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KATA SAMBUTAN 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai 
kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 
peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar 
(GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan 
dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji 
kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir 
tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi 
guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut 
`dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut 
pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui 
program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kumpetensi guru 
sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program 
Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan 
campuran (blended) tatap muka dengan online.  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknolngi Informasl dan 
Komunlinisl (LP3TK KPTIK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan 
Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di Iingkungan 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab 
dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensl 
guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP 
online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensl. Dengan modul ini 
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam 
peningkatan kualitas kompetensi guru. 

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena 
Karya. 

 

Jakarta,    Februari 2016 

Direktur Jenderal  

Guru dan Tenaga Kependidikan, 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D, 

NIP  195908011985031002 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) sebagai salah satu 

strategi pembinaan guru  dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin 

guru dan tenaga kependidikan  mampu secara terus menerus memelihara, 

meningkatkan, dan mengembangkan  kompetensi sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan 

antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan 

profesional yang dipersyaratkan. 

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara 

mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh 

lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. 

Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau 

penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul 

sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan 

ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi 

materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara 

sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan 

sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.  

Modul diklat ini merupakan substansi materi pelatihan yang dikemas dalam 

suatu unit program pembelajaran yang terencana guna membantu pencapaian 

peningkatan kompetensi yang didesain dalam bentuk printed materials (bahan 

tercetak).  Modul Diklat PKB ini berbeda dengan handout, buku teks, atau bahan 

tertulis lainnya yang sering digunakan dalam kegiatan pelatihan guru, seperti 

diktat, makalah, atau ringkasan materi/bahan sajian pelatihan. Modul Diklat PKB 

pada intinya merupakan model bahan belajar (learning material) yang menuntut 

peserta pelatihan untuk belajar lebih mandiri dan aktif.  

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Modul PKB grade 1 ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta dengan 

sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dipersyaratkan pada kegiatan 

pembelajaran.  Sikap, pengetahuan dan keterampilan tersebut merupakan 
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kompetensi-kompetensi profesional yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran ini peserta 

diharapkan dapat: 

 

1. menguraikan gambar simbol berdasarkan standar ISO,  

2. mengidentifikasi peralatan gambar sesuai jenis dan fungsinya,  

3. memeriksa hukum-hukum gambar geometris, proyeksi, potongan sesuai 

standar  

4. memeriksa ukuran dan toleransi gambar sesuai standar, 

5. menemukan kesalahan secara sistimatis tentang penggunaan standard 

gambar, 

6. menemukan   kesalahan secara sistimatis tentang penggunaan peralatan 

gambar, 

7. merancang proyek gambar sesuai standar, 

8. mewujudkan rancangan gambar proyek sesuai standar. 

 

C. Peta Kompetensi 

 

 

D. Ruang Lingkup 

Modul GAMBAR TEKNIK merupakan modul praktikum yang berisi 

standarisasi gambar teknik, jenis-jenis peralatan  yang dipergunakan dalam 
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gambar teknik, Dalam modul ini terdapat 6 (tiga) kegiatan belajar yang masing-

masing memberikan kompetensi di bidang standarisasi gambar teknik, yang berisi 

berbagai standar yang harus diketahui oleh peserta diklat dalam menggambar 

teknik, peralatan gambar teknik yang berisi berbagai peralatan yang digunakan 

dalam menggambar teknik.  Ke enam kegiatan belajar yang dimaksudkan adalah: 

1. standar Gambar dan Simbol berdasarkan ISO, 

2. teknik dan Prinsip Penggunaan Alat Gambar Manual, 

3. mengenal proyeksi, 

4. geometri gambar teknik, 

5. gambar Proyeksi Isometri dan Ortogonal, 

6. gambar sketsa. 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan 

modul ini maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain dibawah ini. 

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta 

diklat dapat bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar. 

2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam 

setiap kegiatan belajar. 

3. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal 

berikut: 

a. perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku, 

b. pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik, 

c. sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat, 

d. gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar, 

e. untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta 

ijin guru atau instruktur terlebih dahulu, 

f. setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula, 

g. jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada 
kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada instruktur yang 
mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : 

STANDAR GAMBAR DAN SIMBOL BERDASARKAN 

ISO 

 

A. Tujuan  

Setelah mengikuti menyelesaikan materi Standar Gambar dan Simbol 

berdasarkan ISO ini, peserta diharapkan dapat: 

1. mengetahui  macam  –  macam  kertas  gambar  dan  cara menentukan 

ukurannya,  

2. mengetahui  macam  –  macam  huruf  dan  angka  sesuai standar ISO, 

3. mengetahui  macam  –  macam  symbol listrik  sesuai standar ISO, 

4. mengetahui  macam  –  macam  symbol elektronika  sesuai standar ISO, 

5. mampu  menerapkan  penunjukan  ukuran  pada  gambar teknik. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. membuat  ukuran macam-macam kertas gambar  dan  cara menentukan 

ukurannya. 

2. membuat gambar macam  –  macam  huruf  dan  angka  sesuai standar ISO. 

3. membuat gambar  macam  –  macam  symbol listrik  sesuai standar ISO, 

4. membuat  macam  –  macam  symbol elektronika  sesuai standar ISO, 

5. mengimplementasikan  ukuran  pada  gambar teknik pada kertas gambar. 

 

C. Uraian Materi 

Gambar teknik dijadikan sarana untuk mengkomunikasikan desain teknik. 

Terkait dengantujuan ini maka gambar teknik haruslah mempunyai metoda yang 

mudah dikenal, mudah dipelajari, dan haruslah dimengerti oleh semua orang, 

secara internasional. Sehingga dalam menggambar diperlukan adanya standar 

yang diacu, dan standarnya haruslah merupakan standar internasional, standard 

yang dimaksud adalah standard organisasi internasional atau ISO, karena gambar 

yang dimaksud oleh seorang pembuat gambar disuatu negara harus dipahami 

dengan sama oleh orang lain yang berada dibelahan bumi lain, itulah artinya 

standar. 
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TC10 merupakan bagian dari struktur organisasi ISO yang membidangi 

pengaturan tentang gambar teknik, pada  bagian  ini  standard  atau  tata cara  

menggambar  diatur  dan  ditentukan.  Pengaturan dimulai dari  dasar-dasar  umum 

untuk  gambar  teknik,  pengaturan huruf-huruf  ISO  (ISO  3098),  ukuran  dan  

tata  letak  kertas  gambar  (ISO  5455), penentuan  toleransi geometric (ISO/R 

1661)  sampai dengan contoh-contoh praktis dari penunjukkan pada gambar 

(ISO/R 1661). 

Komunikasi  merupakan  proses  penyampaian  informasi  dari  pengirim  

ke penerima. Penyampaian informasi tidak hanya dapat dilakukan secara lisan 

tetapi juga  bisa  melalui  gambar.  Komunikasi  secara  lisan  memiliki  

keterbatasan  dalam menjelaskan  sebuah  bentuk.  Walaupun  pemberi  informasi  

memiliki  kemampuan menjelaskan  yang  baik  namun  penerima  informasi  belum  

tentu  memiliki gambaran  yang  sama.  Oleh  karena  itu,  media  gambar  dapat  

dijadikan  salah  satu sarana penyampaian informasi. 

 

Gambar 1.1. Pillow 

Coba  anda  jelaskan  bentuk  di  atas  secara  rinci  kepada  salah  seorang  

teman  dan tugaskan  dia  untuk  membuat  gambar  sketsanya  berdasarkan  

penjelasan  anda.  

Apakah gambar sketsa yang dibuat oleh teman anda mendekati bentuk dan 

ukuran objek  sebenarnya?  Kesimpulannya,  bahasa  lisan  sangat  terbatas  

dalam menjelaskan ukuran, bentuk dan fungsi secara rinci sesuai dengan aslinya.  

Penyampaian  ide,  pemikiran  atau  rencana  dari  suatu  konstruksi  kerja  

kepada orang  lain  disebut  dengan  gambar  teknik.  Bila  benda  kerja  yang  

diinformasikan dalam  bentuk  sederhana  maka  ide  atau  konstruksi  benda  
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tersebut  akan  mudah difahami namun bagimana bila konstruksinya ternyata rumit 

?  

Untuk  memudahkan  hal  tersebut  dibutuhkan  suatu  standar  (ketetapan)  

sehingga setiap orang yang membuat atau membaca gambar teknik memiliki 

persepsi yang sama.  Aturan  gambar  dibuat  atas  persetujuan  bersama  antar  

orang-orang  yang bersangkutan. Peraturan tersebut dijadikan acuan di lingkup 

mana orang bekerja.  

Standar  yang  digunakan  dalam  perusahaan  disebut  dengan  

standarisasi perusahaan/industri,  untuk  lingkup  negara  disebut  dengan  

standarisasi  nasional dan  untuk  kerjasama  antar  industri  secara  internasional  

disebut  dengan standarisasi internasional.  

Standarisasi gambar teknik berfungsi sebagai berikut:  

1) memberikan  kepastian  sesuai  dan  tidak  sesuai  kepada  pembuat  dan  

pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar menurut 

standar.  

2) menyeragamkan  penafsiran  terhadap  cara-cara  penunjukkan  dan  

penggunaan simbol-simbol  yang  dinyatakan  dalam  gambar  sesuai  

dengan  penafsiran standar.  

3) memudahkan  komunikasi  teknis  antar  perancang/pembuat  gambar  

dengan pengguna gambar.  

4) memudahkan  kerjasama  antara  perusahaan-perusahaan  dalam  

memproduksi benda-benda  teknik  dalam  jumlah  banyak  yang  harus  

diselesaikan  dalam waktu yang serempak.  

5) memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang alat-alat industri.  

 Standarisasi  dalam  gambar  teknik  yang  telah  ditetapkan  di  beberapa  

negara industri maju adalah:  

1) JIS  (Japanese  Industrial  Standards)  merupakan  standar  industrI  di  

negara Jepang.  

2) NNI  (The  Netherlands  Standardization  Institute),  merupakan  

standarisasi  di negara Belanda.  

3) DIN (Deutsches Institut für Normung), standarisasi di negara Jerman.  

4) ANSI (American National Standard Institute), standarisasi di negara 

Amerika.  
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 Di  Indonesia  juga  terdapat  standar.  Dahulu  namanya  Standar  Industri  

Indonesia (SII).  Sejak  terbit  peraturan  pemerintah  Nomor  15  Tahun  1991  

tentang  Standar Nasional  Indonesia,  maka  nama  SII  diganti  dengan  SNI  

(Standar  Nasional Indonesia).  SNI  dikelola  oleh  Dewan  Standarisasi  Nasional  

(DSN)  yang  sekarang berkedudukan di Jakarta.  

Dengan  meningkatnya  kerjasama  di  tingkat  internasional,  maka  

perusahaan/ industri  diharuskan  untuk  menggunakan  standar  yang  bersifat  

internasional. Untuk  itu  dibentuk  badan  standar  industri  yang  diberi  nama  

International Organization for Standardization (ISO). ISO  merupakan  badan  non  

pemerintah  yang  didirikan  pada  tanggal  14  Oktober 1946.  Tujuan  dibentuknya  

ISO  adalah  untuk  menyatukan  pengertian  teknik  antar bangsa.  Bidang  kerja  

ISO  yang  menangani  standar  gambar  teknik  disebut  ISO/TC 10  (gambar  

teknik),  yang  bertugas  menstandarkan  gambar-gambar  teknik  agar dapat 

diterima di dunia internasional sebagai bahasa teknik.   

Karena  Indonesia  merupakan  salah  satu  anggota  ISO,  maka  gambar  

teknik  yang dibuat  sebagai  salah  satu  media  penyampaian  informasi  juga  

telah  mengikuti standar  gambar  yang  ditetapkan  ISO.  Sebagai  contoh,  di  

dalam  dunia  industri pembuatan  etiket  gambar  yang  sesuai  dengan  ISO  

adalah,  kepala  gambar ditempatkan dalam ruang gambar di sudut kanan bawah.   

Keterangan yang dicantumkan dalam kepala gambar harus merupakan 

keterangan yang secara umum menunjukkan isi gambar, yang meliputi hal-hal 

sebagai berikut:  

1) nomor gambar,  

2) judul/nama gambar, 

3) nama instansi/perusahaan,  

4) skala,  

5) nama  yang  menggambar,  yang  memeriksa  dan  yang  mengesahkan 

atau menyetujui,  

6) cara proyeksi yang digunakan,  

7) keterangan lainnya sesuai keperluan. 

 

1. Fungsi Gambar Teknik   

Gambar teknik merupakan alat untuk menyatakan ide atau gagasan 

ahli teknik. Oleh karena itu gambar teknik sering juga disebut sebagai 



8 

 

/bahasa teknik/ atau bahasa bagi kalangan ahli-ahli teknik.  Sebagai suatu 

bahasa, gambar teknik harus dapat meneruskan keterangan-keterangan 

secara tepat dan obyektif.  Dalam hal bahasa, dikenal adanya aturan-aturan 

berbahasa yang disebut tata bahasa. Dalam gambar teknik pun ada aturan-

aturan menggambar yang disebut standar gambar. Dengan demikian 

standar gambar dapat juga disebut sebagai tata bahasa teknik yang akan 

mengatur cara penyampaian keterangan-keterangan melalui gambar agar 

dapat dijadikan sebagai alat komunikasi seperti halnya bahasa lisan atau 

bahasa tulis. 

Keterangan-keterangan dalam gambar yang tidak dapat dinyatakan 

dengan bahasa  lisan  harus  diwakili  oleh  lambang-lambang.  Karena  itu,  

kualitas keterangan  yang  dapat  diberikan  dalam  gambar  tergantung  dari 

keterampilan juru gambar (drafter).  Sebagai juru gambar sangat penting 

untuk memberikan gambar yang tepat dan  mempertimbangkan  

kemampuan  pembacanya.  Untuk  pembaca,  yang terpenting  adalah  

mengumpulkan  keterangan  sebanyak  yang  dapat dibacanya dengan teliti.  

Gambar  teknik  memiliki  3  fungsi,  yaitu:  sarana  penyampaian  

informasi, sarana penyimpanan informasi dan sebagai konsep.  

a. Sarana Penyampaian Informasi   

Gambar  teknik  mempunyai  fungsi  meneruskan  informasi  

dari  juru gambar  kepada  orang-orang  yang  bersangkutan yang 

membutuhkan gambar tersebut,  seperti:  perencana proses, operator, 

pemeriksa, perakit dan sebagainya. Orang-orang yang dimaksudkan  

bukan  saja  orang-orang  dalam  satu Industri,  tetapi  juga  orang-

orang  di  Industri lain  yang  merupakan  pihak  sub  kontrak  (rekanan) 

ataupun  orang-orang  luar yang  berhubungan  dengan rancangan 

tersebut.  

b. Sarana penyimpanan data dalam bentuk Informasi Gambar   yang 

berupa  data  teknis  yang  sangat  penting  untuk  perencanaan  yang  

akan  datang.  Untuk  membuat  satu unit  alat  (misalnya  mesin)  

memerlukan  beratus-ratus  bahkan  beribu-ribu  gambar  yang  harus  

dibuat.  Karena itu  gambar  harus  diberi  nomor (kodifikasi nomor 

urut). Nomor urut dibuat untuk memudahkan dalam mencari  

data/informasi  saat  merakit  atau  mereparasi  suatu  suku cadang.  
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Selain diberi nomor, gambar perlu juga disimpan dan diawetkan 

sebagai informasi  untuk  rencana-rencana  baru.  Penyimpanan  

gambar  ini  dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:  

1) Disimpan  dengan  dibendel  dengan  cara  gambar  

dikumpulkan, gambar yang mempunyai ukuran besar dilipat 

sesuai dengan aturan melipat gambar, diurut sesuai dengan 

pengelompokannya kemudian dibendel dalam satu file.  

2) Untuk  menghemat  tempat,  gambar  difoto  dengan  skala  

diperkecil dan  klisenya  disimpan  pada  kartu  berlubang  untuk  

memudahkan mencari gambar yang diperlukan.  

3) Saat ini gambar dapat dibuat dengan komputer, maka 

penyimpanan gambar pun dapat disimpan dalam media CD atau 

hard disk.  

  

c. Konsep  

Dalam  perencanaan,  konsep  abstrak  yang  melintas  dalam  

pikiran diwujudkan  dalam  bentuk  gambar  melalui  proses.  Awalnya  

konsep (ide)  dianalisa  lalu  diwujudkan  dalam  bentuk  gambar  untuk  

kemudian diteliti dan dievaluasi.  

Proses  ini  diulang-ulang  sehingga  didapatkan  gambar  yang  

sempurna. Dengan  demikian  gambar  tidak  hanya  melukiskan  

gambar,  tetapi berfungsi  juga  sebagai  peningkat  daya  pikir  untuk  

perencana.  Oleh karena itu seorang lulusan teknik tanpa kemampuan 

menggambar akan memiliki  kekurangan  dalam  cara  menyampaikan  

atau  menerangkan sebuah ide.  

  

2. Sifat Gambar Teknik  

Sifat-sifat  gambar  dilihat  dari  tujuan  pembuatannya  dapat  

diuraikan sebagai berikut:  

a. Gambar Internasional  

Pada  awalnya  standar  gambar  hanya  berlaku  di  sebuah  

perusahaan. Antar  perusahaan  memiliki  standar  yang  berbeda.  

Seiring  dengan meluasnya  perdagangan  dan  hubungan  antar  
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negara  maka  dibutuhkan standar yang sama secara internasional.  

Pada  akhirnya  aturan  dan  simbol-simbol  diseragamkan  untuk 

memperoleh  kesamaan  persepsi  secara  internasional  terhadap  

sebuah gambar.  

b. Gambar Popular  

Pesatnya  perkembangan  teknologi  menyebabkan  

penggunaan  gambar teknik  semakin  meningkat.  Untuk  itu,  

penetapan  standar  berfungsi mempopulerkan gambar teknik di 

semua kalangan. Hubungan yang erat antara  bidang-bidang  industri  

seperti  pemesinan,  perkapalan, arsitektur,  teknik  sipil  menyebabkan  

tidak  mungkin  menyelesaikan suatu  proyek  hanya  oleh  satu  bidang  

teknik  saja.  Untuk  itu  telah menjadi  suatu  keharusan  untuk  

menyediakan  keterangan-keterangan gambar yang dapat dimengerti 

oleh semua bidang-bidang di atas. Setiap bidang  mencoba  untuk  

menyatukan  dan  mengidentifikasi  standar-standar gambar yang ada.  

c. Gambar Sederhana  

Penghematan  tenaga  dalam  menggambar  sangat  penting.  

Bukan  hanya untuk  mempersingkat  waktu  tetapi  juga  untuk  

meningkatkan  mutu perencanaan dan penghematan biaya.  

d. Gambar Modern  

Bersama  pesatnya  kemajuan  teknologi,  standar  gambar  

juga  dipaksa untuk  mengikutinya  melalui  cara-cara  modern  yang  

telah dikembangkan,  seperti:  pembuatan  film  mikro,  berbagai  

macam  mesin gambar  otomatis  dan  menggambar  dengan  bantuan  

komputer  (  CAD Computer Aided Design).  
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3. Standar Ukuran Kertas Gambar  

Kertas  gambar  mempunyai  ukuran  panjang  dan  lebar.  Sebagai  

ukuran pokok  dari  kertas  gambar,  diambil  ukuran  A0  yang  mempunyai  

luas  1  m2 atau  1.000.000  mm2.  Perbandingan  lebar  dan  panjangnya  

sama  dengan perbandingan sisi bujursangkar dengan diagonalnya. Jika  

bujursangkar  mempunyai  sisi  =  x  maka  diagonalnya  . Selanjutnya  x  

dipakai  sebagai  lebar  kertas  gambar  dan  y  sebagai  panjang kertas 

gambar, perhatikan gambar Gambar 1.2. dibawah ini. 

 

Gambar 1.2. Menentukan ukuran kertas A0 

Karena  ukuran  kertas  gambar  A0  mempunyai  luas  x.y  =  

1.000.000  mm2, dengan 𝑦 = 𝑥√2 , maka 𝑥2√2= 1.000.000 mm2 sehingga 

diperoleh lebar 841 mm (dibulatkan) dan panjang 841√2 = 1189 mm.   

Untuk  mendapatkan  ukuran  kertas  gambar  lainnya  adalah  dengan  cara 

membagi dua panjangnya, sehingga ukuran:  

a. A1 adalah ½ dari A0.  

b. A2 adalah ½ dari A1.  

c. A3 adalah ½ dari A2.  

d. A4 adalah ½ dari A3. 

Gambar Gambar 1.3. disebaliknya lembar ini menjelaskan turunan dari 

ukuran kertas Ao 
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Gambar 1.3. Ukuran kertas A0 dan turunannya 

Sesuai dengan standar ISO dan  NNI  (Nederland  Normalisatie  

Instituet)  selanjutnya  kertas  gambar diberi garis tepi sesuai dengan 

ukurannya.  Ukuran batas tepi bawah, tepi atas dan tepi kanan  (diwakili  

kolom  C)  ditunjukkan pada tabel 1.1 di bawah ditetapkan sedangkan  tepi  

kiri  untuk  setiap  ukuran  kertas gambar ditetapkan 20 mm.   

Penetapan  jarak  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  jarak  ketika 

kertas gambar dibundel tidak akan mengganggu gambarnya.  
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Tabel 1.1. Standar ukuran kertas  

Ukuran 
Ukuran Ukuran garis tepi 

Lebar Panjang Kiri Kanan 

A0 841 mm 1189 mm 20 mm 10mm 

A1 594 mm 841 mm 20 mm 10mm 

A2 420 mm 594 mm 20 mm 10mm 

A3 297 mm 420 mm 20 mm 10mm 

A4 210 mm 297 mm 20 mm 10mm 

A5 148 mm 210 mm 20 mm 10mm 

 

4. Jenis – Jenis Garis  

Selain  pembakuan  ukuran  kertas  gambar,  jenis  garis  pada  gambar  

teknik juga  dibakukan.  Terdapat  sedikit  perbedaan  jenis dan fungsi garis 

pada  bidang  keteknikan.  

a. Standarisasi Garis Gambar 

Lebar garis ialah 10 % tinggi tulisan. Bila anda menggambar dengan 

tinta cina atau komputer, lebar garis ini dapat diberikan sebelumnya, 

misalnya: tinggi tulisan 5mm, lebar garis 0,5 mm. Pada penggambaran 

dengan pensil, lebar garis diperkirakan dari penglihatan, sedangkan 

lebar atau tebal garis dengan tinta atau CAD ditampilkan pada Tabel 

1.2. 

 

Tabel 1.2. Lebar Garis Menurut Standar CAD 

Nama garis Penggunaan 

 

Tebal garis dengan 

CAD 

1. Garis 

penuh 

Garis batas (kontur) untuk 

tembok, plafon, dinding dan 

sebagainya yang 

berhubungan dengan 

pekerjaan tukang kayu 

1,0 

 

 



14 

 

2. Garis 

penuh 

Garis batas (kontur) bidang 

potongan bagian potongan 

dalam skala 1: 1 dan 1: 10 

0,5 

 

3. Garis 

penuh 

Pandangan dan garis batas 

(kontur) dalam skala 1: 10 

dan 1: 20. 

0,35 

 

4. Garis 

penuh 

Sisi yang terlihat, garis 

pembatas pada semua 

garis 

ukuran 

0,25 

 

5. Garis 

penuh 

Garis ukuran 
0,25 

 

6. Garis 

tangan bebas 

Arsir, sambungan lem 
0,25 

 

7. Garis-titik-

garis 

As potongan 
0,5 

 

8. Garis-titik-

garis 

Sumbuh tengah pada 

pengeboran, garis tengah 

sumbu simetri, titik putar, 

ukuran pasak 

0,35 

 

9. Garis putus Garis yang tidak terlihat 

pada 

perlengkapan, sambungan- 

sambungan, sisi, garis 

kontur 

0,35 

10. Garis-titik-

titik garis 

Sisi yang terletak didepan 

atau diatas bidang potong, 

garis batas untuk bagian 

yang 

berbatasan 

0,35 
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Dalam gambar teknik dipergunakan beberapa jenis garis, yang 

masing-masing mempunyai arti dan penggunaannya sendiri. Oleh karena 

itupenggunaannya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ada lima 

jenis garis gambar masing masing dipaparkan berikut ini: 

a) Garis Gambar: Untuk membuat batas dari bentuk suatu benda dalam 

gambar. 

b) Garis Bayangan: Berupa garis putus-putus dengan ketebalan garis 1/2 

tebal garis biasa. Garis ini digunakan untuk membuat batas sesuatu 

benda yang tidak tampak langsung oleh mata. 

c) Garis Hati: Berupa garis “ strip, titik, strip, titik “ dengan ketebalan garis 

1/2 garis biasa. Garis ini misalnya digunakan untuk menunjukkan 

sumbu suatu benda yang digambar. 

d) Garis Ukuran: Berupa garis tipis dengan ketebalan 1 / 2 dari tebal garis 

biasa. Garis ini digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu benda 

atau ruang. Garis ukuran terdiri dari garis petunjuk batas ukuran dan 

garis petunjuk ukuran. Garis petunjuk batas ukuran dibuat terpisah dari 

garis batas benda, dengan demikian maka tidak mengacaukan 

pembaca gambar. Sedang garis petunjuk ukuran dibuat dengan ujung 

pangkalnya diberi anak tanda panah tepat pada garis petunjuk batas 

ukuran. 

e) Garis Potong: Garis ini berupa garis “strip,titik,titik,strip” dengan 

ketebalan 1/2 tebal garis biasa. Semua gambar teknik yang 

dikehendaki dengan pemotongan, batas potongan harus digaris 

dengan garis potong ini. 

 

 

Gambar 1.4.  Jenis-Jenis Garis. 

Jenis garis menurut tebalnya ada tiga macam, yaitu: garis tebal, garis 

sedang dan garis tipis. Ketiga jenis tebal garis ini menurut standar ISO 

memiliki perbandingan !: 0,7 ; 0,5. Tebal garis dipilih sesuai besar kecilnya 
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gambar, dan dipilih dari deretan tebal berikut: 0, 18; 0, 25; 0,35; 0, 5; 0, 7; 1; 

1 4; dan 2 mm.  

Karena kesukaran-kesukaran yang ada pada cara reproduksi tertentu, tebal 

0, 18 sebaiknya jangan dipakai. Pada umumnya tebal garis adalah 0, 5 atau 

0, 7. Jarak minimum antara garis-garis  (jarak antara garis tengah garis) 

sejajar termasuk arsir, tidak boleh kurang dari tiga kali tebal garis yang paling 

tebal dari gambar 1.5.  Dianjurkan agar ruang antara garis tidak kurang dari 

0, 7 mm. 

 

Gambar 1.5. Jarak Antar Garis-Garis. 

Pada garis sejajar yang berpotongan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

1.6. pada halaman sebaliknya, jaraknya dianjurkan paling sedikit empat kali 

tebal garis. 

 

Gambar 1.6. Garis Sejajar yang Saling Berpotongan. 

Bila beberapa garis berpusat pada sebuah titik, garis-garisnya tidak 

digambar berpotongan pada titik pusatnya, tetapi berhenti pada titik dimana 

jarak antara garis kurang lebih sama dengan tiga kali tebal garisnya (Gambar 

1.7.) 
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Gambar 1.7. Garis yang Memotong pada Sebuah Titik 

Garis gores dan garis bertitik yang berpotongan, atau bertemu, harus 

diperlihatkan dengan jelas titik pertemuannya atau titik perpotongannya, 

seperti pada Gambar 1.8.  dibawah ini. 

 

 

Gambar 1.8. Gambar Garis Gores dan Garis Bertitik 

Panjang garis gores dan jarak antaranya pada satu gambar harus sama. 

Panjang ruang antara harus cukup pendek dan jangan terlalu panjang. 

b. Penggunaan Garis 

Penggunaan gari-garis ini disamping yang telah diuraikan 

diatas, Tabel berikut memperlihatkan contoh-contoh penggunaan garis 

menurut standar ISO. 

Tabel 1.3. Jenis-jenis garis dan penggunaannya (ISO R. 128) 

Jenis Garis Keterangan Penggunaan 
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A Tebal kontinyu A1. Garis garis nyata 

(gambar) 

A2. Garis garis tepi 

B Tipis kontinyu (lurus 

atau lengkung) 

B1. Garis garis 

berpotongan khayal 

(imajiner) 

B2. Garis garis ukur 

B3. Garis garis 

proyeksi/bantu 

B4. Garis garis 

penunjuk 

B5. Garis garis arsir 

B6. Garis garis nyata 

dari penampang yang 

diputar ditempat 

B7. Garis sumbu 

pendek 

C Tipis kontinyu bebas C1 Garis garis batas 

dari potongan sebagian 

atau bagian yang 

dipotong, bila batasnya 

bukan garis bergores 

tipis 

D 

 

Tipis kontinyu dengan 

sig sig 

D1 sama dengan C1 

E Garis gores tebal E1. Garis nyata 

terhalang 



19 
 

E2. Garis tepi terhalang 

F Garis gores tipis F1. Garis nyata 

terhalang 

F2. Garis tepi terhalang 

G Garis bergores tipis G1. Garis sumbu 

G2. Garis simetri 

G3. Lintasan 

H 

 

Garis bergores tipis 

yang dipertebal pada 

ujung ujungnya dan 

pada perobahan arah 

H1. Garis (bidang) 

potong 

J Garis bergores tebal J1. Penunjukan 

permukaan yang harus 

mendapat penanganan 

khusus 

K Garis bergores ganda 

tipis 

K1. Bagian yang 

berdampingan 

K2. Batas batas 

kedudukan benda yang 

bergerak 

K3. Garis system (pada 

baja profil). 

K4. Bentuk semula 

sebelum dibentuk 
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K5. Bagian benda yang 

berada didepan bidang 

potong 

 

c. Garis-garis yang berimpit 

Bila dua garis atau lebih yang berbeda-beda jenisnya berimpit, maka 

penggambarannya harus dilaksanakan sesuai dengan prioritas seperti 

berikut (Gambar 1.9). 

a) Garis gambar (garis tebal kontinyu, jenis A) 

b) Garis tidak tampak (garis gores sedang, jenis D) 

c) Garis potong (garis bertitik, yang dipertebal ujung-ujungnya dan 

tempat-tempat perubahan arah, jenis F) 

d) Garis-garis sumbu (garis bertitik, jenis E) 

e) Garis bantu, garis ukur dan garis arsir

 

Gambar 1.9. Garis yang Berimpit 

5. Standar Huruf dan Angka  

Huruf  dan  angka  yang  dipakai  pada  gambar  teknik,  yang  

dianjurkan  oleh ISO  3098/11974  harus  mudah  dibaca  dan  dapat  ditulis  

miring  75o  atau tegak.  Contoh  atau  gambaran  dari  huruf  dan  angka  

yang  dipakai  pada gambar teknik adalah sebagai berikut gambar 1.10 dan 

gambar 1.11. 
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a. Penulisan Huruf dan Angka Tegak 

 

Gambar 1.10. Huruf dan angka tegak 

b. Penulisan Huruf dan Angka Miring (75o) 
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Gambar 1.11. Huruf dan angka miring 

c. Ukuran Huruf  Standar  

Perbandingan tinggi dan lebar huruf diambil dari perbandingan ukuran 

kertas yang distandarkan, yaitu  : √2: 1  

Ketentuan – ketentuan ukuran huruf yang dianjurkan dapat dilihat pada 

tabel 1.4 berikut dan pada gambar 1.12.  

Tabel 1.4. Perbandingan standar huruf dan angka 

 

Keterangan tabel:  

1) Tinggi  huruf  kecil;  tinggi  huruf  kecil  disini  adalah  tinggi  huruf  

kecil diantara huruf yang dipakai, tinggi huruf kecil ini tanpa 

tangkai dan kaki (huruf b, k, l = bertangkai dan j, g = berkaki).  
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2) Tinggi  huruf  kecil  untuk  tipe  A  =  (10/14).h  dan  untuk  tipe  

B  = (7/10).h  

3) Jarak antar huruf; jarak antar huruf disini adalah jarak antara 

huruf yang  satu  dan  lainnya  dalam  satu  kata.  Untuk  tipe  A  

(2/14).h  dan untuk tipe B (2/10).h.  

4) Jarak  antar  garis;  jarak  antar  garis  disini  adalah  jarak  antara  

batas bawah huruf besar di atas dan batas atas huruf besar di 

bawah.  

5) Jarak  antar  kata;  bila  dalam  suatu  kalimat  ada  dua  kata  

yang disambung  (misalnya  baja  nikel)  maka  jarak  antara  kata  

baja  dan nikel  tersebut  dianjurkan  sebagai  berikut:  untuk  

penggunaan  tipe huruf A jaraknya 6/14.h dan untuk tipe huruf B 

jaraknya 6/10.h.  

6) Tebal huruf yaitu tebal pena yang digunakan untuk membuat 

huruf. Ukuran  pena  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  tinggi  

huruf  dan tipe huruf yang digunakan. Tebal huruf yang 

dianjurkan untuk tipe A adalah 1/14.h dan untuk tipe B yaitu 

1/10.h. 

Contoh 1:  

Jika  huruf  mempunyai  tinggi  h  =  14  mm,  berapa  lebar  

hurufnya  (x  = lebar huruf)? 

Jawab: 

ℎ: 𝑥 = √2: 1 𝑎𝑡𝑎𝑢 
ℎ

𝑥
=

√2

1
 

dengan h = 14mm, maka 𝑥 =
ℎ

√2
=

14

√2
= 9,899𝑚𝑚 

Jadi lebar hurufnya adalah 9,899 mm atau dibulatkan 10 mm. 

