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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatdan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudulDesain Pemodelan Grafik: Pemodelan Facade sebagai salah bahan yang diberikan dalammata kuliah Desain Pemodelan Grafik.Buku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang konsep pemodelan facadeserta penerapannya dengan menggunakan software yang bernama Sketch-Up.Konsep facade atau fasad yang dibahas ada dua, yaitu pemodelan fasad rumah adatJoglo dan pemodelan fasad rumah modern. Kedua contoh pemodelan ini untuk jadi bahanperbandingan bentuk fasad atau tampak muka bangunan rumah adat zaman dahulu den-gan rumah modern, mengingat salah satu fungsi fasad adalah sebagai alat perekam sejarahperadaban manusia. Dengan mengamati dan mempelajari desain fasad suatu bangunan,kita bisa mempelajari kondisi sosial budaya, kehidupan spiritual bahkan keadaan ekonomidan politik pada masa tertentu.Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami meng-harapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.
Depok, Juli 2016
Achmad Benny Mutiara
Rina Refianti
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BAB I

PENDAHULUANIlmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini berkembang sangat pesat, sehingga ma-nusia dituntut agar dapat mengikuti perkembangannya. Dampak perkembangan teknologitersebut juga dirasakan oleh dunia Desain Pemodelan Grafik. Desain Pemodelan Grafik ada-lah suatu ilmu yang mempelajari tentang teknik membuat sebuah objek, memanipulasigambar dan membuat sebuah gambar agar dapat terlihat seperti hidup atau bergerak. Pe-modelan yang bisa dibuat tidak hanya 2D yang hanya menggambarkan sebuah penggamba-ran tampak depan, namun ada pula pemodelan 3D yang terlihat lebih nyata.Salah satu pemodelan desain grafik yaitu Facade Modelling . Facade Modelling ada-lah pemodelan tampak muka atau depan eksterior sebuah bangunan. Untuk mendesain Fa-cade dibutuhkan dukungan kinerja dari komputer grafis.  Saat ini telah banyak perangkatlunak yang bisa membantu pembuatan objek pemodelan baik 2D maupun 3D yang salahsatunya adalah SketchUp.SketchUp adalah sebuah software 3D modeling untuk berbagai bidang seperti Arsi-tektur, Civil Engineering (Teknik Sipil), Mekanikal, Film atau bahkan Video Game. SketchUpdapat digunakan untuk membuat berbagai jenis model yang menghasilkan gambar 3D.SketchUp mempunyai Interface yang menarik dan simpel sehingga mudah digunakan olehgolongan pemula sekalipun. SketchUp juga mempunyai banyak dukungan open source plu-gin untuk melengkapi kinerja.Jadi SketchUp juga bisa digunakan untuk pembuatan pemodelan Facade atau fasad.Dengan bantuan fitur yang lengkap dan penggunaan yang cukup mudah, kita dapat meng-hasilkan gambar 3D yang cepat dan nyata.Tujuan penulisan buku Facade Modelling adalah :a) Melengkapi salah satu syarat tugas Desain Pemodelan Grafikb) Mempersiapkan penguasaan softskill mahasiswa yang dibutuhkan di dunia kerjac) Melatih kemampuan meriset suatu permasalahan dalam studi kasusd) Membandingkan fasad bangunan rumah adat dengan rumah moderne) Menambah referensi pembuatan facade modelling menggunakan  SketchUp
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Dalam penyusunan buku Facade Modelling ini kami membatasi ruang lingkup yangakan kami bahas. Kami hanya akan membahas perbandingan penerapan konsep pemode-lan fasad pada rumah adat Joglo dan rumah modernDalam penulisan buku Facade Modelling ini dibagi menjadi 5 BAB, yaitu :
BAB I : PendahuluanBab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penuli-san, batasan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan
BAB II : Konsep Facade ModellingBab ini berisi penjelasan konsep pemodelan fasad seperti pengertian, perkemban-gan dan pentingnya konsep pemodelan fasad di dunia desain grafis
BAB III : Perangkat Lunak (Tool)Bab ini berisi penjelasan perangkat lunak atau tool yang dipakai pada pemodelan fa-sad yang meliputi sejarah perangkat lunak, versi, fitur– fitur serta keunggulannya diban-dingkan dengan software lainnya
BAB IV : Contoh ImplementasiBab ini berisi penjelasan kasus atau contoh pemanfaatan perangkat lunak pada kon-sep pemodelan fasad
BAB V : PenutupBab ini berisi kesimpulan isi buku beserta daftar pustaka yang menjadi referensikami dalam menyusun buku Facade Modelling ini
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BAB II

KONSEP FACADE MODELLING

2.1 Pengertian Facade ModellingTak hanya manusia dan hewan yang memiliki wajah. Bangunan dan rumah punmemiliki wajah. Wajah bangunan dan rumah ini disebut fasad. Kata “fasad” atau “facade”berasal dari bahasa Latin yaitu “facies” yang berarti wajah utama atau tampak muka daribangunan yang dapat dilihat dari jalan atau area publik lainnya. Dengan kata lain fasad me-rupakan bagian eksterior dari sebuah bangunan, baik bagian depan, samping maupun be-lakang.Sebagai wajah, fasad memiliki peran membentuk kesan pertama (first impression)bagi siapapun yang melihatnya. Kesan yang diberikan sangat beragam, baik kesan menge-nail usia bangunan, gaya arsitektur yang dipakai, ukuran dsb. Fasad yang atraktif mampumenjadikan sebuah bangunan memiliki daya tarik visual serta menambah nilai jual bangu-nan tersebut.Fasad bangunan merupakan salah satu titik ukur penentuan ciri dari suatu bentukbangunan. Fasad bangunan sangat berperan aktif dalam pengidentifikasian gaya suatubangunan. Fasad bangunan menjadi peran komunikasi keberagaman kultur budaya. Mela-lui fasad bangunan dapat diketahui adanya sebuah akulturasi budaya yang telah terjadi,berlangsung atau yang akan datang.
2.2 Perkembangan Facade ModellingSeiring dengan arsitektur yang terus berkembang, fasad sebagai salah satu elemendari bangunan pun turut berkembang. Berbagai macam warna, material, teknologi dan un-sur lainnya dimanfaatkan untuk dapat menciptakan fasad yang dapat menjawab tuntutan-tuntutan dari perkembangan yang ada.Salah satu tuntutan yang dialami misalnya fasad tidak lagi menjadi sesuatu yangbersifat statis namun dapat pula bersifat dinamis. Fasad yang dinamis ini dapat diwujud-kan dengan menggunakan teknologi maupun dengan memanfaatkan teknologi sederhanaseperti warna maupun ilusi optik. Berbagai macam warna digunakan untuk mengung-kapkan ekspresi yang ingin diungkapkan suatu bangunan.  Dengan warna yang beragam,kesan yang ditimbulkan pun akan beragam.
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Dengan perkembangan-perkembangan tersebut, fasad pun berhadapan dengan tun-tutan yang semakin tinggi pula. Pada zaman dulu, fasad hanyalah sekadar kulit bangunanuntuk melindungi ruang dalam bangunan dari panas maupun hujan. Namun sekarang fasadtidak hanya dituntut untuk dapat berfungsi secara fungsional saja, melainkan juga untukdapat memenuhi kebutuhan akan aspek estetis, pembentuk citra dari suatu bangunan danjuga menjadi suatu variasi yang dapat membawa dampak bagi lingkungannya.Selain itu, perkembangan fasad sebuah bangunan sangat bergantung pada peruba-han – perubahan sosial budaya masyarakat. Keberagaman tampilan fasad bangunan meru-pakan modifikasi berbagai unsur desain yang dari waktu ke waktu mengalami transforma-si. Menurut Ching (1979: 50 – 51) “Perlengkapan visual bentuk yang menjadi objektransformasi dan modifikasi bentuk elemen pada fasad bangunan meliputi sosok, ukuran,warna tekstur, posisi, orientasi dan inersia visual”.  Selain tradisi lokal, budaya luar melaluiinformasi yang di dapat masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap pemilihanperlengkapan visual bentuk sehingga tampilan sosok, warna, ukuran, dan tekstur meng-gambarkan kondisi serta trend pada saat fasad dibuat.
2.3 Pentingnya Konsep Facade ModellingFasad merupakan salah satu elemen terpenting dalam penampilan suatu bangunan.Hingga saat ini fasad masih menjadi bagian yang paling penting dalam arsitektur untukmengkomunikasikan fungsi dan nilai suatu bangunan. Karena posisinya yang menghadapke jalan maka fasad mempunyai peran sebagai berikut :a) Menyuarakan fungsi dan makna bangunanb) Menyampaikan keadaan budaya saat bangunan itu dibangunc) Memberikan kreatifitas dalam ornamentasi dan dekorasid) Memberikan indentitas terhadap organisasi yang menghuni suatu bangunanFasad yang baik merupakan suatu kesatuan desain antara atap, dinding serta terin-tegrasi dengan denah ruang dan struktur yang ada di dalamnya. Untuk bisa menyatukanelemen – elemen tersebut maka dipakai berbagai macam konsep perancangan yang bisamenjadi dasar ide atau pemikiran dalam merancang.
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Fasad suatu bangunan memberikan cerminan terhadap kepribadian dan fungsi daribangunan tersebut. Tidak hanya mengedepankan gaya, fasad yang baik harus memenuhibeberapa unsur penting sebagai berikut :a) Konstruksi fasad adalah perencanangan bentuk bangunan bagian depan yang telahdibuat berdasarkan perancangan awal. Bila merupakan rancangan tambahan, makaharus berkonsultasi dengan arsitek demi keamanan konstruksi rumahb) Fasad yang baik harus memiliki keindahan estetika di dalam bentuk, warna, materialatau ragam hiasc) Fasad yang baik dapat memberikan nilai dan contoh positif bagi masyarakatd) Fasad harus memperhatikan aspek sirkulasi jalan masuk bangunane) Fasad rumah dengan jalan utama diberi ruang untuk kebutuhan bersamaMelalui fasad kita bisa mendapatkan gambaran tentang fungsi-fungsi bangunan. Se-lain itu fasad juga berfungsi sebagai alat perekam sejarah peradaban manusia. Denganmengamati dan mempelajari desain fasad suatu bangunan, kita bisa mempelajari kondisisosial budaya, kehidupan spiritual bahkan keadaan ekonomi dan politik pada masa terten-tu.

