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DARI PE\ERBI'I'

Merupakan tugas utama Badan Penerbit L.INM untuk

menerbitkan buku-buku ajarfouku teks dari berbagai bidang studr yang

ditulis oleh staf pengajar UNM Makassar.

Buku Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif
adalah karya Dr. Muhammad Rapi, M.Pd. staf pengajar Jurusan

Pendidikan Seni Rupa Fahiltas Seni dan Desain Univrsitas Negeri yang

memang berkompeten dalam bidang perspektif.

Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat memberikan
motivasi kepada staf pengajar yang lain untuk menulis buku-buku ajar
yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, maupun sebagai

referensi dalam pelaksanaan kuliah yang relevan.

Semoga Tuhan memberkati tugas mulia kita semua.

Makassar, Januari 2016

Badan Penerbit
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SAN{BUTAN REKTOR

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.
Rektor Universitas Negeri Makassar

Univerilas Negeri Makassar (UNM) adalah salah satu

perguruan tinggi yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni serta mendidik tenaga akademik yang profesional

dalam berbagai bidang. Agar tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya diperlukan keativitas dan upaya keras dari segala

bidang dari sivitas akademikanya.

Salah satu kegiatan yang sangat didambakan ialah penulisan

dan penerbitan buku ajar oleh para tenaga ahli yang ada dalam

lingkungan perguruan tinggi ini. Kurangnya buku ajar bermutu yang

berbahasa Indonesia sangat dirasakan baik oleh para mahasiswa

maupun para dosen.

Oleh karena itu, terbitnya buku yang berjudul Memahami

Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif kami sambut dengan baik.

Buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Rapi, M.Pd. ini diharapkan

dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam perkuliahan bidang

Pendidikan khususnya Pendidikan Seni Rupa.

Oleh sebab itu, pimpinan Universitas Negeri Makassar

mengharapkan semoga kehadiran buku ini dapat bennanfaat. Semoga

Tuhan tetap memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas dan

pengabdian masing-masing.

Makassar, Januari 2016

Rektor,
H. Arismunandar
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SAMBUTAN

DEKAN FSD UN._M MAKASSAR

Kurik-ulum Program Studi Pendidkian Seni Rupa FSD
Unive;;itas Negeri Makassar ditunjang oleh beberapa mata lc,rliah, baik

mata kuliah proses belajar mengajar (PBM), maupun mata kr-rliah

bidang studi (MKBS). Setiap mata kuliah diharapkan memiliki acuan

atau referensi yang meryadai, demi kelancaran perkuliahan para

mahasiswa. Selama ini, buku-buku acuan yang relevan dengan mata

kuliah pada program studi pendidikan seni rupa masih banyak yang

langkah. Selain masih langkah juga susah didapatkan, baik yang

berbahasa asing apalagi yang berbahasa lndonesia. Terbitnya buku

gambar perspektif yang disusun oleh saudara Dr. Muharnmad Rapi,

M.Pd., kami sambut dengan baik dan penuh harapan, semoga buku
gambar perspektif ini dapat menjadi referensi, baik oleh mahasiswa,

program studi pendidikan seni rupa FSD LNM, maupun bagi para

siswa SMA dan SMK dan sederajat serta program studi yang berkaitan

dengan kemampuan dasar menggambar.

Sebagai pimpinan Fakultas Seni dan Desain (FSD) menghimbau

kepada para pendidik dan mahasiswa serta siswa-siswa memanfaatkan

buku gambar perspektifini sgbagai acuan dalam mernahami korsep dan

prinsip menggambar perspektif dan meningkatkan kemampuan dasar

menggambar, khususnya untuk menggambar obyek secara natural. Ilmu
perspektif adalah ilmu tentang cara menangkap obyek melalui indera

penglihatan, sehingga ilmu perspekifbiasa disebut ilmu melihat.

Buku adalah sahabat bagi para ilmuan, dan buku adalah sahabat

yang tanpa pamri bagi siapapun. Buku adalah tempat mencari informasi

yang dibutuhkan bagi pencari ilmu. Buku, dapat melayani siapapun,

kapanpun dan di manapun tanpa mengenal lelah. Buk:u adalah sumber

ilmu pengetahuan. Kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dengan ilmu,

ilmu lebih baik dari pada harta karena ilmu menjaga perniliknya

sedangkan harta dijaga oleh pemiliknya, ilmu makin disumbangkan

semakin bertambah, sedangkan harta bila dibelanjakan akan berkurang.



Di dalam buku ini tentu saja terdapat kekurangan di sani stm,

pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. 'Ierutama penulisnya

Dr. Muhammad Rapi, M- Pd., sebagai dosen yang walaupun cukup

lama berkiprah dalam pembelajaran tetap terbuka untuk klitik dan saLan

dari para perpbaca demi kesempurnaan buku ini di masa yang akan

datang- Kepada Atlah Swt., saya berdoa, semoga segala usaha kita

dilimpahkan-Nya taufiq dan hidayah dan dibalas dengan balasan yang

berlipat ganda. Amin Ya rabbal Alamiin

Makassar, 26 Februari 2016

(Dr. Nurlina Syahrir, M.Hum)
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Puji slerkur seuantiasa pen)rusun panjatkan ke k}adirat
Allah swt. atas taufik dan hidayah\ya, sehingga buku ajar tentang
gAMBAR perspektif ini bisa terwujud. Salawat teriring salam tak
lupa penulis haturk-:n kepada nabi Muhammad Saw., yang selalu
menjadi panutan penulis dalam melakukan segala aktivitas.Terirna
kasih yang tulus kami ucapkan dan sampaikan kepada penerbit yang
bersedia menerbitkan buku ini, sehingga dapat terwujud seperti ini.
Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang memberi dukungan atas terwujudnya buku
ajar ini.

Perspektif merupakan suatu ilmu yang memegang peranan
penting dalam menggambar. Untuk menggambar dengan benar
sesuai dengan obyek yang digambar, diperlukan pengetahuan dasar
ilmu perspektif. Pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip-
prinsip ilmu perspektif mutlak harus dimiliki seseorang untuk bisa
membuat gambar yang sesuai kenyataan baik dalam membuat
konstruksi perspektif maupun sket perspektif.

Buku ini disusun dengan tujuan membantu para siswa dan
mahasiswa atau siapa saja yang ingin memahami prinsip-prinsip
dasar ilmu perspektif. Buku ajar ini dapat memberikan pengertian
secara mudah dan praktis dalam menerapkan ilmu perspektif dalam
beberapa jenis karya seni rupa dua dimensional.

Isi buku ini yang dilengkapi contoh-contoh gambar, adalah
merupakan hasil kreasi penulis dengan menggunakan prog.am
komputer. Pembelajaran ihnu perspektif di sekolah dan di kampus
(siswa dan mahasiswa) diperlukan contoh-contoh dari hasil keasi
yang bervariasi. Semua paparan, serta contoh-contoh gambar yang
ada dalam buku ajar ini diupayakan sesederhana mungkin agar
mudah dipahami oleh semua pihak yang berkeinginan memahami
ilmu persnektii

bemoga dengan terbitnya buku ilmu perspektif ini drpat
berrlr. fart bagi banyak ka rngan, terutama yang berkecimpung
dalam bio., n,- .. ui rupa dan d, sain.

Penulis ing-: meng. .apkan tenma kasih yang tulus kepada
semua pihak yang telah me,nberikan bantuan, langsung atau tidak
langsung, sehingga buku inr !.,,)at terwujud seperti yang penulis



harapkan. I'erima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada

Dekan FSI) dan Ketua Program Studi Pendidikan Seni rupa yang
telah memberikan kesempatan kepada saya melanjutkan studi saya
pada I'rogram Doktor Ilmu Pcndidikan, sehingga dengan pendidikan
yang saya tcr:rpuh memberikan kemudahan bagi saya untuk
rnenyusun sebuah buku IImu Perspektif yang sangat dipcrlukan oleh
mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa I-'SD L\M
Makassar

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada

istri saya Vulyati Ali, serta nak-anak saya atas segala pengorbanan,
perhatian ,dan penge(iannya selama saya menulis buku ini

Segala kekurangan, ketidak sempumaan serta kesalahan-
kesalahan yang pembaca temukan dalam buku ini, penyusun

mengharapkan koreksi secara ccmlat, dan penyrrsun akan berusaha

memperbaiki dan menyernpumakannya.
Semoga Allah Swt. yang n.nha Pengasih dan Penyayang

senantiasa melimpahkan rahmatNya dan memberkahi usaha ini.

Wassalam,

Makassar, Januari 2016
Penyusun

Muhammad Rapi
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BAB I
PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang sangat berperan dalam membuat gambar adalah
prinsip perspektif. Pemahaman prinsip gambar penpektif adalah mcrupakaa
keniscayaan bagi orang yang berkecimpun dalam bidang seni rupa.

A. Pengertian Cambar Perspektif

Gambar perspektif merupakan suatu ilmu, yaitu sebagai ilmu yang
mempelajari tentang bagaimana sebuah obyek dipandang. Perspektif biasa
juga disebut sebagai ilmu melihat. Dikatakan ilmu melihat karena satu-

satunya ilmu yang dapat memberi petunjuk bagaimana membuat gambar pada

bidang datar, sehingga kesan yang diperoleh pada waktu melihat gambar sama

dengan kesan yang diperoleh pada waku melihat bendanya.

Dalam ilmu perspektif, dikenal beberapa istilah dan konsep, tennasuk
istilah sket dan konstruksi, yang akan dibahas di sini adalah hal-hal yang

berkaitan dengan sket dan konstruksi. Kata sket dalam bidang seni rupa
rnerupakan istilah yang lumrah. Istilah sket, erat kaitarurya dengan gambar
permulaan, atau bagan. Tetapi kalau dikaitkan dengan gambar perspekif
memiliki pengertian yang lebih spesifik dari pada hanya sekedar istilah sket

saja. Istilah sket perspektif dapat didefinisikan sebagai gambar sederhana dari
suatu obyek dengan menggunakan alat sederhana pada bidang gambar dengan

menerapkan prinsip-prinsip ilmu perspektif.

Berdasarkan pengertian sket perspektif itu, maka wujud dari gambar

yang dibuat di atas bidang gambar, memiliki unsur yang minimal, hanya
berupa goresan-goresan sederhana yang menggambarkan suahr obyek dengan

bantuan garis-garis yang sangat minim. Sket perspektif hanya memberikan
kesan berdasarkan apa yang ditangkap oleh mata. Tetapi dengan wujud yang

sederhana itu memberikan kesan yang sesuai dengan benda yang dipandang

atau yang dijadikan obyek.