Contoh 2:   

Berapakah  tinggi  huruf  kecil  untuk  huruf  tipe  A  dan  B  bila  

tinggi  huruf besarnya 14 mm? 

Jawab:  

a)  Tinggi huruf kecil untuk tipe A adalah (10/14).h, dengan h = 

14 mm, maka (10/14).14 = 10 mm.  

b)  Tinggi huruf kecil untuk tipe B adalah (7/10).h, dengan h  = 14 

mm, maka  (7/10).14 = 9,8 mm dibulatkan 10 mm. 
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Contoh 3:  

Berapakah  jarak  antar  garis  untuk  huruf  tipe  A  dan  B  bila  

tinggi  huruf besarnya 14 mm? 

Jawab:  

a)  Jarak antar garis untuk tipe A adalah (20/14).h, dengan h = 

14 mm, maka (20/14).14 = 20 mm.  

b)  Jarak antar garis untuk tipe B adalah (14/10).h, dengan h = 

14 mm, maka (14/10).14 = 19,6 mm dibulatkan 20 mm. 

 

Gambar 1.12. Jarak antar garis 

Contoh 4:  

Berapakah  jarak  antar  kata  untuk  huruf  tipe  A  dan  B  bila  

tinggi  huruf besarnya 14 mm?  

Jawab:  

a)  Jika  menggunakan  huruf  standar  tipe  A  dengan  tinggi  14  

mm  maka jarak antar katanya adalah (6/14).14 = 6 mm  

b)  Bila  menggunakan  tipe  B  dengan  tinggi  huruf  14  mm  

maka  jarak antar katanya adalah (6/10).14 = 8,4 mm. 

Contoh 5:  

Berapakah  tebal  huruf  untuk  tipe  A  dan  Bila  tinggi  huruf  

yang digunakan tingginya 7 mm? 

Jawab:  

Jika kita menggunakan tinggi huruf  h = 7 mm, maka:  

a)  Untuk huruf tipe A, tebal hurufnya adalah (1/14) x 7 = 0,5 mm.  

b)  Untuk huruf tipe B, tebal hurufnya adalah (1/10) x 7 = 0,7 mm. 

Tabel 1.5. dibawah ini menunjukkan penerapan huruf dan angka 

standard. 

 

Tabel 1.5. Penerapan huruf dan angka standar 
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d. Jenis Huruf   

Jenis  huruf  yang  dapat  digunakan    dalam  gambar  teknik  antara  

lain  : ISOCT SHX tegak atau miring, Technic bolt TT dan ISOTEUR 

miring. Huruf yang dimaksudkan dicontohkan pada gambar 1.13., 

gambar 1.14., dan gambar 1.15. 

 

Gambar 1.13. Jenis huruf technic bolt 
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Gambar 1.14. ISOCT SHX miring 
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Gambar 1.15. ISOTEUR miring 

 

6. Tata Letak (lay out)  

a. Kepala Gambar (etiket)  
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Setiap  gambar  kerja  yang  dibuat,  selalu  ada  etiketnya.  Etiket  

dibuat  di sisi  kanan  bawah  kertas  gambar.  Pada  etiket  (kepala  

gambar)  ini  kita dapat mencantumkan:  

1) nama yang membuat gambar  

2) judul gambar  

3) nama instansi, departemen atau sekolah  

4) tanggal menggambar atau selesainya gambar  

5) tanggal diperiksanya gambar dan nama pemeriksa  

6) ukuran kertas gambar yang dipakai  

7) skala gambar  

8) jenis proyeksi  

9) satuan ukuran yang digunakan  

10) berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar.  

Beberapa  contoh  etiket  beserta  ukurannya  dapat  dilihat  pada  

gambar 1.16. berikut: 
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Gambar 1.16. Kepala gambar (etiket) 

Sumber: https://gurupujaz.wordpress.com/2016/01/22/kepala-

gambar-etiket-gambar/ 
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b. Skala  

Skala  merupakan  perbandingan  ukuran  antar  objek  pada  

gambar dengan ukuran benda sebenarnya. Skala dikelompokkan 

menjadi: skala sebenarnya, skala diperbesar dan skala diperkecil.  

Bilangan  skala  yang  direkomendasikan  untuk  digunakan  pada  

gambar teknik adalah: 1, 2, 5 dan 10. 

Tabel 1.6. Skala pada gambar teknik 

 

Ketentuan penunjukan skala pada gambar teknik adalah:  

1) Penggunaan tanda skala terdiri dari kata “SKALA” diikuti oleh 

rasio.  

2) Kata  “SKALA”  dapat  dihilangkan  selama  tidak  terjadi 

kesalahpahaman.  

3) Skala yang digunakan dicantumkan pada etiket.  

4) Jika  menggunakan  lebih  dari  satu  skala  pada  satu  gambar,  

hanya skala  utama  saja  yang  ditunjukkan  pada  etiket.  Skala  

lainnya ditetapkan  berdekatan  dengan  gambar  bagian  atau  

huruf  yang menunjukkan detail gambar. 

 

7. DIAGRAM, CHART,  DAN TABEL 

Diagram merupakan cara untuk menerangkan sesuatu yang 

berupa  gambar atau grafik dan berisi keterangan mengenai hal-hal tertentu 

tersebut. Diagram berfungsi untuk mempermudah pemerincian data, 

terutama data dalam bentuk angka. Dalam setiap presentasi data, diagram 

http://www.pengertianahli.com/2014/10/pengertian-grafik-apa-itu-grafik.html
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sangat berguna untuk meringkas dan memperpendek informasi yang 

hendak disajikan.   

Ada dua ketentuan dalam bab ini ialah :  

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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a. Blok diagram.  

Diagram ini adalah diagram yang paling sederhana untuk 

dimengerti tentang prinsip bekerjanya.  Dalam diagram ini instalasi 

atau equipmen dihubungkan bersama dengan gambar simbol-simbol, 

kotak atau gambar tanpa memperlihatkan titik sambung. Gambar 1.17. 

memberikan contoh diagram blok dari mixer 2 kanal, setiap blok dalam 

gambar menunjukkan fungsi dari sub sitem mixer 

 

Gambar 1.17. Diagram Blok Mixer 2 Kanal 

b. Diagram Rangkaian 

Diagram ini menerangkan rangkaian /hubungan dari suatu 

peralatan secara terperinci. Hal ini ditunjukkan dengan simbol suatu 

instalasi tentang hubungan kelistrikan atau sambungan yang 

berhubungan dengan cara kerjanya.  Gambar 1.18. memberikan 

contoh diagram rangkaian  dari penguat kelas D. 
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Gambar. 1.18 Diagram rangkaian penguat kelas D 

c. Menjelaskan chart atau tabel.  

Chart atau tabel diperlukan untuk menjelaskan diagram dan 

memberikan keterangan -keterangan tambahan.  

Terdapat dua contoh, yaitu :  

(1) Chart urutan dan tabel.   

Memberikan keberhasilan kerja dalam perintah khusus. Lihat gambar 

1.19  

 

Gambar 1.19 chart Tabel 

(2) Urutan waktu chart dan tabel.   

Menjelaskan hubungan kerja dengan waktu . Lihat gambar 1.20. 

menunjukkan bentuk pulsa pada input, output dan clock, yang berupa 

diagram waktu. 
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Gambar 1.20. Urutan waktu chart dan tabel 

 

8. Simbol-Simbol Listrik dan Elektronika 

Terdapat 4 standar yang berbeda-beda yang menerangkan grafik 

simbol menurut standard negaranya, yaitu German, Inggris, 

Amerika/Kanada dan simbol Internasional, sehingga didapat suatu 

perbandingan antara ke-empat standar simbol tersebut. Pada buku teknik 

terutama buku Teknik Elektronika dan Listrik, sering ditemui penggunaan 

simbol yang berbeda-beda, dan yang diterangkan pada lembaran berikut 

adalah yang sering digunakan baik pada peralatan industri maupun instalasi. 

Walaupun demikian dalam menggambar atau membuat diagram dianjurkan 

menggunakan simbol Internasional, sebagai mana yang telah digariskan 

oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).   

Simbol-simbol yang dikemukakan berikut dibawah ini adalah symbol 

standard Internasional yang masih dipakai saat ini, yang menjelaskan 

Simbol , Nama komponen dan keterangannya secara detail ditunjukkan 

pada Tabel 1.7. 

 

Tabel 1.7. Simbol Gambar standart Internasional 

SIMBOL NAMA KOMPONEN KETERANGAN 

Simbol Sambungan 

 

Kabel/ Wire Listrik Kabel penghubung (konduktor) 
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Koneksi kabel Terhubung 

 

Kabel tidak koneksi Terputus (tidak terhubung) 

 

Simbol Saklar (Switch) dan Simbol Relay 

 

Toggle Switch SPST Terputus dalam kondisi open 

 

Toggle Switch SPDT Memilih dua terminal koneksi 

 

Saklar Push-Button 

(NO) 
Terhubung ketika ditekan 

 

Saklar Push-Button (NC) Terputus ketika ditekan 

 

DIP Switch Multiswitch(Saklar banyak) 

 

Relay SPST 
Koneksi (Open dan Close) 

digerakan oleh elektromagnetik. 

 

Relay SPDT 

 

Jumper 
Koneksi dengan pemasangan 

jumper 

 

Solder Bridge Koneksi dengan cara disolder 

 

Simbol Ground 

 

Earth Ground Referensi 0 sebuah sumber listrik 
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Chassis Ground 
Ground yang dihubungkan pada 

body sebuah rangkaian listrik 

 

Common/ Digital Ground  

 

 

 

Simbol Resistor 

 

Resistor Resistor berfungsi untuk 

menahan arus yang mengalir 

dalam rangkaian listrik 

 

Resistor 

 

Potensio Meter Menahan arus dalam rangkaian 

listrik tetapi nilai resistansi dari 3 

titik terminal dapat diatur 

 

Potensio Meter 

 

Variable Resistor Menahan arus dalam rangkaian 

listrik tetapi nilai resistansi dari 2 

titik terminal dapat diatur 

 

Variable Resistor 

 

Simbol Condensator (Kapasitor) 

 

Condensator Bipolar 
Berfungsi untuk menyimpan arus 

listrik sementara  waktu 

 

Condensator Nonpolar 

 

Condensator Bipolar Electrolytic Condensator (ELCO) 
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Kapasitor berpolar Electrolytic Condensator (ELCO) 

 

Kapasitor Variable 
Condensator yang nilai 

kapasitansinya dapat diatur 

 

Simbol Kumparan (Induktor) 

 

Induktor, lilitan, 

kumparan, spul, coil 

Dapat menghasilkan medan 

magnet ketika dialiri arus listrik 

 

Induktor dengan inti besi 
Kumparan dengan inti besi seperi 

pada trafo 

 

Variable Induktor 
Lilitan yang nilai induktansinya 

dapat diatur 

 

Simbol Power Supply 

 

Sumber tegangan DC 
Menghasilkan tegangan searah 

tetap (konstan) 

 

Sumber Arus Menghasilkan sumber arus tetap 

 

Sumber tegangan AC 

Sumber teganga bolak-balik 

seperti dari PLN (Perusahaan 

Listrik Negara) 

 

Generator 

Penghasil tegangan listrik bolah-

balik seperti pembangkit listrik di 

PLN (Perusahaan Listrik Negara) 

 

Battery 
Menghasilkan tegangan searah 

tetap 

 

Battery lebih dari satu 

Cell 

Menghasilkan tegagan searah 

tetap 
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Sumber tegangan yang 

dapat diatur 

Sumber tegangan yang berasal 

dari rangkaian listrik lain 

 

Sumber arus yang dapat 

diatur 

Sumber arus yang berasal dari 

rangkaian listrik lain 

 

Simbol Meter (Alat Ukur) 

 

Volt Meter 
Mengukur tegangan listrik 

dengan satuan Volt 

 

Ampere Meter 
Mengukur arus listrik dengan 

satuan Ampere 

 

Ohm Meter 
Mengukur resistansi dengan 

satuan Ohm 

 

Watt Metter 
Mengukur daya listrik dengan 

satuan Watt 

 

Simbol Lampu 

 

Lampu 

Akan menghasilkan cahaya ketika 

dialiri arus listrik 
 

Lampu 

 

Lampu 

 

Simbol Dioda 

 

Dioda 

Berfungsi sebagai penyearah 

yang dapat mengalirkan arus 

listrik satu arah (forward bias) 
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Dioda Zener 
Penyetabil Tegangan DC 

(Searah) 

 

Dioda Schottky 

Dioda dengan drop tegangan 

rendah, biasanya terdapat dalam 

IC logika 

 

Dioda Varactor Gabungan Dioda dan Kapasitor 

 

Dioda Tunnel Dioda Tunnel 

 

LED (Light Emitting 

Diode) 

Akan menghasilkan cahaya 

ketika dialiri arus listrik DC satu 

arah 

 

Photo Dioda 
Menhasilkan arus listrik ketika 

mendapat cahaya 

 

Simbol Transistor 

 

Transitor Bipolar NPN 
Arus listrik akan mengalir (EC) 

ketika basis (B) diberi positif 

 

Transistor Bipolar PNP 
Arus listrik akan mengalir (CE) 

ketika basis (B) diberi negatif 

 

Transitor Darlington 

Gabungan dari dua transistor 

Bipolar untuk meningkatkan 

penguatan 

 

Transistor JFET-N Field Effect Transistor kanal N 

 

Transistor JFET-P Field Effect Transistor kanal P 

 

Transistor NMOS Transistor MOSFET kanal N 
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Transistor PMOS Transistor MOSFET kanal P 

 

Simbol Komponen Lain 

 

Motor Motor Listrik 

 

Trafo, Transformer, 

Transformator 

Penurun dan penaik tegangan 

AC (Bolak Balik) 

 

Bel Listrik Berbunyi ketika dialiri arus listrik 

 

Buzzer 
Penghasil suara buzz saat dialiri 

arus listrik 

 

Fuse, Sikring 
Pengaman. Akan putus ketika 

melebihi kapasitas arus 

 

Fuse, Sikring 

 

Bus 

Terdiri dari banyak jalur data atau 

jalur address 
 

Bus 

 

Bus 

 

Opto Coupler 

Sebagi isolasi antar dua 

rangkaian yang berbeda. 

Dihubungkan oleh cahaya 

 

Speaker 
Mengubah signal listrik menjadi 

suara 

 

Mic, Microphone 
Mengubah signal suara menjadi 

arus listrik 
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Op-Amp, Operational 

Amplifier 
Penguat signal input 

 

Schmitt Trigger Dapat mengurangi noise 

 

ADC, Analog to Digital 
Mengubah signal analog menjadi 

data digital 

 

DAC, Digital to Analog 
Mengubah data digital 

menjadi signal analog 

 

Crystal, Ocsilator Penghasil pulsa 

 

Simbol Antenna 

 

Antenna 
Pemancar dan penerima signa 

radio 

 

Antenna 

 

Dipole Antenna Gabungan dari simple Antenna 

 

Simbol Gerbang Logika (Digital) 

 

NOT Gate 
Output akan merupakan 

kebalikan input 

 

AND Gate 
Output akan 0 jika salah satu 

input 0 

 

NAND Gate 
Output akan 1 jika salah satu 

input 0 

 

OR Gate 
Output akan 1 jika salah satu 

input 1 
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NOR Gate 
Output akan0 jika salah satu input 

1 

 

EX-OR Gate Output akan 0 jika input sama 

 

D-Flip-Flop 
Dapat berfungsi sebagai 

penyimpad data 

 

Multiplexer 2 to 1 
Menyeleksi salah satu data input 

yang akan dikirim ke output 

 

Multiplexer 4 to 1 

 

D-Multiplexer 1 to 4 
Menyeleksi data input untuk 

dikirim ke salah satu output 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, peserta hendaknya mengidentifikasi 

standarisasi  dalam  gambar  teknik  yang  telah  ditetapkan  di  

beberapa  negara industri maju, dan standard gambar maupun symbol 

berdasarkan ISO. 

2. Peserta perlu sekali mengidentifikasi bidang  kerja  ISO  yang  

menangani  standar  gambar  teknik  disebut  ISO/TC 10  (gambar  

teknik),  yang  bertugas  menstandarkan  gambar-gambar  teknik  agar 

dapat diterima di dunia internasional sebagai bahasa teknik. 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda, akses salah satu 

publikasi di website yang berkaitan tentang standard ISO yang  

menangani  standar  gambar  teknik . 

4. Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas peralatan 

dan bahan gambar teknik sudah standar ISO? Jika belum standar, 

peluang apa saja yang bisa anda lakukan untuk menerapkannya 

sesuai standar? 
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E. Latihan/Tugas 

1.  Lengkapilah nama komponen dan keterangan pada tabel sesuai  

Gambar standart Internasional dibawah ini? 

SIMBOL NAMA KOMPONEN KETERANGAN 

Simbol dari  

 

  

 

  

 

  

 

Simbol Saklar (Switch) dan Simbol Relay 
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Simbol Ground 

 

  

 

  

 

  

 

Simbol Resistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol Condensator (Kapasitor) 
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Simbol Kumparan (Induktor) 

 

  

 

  

 

  

 

Simbol Power Supply 
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Simbol Meter (Alat Ukur) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Simbol Lampu 

 

 

 

 

 

 

Lampu 

 

Simbol Dioda 



48 

 

 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Simbol Transistor 
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Simbol Komponen Lain 
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Simbol Antenna 

 

 

 

 

 

 

  

 

Simbol Gerbang Logika (Digital) 
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Lembar Kerja 

Alat dan bahan: 

1) Pensil  ....................................................  1 buah 

2) Penggaris ...............................................  1 set 

3) Jangka ...................................................  1 set 

4) Penghapus .............................................  1 buah 

5) Sablon elips (lengkung), huruf dan angka   1 set 

6) Kertas gambar ukuran A4 ........................  1 lembar 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja: 

1) Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar! 

2) Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan 

belajar! 

3) Gunakanlah peralatan gambar dengan hati-hati! 

Langkah Kerja : 

1. Siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan! 

2. Rekatkanlah kertas gambar dengan isolasi sudut kertas gambar! 

3. Buatlah garis tepi! 

4. Buatlah sudut keterangan gambar (stucklyst)! 

5. Buatlah gambar chasis alarm tanda bahaya yang dilihat dari atas 

(tampak atas), seperti gambar berikut dengan ketentuan: 

6. Buatlah gambar disesuaikan ukuran kertas A4 

7. Gunakan pensil B1 dalam menggambar rangkaian. 

8. Rencanakan tata letak (lay out) pembuatan gambar! 

9. Tentukanlah skala pembesaran yang dipilih, sesuaikan dengan ukuran 

kertas! 

10. Setelah selesai bersihkan alat gambar dan kembalikan ke tempatnya! 

Kumpulkanlah hasil latihan jika sudah selesai! 
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Gambar Rangkaian Regulator Power Supply 

 

 

TES FORMATIF 

1) Mengapa huruf dan angka pada gambar teknik perlu standar? 

2) Ada berapa macam bentuk skala yang ada, beserta contoh 

penerapannya? 

 

F. Rangkuman 

 Kertas gambar yang dipergunakan mempunyai ukuran-ukuran 

yang telah dinormalisir. Ukuran yang paling banyak 

dipergunakan adalah dari seri A (A0, A1, A2, A3, A4 dan A5). 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah 

ini: 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. Kertas gambar yang dipergunakan 
mempunyai ukuran-ukuran yang 
telah dinormalisir 

   

2. Standard symbol listrik dan 
elektronika 

   

3. Standard Diagram chart dan Tabel    

4. Standard huruf    

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum 

sesuai standar di lingkungan laboratorium kerja anda. 

b. Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini 

sendiri atau berkelompok? 

 sendiri 

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain 

dalam tabel di bawah. 

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk 
diri anda) 

  

  

  

 
 

c. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium anda 

yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan 

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.  

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 
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……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

 

 

d. Apakah judul rencana tindak lanjut anda?  

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

 

e. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

 

f. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART  
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Spesifik  

Dapat diukur  

Dapat dicapai  

Relevan  

Rentang/Ketepatan 

Waktu 
 

 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan 

mempelajari kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini 

untuk dipahami secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan 

tugas keprofesian guru dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan 

uji kompetensi guru dengan ketuntasan minimal materi 80%. 

 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru 

berkewajiban mengikuti uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil 

tidak dapat mencapai batas nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, 

maka peserta uji kompetensi wajib mengikuti diklat sesuai dengan grade 

perolehan nilai yang dicapai. 
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H. Kunci Jawaban 

Nama Komponen dan keterangan Gambar standart Internasional 

SIMBOL NAMA KOMPONEN KETERANGAN 

Simbol Sambungan 

 

Kabel/ Wire Listrik Kabel penghubung (konduktor) 

 

Koneksi kabel Terhubung 

 

Kabel tidak koneksi Terputus (tidak terhubung) 

 

Simbol Saklar (Switch) dan Simbol Relay 

 

Toggle Switch SPST Terputus dalam kondisi open 

 

Toggle Switch SPDT Memilih dua terminal koneksi 

 

Saklar Push-Button 

(NO) 
Terhubung ketika ditekan 

 

Saklar Push-Button (NC) Terputus ketika ditekan 

 

DIP Switch Multiswitch(Saklar banyak) 

 

Relay SPST 
Koneksi (Open dan Close) 

digerakan oleh elektromagnetik. 

 

Relay SPDT 

 

Jumper 
Koneksi dengan pemasangan 

jumper 
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Solder Bridge Koneksi dengan cara disolder 

 

Simbol Ground 

 

Earth Ground Referensi 0 sebuah sumber listrik 

 

Chassis Ground 
Ground yang dihubungkan pada 

body sebuah rangkaian listrik 

 

Common/ Digital Ground  

 

Simbol Resistor 

 

Resistor Resistor berfungsi untuk 

menahan arus yang mengalir 

dalam rangkaian listrik 

 

Resistor 

 

Potensio Meter Menahan arus dalam rangkaian 

listrik tetapi nilai resistansi dari 3 

titik terminal dapat diatur 

 

Potensio Meter 

 

Variable Resistor Menahan arus dalam rangkaian 

listrik tetapi nilai resistansi dari 2 

titik terminal dapat diatur 

 

Variable Resistor 

 

Simbol Condensator (Kapasitor) 

 

Condensator Bipolar 
Berfungsi untuk menyimpan arus 

listrik sementara  waktu 



59 
 

 

Condensator Nonpolar 

 

Condensator Bipolar Electrolytic Condensator (ELCO) 

 

Kapasitor berpolar Electrolytic Condensator (ELCO) 

 

Kapasitor Variable 
Condensator yang nilai 

kapasitansinya dapat diatur 

 

Simbol Kumparan (Induktor) 

 

Induktor, lilitan, 

kumparan, spul, coil 

Dapat menghasilkan medan 

magnet ketika dialiri arus listrik 

 

Induktor dengan inti besi 
Kumparan dengan inti besi seperi 

pada trafo 

 

Variable Induktor 
Lilitan yang nilai induktansinya 

dapat diatur 

 

Simbol Power Supply 

 

Sumber tegangan DC 
Menghasilkan tegangan searah 

tetap (konstan) 

 

Sumber Arus Menghasilkan sumber arus tetap 

 

Sumber tegangan AC 

Sumber teganga bolak-balik 

seperti dari PLN (Perusahaan 

Listrik Negara) 

 

Generator 

Penghasil tegangan listrik bolah-

balik seperti pembangkit listrik di 

PLN (Perusahaan Listrik Negara) 
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Battery 
Menghasilkan tegangan searah 

tetap 

 

Battery lebih dari satu 

Cell 

Menghasilkan tegagan searah 

tetap 

 

Sumber tegangan yang 

dapat diatur 

Sumber tegangan yang berasal 

dari rangkaian listrik lain 

 

Sumber arus yang dapat 

diatur 

Sumber arus yang berasal dari 

rangkaian listrik lain 

 

Simbol Meter (Alat Ukur) 

 

Volt Meter 
Mengukur tegangan listrik 

dengan satuan Volt 

 

Ampere Meter 
Mengukur arus listrik dengan 

satuan Ampere 

 

Ohm Meter 
Mengukur resistansi dengan 

satuan Ohm 

 

Watt Metter 
Mengukur daya listrik dengan 

satuan Watt 

 

Simbol Lampu 

 

Lampu 

Akan menghasilkan cahaya ketika 

dialiri arus listrik 
 

Lampu 

 

Lampu 

 

Simbol Dioda 
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Dioda 

Berfungsi sebagai penyearah 

yang dapat mengalirkan arus 

listrik satu arah (forward bias) 

 

Dioda Zener 
Penyetabil Tegangan DC 

(Searah) 

 

Dioda Schottky 

Dioda dengan drop tegangan 

rendah, biasanya terdapat dalam 

IC logika 

 

Dioda Varactor Gabungan Dioda dan Kapasitor 

 

Dioda Tunnel Dioda Tunnel 

 

LED (Light Emitting 

Diode) 

Akan menghasilkan cahaya 

ketika dialiri arus listrik DC satu 

arah 

 

Photo Dioda 
Menhasilkan arus listrik ketika 

mendapat cahaya 

 

Simbol Transistor 

 

Transitor Bipolar NPN 
Arus listrik akan mengalir (EC) 

ketika basis (B) diberi positif 

 

Transistor Bipolar PNP 
Arus listrik akan mengalir (CE) 

ketika basis (B) diberi negatif 

 

Transitor Darlington 

Gabungan dari dua transistor 

Bipolar untuk meningkatkan 

penguatan 

 

Transistor JFET-N Field Effect Transistor kanal N 

 

Transistor JFET-P Field Effect Transistor kanal P 
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Transistor NMOS Transistor MOSFET kanal N 

 

Transistor PMOS Transistor MOSFET kanal P 

 

Simbol Komponen Lain 

 

Motor Motor Listrik 

 

Trafo, Transformer, 

Transformator 

Penurun dan penaik tegangan 

AC (Bolak Balik) 

 

Bel Listrik Berbunyi ketika dialiri arus listrik 

 

Buzzer 
Penghasil suara buzz saat dialiri 

arus listrik 

 

Fuse, Sikring 
Pengaman. Akan putus ketika 

melebihi kapasitas arus 

 

Fuse, Sikring 

 

Bus 

Terdiri dari banyak jalur data atau 

jalur address 
 

Bus 

 

Bus 

 

Opto Coupler 

Sebagi isolasi antar dua 

rangkaian yang berbeda. 

Dihubungkan oleh cahaya 

 

Speaker 
Mengubah signal listrik menjadi 

suara 
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Mic, Microphone 
Mengubah signal suara menjadi 

arus listrik 

 

Op-Amp, Operational 

Amplifier 
Penguat signal input 

 

Schmitt Trigger Dapat mengurangi noise 

 

ADC, Analog to Digital 
Mengubah signal analog menjadi 

data digital 

 

DAC, Digital to Analog 
Mengubah data digital 

menjadi signal analog 

 

Crystal, Ocsilator Penghasil pulsa 

 

Simbol Antenna 

 

Antenna 
Pemancar dan penerima signa 

radio 

 

Antenna 

 

Dipole Antenna Gabungan dari simple Antenna 

 

Simbol Gerbang Logika (Digital) 

 

NOT Gate 
Output akan merupakan 

kebalikan input 

 

AND Gate 
Output akan 0 jika salah satu 

input 0 

 

NAND Gate 
Output akan 1 jika salah satu 

input 0 
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OR Gate 
Output akan 1 jika salah satu 

input 1 

 

NOR Gate 
Output akan0 jika salah satu input 

1 

 

EX-OR Gate Output akan 0 jika input sama 

 

D-Flip-Flop 
Dapat berfungsi sebagai 

penyimpad data 

 

Multiplexer 2 to 1 
Menyeleksi salah satu data input 

yang akan dikirim ke output 

 

Multiplexer 4 to 1 

 

D-Multiplexer 1 to 4 
Menyeleksi data input untuk 

dikirim ke salah satu output 

 

Kunci jawaban formatif 1 

1) Huruf dan angka pada gambar teknik perlu standar karena 

mempunyai tujuan menjelaskan maksud pelaksanaan dalam 

kegiatan teknik, atau menuntun suatu kegiatan keteknikan pada 

umumnya. Karena itu mengandung suatu petunjuk yang 

berfungsi penting dalam kegiatan penyelesaian keteknikan 

2) Ada 3 macam bentuk skala yang ada yaitu : 

 Skala pembesaran, contohnya menggambarkan bentuk 

sturktur atom yang pembersannya sampai  1.000.000 : 1 

 Skala penuh, contohnya menggambar bentuk speaker 

dengan ukuran 1 : 1 

 Skala pengecilan, contohnya menggambar jaringan 

instalasi listrik dalam rumah beserta bentuk ruangannya 

dengan skala      1 : 100 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 :  

TEKNIK DAN PRINSIP PENGGUNAAN ALAT 

GAMBAR MANUAL 

 

A. Tujuan  

Setelah mengikuti menyelesaikan materi Teknik dan Prinsip Penggunaan 

Alat Gambar Manual ini, peserta diharapkan dapat; 

1.   Mengetahui peralatan gambar teknik dan fungsinya.  

2.   Mampu mengoperasikan peralatan gambar teknik manual. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menemukan kesalahan secara sistimatis tentang penggunaan peralatan 

gambar teknik dan fungsinya  

2. Mengoperasikan peralatan gambar teknik manual secara benar dan dapat 

menemukan prosedur penggunanya 

 

C. Uraian Materi 

Alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang sangat besar dan bekerja dengan 

teratur. Aneka bentuk alam seperti: gunung, laut, lembah, sungai dihuni oleh 

berbagai jenis tumbuhan, hewan dan manusia terbentang dengan indah beraneka 

warna. Bangunan,  kendaraan  dan  berbagai  produk  teknologi  merupakan  hasil  

karya manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan terus mendorong para peneliti untuk  

terus menemukan  berbagai  hal  baru  yang  bermanfaat  bagi  manusia  untuk  

kemudian diproduksi secara masal. Semua  karya  manusia  berawal  dari  sebuah  

ide.  Bagaimana  Wright  bersaudara mewujudkan  mimpinya  agar  manusia  bisa  

terbang  dengan  merancang  pesawat terbang yang terinspirasi dari burung.   

Cornelius  Van  Drebbel  membuat  kapal  selam  agar  bisa  menjelajahi  

dasar samudera dan masih banyak karya luar biasa yang dulunya sebatas ide 

namun kini sudah menjadi kenyataan. Dalam perjalanannya, para penemu 

menjadikan gambar sebagai salah satu media untuk mewujudkan berbagai ide 

menjadi sebuah produk nyata. Kini,  gambar  masih  menjadi  media  yang  efektif  

dalam  menuangkan  ide  untuk diproses menjadi sebuah produk. Berbagai jenis 
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bangunan seperti: rumah, pabrik, jembatan, rumah kaca didesain melalui media 

gambar sebelum dibuat, begitu pula dengan aneka alat transportasi seperti: 

sepeda motor, mobil, kereta, pesawat dan lain – lain.  

Sebelum  adanya  komputer,  perancangan  sebuah  produk  dikerjakan  

secara manual, namun sampai saat ini menggambar secara manual masih tetap 

diajarkan sebagai pembekalan awal bagi para siswa.  Dengan  menguasai  

menggambar  secara  manual,  diharapkan  siswa  dapat menggambar dimana 

pun tanpa harus terkendala dengan fasilitas, peralatan gambar yang dimaksudkan 

adalah sebagai berikut di bawah ini:  

1. Busur Derajat  

Busur derajat digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar. 

Busur  derajat  pada  umumnya  terbuat  dari  plastik  atau  mika  bening  serta 

dilengkapi  dengan  garis-garis  pembagi  mulai  dari  sudut  0o  sampai  dengan 

180o namun ada pula yang dimulai dari sudut 0o sampai dengan 360o, seperti yang 

ditunjukkan gambar 2.1. dibawah ini. 

 

Gambar 2.1. Busur Derajat 

Untuk  mengukur  besar  sudut  menggunakan  busur  derajat,  perhatikan 

langkah-langkah berikut:  

a. tempatkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur.  

b. tempatkan salah satu kaki sudutnya pada 0°.  

c. bacalah angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lain. 

Angka inilah yang merupakan besar sudut itu. 
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Gambar 2.2. Mengukur Sudut Dengan Busur Derajat 

 

2. Kertas Gambar   

Kertas  yang  biasa  digunakan  untuk  membuat gambar  teknik  adalah  

kertas gambar  berwarna  putih  yang  permukaannya  tidak  kasar seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2.3.   Apabila  kertas gambar kasar akan sulit menarik 

garis lurus dengan tinta.  Jenis  kertas  gambar  yang  biasa  digunakan  pada  

gambar  teknik  terdiri  atas tiga jenis, yaitu:  

a. kertas  bagan,  yaitu  kertas  gambar  putih  tebal  yang  mempunyai  

garis-garis horizontal dan vertikal dengan jarak 10 x 10 mm. Kertas 

bagan ini berfungsi untuk membuat gambar sementara yang 

dihasilkan dari hasil pengukuran dengan skala yang bukan 

sebenarnya,  

b. kertas  putih  tebal,  yaitu  kertas  gambar  biasa  yang  sering  

digunakan untuk membuat gambar dengan skala dan ukuran yang 

sebenarnya,  

c. kertas  kalkir,  yaitu  kertas  transparan  yang  biasa  digunakan  

untuk membuat gambar dengan tinta. 
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Gambar 2.3.  Kertas Gambar 

 

3. Pensil Gambar   

Pensil adalah alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar 

teknik dasar. Pensil gambar terdiri dari batang pensil dan isi pensil. Pada gambar 

Gambar 2.4. dibawah ini memberikan contoh berbagai macam contoh pensil 

gambar.  

a. Pensil Gambar berdasarkan Bentuk   

1) Pensil Batang  

Pada  pensil  ini,  antara  isi  dan  batangnya  menyatu.  Untuk 

menggunakan  pensil  ini  harus  diraut  terlebih  dahulu.  Habisnya  isi 

pensil bersamaan dengan habisnya batang pensil. 