Gambar II.1 Supreme Court Building Gambar II.2 National Space Center Building

Gambar II.3 Mikimoto Ginza Building Gambar II.4 Stock Exchange Building
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BAB III

PERANGKAT LUNAK (TOOL)

3.1 PengenalanSketchUp adalah sebuah software desain 3D modeling yang ditujukan bagi para de-sainer seperti arsitektur, teknik sipil, mekanikal dan desainer 3D yang lain. SketchUp dapatdigunakan untuk membuat berbagai jenis model yang menghasilkan gambar 3D.SketchUp bukanlah CAD (Computer Assisted Design) yang dirancang kepada pene-kanan akurasi data desain dengan command (perintah pada program) yang kompleks.SketchUp lebih dirancang untuk eksplorasi desain sehingga memiliki kemampuan kreasiyang sangat tinggi untuk memodifikasi gagasan 3D dengan cepat dan mudah karena ditun-jang dengan tool-set (piranti / alat) yang sempurna sesuai dengan kebutuhan desain na-mun dikemas secara sederhana.SketchUp mulai banyak digunakan para desainer karena kecepatan dan kemudahanpemakaiannya. Apapun jenis desainnya baik rancangan rumah, peta, gedung dan bangunanlainnya tinggal kita sajikan ide kita dalam bentuk 3D.
3.2 SejarahAwalnya SketchUp dikembangkan oleh perusahaan startup bernama @ Last Soft-

ware dari   Boulder, Colorado yang dibentuk tahun 1999 oleh Brad Schell dan Joe Esch.SketchUp pertama kali dirilis pada bulan Agustus 2000 dan memenangkan penghargaan
Community Choice Award di sebuah pameran pada tahun 2000.Pada tanggal 14 Maret 2006, Google mengakuisisi @ Last Software karena Googletertarik membuat plugin untuk Google Earth. Pada tanggal 9 Januari 2007, SketchUp 6 diri-lis dengan versi beta. Pada tanggal 17 November 2008, SketchUp 7 dirilis dengan perbaikanintegrasi browser komponen SketchUp dengan Google 3D Warehouse. Pada tanggal 1 Sep-tember 2010, SketchUp 8 dirilis dengan perbaikan meliputi geolocation model denganGoogle Maps, warna yang lebih akurat dan dukungan untuk Mac OS.Pada tanggal 26 April 2012, sebuah perusahaan yang fokus dalam hal peralatan sur-vei, pemetaan dan navigasi kelautan bernama Trimble mengumumkan akan membeli Sket-chUp dari Google. SketchUp akan sepenuhnya di kembangkan oleh Trimble sedangkanGoogle hanya menyediakan Sketchup 3D Warehouse sebagai kolaborasinya.
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Pada 1 Juni 2012, Trimble sudah resmi memiliki Sketchup dari Google dan namaGoogle sudah tidak ada lagi di depan nama Sketchup melainkan berubah menjadi TrimbleSketchUp. Meskipun SketchUp telah dijual, Google akan terus bermitra dengan Trimble. Halini khususnya untuk mengembangkan SketchUp 3D warehouse, yaitu aplikasi penyimpanan
online 3D yang memungkinkan pengguna bisa membuat, menyimpan ataupun membagikanaplikasi 3D.
3.3 VersiSketchUp mempunyai dua versi, yaitu :
 SketchUp (gratis)
 SketchUp Pro (harga : USD 459.00)
3.4 Fitur – FiturFitur – fitur yang dimiliki SketchUp meliputi :
 Membuat model 3D secara akuratSketchUp menyediakan akurasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan di se-tiap tahap proses desain
 Menambahkan informasiFitur SketchUp untuk menambahkan atribut pada model 3D sehingga lebih interak-tif.
 Ekspor dan BerbagiSketchUp dapat mengekspor model 3D ke beberapa format 2D dan 3D untuk digu-nakan oleh aplikasi lainnya. Format tersebut antara lain DXF, DWG, DAE, 3DS, KMZ, OBJ,XSI, EPS, PDF dan masih banyak lagi.
 Presentasi dan DokumentasiSketchUp Pro sudah termasuk Layout aplikasi tambahan yang dapat digunakan un-tuk membuat dokumen presentasi, gambar-gambar berdimensi dan slideshow. SketchUpPro dan Layout menyediakan apapun yang dibutuhkan mulai dari konsep hingga presenta-si.
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 PluginsSketchUp API (Application Programming Interface) menggunakan Ruby Script yangsemakin memperluas kemampuan SketchUp dengan plugin yang memiliki berbagai fitur-fitur hebat yang tidak kalah dengan aplikasi lainnya. Bahkan beberapa plugin ada yang dis-ediakan gratis dan dapat di download dengan bebas di internet. Fitur-fitur plugin yang bisaditambahkan di SketchUp misalnya :
 Mempercepat pemodelan
 Pemodelan organik
 Render fotorealistik
 Exporter dan Importer file
 Analisis Energi
 Simulasi Gerak
 Konektivitas hardware
 Presentasi

 Dukungan GoogleGoogle mendukung 3D Warehouse, yaitu salah satu fitur SketchUp untuk mencari,berbagi, dan menyimpan model 3D
3.5 Format FileFormat file yang dapat di import ke SketchUp meliputi :
 2D format

 JPEG image (.jpg)
 Portable Network Graphics (.png)
 Tagged Image File (.tif)
 Targa File (*.tga)
 Windows Bitmap (.bmp)

 3D format

 SketchUp (.skp).
 Google Earth terrain
 3DS (.3ds)
 ACAD (.dwg, .dxf)
 DEM (.dem, .ddf)
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Format file yang bisa di export SketchUp ke program lain meliputi :
 2D format

 Portable Document Format (.pdf)
 Encapsulated PostScript Format (.eps)
 Epix (.epx)
 AutoCAD (.dwg, .dxf)

 3D format

 3DS (.3ds)
 AutoCAD DWG (.dwg)
 AutoCAD DXF (.dxf)
 FBX (.fbx).
 OBJ (.obj)
 XSI (.xsi)

3.6 Keunggulan SketchUpSketchUp memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan software desain 3Dlainnya, seperti :
 Tersedia secara gratis dan bebas untuk download di situs resmi SketchUpwww.sketchup.com
 Sketchup fleksibel sehingga bisa bekerja sama dengan baik bersama aplikasi model 3Dlainnya seperti AutoCAD, 3DSMAX, Blender dan lain-lain
 Kebutuhan komputer dalam menjalankan Sketchup ini sangat ringan dibandingprogram lain, sehingga bisa digunakan pada PC umum. Siapa saja kini dapat membuatvisualisasi layaknya desainer 3D yang profesional.
 Tambahan aneka komponen (bentuk-bentuk yang sudah jadi) yang bisa didownloadgratis. Ada bentuk-bentuk arsitektur, transportasi, taman, juga material. Ini disebutsebagai bonuspack yang dapat didownload secara gratis.
 Interface yang menarik dan simpel sehingga mudah digunakan oleh golongan pemulasekalipun
 Banyak open source plugin yang mendukung dan melengkapi kinerja SketchUp
 Mudah dipelajari
 Tampilan desain langsung terlihat bagus tanpa harus menunggu proses render terlebihdahulu
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3.7 Install Sketchup

 Download SketchUp dan double klik GoogleSketchup.exe

Gambar III.1 Instalasi SketchUp

Gambar III.2 Next Step Instalasi SketchUp
 Pilih direktori untuk menyimpan instalasi Sketchup dengan button Change. Jikamengikuti default klik button Next
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Gambar III.3 Pilih Direktori Instalasi SketchUp
 Lanjutkan proses instalasi dengan klik button Install

Gambar III.4 Button Install SketchUp
 Tunggu hingga proses instalasi selesai
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Gambar III.3 Pilih Direktori Instalasi SketchUp
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Gambar III.4 Button Install SketchUp
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Gambar III.3 Pilih Direktori Instalasi SketchUp
 Lanjutkan proses instalasi dengan klik button Install

Gambar III.4 Button Install SketchUp
 Tunggu hingga proses instalasi selesai
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Gambar III.5 Proses Installasi SketchUp
 Jika proses instalasi telah selesai klik Finish

Gambar III.6 Finish Installasi SketchUp
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Gambar III.5 Proses Installasi SketchUp
 Jika proses instalasi telah selesai klik Finish

Gambar III.6 Finish Installasi SketchUp
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3.9 Lembar Kerja

3.9.1 Start

 Buka SketchUp yang sudah di instal

Gambar III.7 Start SketchUp
 Kemudian pilih Template. Disini disediakan beberapa template yang nantinya akandigunakan untuk memulai menggambar

Gambar III.8 Template SketchUp
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 Klik Start Using SketchUp sehingga tampil halaman utama seperti dibawah ini

Gambar III.9 Lembar Kerja SketchUp
3.9.2 Interface

Gambar III.10 Interface SketchUp
Interface adalah tampilan yang kita lihat ketika kita membuka suatu program apli-kasi. Pada SketchUp interface dirancang sederhana guna mempermudah penggunaannya
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dimana interface tersebut terdiri dari Titlebar, Menubar, Drawing Area, Statusbar,Value

Control Box (VCB) dan Toolbar.