Pendahuluan 1



B. Prinsip-Prinsip Ilmu Perspektif dalam Gambar Perspektil

Seperri trairrya dengan bidang ilmu yang lain' perspekif sebagai suatu

ilmu, juga mernilili p.insip tenelltu yang merupakan pedoman untuk

nr.rr]toiion pcnilaran pada suatu gambir. Sebuah gambar yanl t,enyalahi

O.f*rp g"rlU'". perspektif tentu sa]a merniliki nilai kebenaran (kisesuaian)

vanp tidak tnaksimal.
'-"" 'ii,." 

p",tpekif sehacai jhnu melil.rat' rnemiliki prinsip yang kadang-

kadang ber-tentangan ,lcngal rasio atau pikiran Kalau berdasarkan

,^i"7f'"glt" u,u, pi"ki.un, gu.i,-g"'' yang selajar jika diperpanjang sampai ke

;;;;;;? l;"h"ya tiaar itun 
-bertcmu 

u.;ungnva Tetapi berdasarkan ilmu

;;i;;; ;;, ilmu perspekil, maka garis-garis vang sejajar jika diperpanjang

*".f""flr mata, akan kelihatan bertemu di sr'ratu titik' Sebagai contoh dapat

disatsikan pada jalan raya yang lurus dan panjang' atau rel kereta api' yang

iikakitaikutipenglihatarr.,nakaakanrrarnpakpadamatabahwapinggir
1;i;;,, ;;kin iiuh inakin berdekatan dan seolah-olah menuju pada suatu
,tiil;;;;;;, 

;..it i- .lugu tiang-tians listrik' pohon-pohonan dll' Jadi

;; "il prinsip perspet'riiyang penting adalah bahwa garis-garis yang

sejajar akanbertemu pada suatu titik (prinsip perspektif)'

Prinsip lain yang perlu dipahami dalam-ilmu perspektif adalah bahwa

U"nau-U"niu yung ua" ii sekeliling kita bila diamati. secara cermat dengan

"r"rggt*t"" -ria, maka akan kclihatan pada mata kita bahwa benda-benda

iir.iif.irlr"ft letaknya dari mata akan semakin kecil dan semakin dekat dari

In* "t"ri 
semakin mendekati ukuran sebenarnya atau sesuai ukurannya.

Misalnya; sebuah garis, menurut mata atau penglihatarL garis itu semakin jauh

,"-"ti" i*a"t aI" tipis dan semakin dekat dari mata akan semakin panjang

a", ,"tri. Berdasarkan prinsip itu, maka dalam membuat .sket 
perspektif

i""a*U""a, yang kita jadikan obyek harus diterapkan' kita tidak boleh

rn"rrggurntu. berd"asarkan pikiran/rasio, tetapi harus berdasarkan pengamatan'

t".":ri, g;t". perspektif harus berdasarkan pengamatan atau penglihatn

Urrtun UJ.a**un piki.un. Apa yang nampak pada mata itulah yang. kifa

gambar sesuai haiil pencerapan nrata kita' P""yl1*1 tentang pnnsrp

!".i* p"ttp"Lif ini memberikan kemungkinan te{adinya kesan nyata pada

gambar yang dibuat.

lmu perspektif atau ilmu melihat memerlukan ketajaman penglihatan

terhadap obyek, d"ng* -",tggunukan indera p.englihaun maka segala unsur

y;;;;d;;ratuibvek difat diserap atau ditanskap dan disimpan dalam

1;;;, d; baik secara langzung maupun dengan cara tidak langsung suatu

obyek dapat dir i

ihnu perspektil,
sebenamya dapat

I)rinsil.r-r'r

khas ganrbar pcr:
yang akan dir:an
digambar dituntr
terdapat bcbcrapa

l. Posisi
(nonl:

2. Posisi
3. Posisr
4. Posisi

di atas

atas p,

meliha
mata b

5. Posisi
seolah
meliha
lantai
ini bia:

6. Posisi
sudut (

pandar
kiri da
disebel

Berdasark
yang secara vertik
kemungkinan ber
demikian, ketepat
menentukan keix
tentang menggam
dan komposisi yar
yang tepat, tidak a

Tidak sen
juga halnya padt
Menggambar der
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obyek dapat divisualisasikan dalaur bentuk gambar. Dengan menggunakan
ilmu perspekif, kesempurnaan gambar dalam arti sesuai dengan keadaan
sebenamya dapat tercapai.

Pendahuluan 3

Prinsip-prinsip perspcklil yang juga merupakan karaktcristik atau ciri
khas gambar perspekif adalah, cara menentukan posisi mata terhadap benda
yang akan digambar. Mata sebagai pusat sinar mara ke obyek yang akan
digambar dituntut ketepatan memilih posisi. Posisi mata terhad.p obyck
lerdapat bcberapa kcmungkinan yaitu:

l. Posisi mata vertikal lebih tinggi dari obyek yang akan digambar
(normal)

2. Posisi mata vertikal lebih rendah dari pada obyek (normal)
3. Posisi mata vertikal persis sama tinggi dengan obyek (normal)
4. Posisi mata vertikal secara ekstrim (tidak normal) jauh lebih tinggi, di atas obyek, pengamat seperti berada di atas benda (misalnyiJl

atas pesawat, di atas gedung yang tinggi, di atas gunung lalu
melihat ke bawah. Posisi yang demikian biasa di sebut perspektif
mata burung

5. Posisi mata vertikal secara ekstrim (tidak normal) sangat rendah
seolah-olah berada di permukaan tanah dan memandang ke atas
melihat obyek yang sangat tinggi. Misalnya seseorang berada pada
lantai dasar sebuah gedung bertingkat dua puluh, keadaan seperti

_ ini biasa disebut perspekti katak atau perspektif cacing.
6. Posisi rnata horisontal berdasarkan arah, misalnya dari salah satu

sudut obyelg hal ini terdapat beberapa kemungkinan dengan sudut
pandang yang bervariasi. posisi mata dalam hal ini antara bagian
kiri dan kanan sudutnya bisa sama dan bisa berbeda-beda. Kalau
disebelah kiri 30 derajat maka sudut di sebelah kanan 60 derajat.

Berdasarkan posisi mata yang terdapat banyak kcmungkinan itu, baik
Iang se-cTa vertikal maupun yang secara horisontal, maka untuk suatu obyek
kemungkinan bentuk yang bisa terjadi jumlahnya tidak terbatas. Namun
demikian, ketepatan unhrk menentukan josisi mata terhadap obyek sangat
menentukan keindahan gambar yang kita buat. Jadi selain kebenaran pnnsip
tentang menggambar perspektif, untuk mencapai keharmonisan, keseiarasan
oan komposlst yang menarik sangat ditentukan oleh ketepatan memilih posisi
yang tepat, tidak asal melihat obyek saja.

_ . Tidak semua omng dapat menggambar dengan baik dan benar, sepenrj'rga halnya pada bidang lain, tidali r".rm o."'ng dapat melakukannya.
Menggambar dengan menggunakan pengetahuan 

"ilmu 
perspektif yang



melradai dapat terrvujud gambar yang diinginkan atau sesuai dengan

kenyataan yang diinginkan. Kemantpuan nenerapkan pengetahuan gambar

perspektif dalam rrengganrbar. tnerupakan salah satu indikasi adanya bakat

mengga:lbar dari seseorang. (iarnbat perspektif memcrlukan pengctahuan

tentang ruang, rvalauputt dibuat di atas bidang datar (ruang positit), akan

tetapi rnenlberi kesan keruangan yang sama dengan kenyataan.

Gambar pcrspektil' Irerupakan pcrpaduan antara ketajaman indera

penglihatan dengan kekuatan imajinasi seseorang. Gambar perspektil
mcnerlukan landasan untuk tncneqemahkan bentuk nyata rlenjadi bentuk

imajinasi yang mendekati ketryataan. Dikatakan bentuk imajinasi karena

wujud gambar berupa dua dimensi, akan tetapi memberikan kesan tiga

dimensi pada bidang datar. Jadi bentuk yang kelihatan di atas bidang gambar

merupakan bentuk imajinatif karena bentuk-bentuk yang ten,'ujud hanya ada

pada penglihatan tetapi tidak dalam kenyataan sebenamya. Bentuk-bentuk
yang terdapat pada bidang datar (dua dimensi) hanya dapat dilihat tetapi tidak

dapat dipegang, hanyd dapat disentuh.

Unsur-unsur obyek terdiri atas, garis dan wama.

Gambar perspektif garis adalah perwujudan bentuk benda dengan

menggunakan komponen garis secara perspektif, yaitu: garis-garis itu makin

jauh ietaknya dari mata makn pendek, tipis dan kecil dan makin dekat

letaknya terhadap mata makin panjang tebal dan besar.

Gambar perspektif wama adalah peruujudan bentuk benda dengan

-"rggrlnrlut unsur warnzl, yaitu; wama-wama pada benda/obyek makin jauh

letakirya terhadap mata makin kabur/samar dan menyatu, dan makin dekat

letaknya terhadap mata semakin j elas/terang dan terurai atau terpecah-pecah'

C. Teknik Membuat Sket Perspektif dalam Gambar Perspektif

Teknik berkaitan dengan alat dan bahan yang digunakan dalam

melakukan sesuatu. Dalam menggambar perspektif dalam wujud sket, tidak

memerlukan alat dan bahan yang rumit, cukup dengan menggunakan pinsil

lunak (B), ball poin, spidol, pulpen dan alat penggores yang lain Berbeda

dengan konstruksi perspektif yang dibuat secara terukur dan akurat' Untuk

-"ibrut sket perspeldif keakr.ratan ukuran bukanlah persyaratan yang harus

dipenuhi, akan teiapi yang lebih utama adalah bagaimana sebuah obyek

teiwujud dan membirikan kesan yang sesuai dengan obyek yang digambar'

Dengan menggunakan garis-garis sederhana yang penuh dengan gerakan

Gambar da
gelap terang dan
ilustrasi atau luki
dari obyek yang r

perspek,f biasa jr
sket perspektif a

benda/obyek terhr

digambar harus t
yang digambar al
adanya posisi ja'
horisontal sedang
digambar itu sam:
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u sesuai dengan

rgetahuan gambar

kasi adanya bakat

:kan pengetahuan
ang positit). akan

an-

ketajaman indcra
,ambar perspekif
.a menjadi bentuk

imajinasi karena

erikan kesan tiga
rtas bidang gambar

:rwujud hanYa ada

ya. Bentuk-bentuk
dilihat tetaPi tidak

k benda dengan

ris-garis itu makin
dan makin dekat

rk benda dengan

a./obyek makin jauh

r, dan makin dekat

ru terpecah-Pecah.

rspektif

g digunakan dalam

m wujud sket, tidak
nenggunakan Pinsil
yang lain. Berbeda

r dan akurat. Untuk
;yaratan Yang harus

nana sebuah obYek
yek yang digambar.