 

Gambar 2.4. Pensil Batang 

Sumber: http://idc-artstudios.yn.lt/open?judul=Macam%20-

%20Macam%20Pensil%20Untuk%20Menggambar&id=tools   

http://idc-artstudios.yn.lt/open?judul=Macam%20-%20Macam%20Pensil%20Untuk%20Menggambar&id=tools
http://idc-artstudios.yn.lt/open?judul=Macam%20-%20Macam%20Pensil%20Untuk%20Menggambar&id=tools
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2) Pensil Mekanik   

Pensil  mekanik,  antara  batang  dan  isi  pensil  terpisah.  Jika  

isi  pensil habis  dapat  diisi  ulang.  Batang  pensil  tetap  tidak  bisa  

habis.  Pensil mekanik  memiliki  ukuran  berdasarkan  diameter  mata  

pensil, misalnya: 0,3 mm, 0,5 mm dan 1,0 mm.  Gambar 2.5. dibawah 

ini contoh dari pensil mekanik yang diproduksi oleh Staedtler dengan 

ukuran 0,5. 

 

Gambar 2.5. Pensil Mekanik 

Sumber:http://id.aliexpress.com/store/product/Metal-pen-staedtler-

925-85-mechanical-pencil-0-3-0-5-0-7/812900_752330237.html  

  

http://id.aliexpress.com/store/product/Metal-pen-staedtler-925-85-mechanical-pencil-0-3-0-5-0-7/812900_752330237.html
http://id.aliexpress.com/store/product/Metal-pen-staedtler-925-85-mechanical-pencil-0-3-0-5-0-7/812900_752330237.html
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b. Pensil Gambar berdasarkan Kekerasan   

Pensil  gambar  yang  diproduksi  pabrik  mempunyai  tingkat  

kekerasan yang  berbeda-beda.  Tingkat  kekerasan  tersebut  

dilambangkan  dengan huruf  yang  merupakan  singkatan  dari  

Bahasa  Inggris  seperti:  F  untuk Firm, H untuk Hard dan B untuk 

Black.  Tingkat  kekerasan  pensil  memberikan  perbedaan  pada  tebal  

dan  tipis garis  yang  dihasilkan.  Tingkat  kekerasan  pensil  yang  ada  

di  pasaran dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut: 

Tabel 2.1. Kekerasan pensil 

KERAS SEDANG LUNAK 

M
a

k
in

 K
e

ra
s
 

4H 

M
a

k
in

 L
u

n
a
k
 

3H 

M
a

k
in

 L
u

n
a
k
 

2B 

5H 2H 3B 

6H H 4B 

7H F 5B 

8H HB 6B 

9H B 7B 

 

Untuk  belajar  gambar  dianjurkan  menggunakan  pensil    

dengan  tingkat kekerasan H dan 2H dimana H digunakan untuk 

menggambar garis yang tipis dan 2H untuk menebalkan garis.  

Gambar 2.6. dibawah ini menunjukkan berbagai tingkat kekerasan dari 

pensil gambar dan contoh hasil coretan pensilnya. 
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Gambar 2.6. Kekerasan  Pensil Batang dan Hasil 

Tulisan 

Sumber: http://www.jetpens.com/Staedtler-Mars-Lumograph-Graphite-

Pencil-2B/pd/10209  

Untuk mendapatkan garis dengan  ketebalan yang merata dari ujung  

ke ujung,  maka  kedudukan  pensil  batang  sewaktu  menarik  garis  harus 

dimiringkan  60°  dan  selama  menarik  garis,  pensil  diputar  dengan 

telunjuk dan ibu jari. 

http://www.jetpens.com/Staedtler-Mars-Lumograph-Graphite-Pencil-2B/pd/10209
http://www.jetpens.com/Staedtler-Mars-Lumograph-Graphite-Pencil-2B/pd/10209
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Gambar 2.7. Cara Penggunaan Pensil Batang 

Untuk membuat garis menggunakan pensil mekanik, posisi 

pensil harus tegak  lurus,  supaya  garis  yang  dihasilkan  mempunyai  

ketebalan  yang sama.  Hal  yang  perlu  diingat  adalah  jangan  

memanjangkan  isi  pensil terlalu panjang karena isi pensil akan mudah 

patah atau putus. Gambar 2.7. menunjukkan cara yang benar 

menggunakan pensil batang dalam menggaris. 

 

4. Penggaris T  

Penggaris  T  terdiri  dari  dua  bagian,  bagian  mistar  panjang  dan  bagian 

kepala  berupa  mistar  pendek  tanpa  ukuran  yang  bertemu  membentuk sudut 

90° antara kepala dan mistarnya. Gambar 2.8. dibawah ini menunjukkan gambar 

penggaris T, bagian bawah adalah kepala dan yang panjang adalah mistarnya, 

dan Gambar 2.9. adalah cara menggunakan mistar tersebut. 
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Gambar  2.8. Penggaris T 

Cara menggunakan penggaris T pada saat menggambar dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.9. Posisi penempatan penggaris T pada meja 

gambar 

5. Penggaris Siku  

Penggaris  siku  terdiri  dari  satu  penggaris  segitiga  bersudut  45°,  90°,  

45° dan  satu  buah  penggaris  bersudut  30°,  90°  dan  60°.  Sepasang  penggaris 

segitiga  ini  digunakan  untuk  membuat  garis-garis  sejajar,  sudut-sudut istimewa 

dan garis yang saling tegak lurus. Gambar 2.10. dibawah ini menunjukkan 

penggaris siku, bagian atas bersudut  45°,  90°,  45° dan bagian bawah bersudut  

30°,  90°  dan  60°. , sedangkan gambar 2.11. adalah cara menggunakan 

penggaris siku tersebut. 
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Gambar 2.10. Penggaris Siku 

 

Gambar 2.11. Penggunaan penggaris siku dan T 

6. Jangka Gambar  

Jangka  adalah  alat  gambar  yang  digunakan  untuk  membuat  lingkaran 

dengan  cara  menancapkan  salah  satu  ujung  batang  pada  kertas  gambar 

sebagai  pusat  lingkaran  dan  yang  lain  berfungsi  sebagai  pensil  untuk 

menggambar garis. 
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Gambar 2.12. Bagian-bagian Jangka 

 

Gambar 2.13. Penggunaan Jangka 

 

Gambar 2.14. Konstruksi Jangka 
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Dari  konstruksi  jangka  gambar 2.12. dan gambar 2.14. halaman 

sebelumnya,  bagian  kepala  jangka  harus  dikartel  supaya pada  saat  

jangka  diputar  tidak  sukar  dan  licin.  Bagian  dari  kaki  jangka harus  

terjepit  tetapi  tetap  masih  bisa  digerakkan (lihat gambar 2.13.).  Jarum  

jangka  yang terletak  pada  bagian  ujung  jangka  mempunyai  dua  ujung  

yang  tajam dimana pada bagian ujung yang satu mempunyai titik yang kecil 

dan rata (lihat gambar 2.15.) 

Untuk  mencegah  kerusakan  kertas  gambar  pada  saat  membuat  

lingkaran sebaiknya menggunakan ujung jangka yang kecil. 

 

Gambar 2.15. Penggunaan Jangka dengan Tinta 

Berdasarkan penggunaannya jangka terbagi atas:  

a) Jangka besar, digunakan untuk menggambar lingkaran dengan 

diameter 100 sampai 200 mm.  

b) Jangka  menengah,  digunakan  untuk  menggambar  lingkaran  

dengan diameter 20 sampai 100 mm.  

c) Jangka kecil, digunakan untuk menggambar lingkaran dengan 

diameter 5 sampai 30 mm.  

Untuk  membuat  lingkaran  dengan  diameter  500  mm  dapat  

digunakan penyambung  atau  jangka  batang  sedangkan  untuk  membuat  

lingkaran dengan jari-jari yang kecil dapat digunakan jangka orleon (lihat 

gambar 2.16.) dan jangka pegas. Perbedaannya  dengan  jangka  biasa  

adalah  besar  kecilnya  lingkaran  yang akan dibuat dengan jangka orleon 

dibuat dengan menyetel sekrup setelan.   
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Gambar 2.16. Jangka Orleon 

7. Mal Gambar  

Mal  digunakan  untuk  memudahkan  dan  mengefisienkan  waktu  dalam 

pengerjaan  gambar  dalam  bentuk  lingkaran-lingkaran  kecil,  ellips,  segi enam  

dan  garis-garis  lengkung  lainnya.  Mal  yang  beredar  saat  ini  banyak terbuat  

dari  plastik  dan  mika    bening  yang  ukurannya  dibuat  berdasarkan standar.  

Jenis-jenis mal tersebut antara lain:  

a. Mal Huruf dan Angka  

Mal huruf  dan angka (Gambar 2.17.) adalah sebuah alat gambar yang 

digunakan untuk menggambar  huruf  dan  angka,  agar  diperoleh  tulisan  

yang  rapi  dan seragam dan mengikuti standar ISO. 
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Gambar 2.17. Mal huruf dan angka 

b. Mal Lengkung  

Mal  lengkung  (Gambar 2.18.) berfungsi  untuk  melukiskan  garis-

garis  lengkung istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka dan alat 

lainnya, seperti garis lengkung diagram dan grafik. 

 

Gambar 2.18. Mal lengkung 

c. Mal Lingkaran  

Untuk  membuat  lingkaran-lingkaran  kecil  selain  menggunakan  

jangka orleon  dan  jangka  pegas,  juga  dapat  dilakukan  dengan  mal  

lingkaran.  Lingkaran  kecil  yang  dapat  dibuat  dengan  menggunakan  

mal  lingkaran mulai dari diameter 1 mm sampai dengan 36 mm.  

Setiap  lingkaran  yang  ada  pada  mal  lingkaran  sudah  terdapat 

empat  garis  sumbu  mal  lingkaran  dengan  garis  sumbu  gambar  

yang telah dibuat pada kertas tersebut. 



79 
 

 

Gambar 2.19. Mal lingkaran 

d. Mal Bentuk   

Untuk  membuat  gambar  geometri  dan  simbol-simbol  tertentu  

dengan cepat digunakan mal bentuk. 

 

Gambar 2.20. Mal bentuk 

e. Mal Ellips  

Mal  ellips  (Gambar 2.21) digunakan  untuk  membuat  bentuk  

ellips-ellips  kecil.  Sama dengan  mal  lingkaran,  mal  ellips  juga  

dilengkapi  dengan  empat  garis sumbu. 
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Gambar 2.21. Mal ellips 

8. Rapido  

Rapido  adalah  alat  gambar  dengan  tinta  untuk  menggambar  pada  

kertas kalkir.  Rapido  memiliki  bermacam-macam  ukuran  (yang  

menunjukkan ketebalan garis yang dihasilkan) mulai dari 0,1 mm sampai 

dengan 2,0 mm.  Untuk  memudahkan  pemilihan  pen,  maka  tiap  ukuran  

ditandai  dengan warna  tertentu.  Salah  satu  bentuk  rapido  dapat  dilihat  

pada  gambar 2.22. berikut. 

 

Gambar 2.22. Rapido 
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Gambar 2.23. Bagian-bagian rapido 

Agar  tahan  lama,  rapido  harus  dirawat  dengan  cara  

membersihkannya secara rutin bagian-bagian rapido (Gambar 2.23).  Untuk 

membersihkan pen rapido dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:  

 lepaskan  pena  dari  tangkai/rumahnya  dengan  menggunakan  

kunci pena yang tersedia.  

 semprotkan air ke arah pena.  

 ketuk-ketukan  secara  perlahan-lahan  untuk  mengeluarkan  tinta  di 

dalam pen tersebut dan semprot kembali dengan air sampai bersih.  
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9. Papan dan Meja Gambar  

Papan dan meja gambar (Gambar 2.24) harus mempunyai permukaan 

yang rata, lurus dan licin  agar  penggaris  T  dapat  digeser.  Ukuran papan  

gambar  yang  memadai untuk gambar teknik adalah panjang 1265 mm, 

lebar 915 dan tebal 30mm.  Meja  gambar  juga  dirancang  dengan  ukuran  

sesuai  dengan  ukuran  kertas, seperti  ukuran  kertas  A0  dan  A1.  Bahan  

papan  gambar  terbuat  dari  urat kayu  yang  halus  dan  tidak  terlalu  keras  

maupun  terlalu  lunak.  Jenis  kayu yang sering digunakan adalah jenis kayu 

pohon cemara, linde dan pelupir. 

 

 

Gambar 2.24. Meja gambar dengan mesin gambar tipe Kereta 

Untuk  menghindari  papan  gambar  bengkok  atau  lengkung  akibat 

perubahan  cuaca,  maka  pada  bagian  bawah  papan  gambar  dilengkapi 

dengan  dua  buah  kaki  yang  miring.  Kaki  papan  gambar  juga  berfungsi 

sebagai tempat kedudukan papan gambar. Permukaan  papan  gambar  

harus  rata  akan  tetapi  akan  lebih  baik  jika permukaan  papan  gambar  
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dilapisi  dengan  kertas  gambar  putih  tebal  lalu dilapisi kembali dengan 

plastik bening yang cukup tebal pula. Mesin gambar adalah alat yang dapat 

menggantikan fungsi alat-alat gambar lainnya seperti busur lingkaran, 

penggaris T, segitiga dan ukuran.  Meskipun mesin  gambar  sudah  

dilengkapi  dengan  dua  buah  mistar  gambar  (Gambar 2.25.) yang saling 

tegak lurus dan dapat bergerak bebas pada saat menggambar, mistar 

gambar tersebut tetap dijaga kondisi dalam posisi tegak lurus (Gambar 2.26.) 

 

Gambar 2.25. Mesin gambar 

 

Tabel 2.2 Jenis-jenis mesin gambar 

 

Keterangan:  

J = Jenis  

L = Jenis Besar  

S = Jenis Kecil 

Pada tabel di atas, A0 dan A1 menunjukkan ukuran kertas gambar 

terbesar yang  dapat  digunakan  pada  papan  gambar  mesin  tersebut.  

Daerah  kerja merupakan luasan panjang dikali lebar kertas gambar yang 

digunakan. Untuk  mengatur  tinggi  rendahnya  mesin  gambar  dapat  
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dilakukan  dengan menginjak  pedal  yang  berada  pada  bagian  bawah  

meja  gambar.  Agar mendapatkan  posisi  miring  dari  mesin  gambar,  

dapat  dilakukan  dengan menarik handle yang berada di belakang papan 

gambar. 

 

Gambar 2.26. Handle mesin gambar tipe Pita 

 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi 

dan mengamati cara menggunakan peralatan dalam  gambar  teknik  

yang  telah  ditetapkan  di  beberapa  negara industri maju, dan 

standard gambar maupun symbol berdasarkan ISO. 

2. Untuk menambah wawasan dan informasi Peserta, akses salah satu 

publikasi di website yang berkaitan tentang peralatan gambar teknik 

diantaranya Jenis dan ukuran kertas, Macam dan jenis pensil serta mal 

gambar dan Mesin gambar  yang  digunakan untuk menggambar  

standar  gambar  teknik . 

4. Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas peralatan 

yang digunakan dalam menggambar sudah memadahi dan sudah 

standar ISO? Jika belum standar, peluang apa saja yang bisa anda 

lakukan untuk menerapkannya sesuai standar? 
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E. Latihan/Tugas 

Tugas 1 

Carilah berbagai macam model-model baru peralatan gambar teknik yang 

ada dipasaran. 

 

Tugas 2 

a) Buat kelompok yang masing-masing berjumlah 5 orang.  

b) Diskusikan beberapa pertanyaan tugas 2 yang diberikan.  

c) Gunakan  referensi  tambahan  bila  pertanyaan  atau  tugas  tidak  

dapat Anda simpulkan jawabannya dari kegiatan pembelajaran.  

d) Presentasikan dan simpulkan hasil diskusi kelompok Anda. 

Pertanyaan Tugas 2 

a) Saat  ini,  proses  pembuatan  gambar  teknik  telah  menggunakan  

media komputer.  Apakah  kelebihan  dan  kekurangan menggambar 

secara manual dibanding menggunakan komputer?  

b) Bila  saat  menggambar  Anda  tidak  memiliki  busur  derajat,  alat  apa 

sajakah  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat  berbagai  sudut  

dengan besar tertentu?   

c) Jelaskan  teknik  penggunaan:  busur  derajat,  penggaris  siku  dan  T, 

jangka, mal serta mesin gambar! 
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F. TES FORMATIF 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas. 

1. Mengapa dalam menggambar teknik diperlukan berbagai macam jenis 

pensil yang ada ? 

2. Untuk keperluan yang sama, apa keuntungan penggunaan mesin 

gambar dibanding dengan alat yang lain ? 

3. Mengapa pembuatan gambar lingkaran untuk teknik elektro dan 

elektronika lebih efektif menggunakan sablon / mal lingkaran dari pada 

jangka 

 

 

G. Rangkuman 

 Kertas gambar yang dipergunakan mempunyai ukuran-ukuran yang 

telah dinormalisir. Ukuran yang paling banyak dipergunakan adalah 

dari seri A (A0, A1, A2, A3, A4 dan A5). 

 Untuk menggambar dengan pensil, digunakan pensil mekanik dengan 

isian. Ada beberapa tingkat kekerasan yang penggunaannya 

didasarkan atas permukaan dan jenis kertas gambar. Jenis isian pensil 

gambar terdapat dari 9H ( sangat keras ) sampai 8B ( sangat lunak ). 

 Dalam menggunakan jangka tergantung besar kecilnya lingkaran yang 

akan digambar 

 Mesin gambar dalam menggunakannya dapat menghasilkan gambar 

yang presisi dan dapat menggantikan berbagai peralatan gambar yang 

ada. 
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H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah 

ini: 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. Mengetahui peralatan gambar 
teknik dan fungsinya.  

   

2 Mampu mengoperasikan peralatan 
gambar teknik manual. 

   

 

2. Tindak Lanjut 

g. Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai standar 

di lingkungan laboratorium kerja anda. 

h. Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini sendiri atau 

berkelompok? 

 sendiri 

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain dalam 

tabel di bawah. 

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda) 

  

  

  

 
 

i. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium anda 

yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan 

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.  

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 
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……………………………………………………………………………………

…… 

j. Apakah judul rencana tindak lanjut anda?  

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

k. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

l. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART  

Spesifik  

Dapat diukur  

Dapat dicapai  

Relevan  
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Rentang/Ketepatan 

Waktu 
 

 

 

I. Kunci Jawaban 

1. Dalam menggambar teknik diperlukan berbagai macam jenis pensil 

yang ada yang disesuaikan dengan jenis kertas yang dipakai. 

2. Keuntungan menggunakan mesin gambar daripada alat konvensional 

lainnya adalah mesin gambar merupakan alat yang multifungsi, yaitu 

dapat digunakan sebagai busur derajat, penggaris-T, dan mistar 

segitiga 

3. Pembuatan bentuk lingkaran untuk gambar teknik elektro dan 

elektronika lebih efektif menggunakan jangka karena ukuran bentuk 

lingkarannya relatif kecil sehingga lebih mudah digambar dengan 

sablon (mal). 
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Kegiatan Pembelajaran 3 : 

GAMBAR PROYEKSI 

 

A. Tujuan  

Setelah mengikuti menyelesaikan materi mengenal proyeksi ini, peserta 

diharapkan dapat; 

1. mendiskripsikan proyeksi pictorial,      

2. mendiskripsikan proyeksi orthogonal,      

3. mendiskripsikan  ketentuan  proyeksi  isometrik,  dimetrik  dan miring, 

4. mendiskripsikan ketentuan proyeksi Eropa (kuadran I),     

5. mendiskripsikan i ketentuan proyeksi Amerika (kuadran III),      

6. mendiskripsikan cara membaca gambar pandangan.      

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. menggambar proyeksi pictorial,     

2. menggambar proyeksi orthogonal,      

3. membuat  ketentuan  proyeksi  isometrik,  dimetrik  dan miring, 

4. menggambar dengan ketentuan proyeksi Eropa (kuadran I),      

5. menggambar dengan ketentuan proyeksi Amerika (kuadran III),   

6. dapat membaca gambar pandangan. 

    

C. Uraian Materi 

Mengenal Proyeksi 

Untuk bisa membaca gambar, maka hal yang dibutuhkan adalah dapat 

menangkap dan memahami informasi yang terdapat pada gambar tersebut.  Untuk  

bisa  memahami  informasi  dari  sebuah  gambar,  antara  designer (perancang  

gambar),  drafter  (juru  gambar)  dan  operator  (pengguna gambar)  harus  

mempunyai  konsep  yang  sama  sehingga  informasi  gambar yang  dimaksudkan  

tidak  terjadi  salah  pengertian  di  antara  ketiga  orang tersebut.  Untuk  itu  

designer,  drafter  dan  operator  harus  memahami,  simbol,  ukuran dan  skala  

gambar  yang  telah  distandarkan.  Cara  yang  lain  dapat  dilakukan untuk bisa 

membaca gambar adalah dengan memahami jenis proyeksi dari gambar tersebut.   
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Proyeksi  adalah  gambar  dari  benda  nyata  atau  khayalan,  yang  

dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar/ 

bidang gambar.  Proyeksi  juga  berfungsi  untuk  menyatakan  wujud  benda  dalam 

bentuk gambar yang diperlukan. Proyeksi  dikelompokkan  atas  2  klasifikasi  yaitu  

proyeksi  piktorial  dan proyeksi orthogonal, seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. 

Jenis-jenis proyeksi 

 

Gambar 3.1. Jenis-jenis proyeksi 

1. Proyeksi Piktorial  

Proyeksi  piktorial  adalah  cara  menampilkan  gambar  benda  yang 

mendekati  bentuk  dan  ukuran  sebenarnya  secara  tiga  dimensi (Gambar 3.2.),  

dengan pandangan  tunggal.  Gambar  piktorial  disebut  juga  gambar  ilustrasi, 

tetapi tidak semua gambar ilustrasi termasuk gambar piktorial.  Dari  contoh  

berikut  dapat  dibedakan  gambar  ilustrasi  teknik  jenis piktorial dan yang bukan 

piktorial. 
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Gambar 3.2. Proyeksi pictorial 

a. Proyeksi Aksonometri  

Proyeksi  aksonometri  merupakan  salah  satu  jenis  proyeksi  

piktorial.  Proyeksi  ini  merupakan  proyeksi  gambar  dimana  bidang-bidang  

atau tepi benda dimiringkan terhadap bidang proyeksi, maka tiga muka dari 

benda  tersebut  akan  terlihat  serentak  dan  memberikan  gambaran bentuk 

benda seperti sebenarnya. Perhatikan gambar 3.3. dan gambar 3.4 dibawah 

ini 

 

Gambar 3.3. Proyeksi aksonometri 



93 
 

 

a. Proyeksi Isometris     b. Proyeksi miring 

 

c. Proyeksi dimetris     d. Perspektif 

Gambar 3.4. Perbandingan beberapa jenis proyeksi pictorial 
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b. Proyeksi Isometri  

Proyeksi isometri seperti yang ditunjukkan Gambar 3.5 menyajikan 

benda dengan tepat, karena panjang garis pada  sumbu-sumbunya  

menggambarkan  panjang  sebenarnya.  Cara menggambarnya  sangat  

sederhana  karena  tidak  ada  ukuran-ukuran benda yang mengalami skala 

perpendekan.  Gambar  menampilkan  kedudukan  sumbu-sumbu  isometri,  

yang  dapat dipilih  sesuai  dengan  tujuan  dan  hasil  yang  akan  

memberikan  kesan gambar paling jelas. 

 

Gambar 3.5. Proyeksi isometric 

c. Proyeksi Dimetri  

Proyeksi  dimetri  seperti yang ditunjukkan Gambar 3.6 

merupakan  penyempurnaan  dari  gambar  isometri, dimana  garis-

garis  yang  tumpang-tindih  yang  terdapat  pada  gambar isometri, 

pada gambar dimetri tidak kelihatan lagi. 

 

Gambar 3.6. Proyeksi dimetri 

d. Proyeksi Trimetri  

Proyeksi  trimetri  merupakan  proyeksi  yang  berpatokan  

kepada besarnya  sudut  antara  sumbu-sumbu  (x,y,z)  dan  panjang  

garis  sumbu-sumbu  tersebut.  Sudut  proyeksi  trimetri  adalah  20o  
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untuk  alfa  dan  30 o untuk beta atau 10 o untuk alfa dan 20 o untuk 

beta. 

 

Gambar 3.7. Proyeksi trimetric 

e. Proyeksi Miring (Oblique)  

Proyeksi  miring  merupakan  proyeksi  gambar  dimana  garis-

garis proyeksi  tidak  tegak  lurus  bidang  proyeksi,  tetapi  membentuk  

sudut sembarang  (miring).  Permukaan  depan  dari  benda  pada  

proyeksi ditempatkan dengan bidang kerja proyeksi sehingga bentuk 

permukaan depan tergambar seperti sebenarnya.   

 

Gambar 3.8. Proyeksi miring 

Jika  kedalaman  benda  sama  dengan  panjang  sebenarnya  

disebut proyeksi  miring  cavalier,  sedangkan  untuk  panjang  

kedalaman  yang diperpendek  disebut  dengan  proyeksi  miring  

cabinet.  Gambar  oblique biasanya dimulai dengan 3 basis sumbu 

yaitu 0o, 45o dan 90o. 

f. Proyeksi Perspektif   

Proyeksi  perspektif  merupakan  proyeksi  piktorial  yang  

terbaik  kesan visualnya, tetapi cara penggambarannya sangat sulit 

dan rumit, apalagi untuk menggambar bagian-bagian yang rumit dan 

kecil.  Pada proyeksi perspektif garis-garis pandangan (garis proyeksi) 
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di pusatkan pada satu atau  beberapa  titik.  Titik  tersebut  dianggap  

sebagai  mata  pengamat.  

Bayangan yang terbentuk pada bidang proyeksi disebut 

dengan gambar perspektif. 

 

Gambar 3.9. Proyeksi perspektif 

2. Proyeksi Ortogonal  

Proyeksi  ortogonal  seperti yang ditunjukkan Gambar 3.10 adalah  

gambar  proyeksi  yang  bidang  proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus 

terhadap proyektornya. Proyektor adalah garis-garis yang memproyeksikan 

benda terhadap bidang proyeksi. 

 

Gambar 3.10. Proyeksi orthogonal 
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a. Proyeksi Eropa  

Proyeksi  Eropa  termasuk  kedalam  jenis  proyeksi  ortogonal,  

disebut juga proyeksi sudut pertama atau proyeksi kwadran I. Proyeksi 

Eropa merupakan  proyeksi  yang  letaknya  terbalik  dengan  arah 

pandangnya.  Coba kita  perhatikan  kembali  gambar  dibawah  ini, 

dengan  model  yang  sama  kita  proyeksikan  gambar  tersebut  

kedalam proyeksi Eropa. 

 

Gambar 3.11. Proyeksi Eropa 

 

b. Proyeksi Amerika  

Proyeksi  Amerika  disebut  juga  proyeksi  sudut  ketiga  atau  

proyeksi kwadran  III,  ,  perbedaan  istilah  ini  tergantung  dari  masing-

masing pengarang  yang  menjadi  refernsi.  Proyekasi  Amerika  

merupakan proyeksi  yang  letak  bidangnya  sama  dengan  arah  

pandangannya.  

Coba perhatikan gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.12. Proyeksi Amerika 

Proyeksi  Eropa  dan  Amerika  akan  dibahas  lebih  rinci  pada  

kegiatan pembelajaran berikutnya. 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, Anda hendaknya mengidentifikasi 

proses menggambar proyeksi pictorial, menggambar proyeksi 

orthogonal, mengetahui  ketentuan  proyeksi  isometrik,  dimetrik  dan 

miring, menggambar dengan ketentuan proyeksi Eropa (kuadran I).  

dan menggambar dengan ketentuan proyeksi Amerika (kuadran III). 

Serta dapat membaca gambar pandangan.  

2. Perhatikan urutan urutan yang dilakukan dalam menggambar , karena 

masing2 mempunyai urutan yang berbeda. 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda, akses salah satu 

publikasi di website yang berkaitan tentang menggambar proyeksi 

pictorial, menggambar proyeksi orthogonal, mengetahui  ketentuan  

proyeksi  isometrik,  dimetrik  dan miring, menggambar dengan 

ketentuan proyeksi Eropa (kuadran I).  dan menggambar dengan 

ketentuan proyeksi Amerika (kuadran III). Serta dapat membaca 

gambar pandangan 

4. Amati lingkungan laboratorium gambar sekolah anda, apakah jumlah 

fasilitas peralatan dan bahan serta perlengkapan gambar  sudah 

standar? Jika belum standar, peluang apa saja yang bisa anda lakukan 

untuk menerapkannya sesuai standar? 
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E. Latihan/Tugas 

Tugas  

Buatlah kelompok yang masing-masing berjumlah 5 orang, lalu diskusikan 

dan kerjakan beberapa soal berikut:  

1. Buatlah  huruf  dan  angka  standar  berikut  dengan  tinggi  5,  7  dan  

10  mm pada  kertas  A3.  Gunakan  aturan  jarak  untuk  tipe  A  atau  

B  dan  beri  etiket (kepala gambar). 

 

2. Buat  gambar  berikut  pada  kertas  A3.  Perhatikan  jenis  garis,  

ketebalan  dan peralatan  yang  diperlukan  dalam  pembuatannya.  Beri  

etiket  (kepala gambar) dan garis pembatas sesuai dengan ketentuan. 



101 
 

 

3. Buat  gambar  berikut  dengan  skala  2:  1  pada  kertas  A4  dalam  

bentuk proyeksi  isometri,  dimetri  dan  miring.  Lengkapi  dengan  

etiket  (kepala gambar) untuk setiap soal.  

a)    

b)  

 

Tes Formatif  

1. Mengapa dalam gambar teknik digunakan cara proyeksi ?  

2. Berapa  jenis  pandangan  yang  digunakan  pada  gambar  teknik  dan 

bagaimana pemilihannya ?  

3. Mengapa  proyeksi  ortogonal  lebih  banyak  digunakan  daripada  

proyeksi piktorial ?  
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4. Apa  perbedaan  antara  proyeksi  kuadran  I  (Eropa)  dengan  

proyeksi kuadran III (Amerika) ?   
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F. Rangkuman 

 Proyeksi  merupakan  cara  penggambaran  suatu  benda,  titik,  garis,  

bidang,  benda  ataupun pandangan suatu benda terhadap suatu 

bidang gambar.  

 Proyeksi  piktorial/pandangan  tunggal  adalah  cara  penyajian  suatu  

gambar  tiga  dimensi terhadap bidang dua dimensi.  

 Proyeksi  ortogonal  merupakan  cara  pemproyeksian  yang  bidang  

proyeksinya  mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya.  

 Pada gambar isometri panjang garis pada sumbu-sumbu isometri 

menggambarkan panjang yang sebenarnya. Gambar isometri dapat 

menyajikan benda dengan tepat dan memerlukan waktu yang lebih 

singkat dibandingkan dengan cara proyeksi yang lain.  

Ciri pada sumbu  

o Sumbu x dan sumbu y mempunyai sudut 30° terhadap garis 

mendatar.  

o Sudut antara sumbu satu dengan sumbu lainnya 120°.  

Ciri pada ukurannya  

o Panjang  gambar  pada  masing-masing  sumbu  sama  dengan  

panjang  benda  yang digambarnya.  

 Proyeksi dimetri yaitu proyeksi  pada  gambar dimana skala 

perpendekan dari dua sisi dan dua sudut dengan garis horizontal 

sama.  Pada proyeksi dimetri terdapat beberapa ciri dan ketentuan 

yang perlu diketahui, ciri dan ketentuan tersebut antara lain:  

Ciri pada sumbu  

o Pada sumbu x mempunyai sudut 10°, sedangkan pada sumbu y 

mempunyai sudut 40°.  

Ketentuan ukuran  

o Perbandingan  skala  ukuran  pada  sumbu  x  =  1  :  1,  dan  

skala  pada  sumbu  y  =  1  :  2, sedangkan pada sumbu z = 1 : 

1  

 Proyeksi dimetri yaitu proyeksi  pada  gambar dimana skala 

perpendekan dari dua sisi dan dua sudut dengan garis horizontal 

sama.  Pada proyeksi dimetri terdapat beberapa ciri dan ketentuan 

yang perlu diketahui, ciri dan ketentuan tersebut antara lain:  
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o Ciri pada sumbu  

Pada sumbu x mempunyai sudut 10°, sedangkan pada sumbu y 

mempunyai sudut 40°.  

o Ketentuan ukuran  

Perbandingan  skala  ukuran  pada  sumbu  x  =  1  :  1,  dan  

skala  pada  sumbu  y  =  1  :  2, sedangkan pada sumbu z = 1 : 

1  

 Gambar  perspektif  yaitu  bayangan  yang  terbentuk  dari  benda  yang  

jika  antara  benda  dan titik  penglihatan  tetap  diletakkan  sebuah  

bidang  vertikal  atau  bidang  gambar.  Gambar perspektif  adalah  

gambar  yang  serupa  dengan  gambar  benda  yang  dilihat  dengan  

mata biasa  dan  banyak  dipergunakan  dalam  bidang  arsitektur.  Ada  

tiga  macam  gambar perspektif,  seperti  perspektif  satu  titik  

(perspektif  sejajar),  perspektif  dua  titik  (perspektif sudut), dan 

perspektif tiga titik (perspektif miring).  

