
BANGUN RUANG 

Dalam membuat gambar ruang, kita mengenal beberapa istilah dan pengertian. Untuk 

menjelaskan istilah atau pengertian itu kita tinjau gambar1 yang menunjukkan gambar dari sebuah 

kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 5 cm dengan salah satu bidang sisinya, yaitu bidang 

ABFE letaknya sejajar dengan bidang gambar. 
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Gambar 1 

Bidang gambar, adalah bidang tempat gambar, yaitu permukaan papantulis atau permukaan kertas 

tempat gambar yang anda buat. 

Bidang frontal, adalah bidang yang berimpit atau sejajar denganbidang gambar. Pada gambar 1 

bidang sisi ABFE dan bidang sisi DCGH letaknya frontal. Bidang frontal ini memiliki sifat 

khusus, bahwa setiap bangun yang letaknya pada bidang frontal bentuk dan ukurannya pada 

gambar sama dengan bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Missal pada gambar1 panjang 

rusuk AB = 5cm dan besar sudut ABF = 90
0 
sama dengan kenyataan ukuran gambar. 

Garis frontal, adalah setiap garis yang terletak pada bidang frontal, jadi garis-garis vertical 

merupakan garis-garis frontal. 

Garis orthogonal, adalah setiap garis yang letaknya tegak lurus pada bidang frontal, pada gambar 1 

misalnya AD, BC, EH dan FG. 

Sudut surut, atau sudut simpang atau sudut menyisi, adalah sudut dalam gambar antara garis frontal 

horizontal arah kekanan dan garis orthogonal arah kebelakang. Pada gambar 1 misalnya 

sudut BAD dan sudut FEH 

Perbandingan proyeksi, atau perbandingan orthogonal, adalah bilangan yang menyatakan nilai 

perbandingan antara panjang sebuah ruas garis orthogonal dalam gambar dengan panjang 

sebenarnya dari ruas garis orthogonal itu sendiri. Pada gambar 1 misalnya garis AD adalah 

ruas garis orthogonal dan panjang AD yang sebenarnya 5cm, jika panjang AD pada gambar 

3cm, maka di katakana perbandingan proyeksinya 3:5 

 

Kedudukan Titik, Garis dan Bidang  

- Sebuah garis dikatakan terletak pada sebuah bidang, maka semua titik pada garis itu terletak 

pada bidang tersebut. 
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- Sebuah garis dikatakan menembus sebuah bidang, jika garis dan bidang itu mempunyai 

sebuah titik persekutuan. 

- Sebuah garis dan sebuah bidang dikatakan sejajar, jika garis dan bidang tersebut tidak 

mempunyai titik persekutuan. 

- Sebuah garis dikatakan tegak lurus pada setiap garis pada bidang, jika garis itu tegak lurus 

pada setiap garis pada bidang tersebut. 

- Jika sebuah garis tidak tegak lurus pada sebuah bidang, maka sudut antara garis itu dan 

bidang tersebut adalah sudut lancip antara garis itu dengan proyeksi garis itu pada bidang 

tersebut. 

 

Langkah-langkah dalam Membuat Gambar dari Balok atau Kubus 

1. Lukislah ruas garis yang horizontal, missal AB 
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2. Melukis sudut simpang dari ruas garis atau menentukan letak titik sudut lainnya dari bidang 

alas yaitu titik C dan titik D 
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3. Ukurkan pada kaki yang baru dilukis dari sudut simpang itu ruas garis AD dengan 

memperhatikan ketentuan tentang perbandingan proyeksinya. 
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4. melukis sisi alas ABCD yang gambarnya berbentuk jajaran genjang  
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5. Melukis ruas garis - ruas garis AE, BF, CG, DH yang masing-masing letaknya vertical 

diatas bidang alas ABCD 
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Jarak Antara Titik, Garis dan Bidang 

- Jarak antara dua buah bangun adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik 

kedua bangun itu. 

- Jarak antara dua buah titik adalah ruas garis yang menghubungkan kedua titik itu. 

- Jarak antara sebuah titik dan sebuah garis adalah ruas garis yang menghubungkan titik itu 

dan titik kaki garis tegak lurus yang di buat dari titik itu ke garis tersebut. 

- Jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang adalah ruas garis yang menghubungkan salah 

satu titik pada garis yang satu dengan proyeksi titik itu pada garis yang lain. 

- Jarak antara dua bidang sejajar sama dengan jarak antara sembarang salah satu titik pada 

bidang yang satu ke bidang yang ke dua. 

- Jarak antara dua garis bersilangan adalah ruas garis yang memotong tegak lurus kedua garis 

itu. 

 

Sudut Antara Garis dan Bidang 

- sudut antara dua buah garis, jika α merupakan besarnya sudut lancip yang dibentuk oleh 

garis y = M1 + C1 dan  y = M2 + C2 maka berlaku 

 

tg a  =    M1 + M2 

 1 + M1.M2 

- sudut antara garis dan bidang, Jika sebuah garis tidak tegak lurus pada sebuah bidang, maka 

sudut antara garis itu dan bidang tersebut adalah sudut lancip antara garis itu dengan 

proyeksi garis itu pada bidang tersebut. 

- Sudut antara dua bidang,  

Perhatikan gambar ! 
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AB garis potong antara bidang u dan v jika CD AB dan DE AB, maka α merupakan sudut 

yang dibentuk antara bidang u dan bidang v jika CD de (α-90
0
), maka dikatakan bidang u 

tegak lurus terhadap bidang v 

 

 