Luh dengan gerakan

spontanltas, sebuah gambar akan lcbih menarik. Garis-garis yang drgunakan

tidak perlu dengan menggunakan penggaris/mistar, cukup dengan tangan

Iangsung dengan menggunakan pinsil atau alat penggores yang lain.

Gambar dalam bentuk sket perspektif, tidak perlu dilengkapi dengan

gelap terang dan bayang-bayang seperti dalam menggambar bentuk, gambar

ilustrasi atau lukisan dan lain-lain, tetapi hanya bagian-bagian terpenting saja

dari obyek yang digambar. Karena bentuknya yang sederhana itu, maka sket

perspektif biasa juga disebut bagan perspekif. Yang paling diutamakan dalam

iket perspektif adalah kebenaran arah dan posisi garis berdasarkan letak

benda/obyek terhadap mata. Demikian juga jauh dekatnya benda/obyek yang

digambar harus tercermin sebagai wujud adanya ruang. Jadi semua benda

yang digambar akan kelihatan berada dalam suatu ruang yang menunjukkan

adanya posisi jauh dan dekat, sehingga yang jauh kelihatan lebih kecil,

horisontal sedangkan yang dekat kelihatan lebih besar, walaupun benda yang

digambar itu sama ukurannYa.

Pendahuluan 5
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Garis horizon adalah faris khayal yang merupakan tempat kedudukan

titik lcnyap benda. Garis horizon merupakan patokan tinggi mata dari tanah

atau bidang dasar (BD). Garis horizon juga merupakan patokan untuk

menentukan tinggi benda dibandingkan dengan tinggi mata. Mata dengan

tinggi benda sangat relatif, ada kalanya tinggi benda lebih tinggi dari pada

tinlgi rnutu sehingga bagian atas benda ti&k kelihatan. Begitu pula

sebaliknya jika tinggi mata lebih tinggi dari benda, maka seluruh bagian atas

benda akan kelihatan dalam skct.

Jika tinggi mata sama tinggi dengan benda maka bidang-bidang atas

benda hanya berupa garis lurus saja, apapun bentuk bidang benda tersebut'

BAB II
SKET PERSPEKTIF

1. Garis horizon

2. Arah mata (,{V)

Dalam sket perspektif, yang dimaksud dengan arah mata (AM) adalah

sudut pandang di mana letak mata terdekat memandang obyek yang akan

digambar. Dalam memilih arah mata atau arah pandang ini selalu mernilih

di salah satu sudut benda atau obyek. Pemilihan arah mata pa(tr salah satu

sudut benda dengan maksud adalah karena dengan menentukan arah pada

salah satu sudut daerah pandang akan lebih banyak bagian benda yang

kelihatal, misalnya kalau sebuah benda dilihat dari salah satu sudut dan posisi

mata secara vertiian lebi tinggi dari benda' maka ada tiga bagian benda yang

kelihatan, yaitu bagian atas, bagian samping kiri dan bagian samping kanan'

yang dalam proyeksi disebut isometri. Sedangkan kalau arah mata dari salah

."t.iriri .t", Uiirng, maka daerah pandang akan terbatas, apalagi kalau bcnda

atau obyek lebih tinggi dari mata dan posisi mata berada di tengahlengah

bidang, maka y*g tilihutan hanya satu sisi saja, sehingga kesan kedalaman

tidak 
-Japat 

dibuat atau sangat terbatas, dan posisi seperti ini terdapat pada

proyeksi ortogonal.

: A. Komponen Pendukung Sket Perspektif dalam Gambar Perspektif

Sket Perspektif 7



3. Tinggi rendahnya mats terhadap obyek Gambar Perspcktif

Secara vertikal posisi mata terhadap benda/obyek, pada garis

besarnya terdapat tiga, yaitu; mata lebih tinggi dari benda, mata setinggi

benda, dan mata lebih rendah dari benda. Berdasarkan posisi mata secara

vertikal itu, maka wujud benda akan terdapat banyak variasi, yaitu; posisi

lebih tinggi dari benda secara norrna. 5 is lebih tinggi secara ekstrim, posis

mata lebih rendah secara nounal, dan - si mala lebih rendah secara ekstrim.

Dari posisi-posisi itu, akan rnenghasilkan bentuk gambar yang berbeda-beda

walaupun obyek yang digambar sama. Kemungkinan perubahan bentuk

gambar berdasarkan tinggi rendahnya mata itu tidak terbatas jumlahnya'

artinya nuansa perubahan sangat bervariasi, mulai'dan perspektif mata

burung, sampai kepada persp"ktii mata cacing, yaitu; dari 00 sampai 900'

Pada gambar I berikut, adalah komponen konstruksi gambar

perspkektif yang terdifi atas (a) Mata, (b) Tafereel (TAD, (c) Bidang Dasar

tso), tal Muka-TAF, (e) Belakanh rAF, (0 Tinggr Mata (PPr), (g) Distansi

iftfpj, ihl Posisi benda di belakang TAF, dan lainJain komponen Konstnrksi

perspektif

Semua konsep yang disebutkan ini dapat divisualisasikan, baik secara

steriometrik maupun dalam bentuk konstruki, sehingga jelas posisi masing-

masing komponln yang berupa konsep-konsep yang berkaitan dengan

menggambar perspektif.

Penjelasan setiap komponer/konsep diuraikan pada setiap visualisasi

pada bebera-pa gambar blrikut, yaitu pada komponen gambar perspektif'

B. Konsep dan Komponen Konstruksi Perspektif dalam Gambar

Perspektif

Berbe& dengan sket perspektif, bahwa menggambar dalam bentuk

konstruksi, diperlukan beberapa perlengkapan penunjang, terupa alat dan

bahan. Karena konstruksi perspektif dalam gambar perspektif memerlukan

ketelitian dan keakuratan bentuk (terukur), maka kelengkapan alat pendukung

sangat diperlukan. AIat dan bahan pendukung yangdiperlukan adalah: Mistar'

janika, ripido, treek pen (pena tarik), sablon huruf, kuas, palet, lap dan lain-

iaii aegitu pula tahan-bahan pendukung sangat diperlukan seperti: Tinta' cat

air, karJ penghapus, pinsil H, pinsil B, dan lain-lain'

t3idang 1
(iaris l)asar (GI.
ivlMl), Muka 'faf

Tat'ereel
benda yang ada r
(khayal)

(]aml
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,ektif

'yek, pada garis

la, mata setinggi
)sisi mata secara

iasi, yaitu; posisi

ara ekstrim, Posis
ah secara ekstrim.
ang berbeda-beda
rerubahan bentuk
'batas jumlahnYa,

perspekif mata

sampai 900.

rnstruksi gambar
(c) Bidang Dasar

(PP1), (g) Distansi
rponen Konstruksi

rsikan, baik secara

las posisi masing-

berkaitan dengan

l setiap visualisasi
rr perspektii

dalam Gambar

rbar dalam bentuk

i, berupa alat dan

cektif memerlukan
ran alat Pendukung
kan adalah: Mistar,
palet, lap dan lain-
n seperti: Tinta, cat

Selain kelengkapan bahan dan alat, hal yang berkaitan dengan prinsip
konstruksi perspekif ini, adalah komponen konstruksi perspekif yang terdiri
atas:

Bidang Tafereel, (TAF) Bidang Dasar (BD), Bidang Horison (BM),
Garis Dasar (GD), Garis Horison (TT), Distansi (MP), Tinggi Mata (PP1=

MMr), Muka Tafereel, Belakang Tafereel dan lain-lain, (Lihat Gambar I )

Tafereel (TAF) adalah bidang khayal tempat tergambamya benda-

benda yang ada di depan mata./pengamat. Sifat bidang TAF adalah imajinatif
(khayal)

Gambar 2.1 . Komponen Konstruksi Perspektif

Sket Perspektif 9
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T B.lit iSTAF

i:
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Gambar 2.2' Prohl komponen gambar perspektif

Gambar 2.2 di atas adalah visualisasi seluruh komponen yang digunakan

urrtuf. -""gg"-Uar konstruksi perspektif dengan posisi secara profil' yaitu

Jififr", a"""J"frf, satu sudut pu,taung' Dengan posisi seperti itu' akan lebih

i"1". k"lih",un semua komponen, berbeda dengan gambar 1, dilihat secara

iorisontat, sehingga belum jelas posisi setiap komponen'

Bidane Dasar (BD) adalah bi&ng tempat terletaknya benda-benda/obyek'

S"."iU"iJ" af*ggap berada di atis BD ini BD sifatnya nyata dan posisinya

tegak lurus terhadaP TAF.

Gambar 2.3. Prc

Gambar 2.3 hamPi

gambar 3 diPerlihal
komponen, sehinggi

Bidang Hortson/Bit
mata pengal'nat. Bi(

dan posisinYa scj aj a

10 Memahami Konsep dan Prinsip Gambar PersPektif



,I

fl.L.krr{ TAf

IAI

6

M1

,k1if

r yang digunakan
ecara profil, yaitu
rti itu, akan lebih
r 1, dilihat secara

enda-benda/obyek.
Lyata dan posisinya

. Gambar 2.3. Profil komponen gambar perspektif secara transparant

Gambar 2.3 hampir sama dengan gambar 22 di alas, hanya saja pada

gambar 3 diperlihatkan secara traosparant tanpa menggunakan wama pada

komponen, sehingga lebih mudah dibaca'

Bidang Horison/Bidang mata (BM) adalah bidang tempat .kedudukan 
titik

-r," p'*gurn",. Bidan! Horison/Bidang mata ini sifatnya imaj inair/khayal

dan posisinya sejajar bidang dasar (BD)'

Sket Perspektif 11



r Bd.ftlDa T'r

Gambar 2.4. Posisi benda dan posisi mata

Gambar 2.4 hampir sama dengan gambar 2.3 di atas, hanya saja pada gambar
4 diperliiratkan dan ditempatkan sebuah obyek di belakang tafereel (TAF),
agarjelas bahwa benda itu berada di belakang TAF.