 Proyeksi  ortogonal  adalah  gambar  proyeksi  yang  bidang  

proyeksinya  mempunyai  sudut tegak lurus terhadap proyektornya. 

Berbagai macam proyeksi ortogonal antara lain:  

o Proyeksi ortogonal dari sebuah titik  

o Proyeksi ortogonal dari sebuah garis  

o Proyeksi ortogonal dari sebuah bidang  

o Proyeksi ortogonal dari sebuah benda  

 Proyeksi Eropa dan Amerika merupakan proyeksi yang digunakan 

untuk memproyeksikan pandangan dari sebuah gambar tiga dimensi 

terhadap bidang dua dimensi.  

o Proyeksi  Eropa  disebut  juga  proyeksi  sudut  pertama,  juga  

ada  yang  menyebutkan proyeksi kuadran I.  

o Proyeksi Amerika dikatakan juga proyeksi sudut ketiga dan juga 

ada yang menyebutkan proyeksi kuadran III.   
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah 

ini: 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. Menggambar proyeksi piktorial.      
 

   

2 Menggambar proyeksi ortogonal.         

3 Mengetahui  ketentuan  proyeksi  
isometrik,  dimetrik  dan miring.  

   

4 Menggambar dengan ketentuan 
proyeksi Eropa (kuadran I).      

   

5 Menggambar dengan ketentuan 
proyeksi Amerika (kuadran III).   

   

6. Dapat membaca gambar 
pandangan 

   

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai 

standar di lingkungan laboratorium kerja anda. 

b. Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini sendiri 

atau berkelompok? 

 sendiri 

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain dalam 

tabel di bawah. 

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda) 

  

  

  

 
 

c. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium anda 

yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan 

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.  

……………………………………………………………………………………

….. 
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……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

d. Apakah judul rencana tindak lanjut anda?  

……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

e. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………

….. 

f. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART  

Spesifik  
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Dapat diukur  

Dapat dicapai  

Relevan  

Rentang/Ketepatan 

Waktu 
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H. Kunci Jawaban 

1. Mengapa dalam gambar teknik digunakan cara proyeksi ?  

Proyeksi  merupakan  cara  penggambaran  suatu  benda,  titik,  

garis,  bidang,  benda  ataupun pandangan  suatu  benda  terhadap  

suatu  bidang  gambar.  Proyeksi  piktorial/pandangan  tunggal adalah  

cara  penyajian  suatu  gambar  tiga  dimensi  terhadap  bidang  dua  

dimensi.  Sedangkan proyeksi ortogonal merupakan cara 

pemproyeksian  yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak 

lurus terhadap proyektornya. 

2. Berapa  jenis  pandangan  yang  digunakan  pada  gambar  teknik  

dan bagaimana pemilihannya ?  

Suatu  ruang  dibagi  menjadi  empat  bagian  yang  dibatasi  oleh  

bidang  – bidang  depan,  bidang  vertikal  dan  bidang  horizontal.  

Ruang  yang  dibatasi tersebut dikenal dengan sebutan kuadran.   

1)  Ruang di atas bidang H, didepan bidang D dan disamping kanan 

bidang  

V disebut kuadran I.   

2)  Ruang yang berada diatas bidang H, didepan bidang D dan 

disebelah kiri bidang V disebut kuadran II.  

3)  Ruang disebelah kiri bidang V, dibawah bidang H dan didepan 

bidang D  

disebut kuadran III.  

4)  Ruang yang berada dibawah bidang H, didepan bidang D dan 

disebelah  

kanan bidang V disebut kuadran IV. 

3. Mengapa  proyeksi  ortogonal  lebih  banyak  digunakan  daripada  

proyeksi piktorial ?  

Proyeksi  piktorial  adalah  cara  menampilkan  gambar  benda  yang 

mendekati  bentuk  dan  ukuran  sebenarnya  secara  tiga  dimensi,  

dengan  

pandangan  tunggal.  Sedangkan Proyeksi orthogonal 

…………………….. 
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4. Apa  perbedaan  antara  proyeksi  kuadran  I  (Eropa)  dengan  

proyeksi kuadran III (Amerika) ?   

Proyekasi  Amerika  merupakan proyeksi  yang  letak  bidangnya  sama  

dengan  arah  pandangannya sedangkan  Proyeksi Eropa merupakan  

proyeksi  yang  letaknya  terbalik  dengan  arah pandangnya 
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Kegiatan Pembelajaran 4 :  

GEOMETRI GAMBAR TEKNIK 

A. Tujuan  

Setelah mengikuti menyelesaikan materi geometri gambar teknik ini, peserta 

diharapkan dapat; 

1. mendeskripsikan cara menggambar  garis dan sudut istimewa,  

2. mendeskripsikan cara menggambar segi banyak,  

3. mendeskripsikan cara menggambar lingkaran,  

4. mendeskripsikan cara menggambar elips,  

5. mendeskripsikan cara menggambar silinder,  

6. mendeskripsikan cara menggambar parabola,  

7. mendeskripsikan cara  menggambar hiperbola. Mengetahui  ketentuan  

proyeksi  isometrik,  dimetrik  dan miring.  

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Dapat  menggambar  garis dan sudut istimewa.  

2. Dapat menggambar segi banyak.  

3. Dapat menggambar lingkaran.  

4. Dapat menggambar elips.  

5. Dapat menggambar silinder.  

6. Dapat menggambar parabola.  

7. Dapat menggambar hiperbola.  

8. Membuat  ketentuan  proyeksi  isometrik,  dimetrik  dan miring.  

 

C. Uraian Materi 

Geometri Gambar Teknik 

Dalam  menggambar  teknik  secara  manual,  seorang  juru  gambar  harus  

memiliki kemampuan  dalam  menggunakan  peralatan  gambar  secara  optimal.  

Ada  bentuk-bentuk  geometri  yang  bisa  digambar  langsung  menggunakan  

penggaris,  jangka dan  mal  namun  ada  juga  yang  tidak.  Alat-alat  tersebut  

memiliki  keterbatasan ukuran sehingga tidak semua bentuk geometri dapat 

digambar secara langsung.  
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Misalnya,  bagaimana  Anda  dapat  menggambar  elips  sedangkan  anda  tidak 

memiliki mal elips. Bagaimana membuat segi banyak tanpa menggunakan 

bantuan busur derajat, dan masih banyak lagi contoh lainnya. 

Oleh karena itu, pada kegiatan pembelajaran ini akan mempelajari beberapa 

teknik  dasar  dalam  menggambar  bentuk  geometri  tertentu  dengan  

menggunakan pensil, penggaris dan jangka.  

1. Garis dan Sudut  

a. Menggambar Garis Tegak Lurus   

1) Letakkan  sisi  miring  segitiga  45o  -  45o  sedemikian  hingga  

berimpit dengan  garis  1  yang  diketahui  dan  bagian  bawah  

ditahan  oleh segitiga yang lain.  

2) Putarlah  segitiga  45o - 45o  sebesar  90o  (  lihat  anak  panah  

B  )  maka sisi miringnya akan tegak lurus garis l. Geser 

segitiganya (lihat anak panah b) bila perlu.  

3) Tarik garis m. 

 

Cara 1    cara 2 

Gambar 4.1. Membuat garis tegak lurus 

b. Menggambar Garis Miring 
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Gambar 4.2. Menggambar garis miring cara pertama 

 

Gambar 4.3. Menggambar garis miring cara kedua 

c. Menggambar Garis Sejajar  

Untuk  membuat  garis  sejajar,  sebuah  penggaris  segitiga  

yang  dijadikan acuan  tidak  boleh  bergerak.  Letakkan  penggaris  

segitiga  kedua  sesuai dengan  arah  garis  yang  dikehendaki  lalu  

tarik  garis.  Selanjutnya  geser segitiga kedua sesuai dengan jarak 

yang dikehendaki lalu tarik garis dan seterusnya.  

d. Menggambar Garis Lengkung  

Untuk  membuat  garis  lengkung  menggunakan  jangka  

tentukan  dahulu jari-jari  lingkaran  atau  pusat  putaran  lingkaran.  

Misalnya  jari-jari lingkaran pusat M1 lebih besar dari jari-jari lingkaran 

pusat M2.  

1) Buat  garis  sumbu  sebagai  pusat  putaran  lengkungan  M1  

dan  M2 sesuai besar jari-jarinya.  
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2)  Buat  setengah  lingkaran  dengan  jangka  dari  pusat  M1,  

kemudian  dilanjutkan membuat setengah lingkaran dengan 

jangka pada pusat M2, maka terbentuklah garis lengkung yang 

berhubungan. 

 

Gambar 4.4. Membuat garis lengkung dengan jangka 

Untuk  membuat  garis  lengkung  dengan  mal  lengkung  

harus memperhatikan  titik  mana  yang  akan  dihubungkan  agar  

kelengkungan tidak  kelihatan  janggal  atau  tak  sesuai.    

Usahakan  penarikan  garis melalui  3  titik  penghubung  sedapat  

mungkin,  bila  terpaksa menghubungkan  hanya  dengan  2  titik  

harus  dilihat  kebenaran lengkungannya.  

Tentukan titik sembarang A, B, C, D dan E:  

1) Carilah mal lengkung yang sesuai dengan dengan 

lengkungan 3 titik A, B dan C.  

2) Cari lagi mal lengkung yang sesuai dengan lengkungan C, 

D dan E.  

3) Karena  garis  lengkung  untuk  A,  B,  C,  D  dan  E  tidak  

selaras  maka lengkung C, D dan E dibatalkan. 

4) Gunakan  mal  lengkung  untuk  titik  C  dan  D  saja,  

pastikan lengkungnya menyambung atau jadi satu.  

5) Buat  lengkung  dari  titik  D  dan  E  untuk  menyambung  

lengkung berikutnya cari mal yang sesuai. 
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Gambar 4.5. Membuat garis lengkung dengan mal 

e. Membagi Garis menjadi Dua Bagian Sama Panjang  

1) Buat  dua  busur  lingkaran  dengan  A  dan  B  sebagai  pusat,  

jari-jari  R sembarang. kedua busur saling berpotongan di a dan 

b  

2) Tarik garis ab yang memotong AB di C maka AC = CB 

 

Gambar 4.6. Membagi garis sama panjang 

f. Membagi Garis Menjadi Beberapa Bagian Sama Panjang 

1) Tarik garis sembarang dari A 

2) Ukuran  pada  garis  a-x  bagian  yang  sama  panjang  (misal  

dibagi delapan)dengan memakai jangka Aa = ab = bc = cd = de 

= ef = fg = gh.  

3) Hubungkan titik h dengan B.  
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4) Tariklah dari titik-titik: g, f, e, d, c, b, a, garis sejajar dengan garis 

hB. Garis-garis  ini  akan  memotong  AB  di  titik-titik  yang  

membaginya dalam 8 bagian yang sama panjang. 

 

Gambar 4.7. Membagi garis sama panjang 

 

g. Menggabungkan Garis  

Untuk  menggabungkan  garis  lurus  dengan  garis  lurus  yang  

perlu  anda perhatikan adalah tidak boleh ada kelebihan garis yang 

memotong atau menyilang.  

1) Tarik  garis  dari  titik  A  ke  titik  B,  kemudian  dilanjutkan  dari  

titik  B menuju ke titik C dan seterusnya dari titik C ke titik D 

sehingga garis ABCD bergabung.  

2) Jangan  menggabungkan  garis  yang  tidak  sejalan  karena  

hasilnya akan kurang baik. Misalnya: dari A ke B, dari D ke C 

atau dari B ke C. 

 

Gambar 4.8. Menggabung beberapa garis 

Untuk menggabungkan antara garis lengkung dan garis lurus 

sebaiknya dimulai dari pembuatan garis lengkung dahulu.  

a) Buat  garis  lengkung  setengah  lingkaran  dari  titk  pusat  M1  

dari titik A ke titik B.  

b) Tarik garis lurus dari titik B ke titik C dan seterusnya.  

c) Buat setengah lingkaran pusat M2 dari titik C ke titik D.   
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d) Jangan  membuat  garis  yang  tidak  berurutan,  karena  hasilnya  

akan kurang  baik.  Misalnya  dibuat  setengah  lingkaran  besar  

pusat  M1 dari  titik  A  ke  titik  B,  kemudian  setengah  Lingkaran  

pusat  M2  dari titik D ke titik C, dan seterusnya membuat garis 

dari titik B ke titik C. 

 

Gambar 4.9. Menggabung garis lurus dan lengkung 

h. Memindahkan Sudut  

1) Buat  busur  lingkaran  dengan  A  sebagian  pusat  dengan  jari-

jari sembarang (R) yang memotong kaki-kaki sudut AB dan AC 

di n dan m.  

2) Buat  pula  busur  lingkaran  dari  A1  dengan  jari-jari  R1  (R=R1)  

yang memotong kaki sudut A1 C1 di m1.  

3) Buat busur lingkaran dari titik m dengan jari-jari r = nm.  

4) Buat  pula  busur  lingkaran  dengan  jari-jari  r1  =  r  dari  titik  di  

m1, busur ini memotong busur yang pertama ( jari-jari R1) di titik 

n.  

5) Tarik garis A1 n1 yang merupakan kaki sudut A1 B1, maka sudut 

B1 A1 C1 = sudut BAC. 

 

Sudut asal      Sudut pindahan 
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Gambar 4.10. Memindahkan sudut 

i. Membagi Sudut Sama Besar  

1) Lingkarkan  sebuah  busur  lingkaran  dengan  titik  A  sebagai  

pusat dengan jari-jari sembarang R yang memotong kaki sudut 

AB dan AC di titik-titik P dan Q.  

2) Buat  busur  dengan  P  dan  Q  sebagai  pusat  busur  lingkaran  

dengan jari-jari sebarang R2 dan R3  dimana R2 = R3. Kedua 

busur lingkaran tersebut berpotongan di T.  

3) Tarik garis AT maka   BAT =   TAC.  

 

Gambar 4.11. Membagi sudut sama besar 

j. Membagi Sudut Siku-Siku menjadi Tiga  

1) Buat  sebuah  busur  lingkaran  dengan  titik  A  sebagai  pusat  

dengan jari-jari sembarang (R).  Busur, lingkaran ini memotong 

kaki  AB di P dan kaki  AC di O.  

2) Buat busur lingkaran dengan jari-jari R dan dengan titik pusat P 

dan O. Kedua busur lingkaran ini memotong busur yang pertama 

di titik R dan S.  

3) Tarik garis AR dan AS, maka  BAR =  RAS =  SAC. 
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Gambar 4.12. Membagi sudut siku-siku menjadi tiga sama 

besar 

2. Segitiga  

Untuk  dapat  menggambar  segitiga  maka  minimal  harus  

ditentukan  3 informasi agar segitiga dapat dibuat sesuai yang dikehendaki. 

Unsur-unsur yang  dapat  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  menggambar  

segitiga  bila antara lain:  

a. Sisi – Sudut – Sisi  

1) Buat garis AB, dengan mengukur garis pengukuran 1 dengan 

jangka.  

2) Pindahkan sudut yang ditentukan dengan pengukuran urutan 2, 

3, 4 terus 5 pada titik A.  

3) Ukurkan panjang garis ukuran 6  ke garis sudut yang telah 

dibentuk pada titik C.  

4) Segitiga ABC sudah tergambar. 



119 
 

 

Gambar 4.13. Menggambar segitiga cara pertama 
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b. Sudut – Sisi – Sudut  

1) Buat garis AB, dengan mengukur garis pengukuran 1 dengan 

jangka.  

2) Pindahkan  sudut  yang  ditentukan  dengan  pengukuran  urutan  

2,  3 pada titik A dan urutan 4, 5 pada titik B. 

3) Pertemuan garis pembentuk kedua sudut memotong titik C.  

4) Segitiga ABC sudah tergambar. 

 

Gambar 4.14. Menggambar segitiga cara kedua 

  

c. Sisi – sisi – sisi  

Segitiga  ini  merupakan  segitiga  sama  sisi  karena  ketiga  

sisinya  sama panjang.  

1) Tentukan atau ukur salah satu sisinya misalnya AB.  

2) Ukurlah urutan 1 dari titik A sepanjang garis AB.  

3) Ukurkan kembali urutan 2 dari titik B sepanjang AB.  

4) Segitiga ABC sama kaki tergambar. 
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Gambar 4.15. Menggambar segitiga cara ketiga 

3. Bujur Sangkar  

a. Tentukan lingkaran dengan titik pusat M.  

b. Tarik garis tengahnya memotong titik A dan B.  

c. Lingkarkan jari-jari dari titik A dan B sama panjang.  

d. Hubungkan  perpotongan  lingkaran  dari  titik  A  dan  B,  

sehingga memotong lingkaran yang ditentukan pada titik C dan 

D.  

e. Titik A, B, C dan D dihubungkan membentuk segi empat 

beraturan atau bujur sangkar. 

 

Gambar 4.16. Menggambar Bujur Sangkar 

  

4. Segi n Beraturan  

a. Segi Lima Beraturan  

1) Tentukan lingkaran dengan pusat M.  

2) Tarik garis tengah melalui titk M memotong lingkaran di titik A 

dan titik B.  

3) Buat  busur  yang  sama  dari  titik  A  dan  titik  B,  perpotongan  

busur tersebut  ditarik  garis  memotong  lingkaran  di  titik  C  dan  

D  serta melalui titik M.  

4) Buat  busur  yang  sama  pada  titik  M  dan  titik  B,  perpotongan  

busur tersebut ditarik garis hingga memotong di titik E.  

5) Hubungkan garis dari titik E dan titik D. 
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6) Lingkarkan dari titk E sepanjang ED ke arah MA hingga 

memotong di titik F. Garis DF merupakan sisi dari segi lima 

beraturan.  

7) Seterusnya  lingkarkan  sisi  tersebut  pada  keliling  lingkaran  

akan membentuk segi lima beraturan. 

 

Gambar 4.17. Segi lima beraturan 

  

b. Menggambar Segi Enam Beraturan  

1) Tentukan  lingkaran dengan pusat M.  

2) Tarik garis tengah melalui titk M memotong lingkaran di titik A 

dan titik B.  

3) Buat  busur  yang  sama  dari  titik  A  dan  titik  B  sepanjang  AM  

=  BM memotong lingkaran.  

4) Hubungkan  titik  potong  yang  terdapat  pada  lingkaran  

tersebut, sehingga tergambarlah segi enam beraturan. 
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Gambar 4.18. Segi enam beraturan 
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c. Mengambar Segi Tujuh Beraturan  

1) Buat lingkaran dengan pusat M.  

2) Tarik garis tengah melalui titk M memotong lingkaran di titik A 

dan titik B.  

3) Buat  busur  yang  sama  dari  titik  B  sepanjang  BM  memotong 

lingkaran dititik C dan D.  

4) Hubungkan  titk  potong  C  dan  D  memotong  BM  dititik  E,  

maka  CE merupakan sisi dari segi tujuh beraturan.  

5) Lingkarkan  sisi  CE  pada  keliling  lingkaran  sehingga  

tergambarlah segi tujuh beraturan. 

 

Gambar 4.19. Segi tujuh beraturan 

  

d. Menggambar Segi Delapan Beraturan  

1) Tentukan lingkaran dengan pusat M.  

2) Tarik garis tengah melalui titk M memotong lingkaran di titik A 

dan titik B.  

3) Buat busur yang sama dari titik A dan titik B dan tarik 

perpotongan busur sehingga memotong lingkaran di titik C dan 

D dan melalui titik M.  

4) Bagilah  busur  AD  dan  BD  sama  besar,  kemudian  tarik  garis  

hingga memotong lingkaran.  
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5) Hubungkan  8  titik  potong  pada  lingkaran  tersebut,  sehingga 

tergambarlah segi delapan beraturan. 

 

Gambar 4.20. Segi delapan beraturan 

  

e. Menggambar Segi Sembilan Beraturan  

1) Buat lingkaran.  

2) Tarik  garis  tengah  AB  dan  bagilah  AB  menjadi  9  bagian  

sama panjang.  

3) Tarik garis CD tegak lurus garis AB ditengah-tengah AB.  

4) Perpanjang garis AB dan CD berturut-turut denagn BE dan DF = 

1/9 AB.  

5) Hubungkan  DF  hingga  memotong  lingkaran,  maka  garis  dari  

titik potong  lingkaran  ke  titik  3  merupakan  sisi  segi  9  

beraturan  dan ukurkanlah pada keliling lingkaran. 

 

Gambar 4.21. Segi sembilan beraturan 
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f. Menggambar Segi Sepuluh Beraturan  

1) Buat lingkaran dengan pusat M.  

2) Tarik garis tengah melalui titk M arah mendatar sehingga 

memotong lingkaran.  

3) Buat  garis  tengah  melalui  titik  M  arah  tegak  sehingga  

memotong lingkaran.  

4) Buat  busur  yang  sama  dari  titik  M  dan  titik  Q,  perpotongan  

busur tersebut ditarik memotong garis MQ di titik L dan D.  

5) Lingkarkan dari titk L sepanjang LD kearah MP hingga 

memotong di titik F.  

6) Garis  DF  merupakan  sisi  dari  segi  lima  beraturan,  sedangkan  

MF merupakan sisi segi sepuluh.  

7) Lingkarkan  sisi  tersebut  pada  keliling  lingkaran  hingga  

membentuk segi lima beraturan dan juga segi sepuluh beraturan.  

 

Gambar 4.22. Segi sepuluh beraturan 

g. Lingkaran  

1) Membuat Lingkaran  

a) Tentukan panjang jari-jari.  

b) Buat garis AB sesuai dengan jari-jari lingkaran yang 

ditentukan.  
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c) Buat  lingkaran  dari  titik  A  sepanjang  AB  dengan  

jangka,  maka lingkaran sudah dibuat dengan jari-jari 

AB. 

 

 

Gambar 4.23. Menggambar lingkaran 

  

2) Membagi Keliling Lingkaran Sama Besar  

Membagi  keliling  lingkaran  sama  saja  dengan  

membagi  busur lingkarannya.  Untuk  menentukan  panjang  

lingkaran  sama  besar  kita gunakan  rumus  yaitu  360o  dibagi  

jumlah  pembagian  keliling  yang diinginkan.  

Contoh kita menginginkan 8 bagian dari busur lingkaran, 

maka 360o: 8 = 45o. Berarti kita harus membuat sudut luar 

sebesar 45o atau membagi lingkaran  menjadi  8  bagian  atau  

dapat  dikatakan  membuat  segi  8 beraturan terlebih dahulu. 

Ingat  buatlah  sudut  yang  dapat  dibuat  dengan  

bantuan  jangka.  Contoh keliling lingkaran yang dibagi menjadi 

delapan sama besar.  

a) Tentukan lingkaran dengan pusat M.  

b) Tarik garis tengah lingkaran memotong titk A dan B.  

c) Buat busur dari titik A dan titik B sama panjang.  

d) Tarik perpotongan kedua busur hingga memotong 

lingkaran di titik C dan D.  

e) Buat busur dari titik A dan C sama panjang dan juga busur 

dari titik B dan titik C sama panjang.  
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f) Perpotongan  kedua  busur  dihubungkan  ke  titik  M  

memotong lingkaran di titik E dan G.  

g) Lanjutkan hingga memotong lingkaran berikut di titik F dan 

H.  

h) Keliling  lingkaran  sudah  dibagi  8  sama  besar  yaitu:  

AE,  EC,  CG,  GB, BF, FD, DH dan HA. 

 

Gambar 4.24. Membagi keliling lingkaran sama besar 

3) Menggambar Garis Singgung Lingkaran  

a) Tentukan titik P dan lingkaran yang berpusat di titik M.  

b) Tarik dari titik M ke P  dan tentukan titik N di tengah-tengah 

antara garis MP. Caranya buat busur yang sama dari titik 

M dan dari titik P hingga  perpotongan  busur  kalau  ditarik  

garis  akan  memotong  garis MP di titik N.  

c) Buat lingkaran dengan titik N sebagai pusat dengan jari-jari 

NP atau NM. Lingkaran tersebut memotong lingkaran 

pertama di titik R1 dan R2.  

d) Garis PR1 dan PR2 merupakan garis singgung lingkaran. 
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Gambar 4.25. Menggambar garis singgung lingkaran 

h. Elips  

Menggambar Elips  

1) Bagilah  sumbu  AB  dalam  4  bagian  sama  panjang,  maka  

diperoleh titik M1, M2 dan M3.  

2) Buatlah  lingkaran  1,  2  dan  3  dengan  jari-jari  ¼  panjang  

sumbu  AB dengan  titik  pusat  lingkaran  M1,  M2  dan  M3.  

Ketiga  lingkaran tersebut saling berpotongan di titik C, D, E dan 

F.  

3) Tarik  garis  M1C,  M1E  dan  M3D,  M3F  yang  memotong  

keliling lingkaran di titik G, H, I dan J. 

4) Garis M2C dan M3D berpotongan di titik N1, sedangkan M1E 

dan M3F berpotongan di titik N2.  

5) Titik N1 dan N2 sebagai pusat dari busur lingkaran GH dan IJ. 
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Gambar 4.26. Menggambar Elips 

  

i. Menggambar Bulat Telur  

1) Tentukan lebar.  

2) Buatlah CD tegak lurus garis AB dan buatlah lingkaran ditengah 

AB.  

3) Buatlah garis melalui CB dan DB.  

4) Buatlah  busur  lingkaran  jari-jari  Cd  =  AB  dari  titik  C  dan  D  

hingga memotong di titik E dan F .  

5) Seterusnya  buat  busur  lingkaran  dari  titik  B  jari-jari  BE  =  

BF,  maka tergambarlah bulat telur. 
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Gambar 4.27.  Menggambar Bulat Telur 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, peserta hendaknya mengidentifikasi 

proses menggambar  garis dan sudut istimewa, menggambar segi 

banyak, menggambar lingkaran, menggambar elips, menggambar 

silinder, menggambar parabola dan  menggambar hiperbola. 

2. Perhatikan urutan urutan yang dilakukan dalam menggambar , karena 

masing2 mempunyai urutan yang berbeda. 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda, akses salah satu 

publikasi di website yang berkaitan tentang menggambar  garis dan 

sudut istimewa, menggambar segi banyak, menggambar lingkaran, 

menggambar elips, menggambar silinder, menggambar parabola dan  

menggambar hiperbola ini, dan ambilah beberapa contoh gambar 

untuk ditiru, ambillah contoh yang mudah dan yang relativ sulit  

4. Amati lingkungan laboratorium gambar sekolah anda, apakah jumlah 

fasilitas peralatan dan bahan serta perlengkapan gambar  sudah 

standar? Jika belum standar, peluang apa saja yang bisa anda lakukan 

untuk menerapkannya sesuai standar? 
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E. Latihan / Tugas 

Gambarlah  bentuk-bentuk  geometri  di  bawah  ini  dengan  menggunakan 

metode yang telah diajarkan pada kertas A3 dengan skala 1:1. 

Gambar 1 

 

Gambar 2 
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Gambar 3 
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F. TES FORMATIF 

1. Jelaskan  cara  membagi  garis  menjadi  beberapa  bagian  sama  panjang 

dengan bahasa Anda masing-masing !  

2. Menggambar  segitiga  dapat  dilakukan  melalui  3  metode.  Jelaskan  

masing-masing metode tersebut !  

3. Jelaskan cara membuat segi banyak. Berikan gambar ilustrasi bila dianggap 

perlu !  

4. Agar  dapat  menggambar  silinder,  terlebih  dahulu  Anda  harus  memahami 

cara menggambar elips. Jelaskan pendapat Anda mengenai hal ini !  

5. Menurut Anda, apa perbedaan mendasar dalam cara menggambar parabola 

dan hiperbola ? 

 

 

G. Rangkuman 

Dalam  menggambar  teknik  secara  manual,  seorang  juru  gambar  

harus  memiliki kemampuan  dalam  menggunakan  peralatan  gambar  

secara  optimal.  Ada  bentuk-bentuk  geometri  yang  bisa  digambar  

langsung  menggunakan  penggaris,  jangka dan  mal  namun  ada  juga  

yang  tidak.  Alat-alat  tersebut  memiliki  keterbatasan ukuran sehingga tidak 

semua bentuk geometri dapat digambar secara langsung. 

Pada kegiatan pembelajaran ini Anda akan mempelajari beberapa 

teknik  dasar  dalam  menggambar  bentuk  geometri  tertentu  dengan  

menggunakan pensil, penggaris dan jangka.  

Geometri yang dimaksudkan diatas adalah penjelasan dan informasi 

bagaimana caranya membuat dan menggambar : 

 menggambar  garis dan sudut istimewa.  

 menggambar segi banyak.  

 menggambar lingkaran.  

 menggambar elips.  

 menggambar silinder.  

 menggambar parabola.  

 menggambar hiperbola. 
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H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah 

ini: 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. Dapat menggambar  garis dan 
sudut istimewa.  

   

2 Dapat menggambar segi banyak.     

3 Dapat menggambar lingkaran    

4 Dapat menggambar elips.     

5 Dapat menggambar silinder    

6. Dapat menggambar parabola.     

7 Dapat menggambar hiperbola.    

8 Dapat menggambar hiperbola.    

9 Dapat menggambar hiperbola.    

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai 

standar di lingkungan laboratorium kerja anda. 

b. Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini sendiri 

atau berkelompok? 

 sendiri 

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain dalam 

tabel di bawah. 

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda) 
  

  

  

 
 

c. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium anda 

yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan 

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.  
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……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

 

d. Apakah judul rencana tindak lanjut anda?  

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

e. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………

…….. 

f. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART  
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Spesifik  

Dapat diukur  

Dapat dicapai  

Relevan  

Rentang/Ketepatan 

Waktu 
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I. Kunci Jawaban 

1. Jelaskan  cara  membagi  garis  menjadi  beberapa  bagian  sama  

panjang dengan bahasa Anda masing-masing !  

 Tarik garis sembarang dari A 

 Ukuran  pada  garis  a-x  bagian  yang  sama  panjang  (misal  

dibagi delapan)dengan memakai jangka Aa = ab = bc = cd = de 

= ef = fg = gh.  

 Hubungkan titik h dengan B.  

 Tariklah dari titik-titik: g, f, e, d, c, b, a, garis sejajar dengan garis 

hB. Garis-garis  ini  akan  memotong  AB  di  titik-titik  yang  

membaginya dalam 8 bagian yang sama panjang. 

 

Gambar Membagi garis sama panjang 

 

2. Menggambar  segitiga  dapat  dilakukan  melalui  3  metode.  Jelaskan  

masing-masing metode tersebut !  

Untuk  dapat  menggambar  segitiga  maka  minimal  harus  ditentukan  

3 informasi agar segitiga dapat dibuat sesuai yang dikehendaki. Unsur-

unsur yang  dapat  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  menggambar  

segitiga yaitu:  

Sisi – Sudut – Sisi  

a) Buat garis AB, dengan mengukur garis pengukuran 1 dengan 

jangka.  

b) Pindahkan sudut yang ditentukan dengan pengukuran urutan 2, 3, 

4 terus 5 pada titik A.  

c) Ukurkan panjang garis ukuran 6  ke garis sudut yang telah 

dibentuk pada titik C.  

d) Segitiga ABC sudah tergambar 

Sudut – Sisi – Sudut  
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a) Buat garis AB, dengan mengukur garis pengukuran 1 dengan 

jangka.  

b) Pindahkan  sudut  yang  ditentukan  dengan  pengukuran  urutan  

2,  3 pada titik A dan urutan 4, 5 pada titik B. 

c) Pertemuan garis pembentuk kedua sudut memotong titik C.  

d) Segitiga ABC sudah tergambar. 

Sisi – sisi – sisi Segitiga  ini  merupakan  segitiga  sama  sisi  karena  

ketiga  sisinya  sama panjang.  

a) Tentukan atau ukur salah satu sisinya misalnya AB.  

b) Ukurlah urutan 1 dari titik A sepanjang garis AB.  

c) Ukurkan kembali urutan 2 dari titik B sepanjang AB.  

d) Segitiga ABC sama kaki tergambar. 

3. Jelaskan cara membuat segi banyak. Berikan gambar ilustrasi bila 

dianggap perlu !  

Menggambar Segi Delapan Beraturan  

a) Tentukan lingkaran dengan pusat M.  

b) Tarik garis tengah melalui titk M memotong lingkaran di titik A dan 

titik B.  

c) Buat busur yang sama dari titik A dan titik B dan tarik perpotongan 

busur sehingga memotong lingkaran di titik C dan D dan melalui 

titik M.  

d) Bagilah  busur  AD  dan  BD  sama  besar,  kemudian  tarik  garis  

hingga memotong lingkaran.  

e) Hubungkan  8  titik  potong  pada  lingkaran  tersebut,  sehingga 

tergambarlah segi delapan beraturan. 

4. Agar  dapat  menggambar  silinder,  terlebih  dahulu  Anda  harus  

memahami cara menggambar elips. Jelaskan pendapat Anda 

mengenai hal ini !  