3.9.3 Titlebar

Gambar III.11 Titlebar
Titlebar berada pada bagian atas interface yang berisi tombol kendali MicrosoftWindow yang baku (minimize, maximize, restore down, close) pada sisi kanan dan nama filepada sisi kiri. Ketika SketchUp dibuka maka yang tampak adalah suatu area gambar kosongdan pada titlebar tercantum nama file “Untitled – SketchUp”. Ini menandakan bahwa file be-lum disimpan dan diberi nama

3.9.4 Menubar

Gambar III.12 Menubar
Menubar berada tepat dibawah Titlebar, secara keseluruhan baik itu tool, commandatau setting berada pada menu ini. Secara default menu tersebut adalah File, Edit, View,

Camera, Draw, Window dan Help

3.9.5 Drawing Area
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Gambar III.13 Drawing AreaDrawing Area adalah area kerja pada SketchUp yang berupa halaman kosong. Yangunik dari drawing area pada SketchUp adalah area kerja tersebut merupakan area 3D den-gan garis koordinat yang dibedakan menjadi 3 warna. Merah sebagai sumbu X, Hijau seba-gai sumbu Y dan Biru sebagai sumbu Z atau dalam 3D sebagai sumbu vertikal. Garis – garistersebut kembali dibedakan menjadi dua karakter dimana garis tegas mewakili satuan nilaiplus (+) dan garis putus – putus mewakili satuan nilai minus (-) . Dalam SketchUp gariskoordinat tersebut dikenal sebagai Axis.

Axis sangat diperlukan dalam proses desain dengan SketchUp karena proses desain padaSketchUp langsung di area 3D sehingga keberadaan Axis adalah sebagai tolak ukur ketikaproses desain berjalan
3.9.6 Statusbar

Gambar III.14 StatusbarStatusbar terletak memanjang dibawah drawing area. Pada sisi kiri terdapat opsibantuan yang merespon tool yang sedang aktif, sedangkan di sisi kanan adalah tempat dari
Value Control Box (VCB)

3.9.7 Value Control Box (VC)

Gambar III.15 Value Control Box (VCB)
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VCB adalah tempat untuk menampilkan informasi dimensional ketika proses meng-gambar berlangsung. Selain dari itu VCB juga merupakan kendali untuk menghasilkangambar secara akurat dengan mengetikkan nilai yang diinginkan. Untuk mendapatkan nilaiyang telah diketik pada VCB akhiri dengan menekan Enter.

3.9.8 ToolbarToolbar adalah suatu kumpulan tools yang berupa simbol dari masing – masingfungsinya. Toolbar bisa ditampilkan atau disembunyikan melalui View →	Toolbars. Tom-bol (button) toolbar dapat ditampilkan menjadi besar dengan View →	Toolbars		→		Large	

Buttons. Toolbar pada SketchUp dikelompokkan menjadi :
a) StandardStandard toolbar terdiri dari beberapa tools yang sebagian diantaranya sering kitajumpai pada program aplikasi menggambar lainnya

Gambar III.16 Standard Toolbar
NewMembuat file atau area kerja
OpenMembuka file SketchUp yang telah tersimpan
SaveMenyimpan file desain (dalam format SketchUp Model / skp)
CutMenghapus objek dari suatu tempat ke tempat lain dengan dilanjutkan denganmenekan tool Paste

CopyMenyalin suatu objek dengan dilanjutkan dengan tool Paste
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PasteMenampilkan objek yang telah di Cut atau Copy

EraseMenghapus suatu objek
UndoMembatalkan beberapa tahapan kerja
RedoMelanjutkan kembali beberapa tahapan kerja yang dibatalkan
PrintPerintah cetak yang akan direspon oleh printer
Model InfoMenampilkan info dialog boxes yang berisi Setting

b) PrincipalPricipal Toolbar ini adalah beberapa Tool yang relatif sering digunakan dalam Sket-chUp

Gambar III.17 Principal Toolbar
SelectAlat untuk memilih atau mengaktifkan suatu objek desain, Select Tool digambar berupaanak panah. Beberapa teknik penggunaan select tool adalah :

 klik satu kali, untuk memilih elemen bidang (line, face, shade)

 klik satu kali, untuk memilih objek dalam Group

 klik dua kali, untuk memilih bidang (line, face, shade)

 klik dua kali, untuk masuk ke dalam objek yang telah melalui proses Group

 klik tiga kali, untuk memilih objek seluruh bidang objek 3D

 klik tiga kali, untuk masuk ke dalam objek yang telah melalui proses Group sekaligus
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memilih keseluruhan bidang tersebut

 klik → drag / geser ke kanan, untuk memilih objek yang masuk ke dalam bidang seleksi
secara utuh

 klik → drag / geser ke kiri, untuk memilih objek ke dalam bidang seleksi

 Gunakan CTRL untuk menambahkan bidang yang dipilih

 Gunakan SHIFT untuk menambah dan mengurangi bidang yang dipilih

 Gunadakan CTRL + A untuk memilih semua bidang  atau objek ke dalam model

Paint BucketAlat untuk mewarnai objek. Klik Paint Bucket Tool maka akan keluar Material Di-alog Boxes yang di dalam berisi pilihan material. Beberapa teknik penggunaan Paint Bucket
 CTRL : memberikan warna pada semua objek yang saling berhubungan

 SHIFT : memberikan warna pada semua objek yang tampil di layar

 ALT : mengambil contoh warna, tekstur dan material pada objek yang lain

Make ComponentAlat untuk menjadikan suatu objek sebagai Component , sehingga objek tersebut da-pat digunakan kembali pada file yang lain melalui Componen Dialog Boxes dengan cara
Window →	Component

EraseAlat untuk menghapus objek. Beberapa teknik menggunakan Erase:
 CTRL : melembutkan dan menghaluskan garis

 SHIFT : untuk menyembunyikan garis

a) DrawingDrawing Toolbar adalah suatu kelompok alat gambar dimana tool tersebut merupa-kan tool pokok dalam proses desain.
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Gambar III.18 Drawing Toolbar
RectangleAlat untuk membuat bidang persegi

CircleAlat untuk membuat lingkaran
PolygonAlat untuk membuat segi banyak

LineAlat untuk membuat garis. Beberapa teknik penggunaan Line :
 SHIFT : mengunci arah garis pada saat penggambaran

 Panah arah : mengunci garis berdasarkan arahnya

 Panah atas dan bawah : sejajar dengan garis vertikal berwarna biru

 Panah kanan : sejajar dengan garis horizontal merah

 Panah kiri : sejajar dengan garis horizontal hijau

ArcAlat untuk membuat garis lengkung
FreehandAlat untuk membuat garis bebas
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a) ModificationModification Toolbar adalah kumpulan peralatan untuk memodifikasi bentuk yangada menjadi suatu objek yang dikehendaki

Gambar III.19 Modification Toolbar
MoveAlat untuk memindahkan objek tertentu dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapateknik penggunaan Move adalah :
 CTRL : untuk meng-copy bidang atau garis

 SHIFT : untuk mengunci arah garis atau bidang yang akan di copy

RotateAlat untuk memutar objek atau mengubah posisis objek. Gunakan CTRL untukmeng-copy objek yang akan diputar
ScaleAlat untuk merubah ukuran benda yang di skala kan
Push / PullAlat untuk menarik dan mendorong bidang hingga memiliki volume 3D. Selain itujuga untuk menambah maupun mengurangi nilai volume 3D tersebut. Gunakan CTRL untukmenarik atau mendorong bidang dengan membuat bidang baru
Follow MeAlat untuk membuat objek 3D dengan mengikuti garis pada bidang
OffsetAalat untuk menduplikasi garis objek yang disesuaikan
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a) ConstructionsConstruction Toolbar, adalah sekumpulan alat konstruksi yang berfungsi untukmenghasilkan dan memberikan informasi ukuran secara akurat

Gambar III.20 Construction Toolbar
Tape Measurement ToolAlat untuk mengukur jarak atau panjang pada suatu bidang dari satu titik ke titikyang lainnya sehingga menghasilkan garis bantu. Selain itu Tape Measurement sebagai alat

resize (pengubahan ukuran) secara keseluruhan di dalam ruang 3D. Ketika merubah uku-ran di satu sumbu Axis maka dimensi di sumbu lain akan mengikuti perubahan secara ska-latis
ProtractorAlat untuk mengukur derajat sekaligus menghasilkan garis bantu dengan kebutuhannilai sudut / derajat tertentu
AxesAlat untuk merubah arah Axis sesuai dengan kebutuhan
DimensionAlat untuk menampilkan ukuran pada drawing area

TextAlat untuk membuat teks atau tulisan. Selain itu alat ini juga secara otomatis me-nampilkan informasi dimensi dari sebuah objek berdasarkan sumbu Axis.
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a) ConstructionsConstruction Toolbar, adalah sekumpulan alat konstruksi yang berfungsi untukmenghasilkan dan memberikan informasi ukuran secara akurat
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3D TextAlat untuk membuat text 3 dimensi
b) CameraCamera Toolbar adalah sekumpulan alat untuk menggerakkan arah pandang padaDrawing Area sebagai suatu kebutuhan proses desain pada ruang 3D

Gambar III.21 Camera Toolbar
Orbit

Alat untuk  memutar pandangan objek di dalam ruang 3D

PanAlat untuk memindahkan objek secara vertikal dan horizontal
ZoomAlat untuk memperbesar atau memperkecil pandangan objek
Zoom WindowAlat untuk memperbesar pandangan terhadap suatu objek sesuai besaran jendelakotak yang muncul di sekitar Tool pada saat proses
Camera PreviousAlat untuk undo preview
Camera NextAlat untuk redo preview
Zoom ExtentsAlat untuk memperbesar objek satu layar