Garis Dasar (GD) adalah garis tempat kedudukan titik terdekat dari suatu
ben&. Semua benda jika berada pa& garis dasar akan merupakan ukuran
yang sebenamya. Garis Dasar (GD) adalah garis perpotongan antara BD
dengan TAF .

Mata (M) adalah pusat sinar mata pengarnat. Mata terletak pada bidang
horison atau bidang mata (BM) .l"n di muka TAF.

Muka TAF adalah bagian di mana mata terletak.

Belakang TAF adalah bagian di mana benda-benda yang akan digambar
diletakkan.

12 Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif
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Pada bidang 1
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ta

ya saja pada gambaf
ang tafereel (TA-F),

terdekat dari suatu
merupakan ukuran

otongan antara BD

,rletak pada bidang

lng akan digambar

Gambar 2.5. Komponen gambar perspekif dalam posisi frontai

Gambar 2.5 berbeda dengan gambar 2.4 di atas, komponen -komponen
dipandang dari arah muka TAF, sehingga yang kelihatan adalah bidang TAF.
Pada bidang TAF semua komponen konstruksi perspektif tetap kerlihat,
seperti tinggi mata (PP1), Distansi (MP), Garis Dasar (GD), garis
cakrawala./tinggi cakrawala (TT).

Garis Horison (TT) adalah garis khayal tempat kedudukan titik terjauh dari
suatu benda. Semua benda akan lenyap pada garis horison (TT) ini, sehingga
biasa juga disebut tempat kedudukan titik lenyap. Garis horison adalah garis
perpotongan antara bidang TAF dengan bidan Horison (BM).

Sket Perspektif 13
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Gambar 2.6. Posisi mata dan benda secara horisontal

so,\t.-so..\t.

l. Jclaskan
5eldit l:

2. SebLrtkan

J..lelaskal
.1. Jelaskan 

I

5. Je-laskan:
6. Jelaskan;
7. .lelaskan r

8. Jelaskana
9. Apa yang
10. Apa yanl
l l. Apa yanl
12. Apa yanl
13. Apa yanl
14. Cobalah

konstrukr
15. Buat pul

bentuk sr

dan tingg

C. Pcrspektif 'I

Tafereel ('l'A

Titik adalal
kemungkinan leta
Misalnya; sebuah

-QterletakXr
-QtcrletakY<

Untuk mencari pr

ditempuh adalah:
1. Ivlenarik

garis MQ.
2. Menentuk;
3. Menentuk;
4. Menarik g

sehingga I
huruf kccil

Gambar 2.6 berbeda dengan gambar 2.5 di atas, komponen -komponen
dipandang dari arah samping TAF, sehingga yang kelihatan adalah muka TAF
dan belakang TAF. Pada bidang TAF semua komponen Lonstruksi perspektif

tetap kelihatan, seperti tinggi mata (PPr), Distansi (MP), Garis Dasar (GD),

Garis Cakawala (TT), hanya dalam posisi frontal sehingga tidak terlalu jelas.

Distansi (MP) adalah jarak dari mata ke TA-F -

Tinggi Mata (PPl : MMI ) adalah tinggi mata dari BD ke BM
Distansi Kiri (DR) adalah mata yang direbahkan ke kiri pada garis horison'

Distansi Kanan (DN) adalah mata yang direbahkan ke kanan pada garis

horison.

14 Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif
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SOAL-SOAL LATIHAN

l. Jelaskan pengertian perspektif secara definisi dcngan kata-katamu
sendiri!

2. Sebutkan dua macam unsur perspekifl
3. Jelaskan pengertian perspektif garis!
4. Jelaskan pengertian perspekif wama!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sket perspektifl
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konstruksi perspektifl
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Tafereel (TAF) !

8. Jelaskanapa yang dimaksud dengan Bidang Dasar (BD) !

9. Apa yang dimaksud dengan Bidang Horison/Bidang Mata?
10. Apa yang dimaksud dengan GarisDasar (BD)?
I l. Apa yang dimaksud dengan Garis hori2on atau garis cakrawala (TT)?
12. Apa yang dimaksud dengan Distansi?
13. Apa yang dimaksud dengan Tinggi Mata?
14. Cobalah buat bentuk visualisasi dari ursur-unsur untuk membuat

konstruksi perspektif secara steriometris!
15. Buat pula bentuk secara visual unsur konstruksi perspektif dalam

bentuk sederhana yang terdiri atas; distansi, garis dasar, cakrawala
dan tinggi mata!

C. Perspektif Titik yang Terletak di Bidang Dasar dan Di Belakang
Tafereel (TAF)

Titik adalah komponen terkecil dari sebuah benda. Salah satu
kemungkinan letak sebuah titik adalah; terletak di BD dan di belakang TA_F.
Misalnya; sebuah titik Q ditentukan posisinya sbb:

- Q terletak X di sebelah kiri mata
- Q terletak Y di bekang TAF

Untuk mencari perspektif titik Q tersebut, langkahJangkah yang harus
ditempuh adalah:

1. Menarik garis sinar mala, yaitu dari mata langsung ke titik Q, yaitu;
garis MQ.

2. Menentukan proyeksi mata di TAF yaitu; P
3. Menentukan proyeks ititik Q di TAI yaitu; S
4. Menarik garis yang menghubungkan titik P dan titik S, yaitu garis PS,

sehingga garis PS tersebut memotong garis MQ tadi pada titik q, (q
huruf kecil)

Sket Perspektif 15
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5. Maka titik q tersebut merupakan perspektif dari titik Q (lihat

gambarT)

Lihat gambar berikut:

Conroh lerak I i1i

Gambar 2. 8

Keterangan:
l. Menarik garis dar

2.Proyeksi titik R r
pada TAF

3. Perporongan MR

Langkah-la
pada ganibar 2.7 ya
l. Menarik garis de
2. Menarik garis te1

3. Menarik garis te1

4. Menghubungkan
5. Garis PS memotr
6. Garis perpotonga

dicari-

T

o

Gambar 2. 7. Perspektif titik yang terletak di belakang TAF dan di Bidang

Dasar (BD)
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Contoh letak titik yang berbeda di belakang TAF
. titik Q (lihat

AI dan di Bidang

T

T

.--. - -. -..,. -.f,
s

D

Gambar 2. 8. Perspektif titik yang terletak di belakang TAF dan di
sebelah kanan mata

Keterangan:
1 . Menarik garis dari mata ke R
2.Proyeksi titik R di TAF (s) dihubungkan dengan P (P adalah proyeksi mata

pada TA-F
3. Perpotongan MR dengan SP adalah (r) merupakan perspektif R

LangkahJangkah pada gambar 2.8 ini sama dengan langkah-langkah
pada gambar 2.7 yaitu;
I . Menarik garis dekstral atau garis sinar mata dari M ke Q
2. Menarik garis tegak lurus dari Q ke GD yaitu; S pada GD
3. Menarik garis tegak lurus dari M (mata) ke TT yaitu Ppada TT
4. Menghubungkan S dengan P-

5. Garis PS memotong Garis MQ
6. Garis perpotongannya adalah q (huruf kecil), itulah perspektif titik Q yang

dicari.

Sket Perspektif 17
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SOAL-SOAL LATIHA\

1.Jika ditentukan tinggi rnata dan distansi, masing-masing;

Distansi (MP) =9 cm
Tinggi Mata (PP,) 5 cm. dan sebuah titik O terletak I cm di
belakang TAF, dan I cm di sebelah kanan mata. Buatlah perspekif titik
O lersebut.

2.Jika ditentukan ting,gi ruata dan distansi, masing-masing,
Distansi (MP) =9 cm
Tinggi Mata (PPr) : 5 cm, dan sebuah titik R, terletak I cm di
belakang TAF, dan letaknya persis di depan mata. Buatlah perspektif
titik O tersebot.

3.Jika ditentukan tinggi mata dan distansi, masing-masing ;

Distarsi (MP) = l0 cm
Tinggi Mata (PPr) -= 6 cm, dan sebuah titik S, terlaak I cm di
belakang TAF, dan letaknya 4 cm di sebelah kiri mata. Buatlah
perspektif titik O tersebut.

D. Posisi Garis-Garis yang Terletak Di BD dan Di Belakang TAF

G

Gambar 2.lo ri

la

Gambar2.ll. Titik

G

G

Gambar 2 .9. Posisi garis-garis yag terletak di belakang
TAF & di BD

18 Memahami Konsep dan Priniip Gambar Perspektif



terletak I cm di
ah perspektif titik

rg;

terletak 1 cm di
Buatlah persPektif

, terletak I cm di
iri mata. Buatlah

kang TAF

belakang

)

-)

D

Gambar 2.10. Garis L1, L2,L3, dan La terletak di BD dan di belakang TAF

PlG

L4

P

P1G

L2

o

Gambar 2.1 l. Titik lenyap garis_gari berdasarkan posisinya terha.tap T{p
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Keterangan:

. Vr, P & V2 adalah titik-titik lenyap garis berdasarkan posisinya

o Lr adalah garis yang sejajar TA-F tidak ada titik- lenyapnya

o L: adalah garis yang tegak lurus TA-!- titik lcnyapnya adalah P

o Lr adalah garis yang menyimpang ke kiri titik Ie' yapnya adalah Vr

o Lr adalah garis yang menyimpang ke kanan titik lenyapnya adalah Vl

'E. Titik Lenyap Garis yang Terletak Di Belakang '

TAF dan Di Bidang Dasar

Untuk menentukan titik-titik lenyap garis-garis yang terletak di BD dan

ai Uefaf<ang inf, dafat dilakukan dengan cara, menarik garis melalui mata

illj t" garii *l<rawala atau garis horizon Garis-garis tersebut antara lain:

6;;;1;;;k lurus terhadap lar, titit lenvapnva di P (proveksi mata pada

TAT)
CuiJ yung *"nyimpang ke kiri, titik lenyapnya terletak di seb,elah kin mata

il;'y;; ;6impa,i t 
" 

kanan, titik lenvapnva terletak di sebelah kanan

mata.

