkaran. 

Menggambar Perspektif Silinder 

Untuk menggambar konstruksi perspektif silinder di bidang  tanah, 

maka dibuat dulu perspektif lingkaran alas silinder dibidang tanah. 

Kemudian ukuran tinggi perspektif  pada pusat alas kemudian dibuat 

lingkaran perspektif atap silinder. Setelah lingkaran atas dan lingkaran alas 
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maka dibuat garis selimut silinder kiri dan kanan. Untuk menentukannya 

dicari titik singgung dari garis singgung sinar mata dengan lingkaran 

dengan bidang tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3:  Perspektif  Silinder 

 

Dengan demikian maka 

harus ditentukan titik 

singgung di bidang re 

bahan baru dibuat kons 

truksi perspektifnya 

dengan cara mencari 

proyeksi M yaitu M1. 

Jarak dari M ke M1 

sama dengan jari P ke 

P’ dari M1 ke T ditarik 

garis  dan  dibagi  dua  

sama   panjang   untuk    Gambar 3.4:  Mencari proyeksi M 

membuat lingkaran putus-putus memotong  garis singgung lingkaran S1 

dan S2.  
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Menggambar Konstruksi Perspektif Kerucut 

Untuk mencari titik singgung tempat kedudukan garis lukis selimut kerucut 

agak sedikit berbeda dengan cara untuk melukis silinder. 

gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5:  Cara memandang Kerucut 

 

Dari gambar terlihat titik puncak kerucut T ditarik garis ke MM, diperpanjang 

sampai M2. Kemudian dari pusat alas lingkaran kerucut T1 ditarik garis 

menuju M2 melewati M1. Garis ini dibagi dua dan selanjutnya buat 

lingkaran (putus - putus) yang melewati T1 dan M2, serta memotong 

lingkaran alas kerucut di S1 dan S2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6:  Lingkaran bantu untuk Perspektif Kerucut 
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Contoh : 

Ketentuan posisi kertas tegak GT = 15 cm , H = 6 cm , D = 12 cm, P di 

tengah - tengah. Diketahui suatu kerucut dengan jari - jari alas 5 cm, tinggi 

12 cm. kedudukan pusat lingkaran alas T1 ( 6 , -7 , 0 ) dan puncak kerucut 

T ( 6 , -7 , 12 ). Buatlah gambar konstruksi perspektifnya ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7:  Perspektif Kerucut 

 

Langkah - langkah menggambar konstruksi perspektifnya :  

1. Tentukan dulu garis GT, H dan MP; titik M, D, P dan P’ 

2. Gambar posisi kerucut pada  bidang tanah sesuai dengan ketentuan. 

3. Buat garis – garis tegak lurus terhadap GT melalui depan titik pada  

lingkaran alas  kerucut , kemudian hubungkan  menuju titik P . 

4. Buat garis serong 45 ke kiri dan ke kanan melalui titik lingkaran alas 

kerucut seperti pada nomor 3  di atas, selanjutnya dari titik perpotongan 

dengan GT kita hubungkan dengan titik D sebelah kanan dakiri 

berlawanan. 

5. Dari garis - garis perpotongan yang menuju D dan P maka diperoleh  

konstruksi perspektif kerucut. 
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6. Untuk mencari tinggi kerucut T  yaitu dengan menarik garis tegak lurus 

GT  setinggi 12  cm, selanjutnya dihubungkan  ke P. 

7. Tarik garis selimut kerucut dari T menuju ke S1 dan S2, maka akan 

didapatkan gambar konstruksi perspektif  kerucut. 

 

c. Rangkuman 3:  

Menggambar konstruksi perspektif benda, juga diperlukan beberapa bidang 

dan beberapa macam garis pertolongan. Kegiatan belajar ini terdiri dari 

mengambar konstruksi perspektif dari balok, menggambar kontruksi 

perspektif dari lingkaran, menggambar konstruksi perspektif silinder, dan 

menggambar perspektif dari benda yang berbentuk kerucut. 

 

d. Tugas 3: 

Untuk mempelajari modul ini peserta didik diharuskan antara lain : 

1. Membaca uraian materi pada kegiatan  belajar 3 dengan seksama  yang 

terdapat  pada modul ini. 

2. Memahami menggambar konstruiksi perspektif benda. 

3. Baca lembar kerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta langkah 

kerja yang terdapat pada kegiatan belajar 3 pada modul ini. 

 

e. Tes Formatif 3: 

1. Sebutkan bentuk benda yang dapat digambar konstruksi perspektifnya ! 

2. Sebutkan langkah-langkah menggambar konstruksi perspektif lingkaran! 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 3: 

1. Bentuk benda yang  dapat  digambar konstruksi perspektifnya adalah 

balok, lingkaran, silinder, dan kerucut. 

2. Langkah-langkah menggambar konstruksi perspektif lingkaran yaitu : 

a. Tentukan dulu garis GT , H dan MPP’ titik M,P,D dan D’. 

b. Gambar lingkaran sesuai dengan ketentuan  T ( -3, -7 ,0 ), kemudian 

buat bujur sangkar menyinggung lingkaran dan dibuat garis-garis 

diagonal seperti gambar di atas. 
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c. Tarik garis tegak lurus terhadap GT dari titik - titik nomor 

1,2,3,4,5,6,7,8. Setelah itu hubungkan menuju ketitik P. 

d. Garis diagonal diperpanjang hingga memotong GT, kemudian 

dihubungkan ke titik D sebelah kiri pusat T ini merupakan gambar 

perspektif dari lingkaran. 