Untuk dapat melakukan hal atau pekerjaan yang complex diperlukan 

kemampuan untuk dapat melakukan hal hal yang mendukung dalam 

arti dasar2nya, demikian juga kalau ingin menggambar silinder anda 

diharuskan dapat menggambar tentang elips. Karena pada dasarnya 

silinder adalah gambar 2 buah elips yang digabungkan menjadi satu, 

seperti nmpak pada gambar dibawah ini. 
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5. Menurut Anda, apa perbedaan mendasar dalam cara 

menggambar parabola dan hiperbola ? 
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Dari gambar diatas proses menggambar Parabola dan Hiperbola, Parabola 

lebih simple dan mudah dikerjakan dari pada menggambar Hiperbola  
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Kegiatan Pembelajaran 5 : 

Gambar Proyeksi Isometri dan Ortogonal 

 

A. Tujuan  

Setelah mengikuti menyelesaikan materi Gambar Proyeksi Isometri dan 

Ortogonal ini, peserta diharapkan dapat; 

1. Menginterpretasikan perbedaan proyeksi isometri dan ortogonal.  

2. Menginterpretasikan proyeksi Eropa (kuadran I) dan Amerika (kuadran III).  

3. Menginterpretasikan cara menentukan jenis dan jumlah pandangan utama.  

4. Menginterpretasikan  cara  mengubah  proyeksi  isometri  ke  proyeksi  Eropa  

dan Amerika.  

5. Menginterpretasikan  cara  mengubah  proyeksi  Eropa  dan  Amerika  ke  

proyeksi  isometri. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Dapat menggambar pada proyeksi isometri dan ortogonal.  

2. Dapat menggambar proyeksi Eropa (kuadran I) dan Amerika (kuadran III).  

3. Dapat menggambar cara menentukan jenis dan jumlah pandangan utama.  

4. Dapat menggambar  cara  mengubah  proyeksi  isometri  ke  proyeksi  Eropa  

dan Amerika.  

5. Dapat mengubah  gambar proyeksi  Eropa  dan  Amerika  ke  proyeksi  

isometri. 

C. Uraian Materi 

Gambar Proyeksi Isometri dan Ortogonal 
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Gambar 5.1 Proyeksi isometri 

Para  ahli  teknik  dihadapkan  pada  tugas  untuk  merekam  dan  mengukur  

berbagai objek  tiga  dimensi  untuk  dituangkan  pada  permukaan  selembar  

kertas  gambar. Oleh  karena  itu  gambar  kerja  ataupun  sketsa  rancangan  

harus  mudah  untuk difahami.   

Berbagai  metoda  proyeksi  untuk  menguraikan  bentuk  telah  diulas  pada  

pokok bahasan  sebelumnya.  Proyeksi  perspektif  tidak  pernah  dipakai  sebagai  

gambar kerja.  Hal  ini  dikarenakan  jenis  proyeksi  ini  tidak  dapat  menunjukkan  

ukuran secara  tepat.  Untuk  objek  yang  rumit,  metode  proyeksi  ini  pun  cukup  

sulit  untuk diterapkan.   

Para  ahli  teknik  biasanya  hanya  menggunakannya  sebagai  sketsa  

pendahuluan. Pada  kenyataannya,  gambar  kerja  standar  dibuat  dengan  

proyeksi  ortogonal. Dengan  pemilihan  pandangan  yang  tepat  diharapkan  

pembaca  gambar  dapat membayangkan  bentuk  tiga  dimensi  beserta  ukuran  

yang  sesuai  dengan  maksud juru gambar. 

1. Proyeksi Isometri 

Untuk  mengetahui  apakah  suatu  gambar  disajikan  dalam  bentuk 

proyeksi isometri atau bukan perlu  kiranya kita mengetahui terlebih dahulu 

ciri  dan  syarat  –  syarat    untuk    membuat    gambar  dengan  proyeksi 

tersebut.    Adapun  ciri  –  ciri  gambar  dengan  proyeksi  isometri  adalah 

sebagai berikut:   

a. Ciri Proyeksi Isometri  

1) Ciri pada Sumbu   
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 Sumbu  x    dan  sumbu   y   mempunyai   sudut   30o  

terhadap   garis mendatar.  

 Sudut antara sumbu satu dan sumbu lainnya 120o.  

2)  Ciri pada Ukuran  

Panjang gambar pada masing -masing sumbu sama 

dengan panjang benda yang digambarnya. 

 

Gambar 5.2a. sudut pada proyeksi isometric 

 

 

Gambar 5.2b. Ciri proyeksi isometric 

b. Penyajian Proyeksi Isometri  

Penyajian  gambar  dengan  proyeksi  isometri  dapat  dilakukan  

dengan kedudukan normal, terbalik atau horizontal.  

1) Proyeksi  isometri  dengan  kedudukan  normal  mempunyai  

sumbu dengan sudut – sudut seperti tampak pada gambar 5.3 
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Gambar 5.3. Proyeksi isometri dengan kedudukan normal 

2) Proyeksi  Isometri  dengan  Kedudukan Terbalik  

Mengenai  hal  ini  dapat  dilaksanakan  dengan dua cara, 

yaitu:  

 Memutar  gambar  dengan  sudut 1800 ke kanan  dari  

kedudukan  normal,  sesuai dengan  kedudukan   

sumbunya (gambar 5.4.).  

 Mengubah  kedudukan  benda  yang  digambar  dengan  

tujuan untuk  memperlihatkan  bagian  bawah  benda  

tersebut  (gambar 5.5.). 

 

Gambar 5.4. Isometri kedudukan terbalik (cara 1) 
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Gambar 5.5. Isometri kedudukan terbalik (cara 2) 

3) Proyeksi Isometri dengan Kedudukan Horizontal  

 Sebagaimana  cara  yang  dilakukan  untuk  menggambar 

kedudukan  proyeksi  isometri  terbalik,  yaitu  dengan  

memutar sumbu  utama  180o  dari  sumbu  normal,  maka  

untuk  kedudukan horizontalnya 270o ke kanan dari 

kedudukan sumbu normalnya. 

  

Gambar 5.6. Proyeksi isometri kedudukan horizontal (cara 1) 

 Mengubah  kedudukan  benda,  yaitu  untuk  

memperlihatkan bagian  samping  kiri  (yang  tidak  terlihat)  

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5.7. 
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Gambar 5.7. Proyeksi isometri kedudukan horizontal (cara 2) 

 

2. Proyeksi Ortogonal   

Proyeksi  ortogonal  adalah  gambar  proyeksi  yang  bidang  

proyeksinya mempunyai  sudut  tegak  lurus  terhadap  proyektornya.  Garis  

–  garis  yang memproyeksikan  benda  terhadap  bidang  proyeksi  disebut  

proyektor.  Selain  tegak  lurus  terhadap  bidang  proyeksi,  garis  –  garis  

proyektornya juga sejajar satu sama lain. Perhatikan gambar 5.8, gambar 

5.9, dan gambar 5.10, masing-masing adalah proyeksi orthogonal dari 

sebuah titik, garis dan bidang. 

 

Gambar 5.8. Proyeksi ortogonal dari sebuah titik 
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Gambar 5.9. Proyeksi ortogonal dari sebuah garis 

 

 

 

Gambar 5.10. Proyeksi ortogonal dari sebuah bidang 

 

Gambar 5.11. Proyeksi ortogonal dari sebuah benda 

 

3. Macam – Macam Pandangan  
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Untuk  memberikan  informasi  lengkap  suatu  benda  tiga  dimensi  

dengan gambar  proyeksi  ortogonal,  biasanya  memerlukan  lebih  dari  satu  

bidang proyeksi.  

a) Gambar  proyeksi  pada  bidang  proyeksi  di  depan  benda  disebut 

pandangan depan.  

b) Gambar  proyeksi  pada  bidang  proyeksi  di  atas  benda  disebut 

pandangan atas.  

c) Gambar proyeksi pada bidang proyeksi di sebelah kanan benda 

disebut pandangan samping kanan. 

 

Gambar 5.12. Jenis-jenis pandangan 
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4. Bidang – Bidang Proyeksi  

Suatu  ruang  dibagi  menjadi  empat  bagian  yang  dibatasi  oleh  

bidang –bidang  depan,  bidang  vertikal  dan  bidang  horizontal.  Ruang  

yang  dibatasi tersebut dikenal dengan sebutan kuadran.   

 

Gambar 5.13. Bidang-bidang proyeksi 

a) Ruang di atas bidang H, didepan bidang D dan disamping kanan 

bidang V disebut kuadran I.   

b) Ruang yang berada diatas bidang H, didepan bidang D dan disebelah 

kiri bidang V disebut kuadran II.  

c) Ruang disebelah kiri bidang V, dibawah bidang H dan didepan bidang 

D disebut kuadran III.  

d) Ruang yang berada dibawah bidang H, didepan bidang D dan 

disebelah kanan bidang V disebut kuadran IV.  

  

5. Proyeksi Amerika (Proyeksi kuadran III)  

Bidang  –  bidang  H,  V  dan  D  untuk  proyeksi  di  kuadran  III  

(proyeksi Amerika) yang telah dibuka adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5.14. Penempatan pandangan pada proyeksi 

Amerika 

a) Pada bidang H ditempatkan pandangan atas.  

b) Pada bidang D ditempatkan pandangan depan.  

c) Pada bidang V ditempatkan pandangan samping kanan. 

 

Gambar 5.16.  Pandangan sebuah bentuk 

 

Gambar 5.17. Gambar proyeksi Amerika dari gambar 

sebelumnya 

 

6. Proyeksi Eropa (Proyeksi kuadran I)  

Bila  suatu  benda  diletakkan  di  atas  bidang  horizontal,  di  depan  

bidang  D (depan)  dan  disebelah  kanan  bidang  V  (vertikal),  maka  benda  

tersebut berada  di  kuadran  I.  Jika  benda  yang  di  kuadran  I  kita  
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proyeksikan terhadap  bidang  –  bidang  H,  V  dan  D,  maka  akan  didapat  

gambar  atau proyeksi  dan  proyeksi  ini  disebut  proyeksi  kuadran  I  yang  

dikenal  juga dengan nama proyeksi Eropa. 

 

Gambar 5.18. Titik di kuadran I 

Keterangan:  

A = titik di kuadran I.  

AD = proyeksi titik A di bidang D (depan).  

AV = proyeksi titik A di bidang V (vertikal).  

AH = proyeksi titik A di bidang H (horizontal).  

 Bila  ketiga  bidang  yang  saling  tegak  lurus  tersebut  dibuka,  maka  

sumbu  x dan y sebagai sumbu putarnya dan sumbu z merupakan sumbu 

yang dibuka atau dipisah, seperti gambar berikut: 

 

Gambar 5.19. Bukaan proyeksi titik  
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Selanjutnya  batas  –  batas  bidang  dihilangkan  maka  menjadi  

bentuk  di bawah ini. 

 

Gambar 5.20. Proyeksi titik dengan bukaan bidang 

Bila  penempatan  benda  di  kuadran  I  tidak  teratur,  maka  untuk 

menempatkan  sumbu  dapat  disederhanakan  sesuai  dengan  ruang  yang 

tersedia. Penyederhanaan dapat dilakukan seperti gambar berikut. 

 

Gambar 5.21. Penempatan pandangan proyeksi Eropa 

Untuk  tampilan  gambar  berikutnya,  garis  sumbu  dan  garis  bantu  

tidak diperlukan lagi (dihilangkan).  Jadi, yang tampak  hanya pandangan 

saja.   

Pada  proyeksi  kuadran  I  (proyeksi  Eropa),  penempatan  pandangan 

samping  kanan  berada  di  sebelah  kiri  pandangan  depannya,  sedangkan 

pandangan atas berada di bawah pandangan depannya. 
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Gambar 5.22. Pandangan tanpa garis bantu 

 

Gambar 5.23. Kubus di kuadran I 

7. Simbol Proyeksi dan Anak Panah  

a) Simbol Proyeksi  

Untuk  membedakan  gambar  atau  proyeksi  di  kuadran  I  

dan  gambar atau  proyeksi  di  kuadran  III,  perlu  diberi  lambang  

proyeksi.  Dalam standar  ISO,  telah  ditetapkan  bahwa  kedua  cara  

proyeksi  boleh dipergunakan.   

Untuk keseragaman ISO, gambar sebaiknya digambar menurut 

proyeksi sudut  pertama  (kuadran  I  atau  kita  kenal  sebagai  proyeksi  

Eropa).  

Dalam  satu  buah  gambar,  tidak  diperkenankan  

menggunakan  kedua proyeksi  secara  bersamaan.  Simbol  proyeksi  

ditempatkan  di  sisi  kanan bawah kertas gambar berupa sebuah 

kerucut terpancung. 
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Gambar 5.24. Simbol proyeksi Eropa (a) dan Amerika (b) 

b) Anak  panah  

Anak  panah  digunakan  untuk  menunjukkan  batas  ukuran  

dan  posisi  atau arah pemotongan, sedangkan angka ukuran 

ditempatkan di atas garis ukur. 

 

Gambar 5.25. Standar ukuran panah 

 

Gambar 5.26. Penunjukan ukuran 

 

8. Penentuan Pandangan  

Untuk  menempatkan  pandangan  atas  atau  pandangan  samping  

dari pandangan  depannya,  terlebih  dahulu  kita  harus  menetapkan  sistem 

proyeksi  apa  yang  kita  pakai;  apakah  proyeksi  di  kuadran  I  (Eropa)  

atau proyeksi di kuadran III (Amerika)?  

Setelah menetapkan sistem proyeksi yang akan dipakai, barulah kita 

dapat menetapkan pandangan dari objek yang kita gambar tersebut.  
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a) Menempatkan  pandangan  depan,  atas  dan  samping  kanan  

menurut proyeksi kuadran I (Eropa). 

 

Gambar 5.27. Penempatan pandangan proyeksi Eropa 

b) Menentukan  pandangan  depan  atas  dan  samping  kanan  menurut 

proyeksi kuadran III (Amerika). 

 

Gambar 5.28. Penempatan pandangan proyeksi Amerika 

9. Penetapan Jumlah dan  Jenis Pandangan  

a) Jumlah pandangan  

dalam satu objek atau gambar tidak semuanya harus digambar.  

Misalnya,  untuk  benda  –  benda  bubutan  sederhana,  dengan satu  

pandangan  saja  yang  dilengkapi  dengan  simbol  (lingkaran)  sudah 

cukup untuk memberikan informasi yang jelas. 
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Gambar 5.29. Gambar proyeksi dengan satu pandangan 

b) Jenis Pandangan   

Gambar  kerja  yang  digunakan  sebagai  alat  komunikasi  

adalah  gambar dalam  bentuk  pandangan  - pandangan.  Sebagai  

bahan  pandangan utamanya  ialah  pandangan  depan,  pandangan  

samping  dan  pandangan atas.  Dalam  gambar  kerja,  tidak  

selamanya  ketiga  pandangan  harus ditampilkan,  ini  tergantung  

pada  rumit  atau  sederhananya  bentuk benda.  Hal  terpenting,  

gambar  pandangan  –  pandangan  ini  harus memberikan informasi 

yang jelas. 

 

Gambar 5.30. Pandangan poros bujursangkar 

Kedua gambar di atas, walaupun hanya terdiri atas satu 

pandangan saja, dapat membedakan bentuk bendanya, yaitu dengan 
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adanya simbol atau lambang untuk bentuk lingkaran dan untuk bentuk 

bujur sangkar.  Bentuk gambar piktorialnya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 5.31. Proyeksi piktorial poros bulat 

 

Gambar 5.32. Proyeksi piktorial poros bujursangkar 

c) Pemilihan Pandangan Utama  

Untuk  memberikan  informasi  bentuk  gambar,  seharusnya  

kita  pilih pandangan yang dapat mewakili bentuk benda. 

 

Gambar 5.33. Pandangan atas dan depan sebuah poros 
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Pandangan  atau  gambar  di  atas  belum  dapat  memberikan  

informasi yang  jelas.  Oleh  karena  itu,  dalam  memilih  pandangan  

yang  disajikan harus dapat mewakili bentuk benda. 

 

Gambar 5.34. Proyeksi piktorial 3 buah poros 

Dari gambar piktorial di atas, yang dapat memberikan informasi 

bentuk secara tepat dalam bentuk gambar pandangan adalah 

pandangan depan dengan pandangan sampingnya. 

 

Gambar 5.35. Pemilihan 2 pandangan utama 

Sebaliknya, dua pandangan atas dan samping dari gambar di 

bawah ini belum tentu dapat memberikan informasi yang maksimum. 

 

Gambar 5.36. Dua pandangan yang belum maksimum 
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Dua  pandangan  pada  gambar  di  atas  belum  cukup  

memberikan informasi  bentuk  secara  cepat  dan  tepat.  Oleh  karena  

itu,  diperlukan satu pandangan lagi untuk kejelasan gambar tersebut, 

yaitu pandangan atas. 

 

Gambar 5.37. Benda dengan tiga pandangan 

Setelah  dilengkapi  dengan  pandangan  atasnya,  barulah  kita 

mendapatkan  informasi  bentuk  yang  lengkap  dari  gambar  5.36  

berupa penambahan  gambar  pandangannya  (gambar  5.37)  dan  

gambar piktorialnya (gambar 5.38). 

 

Gambar 5.38. Proyeksi piktorial dari 3 pandangan 

10. Menggambar Berbagai Pandangan  

a) Menggambar  Pandangan  dari  Bentuk  Proyeksi  Dimetri  ke  Proyeksi 

Amerika. 
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Gambar 5.39. Mengubah proyeksi dimetri ke proyeksi Amerika 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

1) Buat  empat  buah  kuadran  sebagai  tempat  menggambar  hasil 

proyeksi.  

2) Buat garis diagonal 45o miring ke kanan di kuadran I.  

3) Buat gambar pandangan atas di kuadran II.  

4) Buat  garis  bantu  (garis  berpanah)  untuk  memproyeksikan  

setiap garis dan bentuk di kuadran II ke arah kuadran III. Gambar 

proyeksi yang diperoleh merupakan pandangan depan.  

5) Buat  garis  bantu  untuk  memproyeksikan  setiap  garis  dan  

bentuk  di kuadran II (pandangan atas) melalui garis diagonal 45o 

di kuadran I menuju  kuadran  IV.  Gambar  proyeksi  yang  

diperoleh  merupakan pandangan samping kanan. 

Keterangan:  

a) Langkah  3  dan  4  boleh  dibalik.  Biasanya  yang  dijadikan  

acuan  awal adalah pandangan depan.  

b) Garis proyeksi tidak harus diberi tanda panah. Hal ini 

dilakukan agar siswa mudah memahami setiap tahapan.  



163 
 

c) Setelah  pandangan  lengkap  diperoleh,  garis  proyeksi  

dan  garis kuadran boleh dihapus. Bila siswa sudah 

memahami caranya dengan benar dua garis ini tidak perlu 

dibuat lagi pada awal penggambaran. Cukup dibayangkan 

dalam imajinasi dan dibuat gambar sketsanya. 

b) Menggambar  Pandangan  dari  Proyeksi  Isometri  ke  Gambar  

Proyeksi Amerika. 

 

 

Gambar 5.40. Mengubah proyeksi isometri ke proyeksi 

Amerika 

Langkah  pengerjaannya  sama  dengan  cara  mengubah  

proyeksi  dimetri  ke  proyeksi  Amerika  karena  yang  membedakan  

hanya  jenis  proyeksi  awal benda saja sedangkan hasil akhirnya 

sama.  

c) Menggambar  Pandangan  dari  Proyeksi  Miring  ke  Gambar  

Proyeksi Eropa. 
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Gambar 5.41. Mengubah proyeksi miring ke proyeksi Eropa 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

1) Buat  empat  buah  kuadran  sebagai  tempat  menggambar  hasil 

proyeksi.  

2) Buat garis diagonal 45o miring ke kanan di kuadran III.  

3) Buat gambar pandangan atas di kuadran IV.  

4) Buat  garis  bantu  untuk  memproyeksikan  setiap  garis  dan  

bentuk  di kuadran  IV  ke  arah  kuadran  I.  Gambar  proyeksi  

yang  diperoleh merupakan pandangan depan.  

5) Buat  garis  bantu  untuk  memproyeksikan  setiap  garis  dan  

bentuk  di kuadran I (pandangan atas) melalui garis diagonal 45o 

di kuadran III menuju  kuadran  II.  Gambar  proyeksi  yang  

diperoleh  merupakan pandangan samping kanan. 

Keterangan:  

 Langkah  3  dan  4  boleh  dibalik.  Biasanya  yang  dijadikan  

acuan  awal adalah pandangan depan.  
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 Pada  contoh  ini  garis  kuadran  dan  proyeksi  sudah  

dihilangkan sehingga yang tampak adalah hasil akhirnya 

saja.   

d) Menggambar Pandangan dari Proyeksi Dimetri ke Proyeksi Eropa.  

Langkah  pengerjaannya  sama  dengan  cara  mengubah  

proyeksi  miring ke  proyeksi Eropa karena yang membedakan hanya 

jenis proyeksi awal benda saja sedangkan hasil akhirnya sama. 

 

 

Gambar 5.42. Mengubah proyeksi dimetri ke proyeksi Eropa 

e) Menggambar  Pandangan  dari  Proyeksi  Isometri  ke  Gambar  

Proyeksi Eropa 
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Langkah pengerjaanya 

sama dengan cara mengubah 

proyeksi sebelumnya ke 

proyeksi Eropa karena yang 

membedakan hanya jenis 

proyeksi awal benda saja, 

sedangkan hasil akhirnya sama 

 
 

Gambar 5.43. Mengubah proyeksi isometri ke proyeksi Eropa 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, peserta hendaknya mengidentifikasi 

perbedaan proyeksi isometri dan orthogonal. 

2. Selama proses pembelajaran, peserta hendaknya mengidentifikasi 

perbedaan proyeksi Eropa (kuadran I) dan Amerika (kuadran III). 

3. Selama proses pembelajaran peserta hendaknya mengidentifikasi cara 

menentukan jenis dan jumlah pandangan utama. 

4. Selama proses pembelajaran peserta hendaknya mengidentifikasi cara  

mengubah  proyeksi  isometri  ke  proyeksi  Eropa  dan Amerika. 

5. Selama proses pembelajaran peserta hendaknya mengidentifikasi cara  

mengubah  proyeksi  Eropa  dan  Amerika  ke  proyeksi  isometri. 

6. Perhatikan urutan urutan yang dilakukan dalam menggambar atau 

merubah pandangan, karena masing2 mempunyai urutan yang 

berbeda. 

7. Untuk menambah wawasan dan informasi anda, akses salah satu 

publikasi di website yang berkaitan tentang proyeksi  ini, dan ambilah 

beberapa contoh gambar untuk ditiru, ambillah contoh yang mudah dan 

yang relative sulit  

8. Amati lingkungan laboratorium gambar sekolah anda, apakah jumlah 

fasilitas peralatan dan bahan serta perlengkapan gambar  sudah 

standar? Jika belum standar, peluang apa saja yang bisa anda lakukan 

untuk menerapkannya sesuai standar? 
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E. Latihan/Tugas 

1. Membedakan dan melengkapi gambar proyeksi.  

a. Tentukan  jenis  proyeksi  di  setiap  gambar  (1-4),  apakah  

termasuk proyeksi kuadran I (Eropa) atau kuadran III (Amerika)!  

b. Lengkapi  garis-garis  gambar  pandangan  pada  objek  di  

bawah  ini sehingga menunjukkan gambar proyeksi yang benar!  

 

2. Melengkapi pandangan proyeksi orthogonal 

Lengkapi pandangan yang kurang dari gambar proyeksi ortogonal di 

bawah ini  pada  kertas  A4  dengan  skala  1:1.  Lengkapi  dengan  

etiket  (kepala gambar) untuk setiap soal. 
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Gambar ke 1 

 

Gambar ke 2 

 

 

Gambar ke 3 
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3. Lengkapi  gambar  proyeksi  isometri  untuk  objek  berikut  pada  kertas  

A4 dengan  skala  1:1.  Lengkapi  dengan  etiket  (kepala  gambar)  

untuk  setiap soal. 

Gambar ke 1 

 

 

Gambar ke 2 
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Gambar ke 3 
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F. TES FORMATIF 

1. Jelaskan ciri – ciri gambar yang menggunakan proyeksi isometri!  

2. Jelaskan teknik penyajian gambar proyeksi isometri!  

3. Jelaskan perbedaan proyeksi isometric dengan proyeksi ortogonal!  

4. Jelaskan perbedaan proyeksi kuadran I dengan proyeksi kuadran III!  

5. Jelaskan  metode  penentuan  jenis  dan  jumlah  pandangan  pada  

gambar kerja!  

6. Jelaskan  metode  mengubah  gambar  dengan  proyeksi  isometri  

menjadi gambar dengan proyeksi ortogonal!  

7. Buatlah  gambar  proyeksi  kuadran  I  dan  proyeksi  kuadran  III  untuk  

benda berikut! 

 

 

G. Rangkuman 

 Untuk  mengetahui  apakah  suatu  gambar  disajikan  dalam  bentuk 

proyeksi isometri atau bukan perlu  kiranya kita mengetahui terlebih 

dahulu ciri  dan  syarat  –  syarat    untuk    membuat    gambar  dengan  

proyeksi tersebut 

 Ciri Proyeksi Isometri : Ciri pada Sumbu  Sumbu  x    dan  sumbu   y   

mempunyai   sudut   30o  terhadap   garis mendatar dan  Sudut antara 

sumbu satu dan sumbu lainnya 120o. dan Ciri pada Ukuran Panjang 

gambar pada masing – masing sumbu sama dengan panjang benda 

yang digambarnya. 

 Proyeksi  ortogonal  adalah  gambar  proyeksi  yang  bidang  

proyeksinya mempunyai  sudut  tegak  lurus  terhadap  proyektornya.  

Garis  –  garis  yang memproyeksikan  benda  terhadap  bidang  

proyeksi  disebut  proyektor. Selain  tegak  lurus  terhadap  bidang  

proyeksi,  garis  –  garis  proyektornya juga sejajar satu sama lain. 
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H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah 

ini: 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. Memahami perbedaan proyeksi 
isometri dan ortogonal. 

   

2. Memahami proyeksi Eropa (kuadran 
I) dan Amerika (kuadran III).  

   

3. Memahami cara menentukan jenis 
dan jumlah pandangan utama.  
 

   

4. Memahami  cara  mengubah  
proyeksi  isometri  ke  proyeksi  
Eropa  dan Amerika 

   

5. Memahami  cara  mengubah  
proyeksi  Eropa  dan  Amerika  ke  
proyeksi  
isometri 

   

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai 

standar di lingkungan laboratorium kerja anda. 

b.  Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini 

sendiri atau berkelompok? 

 sendiri 

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain 

dalam tabel di bawah. 

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda) 
  

  

  

 
 

c. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium 

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan 

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.  
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……………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………

… 

d. Apakah judul rencana tindak lanjut anda?  

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

e. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………

……. 

f. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART  

Spesifik  

Dapat diukur  

Dapat dicapai  
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Relevan  

Rentang/Ketepatan 

Waktu 
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I. Kunci Jawaban 

1. Ciri – ciri gambar yang menggunakan proyeksi isometri!  

a).  Ciri pada Sumbu   

 Sumbu  x    dan  sumbu   y   mempunyai   sudut   30o  

terhadap   garis mendatar.  

 Sudut antara sumbu satu dan sumbu lainnya 120o.  

b).  Ciri pada Ukuran  

Panjang gambar pada masing -masing sumbu sama dengan 

panjang benda yang digambarnya 

2. Jelaskan teknik penyajian gambar proyeksi isometri!  

Penyajian  gambar  dengan  proyeksi  isometri  dapat  dilakukan  

dengan kedudukan normal, terbalik atau horizontal.  

3. Jelaskan perbedaan proyeksi isometric dengan proyeksi 

ortogonal!  

o Pada gambar isometri panjang garis pada sumbu-sumbu isometri 

menggambarkan panjang yang  sebenarnya.  Karena  itu  

penggambarannya  sangat  sederhana,  dan  banyak  dipakai  untuk 

membuat  gambar  satu  pandangan.  Gambar  isometri  dapat  

menyajikan  benda  dengan  tepat  dan memerlukan waktu yang 

lebih singkat dibandingkan dengan cara proyeksi yang lain.  

Ciri pada sumbu  

-  Sumbu x dan sumbu y mempunyai sudut 30° terhadap garis 

mendatar.  

-  Sudut antara sumbu satu dengan sumbu lainnya 120°.  

Ciri pada ukurannya  

Panjang  gambar  pada  masing-masing  sumbu  sama  dengan  

panjang  benda  yang digambarnya. 

o Proyeksi  ortogonal  adalah  gambar  proyeksi  yang  bidang  

proyeksinya mempunyai  sudut  tegak  lurus  terhadap  

proyektornya.  Garis  –  garis  yang memproyeksikan  benda  

terhadap  bidang  proyeksi  disebut  proyektor.  Selain  tegak  lurus  

terhadap  bidang  proyeksi,  garis  –  garis  proyektornya juga sejajar 

satu sama lain 
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4. Jelaskan perbedaan proyeksi kuadran I dengan proyeksi kuadran 

III!  

Bila  suatu  benda  diletakkan  di  atas  bidang  horizontal,  di  depan  

bidang  D (depan)  dan  disebelah  kanan  bidang  V  (vertikal),  maka  

benda  tersebut berada  di  kuadran  I.  Jika  benda  yang  di  kuadran  

I  kita  proyeksikan terhadap  bidang  –  bidang  H,  V  dan  D,  maka  

akan  didapat  gambar  atau proyeksi  dan  proyeksi  ini  disebut  

proyeksi  kuadran  I  yang  dikenal  juga dengan nama proyeksi Eropa. 

5. Jelaskan  metode  penentuan  jenis  dan  jumlah  pandangan  

pada  gambar kerja!  

Untuk  menempatkan  pandangan  atas  atau  pandangan  samping  

dari pandangan  depannya,  terlebih  dahulu  kita  harus  menetapkan  

sistem proyeksi  apa  yang  kita  pakai;  apakah  proyeksi  di  kuadran  

I  (Eropa)  atau proyeksi di kuadran III (Amerika)?  

Setelah menetapkan sistem proyeksi yang akan dipakai, barulah kita 

dapat menetapkan pandangan dari objek yang kita gambar tersebut.  

Jumlah pandangan dalam satu objek atau gambar tidak semuanya 

harus digambar.  Misalnya,  untuk  benda  –  benda  bubutan  

sederhana,  dengan satu  pandangan  saja  yang  dilengkapi  dengan  

simbol  (lingkaran)  sudah cukup untuk memberikan informasi yang 

jelas. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 

MEMBUAT GAMBAR SKETSA 

 

A. Tujuan  

Setelah mengikuti menyelesaikan materi Gambar sketsa ini, peserta 

diharapkan dapat; 

1. membuat  gambar  sketsa  pandangan  yang  yang  diinterprestasikan  

kembali ke dalam bentuk proyeksi isometric, 

2. membaca gambar sketsa. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. gambar  sketsa  pandangan  yang  yang  diinterprestasikan  kembali ke 

dalam bentuk proyeksi isometric, 

2. membaca gambar sketsa. 

 

C. Uraian Materi 

Gambar  skesta  merupakan  gambar  ide  awal  untuk  

mengekspresikan  gagasan tertentu  kedalam  gambar  desain.  Merangkum  

aspek-aspek  desain  gambar  awal yang memerlukan olahan lebih lanjut. 

Gambar  sketsa  merupakan  sarana  komunikasi  awal  untuk  perancang  

(yang menggambar)  maupun  orang  lain.  Menggambar  sketsa  pada  

dasarnya  adalah menarik garis dengan tangan bebas, tanpa dibantu mistar 

atau penggaris. Dengan demikian  kualitas  garis  harus  diperhatikan  sesuai  

dengan  karakter  dan  jenis gambar yang akan disajikan.   

Kualitas  garis  yang  dibuat  oleh  pensil  akan  ditentukan  oleh  tingkat  

kehitaman (ketebalan) garis dan lebar garis.  Pada  gambar  sketsa,  semua  

garis  harus  dimulai  dan  diakhiri  dengan  tegas  dan harus  mempunyai  

kaitan  yang  logis  dengan  garis  lainnya  dari  awal  sampai  akhir. Bila  dua  

garis  membentuk  sudut  atau  perpotongan,  kedua  ujungnya  harus 

bertemu, tidak boleh kurang atau lebih.  

Dalam  menggambar  sketsa  teknik  anda  akan  belajar  menggambar  

dengan  arah pandang  isometri.  Biasanya  gambar  dengan  pandangan  
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secara  isometri  dilihat pada  posisi  miring  sehingga  arah  pandangan  bisa  

terlihat  dari  beberapa pandangan  yang  meliputi:  pandangan  depan,  

pandangan  atas  dan  pandangan samping. 

 

1. Menarik Garis Lurus Mendatar 

Membuat garis lurus mendatar dengan baik seperti yang 

dihasilkan dengan bantuan  mistar  cukup  sulit.  Sampai  saat  ini  tidak  

ada  standar  yang  baku 173 bagaimana  cara  yang  paling  baik  

untuk  menarik  garis  secara  free  hand namun cara berikut dapat 

diikuti. 

a. Atur posisi kertas gambar.  

b. Tentukan perkiraan titik awal dan titik akhir.  

c. Tarik garis tipis sebagai percobaan; penglihatan tertuju ke titik 

akhir.  

d. Dari  garis  percobaan  tadi  bisa  ditaksir  garis  jadinya  (tipis);  

arah penglihatan tertuju pada titik akhir.  

e. Tebalkan garis tadi; arah penglihatan tertuju pada ujung pensil. 