30

3D TextAlat untuk membuat text 3 dimensi
b) CameraCamera Toolbar adalah sekumpulan alat untuk menggerakkan arah pandang padaDrawing Area sebagai suatu kebutuhan proses desain pada ruang 3D

Gambar III.21 Camera Toolbar
Orbit

Alat untuk  memutar pandangan objek di dalam ruang 3D

PanAlat untuk memindahkan objek secara vertikal dan horizontal
ZoomAlat untuk memperbesar atau memperkecil pandangan objek
Zoom WindowAlat untuk memperbesar pandangan terhadap suatu objek sesuai besaran jendelakotak yang muncul di sekitar Tool pada saat proses
Camera PreviousAlat untuk undo preview
Camera NextAlat untuk redo preview
Zoom ExtentsAlat untuk memperbesar objek satu layar

30

3D TextAlat untuk membuat text 3 dimensi
b) CameraCamera Toolbar adalah sekumpulan alat untuk menggerakkan arah pandang padaDrawing Area sebagai suatu kebutuhan proses desain pada ruang 3D

Gambar III.21 Camera Toolbar
Orbit

Alat untuk  memutar pandangan objek di dalam ruang 3D

PanAlat untuk memindahkan objek secara vertikal dan horizontal
ZoomAlat untuk memperbesar atau memperkecil pandangan objek
Zoom WindowAlat untuk memperbesar pandangan terhadap suatu objek sesuai besaran jendelakotak yang muncul di sekitar Tool pada saat proses
Camera PreviousAlat untuk undo preview
Camera NextAlat untuk redo preview
Zoom ExtentsAlat untuk memperbesar objek satu layar



31

c) WalkthroughWalkthrough adalah kumpulan alat yang membantu menghasilkan pandangan men-gelilingi objek dengan skala maupun orientasi tertentu

Gambar III.22 Walkthrough Toolbar
Position CameraAlat untuk meletakan kamera pada satu titik jarak pandang dengan ketinggian titikmata tertentu.
Look AroundAlat untukmendapatkan pandangan mengeliling dengan ketinggian tertentu.
Walk ToolAlat untuk mendapatkan pandangan dengan kamera berjalan sehingga pandangantersebut menjadi lebih interaktif terhadap suatu objek

d) SectionSection untuk membuat potongan pada model

Gambar III.23 Section Toolbar
Section PlaneAlat untuk pemotongan bagian efek geometri dalam model
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Display Section Cuts

Alat untuk menampilkan dan menyembunyikan bidang potongan

Display Section Plane

Alat untuk menampilkan dan menyembunyikan bidang pemotong

e) ViewsView Toolbar untuk memilih tampak model sesuai keinginan

Gambar III.24 Views Toolbar
Iso

Untuk melihat model dari posisi miring

Top

Untuk melihat model dari atas

Front

Untuk melihat model dari depan

Right

Untuk melihat model sebalah kanan

Back

Untuk melihat model dari belakang

Left

Untuk melihat bayangan dari sebelah kiri
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f) ShadowsShadow Toolbar untuk menentukan arah jatuhnya bayangan pada model

Gambar III.25 Shadows Toolbar
Shadow SettingUntuk mengatur banyangan
Display ShadowUntuk menampilkan atau menyembunyikan bayangan

DateUntuk mengatur bayangan dengan tanggal
TimeUntuk mengatur bayangan dengan waktu

g) StylesSyles yaitu kumpulan alat yang memberikan penyajian model tampilan tertentu ter-hadap suatu objek SketchUp

Gambar III.26 Styles Toolbar
XrayTampilan objek dengan selubung transparan
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WireframeTampilan objek tanpa selubung
Hidden LineTampilan objek dengan selubung putih
ShadedUntuk menampilkan warna pada materials tool
Shaded With TextureUntuk menampilkan warna asli dari material
MonochromeTampilan objek pada viewport akan tampil dengan warna monokromatik

h) Layersmembuat layer untuk modelling

Gambar III.27 Layers Toolbar
i) MeasurementUntuk menentukan ukuran dari model yang dibuat

Gambar III.28 Measurement Toolbar
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j) SandboxSandbox Toolbar adalah sekumpulan alat bantu untuk menghasilkan suatu “land”(hamparan) tanah yang memungkinkan tercapainya suatu pengolahan tanah dengankarak-teristik tanah datar, tanah berkontur bahkan dataran tinggi yang terjal sekalipun

Gambar III.29 Sandbox Toolbar
From Contours

Berfungsi sebagai pembuat lahan berkontur

Form ScratchBerfungsi sebagai pembuat land hamparan tanah dengan besaran grid

SmooveBerfungsi untuk mengolah suatu bidang menjadi bidang yang memiliki ketinggian-maupun kedalaman tertentu
StampBerfungsi untuk membuat sebidang lahan datar pada area berkontur
DrapeBerfungsi untuk membuat garis pada area berkontur yaitu dengan cara seperti keti-ka proses Stamp

Add DetailBerfungsi untuk memperkecil bidang pada lahan grid
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Flip EdgeBerfungsi untuk membalik garis – garis pada suatu bidang
k) Google

Gambar III.30 Google Toolbar
Add LocationMengambil lokasi untuk tempat peletakan model dari Google Earth

Add New BuildingMenambah model bangunan pada Google Earth
Preview ModelPreview model dari Google Earth
Get ModelUntuk membuka dan mendownload program 3D warehouse
Share ModelMengupload model
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3.9.9 Kunci Keyboard

Icon Nama KunciTape Measurement TEraser ERectangle RPush / Pull PRotate QArc AGambar III.31 Kunci Keyboard
3.9.10 Bentuk Pengaturan dan Pengelolaan SketchUpBeberapa bentuk pengaturan dan pengelolaan pada SketchUp telah tersedia di da-lam Menu – Window. Pengaturan dan pengelolaan tersebut meliputi :
 System Prefences

Gambar III.32 System PreferencesPada System Preferences Box terdapat beberapa panel pengelolaan dan pengaturansistem aplikasi SketchUp
 Model Info
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Gambar III.33 Model Info
Panel – panel pengaturan pada model info merupakan bentuk pengelolaan sistemterhadap file SketchUp yang sedang aktif atau yang sedang dijalankan

 Browser and Dialog Box

Gambar III.34 Browser and Dialog Box
Beberapa pengaturan dan pengelolaan lainnya tampil dalam bentuk Browser danDialog Box yang terdiri dari : Components, Material, Page, Layers, Display Settings, ShadowSettings, Soften Edge, Entity Info dan Outliner.
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3.9.11 Context Menus

Gambar III.35 Context Menu
Beberapa pengaturan dan perintah kerja tertampung di dalam Context Menu, yangdi dapat dengan cara klik kanan pada objek

3.9.12 Quick Reference CardKeberhasilan dari suatu proses kerja, erat kaitannya dengan dukungan dan keleng-kapan suatu peralatan yang dibutuhkan dalam proses kerja tersebut. Begitu pula di dalammenjalankan suatu program aplikasi, sangat dituntut pemahaman terhadap fungsi suatuperalatan yang mendukung program aplikasi tersebut. Oleh karena itu gambar berikut ada-lah Quick Reference Card (kartu acuan cepat) yang dapat membantu memahami fungsi pe-ralatan yang tersedia pada program aplikasi SketchUp
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Gambar III.36 Quick Reference Card I
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Gambar III.36 Quick Reference Card I
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Gambar III.37 Quick Reference Card II
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Gambar III.37 Quick Reference Card II
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Gambar III.37 Quick Reference Card II
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3.9.13 Bekerja dengan Layer dan GroupPada SketchUp end point atau titik akhir dari sebuah garis memiliki sifat auto con-

nected terhadap edge atau garis tepi dan end point lainnya, sehingga ada baiknya kita be-kerja dengan menggunakan Layer dan Group untuk memisahkan elemen maupun kompo-nen sesuai kebutuhan. Selain itu Layer dan Group juga sangat membantu ketika prosespengeditan jika suatu waktu terjadi perubahan. Layer atau Group bisa digunakan keduanyaataupun salah satu saja.
 LayersLayer adalah ilustrasi dari sebuah halaman atau lembar kerja yang bisa ditambahatau ditumpuk sesuai kebutuhan dimana lembar kerja tersebut yang kemudian akan diisigambar atau desain kita.Pengaturan Layer terdapat pada Window →	 Layer.	 Akan	 tampil	 Layer	 Dialog	 Box	dimana secara default telah tercantum layer 0. Default layer ini sebagai layer utama se-hingga tidak dapat di hapus atau di rename. Kita hanya bisa menambah layer dengan caramenekan tombol Add. Untuk merubah nama layer klik dua kali pada nama layer.Titik hitam dibelakang nama layer menandakan bahwa layer tersebut sedang aktif.Tanda centang pada kolom Visible menandakan layer tersebut tampil pada drawing area.Untuk menyembunyikan layer dapat dilakukan dengan cara klik pada tanda centang, na-mun layer yang sedang aktif tetap tidak bisa disembunyikan
 GroupGroup adalah suatu tindakan pengelompokan terhadap beberapa elemen, kompo-nen maupun objek menjadi satu. Hal ini dilakukan dengan cara pilih beberapa objek den-gan Select Tool →	klik	dan	drag	/	geser	→	hingga	objek	yang	dipilih	masuk	di	dalam	garis	yang masuk di select tool.Atau gunakan Select Tool →	tekan	SHIFT	→	klik	pada	masing	– masing objek →	klik	kanan pada objek yang dipilih →	Context	Menu	– Group. Sebaliknya jika ingin memecah ob-jek dalam Group lakukan dengan Select Tool →	 klik	 kanan	 pada	 objek	 →	 Context	 Menu	 -Explode
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3.9.14 Menyimpan FileSecara default, setiap file kerja yang dibuka akan secara otomatis memiliki nama Un-

titled – SketchUp , untuk menyimpan dan memberikan nama file kerja maka lakukan den-gan cara File →	Save	→	pada	dialog	box	yang	muncul	tentukan	dimana	tempat menyimpanfile →	Save	.	Atau	terlebih	dahulu	kelola	 ile	dengan	cara	Window	→	Preferences	→	System	Preferences Dialog Box – Panel File →	tentukan	 ile	location	yang	diinginkan.
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BAB IV