 

Tugas Mandiri 

Ditentukan kertas gambar tegak , garis tepi 1 cm, GT = 16 cm, H =6 cm 

MP = 13 cm. Kedudukan silinder tegak lurus terhadap bidang tanah 

dengan jari - jari 6 cm, tinggi 12 cm. Lingkaran atas dan tutup silinder 

sejajar terhadap bidang tanah. Pusat lingkaran P ( -7,-8 , 0 ).  

Buatlah gambar konstruksi perspektifnya. 

 

g. Lembar Kerja 3: 

Alat dan Bahan 

1. Pensil  1 (satu) set 

2. Karet penghapus 

3. Pengaris segitiga 1 (satu) set 

4. Penggaris lurus  30 cm dan 100 cm 

5. Jangka gambar 

6. Kursi  gambar 

7. Meja gambar 

8. Kertas gambar ukuran A2 

9. Kater 

10. Sablon huruf 3 mm 

11. Sablon lengkung / mal kurva 

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

1. Bacalah petunjuk / perintah kerja bila ada 

2. Bekerjalah dengan penuh kosentrasi 

3. Letakkan alat - alat gambar dan alat - alat tulis di tempat yang aman 

4. Gunakan alat sesuai fungsi masing-masing 
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5. Atur posisi gambar secara baik dan proposional 

6. Teliti dan hati-hati dalam  mengerjakan gambar konstruksi perspektif. 

 

Langkah Kerja 

1. Periksa ukuran yang akan  digambar 

2. Periksa  meja gambar  dan siapkan  bahan dan alat  yang diperlukan 

3. Baca ukuran gambar sesuai dengan perintah kerja 

4. Periksa dan amati lagi  hasil  gambar  yang sudah selesai 

5. Simpan  peralatan yang ada dan atur kembali  meja gambar 

6. Bersihkan tempat kerja. 
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BAB III 

EVALUASI 
 

Untuk mengetahui belajar siswa didik, perlu diadakan tes formatif, 

motorik maupun produk dari hasil belajar siswa. Dan untuk modul ini, dilakukan 

dengan memberikan soal tes sebagai berikut : 

Soal Evaluasi: 

1. Sebutkan prinsip utama dari gambar konstruks  perspektif ! 

2. Jelaskan  macam – macam gambar konstruksi perspektif ! 

3. Sebutkan ketentuan – ketentuan garis untuk menggambar konstruksi 

perspektif ! 

4. Sebutkan bentuk benda yang dapat digambar konstruksi perspektifnya ! 

 

Kunci Jawaban soal Evaluasi: 

1. Prinsip utama dalam menggambar perspektif adalah benda yang kita 

lihat dalam suatu pandangan mata, apabila kedudukannya semakin jauh 

akan semakin kecil dari ukuran benda sebenarnya. Dan apabila benda 

yang kita lihat jauh takterhingga maka akan kelihatan satu titik. 

2. Ada dua  macam  gambar konstruksi perspektif antara lain Areal 

perspektif dan  Linear  perspektif, sementara itu  linear perspektif terdiri 

dari paralel perspektif (dengan 1 titik lenyap), Anguler perspektif 

(dengan 2 titik lenyap), dan Oblique perspektif (dengan 3 titik lenyap). 

3. Ketentuan – ketentuan garis untuk menggambar konstruksi perspektif 

yaitu: 

a. Semua garis lurus yang sejajar dan tegak lurus dengan pandangan 

mata akan selalu tetap sejajar, walaupun makin jauh makin berkurang 

jaraknya. 

b. Semua garis sejajar yang tidak tegak lurus dengan garis mata atau 

menjauhi mata akan makin menyempit menuju ke satu titik di garis 

horizon. 



                                                                                                                                 Menggambar Konstruksi Perspektif 

SMK Bidang Perkapalan Program Keahlian Gambar Rancang Bangun 32 

4. Bentuk benda yang dapat digambar konstruksi perspektifnya adalah 

balok, lingkaran, silinder, dan kerucut . 

 

Kriteria Kelulusan 

KRITERIA SKOR 
(1-10) 

BOBOT NILAI KETERANGAN 

Soal Nomer 1 3 3  Lulus min  7,0 

Soal Nomer 2 3 3  Lulusmin  7,0 

Soal Nomer 3 3 3  Lulus min  7,0 

Soal Nomer 4 1 1  Lulus min  7,0 
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BAB IV 

P E N U T U P 
 

Modul ini disusun untuk menghasilkan satu tahap kompetensi kerja yang 

dikukuhkan dengan suatu sertifikat. 

 

Sertifikat yang merupakan bukti hasil pembelajaran modul ini dapat 

diperoleh dari asosiasi melalui lembaga pendidikan resmi dan sah menurut 

hukum seperti Sekolah Menengah Kejuruan dan yang sejenisnya. 

 

Selanjutnya apabila peserta didik atau peserta diklat berkehendak atau 

berminat untuk mempelajari jenjang atau modul berikutnya, sebaiknya sesuai 

bidang dan nomor kode modul lanjutannya sesuai dengan urutan modul yang 

tercantum dalam peta kedudukan modul. 
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