 

Gambar 6.1. Menggambar garis lurus mendatar 

2. Menarik Garis Lurus Tegak  

Untuk menarik garis tegak caranya sama dengan garis lurus mendatar, 

arah tariknya  garis  ditunjukkan  oleh  anak  panah  atau  posisi  kertas  

diputar  900, sehingga  posisinya  sama  dengan  garis  mendatar  atau  
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menarik  garis  dari kiri  atas  ke  kanan  bawah  dengan  gerakan    

seperti  untuk  garis  lurus mendatar. 

 

Gambar 6.2. Membuat garis lurus tegak 

3. Membuat Lingkaran (Garis Lengkung)  

Ada dua cara untuk membuat lingkaran (garis lengkung), yaitu:  

a. Cara Pertama  

1) Buat  garis-garis  yang  melewati  pusat  lingkaran,  sudut  

yang terbentuk kira-kira sama (garis tipis), lihat gambar 

5.3a ;  

2) Ukur  jari-jari  lingkaran  dengan  bantuan  secarik  kertas  

yang  diberi tanda, lihat gambar 5.3b ;  

3) Buat segi delapan (garis tipis), lihat gambar 5.3c ;  

4) Buat garis lengkung yang menyinggung sisi segi delapan 

(garis tipis), lihat gambar 5.3d ;  

5) Tebalkan garis lengkung tadi, arah penglihatan pada ujung 

pensil.  

 

Gambar 6.3a Langkah 1  Gambar 6.3b Langkah 2 
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Gambar 6.3c Langkah 3  Gambar 6.3d Langkah 4 

 

Gambar 6.3.e Langkah 5 

b. Cara Kedua  

1) Pegang  dua  buah  pensil  dengan  posisi  seperti  

diperlihatkan  pada 130 ujung pensil yang kanan berfungsi 

sebagai jarum jangka.  

2) Putar  kertas  berlawanan  arah  dengan  jarum  jam,  hasil  

lingkaran yang terjadi diperlihatkan oleh gambar 131. 

 

4. Membuat Elips  

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

1. Bagi garis OA dan OB menjadi beberapa bagian yang sama (lihat 

gambar 5.6a).  

2. Buat  garis-garis  tipis  melalui  titik-titik  hasil  pembagi  yang  tadi  

seperti ditunjukkan pada gambar 5.6b.  

3. Melalui  titik  perpotongan  garis  tadi,  buatlah  lengkungan  elips  

seperti diperlihatkan pada Gambar 5.6c.  

4. Ulangi  cara  seperti  tadi  pada  bagian  lain  sehingga  bentuknya  

seperti ditunjukan pada Gambar 5.6d. 
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Gambar 6.4. Langkah 1 sketsa elips 

 

Gambar 6.5.  Langkah 2 sketsa elips 

 

Gambar 6.6. Langkah 3 sketsa elips 

 

Gambar 6.7. Langkah 4 sketsa elips 

Untuk  membuat  gambar  elips  pada  perspektif  isometri  

(bentuk  silinder), ditunjukkan pada gambar 136.  
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Gambar 6.8. Urutan membuat gambar elips perspektif isometric 

5. Mensketsa Proyeksi Ortogonal  

Mensketsa  proyeksi  ortogonal  pada  dasarnya  merupakan  

gabungan  garis lurus dan garis lengkung (lingkaran),lihat gambar 137. 

 

Gambar 6.9. Contoh sketsa proyeksi orthogonal 

 

6. Mensketsa dengan Efektif  

Sudut-sudut  pada  efektif  dibuat  dengan  cara  perkiraan,  misalnya  

pada proyeksi isometri, sudut 30o dibuat  dengan cara mengira-ngira  

garis tegak  lurus diperkirakan dibagi tiga. Gambar 138 

memperlihatkan sketsa  sebuah  

kubus yang digambar dengan cara perspektif.  
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Perspektif isometri         Perspektif dimetri        Perspektif miring 

Gambar 6.10.  Sketsa perspektif 

 

7. Mensketsa pada Kertas Bergaris (Millimeter Blok)  

Kertas  bergaris  sangat  membantu  pada  pembuatan  gambar  

sketsa, kekurangannya gambar menjadi kurang jelas (lihat gambar 

139).  

 

Gambar 6.11. Mensketsa pada kertas bergaris 

 

8. Sketsa Benda Teknik dalam Proyeksi Miring  

1. Sketsa Proyeksi Isometri  

Gambar  140  dan  141  memperlihatkan  sebuah  benda  teknik  

yang digambar  dalam  bentuk  gambar  perspektif  isometri.  

Bagian  yang dihitamkan  dimaksudkan  supaya  penampilan  

gambar  lebih  menarik,cahaya dianggap dari sebelah kiri.  
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Gambar 6.12. Sketsa perspektif isometri 

 

Gambar 6.13.  Sketsa klem C dalam bentuk prespektif isometri 

2. Persfektif dengan Satu Titik Lenyap  

Persfektif ini biasanya lebih menarik karena mirip dengan hasil 

gambar foto  (lihat  gambar  142).  Supaya  bagian  yang  menuju  

titik  lenyap  tidak terlalu kecil, titik lenyap dianggap berada di luar 

kertas gambar (seperti ditunjukkan oleh gambar 143).   



186 

 

 

Gambar 6.14. Sketsa perspektif dengan titik lenyap 

 

Gambar 6.15. Sketsa perspektif dengan satu titik lenyap di luar 

ruang gambar 

3. Perspektif dengan Dua Titik Lenyap  

Gambar  144,  sketsa  persfektif  dengan  dua  titik  lenyap,  

bentuknya diperbaiki  dengan  cara  menganggap  kedua  titik  

lenyap  berada  di  luar kertas gambar (lihat gambar 145).  
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Gambar 6.16.  Sketsa perspektif dengan dua titik lenyap 

 

Gambar 6.17. Sketsa perspektif dengan dua titik lenyap di luar ruang 

gambar 

 

9. Toleransi dalam Gambar Teknik 

a. Toleransi Geometri (Geometric Tolerance) 

Selain toleransi linier, kadang-kadang diperlukan untuk 

mencantumkan toleransi geometri (bentuk dan posisi), untuk membuat 

komponen yang mampu tukar seperti komponen mesin otomotif, 

sehingga komponen tersebut dapat dibuat pada tempat yang berbeda 

dengan peralatan yang berbeda pula. Toleransi geometri hanya 
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dicantumkan apabila benar-benar diperlukan setelah melalui 

pertimbangan yang matang. 

Toleransi bentuk adalah penyimpangan bentuk benda kerja yang 

diizinkan apabila dibandingkan dengan bentuk yang dianggap ideal, 

diperlihatkan oleh gambar 6.18 berikut ini. 

 

Gambar 6.18 toleransi bentuk 

Toleransi posisi adalah penyimpangan posisi yang diizinkan 

terhadap posisi yang digunakan sebagai patokan (datum feature). 

Pada gambar 6.19 dibawah ini menunjukkan contoh besaran angka 

toleransi yang diijinkan. 
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Gambar 6.19 toleransi Posisi 

Pada contoh di atas, alas dari balok digunakan sebagai patokan 

sedangkan sisi tegak merupakan bidang yang ditoleransi. Penyajian 

pada gambar kerja lambang untuk menunjukkan suatu patokan 

digambarkan dengan segi tiga sama kaki yang dihitamkan, disambung 

dengan garis tipis yang berakhir pada kotak, di dalam kotak terdapat 

huruf patokan yang dibuat dengan huruf kapital. Huruf-huruf yang 

menyerupai angka harus dihindarkan, misalnya huruf O untuk patokan, 

gambar 6.20 berikut ini menunjukkan bahwa bidang sebagai patokan, 

cara penggambarannya ialah segi tiga patokan tidak segaris dengan 

garis ukur. 



190 

 

 

Gambar 6.20 

Untuk menunjukkan bahwa garis tengah (sumbu) sebagai 

patokan maka cara menggambarnya ialah dengan mencantumkan 

segi tiga patokan segaris dengan garis ukur, seperti diperlihatkan oleh 

gambar 6.21 berikut ini. 

 

Gambar 6.21 garis tengah (sumbu) 

Segi tiga patokan dicantumkan pada garis tengah dari beberapa 

lubang untuk menunjukkan bahwa garis tengah tersebut sebagai 

patokan, diperlihatkan oleh gambar 6.22 berikut ini. 

 

Gambar 6.22 ketepatan ukuran 

 

Angka dalam kotak menunjukkan bahwa secara teoritis ukuran 

harus tepat. Penerapan dari angka dalam kotak diperlihatkan oleh 



191 
 

gambar 6.23 berikut ini, pengertiannya ialah secara praktik Penitik 

(Senter) boleh bergeser asal jangan lebih dari ±0,02 mm, untuk 

mudahnya ukuran 10 akan berada antara 9,99 mm10,01 mm dan 

ukuran 11 akan berada antara 10,99 mm-11,01 mm. 

 

 

Gambar 6.23 penerapan dari angka dalam kotak 

Pada Gambar 6.24 dijelaskan bagian yang Ditoleransi: 

Perbedaan antara bagian yang ditoleransi dengan patokan terletak 

pada ujung garis penunjuknya, bagian yang ditoleransi ditunjukkan 

dengan anak panah , berakhir pada hal-hal berikut: 

 Garis benda atau perpanjangannya apabila yang ditoleransi 

adalah bidang.  

 Garis ukur apabila yang ditoleransi adalah sumbu.  

 Garis sumbu apabila yang ditoleransi adalah sumbu dari 

beberapa lubang/bagian (seperti pada patokan). 
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Gambar 6.24  

Contoh Penggunaan: 

Pada gambar berikut ini kedua garis penunjuk diakhiri dengan 

anak panah, hal ini menunjukkan bahwa operator diberi keleluasaan 

untuk menentukan bidang patokan dan bidang yang ditoleransi 

(memilih salah satu) seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.25. 

dibawah ini. 

 

Gambar 6.25 
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Untuk kasus seperti gambar  6.26 berikut, sebagai patokan 

adalah bidang yang ditempeli oleh segi tiga patokan (sebelah kiri) 

 

Gambar  6.26  contoh kasus 
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Tabel 6.1 Lambang toleransi Geometri 

 

b. Toleransi Linier (Linier Tolerances) 

Sampai saat ini, untuk membuat suatu benda kerja, sulit 

sekali untuk  mencapai ukuran dengan tepat, hal ini disebabkan 

antara lain oleh : 

1) Kesalahan melihat alat ukur 

2) Kondisi alat/mesin 

3) Terjadi perubahan suhu pada waktu 

penyayatan/pengerjaan benda kerja. 

http://yefrichan.wordpress.com/2010/06/21/toleransi-linier-linier-tolerances/
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Berdasarkan paparan tersebut, setiap ukuran dasar harus diberi 

dua penyimpangan izin yaitu penyimpangan atas dan 

penyimpangan bawah. Perbedaan antara penyimpangan atas 

dan penyimpangan bawah adalah toleransi. Tujuan penting 

toleransi ini adalah agar benda kerja dapat diproduksi secara 

massal pada tempat yang berbeda dan tetap dapat memenuhi 

fungsinya, terutama fungsi mampu tukar, seperti pada suku 

cadang mesin otomotif yang diperdagangkan. 

c. Istilah dalam Toleransi 

Pengertian istilah dalam lingkup toleransi dapat dilihat pada 

gambar 6.27 dan paparan berikut ini. 

 

Gambar  6.27 istilah toleransi 

 

 Ud=ukuran dasar (nominal), ukuran yang dibaca tanpa 

penyimpangan. 

 Pa = Penyimpangan atas (upper allowance), penyimpangan 

terbesar yang diizinkan. 

 Pb = penyimpangan bawah (lower allowance) penyimpangan 

terkecil yang diizinkan. 

 Umaks = ukuran maksimum izin, penjumlahan antara ukuran 

dasar dengan penyimpangan atas. 

 Umin =  ukuran minimum izin, penjumlahan antara ukuran dasar 

dengan penyimpangan bawah. 
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 TL =  toleransi lubang; TP = toleransi poros : perbedaan antara 

penyimpangan atas dengan penyimpangan bawah atau 

perbedaan antara ukuran maksimum dengan ukuran minimum 

izin. 

 GN =garis nol, ke atas daerah positif dan kebawah daerah 

negatif. 

 US  = ukuran sesungguhnya, ukuran dari hasil pengukuran 

benda kerja setelah diproduksi, terletak diantara ukuran 

minimum izin sampai dengan ukuran maksimum izin.  

 UD  =Ukuran dasar adalah ukuran/dimensi benda yang dituliskan 

dalam bilangan bulat. Daerah toleransi adalah daerah antara 

harga batas atas dan harga batas bawah. Penyimpangan adalah 

jarak antara ukuran dasar dan ukuran sebenarnya. 

d. Suaian 

Apabila dua buah komponen akan dirakit maka hubungan 

yang terjadi yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan 

ukuran sebelum mereka disatukan, disebut dengan suaian (fit). 

Suaian ada tiga kategori, yaitu: 

 Suaian Longgar (Clearance Fit): selalu menghasilkan 

kelonggaran, daerah toleransi lubang selalu terletak di atas 

daerah toleransi poros. 

 Suaian paksa (Interference Fit): suaian yang akan 

menghasilkan kerapatan, daerah toleransi lubang selalu 

terletak di bawah toleransi poros. 

 Suaian pas (Transition Fit): suaian yang dapat 

menghasilkan kelonggaran ataupun kerapatan, daerah 

toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling 

menutupi. 

Tiga jenis suaian tersebut dijelaskan pada Gambar 6.28a 

dan Gambar 6.28b. Untuk mengurangi banyaknya kombinasi 

yang mungkin dapat dipilih maka ISO telah menetapkan dua 

buah sistem suaian yang dapat dipilih, yaitu: 

1) sistem suaian berbasis poros (shaft basic system), 
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2) sistem suaian berbasis lubang (hole basic system). 

Apabila sistem suaian berbasis poros yang dipakai maka 

penyimpangan atas toleransi poros selalu berharga nol (es = 0). 

Sebaliknya, untuk sistem suaian berbasis lubang maka 

penyimpangan bawah toleransi lubang yang bersangkutan selalu 

bernilai nol (EI = 0). 

 

Gambar 6.28a  Sistem suaian dengan berbasis poros (es=0) 

 

Gambar 6.28b  Sistem suaian dengan berbasis poros (es=0) 

Beberapa suaian yang terjadi di luar suaian tersebut diatas bisa 

terjadi terutama didaerah suaian paksa dan longgar yang mungkin 

masih terjadi beberapa pasangan dari longgar (loose running) sampai 

paksa (force) . Beberapa contoh suaian menggunakan basis lubang 

yang terjadi dapat dilihat pada tabel 6.1 

Tabel 6.2 Suaian (limite and fite) menggunakan basis lubang 
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e. Cara Penulisan Toleransi Ukuran/Dimensi 

Ukuran toleransi untuk poros menggunakan huruf kecil (a-z) 

sedangkan ukuran toleransi untuk lubang menggunakan huruf kapital 

(A-Z). Toleransi dituliskan di gambar kerja dengan cara tertentu sesuai 

dengan standar yang diikuti (ASME atau ISO). Toleransi bisa dituliskan 

dengan beberapa cara: 

 Ditulis menggunakan ukuran dasar dan penyimpangan yang 

diizinkan. 

 Menggunakan ukuran dasar dan simbol huruf dan angka sesuai 

dengan standar ISO, misalnya : 45H7, 45h7, 30H7/k6. 

 

  

Gambar 6.29 toleransi bilateral dan toleransi unilateral 

 Toleransi yang ditetapkan bisa dua macam toleransi 

(Gambar 6.29), yaitu toleransi bilateral dan toleransi 

unilateral. Kedua cara penulisan toleransi tersebut yaitu a 

dan b sampai saat ini masih diterapkan. Akan tetapi cara b 

lebih komunikatif karena memperlancar komunikasi sebab 

dibakukan secara internasional. 

 Mempermudah perancangan (design) karena dikaitkan 

dengan fungsi. 

 Mempermudah perencanaan proses kualitas. 

Pada penulisan toleransi ada dua hal yang harus ditetapkan 

yaitu Posisi daerah toleransi terhadap garis nol ditetapkan sebagai 

suatu fungsi ukuran dasar. Penyimpangan ini dinyatakan dengan 
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simbol satu huruf (untuk beberapa hal bisa dua huruf). Huruf kapital 

untuk lubang dan huruf kecil untuk poros. Toleransi, 

harganya/besarnya ditetapkan sebagai suatu fungsi ukuran dasar. 

Simbol yang dipakai untuk menyatakan besarnya toleransi adalah 

suatu angka (sering disebut angka kualitas). Contoh: 45 g7 artinya 

suatu poros dengan ukuran dasar 45 mm posisi daerah toleransi 

(penyimpangan) mengikuti aturan kode g serta besar/harga 

toleransinya menuruti aturan kode angka 7. Catatan: Kode g7 ini 

mempunyai makna lebih jauh, yaitu: Jika lubang pasangannya 

dirancang menuruti sistem suaian berbasis lubang (mis: 45H6) akan 

terjadi suaian longgar. Bisa diputar/digeser tetapi tidak bisa dengan 

kecepatan putaran tinggi. 

Poros tersebut cukup dibubut tetapi perlu dilakukan secara 

seksama(Jika terpaksa   perlu digerinda. Dimensinya perlu dikontrol 

dengan komparator sebab untuk ukuran dasar 45 mm dengan kualitas 

7 toleransinya hanya 25 m. Apabila komponen dirakit, penulisan suatu 

suaian dilakukan dengan menyatakan ukuran dasarnya yang 

kemudian diikuti dengan penulisan symbol toleransi dari masing 

masing komponen yang bersangkutan. Simbol lubang dituliskan 

terlebih dahulu:45 H8/g7 atau 45 H8–g7 atau 45H8/g7 Artinya untuk 

ukuran dasar 45 mm, lubang dengan penyimpangan H berkualitas 

toleransi 8, berpasangan dengan poros dengan penyimpangan 

berkualitas toleransi 7. 

Untuk simbol huruf (simbol penyimpangan) digunakan semua 

huruf abjad kecuali I, l, o, q dan w (I, L, O, Q, dan W), huruf ini 

menyatakan penyimpangan minimum absolut terhadap garis nol. Hal 

tersebut dapat dilihat di Gambar 6.30. Besarnya penyimpangan dapat 

dilihat pada tabel di Lampiran. 

a.    Huruf a sampai h (A sampai H) menunjukkan minimum material 

condition (smallest shaft largest hole). 

b.   Huruf Js menunjukkan toleransi yang pada prinsipnya adalah 

simetris terhadap garis nol. 

c.    Huruf k sampai z (K sampai Z) menunjukkan maximum material 

condition (largest shaft small-est hole). 
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Gambar 6.30 toleransi bilateral dan toleransi unilateral 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, Anda hendaknya mengidentifikasi 

proses penggambaran sketsa dari yang paling sederhana membuat 

garis lurus mendatar sampai yang tingkat kerumitannya tinggi.  .  

2. Perhatikan urutan urutan yang dilakukan dalam menggambar , karena 

masing2 mempunyai urutan yang berbeda. 

3. Untuk menambah wawasan dan informasi anda, akses salah satu 

publikasi di website yang berkaitan tentang Gambar sketsa ini, dan 

ambilah beberapa contoh gambar untuk ditiru, ambillah contoh yang 

mudah dan yang relative sulit  

4. Amati lingkungan laboratorium gambar sekolah anda, apakah jumlah 

fasilitas peralatan dan bahan serta perlengkapan gambar  sudah 

standar? Jika belum standar, peluang apa saja yang bisa anda lakukan 

untuk menerapkannya sesuai standar? 
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E. Latihan dan Tugas  

1. Buatlah  gambar  sketsa  proyeksi  ortogonal  dari  masing-

masing  objek berikut: 
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F. Rangkuman 

 Gambar  sketsa  merupakan  sarana  komunikasi  awal  untuk  

perancang  (yang menggambar)  maupun  orang  lain.  Menggambar  

sketsa  pada  dasarnya  adalah menarik garis dengan tangan bebas, 

tanpa dibantu mistar atau penggaris. Dengan demikian  kualitas  garis  

harus  diperhatikan  sesuai  dengan  karakter  dan  jenis gambar yang 

akan disajikan.   

 Kualitas  garis  yang  dibuat  oleh  pensil  akan  ditentukan  oleh  tingkat  

kehitaman (ketebalan) garis dan lebar garis.   

 Pada  gambar  sketsa,  semua  garis  harus  dimulai  dan  diakhiri  

dengan  tegas  dan harus  mempunyai  kaitan  yang  logis  dengan  

garis  lainnya  dari  awal  sampai  akhir.  

 Bila  dua  garis  membentuk  sudut  atau  perpotongan,  kedua  

ujungnya  harus bertemu, tidak boleh kurang atau lebih.  

 Dalam  menggambar  sketsa  teknik  anda  akan  belajar  menggambar  

dengan  arah pandang  isometri.  Biasanya  gambar  dengan  

pandangan  secara  isometri  dilihat pada  posisi  miring  sehingga  arah  

pandangan  bisa  terlihat  dari  beberapa pandangan  yang  meliputi:  

pandangan  depan,  pandangan  atas  dan  pandangan samping.   
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di bawah 

ini: 

No Indikator Ya Tidak Bukti 

1. Membuat  gambar  sketsa  
pandangan  yang  yang  
diinterprestasikan  kembali ke 
dalam bentuk proyeksi isometri. 

   

2. Menarik Garis Lurus Mendatar.    

3. Menarik Garis Lurus tegak.    

4. Membuat Lingkaran (Garis 
Lengkung) 

   

5. Membuat elips    

6. Mensketsa Proyeksi Ortogonal    

7. Mensketsa dengan Efektif    

8. Mensketsa pada Kertas Bergaris    

9. Sketsa Benda Teknik dalam 
Proyeksi Miring5. 

   

 

2. Tindak Lanjut 

a. Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai 

standar di lingkungan laboratorium kerja anda. 

b. Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini sendiri 

atau berkelompok? 

 sendiri 

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain dalam 

tabel di bawah. 

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda) 
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c. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium anda 

yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan 

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.  

 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

d. Apakah judul rencana tindak lanjut anda?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

e. Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

f. Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria SMART  

Spesifik  

Dapat diukur  

Dapat dicapai  

Relevan  

Rentang/Ketepatan 

Waktu 
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H. Lembar Kerja : Membuat gambar sketsa objek di sekitar Sekolah  

Alat dan Bahan   

1) Meja gambar 1 buah.  

2) Kertas gambar A3 1 lembar.  

3) Pensil 1 buah.  

4) Penghapus 1 buah.  

5) Mistar lurus 40 cm 1 buah.  

6) Mistar siku 1 set.  

7) Jangka.  

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

1) Jagalah kebersihan lingkungan kerja.  

2) Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.  

3) Gunakan pakaian praktikum.  

  

Langkah Kerja  

1) Pelajari  instruksi  kerja  dengan  seksama,  jika  ada  yang  kurang  

jelas tanyakan kepada Instruktur pengampu.  

2) Buatlah  sketsa  sebuah  objek  teknik  di  sekitar  anda  (dapat  berupa  

alat, bangunan  atau  kendaraan).  Sketsa  dapat  menggunakan  

proyeksi isometri,  ortogonal  atau  perspektif.  Sesuaikan  nilai  skala  

dengan kondisi yang paling memungkinkan dan sesuai standar.  

3) Berilah  ukuran  pada  gambar  kerja  dengan  merata  dan  sesuai  

dengan ketentuan yang berlaku.  

4) Konsultasikan gambar  yang telah  dibuat dan arsipkan untuk  

keperluan penilaian.  

5) Kembalikan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat.  

6) Buat  laporan  mengenai  kegiatan  praktik  yang  telah  dilaksanakan  

dan diserahkan maksimal 1 minggu setelah praktikum. 
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I. Tes Formatif  

1. Jelaskan fungsi dari gambar sketsa !  

2. Jelaskan teknik membuat garis lurus mendatar (horizontal) !  

3. Jelaskan teknik membuat garis lurus tegak (vertikal) !  

4. Jelaskan teknik membuat garis lengkung dan lingkaran !  

5. Jelaskan teknik menggambar sketsa proyeksi perspektif dengan titik 

hilang  

6. di luar bidang gambar !  

7. Jelaskan cara membuat gambar sketsa yang efektif !  

 

J. Kunci Jawaban 

1. Fungsi dari gambar sketsa memberikan gambar  ide  awal  untuk  

mengekspresikan  gagasan tertentu  kedalam  gambar  desain.  

Merangkum  aspek-aspek  desain  gambar  awal yang memerlukan 

olahan lebih lanjut. Gambar  sketsa  merupakan  sarana  komunikasi  

awal  untuk  perancang  (yang menggambar)  maupun  orang  lain 

2. Cara  yang  paling  baik  untuk  menarik  garis  secara  free  hand 

namun cara berikut dapat diikuti.  

1)  Atur posisi kertas gambar.  

2)  Tentukan perkiraan titik awal dan titik akhir.  

3)  Tarik garis tipis sebagai percobaan; penglihatan tertuju ke titik akhir.  

4)  Dari  garis  percobaan  tadi  bisa  ditaksir  garis  jadinya  (tipis);  arah  

penglihatan tertuju pada titik akhir.  

5)  Tebalkan garis tadi; arah penglihatan tertuju pada ujung pensil. 

3. Untuk menarik garis tegak caranya sama dengan garis lurus mendatar, 

arah tariknya  garis  ditunjukkan  oleh  anak  panah  atau  posisi  kertas  

diputar  900, sehingga  posisinya  sama  dengan  garis  mendatar  atau  

menarik  garis  dari kiri  atas  ke  kanan  bawah  dengan  gerakan    

seperti  untuk  garis  lurus mendatar. 

4. Ada dua cara untuk membuat lingkaran (garis lengkung), yaitu:  

1)  Cara Pertama  

a)  Buat  garis-garis  yang  melewati  pusat  lingkaran,  sudut  yang 

terbentuk kira-kira sama (garis tipis), lihat gambar 5.3a ;  
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b)  Ukur  jari-jari  lingkaran  dengan  bantuan  secarik  kertas  yang  

diberi tanda, lihat gambar 5.3b ;  

c)  Buat segi delapan (garis tipis), lihat gambar 5.3c ;  

d)  Buat garis lengkung yang menyinggung sisi segi delapan (garis 

tipis),lihat gambar 5.3d ;  

e)  Tebalkan garis lengkung tadi, arah penglihatan pada ujung 

pensil.  

 2)  Cara Kedua  

a)  Pegang  dua  buah  pensil  dengan  posisi  seperti  diperlihatkan  

pada 130 ujung pensil yang kanan berfungsi sebagai jarum 

jangka.  

b)  Putar  kertas  berlawanan  arah  dengan  jarum  jam,  hasil  

lingkaran yang terjadi diperlihatkan oleh gambar 131. 

 

5. Teknik menggambar sketsa proyeksi perspektif dengan titik hilang di 

luar bidang gambar !  

6. Sudut-sudut  pada  efektif  dibuat  dengan  cara  perkiraan,  misalnya  

pada proyeksi isometri, sudut 30o dibuat  dengan cara mengira-ngira  

garis tegak lurus diperkirakan dibagi tiga. Gambar 138 memperlihatkan 

sketsa  sebuah kubus yang digambar dengan cara perspektif. 
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Penutup 

Kami  berharap  buku  ini  bisa  diterima  dan  dapat  memberikan  manfaat  

bagi  para pembaca  sekaligus  menjadi  sebuah  amal  kebaikan  bagi  penyusun.  

Modul  ini merupakan  pembelajaran  Gambar  Teknik  bagi  guru  SMK  yang 

merupakan panduan untuk mencapai nilai UKG yang disarankan.  

 Sebagai  edisi  pertama,  Modul  ini  sangat  terbuka  untuk  terus  diberi  

perbaikan  dan penyempurnaan.  Untuk  itu,  kami  mengundang  para  pembaca  

memberikan  kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan 

pada edisi berikutnya.   

 

A. Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan tahab demi tahap dalam mengikuti 

pembelajaran Modul PKB  grade 1 Gambar Teknik ini peserta dapat: 

1. menginterpretasikan standar Gambar menurut ISO dan 

mengimplementasikannya, 

2. Menginterpretasikan standar peralatan Gambar menurut ISO dan 

mengimplementasikannya, 

3. Menginterpretasikan proyeksi Gambar isometric dan Ortogonal dan 

mengimplementasikannya, 

Kemampuan ini merupakan bagian dari pengembangan keprofesian 

berkelanjutan sehingga para guru dapat mengembangkan keilmuan yang 

diampunya secara kreatif di lingkup pendidikan kejuruan yang akan 
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B. Tindak Lanjut 

1. Peserta dimohon membuat rencana pengembangan dan 

implementasi di lingkungan laboratorium Gambar anda berkaitan 

dengan topik pembelajaran yang sudah anda pelajari. 

2. Peserta dimohon bisa menggambarkan suatu situasi atau isu di 

dalam bengkel/laboratorium anda yang mungkin dapat anda 

ubah atau  

3. Peserta dimohon menguraikan bagaimana rencana tindak lanjut 

anda memenuhi kriteria SMART (Spesifik, Dapat diukur, Dapat 

dicapai, Relevan, Rentang/Ketepatan Waktu).  

 

C. Evaluasi 

Merupakan evaluasi akhir modul, berupa seperangkat tes yang diberikan 

untuk mengukur penguasaan peserta pelatihan setelah suatu materi dipelajari. 

Evaluasi akhir modul bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta 

pelatihan. Hasil dari evaluasi digunakan sebagai dasar penilaian untuk 

melanjutkan ke materi  berikutnya. Evaluasi akhir modul yaitu harus dapat 

mengukur indikator, materi tes harus benar dan logis, pokok-pokok yang 

ditanyakan cukup penting, dan memenuhi syarat penulisan butir soal. Bentuk tes 

disarankan berupa pilihan ganda dengan empat pilihan (option) atau uraian 

terstruktur 
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GLOSARIUM 

 DIN : Singkatan  dari  Deutsches  Institut  für  Normung  yang  
berkedudukan  di  Jerman.  Merupakan  lembaga nasional  Jerman  
yang  bertugas  menetapkan standarisasi.  

 Elips  :  Konstruksi geometris yang mempunyai sumbu.  

 Etiket  :  Kepala  gambar  yang  dibuat  di  sisi  kanan  bawah kertas  
gambar  dan  berisi  berbagi  Informasi  penting mengenai benda kerja.  

 Gambar bentangan :  Gambar  permukaan  benda  bila  dibuka  atau 
dibentangkan.  

 Gambar proyeksi ortogonal :  Gambar dalam bidang datar, yang 
menyajikan benda dalam  tampak  depan,  tampak  samping  atau  
tampak atas.  

 Gambar teknik  :  Gambar  yang  dijadikan  media  komunikasi  para  
ahli teknik  dalam  merancang  dan  membuat  sebuah produk.  

 Garis  :  Deretan titik-titik yang saling berhubungan.  

 Garis singgung  :  Garis  yang  menyentuh  suatu  titik  pada  keliling 
bulatan. 

 ISO  :  Singkatan  dari  International  Standardization  for Organization  
yang berkedudukan  di  Swiss  yang mengatur  dan  mengawasi  
standar,  ukuran, manajemen  dan  kualitas  produk    seluruh  
anggotanya  di seluruh dunia.  

 JIS  :  Singkatan  dari    Japanese    Industrial      Standards,   yaitu  
standar  industri  Jepang  yang  digunakan  di negaranya dan 
kelompoknya.  

 NEN  :  Singkatan  dari  The  Netherlands  Standardization Institute.  
Lembaga  standar  yang  dipunyai    Belanda  dan  berkedudukan  di 
negara Belanda.  

 Prisma  :  Bentuk  geometris  yang  mempunyai  bentuk  sama 
sepanjang bendanya.  

 Proyeksi Amerika  :  Proyeksi  yang  letak  bidangnya  sama  dengan  
arah pandangannya, disebut juga proyeksi kuadran III.  

 Proyeksi aksonometri  :  Proyeksi  gambar  dimana  bidang-bidang  
atau  tepi benda dimiringkan terhadap bidang proyeksi.  

 Proyeksi dimetri  :  Merupakan  penyempurnaan  dari  gambar  
isometri, dimana  garis-garis  yang  tumpang-tindih  yang terdapat  
pada  gambar  isometri  tidak  kelihatan  lagi pada gambar dimetri.  

 Proyeksi Eropa  :  Proyeksi  yang  letaknya  terbalik  dengan  arah 
pandangnya, disebut juga proyeksi kuadran I.  
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 Proyeksi miring  :  Proyeksi  gambar  dimana  garis-garis  proyeksi  
tidak tegak  lurus  bidang  proyeksi,  tetapi  membentuk sudut 
sembarang (miring).  

 Proyeksi perspektif  :  Proyeksi  dimana  garis-garis  pandangan  (garis 
proyeksi) dipusatkan pada satu atau beberapa titik.  

 

 Proyeksi piktorial  :  Cara  menampilkan  gambar  benda  yang  
mendekati bentuk  dan  ukuran  sebenarnya  secara  tiga  dimensi, 
dengan pandangan tunggal.  

 Proyeksi trimetri :  Proyeksi  trimetri  merupakan  proyeksi  yang 
berpatokan  kepada  besarnya  sudut  antara  sumbu-sumbu  (x,y,z)  
dan  panjang  garis  sumbu-sumbu tersebut.  