(Lihat Gambar 2.12)

Gambar 2.12. Garis-garis

dan titik lenYaPnYa

di Cakawala
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V T
T

P
D

L,

Keterangan:
. Titik lenyap g

Ienyap garis L
o P, Vr, dan V: t

yang terletak d

F. Distansi Kiri (

Distansi kiri (l
ke krri dan ke kan

Gambar 2.13. (

T

G

G



poslslnya

lnya
dalah P

ya adalah V1

pnya adalah V2

erletak di BD dan

laris melalui mata
rut antara lain:
oyeksi mata Pada

ebelah kiri mata

: di sebelah kanan

T

D

Ketei?ngan:
o Titik lenyap garis L1 adalah titik P, Titik lenyap garis Lr adalahVz, titik

lenyap garis Lr adalah Vr
o P, V1, dan V2 terletak di cakrawala yang merupakan titik lenyap garis-garis

yang terletak di BD, yaitu ; Lr, Lt & Lt

F. Distansi Kiri (DR) dan Distansi Kanan (DN)

Distansi kiri (DR), dan Distansi kanan (DN) adalah mata yang direbahkan

ke kiri dan ke kanan

DR DNT
T

G

L1

Gambar 2.13. Garis yang miring ke kiri dan ke kanan dengan sudut 450
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Keterangan:

o Garis Lr menyimpang ke kiri dengan sudut 450 titik lenyapnya adalah

DR
o Garis Lz menyimpang ke kanan dengan sudut 450 titik lenyapnya adalah

DN
. DR adalah titik lenyap semua garis yang menyimpang ke kiri dengan

sudut 450 terhadap TAF
. DN adalah titik lenyap semua garis yang menyimpang ke kanan dengan

sudut 450 terhadap TAF

G. Perspektif Garis yang Terletak Di BD dan Di Belakang TAF

Berdasarkan Posisinya terhadap TAF

Garis-garis yang terletak di BD dan di belakang TAI bila ditentukan

ukuran, posisi, atdu arahnya terhadap TAF dapat di cari perspektifnya dengan

cara sebagai berikut:
Menentukan titik lenyap garis pada cakawala dengan cara menarik garis dari

mata (M) sejajar dengan garis tersebut ke cakawala.
Garis yang ditarik dari mata memotong garis cakawala.

Perpoiongan antara garis dari mata dengan garis cakawala, itulah titik lenyap

garis tersebut.
Menentukan titik di GD dengan memperpanjang garis tersebut.

Porpotongan garis tersebut di BD dihubungkan dengan titik lenyap di

cakawala-
Dari kedua ujung garis tersebut dihubungkan dengan Mata (M) sehingga

memotong garis yang ditarik dari titik awal ilan titik lenyap. Perpotongan

garis tersebut merupakan perspektifdari kedua ujung garis tersebut.

Untuk jelasnya (lihat gambar 2.14)
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T

G

Gambar 2.14. P

te

Keterangan:
AB = Gari'
AB sejajar
V = Titik
MB dan M
Ab = persp



ik lenyapnya adalah

tik lenyapnya adalah

pang ke kiri dengan

rng ke kanan dengan

)i Belakang TAI

IAF bila ditentukan
rcrspektifnya dengan

a menarik garis dari

la, itulah titik lenyap

sebut.
gan titik lenyap di

Mata (M) sehingga
lenyap. Perpotongan
s tersebut.

T T

DG

I

Gambar 2.14. Perspektif garis yang terletak di BD dan mrring ke krri
terhadap TAF

Keterangan:
aB = Garis yang di cari Perspektifnya
AB sejajar dengan MV
V : Titik lenyap garis AB
MB dan MA = sinar mata atau garis dektral
Ab = perspektif garis
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Contoh lain:

Gambar 2.15. Perspktif garis yang terletak di BD dan miring ke kanan
terhadap TAF
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I T

o

o

G

Gambar 2.

H. Pcrspektif lli

Membua
TAI dan di BD,
yang ntembentul
ditentukan panjar
AB=8 BC-
ABCf) terscbut t(
Titik A rcrlerak ;

c



D

ing ke kanan

M

T T

a

o

d

G
ii
l!

Dc

Gambar 2.16. Perspektif garis yang terletak di BD dan sejajar'l-AF

H. Perspektif Bidang-Bidang Datar

Membuat perspektif sebuah bidang datar yang terletak di belakang
TAF dan di BD, sama dengan mencari perspektif titik, dan yang terdapat atau
yang membentuk bidang tersebut. Misalnya sebuah bidang ABCD yang
ditentukan panjang dan lebar sisinya adalah;
AB-8 BC=6
..ABCD tersebut terletang di BD dan di belakangTAI, dengan posisi;
Titik A terletak; 2 cm di sebelah karnn mata I cm di belakang TAF.
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Garis AB menyimpane ke krri dengan sudut 450 terhadap TAF

Ditentukan tinggi mata dan Distansi masing-masing 7 dan 12

Contoh lain pcrs

vt ,,: P

......
"'--- d

c

T

a

P1G
A

B

c

Gambar 2 . I 7 . Perspektif bidang segi empat
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t-angkahJangkah:

L setelah ditentukan tinggi mata dan distansi, ditenhrkan pula V1&V2- 
d"ntan julun menarik garis dari mata sejajar dengan ABdan BC

2. Perianjangan AB dan DC di GD dihubungkan dengan V1

;. i'il;j;;* AD dan BC di GD di hubungkan dengan V'1' maka- 
a"n!-."tiai"nya terbentuk abcd, itulah perspektif ABCD di TAI -

Gambar 2.18. Pe

g2

T



TA}'
t12

Contoh lain perspekif bidang datar

\. v2

T v1 v2

P

I

);

npat

tentukan pula V1&V2
gan AB dan BC
:ngan V1

an dengan V2, maka

tifABCDdiTAF -

Gambar 2.18. Perspektifbidang segi empat Prosedumya sama dengan pada

garr:[:,at 2. l7
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:PT

Cara lain membuat perspekif bidang

M

P1

- Y di belak
- Zdi atasl

Jika ditentukan
x=3 Y:2.r

Untuk tletrc
harus ditempuh

1. Mencari I
2. Mencari p

3. Mengukur
4, Melalui p

garis yanr
gambar I 1

Gambar 2. 19. Perspekif bidang datar dengan menggunakan garis dekstral
dan titik lenyap

I. Perspektif Titik yang Tertetak Di luar Bidang Dasar (BD)

Posisi titik yang terletak di luar BD dapat ditentukan dengan mengetahui
l. Jauhnya di belakang TAI
2.Jauhnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan Mata
3. Tingginya di atas BD

- Misalnya; sebuah titik A terletak
- X di kiri mata

Gambar 2.2

J. Perspektif ller
Perspektil

dapat menjadi dr
kompleks scperti,
Menbuat perspek

I
I
I
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T

kan garis dekstral .

sar @D)

dengan mengetahui :

a

, Y di belakang TAF dan

- Z di atas BD
Jika ditentukan Tinggi Mata atau PPI = 7, distansi atau MP = 13.

x=3 Y=2,5 Z=5
Untuk mencari perspeki titik tersebut (A), maka langkah-langkah yang

harus ditempuh adalah sbb.

I . Mencari proyeksi tilik A tersebut apda BD yaitu (Ar)

2. Mencari perspektif Titik Ar tersebut

3. Mengukur tinggi titik A.di atas BD pada GD.

4. Melalui perspektif ,A.1, menarik garis vertical ke atas sampai memotong
garis yang ditarik dari titik lenyap ke tinggi titik yang ada di BD (lihat
gambar I 7) M

)--
- 1"1,: {-

P A1

Ar

Gambar 2.20. Perspektif titik yang terletak di luar bidang dasar BD

J. Perspektif Bentuk Benda Sederhana
Perspektif benda sederhana sepe(i kotak' selinder, limas' prisma'

dapat menjadi dasar untuk menciptakan bentuk-bentuk benda yang lebih

kompleks ieperti, meja, ruma[ mesjid, mobil, dan lain-lain benda pakai'

Menbuat perspektif sebuah benda seperti yang disebutkan di atas, sama
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,r-

dengan membuat perspektif unsur-unsur yang membangun benda tersebut,
seperti; titik, garis, dan bidang.

Dalam menciptakan bentuk-bentuk benda dengan menggunakan
prinsip-prinsip perspektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, dengan
konstruksi dan sket. Baik konstruksi maupun sket, kedua cara tersebut sangat
membantu dalam mewujudkan gambar bcnda secara natural, ilustratif, dan
realis.

Konstruksi perspekif dalam perwujudannya berbeda dengan sket
perspektif, yaitu; kalau konstruksi perspektif harus menggunakan alat
pembantu seperti, mistar, jangka, trek p€n, rapidq tinta bak serta alat lain
yang dapat menunjang. Hal tersebut berkaitan dengan keakuratan bentuk yang
dinginkan, dan semua unsur benda yang digambar harus dinyatakan baik yang
tampak maupun yang tidak, sehingga diperlukan banyak garis dan bidang.

3. Meneetah
4. Mengclah

M isalnya. dire-

I rnllsi
L) istens

Dikcrah
proyeksi onhog,

Mengetahui pos

tsuatlah k

atas dan g

(iambar 2.2

6

3

.......i.....--

Gambar 2.21 a. Konstruksi

Perspektif
semua unsur benda digambar, baik yanB

tampak maupun yang tidak tampak, yang

tidak tampak di buat putus-pr.rtus

Gambar 2. 21 b. Sket

Perspektif
Hanya garis yang tampak saja

yang di buat

I
3

3

6

Sedangkan untuk sket perspekif bentuk-bentuk benda yang digambar
mengutamakan kesan, meminimalisasi jumlah garis yang digunakan untuk
mengungkapkan bentuk-bentuk benda. Bagian benda yang tidak tampak tidak
perlu dinyatakan-

Untuk membuat bentuk benda dengan menggunakan cara konstruksi
perspektif harus memenuhi beberapa langkah dan syarat seperti berikut ini:

l. Menentukan ukuran benda
2. Mengetahui proyeksi benda dari beberapa arah pandang
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b. Sket

tampak saja

ndang

if

3. Mengaahui tinggi nuta dan distansi

+. M"nietahui poiiii denah benda di belakalrg TAF dan di BD

Misalnya, ditentukan :

Tinggi Mata,rPP 
'

Distansi

Diketahui pula bentuk benda dilihat dari bebcrapa arah denga;r

proyeksi orthogonal.