CONTOH IMPLEMENTASI

Pada Bab ini, kita akan membahas contoh penerapan atau implementasi konseppemodelan fasad dengan menggunakan perangkat lunak SketchUp. Ada dua pemodelanyang kita buat, yaitu pemodelan fasad rumah adat Joglo dan pemodelan fasad rumah mod-ern. Kedua contoh pemodelan ini untuk dijadikan bahan perbandingan bentuk fasadatau tampak muka bangunan rumah adat zaman dahulu dengan rumah modern, mengingatsalah satu fungsi fasad adalah sebagai alat perekam sejarah peradaban manusia.
4.1. Contoh Fasad Rumah Adat Joglo

4.1.1 PersiapanBuka SketchUp, pilih salah satu template sehingga tampil halaman utama sepertigambar dibawah ini

Gambar IV.1 Tampilan Utama SketchUp
Untuk zoom in atau zoom out objek bisa menggunakan icon ataumenggerakkan mouse maju dan mundur
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4.1.1 PersiapanBuka SketchUp, pilih salah satu template sehingga tampil halaman utama sepertigambar dibawah ini

Gambar IV.1 Tampilan Utama SketchUp
Untuk zoom in atau zoom out objek bisa menggunakan icon ataumenggerakkan mouse maju dan mundur
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Gambar IV.2 Zoom Semua ObjekJika ingin zoom hanya satu objek saja tekan CTRL + SHIFT + E

Gambar IV.3 Zoom Satu Objek
Untuk menggeser layar bisa menggunakan Pan atau SHIFT + tekan scroll

4.1.2 Membuat Anak Tangga JogloLangkah pertama kita akan membuat anak tangga dengan Rectangle atau icon
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Gambar IV.3 Zoom Satu Objek
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4.1.2 Membuat Anak Tangga JogloLangkah pertama kita akan membuat anak tangga dengan Rectangle atau icon
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Gambar IV.4  Anak Tangga Dengan Rectangle
Bagian atas Rectangle berwarna biru dan bagian bawahnya berwarna putih. Guna-kan Orbit atau tekan bagian tengah scroll mouse untuk memutar dan melihat objek darberbagai sudut pandang

Gambar IV.5 Memutar Objek dengan OrbitYang kita inginkan adalah bagian yang berwarna putih karena warna putih adalahsisi positifnya dan warna biru adalah sisi negatif. Untuk membuat agar warna putih beradadiatas dengan cara klik kanan pada objek dan pilih Reserve Faces

47

Gambar IV.4  Anak Tangga Dengan Rectangle
Bagian atas Rectangle berwarna biru dan bagian bawahnya berwarna putih. Guna-kan Orbit atau tekan bagian tengah scroll mouse untuk memutar dan melihat objek darberbagai sudut pandang

Gambar IV.5 Memutar Objek dengan OrbitYang kita inginkan adalah bagian yang berwarna putih karena warna putih adalahsisi positifnya dan warna biru adalah sisi negatif. Untuk membuat agar warna putih beradadiatas dengan cara klik kanan pada objek dan pilih Reserve Faces

47

Gambar IV.4  Anak Tangga Dengan Rectangle
Bagian atas Rectangle berwarna biru dan bagian bawahnya berwarna putih. Guna-kan Orbit atau tekan bagian tengah scroll mouse untuk memutar dan melihat objek darberbagai sudut pandang

Gambar IV.5 Memutar Objek dengan OrbitYang kita inginkan adalah bagian yang berwarna putih karena warna putih adalahsisi positifnya dan warna biru adalah sisi negatif. Untuk membuat agar warna putih beradadiatas dengan cara klik kanan pada objek dan pilih Reserve Faces



48

Gambar IV.6 Reserve FacesSekarang warna putihnya sudah berada diatas

Gambar IV.7 Hasil Reserves Face
Push Rectangle yang sudah dibuat dengan icon lalu tarik keatas dan tahan se-tinggi anak tangga yang diinginkan
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Gambar IV.6 Reserve FacesSekarang warna putihnya sudah berada diatas

Gambar IV.7 Hasil Reserves Face
Push Rectangle yang sudah dibuat dengan icon lalu tarik keatas dan tahan se-tinggi anak tangga yang diinginkan



49

Gambar IV.8 Membuat Anak Tangga Pertama
Selanjutnya kita buat anak tangga kedua dengan perintah Offset . Gerakkan cur-sor untuk mendapatkan lebar yang kita inginkan

Gambar IV.9 Offset Anak Tangga Pertama
Kembali gunakan perintah Push namun jangan langsung di klik, geser dahulu ketengah lalu double click. Fungsinya adalah untuk mendapatkan nilai ketinggian yang samadengan anak tangga sebelumnya
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Gambar IV.10 Membuat  Anak Tangga Kedua
Ulangi langkah diatas untuk membuat anak tangga yang ketiga

Gambar IV.11 Membuat Anak Tangga Ketiga
4.1.3 Membuat Dinding / Tiang JogloSekarang kita mulai membuat dinding atau tiang Joglo. Gunakan perintah Offset

tahan dan drag ke tengah objek sedikit saja dan Push setinggi dinding rumah Jogloyang kita inginkan
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Gambar IV.12 Membuat Dinding Joglo
Kemudian Offset lagi dinding depan dan samping seperti dibawah ini

Gambar IV.13 Offset Bagian Depan dan Samping Dinding
Push dinding depan dan dorong sampai bagian edge yang dibelakang
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Gambar IV.12 Membuat Dinding Joglo
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Gambar IV.12 Membuat Dinding Joglo
Kemudian Offset lagi dinding depan dan samping seperti dibawah ini

Gambar IV.13 Offset Bagian Depan dan Samping Dinding
Push dinding depan dan dorong sampai bagian edge yang dibelakang
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Gambar IV.14 Push Dinding Depan JogloLakukan hal yang sama untuk dinding samping

Gambar IV.15 Push Dinding Samping JogloSelect All objek atau CTRL + A kemudian klik kanan pilih Intersect With Model
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Gambar IV.14 Push Dinding Depan JogloLakukan hal yang sama untuk dinding samping

Gambar IV.15 Push Dinding Samping JogloSelect All objek atau CTRL + A kemudian klik kanan pilih Intersect With Model

52

Gambar IV.14 Push Dinding Depan JogloLakukan hal yang sama untuk dinding samping

Gambar IV.15 Push Dinding Samping JogloSelect All objek atau CTRL + A kemudian klik kanan pilih Intersect With Model
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Gambar IV.16 Intersect with Model
Sekarang akan tampil garis – garis di pinggir objek rumah Joglo

Gambar IV.17 Setelah Intersect with Model
Hapus dinding dengan Delete sehingga akan berubah jadi tiang
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Gambar IV.16 Intersect with Model
Sekarang akan tampil garis – garis di pinggir objek rumah Joglo
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Hapus dinding dengan Delete sehingga akan berubah jadi tiang
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Gambar IV.18 Delete Dinding
Hapus juga garis – garis pada lantai Joglo dengan perintah Eraser

Gambar IV.19 Hapus Garis di Lantai Joglo
Setelah garisnya dihapus akan tampak seperti gambar dibawah ini
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Gambar IV.18 Delete Dinding
Hapus juga garis – garis pada lantai Joglo dengan perintah Eraser

Gambar IV.19 Hapus Garis di Lantai Joglo
Setelah garisnya dihapus akan tampak seperti gambar dibawah ini
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Gambar IV.18 Delete Dinding
Hapus juga garis – garis pada lantai Joglo dengan perintah Eraser

Gambar IV.19 Hapus Garis di Lantai Joglo
Setelah garisnya dihapus akan tampak seperti gambar dibawah ini
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Gambar IV.20 Setelah Garis di HapusLakukan hal yang sama untuk menghapus garis pada bagian atas

Gambar IV.21 Hapus Garis Bagian Atas
4.1.4 Membuat Atap JogloUntuk membuat atap Joglo kita gunakan ukuran yang sama dengan alas anak tanggayang sudah kita buat diawal. Pilih bagian bawah dengan perintah Select
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Gambar IV.20 Setelah Garis di HapusLakukan hal yang sama untuk menghapus garis pada bagian atas
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Gambar IV.22 Select Bagian Bawah Joglo
Gunakan perintah Move atau tekan huruf M untuk mengcopy. Kemudian orbitobjek  geser kearah kiri dan tekan CTRL

Gambar IV.23 Copy Bagian Bawah JogloBagian yang sudah di copy ini akan kita pindahkan tepat ke atas tiang untuk dijadi-kan sebagai atap rumah Joglo. Caranya adalah dengan menelusuri bagian pinggir pada ob-jek yang kita copy sampai warnanya berubah jadi biru dan tarik garis sesuai pertemuankedua titik tengah atau midpoint
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Gambar IV.22 Select Bagian Bawah Joglo
Gunakan perintah Move atau tekan huruf M untuk mengcopy. Kemudian orbitobjek  geser kearah kiri dan tekan CTRL
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Gambar IV.24 Cari MidPoint Bagian yang di CopySetelah kedua titik tampil, drag objek yang di copy diatas dan letakkan diatas tiangPush sedikit saja dan double click bagian tengahnya