 SII  :  Singkatan  dari  Standar  Industri  Indonesia, berkedudukan di 
Indonesia  dan  digunakan  untuk standarisasi  ukuran,  manajemen  
dan  ketentuan  ketentuan lainnya.  

 Simetris  :  Sama kedua belah bagiannya.  

 Skala gambar  :  Perbandingan  ukuran  pada  gambar  dengan  ukuran 
benda sesungguhnya.  

 Sketsa  :  Gambar rancangan; rengrengan; denah; bagan.  

 Standarisasi  :  Penyesuaian  bentuk,  ukuran  dan  kualitas  dengan 
pedoman yang telah ditetapkan.  

 Sudut  :  Bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di 

sekitar titik potongnya.  

 Tirus  :  Sebuah  bentuk  dimana  semakin  ke  ujung  makin kecil.  
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LAMPIRAN 

Lampiran1 

International System of Units (SI)—Metric Units 
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Lampiran 2 

Simbol komponen Listrik dan Elektronika Standard Amerika 
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Lampiran 3 

Skema Regulator Power Supply dengan Zener 
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KATA SAMBUTAN 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 
 
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan 
hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi 
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. 
Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan 
menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG 
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru 
Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen 
perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru 
Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran 
(blended) tatap muka dengan online. 
 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam 
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru 
sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut 
adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap mukadan GP online 
untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini 
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam 
peningkatan kualitas kompetensi guru. 
 
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena 
Karya. 

 
 
Jakarta,    Februari 2016 
Direktur Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan 
 
 
 
 
 
Sumarna Surapranata, Ph.D. 
NIP. 195908011985031002  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai seorang pendidik, sangat perlu memahami perkembangan peserta didik. 

Perkembangan peserta didik tersebut meliputi: perkembangan fisik, 

perkembangan sosio emosional, dan bermuara pada perkembangan intelektual. 

Perkembangan fisik dan perkembangan sosio sosial mempunyai kontribusi yang 

kuat terhadap perkembangan intelektual atau perkembangan mental atau 

perkembangan kognitif siswa. 

 

Pemahaman terhadap perkembangan peserta didik di atas, sangat diperlukan 

untuk merancang pembelajaran yang kondusif yang akan dilaksanakan. 

Rancangan pembelajaran yang kondusif akan mampu meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik sehingga mampu meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran yang diinginkan. 

 

Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa komponen, salah satu nya 

terdapat pendidik dan peserta didik serta tujuan yang ingin di capai pada proses 

pembelajaran tertentu. Untuk menjalankan proses pembelajaran yang optimal 

pendidik harus menganalisis peserta didiknya terlebih dahulu yang meliputi 

karakteristik umum, karakteristik akademik, maupun karakteristik uniknya yang 

dapat mempengaruhi kemampuan, intelektual, dan proses belajarnya. 

Dalam pembahasan ini kita membahas tentang karakteristik umum peserta didik 

yang mencakup usia, gender dan latar belakang peserta didik. 

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat : 

a. Menjelaskan  karakteristik aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, 

spiritual, dan latar belakang sosial-budaya  

b. Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu  

c. Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang 

diampu. 
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d. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang 

diampu 

 

C. Peta Kompetensi 

BIDANG KEAHLIAN : PEDAGOGIK  

KODE UNIT 

KOMPETENSI 
NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0100000-00 Pengembangan Peserta Didik 4 JP 

PED0200000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran 

yang mendidik 

8 JP 

PED0300000-00 Pengembangan Kurikulum 8 JP 

PED0400000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 10 JP 

PED0500000-00 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Pembelajaran 

 2 JP 

PED0600000-00 Pengembangan potensi peserta didik 4 JP 

PED0700000-00 Komunikasi efektif 2 JP 

PED0800000-00 Penilaian dan   evaluasi pembelajaran 5 JP 

PED0900000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran 

4 JP 

PED0100000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

8 JP 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Materi Pokok 1. Karakteristik peserta didik 

a. Karakteristik peserta didik  yang berkaitan dengan aspek fisik 

b. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Intelektual 

c. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Sosial   

d. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Spiritual (taat, 

jujur, ketaqwaan) 

  

POSISI MODUL 
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2. Materi Pokok  2. Potensi peserta didik 

a. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu  diidentifikasi 

sesuai dengan bakat 

b. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi 

sesuai dengan minat  

 

3. Materi Pokok  3. Bekal ajar awal peserta didik 

a. Bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu 

diidentifikasi berdasarkan hasil pre tes 

b. Hasil identifikasi bekal ajar awal peserta didik  dalam mata pelajaran 

yang diampu dimanfaatkan untuk penyusunan program pembelajaran 

 

4. Materi Pokok 4. Kesulitan belajar peserta didik 

a. Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu 

sesuai capaian perkembangan intelektual 

b. Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu 

dikelompokkan  sesuai tingkat kesulitan belajarnya 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Guru pembelajar diharapkan memiliki dasar mengelas dan sikap mandiri dalam 

belajar, dapat berperan aktif dan berinteraksi secara optimal dengan sumber 

belajar. Oleh karena itu langkah kerja berikut perlu diperhatikan secara baik : 

1. Bacalah modul ini secara berurutan dari halaman paling depan sampai 

halaman paling belakang. Pahami dengan benar isi dari setiap kegiatan 

belajar yang ada. 

2. Untuk memudahkan anda dalam mempelajari modul ini, maka pelajari 

terlebih dahulu Tujuan Akhir Pembelajaran dan Ruang Lingkup yang akan 

dicapai dalam modul ini. 

3. Laksanakan semua tugas-tugas yang ada dalam modul ini agar kompetensi 

anda berkembang sesuai standar. 

4. Lakukan kegiatan belajar untuk mendapatkan kompetensi sesuai rencana 

yang telah anda susun.  
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5. Sebelum anda dapat menjawab dengan baik latihan dan tugas atau tes yang 

ada pada setiap akhir materi, berarti anda belum memperoleh ketuntasan 

dalam belajar. Ulangi lagi pembelajarannya sampai tuntas, setelah itu 

diperbolehkan untuk mempelajari materi berikutnya.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: KARAKTERISTIK 

PESERTA DIDIK 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat;  

1. Memahami Karakteristik peserta didik  yang berkaitan dengan aspek fisik  

2. Memahami Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek 

Intelektual 

3. Memahami  Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Sosial   

4. Memahami  Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Spiritual 

(taat, jujur, ketaqwaan) 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat; Menjelaskan  

1. Karakteristik peserta didik  yang berkaitan dengan aspek fisik  

2. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Intelektual,   

3. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Sosial   

4. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Spiritual (taat, jujur, 

ketaqwaan   

C. Uraian materi 

1. Judul Materi : Karakteristik Peserta Didik 

a. Peserta Didik 

Dalam proses pendidikan, peserta didik berarti salah satu komponen 

manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok 

persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang 

dikenal dengan sebutan pendidikan. Sebagai komponen penting dalam sistem 

pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai bahan mentah. 

 

Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis 

menurut fitrahnya masing – masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh 
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dan kembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang 

konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. 

 

Peserta didik memiliki potensi–potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga ia 

merupakan insan yang unik. Potensi–potensi khas yang dimilikinya perlu 

dikembangkan serta direalisasikan sehingga mencapai tahapan 

perkembangan yang optimal. Selain itu, peserta didik memiliki kecenderungan 

untuk melepaskan diri dari kebergantungan pada pihak lain. 

 

b. Karakteristik  

Menurut Moh. Uzer Usman (1989) Karakteristik adalah mengacu kepada 

karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara 

teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah di 

perhatikan. 

 

Menurut Sudirman (1990) Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola 

kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari 

pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas 

dalam meraih cita-citanya. 

 

Menurut Hamzah. B. Uno (2007) Karakteristik peserta didik adalah aspek-

aspek atau kualitas perseorangan peserta didik yang terdiri dari minat, sikap, 

motivasi belajar, gaya belajar kemampuan berfikir, dan kemampuan awal 

yang dimiliki. 

 

Peserta didik atau peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Peserta 

didik adalah unsur penting dalam kegiatan interaksi edukatif karena sebagai 

pokok persoalan dalam semua aktifitas pembelajaran . 

 

Secara Umum karakteristik peserta didik adalah karakter/gaya hidup individu 

secara umum (yang dipengaruhi oleh usia, gender, latar belakang) yang telah 

dibawa sejak lahir dan dari lingkungan sosialnya untuk menantukan kualitas 

hidupnya. 
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Gambar 1. Model Karakteristik Peserta Didik 

 

1) Pengertian Karakteristik peserta didik  

Menurut Piuas Partanto, Dahlan (1994) Karakteristik berasal dari kata karakter 

dengan arti tabiat/watak, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh 

individu yang relatif tetap. 

 

Menurut Moh. Uzer Usman (1989) Karakteristik adalah mengacu kepada 

karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara 

teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah di 

perhatikan. 

 

Menurut Sudirman (1990) Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola 

kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari 

pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas 

dalam meraih cita-citanya. 

 

2) Karakteristik Peserta Didik berdasarkan aspek Fisik 

Pertumbuhan fisik adalah perubahan –perubahan fisik yang terjadi dan 

merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan 

ini meliputi: perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya 

ciri-ciri kelamin utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder) 

 

Istilah pertumbuhan biasa digunakan untuk menyatakan perubahan-

perubahan ukuran fisik yang secara kuantitatif yang semakin lama semakin 

  tersenyum 

cemberut 

Senang 

Suka  

Tidak menentu 

bahagia 

tertawa 

sedih 

  ceria 

http://2.bp.blogspot.com/-geRgTu-abqU/UmDdSqHSZqI/AAAAAAAAA7A/Zn_UDw2zI1Q/s1600/karakteristik+siswa.jpg
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besar atau tinggi.Dan istilah perkembangan digunakan untuk menyatakan 

perubahan-perubahan dalam aspek psikologis dan sosial dimana aspek ini 

meliputi aspek-aspek intelek,emosi,bahasa,bakat khusus nilai dan moral serta 

sikap. 

 

3) Karakteristik peserta didik berdasarkan aspek intelektual 

Binet dan Simon mendefinisikan intelligensi sebagai kemampuan untuk 

mengarahkan fikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah 

tindakan bila tindakan tersebut dilaksanakan, dan kemampuan untuk 

mengeritik diri sendiri atau melakukan autocriticsm. Menurut Binet, intelligensi 

merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan 

dengan proses kematangan seseorang. Intelligensi dipandang sebagai 

sesuatu yang fungsional sehingga memungkinkan orang lain untuk 

mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasar suatu kriteria 

tertentu. 

 

Istilah kemampuan dan kecerdasan luar biasa sering dipadankan dengan 

istilah "gifted" atau berbakat. Meskipun hingga saat ini belum ada satu definisi 

tunggal yang mencakup seluruh pengertian anak berbakat. Sebutan lain bagi 

anak gifted ini misalnya genius, bright, dan talented. 

 

4) Karakteristik peserta didik berdasarkan aspek Sosial 

Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak 

menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak 

merupakan hal mutlak dalam emosi. Menurut Goleman (2000 : 411) emosi 

merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis 

dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada 

dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan 

reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh 

emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga 

secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang 

berperilaku menangis. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan 

berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam 

kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam 
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arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. 

Goleman (2000 : 411) mengemukakan beberapa macam emosi yaitu : 

i. Amarah : beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati 

ii. Kesedihan : pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, 

putus asa 

iii. Rasa takut : cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, 

waspada, tidak tenang, ngeri 

iv. Kenikmatan : bahagia, gembira, riang, puas, riang, senang, terhibur, 

bangga 

v. Cinta : penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa 

dekat,bakti, hormat, kemesraan, kasih 

vi. Terkejut : terkesiap, terkejut 

vii. Jengkel : hina, jijik, muak, mual, tidak suka 

viii. malu : malu hati, kesal 

 

5)  Karakteristik Peserta Didik berdasarkan Aspek Spiritual 

Kecerdasan spiritual menurut Zohar dan Marshall (2005) adalah kecerdasan 

tertinggi (the ultimate inteligence) yang dimiliki manusia. Berdasarkan data-

data ilmiah yang telah mereka kemukakan, semakin memberikan keyakinan 

pada kita bahwa potensi kecerdasan spiritual naluri  ber-Tuhan memang 

sudah terpatri dalam diri manusia sejak lahir. Anak-anak dilahirkan dengan 

kecerdasan spiritual yang tinggi. Namun perlakuan yang tidak tepat dari orang 

tua, sekolah dan lingkungan seringkali merusak apa yang mereka miliki, 

padahal potensi SQ yang terpelihara akan mengoptimalkan IQ dan EQ. 

disinilah letak urgensi dari pendidikan. Pendidikan dalam prosesnya dituntut 

mampu untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. Kunci dari kecerdasan spiritual adalah mengetahui nilai dan 

tujuan terdalam diri kita. 

 

6) Kesadaran diri Menurut Zohar dan Marshall 

Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang kita yakini dan mengetahui nilai 

dan hal apa yang sungguh-sungguh memotifasi kita. Kesadaran akan tujuan 

hidup kita yang paling dalam. Tanpa kesadaran diri yang dalam manusia akan 

menjadi sosok yang super dan terbatasi ego, dikendalikan oleh perilaku, 
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emosi liar dan motivasi terendahnya. Tanpa kesadaran diri kita akan buta dan 

tidak sensitif terhadap kehidupan batin kita dan mudah terganggu oleh 

aktivitas- aktivitas dan tujuan kehidupan sehari-hari sehingga kita akan 

melakukan kesalahan besar dalam kehidupan kita sendiri dan kehidupan yang 

lain. Tanpa adanya kesadaran diri kita akan berusaha untuk meninggalkan 

konsekuensi-konsekuensi hidup yang tidak kita inginkan. 

 

7) Aplikasi konsep kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan Ian 

Marshall dalam pendidikan 

a) Melalui jalan tugas, penerapan jalan ini dalam keluarga adalah anak 

dilatih untuk melakukan tugas-tugas hariannya dengan dorongan motivasi 

dari dalam. Artinya, anak melakukan setiap aktifitasnya dengan perasaan 

senang, bukan karena terpaksa atau karena adanya    tekanan dari orang 

tua. Biasanya anak akan melakukan tugas-tugasnya dengan penuh 

semangat apabila dia tahu manfaat baginya. Untuk itu orang tua perlu 

memberi motivasi, membuka wawasan sehingga setiap tindakan anak 

tersebut secara bertahap dimotivasi dari dalam. Anak perlu diberi waktu 

menggunakan kebebasan kepribadiannya, melakukan aktivitas-aktivitas 

favoritnya, misalnya membaca, menari, bermain musik, memancing. 

Permainan ini membuat anak-anak produktif dan mengembangkan 

kekayaan kecerdasan dalam diri mereka. Kebebasan berfikir yang efektif 

dan positif akan berkembang pada diri anak yang merencanakan, melalui 

dan menentukan sendiri arah permainannya. Berhubungan dengan hal itu, 

sifat-sifat orang tua yang sangat mengekang atau mengendalikan anak 

secara posesif akan menghambat perkembangan SQ anak.  

b) Melalui jalan pengasuhan, yaitu orang tua yang penuh kasih sayang, 

saling pengertian, cinta dan penghargaan. Anak tidak perlu dimanjakan 

karena akan melahirkan sifat mementingkan diri sendiri dan mengabaikan 

kebutuhan orang lain. Orang tua perlu menciptakan keluarga yang penuh 

kasih sayang dan saling memaafkan, belajar bisa mendengar dan 

menerima dengan baik diri kita lebih-lebih orang lain. Orang tua perlu 

membuka diri, mengambil resiko mengungkapkan dirinya pada putra-

putrinya. Dengan cara demikian orang tua memberi model dan 
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pengalaman hidup bagi anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan 

spiritual (SQ)-Nya.  

2. Aktivitas Pemebelajaran 

Diskusi, tanya jawab, mengerjakan tugas 

3. Latihan/Tugas 

Kasus I 

Dari hasil identifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap awal peserta didik, 

menunjukan bahwa hasil identifikasi keterampilan dan pengetahuan awal peserta 

didik dari pre test rata-rata nilainya sebagian besar (70%) dibawah standar yang 

dipersyaratkan. Untuk sementara nilai sikap belum diperhitungkan pada proses 

ini. 

 

Diskusikan dalam kelompok : 

Berdasarkan kasus diatas saudara sebagai guru yang profesional, 

menyelesaikan permasalahan tersebut yang terkait dengan, perencanaan 

program, pembelajaran dan pendekatan strategi pembelajaran yang digunakan 

4. Rangkuman 

Dalam pengelolaan proses pembelajaran guru harus memiliki kemampuan 

mendesain program, menguasai materi pelajaran, mampu menciptakan kondisi 

kelas yang kondusif, terampil memanfaatkan media dan memilih sumber, 

memahami cara atau metode yang digunakan sesuai kebutuhan dari karakteristik 

anak. 

 

Karakteristik peserta didik  mempunyai peranan yang penting dalam menentukan 

program dan strategi pembelajaran. Adapun karakteristik yang  mendukung 

pembelajaran adalah  aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, 

dan latar belakang sosial-budaya dan untuk memperjelas  karakteristik peserta 

didik.  

 

Berdasarkan pembahasan dapat kami simpulkan bahwa memahami karakteristik 

umum peserta didik khususnya dari segi usia, gender dan latar belakang 
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sangatlah penting bagi pendidik yang mengajar dengan beragam karakateristik 

peserta didik. Guru akan dapat mengetahui bagaimana mengatasi karakteristik 

peserta didik pada usianya, menangani adanya perbedaan gender pada peserta 

didik serta perbedaan latar belakang peserta didik budaya, etnik, ras, kelas sosial 

sehingga guru dapat menyelenggarakan pendidikan secara optimal. 

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Balikan  

a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan 

belajar ini ? 

b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan belajar 

ini ? 

c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan materi 

kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ? 

d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ? 

e. Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini? 

 

Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai 

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: POTENSI PESERTA 

DIDIK 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat;  

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta; 

1. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu  diidentifikasi 

sesuai dengan bakat  

2. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi sesuai 

dengan minat  

C. Uraian materi 

1. Judul Materi : POTENSI PESERTA DIDIK 

a. Pengertian Potensi Peserta Didik 

Potensi adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) yang 

mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan sehingga dapat berprestasi. 

Setiap manusia pasti memiliki potensi dan bisa mengembangkan dirinya untuk 

menjadi yang lebih baik. Kemampuan yang dimiliki manusia merupakan bekal 

yang sangat pokok. Berdasarkan kemampuan itu, manusia akan berkembang 

dan akan membuka kesempatan luas baginya untuk memperkaya diri dan 

mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi dengan meningkatkan potensi 

sesuai dengan bidangnya. 

 

Potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang. 

Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik/sifat 

individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki 

kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi lain 

yang terdapat dalam diri peserta didik. Berbagai pengertian ini menegaskan 

bahwa setiap peserta didik memiliki kesanggupan, daya, dan mampu 

berkembang. Artinya, tidak boleh vonis kepada peserta didik tertentu bahwa ia 

tidak sanggup, berdaya, dan tidak mampu berkembang. 
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Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik / 

sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki 

kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi 

lain. Potensi itu meliputi potensi bakat dan minat 

 

b. Potensi Peserta Didik Berdasarkan Bakat dan Minat 

1) Pengertian 

Potensi, bakat, dan minat merupakan modal yang dimiliki setiap individu 

untuk dapat mencapai apa yang diinginkannya. Karena faktor itu pula 

seseorang menjadi dirinya sendiri. Potensi yang merupakan kemampuan 

yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan menjadikan manusia 

selalu ingin berkembang. Bakat yang merupakan merupakan suatu 

kemampuan lebih yang ada pada diri manusia akan membuat manusia 

tersebut menjadi apa yang diinginkan dengan melatih bakat tersebut. 

Adapun minat yang merupakan sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh 

seseorang. Ketiga hal ini yang ada pada setiap individu yang merupakan 

pemberian atau bawaan dari lahirnya. Permasalahnnya sekarang adalah, 

apakah kita telah melakukan hal-hal yang menopang potensi, bakat, dan 

minat kita untuk berkembang atau belum. 

 

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan hal 

tersebut melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan berbagai kegiatan 

sekolah. Dalam hal ini lembaga pendidikanlah yang memiliki tugas untuk 

melakukan dengan merancang berbagai piranti dan kegiatan yang ada 

dalam proses pendidikan dalam suatu lembaga tersebut. Kurikulum 2013 

nampaknya memiliki perhatian yang cukup besar akan hal ini, karena itu 

dalam sosialisasi 2013 juga terdapat panduan mengembangkan diri yang 

pada dasarnya mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. 

 

2) Pengembangan diri  

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar kegiatan mata 

pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. 

Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan 

kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan 
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konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, 

kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra kurikuler. 

Di samping itu, untuk satuan pendidikan kejuruan, kegiatan pengembangan 

diri, khususnya pelayanan konseling ditujukan  guna pengembangan 

kreativitas dan karir. Untuk satuan pendidikan khusus, pelayanan konseling 

menekankan peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan 

khusus peserta didik. 

 

3) Tujuan Pengembangan Diri 

Tujuan umum pengembangan diri adalah untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri 

sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan 

perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi sekolah atau 

madrasah. 

 

Adapun tujuan khusus pengembangan diri adalah menunjang pendidikan 

peserta didik untuk mengembangkan beberapa hal, antara lain: (1) bakat, 

(2)  minat, (3)  kreativitas, (4) kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, 

(5) kemampuan kehidupan keagamaan, (6) kemampuan sosial, (7) 

kemampuan belajar, (8) wawasan dan perencanaan karir, (9) kemampuan 

pemecahan masalah, dan (10)  kemandirian. 

 

c. Potensi Peserta didik sesuai dengan bakat dan minat 

1) Pengertian 

Pendidikan merupakan proses dimana manusia dididik, dikembangkan, 

dan diharapkan mampu memenuhi kompetensi lulusan yang diharapkan. 

Pendidikan yang baik mampu mengembangkan berbagai macam potensi 

diri masing-masing siswa. Perbedaan potensi diri ini harus dapat dipahami 

dengan baik oleh guru maupun orangtua dalam proses mengembangkan 

potensi diri anak. 

 

2) Perkembangan Peserta Didik 

Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang 

diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya 
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diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Penyelengaraan pendidikan 

klasikal ini berarti memberlakukan sama semua tindakan pendidikan 

kepada semua peserta didik, walaupun diantara masing-masing mereka 

sangat berbeda. Oleh karena itu, yang harus mendapatkan perhatian di 

dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sifat-sifat dan kebutuhan umum 

remaja, seperti pengakuan akan kemampuannya, ingin untuk mendapatkan 

kepercayaan, kebebasan, dan semacamnya (Dadang : 2010). 

 

3) Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik Berdasarkan Bakat dan 

Minat  

Potensi diri peserta didik di asah di sekolah sejak dini, tanpa 

menghilangkan peran orang tua dalam proses pengembangan potensi diri 

peserta didik. Di sekolah guru sebagai ujung tombak pembelajaran 

mengajarkan berbagai ilmu dan ketrampilan kepada peserta didik. Sekolah 

Formal yang memiliki kurikulum menurut saya tidak efektif, karena setiap 

anak memiliki pola pikir dan potensi diri yang berbeda. Dalam kata lain 

kurikulum tidak bisa menjadi patokan dalam menjalankan proses 

pembelajaran. 

  

Potensi diri yang dimiliki masing-masing peserta didik seharusnya dapat 

disalurkan dengan baik oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan. 

Kegiatan belajar yang monoton akan membuat anak merasa bosan dengan 

proses belajar mengajar. Kegiatan Ekstrakurikuler dapat menjadi salah 

satu jalan untuk menyalurkan antara peserta didik dengan bakat dan minat 

masing-masing. Tidak harus mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler di sekolah, 

di tempat lain jika ada yang dirasa sesuai dengan bakat dan minat anak 

selayaknya orang tua dapat memfasilitasi anak untuk menyalurkan hoby 

yang sesuai dengan bakatnya . 

 

4) Mengenal  Bakat 

Bakat didefinisikan sebagai kemampuan alamiah atau bawaan untuk 

memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relative bisa bersifat 

umum (misalnya bakat intelektual umum) atau khusus (bakat akademis 

khusus). Bakat khusus disebut juga talent. Bakat memungkinkan 
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seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi 

diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan dorongan atau motivasi 

agar bakat itu dapat terwujud.  

 

Bakat yang dimiliki seseorang tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada 

orang yang berbakat pada ilmu alam, tetapi tidak berbakat pada ilmu 

sosial, ada yang berbakat di bidang olahraga, tetapi tidak berbakat di 

kesenian, ada yang berbakat di bidang kesenian, tetapi tidak berbakat di 

keterampilan. Bakat yang dimiliki seseorang merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar. 

 

d. Mengenal  Minat 

Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan menfokuskan 

diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas ( 

Hilgar & Slameto ; 1988 ; 59). 

 

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari 

perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain 

yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. (Maprare dan 

Slameto; 1988; 62). 

 

Jadi, dapat disimpulkan minat ialah suatu proses pengembangan dalam 

mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu 

kepada suatu kegiatan yang diminatinya 

 

e. Cara Mengembangkan Bakat dan Minat 

1) Perlu Keberanian 

Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, 

baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau 

yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar 

berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya, 

membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. 
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2) Perlu didukung Latihan 

Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan disini bukan saja dari segi 

kuantitasnya tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap 

usaha yang kelihatan secara fisik. 

 

3) Perlu didukung Lingkungan 

Lingkungan disini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, 

fasilitas, biaya dan kondisi sosial lainnya., yang turut berperan dalam usaha 

pengembangan bakat dan minat. 

 

4) Perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara 

mengatasinya. 

Disini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala 

yang ada, kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. 

Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya. 

 

f. Persamaan Bakat Dengan Minat 

Persamaan diantara bakat dan minat ini yaitu perlu adanya pengembangan 

melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi 

sesuatu yang nyata. Jadi tidak hanya sebatas kemampuan dan keinginan 

saja. Melainkan adanya kemajuan atau bentuk nyata dari apa yang dimiliki 

dan apa yang diminati. Jika hal tersebut diasah, maka akan menjadi sesuatu 

yang bermanfaat sekali untuk diri sendiri maupun lingkungan. Namun, apabila 

tidak diasah, maka hanya menjadi bakat dan minat yang terpendam. Tidak 

akan membuahkan hasil yang lebih dari hanya sekedar kemampuan dan 

keinginan saja 

 

g. Perbedaan Bakat Dengan Mjnat 

Perlu hati-hati bahwa BAKAT tidak selalu identik dengan MINAT. BAKAT yang 

tidak disertai dengan MINAT,maupun MINAT yang tidak disertai dengan 

BAKAT akan menimbulkan GAP. Bila orang tua tidak cukup cermat dengan 

hal ini,akan berdampak buruk bagi anak 
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h. Faktor yang mendukung untuk mengembangkan bakat & minat 

1) Faktor Intern 

a) Faktor Bawaan (Genetik) 

Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu 

dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang 

diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik 

maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang 

tuanya. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. 

Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, 

sequensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan 

dengan masalah spasial, non verbal, estetik dan artistic serta atletis. 

 

b) Faktor kepribadian 

Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis dimana perkembangan 

potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini 

akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan 

percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya (Ashar ; 2003). 

 

2) Faktor Ekstern 

a) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk 

mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan 

terbagi atas : 

i. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat 

anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan 

pertama dan paling penting bagi anak. (Sutiono ; 1998 ; 171). 

 

ii. Lingkungan sekolah 

Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar 

kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi 

pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan 

bakat anak dikembangkan secara intensif. 
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iii. Lingkungan sosial 

Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di 

lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya 

kepada masyarakat. 

 

2. Aktivitas Pemebelajaran 

Diskusi, tanya jawab, penugasan 

 

3. Latihan/Tugas 

Lakukan tugas yang ada dibawah ini sesuai dengan langkah-langkahnya 

a. Bentuk kelas menjadi 4 kelompok (@ 6 – 8 orang / kelompok) 

b. Diskusikan “strategi yang dilakukan oleh guru jika dalam mengajar  

menghadapi peserta didik yang memiliki berbagai macam potensi peserta 

didik 

b. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas! 

c. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi  

d. Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator 

 

4. Rangkuman 

Kegiatan pengembangan diri ditujukan untuk membantu peserta didik untuk 

mengaktualisasikan dirinya dengan mengembangakan minat, bakat, dan potensi 

yang dimilikinya untuk menjadi pribadi yang seimbang antara jasmani dan rohani. 

Hal ini dari perhatian pemerintah melalui undang-undang dan permen yang 

melandari kegiatan ini. 

 

Ada banyak macam kegiatan dalam melakukan pengembangan diri, antara lain 

melalui kegiatan layanan konseling dan kegiatan bakat serta minat bagi peserta 

didik di sekolah atau madrasah. Melalui layanan konseling peserta didik dapat 

diarahkan kepada apa yang menjadi keinginannya dan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya secara  pribadi maupun kelompok. 
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Dalam melakukan pengembangan diri bagi peserta didik, konselor, guru dan juga 

tenaga kependidikan hendaknya memerhatikan kebutuhan-kebutuhan individual 

para peserta didik sehingga mudah untuk diarahkan dan ditingkatkan dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya sesuai dengan kebutuhannya. 

 

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

a. Balikan 

1) Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan 

belajar ini ? 

2) Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan 

belajar ini ? 

3) Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan 

materi kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ? 

4) Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ? 

5) Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar 

ini? 

 

b. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa 

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum 

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi 

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: BEKAL AJAR AWAL 

PESERTA DIDIK  

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat :  

1. Mengidentifikasi sikap awal perserta didik sesuai mata pelajaran yang diampu 

2. Mengidentifikasi pengetahuan awal perserta didik sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

3. Mengidentifikasi keterampilan awal perserta didik sesuai mata pelajaran yang 

diampu 

4. Pemanfaatan identifikasi bekal ajar peserta didik untuk menyusun program 

pembelajaran 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta; 

1. Sikap awal peserta didik diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran yang 

diampu  

2. Pengetahuan awal peserta didik diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran 

yang diampu  

3. Keterampilan awal peserta didik diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran 

yang diampu  

4. Hasil identifikasi bekal ajar awal dimanfaatkan untuk penyusunan program 

pembelajaran 

C. Uraian materi 

1. Judul Materi : Bekal Ajar Awal Peserta Didik 

a. Bekal Ajar diidentifikasi berdasarkan Sikap Awal 

1) Pengertian Sikap Awal 

Sikap awal  peserta didik merupakan salah satu variabel didefenisikan 

sebagai aspek-aspek atau kualitas perseorangan peserta didik. Aspek 

ini bisa berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, 

kemampuan berfikir yang telah dimiliki peserta didik. 
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2) Identifikasi Sikap Awal 

Pengalaman belajar merupakan proses yang dinamis dan kompleks 

dalam keseharian hidup manusia, sehingga terus ditingkatkan secara 

skala waktu dan kualitas maupun kuantitas. Beberapa hal yang harus 

ditelaah dan diteliti terlebih dahulu tentang keadaan dasar atau sikap 

dasar atau kemampuan yang telah ada sebelum adanya proses belajar. 

hal ini diharapkan atau bertujuan agar para pendidik mampu mengukur 

pencapaian tujuan belajar yang dilakukan dilihat dari segi proses dan 

hasil. 

 

Dalam proses pengamatan ini, ada beberapa hal yang patut 

diperhatikan sebagai suatu perhatian yang lebih khusus diantaranya : a. 

Faktor-faktor akademis b. Faktor-faktor sosial c. Kondisi belajar 

 

Adapun sikap awal peserta didik menurut Goleman,Daniel (2000) 

dikelompokkan ke dalam delapan kelas yaitu :  

a) Belajar isyarat (signal learning). Yaitu belajar dimana tidak semua 

reaksi sepontan manusia menimbulkan respon.dalam konteks inilah 

signal learning terjadi. Contohnya yaitu seorang guru yang 

memberikan isyarat kepada muridnya yang gaduh dengan bahasa 

tubuh tangan diangkat kemudian diturunkan. 

b) Belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang 

tepat terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan 

penguatan (reinforcement) sehingga terbentuk perilaku tertentu 

(shaping). Contohnya yaitu seorang guru memberikan suatu bentuk 

pertanyaan atau gambaran tentang sesuatu yang kemudian 

ditanggapi oleh muridnya. Guru memberI pertanyaan kemudian 

peserta didik menjawab.  

c) Belajar merantaikan (chaining). Tipe ini merupakan belajar dengan 

membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk 

rangkaian gerak dalam urutan tertentu. Contohnya yaitu pengajaran 

tari atau senam yang dari awal membutuhkan proses-proses dan 

tahapan untuk mencapai tujuannya.  
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d) Belajar asosiasi verbal (verbal Association). Tipe ini merupakan 

belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu obyek yang berupa 

benda, orang atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam 

urutan yang tepat. Contohnya yaitu Membuat langkah kerja dari suatu 

praktek dengan bntuan alat atau objek tertentu. Membuat prosedur 

dari praktek kayu. 

e) Belajar membedakan (discrimination). Tipe belajar ini memberikan 

reaksi yang berbeda–beda pada stimulus yang mempunyai 

kesamaan. Contohnya yaitu seorang guru memberikan sebuah 

bentuk pertanyaan dalam berupa kata-kata atau benda yang 

mempunyai jawaban yang mempunyai banyak versi tetapi masih 

dalam satu bagian dalam jawaban yang benar. Guru memberikan 

sebuah bentuk (kubus) peserta didik  menerka ada yang bilang 

berbentuk kotak, seperti kotak kardus, kubus, dsb. 

f) Belajar konsep (concept learning). Belajar mengklasifikasikan 

stimulus, atau menempatkan obyek- obyek dalam kelompok tertentu 

yang membentuk suatu konsep. (konsep : satuan arti yang mewakili 

kesamaan ciri). Contohnya yaitu memahami sebuah prosedur dalam 

suatu praktek atau juga teori. Memahami prosedur praktek uji bahan 

sebelum praktek, atau konsep dalam kuliah mekanika teknik. 

g) Belajar dalil (rule learning). Tipe ini meruoakan tipe belajar untuk 

menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan 

beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan 

dalam bentuk kalimat. Contohnya yaitu seorang guru memberikan 

hukuman kepada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas yang 

merupakan kewajiban peserta didik, dalam hal itu hukuman diberikan 

supaya peserta didik tidak mengulangi kesalahannya.  

h) Belajar memecahkan masalah (problem solving). Tipe ini merupakan 

tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk 

memecahkan masalah, sehingga terbentuk kaedah yang lebih tinggi 

(higher order rule). Contohnya yaitu seorang guru memberikan kasus 

atau permasalahan kepada peserta didik untuk memancing otak 

mereka mencari jawaban atau penyelesaian dari masalah tersebut. 
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Dalam mengenal dan mengetahui sikap awal dan karakteristik peserta 

didik biasanya diterapkan dalam beberapa hal, yaitu: 

a) Secara langsung dengan menggunakan metode-metode tertentu 

dengan melakukan pengambilan data yang ada dilapangan, baik 

melalui pengumpulan data, observasi dan sebagainya.  

b) Secara tidak langsung melalui orang-orang terdekat dari peserta didik 

yang bersangkutan.  

c) Dan juga bisa dilakukan melalui lingkungan peserta didik  yang 

bersangkutan. 