Mengetahui posisi denah benda di belakang TA-F'

Buatlah konstruksi perspektif benda tersebut berdasarkan ketentuan di

atas dan gambar ProYeksi bcrikut'

=5Cm
ll Crn

1

6

3
P

o
I

5
I

B
3

450

3

B

6

benda Yang digambar

vang digunakan untuk

*glidut tamPak tidak

rnakan cara konstruksi

rt sePerti berikut ini:

Gambar 2.22 Proyeksi orthogonal sebuah benda dan posisi denah
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.rn benda tersebut'

gan menggunakan

:ara Yaitu, dengan

)ara tersebut sangat

ural, ilustratif, dan

rbeda dengan sket

menggunakan alat

bak serta alat lain

hrratan bentuk Yang

inyatakan baik Yang

,aris dan bidang'
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5

11

3

):."":

-.t"
:o

Gambar 2.24. Kor
teta

A P1

3

Gambar 2.23. Konstruksi perspektif berdasarkan proyeksi benda

pada gambar 23 dan posisinya di belakang TAF
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-1

ie
'I

...Pr

B

;i benda

;TAF Gambar 2.24. Konstruksi perspektif berdasarkan gambar proyeksi gbr 23,
tetapi dengan posisi denah yang berbeda
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DR P
I '- " _ :::::::;lj:'i

Gambar 2.25. Konstruksi perspektifbenda denganmodel yang lebih
komkpleks
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. yang lebih

Gambar 2.26. Konstruksi perspektifbenda dengan model yang
lebih komkpleks dangan berlawarun posisi gbr. 25

P

-t- _.t----.

P1



I

l

Pr,.'

Gxnbar 2.27 . Konstruksi perspektif benda yang lebih kompleks dengan posrsi

denah menYentuh TAF
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IC Perspektif Lingkrrrn

Untuk membuat perspektif lingkaran yang ter-letak di BD, terlebih dahulu

harus menentukan se-kurang-kurangnya delapan titik pada busur ling-karan itu'

Untuk menentukan delapan titik pada busur trngkaran diperlukan langkah-

langkah sebagai be-rikut:

l. McnrhLrat
lingkaral i

2. Mentbuat
lingliaran

3. McnrhLrat r

Pcrspckt ii lirrr

Gambar

8r

-a

7t



1. Membuat sebuah bujur sangkar yang menyinggurtg bttsur

lingkaran itu
2. Membuat garis vertikal dan garis horizontal rnelalui pusat

Iingkaran
3. Membuat diagonal bujur sangkar yang melalui pusat lingkaran

Perspekif lingkaran yang terletak di BD

-i
1,.'--l--".,

8

a.,o
7 t 3

6
4

5

Gambar 2.28. Delapan titik pada busur lingkaran

npleks dengan Postst

i BD, terlebih dahulu

r busur ling-karan itu.

dipertukan langkah-

Sket Perspektif 37

a



DNP
DR

::-..-. I

Gambar 2.29.Perspektif lingkaran dengan menggunakan 8 titik pada busur

lingkaran

Lingkaran yang tegak lurus terhadap BD yang gigk di belakang TAF' ada

be#rapu ke-ungkinan kedudukarurya terhadap TAF

- Tegak lurus TAF
- MenYimPang ke kanan terhadaP TAF

- MenYimPang ke kiri terhadaP TAF
- Sejrjar fef tingkaran menyimpang ke kanan terhadap TAF

Gambar 2.30. Pers

belai

Lingkaran yang tera

Gambar 2.3
Perspektif sebuah li:
yang tegak lurus BI
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..i-- 't.

!

..

Gambar 2.30. Perspektif sebuah lingkaran yang terletak di
belakang TAF dan tegak lurus BD

Lingkaran yang tegak lurus terhadap TAI

lan 8 titik pada busur

rk di belakang TAF, ada

r terhadaP TAF

Gambar 2.3i.
Perspektif sebuah lingkaran
yang tegak lurus BD dan tegak lurus TAF

.tif Sket Perspektif 39
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L. Perspektif Selinder

Untuk membuat konstruksi perspekif selinder, ada beberapa hal yang harus
diketahui, yaitu:

L Posisi bidang alas yang berupa lingkaran di BD dan di trelakang
TAF

2. Garis lukis luar selinder
3. Letak pusat lingkaran alas .clinder, minimal = jari-jari lingkaran

dibelakang TAF.
4. Menentukan minimal delapan titik pada busur selinder

Misalnya: Sebuah selinder alasnya terletak di BD, dan di belakang
TA}-:

Pusat lingkaran alas selinder terletak:
2 Cm diseb'elah-kiri mata (M)
7 Cm dibelakang TAF

Jari-jari lingkaran alas = 6 Cm

Ditentukan Tinggi Mata dan Distansi masing-masing 8 dan l2 cnr

Tinggi Selinder setengah tinggi mata (M).

40 Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif

Buatlah pt rspck

Carr



Buatlah perspekif selinder tersebut

erapa hal Yang harus

D dan di belakang

= jari-jari lingkaran

elinder

BD, dan di belakang

sing 8 dan 12 cm

Gambar 2.32. PersPektif selinder
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i\I. Pencrapan Prinsip-Prinsip Konstruksi Perspektif

l. Benda-bcnda berbentuk dasar kotak

*::i-
I

I

I
I

Gambar 2.33. Penerapan prinsip perspeldif dalam bentuk konstruksi dengan

dasar kotak dilihat dari posisi, baik horisontal maupun posisi

vertikal.
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2. Bcntuk-bcntul

Lebrh tinBgi
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if

ntuk konstruksi dengan

,risontal mauPun Posisi

tif

l. Ilcntuk-bentuk lain dengan tlasar kotak

Lebih tinBgi dari

mata
Sama tinggi mdta Lebih rendah dari

mata

Garis horison

Gambar 2. 34. Gambar-gambar benda berdasarkan
posisinya terhadap mata
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BAB III
ARAH MATA DAN TINGGI MATA

A. Gambar Perspektif dalam Berbagai Sudut Pandang atau Arrh
Mata (Horizontal), dan f inggi Rendahnya l\{ata (Vertikal) terhadap
Obyek

Untuk membedakan berbagai model benda berdasarkan arah mata dan
posisi tinggi rendahnya mata terhadap obyek secara vertikal, secara horisontal
dan secara normal, dapat diwujudkan dalam berbagai posisi yang tidak
terbatas jumlahnya. Posisi benda terhadap mata, atau posisi mata terhadap
benda dapat melahirkan perubahan bentuk (garis dan bidang) yang bervariasi.
Satu posisi mata secara vertikal memiliki nuansa bentuk yang tak terbatas,

mulai dari posisi sangat rendah (mata cacing), posisi normal, dan posisi tinggi
sekali secara ekstrim (mata burung).

Perubahan bentuk garis (pendek dan tipis) sebagai unsur ben& selain
unsur lain (bidang dan wama) ditentukan oleh: a) posisi secara horisontal
(jauhnya ke kiri atau ke kanan benda, b) posisi secara vertikal (tinggi dan

rendalnya benda dibandingkan dengan tinggi mata), c) jarak rnta terhadap

benda (auh atau dekat). Setiap posisi yang disebutkan itr:, memiliki
kemungkinan yang tidak terbatas jumlanya. Jadi untuk satu obyek saja, jika di
pandang dari berbagai posisi (vertikal, horisontal, jauh, dan dekat) bisa

melahirkan gambar ratusan bahkan lehih dengan bentuk (wujud) yang

berbeda, tergantung posisi kita melihat benda. Demikian juga bennrk benda,
jika memiliki variasi bentuk berdasarkan sisinya, akan lebih memperkaya lagi

bentuk yang dapat diwujudkan.

Perspekif sebagai suatu ilmu melihat, memiliki prinsip, konsep dan

teori serta teknik yang secara spesifik. Dengan konsep, prinsip dan teori, serta

teknik yang mendasarinya itu, seseorang akan mudah mewujudkan bentuk
gambar pada bidang gambar yang rnemiliki kesan nyala, atau kesar seperti

pada waktu melihat benda yang sesungguhnya, Berdasarkan prinsip, konsep

dan teori yang melandasinya itu, gambar dapat diwujudkan dengan teknik-
teknik yang sesuai, yaitu:
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l. Teknik garis-garis

Dengan menggunakan teknik garis-garis, perspektif dapat diwujudkan

dengan menggunakan aiat khusus dall tanpa menggunakan alat khusus. Untuk

menggambar yang sifatnya terukur (konstrxkliQ, agar unsur-unsur grris yang

digunakan mudah dibaca, maka diperlukan alat khusus, seperti' Rapido,
jangka, mistar, trek pen, sena bahan-bahan, sepefti; tillta, dan wama (cat air).

Sedangkan apabila gambar perspektif diwujudkan sebagai bentuk

imajinatif, dan keativitas, dan estetis, maka penggunaan alat dan bahan

khusus bukanlah sesuatu yang mutlak.

2. Teknik warna

Dalam perspekif, penggunaan warna khususnya perspekif
konstruktif (terukur); warna bukan merupakan kesan simbolik, atau mewakili
wama yang ada pada suatu benda/obyek. Warna hanya digunakan untuk

membedakan bagian-bagian bidang untuk meperjelas bentuk setiap bidang

Selain itu dalam penggunaan wama, lebih mengutamakan kecekatan teknis

(rata dan transparant), dan tidak perlu tebal sebagaimana halnya dalam

melukis.

Kecuali itu, penggunaan wama dalam perspektif sebagai cara

menciptakan kesan mang, maka dimensi warna (Hue, Value, dan Intensity)

dapat digunakan untuk memudahkan terwujudnya kesan keruangan (auh
dekat, maju mundumya letak benda) terhadap mata.