Gambar IV.25 Drag Objek yg di Copy sebagai TiangPush sedikit saja dan double klik bagian tengahnya
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Gambar IV.24 Cari MidPoint Bagian yang di CopySetelah kedua titik tampil, drag objek yang di copy diatas dan letakkan diatas tiangPush sedikit saja dan double click bagian tengahnya

Gambar IV.25 Drag Objek yg di Copy sebagai TiangPush sedikit saja dan double klik bagian tengahnya
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Gambar IV.24 Cari MidPoint Bagian yang di CopySetelah kedua titik tampil, drag objek yang di copy diatas dan letakkan diatas tiangPush sedikit saja dan double click bagian tengahnya

Gambar IV.25 Drag Objek yg di Copy sebagai TiangPush sedikit saja dan double klik bagian tengahnya
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Gambar Gambar IV.26 Push Bagian Tengah Atap
Hapus garis – garis di pinggir dengan Eraser

Gambar Gambar IV.27 Hapus Garis di Atap Joglo
Setelah garisnya dihapus akan tampak 4 titik yang tersisa
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Gambar Gambar IV.26 Push Bagian Tengah Atap
Hapus garis – garis di pinggir dengan Eraser

Gambar Gambar IV.27 Hapus Garis di Atap Joglo
Setelah garisnya dihapus akan tampak 4 titik yang tersisa
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Gambar IV.28 Tersisa 4 TitikKe-4 titik diatas menunjukkan ada garis tidak terlihat yang menghubungkan dariatas ke bawah. Untuk melihat garis ini pilih View – Face Style – X-Ray

Gambar IV.29 Lihat Objek dengan X-RayHapus ke-4 titik yang sekarang sudah terlihat dengan jelas menggunakan Eraser
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Gambar IV.28 Tersisa 4 TitikKe-4 titik diatas menunjukkan ada garis tidak terlihat yang menghubungkan dariatas ke bawah. Untuk melihat garis ini pilih View – Face Style – X-Ray

Gambar IV.29 Lihat Objek dengan X-RayHapus ke-4 titik yang sekarang sudah terlihat dengan jelas menggunakan Eraser
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Gambar IV.30 Hapus Titik dengan EraserSetelah di X-Ray hasilnya seperti dibawah ini

Gambar IV.31 Hasil Setelah X-RayKembalikan view nya ke semula
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Gambar IV.30 Hapus Titik dengan EraserSetelah di X-Ray hasilnya seperti dibawah ini

Gambar IV.31 Hasil Setelah X-RayKembalikan view nya ke semula
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Gambar IV.30 Hapus Titik dengan EraserSetelah di X-Ray hasilnya seperti dibawah ini

Gambar IV.31 Hasil Setelah X-RayKembalikan view nya ke semula
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Gambar IV.32 Kembali ke View Semula
Offset di pinggir atap sedikit saja

Gambar IV.33 Offset Pinggir Atap Sedikit
Offset sekali lagi dengan lebih lebar
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Gambar IV.32 Kembali ke View Semula
Offset di pinggir atap sedikit saja

Gambar IV.33 Offset Pinggir Atap Sedikit
Offset sekali lagi dengan lebih lebar
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Gambar IV.32 Kembali ke View Semula
Offset di pinggir atap sedikit saja

Gambar IV.33 Offset Pinggir Atap Sedikit
Offset sekali lagi dengan lebih lebar
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Gambar IV.34 Offset Pinggir Atap Lebih Lebar
Pilih Move atau tekan huruf M kemudian tarik keatas lalu tekan ALT

Gambar IV.35 Menggunakan Perintah Move
Push bagian atas sehingga seperti dibawah ini
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Gambar IV.34 Offset Pinggir Atap Lebih Lebar
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Gambar IV.34 Offset Pinggir Atap Lebih Lebar
Pilih Move atau tekan huruf M kemudian tarik keatas lalu tekan ALT

Gambar IV.35 Menggunakan Perintah Move
Push bagian atas sehingga seperti dibawah ini
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Gambar IV.36 Push Bagian Atap
Select   dan pilih ScaleSeleksi bagian atas dengan perintah

Gambar IV.37 Seleksi Bagian Atap
Kemudian tekan CTRL dan drag ke tengah
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Gambar IV.36 Push Bagian Atap
Select   dan pilih ScaleSeleksi bagian atas dengan perintah

Gambar IV.37 Seleksi Bagian Atap
Kemudian tekan CTRL dan drag ke tengah
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Gambar IV.36 Push Bagian Atap
Select   dan pilih ScaleSeleksi bagian atas dengan perintah

Gambar IV.37 Seleksi Bagian Atap
Kemudian tekan CTRL dan drag ke tengah
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Gambar IV.38 Drag ke Tengah dengan CTRL
Bagi bagian atas menjadi 2 bagian. Agar lebarnya sama gunakan Line

Gambar IV.39 Bagi Atap Menjadi 2 BagianSeleksi salah satu bagian kemudian gunakan Move untuk menggabungkan ke bagianyang lain agar atap terlihat mengerucut
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Gambar IV.38 Drag ke Tengah dengan CTRL
Bagi bagian atas menjadi 2 bagian. Agar lebarnya sama gunakan Line

Gambar IV.39 Bagi Atap Menjadi 2 BagianSeleksi salah satu bagian kemudian gunakan Move untuk menggabungkan ke bagianyang lain agar atap terlihat mengerucut
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Gambar IV.38 Drag ke Tengah dengan CTRL
Bagi bagian atas menjadi 2 bagian. Agar lebarnya sama gunakan Line

Gambar IV.39 Bagi Atap Menjadi 2 BagianSeleksi salah satu bagian kemudian gunakan Move untuk menggabungkan ke bagianyang lain agar atap terlihat mengerucut
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Gambar IV.40 Gunakan Move untuk Membuat Atap MengerucutLakukan hal yang sama untuk sisi lain sehingga hasilnya seperti dibawah ini

Gambar IV.41 Hasil Jadi Rumah JogloFacade Modelling atau tampak muka dari rumah Joglo sudah selesai kita buat
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Gambar IV.42 Rumah Joglo Tampak Depan

Gambar IV.43 Rumah Joglo Tampak Samping
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Gambar IV.42 Rumah Joglo Tampak Depan

Gambar IV.43 Rumah Joglo Tampak Samping
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4.1.5 Memberi Warna Joglo

Sekarang kita ke tahap yang terakhir yaitu pemberian warna untuk rumah Joglo.Gunakan Paint Bucket dan pilih warna atau motif sesuai keinginan

Gambar IV.44 Mewarnai dengan Paint BucketBerikan warna pada bagian lantai dan anak tangga rumah Joglo

Gambar IV.45 Memberi Warna Lantai Joglo
Berikan warna pada tiang rumah Joglo
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Gambar IV.46 Memberi Warna Tiang JogloBerikan warna pada atap rumah Joglo

Gambar IV.47 Memberi Warna Atap Joglo
Semua tahap pembuatan hingga pewarnaan Facade Modelling atau tampak mukarumah Joglo sudah selesai dan berikut hasil akhirnya
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Gambar IV.48 Hasil Akhir Rumah Joglo Tampak Depan

Gambar IV.49 Hasil Akhir Rumah Joglo Tampak Samping
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Gambar IV.48 Hasil Akhir Rumah Joglo Tampak Depan

Gambar IV.49 Hasil Akhir Rumah Joglo Tampak Samping
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4.2 Facade Modelling Rumah Modern

4.2.1 Membuat Pemodelan Rumah 2 LantaiBuka aplikasi SketchUp, kemudian buat bidang dengan menggunakan tool rectangleuntuk dijadikan alas keseluruhan pemodelan rumah yang akan dibuat

Gambar IV.50 Alas Keseluruhan Pemodelan Rumah
Gunakan kembali tool rectangle untuk membuat alas bangunan utama

Gambar IV.51 Alas Bangunan Utama
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Gambar IV.51 Alas Bangunan Utama
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Untuk membuat bangunan utama dari alas yang sudah dibuat, gunakan tool
push/pull kemudian tarik keatas hingga mendapatkan tinggi bangunan yang di ingin-kan

Gambar IV.52 Menentukan Tinggi Bangunan UtamaPada bidang bagian atas, bagi menjadi 2 bagian yang sama besar dengan tool Linehingga mendapatkan titik potong

Gambar IV.53 Membagi Bidang Atas
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Setelah mendapatkan titik potong, hapus kedua garis diagonal dengan mengguna-kan tool eraser sehingga tersisa satu garis tengah

Gambar IV.54  Menghapus Garis Diagonal
Dari bidang bagian atas ini, akan kita buat bentuk atap rumah. Gunakan tool movedari titik potong atau titik tengah dan tarik ke atas sehingga membentuk atap rumah

Gambar IV.55 Membuat Bentuk Atap RumahTarik garis pada bagian atap dengan
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Gambar IV.56 Membuat Garis Pada Atap Rumah
Buat duplikasi bagian depan atap dengan tool offset . Tool ini berfungsi untukmenduplikasi objek

Gambar IV.57 Duplikasi Bagian Depan Atap
Dorong sedikit bagian yang sudah di offset tadi dengan
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Gambar IV.56 Membuat Garis Pada Atap Rumah
Buat duplikasi bagian depan atap dengan tool offset . Tool ini berfungsi untukmenduplikasi objek