 

Adapun metode sederhana yang kiranya dapat dilakukan sebagai 

latihan dalam menganalisis sikap dan karakteristik peserta didik, 

sebagai berikut :  

a) Kumpulkanlah data sikap awal peserta didik dari sampel. Di samping 

data dari orang- orang yang dekat dengan sasaran, diperlukan pula 

data dari sampel sasaran itu sendiri dengan bentuk self-report. 

Ikutilah langkah-langkah sebagai berikut: 

 Tulislah kembali perilaku khusus yang telah berhasil Anda buat 

dalam analisis intruksional;   

 Atas dasar perilaku khusus tersebut, buatlah skala penilaian dalam 

bentuk skala Likert (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju); 

 Berilah pengantar cara mengisi skala penilaian tersebut dan 

perbanyak secukupnya;  

 Berikan skala penilaian tersebut kepada sejumlah orang yang 

dapat mewakili populasi sasaran. Jumlahnya juga tergantung dari 

besarnya populasi sasaran. Yang paling penting diperhatikan 

adalah orang-orang tersebut memang memiliki ciri seperti populasi 

sasaran, sehingga dapat dipandang sebagai sampel yang 

representative; 

 Kumpulkan hasil isian tersebut 

b) Kumpulkanlah data sikap awal peserta didik dengan mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut:  
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 Buatlah daftar pertanyaan atau kuisioner tentang sikap  awal  

peserta didik seperti;  

 Tempat kelahiran dan tempat dibesarkan;  

 Pekerjaan atau bidang pengetahuan yang menjadi keahliannya 

atau dicita-citakan untuk menjadi bidang keahliannya;  

 Kesenangan (hobi);  

 Bahasa sehari-hari dan bahasa asing yang dikuasai;  

 Alat-alat audio-visual yang dimiliki di rumah atau biasa digunakan 

sehari-hari; dan lain-lain yang dianggap penting bagi 

pengembangan desain instruksional.  

 Berikanlah kuisioner tersebut kepada sejumlah sampel yang dapat 

mewakili populasi sasaran; 

 Kumpulkan hasilnya. 

c) Analisislah hasil pengumpulan data untuk menentukan sikap awal 

yang telah dikuasai. Kelompokkan sikap yang mendapat nilai cukup 

dan di atasnya. Pisahkan dari sikap  yang masih sedang, kurang atau 

buruk. 

d) Buatlah garis batas antara kedua kelompok perilaku tersebut pada 

bagan hasil analisis instruksional untuk menunjukkan dua hal sebagai 

berikut:  

 Sikap yang ada di bawah garis batas adalah perilaku yang telah 

dikuasai oleh populasi sasaran sampai tingkat cukup dan baik. 

Sikap ini tidak akan diajarkan kembali kepada peserta didik;  

 Sikap yang ada di atas garis batas adalah sikap yang belum 

dikuasai oleh populasi sasaran atau baru dikuasai sampai tingkat 

sedang, kurang, dan buruk. Sikap-sikap tersebut akan diajarkan 

kepada peserta didik.    

e) Susunlah urutan sikap yang ada di atas garis batas untuk dijadikan 

pedoman dalam menentukan urutan materi pelajaran.  

f) Tafsirkanlah data tentang karakteristik peserta didik untuk 

menggambarkan hal sebagai berikut:  

 Lingkungan budaya;  

 Pekerjaan atau bidang pengetahuan yang menjadi keahlian;  
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 Kesenangan (hobi);  

 Bahasa yang dikuasai;  

 Alat audio visual yang dimiliki atau yang biasa digunakan sehari-

hari;  

 dan lain-lain.        

Data tentang sikap peserta didik untuk digunakan dalam menyusun 

strategi pembelajaran pada tahap selanjutnya. 

 

b. Bekal Ajar diidentifikasi berdasarkan Pengetahuan Awal 

1) Pengertian Identifikasi Pengetahuan Awal Peserta Didik 

Identifikasi kemampuan awal peserta didik adalah salah satu upaya 

para guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang; 

tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan peserta didik, 

berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. Tahapan ini 

dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan seperti; 

peserta didik, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan/ 

pembelajaran tertentu yang akan diikuti peserta didik. 

 

2) Tujuan mengidentifikasi pengetahuan awal 

Tujuan Identifikasi kemampuan awal peserta didik adalah salah satu 

upaya para guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman 

tentang; tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan peserta 

didik, berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. 

Tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan 

seperti; peserta didik, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan/ 

pembelajaran tertentu yang akan diikuti peserta didik. 

 

Tujuan Identifikasi untuk : 

a) Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan 

dengan pengetahuan awal peserta didik  sebelum mengikuti 

program pembelajaran tertentu. 



29 
 

b) Menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta 

kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan 

program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka. 

c) Menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan 

tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan 

awal peserta didik. 

 

c. Bekal Ajar diidentifikasi berdasarkan Keterampilan Awal 

1) Pengertian keterampilan awal peserta didik 

Pengertian identifikasi keterampilan Awal peserta didik adalah 

Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan 

pembelajaran merupakan pendekatan untuk mengetahuan kondisi 

keteramiplan yang dimiliki peserta didik  apa adanya . 

 

2) Tujuan dan manfaat identifikasi keterampilan awal 

Tujuan Identifikasi keterampilan awal peserta didik adalah salah satu 

upaya para guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman 

tentang; tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan peserta 

didik, berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. 

Tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan 

seperti; peserta didik, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan/ 

pembelajaran tertentu yang akan diikuti peserta didik. 

 

Manfaat Identifikasi keterampilan awal peserta didik: 

a. Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan 

dengan keterampilan awal peserta didik sebelum mengikuti 

program pembelajaran tertentu. 

b. Menyeleksi tuntutan, bakat, minat, keterampilan, serta 

kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan 

program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka. 

c. Menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan 

tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan 

awal peserta didik. 
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d. Hasil identifikasi bekal ajar awal dimanfaatkan untuk penyusunan 

program pembelajaran 

Belajar merupakan proses mengarahkan daya upaya dan potensi yang 

ada pada setiap individu mulai dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, 

tentunya pada tahap ini menuju pada hal yang positif. Yaitu untuk 

mencapai perubahan tingkah laku  dari hal yang negatif menjadi positif. 

Sebelum mengoptimalkan dalam proses belajar,  hal perlu diketahui 

yaitu mengetahui sejauh mana sikap, pengetahuan, keterampilan yang 

diperoleh peserta didik sebelum mereka menerima pengetahuan yang 

baru 

 

Pemilihan Strategi dan Metode Pembelajaran  didasarkan pada 

pengetahuan, keterampilan dan sikap  awal peserta didik. dapat 

membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran 

yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan 

pengetahuan, keteraampilan, sikap dan keunikan individu, jenis belajar 

dan gaya belajar dan tingkat perkembangan yang sedang dialami  

peserta didik. 

 

Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya 

diturunkan ke dalam Strategi Pembelajaran. Newman dan Logan (Abin 

Syamsuddin Makmun, 2003) mengemukakan unsure- unsur strategi dari 

setiap usaha, yaitu: 

1) Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (out 

put) dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan 

mempertimbangkan aspirasi pemakai lulusan yang memerlukannya. 

2) Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way) 

yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 

3) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (steps) yang 

akan dtempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 

4) Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criteria) dan patokan 

ukuran (standard) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan 

(achievement) usaha. 
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5) Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur 

tersebut adalah: 

6) Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni 

perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. 

7) Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran 

yang dipandang paling efektif. 

8) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, 

metode dan teknik pembelajaran. 

9) Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan 

atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. 

 

2. Aktivitas Pemebelajaran : 

Kerja Kelompok, Diskusi, Mengerjakan Tugas 

 

3. Latihan/Tugas :  

Diskusikan dalam kelompok  (Waktu : 15 menit ) 

Bagaimana merencanakan program pembelajaran dan strategi pembelajaran 

berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap awal yang dimiliki oleh 

peserta didik . 

 

4. Rangkuman: 

Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan  

pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik  apa adanya 

dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik 

tersebut. Karena itu, kegiatan menganalisis pengetahuan awal peserya didik 

merupakan proses untuk mengetahui pengetahuan yang dikuasai peserta 

didik sebelum mengikuti proses  pembelajaran, bukan untuk menentukan 

kemampuan pra-syarat dalam rangka menyeleksi pesera didik sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. Konsekuensi digunakannya cara ini adalah 

titik mulai suatu kegiatan  belajar tergantung kepada perilaku awal peserta 

didik. Karakteristik peserta didik merupakan salah satu variabel dari kondisi  

pengajaran. Variabel ini didefenisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas  

peserta didik. Aspek-aspek ini bisa berupa bakat, minat, sikap, motivasi 

belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir dan kemampuan awal ( hasil 
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belajar ) yang telah dimilikinya. Karakteristik peserta didik akan amat 

berpengaruh dalam pemilihan setrategi pengelolaan, yang berkaitan dengan 

bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi 

pengajaran, agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

 

Perilaku yang akan diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan 

instruksional khusus atau TIK. 

 

Kegiatan ini memberi manfaat: 

a. Untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan 

petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran; 

b. Hasil kegiatan mengidentifikasi sikap,pengetahuan dan keterampilan  awal 

peserta didik akan merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan 

strategi dan sistem instruksional yang sesuai untuk peserta didik. 

 

Cara melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Dilakukan di waktu awal sebelum menyusun instruksional pengajaran; 

c. Teknik yang digunakan dapat dengan tes, interview, observasi, dan 

kuisioner; 

d. Dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran atau orang-orang yang dianggap 

paham dengan kemampuan peserta didik. 

 

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

a. Balikan 

1) Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi 

kegiatan belajar ini ? 

2) Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar 

kegiatan belajar ini ? 

3) Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan 

materi kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ? 

4) Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ? 

5) Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan 

belajar ini? 
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b. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa 

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum 

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi 

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: KESULITAN 

BELAJAR PESERTA DIDIK 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat : 

1. Mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar peserat didik berdasar faktor 

internal ((psikologis & fisiologis) 

2. Mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar peserat didik berdasar faktor 

eksternal (sosial & non sosial) 

3. Pemanfaatan hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam program 

perbaikan (remidial) 

4. Pemanfaatan hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam program 

pengayaan 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta; 

1. Penyebab kesulitan belajar peserta didik diidentifikasi berdasarkan faktor 

internal (psikologis & fisiologis) 

2. Penyebab kesulitan belajar peserta didik diidentifikasi berdasarkan faktor 

eksternal (sosial & non sosial) 

3. Hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik dimanfaatkan dalam program 

perbaikan (remedial) 

4. Hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik dimanfaatkan dalam program 

pengayaan 

C. Uraian materi 

1. Judul Materi :  Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Pengertian Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar yang didefenisikan oleh The United States Office of 

Education (USOE) yang dikutip oleh Abdurrahman (2003 : 06) menyatakan 

bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari 
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proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan 

bahasa ajaran atau tulisan. 

 

Di samping defenisi tersebut, ada definisi lain yang yang dikemukakan oleh 

The National Joint Commite for Learning Dissabilites (NJCLD) dalam 

Abdurrahman (2003 : 07) bahwa kesulitan belajar menunjuk kepada suatu 

kelompok kesulitan yang didefenisikan dalam bentuk kesulitan nyata dalam 

kematian dan penggunan kemampuan pendengaran, bercakap-cakap, 

membaca, menulis, menalar atau kemampuan dalam bidang studi 

matematika. 

 

a. Penyebab kesulitan belajar peserta didik berdasarkan faktor internal 

(psikologis & fisiologis) 

1) Faktor Fisiologis 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar peserta didik ini 

berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf ataupun 

bagian-bagiantubuh lain. Para guru harus menyadari bahwa hal yang 

paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf 

dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali 

informasi yang sudah disimpan. Kalau ada bagian yang tidak beres pada 

bagian tertentu dari otak seorang peserta didik, maka dengan sendirinya si 

siswa akan mengalami kesulitan belajar. Bayangkan kalau sistem syaraf 

atau otak anak kita karena sesuatu dan lain hal kurang berfungsi secara 

sempurna. 

 

2) Faktor Psikologis 

Faktor –faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat 

mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama 

mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi , minat, 

sikap dan bakat. 

 

3) Kecerdasan  / Intelegensia Peserta Didik  

Pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik 

dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan 
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lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan 

hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh 

lainnya. Namun bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak 

merupakan organ yang penting dibandingkan organ yang lain, karena 

fungsi otak itu sebagai organ pengendali tertinggi (executive control) dari 

hampir seluruh aktivitas manusia. 

 

b. Berdasar Aspek sosial dan non sosial (Faktor Eksternal) 

1) Berdasar Aspek Sosial 

Yang termasuk lingkungan sosial adalah pergaulan peserta didik dengan 

orang lain disekitarnya, sikap dan perilaku orang disekitar peserta didik dan 

sebagainya. Lingkungan sosial yang banyak mempengaruhi kegiatan 

belajar ialah orangtua dan keluarga peserta didik  itu sendiri. Sifat-sifat 

orangtua, peraktk pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, semuanya 

dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegitan belajar dan 

hasil yang dicapai oleh siswa. 

2) Lingkungan sekolah 

Seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat memengaruhi 

proses belajar seorang peserta didik. Hubungan harmonis antra ketiganya 

dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk belajar lebih baikdisekolah. 

Perilaku yang simpatik dan dapat menjadi teladan seorang guru atau 

administrasi dapat menjadi pendorong bagi peserta didik untuk belajar. 

3) Lingkungan masyarakat.  

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal peserta didik akan 

memengaruhi belajar peserta didik. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak 

pengangguran dan anak terlantar juga dapat memengaruhi aktivitas belajar 

peserta didik, paling tidak peserta didik kesulitan ketika memerlukan teman 

belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum 

dimilkinya. 

4) Lingkungan keluarga.  

Lingkungan ini sangat memengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan 

keluarga, sifat-sifat orangtua, demografi keluarga (letak rumah), 

pengelolaankeluarga, semuannya dapat negati dampak terhadap aktivitas 

belajar peserta didik. Hubungan anatara anggota keluarga, orangtua, anak, 
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kakak, atau adik yang harmonis akan membantu peserta didik melakukan 

aktivitas belajar dengan baik. 

 

c. Faktor penyebab  kesulitan belajar peserta didik diidentifikasi berdasarkan 

pencapaian kompetensi mata pelajaran yang diampu pencapaian 

kompetensi mata pelajaran yang diampu 

1) Pengertian Belajar 

Sebelum membahas mengenai penyebab kesulitan kesulitan belajar, akan 

lebih jelas jika kita memahami terlebih dahulu pengertian belajar dan 

kesulitan belajar beserta penyebabnya. 

Belajar merupakan suatu perubahan dalam diri seseorang yang terjadi 

karena pengalaman. Menurut C.T. Morgan dalam Introduction to Psycology 

(1961) merumuskan belajar sebagai “suatu perubahan yang relative 

menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu” 

(Sobur, 2003: 219). Jadi bisa disimpulkan bahwa belajar sangat erat 

kaitannya dengan perubahan tingkah laku seseorang. Akan tetapi 

perubahan yang bukan terjadi karena adanya proses-proses belajar tidak 

dapat dikatakan sebagai belajar. Perubahan selain belajar antara lain 

karena adanya proses fisiologis (misal: sakit) dan perubahan terjadi karena 

adanya proses-proses pematangan (misal : bayi yang mulai dapat 

berjalan). 

 

2) Pengertian Kesulitan Belajar 

Untuk memperjelas tentang kesulitan belajar , penulis akan memaparkan 

beberapa pengertian menurut pendapat para ahli sebagai berikut : 

Kesulitan Belajar Kesulitan belajar yang didefenisikan oleh The United 

States Office of Education (USOE) yang dikutip oleh Abdurrahman 

(2003:06) menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan 

dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup 

pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan. 

 

d. Mengidentifikasi Kecakapan Peserta Didik yang memerlukan perbaikan 

Konsep identifikasi masalah kesulitan belajar 
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Sebelum mengidentifikasi kecakapan atau masalah kesulitan belajar peserta 

didik, guru sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu mengenali gejala dengan 

cermat  terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya 

kesulitan belajar yang melanda peserta didik tersebut. Upaya ini disebut 

diagnosis yang bertujuan menetapkan “jenis penyakit” yakni jenis kesulitan 

belajatr peserta didik yang memerlukan perbaikan. 

 

e. Remedial  dan program pengayaan 

Remedial merupakan suatu treatmen atau bantuan untuk mengatasi kesulitan 

belajar. Berikut adalah beberapa program asesmen yang bisa dijalankan atau 

dijadikan acuan dalam melakukan pengajaran remedial. Yang antara lain 

dalam bidang berhitung, membaca pemahaman dan menulis. 

 

Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang dieberikan kepada peserta didik 

yang telah mencapai ketentuan dalam belajar yang diamaksudkan untuk 

menambah wawasan atau memeperluas pengetahuannya dalam materi 

pelajaran yang telah dipelajarinya. Disamping itu pembelajaran pengayaan 

bisa diartikan memberikan  pemahaman yang lebih dalam dari pada sekedar 

standar kompetensi dalam kurikulum. 

 

Adapun tujuan pengayaan selain untuk meningkatakan pemahaman dan 

wawasan tehadap materi yang sedang atau telah dipelajarinya juga agar 

peserta didik dapat belajar secara optimal baik dalam hal pendaya gunaan 

kemampuannya maupun perolehan dari hasil belajar 

 

2. Aktivitas Pemebelajaran : 

Membaca, mengerjakan tugas 

 

3. Latihan/Tugas : 

Kegiatan Individu 

Buatlah rangkuman dari  materi pokok  4 kegiatan belajar   sub. materi 1 dan 

sub. materi 2! Hasilnya serahkan kepada fasilitator. 
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4. Rangkuman : 

Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses 

psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran 

atau tulisan. 

 

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu biasa dikenal dengan 

sebutan prestasi rendah/kurang (under achiever). Peserta didik ini tergolong 

memiliki IQ tinggi tetapi prestasi belajarnya rendah (di bawah rata-rata kelas). 

 

Dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar ialah suatu keadaan dimana 

peserta didik tidak dapat menyerap pelajaran dengan sebagaimana mestinya.  

 

Dalam pembelajaran remedial diperlukan untuk menyebuhkan atau membuat 

baik materi dari pelajaran yang dikiranya sulit untuk dipahami, maka siswa 

harus mengulang materi tersebut untuk membuat siswa tersebut paham 

dengam materinya. Tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah 

membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang 

telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Terdapat 6 

fungsi dalam pembelajaran remedial yaitu fungsi korektif, fungsi emahaman, 

fungsi penyesuaian, fungsi pengayaan, fungsi akselerasi, fungsi terapeutik. 

 

Dalam pembelajaran pengayaan yaitu suatu kegiatan yang diberikan kepada 

siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya 

secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya, kegiatan 

pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan 

dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat 

perkembangan yang optimal. Terdapat 3 faktor dalam pembelajaran 

pengayaan yaitu  faktor siswa, faktor manfaat edukatif, faktor waktu. 

 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan remedial yaitu Analisis 

hasil diagnosis, Identifikasi penyebab kesulitan, Penyusunan rencana dan 

Pelaksanaan kegiatan. Sedangkan langkah-langkah untuk pelaksanaan 
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pembelajaran pengayaan yaitu Identifikasi Kelebihan Kemampuan Belajar dan 

Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan. 

 

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut : 

a. Balikan  

1) Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi 

kegiatan belajar ini ? 

2) Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar 

kegiatan belajar ini ? 

3) Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan 

materi kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ? 

4) Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ? 

5) Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan 

belajar ini? 

 

b. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa 

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum 

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi 

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kegiatan pembelajaran modul ini memberikan informasi tentang pemahaman 

karakteristik peserta didik, identifikasi potensi peserta didik, identifikasi belajar 

peserta didik dan identifikasi kesulitan belajar peserta ddidik. Dalam modul ini 

memberikan informasi kepada guru harus memiliki kemampuan mendesain 

program, menguasai materi pelajaran, mampu menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif, terampil memanfaatkan media dan memilih sumber, memahami cara 

atau metode yang digunakan sesuai kebutuhan dari karakteristik anak. 

 

Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan  pembelajaran 

merupakan pendekatan menerima peserta didik  apa adanya dan menyusun 

sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut. Karena itu, 

kegiatan menganalisis pengetahuan awal peserya didik merupakan proses untuk 

mengetahui pengetahuan yang dikuasai peserta didik sebelum mengikuti proses  

pembelajaran, bukan untuk menentukan kemampuan pra-syarat dalam rangka 

menyeleksi pesera didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Konsekuensi 

digunakannya cara ini adalah titik mulai suatu kegiatan  belajar tergantung 

kepada perilaku awal peserta didik. Karakteristik peserta didik akan amat  

berpengaruh dalam pemilihan setrategi pengelolaan, yang berkaitan dengan  

bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi  

pengajaran, agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

 

Perilaku yang akan diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan 

instruksional, kegiatan ini memberi manfaat: 

a. Untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk 

dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran; 

b. Hasil kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa akan 

merupa-kan salah satu dasar dalam mengembangkan sistem instruksional 

yang sesuai untuk siswa. 

Cara melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Dilakukan di waktu awal sebelum menyusun instruksional pengajaran; 



44 
 

b. Teknik yang digunakan dapat dengan tes, interview, observasi, dan kuisioner; 

c. Dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran atau orang-orang yang dianggap 

paham dengan kemampuan peserta didik 

 

Faktor- faktor yang mempengaruhi proses belajar terdiri atas faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini 

meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal yang 

memengaruhi balajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor 

lingkungan sosial dan factor lingkungan nonsosial. 

 

Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik individu. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang 

dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama 

mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan peserta didik , motivasi, minat, 

sikap dan bakat. 

 

Faktor-faktor eksternal yang meliputi lingkungan social diantaranya faktor 

sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sedangkan faktor eksternal lingkungan non-

sosial diantaranya lingkungan alamiah, instrumental, dan mata pelajaran. 

Peranan guru sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran, selain 

sebagai nara sumber guru juga merupakan pembimbing dan pengayom bagi 

para peserta didik yang ada dalam suatu kelompok belajar. 

 

Pada hakikat proses belajar mengajar, pembelajaran merupakan proses 

komunikasi, maka pembelajaran seyogyanya tidak atraktip melainkan harus 

demokrasi. Peserta didik harus menjadi subjek belajar, bukan hanya menjadi 

pendengar setia atau pencatat yang rajin, tetapi siswa harus aktif dan kreatif 

dalam berbagai pemecahan masalah. Dengan demikian guru harus dapat 

memilih dan menentukan pendekatan dan metode yang disesuaikan dengan 

kemampuannya, kekhasan bahan pelajaran, keadaan sarana dan keadaan 

peserta didik 
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B. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai 

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80.  

C. Evaluasi 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan seksama soal berikut ini 

2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar  

 

Soal : 

1. Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah ………………….. 

A. Individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 

pembelajaran 

B. individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan  

C. individu yang sedang  dalam proses perencanaan pendidikan dan 

pengajaran 

D. individu yang sedang berada dalam proses pendidikan dan 

perkembangan  

 

2. Perubahan –perubahan yang terjadi pada aspek fisik  peserta didik meliputi  

…. 

A. perubahan ukuran badan, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri 

kelamin utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder) 

B. perubahan ukuran tubuh ,perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri 

kelamin utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder) 

C. perubahan bentuk badan ,perubahan proporsi tubuh, munculnya ukuran 

kelamin utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder) 

D. perubahan tubuh ,perubahan proporsi tubuh, munculnya ukuran kelamin 

utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder) 
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3. Secara Umum karakteristik peserta didik adalah ………… 

A. gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh usia, gender, dan 

latar belakang yang telah dibawa sejak lahir dan dari lingkungan sosialnya 

untuk menantukan kualitas hidupnya 

B. gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh lingkungan, dan, 

latar belakang yang telah dibawa sejak lahir dan dari orang tua untuk 

menantukan kualitas hidupnya 

C. gaya hidup kelompok secara umum yang dipengaruhi oleh gender, dan 

latar belakang yang telah dibawa sejak lahir dan dari lingkungan sosialnya 

untuk menantukan kualitas hidupnya 

D. gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh usia, dan gender, 

yang telah dibawa sejak lahir dan dari lingkungan keluarga untuk 

menantukan kualitas hidupnya 

 

4. Potensi peserta didik adalah …. 

A. kapasitas atau kemampuan dan karakteristiki ndividu yang berhubungan 

dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan 

dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri 

peserta didik 

B. kapasitas dan  keterampilan serta karakteristik individu yang berhubungan 

dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan 

atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri 

peserta didikindividu yang sedang  dalam proses perencanaan pendidikan 

dan pengajaran 

C. kapasitas atau kompetensi dan karakteristik individu yang berhubungan 

dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan 

atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri 

peserta didik 

D. kapasitas atau kemampuan dan karakteristik individu yang berhubungan 

dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan 

atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri 

peserta didik 
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5. Kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan 

ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Kemampuan yang terlatih ini akan 

menjadi suatu kecakapan, keahlian, dan ketrampilan dalam bidang tertentu 

adalah …. 

A. Potensi diri 

B. Potensi individu 

C. Potensi kelompok 

D. Potensi manusia 

 

6.  Pengertian menganalisiis pengetahuan Awal peserta didik adalah …………… 

A. Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan 

pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik  apa 

adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta 

didik tersebut 

B. Kegiatan menelaah pengetahuan awal dalam 

pengembangan  pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta 

didik  apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar 

keadaan peserta didik tersebut 

C. Kegiatan mengidentifikasi pengetahuan awal dalam 

pengembangan  pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta 

didik  apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar 

keadaan peserta didik tersebut 

D. Kegiatan mengukur pengetahuan awal dalam 

pengembangan  pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta 

didik  apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar 

keadaan peserta didik tersebut 

 

7. Langkah-Langkah identifikasi Pengetahuan Awal adalah …….. 

A. melakukan observasi, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar 

strategi  karakteristik peserta didik 

B. melakukan pengamatan, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar 

strategi  karakteristik peserta didik 

C. melakukan dokumentasi, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar 

strategi  karakteristik peserta didik 
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D. melakukan simulasi, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar strategi  

karakteristik peserta didik 

 

8. Sikap awal peserta didik menurut Gagne dikelompokkan ke dalam 

delapankelas yaitu :  

A. belajar langsung, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar asosiasi 

verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar 

memecahkan masalah 

B. belajar isyarat, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar asosiasi 

verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar 

memecahkan masalah 

C. belajar membedakan, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar 

asosiasi verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan 

belajar memecahkan masalah 

D. belajar demonstrasi, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar 

asosiasi verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan 

belajar memecahkan masalah 

 

9. Apa yang dimaksudkan dengan kesulitan belajar ….. 

A. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap pelajaran 

dengan sebagaimana mestinya  

B. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap pengetahuan 

dengan sebagaimana mestinya  

C. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap keterampilan 

dengan sebagaimana mestinya  

D. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap pengetahuan 

dan keterampilan dengan sebagaimana mestinya  

 

10. Aspek yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik adalah …….. 

A. aspek  fisiologis , psikologis, aspek sosial dan non sosial 

B. aspek  lingkungan , gender, aspek sosial dan non sosial 

C. aspek  keturunan , psikologis, aspek sosial dan non sosial 

D. aspek  gender , psikologis, aspek sosial dan non sosial 
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D. Kunci Jawaban 

1. A 

2. B 

3. A 

4. A 

5. A 

6. B 

7. A 

8. B 

9. A 

10. A 
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GLOSARIUM 

Emosi adalah suatu perasaan (afek) yang mendorong individu untuk merespon 

atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun 

dari luar dirinya 

Faktor Fisik adalah  dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu diperhatikan 

sarana dan prasarana yang ada jangan sampai menimbulkan gangguan pada 

peserta didik. Misalnya: tempat didik yang kurang sesuai, ruangan yang gelap 

dan terlalu sempit yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan 

Faktor Psikososial adalah perkembangan emosi peserta didik sengat erat 

kaitannya dengan faktor-faktor: perubahan jasmani, perubahan dalam 

hubungannya dengan orang tua, perubahan dalam hubungannya dalam teman-

teman, perubahan pandangan luar (dunia luar) dan perubahan dalam 

hubungannya dengan sekolah 

Faktor Sosial-Kulture adalah faktor problem yang dialaminya peserta didik, 

yang berakibat mereka melepaskan diri dari orang tua dan mengarahkan 

perhatiannya pada lingkuan di luar keluarganya untuk bergabung dengan teman 

sekebudayaannya, guru dan sebagainya. Lingkungan teman memegang peranan 

dalam kehidupan remaja. 

Faktor akademis adalah jumlah siswa yang dihadapi di dalam kelas, rasio guru 

dan peserta didik  menentukan kesuksesan belajar. Di samping itu, indeks 

prestasi, tingkat inteligensi siswa juga tidak kalah penting. 

Faktor Sosial adalah hubungan kedekatan sesama siswa dan keadaan ekonomi 

peserta didik  itu sendiri mempengaruhi pribadi siswa tersebut 

Inomasi adalah mengembangkan konsep atau barang yang sudah ada menjadi 

ditambah sesua asesoris 

Intelligensi adalah kemampuan untuk mengarahkan fikiran atau tindakan, 

kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut dilaksanakan, 

dan kemampuan untuk mengeritik diri sendiri atau melakukan autocriticsm 

Karakteristik peserta didik adalah  orang yang menerima pengaruh dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan 
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Kreaktifitas adalah menenukan susesuatu dari yang belum ada menjadi ada 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang kita gunakan untuk membuat 

kebaikan, kebenaran, keindahan dan kasih sesama dalam hidup kita.. 

Kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshall adalah 

kecerdasan tertinggi. Kunci dari kecerdasan spiritual adalah mengetahui nilai dan 

tujuan terdalam diri kita. 

Karakteristik peserta didik menurut Binet Simon adalah memperoleh informasi 

yang lengkap dan akurat berkenaan dengan keterampilan awal peserta didik 

sebelum mengikuti program pembelajaran tertentu, menyeleksi tuntutan, bakat, 

minat, keterampilan, serta kecenderungan peserta didik berkaitan dengan 

pemilihan program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka, 

menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu yang 

perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. 

Keterampilan awal (Entry Behavior) adalah keterampilan yang telah diperoleh 

peserta didik sebelum dia memperoleh keterampilan terminal tertentu yang baru 

Pengertian menganalisiis pengetahuan Awal peserta didik adalah Kegiatan 

menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan  pembelajaran 

merupakan pendekatan menerima peserta didik  apa adanya dan menyusun 

sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut 

Peserta didik adalah  unsur penting dalam kegiatan interaksi edukatif karena 

sebagai pokok persoalan dalam semua aktifitas pembelajaran . 

Psikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat besar manfaatnya bagi 

kehidupan manusia 

Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang dieberikan kepada peserta didik 

yang telah mencapai ketentuan dalam belajar yang diamaksudkan untuk 

menambah wawasan atau memeperluas pengetahuannya dalam materi 

pelajaran yang telah dipelajarinya 

Remediasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk membetulkan kekeliruan 

yang dilakukan siswa. Kalau dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan 

remediasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 

memperbaiki kegiatan pembelajaran yang kurang berhasil. 
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Sikap awal adalah sikap yang dimiliki oleh peserta didik siswa sebelum dia 

memperoleh keterampilan terminal tertentu yang baru 

Strategi  Pembelajaran  adalah suatu cara yang digunakan untuk 

menyampaikan  materi pembelajaran didasarkan pada pengetahuan, 

keterampilan dan sikap  awal peserta did 

  



58 
 

 