B. Perwujudan Bentuk dengan Prinsip Gambar Perspektif pada Bidang
Datar

Untuk memahami prinsip, konsep dan teori-teori yang melandasi ilmu
perspektif, berbagai model gambar berdasarkan arah mata secara horisontal

dan secara vertikal yang dapat menjelaskan secara visual suatu posisi benda'

Untuk lebih jelasnya perhatikanlah contoh-contoh visual berikut, yang

diwujudkan dengan berbagai bentuk garis (lurus dan lengkung) serta berbagai
jenis wama sebagai variasi posisi secara vertikal dan secara horisontal.
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Gambar 3.1. Benda sama tinggi mata

Bentuk gambar 3.1 ini merupakan kreasi dahm menyusuri, gabungan

bentuk dasar kotak dengan bentuk dasar selinder dengan posisi mata

setinggi benda dan dilihat dari salah satu sudut pandang (AM).
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Gambar 3.2. Benda lebih tinggi dari mata
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Pada Gambar 3.2 dengan obyek yang lebih kompleks dilihat dari
:ilgr satu sudur pandang (AMi da; p;si ,.i" ...L" ,""#i f*a,lebih tinggi dari pada mata
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Gambar 3.3. Matajauh lebih tinggi di atas benda

Pa_ga gambar 3.3 dengan arah 
1a1a (AM) da; salah sahr sudurpandans, posisi mara berada jauh ai ,i^ u."a]. ;;il;.,:.i;bagran atas benda kelihatan rr,rJut-.uautry"-rrii&;;'ff:rff#t"kati ukuran sebenamya dan

Arah Mata dan Tinggi Mata 49

t

-k/kg.*.



b L.\

I
t ).

Gambar 3.4. Mata lebih tinggi dari benda
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Posisi, mata pada gambar 3.4 ini, mata jauh di atas benda, sehinggaseluruh bagian atas benda kelihatn. Deng;n pori.i ,otu f"[ jJmtirn
bagian tinggi benda akan kelihatan menlaai penaek, ."aLgi_ *u*lebarnya kelihatan mendekati ukuran sebenarnya.
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Gambar 3.5 Mata jauh lebih tingSi dari benda

Paga gambar 3 5 inj densan ar
pandang, posisi n,ra u".ia, irt Tlata. 

(/'r)I) dari salah satu sudu{

Dagran aras benda keliharan -"rL 11 
atas benrlc' sehingga seluruh

ruJr,nyu ..J"il^---'..t trrsrtd€k2tl ukuran sebenarnya dan sudut-
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Gambar 3.6. Posisi benda lebih tinggi dari mata

Paga gambar 3.6 dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang,
posisi mata berada lebih rendah dari benda, sehingga bagian aras benda
tidak kelihatan, khusus bagian yang paling atas
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Gambar 3.7. Benda lebih rendah mata

Pada gambar 3.7 dengan arah mata (AM) dan salah satu sudutpandang, posisi mata berada lebih tiggi dari benda atau bagian atasbenda, sehingga bagian atas benda-felihatan 
";;;;;;_p"

}1u.r_"-l:1.-]y* :rji ^ !:.d1nqq ,uaut uugi-'r.i,i'iui l*,gi-
:11lt1g:i. 1rl T,: (tyl berbeda sehingga perubahan garis pada
slsl Denoa Juga berbeda.Makin kecil sudut pandang, maka giris bendamakin mendekati ukuran sebenamya
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Gambar 3.g.Mata lebih rendah dari benda

Cambar 3.8 dengan arah mata (AI\4) dari.salah satu sudut pandanghli T*.g.g*+- garis sederhana, posisi mata berada sedikit lebih
:.11t dr" yq, sehingga seluruh b;sian atas;;;il;fiihr,_
tetapl hampir berbentuk gans saja.

Gan

Gambar 3.9 r

hanya mengg
atas benda, se
jelas
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Garnbar 3.9. Mata jauh lebih tinggi dari benda

Gambar 3.9 dengan arah mata, (AM) dari salah satu sudut pandanghanya menggrrnakan garis sederhana, posisi mata berada tidak jauh diatas benda, sehingga basian atas benda ketihai; s;;ali, ._gu,jelas
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Gambar 3.10 Mata lebih tinggi dari benda

Posisi mata pada gambar 3.10 ini lebih tinggi dari pada benda, sehingga
bagian atas benda kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal, baik
tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih proposional
antara tinggi dan lebar benda.

Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian kanan pada arah mata (AM)
berbeda, sehingga perubahan garis pada sisi bendajuga berbeda.
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Gambar 3.1 I . Benda lebih tinggi dari Mala

Gambar 3.11 dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang yang

i*i"a" a""g* g"ambar 3.10 hanya menggunakan- garis sederhana' posisi

benda beradi jauh di atas mata, sehingga seluruh bagian atas benda tidak

kelihatan seluruhnYa.
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Gambar 3.l2.Mata lebih tinggi dari benda

Gambar 3.12 dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang
hanya menggunakan garis sederhana, posisi mata berada jauh di atas

benda" sehingga seluruh bagian atas benda kelihatan sangat jelas.

Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian kanan pada arah mata (AM)
berbeda sehingga perubahan garis pada sisi benda juga berbeda.Makin
kecil sudut pandang, maka garis benda makin mendekati ukuran
sebenamya
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Gambar 3.13. Benda lebih tinggi dari mata

Posisi mata pada gambar 3.13. ini lebih rendah dari pada benda'

sehingga bagian atas benda tidak kelihatan bidangnya Dengan posisi

y*g -"'o*"t, baik tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan

gu-U"t t"Uift ptoposional antara tinggi dan lebar benda'

Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian kanan pada arah mara (AM)

berbeda sehinqga perubahan garis pada sisi benda juga berbeda Makin

kecil sudut pr"a"ng, maka garis benda makin mendekati ukuran

sebenamya
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Gambar 3.14.. Mata jaui lebih tinggi dari benda

Posisi mata pada gambar 3.14 ini lebih tinggi dari pada bendq sehinggzr
bagian atas benda kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal,
baik tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih
proporsional antara tinggi dan lebar benda.

Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian kanan pada amh mata (AM)
berbeda sehingga perubahan garis pada sisi benda juga berbeda. Makin
kecil sudut pandang , maka garis benda makin mendekati ukuran
sebenamya
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Gambar 3.15. Mata lebih tinggi dari-penda

Posisi mata pada gambar 3.15 ini lebih tinggi dari pada benda, sehingga

bagian atas iendi k"lihut- bidangnya. Dengan posisi yang normal'

UaIt tinggl mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih

propbrsional antara tinggi dan lebar benda.
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Gambar 3.l6.Mata samatinggi benda

Posisi benda pada gambar 3.16 ini benda mata, sehingga bagian

atas benda tidak kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal'

baik tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih

propors[-nal antara tiggi dan lebar benda Sedangkan sudut bagian

Lri dan bagian kanan pada arah mata (AM) tidak berbeda sehingga

perubahan garis pada sisi benda juga tidak berbeda'
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Gambar 3. 17. Benda lebih tinggi dari Mata

Posisi mata pada gambar 3.17 ini lebih rendah dari pada benda, sehingga

bagian atas benda tidak kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang

normal, baik tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar

lebjh proporsional antara tinggi dan lebar benda Sedangkan sudut

UuiAn nii dan bagian kanan pada arah mata (AM) tidak berbeda

sehingga perubahan garis pada sisi benda juga tidak berbeda-
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Gambar 3.18 Benda lebih tinggi dari mata

Gambar 3.18 dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang,
posisi mata berada lebih rendah benda, sehingga bagian atas benda tidak
kelihatan semuanya.
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Gambar 3.19. Mata jauh lebih tinggi dari ben&

Posisi mata pada gambar 3.19 ini lebih tinggi dari nada benda' sehingga

i"gi* ""t 
f".a. Llihur- bidangnya' Dengan posisi yang. normal' baik

,io'ggi .",u maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih proponional

antara tinggi dan lebar benda
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Gambar Gambar 3.20. Mata jauh lebih tinggi dari benda

Posisi mata pada gambar 3.20 ini lebih tinggi dari pada benda, sehingga

bagian atas benda kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal,

baik tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih

proporsional antara tinggi dan lebar benda. Benda lebih tinggi dari mata

Ga

Posisi mata pada 
.

bagian atas benda
tinggi mata maupr
antara tinggi dan
kanan pada arah r
benda juga berbed.
mendekati ukuran s
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Gambar 3.21. Mata lebih tinggi dari benda
lari benda

;ada benda, sehingga
posisi yang normal,
.hatan gambar lebih
bih tinggi dan mata

Posisi mata pada ga-'nbar 3.21 ini lebih tinggi dari pada benda' sehingga

i"e,; ;;f;d" "t"tit 
"t"" 

bidangrrva Dengan posisi vang. normal' baik

tiifi;; m"up* 
"ott 

mata (AM) kehhatan -gambar 
lebih.proporsional

;tr" 
-tin; 

aan tetar benda. Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian

k; ;;tr ;h mata (AM) berbeda sehingga perubahan garis pada sisi

L"ra" i"g" U"tU"aa. Vtali., iecil sudut pandang, maka garis benda makin

mendekati ukuan sebenamYa
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Posisi mata pada gambar 3.22 ini lebih tinggi dari pada bend4 sehingga

bagian atas benda kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal, baik

tinlgi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih proporsional

aniia tinggi dan lebar benda. Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian

kanan pad? arah mata (AM) berbeda sehingga perubahan garis pada sisi

benda juga berbeda. Makin kecil sudut pandang, maka garis benda makin

mendekati ukuran sebenamYa

Gambar 3.22 Matajauh lebih tinggi dari benda
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Gambar 3.23 Mata lebib tinggi dari Benda

Posisi mata pada gambar 3.23 ini lebih tinggi dari pada benda, sehingga

bagian atas benda kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal, baik
tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih proporsional
antara tinggi dan lebar benda.Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian
kanan pada arah mata (ArV) berbeda sehingga perubahan garis pada sisi
benda juga berbeda. Makrn kecil sudut pandang , n.raka garis benda makin
mendekati ukuran sebenarnya
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Gambar 3.24 Benda jauh lebih tinggi dari Mata

Posisi bendapada gambar 3.24 ini lebih tinggi dari pa& mata, sehingga
bagian atas benda tidak kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal,
baik tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih
proporsional antara tinggi dan lebar benda.Sedangkan sudut bagian kiri
dan bagian kanan pada amh mata (AM) berbeda sehingga pembahan garis
pada sisi benda juga berbeda.Makin kecil sudut pandang , maka garis
benda makin mcndekati ukuran sebenamya
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Gambar 3.25 Benda jauh tinggi dari Mata

Posisi benda, pada gambar 3.25 ini lebih tinggi dari pada mata, sehingga
bagian atas benda tidak kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang nonnal,
baik tinggi rnata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih
proporsional antara tinggi dan lebar benda.
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Gamlsar 3.26 Mata lebih ringgi dari Benda
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Gambar 3.26 ini dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang,
posisi mata berada lebih tinggi dari pada benda, sehingga bagian bagiin
atas benda kelihatan.
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Gambar 3.27 Mta sedikit lebih tinggi dari Benda