Gambar IV.57 Duplikasi Bagian Depan Atap
Dorong sedikit bagian yang sudah di offset tadi dengan
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Gambar IV.56 Membuat Garis Pada Atap Rumah
Buat duplikasi bagian depan atap dengan tool offset . Tool ini berfungsi untukmenduplikasi objek

Gambar IV.57 Duplikasi Bagian Depan Atap
Dorong sedikit bagian yang sudah di offset tadi dengan
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Gambar IV.58 Push/Pull Bagian Depan Atap
Setelah membuat atap rumah, kita akan membuat bentuk balkon. Caranya buat garisdengan pada bagian tengah bidang rumah

Gambar IV.59 Membuat Garis Untuk BalkonLangkah selanjutnya, buat bidang dari bawah rumah menuju garis tepi alas denganBidang ini akan dijadikan sebagai beranda rumah
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Gambar IV.58 Push/Pull Bagian Depan Atap
Setelah membuat atap rumah, kita akan membuat bentuk balkon. Caranya buat garisdengan pada bagian tengah bidang rumah

Gambar IV.59 Membuat Garis Untuk BalkonLangkah selanjutnya, buat bidang dari bawah rumah menuju garis tepi alas denganBidang ini akan dijadikan sebagai beranda rumah
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Gambar IV.58 Push/Pull Bagian Depan Atap
Setelah membuat atap rumah, kita akan membuat bentuk balkon. Caranya buat garisdengan pada bagian tengah bidang rumah

Gambar IV.59 Membuat Garis Untuk BalkonLangkah selanjutnya, buat bidang dari bawah rumah menuju garis tepi alas denganBidang ini akan dijadikan sebagai beranda rumah
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Gambar IV.60 Membuat Bidang Untuk Beranda RumahDi atas bidang yang sudah dibuat diatas, buat bentuk garis seperti dibawah ini den-gan . Garis ini nantinya diigunakan untuk membuat tiang rumah

Gambar IV.61 Membuat Garis Untuk Tiang
Kembali ke garis untuk membuat balkon, Gunakan tool push/pull sehingga tampakseperti gambar berikut
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Gambar IV.62 Membuat Bidang BalkonLakukan hal yang sama untuk membuat tiang rumah

Gambar IV.63 Membuat Tiang Rumah
Hapus garis dibawah tiang dengan
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Gambar IV.64 Membuat Garis Dibawah Tiang
Langkah terakhir, di pinggir balkon buat bentuk pagar dengan

Gambar IV.65 Membuat Pagar Balkon
4.2.2 Menambahkan KomponenSalah satu fitur SketchUp yaitu 3D Warehouse. Fitur ini untuk mencari, berbagimaupun menyimpan model 3D . Untuk mendownload komponen dari 3D Warehouse, klikpada tool get model atau bisa juga melalui Window →	Components

77

Gambar IV.64 Membuat Garis Dibawah Tiang
Langkah terakhir, di pinggir balkon buat bentuk pagar dengan

Gambar IV.65 Membuat Pagar Balkon
4.2.2 Menambahkan KomponenSalah satu fitur SketchUp yaitu 3D Warehouse. Fitur ini untuk mencari, berbagimaupun menyimpan model 3D . Untuk mendownload komponen dari 3D Warehouse, klikpada tool get model atau bisa juga melalui Window →	Components

77

Gambar IV.64 Membuat Garis Dibawah Tiang
Langkah terakhir, di pinggir balkon buat bentuk pagar dengan

Gambar IV.65 Membuat Pagar Balkon
4.2.2 Menambahkan KomponenSalah satu fitur SketchUp yaitu 3D Warehouse. Fitur ini untuk mencari, berbagimaupun menyimpan model 3D . Untuk mendownload komponen dari 3D Warehouse, klikpada tool get model atau bisa juga melalui Window →	Components



78

Gambar IV.66 3D Warehouse
Sekarang kita akan menambahkan pintu dan kaca untuk model rumah yang sudahdibuat. Download pintu dan kaca dari 3D Warehouse kemudian tempelkan

Gambar IV.67 Menambahkan Komponen PintuTambahkan komponen kaca untuk lantai 2
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Gambar IV.68 Menambahkan Kaca Untuk Lantai 2
Tambahkan komponen kaca untuk lantai 1

Gambar IV.69 Menambahkan Kaca Untuk Lantai 1Disamping kanan rumah juga tambahkan kaca seperti gambar dibawah ini . Jenis ka-ca yang akan ditempelkan di model rumah bebas pilih dari 3D Warehouse
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Gambar IV.68 Menambahkan Kaca Untuk Lantai 2
Tambahkan komponen kaca untuk lantai 1

Gambar IV.69 Menambahkan Kaca Untuk Lantai 1Disamping kanan rumah juga tambahkan kaca seperti gambar dibawah ini . Jenis ka-ca yang akan ditempelkan di model rumah bebas pilih dari 3D Warehouse
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Gambar IV.68 Menambahkan Kaca Untuk Lantai 2
Tambahkan komponen kaca untuk lantai 1

Gambar IV.69 Menambahkan Kaca Untuk Lantai 1Disamping kanan rumah juga tambahkan kaca seperti gambar dibawah ini . Jenis ka-ca yang akan ditempelkan di model rumah bebas pilih dari 3D Warehouse
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Gambar IV.70 Menambahkan Kaca Disamping Kanan RumahSekarang kita ke sisi samping kiri rumah. Buat garis tengah yang membelah rumahmenjadi 2 bagian untuk lantai 1 dan lantai 2 dengan

Gambar IV.71 Membagi Rumah Menjadi 2 LantaiKedua bagian dinding lantai 1 dan lantai 2 harus dilubangi untuk mengisikan kom-ponen di dalamnya. Lantai 1 kita jadikan sebagai ruang tamu dan lantai 2 sebagai kamartidur. Pertama, buat bentuk rectangle dinding lantai 1dengan
80

Gambar IV.70 Menambahkan Kaca Disamping Kanan RumahSekarang kita ke sisi samping kiri rumah. Buat garis tengah yang membelah rumahmenjadi 2 bagian untuk lantai 1 dan lantai 2 dengan
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Gambar IV.72 Membuat Garis untuk Melubangi Dinding Lantai 1
Lubangi dinding tool push/pull

Gambar IV.73 Melubangi Dinding Lantai 1Sekarang kita akan melubangi dinding lantai 2. Buat bentuk rectangle pada dindingdengan
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Gambar IV.72 Membuat Garis untuk Melubangi Dinding Lantai 1
Lubangi dinding tool push/pull

Gambar IV.73 Melubangi Dinding Lantai 1Sekarang kita akan melubangi dinding lantai 2. Buat bentuk rectangle pada dindingdengan
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Gambar IV.72 Membuat Garis untuk Melubangi Dinding Lantai 1
Lubangi dinding tool push/pull

Gambar IV.73 Melubangi Dinding Lantai 1Sekarang kita akan melubangi dinding lantai 2. Buat bentuk rectangle pada dindingdengan
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Gambar IV.74 Membuat Garis untuk Melubangi Dinding Lantai 1
Lubangi dinding dengan push atau dorong ke dalam dengan

Gambar IV.75 Melubangi Dinding Lantai 2Sekarang tinggal kita masukkan satu set komponen untuk ruang tidur di lantai 2 se-hingga tampak seperti gambar berikut
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Gambar IV.74 Membuat Garis untuk Melubangi Dinding Lantai 1
Lubangi dinding dengan push atau dorong ke dalam dengan

Gambar IV.75 Melubangi Dinding Lantai 2Sekarang tinggal kita masukkan satu set komponen untuk ruang tidur di lantai 2 se-hingga tampak seperti gambar berikut
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Gambar IV.74 Membuat Garis untuk Melubangi Dinding Lantai 1
Lubangi dinding dengan push atau dorong ke dalam dengan

Gambar IV.75 Melubangi Dinding Lantai 2Sekarang tinggal kita masukkan satu set komponen untuk ruang tidur di lantai 2 se-hingga tampak seperti gambar berikut
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Gambar IV.76 Menambahkan Komponen Ruang TidurDi lantai 1 tambahkan satu set komponen untuk ruang tamu

Gambar IV.77 Menambahkan Komponen Ruang TamuAgar ruang tamu terlihat lebih hidup, tambahkan komponen manusia yang sedangberaktifitas di dalamnya
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Gambar IV.76 Menambahkan Komponen Ruang TidurDi lantai 1 tambahkan satu set komponen untuk ruang tamu

Gambar IV.77 Menambahkan Komponen Ruang TamuAgar ruang tamu terlihat lebih hidup, tambahkan komponen manusia yang sedangberaktifitas di dalamnya
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Gambar IV.76 Menambahkan Komponen Ruang TidurDi lantai 1 tambahkan satu set komponen untuk ruang tamu

Gambar IV.77 Menambahkan Komponen Ruang TamuAgar ruang tamu terlihat lebih hidup, tambahkan komponen manusia yang sedangberaktifitas di dalamnya
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Gambar IV.78 Menambahkan Komponen ManusiaDan terakhir, tambahkan pintu samping di dinding lantai 1

Gambar IV.79 Menambahkan Pintu Samping
4.2.3 Menambahkan Warna dan MaterialUntuk tahap pewarnaan, semua warna dan material lain sudah disediakan di Win-

dow →	Materials	atau dengan klik tool
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Gambar IV.80 Window MaterialsSebelum memberi warna rumah, kita tambahkan material untuk pagar balkon. Padadropdown pilihan material, pilih Fencing. Klik salah satu jenis fencing dan otomatis akantampil tool paint .Aplikasikan ke bentuk pagar dengan tool tersebut