Gambar 3.27 ini dengan arah nuta (AM) dari salah satu sudut pandang,
posisi mata berada sedikit lebih tinggi dari pada benda, sehingga sebagian
bagian atas benda tidak kelihatan dengan jelas
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Gambar 3.28 Mata lebih tinggi dari benda

Posisi mata pada gambar 3.28 ini lebih tinggi dari pada benda, sehingga

bagian atas benda kelihatan sedikit bidangnya. Dengan posisi yang

normal, baik tinggi mata maupwr arah mata (AM) kelihatan gambar lebih
proporsional antara tinggi dan lebar benda.Sedangkan sudut bagian kiri
dan bagian kanan pada arah mata (AM) sama sehingga perubahan garis
pada sisi benda juga sama. Makin kecil sudut pandang, maka garis benda

makin mendekati ukuran sebenamya
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Gambar 3.29 Mata lebih tinggi dari bcnda

Gambar 3.29 dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang, posisi

mata berada lebih tinggi benda, sehingga bagian atas benda kelihatan

selun:hnya.
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Gambar 3.30 Benda sedikit lebih tinggi dari Mara

Gambar 3.30 dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang,
posisi benda berada lebih tinggi mata, sehingga bagian atas benda
tiilak kelihatan semuanya
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Gambar 3.31 Mata lebih tinggi dari benda

Posisi mata pada gambar 3.31 ini lebih tinggi dari pada benda, sehingga

bagian atas benda kelihatan bidangrrya. Dcngan posisi yang normal, baik

tinggi mata maupun arah mata (AuV) kelihatan gambar lebih proporsional

antara tinggi dan lebar benda.sedangkan sudut bagian kiri dan bagian

kanan pada arah mata (AM) berbeda sehingga perubahan garis pada sisi

benda juga berbeda. Makin kecil sudut pandang, tnaka garis benda makin

mendekati ukuran sebenarnYa
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Gambar 3.32 Mata ebih tinggi dari Benda I

Gambar 3.32 ini dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang,

posisi mata berada lebih tinggi dari pada benda, sehingga sebagian bagian

atas benda kelihatan. Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian kanan pada

arah rnata (AM)tidak berbeda sehingga perubahan garis pada sisi benda

juga tidak berbeda. Makin kecil sudut pandang, maka garis benda makin

rnendekati ukuran sebenamya
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Gambar 3.33 Benda lebih tinggi sedikti dari mata

Gambar 3.33 ini dengan arah mata (AM) dari salah.satu,zudut pandang'

,'ii.i ."" i".aa leb"ih rendah rendah dan pada benda' sehingga sebagian

il;;;;;;" t."al ,la* kelihatan Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian

;:ifi';fr,;; ;; iAt,,t) 'u"'u "Iingg' 
perubahan gans pada sisi

;:ffi ffi #;.'il;iil kecil sudut p'nJ*e' maka garis benda makin

mendekati ukuran sebenamYa

h satu sudut Pandang,
ngga sebagian bagian

an bagian kanan Pada
garis Pada sisi benda

ka garis benda makin

Arah Mata dan Tinggi Mata 79

{

r 1 1



Gambar 3.34 Mata jauh lebih tinggi dari benda
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Posisi mata pada gambar 3.34 ini lebih tinggi dari pada benda, sehingga
bagian atas benda kelihatan bidangnya. O".rgan porisi yurg noirrut, Uuittinggi mata maupun arah mata 1al4 teUfratln gr-Uu. t"Uit p.opor.io*t
antara tinggi dan lebar benda.
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Gambar 3.35 Mata lebih tinggi dari Benda

Gambar 3.35 ini dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandanyi,
posisi mata berada lebih tinggi dari pada benda, sehingga sebagian bagian
atas benda kelihatan selunrlmya.
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Gambar 3.36 benda sedikit lebih tinggi dari Mata

Posisi mata pada gambar 3.36 ini lebih tinggi rendah dari pada benda,
sehingga bagian atas benda tidak kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang
normal, baik tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih
proporsional antara tinggi dan lebar benda. Sedangkan sudut bagian kiri dan
bagian kanan pada arah mata (AM) sma sehingga perubahan garis pada sisi
benda juga sama.
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Gambar 3.37 Mata lebih tinggi dari benda

Posisi mata.pada gambar 3.37 ini lebih tinggi dari pada benda, sehinggabagran atas benda kelihatan bidalflyl Dengan posisi yang nomral, baikunssi mara maupu n arah mara ( Ai4j k"l i h;;; ;;;;; i 
"u,.,,,' 

o'ro0...,""",antara tinggi dan Iebar benda.
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Gambar 3.38 Mata lebih tinggi dari Benda

84 Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif

Gambar 3.38 ini dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang,

posisi mata berada lebih tinggi dari pada benda' sehingga sebagian bagian

atas benda kelihatan dengan jelas.
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Gambar 3.39 Mata lebih tinggi dari benda

Posisi mata pada gambar 3.39 ini lebih tinggi dari pa& benda, sehingga
bagian atas benda kelihatan bidangrrya. Dengan posisi yang normal, baik
tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih proporsional
antara tinggi dan lebar benda.
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Posisi mata pada gambar 3.40 ini lebih ren&h dari pada benda, sehingga
bagian atas benda tidak kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang no.mil,
baik tinggi mara maupun arah mata (AV) kelihatan gimbar lebih proporsional
antara tinggi dan lebar benda.

Gambar 3.40 Benda lebih tinggi dari Mata
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Gambar 3.41 Mata sedikit ebih rendah dari benda

Posisi mata pada gambar 3.41 ini lebih rendah dari pada benda, sehingga
bagian atas benda kelihatan biJangnya. Dengan posisi yang nonnal, baik
tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih proporsional
antara tinggi dan lebar benda.
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Gambar 3.42 Benda lebih tinggl dari mata

Gambar 3.42 ini dengan arah mata (AM) dari salah satu suCut pandang, posisi

mata berada lebih rendah dari pada benda, sehingga sebagian bagian atas

benda tidak kelihatan.
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Gambar 3.43 Benda lebih tinggi dari mata
mata

u sudut pandang, Posisi
t sebagian bagian atas

Gambar 3.43 ini dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang' posisi

mataberadalebihrendahdaripadabenda,sehinggasebagianbagianatas
benda tidak kelihatan.
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Gambar 3.44 Benda lebih tinggi dari Mata
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Posisi mata pada gambar 3.44 ini lebih rendah dari pada benda, sehingga

bagian atas benda kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal,

baik tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih

proporsional antara tinggi dan lebar benda.
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Gambar 3.45 BerCa lebih rendah dari rnata

Gambar 3.45 ini dengan arah rnata (AM) dari salah satu sudut pandang,

posisi mata berada lebih tinggi dari pada benda, sehingga sebagian bagian

atas benda kelihatan dengan jelas.
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Gambar 3.4eMata tebih tinggi dari benda

Gambar 3-46 ini dengan arah mata (AM) dari salah satu sudut pandang, posisi

mata berada lebih tinggi dari pada benda, sehingga sebagian bagian atas benda

kelihatan..
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Gambar 3.47 . Mata lebih tinggi dari benda

Posisi mata pada gambar 3.47. inl lebih tinggi dari pada benda, sehingga
bagian atas benda kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal, baik
tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih proporsional
antara tinggi dan lebar benda.Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian kanan
pada arah mata (AM) berbeda sehingga perubahan garis pada sisi benda juga

berbeda.Makin kecil sudut pandang , maka garis benda makin mendekati
ukuran sebenamya
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Gambar 3.48 Mata lebih tinggi dari benda

Posisi mata pada gambar 3.48 ini lebih tinggi dari pada benda, sehingga

bagian atas benda kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal, baik
tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih proporsional

antara tinggi dan lebar benda.Sedangkan sudut bagian kiri dan bagian kanan
pada arah mata (AM) berbeda sehingga perubahan garis pada sisi benda juga

berbeda.Makin kecil sudut pandang , maka garis benda makin mendekati

ukuran sebenarnya
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Posisi mata pada gambar 3.49 ini lebih tinggi dari pada benda, sehingga
bagian atas benda kelihatan bidangnya. Oengan posisl yang norrnal, baik
tirrggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan ga-Uui l"UIn proporsional
antara tinggi dan lebar benda.sedangkan sudut bagian ktri dan bagian kanan
pada aralr mata (AM) berbeda sehingga perubahan-garis pada sisi benda juga
berbeda.Makin kecil sudut pandan, maka garis benda-makin rnendekari ukuran
sebenamya

Gambar 3.49. Mata lebih tinggi dari benda
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Posisi mata pada gambar 3.50 ini_ swama tinggi benda, sehingga bagianatas benda !"yn1 c"ri. saja, lidak Letiiraun lldangnfa. 
" 

b-"n"!- po.,rtyang normal, baik tinggi rnta maupun arah mata 1ei.iy t"tii,"tin g"-U",lebih proporsionll antara tinggr dan lebar benda.

Gambar 3.50 Mata sama ringgi benda
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Gambar 3.51 Mata lebih rendah dari benda

Posisi mata pada gambar 3.51 ini lebih rendahdari pada benda, sehingga

bagian atas benda kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal,
baik tinggi mata rnaupun arah mata (,{V) ketihatan gambar lebih
proporsional antara tinggi dan lebar benda. Sedangkan sudut bagian kiri
dan bagian kanan pada arah mata (AlV) berbeda sehingga perubahan

garis pada sisi benda juga berbeda. Makin kecil sudut pandang, maka

garis benda makin mendekati ukuran scbcnamya
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Gambar 3.54 Benda lebih tinggi dari Mata

Posisi mata pada gambar 3.54 ini lebih rendah dari pada benda, sehingga
bagian atas benda tidak kelihatan bidangnya. Dengan posisi yang normal,
baik tinggi mata maupun arah mata (AM) kelihatan gambar lebih proporsional
antara tinggi dan lebar benda.
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Gsrnbar 3,55 Benda lebih tinggi mata

Gcmbu 3.55 dengan arah mata (AM) dari salah iatu sudut pandang, posisi

mata bereda renda-h dari benda, sehingga bagian atae benda tidak kelihatan

tomusnya,
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