Gambar IV.81 Memberi Warna PagarSelanjutnya tambahkan material Roofing untuk memberi warna atap rumah
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Gambar IV.80 Window MaterialsSebelum memberi warna rumah, kita tambahkan material untuk pagar balkon. Padadropdown pilihan material, pilih Fencing. Klik salah satu jenis fencing dan otomatis akantampil tool paint .Aplikasikan ke bentuk pagar dengan tool tersebut

Gambar IV.81 Memberi Warna PagarSelanjutnya tambahkan material Roofing untuk memberi warna atap rumah
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Gambar IV.82 Memberi Warna AtapUntuk bangunan rumah dan tiang, pilih salah satu jenis material dari Brick and

Cladding

Gambar IV.83 Memberi Warna Rumah dan TiangBerikan warna untuk dinding bagian dalam dengan salah jenis material Brick and

Cladding

86

Gambar IV.82 Memberi Warna AtapUntuk bangunan rumah dan tiang, pilih salah satu jenis material dari Brick and

Cladding

Gambar IV.83 Memberi Warna Rumah dan TiangBerikan warna untuk dinding bagian dalam dengan salah jenis material Brick and

Cladding
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Gambar IV.82 Memberi Warna AtapUntuk bangunan rumah dan tiang, pilih salah satu jenis material dari Brick and

Cladding

Gambar IV.83 Memberi Warna Rumah dan TiangBerikan warna untuk dinding bagian dalam dengan salah jenis material Brick and

Cladding
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Gambar IV.84 Memberi Warna Dinding Dalam RumahUntuk lantai ruang tamu, kamar tidur, balkon dan lantai beranda gunakan material
Carpet and Textiles

Gambar IV.85 Memberi Warna Lantai Dalam dan Depan Rumah
Kemudian di depan pintu samping buat garis dengan rectangle seperti gambarberikut
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Gambar IV.84 Memberi Warna Dinding Dalam RumahUntuk lantai ruang tamu, kamar tidur, balkon dan lantai beranda gunakan material
Carpet and Textiles

Gambar IV.85 Memberi Warna Lantai Dalam dan Depan Rumah
Kemudian di depan pintu samping buat garis dengan rectangle seperti gambarberikut
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Gambar IV.84 Memberi Warna Dinding Dalam RumahUntuk lantai ruang tamu, kamar tidur, balkon dan lantai beranda gunakan material
Carpet and Textiles

Gambar IV.85 Memberi Warna Lantai Dalam dan Depan Rumah
Kemudian di depan pintu samping buat garis dengan rectangle seperti gambarberikut
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Gambar IV.86 Membuat Garis Rectangle Depan Pintu SampingBerikan warna yang sama dengan warna lantai sebelumnya

Gambar IV.87 Memberi Warna Lantai Depan Pintu SampingTerakhir, berikan warna rumput untuk halaman kanan dan kiri  rumah dengan ma-terial Vegetation
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Gambar IV.86 Membuat Garis Rectangle Depan Pintu SampingBerikan warna yang sama dengan warna lantai sebelumnya

Gambar IV.87 Memberi Warna Lantai Depan Pintu SampingTerakhir, berikan warna rumput untuk halaman kanan dan kiri  rumah dengan ma-terial Vegetation
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Gambar IV.86 Membuat Garis Rectangle Depan Pintu SampingBerikan warna yang sama dengan warna lantai sebelumnya

Gambar IV.87 Memberi Warna Lantai Depan Pintu SampingTerakhir, berikan warna rumput untuk halaman kanan dan kiri  rumah dengan ma-terial Vegetation
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Gambar IV.88 Memberi Warna Rumput untuk Halaman Rumah
4.2.4 Menambahkan Komponen LainAgar rumah menjadi lebih indah, bisa kita tambahkan komponen-komponen lainuntuk melengkapi pemodelan rumah yang sudah dibuat. Komponen pada SketchUp selainbisa di download langsung dari 3D Warehouse, beberapa sudah disediakan di Window –

Component. Misal untuk menambahkan komponen mobil di beranda rumah, pilih Car Sedanpada kotak dialog Components Sampler
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Gambar IV.89 Menambahkan Komponen MobilKomponen yang disediakan disini adalah gambar dinamis yang bisa digerakkan ataudi ubah warna dengan mengaktifkan tool Interact pada Tools – Interact

Gambar IV.90 Tools InteractSetelah mengaktifkan tool Interact , klik pada pintu mobil maka pintu akan terbuka.Atau klik pada atap mobil yang akan menampilkan pilihan warna. Warna mobil bisa digantisesuai dengan pilihan warna yang disediakan
90
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Gambar IV.91 Mobil Dinamis
Kemudian misal kita buat ada wanita yang sedang membuka pintu mobil, tambah-kan komponen woman dari components sampler sehingga terlihat seperti gambar berikut

Gambar IV.92 Menambahkan Komponen ManusiaBiasanya di depan rumah terdapat kotak surat. Untuk menambahkan komponen kotaksurat, pilih Mailbox dari components sampler
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Gambar IV.91 Mobil Dinamis
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Gambar IV.93 Menambahkan Komponen Kota Surat
Dan agar rumah terlihat rindang juga bisa ditambahkan komponen pohon atau tree

Gambar IV.94 Menambahkan Komponen Pohon
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Gambar IV.93 Menambahkan Komponen Kota Surat
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4.2.5 Membuat Kolam RenangBiasanya dirumah modern banyak kita jumpai kolam renang pribadi baik indoormaupun outdoor. Jadi pada pemodelan rumah ini, kita buat kolam renang outdoor di samp-ing kanan rumah. Langkah pertama, buat bentuk lingkaran dengan tool circle

Gambar IV.95 Gambar Bantuk Lingkaran Besar
Buat bentuk lingkaran lagi yang lebih kecil

Gambar IV.96 Gambar Lingkaran Kecil
Hapus perpotongan garisnya dengan tool
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Gambar IV.97 Hapus Perpotongan Garis
Duplikasi bentuk kedua lingkaran dengan tool offset . Ini nantinya dijadikan se-bagai bagian pinggir kolam renang

Gambar IV.98 Duplikasi Kedua Lingkaran
Hapus kembali perpotonga garisnya dengan
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Gambar IV.99 Hapus Perpotongan Garis
Agar bentuk terllihat seperti pinggir kolam gunakan tool dan tarik keatas

Gambar IV.100 Membuat Pinggir Kolam Renang
Hapus garis-garis yang ada di dalam kolam dengan
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Gambar IV.101 Menghapus Garis
Warnai dinding luar kolam dengan material Tile

Gambar IV.102 Memberi Warna Dinding Luar Kolam
Agar kolam terlihat berisi air, berikan warna dengan material Water
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Gambar IV.103 Memberi Warna Air Kolam
Tambahkan komponen pagar di sekeliling kolam renang

Gambar IV.104 Menambahkan Komponen Pagar di Sekeliling Kolam Renang
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Gambar IV.103 Memberi Warna Air Kolam
Tambahkan komponen pagar di sekeliling kolam renang

Gambar IV.104 Menambahkan Komponen Pagar di Sekeliling Kolam Renang
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4.2.6 Membuat illustrasi Jalan RayaKita asumsikan pemodelan rumah ini berada di samping jalan raya. Jadi sekarang ki-ta buat ilustrasi jalan raya dengan lampu jalan dan lalu lalang kendaraan. Langkah pertama,buat bentuk jalan raya dengan rectangle

Gambar IV.105 Membuat Bentuk Jalan Raya
Buat marka jalan dengan tool rectangle seperti gambar dibawah ini

Gambar IV.106 Membuat Marka JalanBerikan warna hitam untuk aspal jalan dan putih untuk marka jalan
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Gambar IV.107 Memberi Warna Jalan Raya
Tambahkan komponen pengguna jalan seperti mobil dan motor

Gambar IV.108 Menambahkan Komponen Pengguna Jalan
Dan terakhir tambahkan komponen light street atau lampu jalan
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Gambar IV.109 Menambahkan Komponen Lampu Jalan
4.2.5 Hasil AkhirPemodelan rumah modern tampak dari depan

Gambar IV.110 Rumah Modern Tampak Depan
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Pemodelan rumah modern tampak dari belakang

Gambar IV.111 Rumah Modern Tampak BelakangPemodelan rumah modern tampak dari kanan

Gambar IV.112 Rumah Modern Tampak Kanan
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Pemodelan rumah modern tampak dari kiri

Gambar IV.113 Rumah Modern Tampak KiriPemodelan rumah modern tampak dari atas

Gambar IV.114 Rumah Modern Tampak Atas
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Pemodelan rumah modern tampak dari kiri
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Gambar IV.114 Rumah Modern Tampak Atas
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BAB V

PENUTUP

5.1 KesimpulanDesain Pemodelan Grafik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang teknik mem-buat sebuah objek, memanipulasi gambar dan membuat sebuah gambar agar dapat terlihatseperti hidup atau bergerak. Salah satu pemodelan desain grafik yaitu Facade Modelling .Facade Modelling adalah pemodelan tampak muka atau depan eksterior sebuah bangunan.Melalui fasad kita bisa mendapatkan gambaran tentang fungsi-fungsi bangunan. Se-lain itu fasad juga berfungsi sebagai alat perekam sejarah peradaban manusia. Denganmengamati dan mempelajari desain fasad suatu bangunan, kita bisa mempelajari kondisisosial budaya, kehidupan spiritual bahkan keadaan ekonomi dan politik pada masa terten-tu Untuk mendesain pemodelan fasad atau facade modelling dibutuhkan dukungan ki-nerja dari komputer grafis yang salah satunya adalah SketchUp. SketchUp adalah softwareuntuk membuat berbagai jenis model yang menghasilkan gambar 3D. SketchUp  dirancanguntuk eksplorasi desain sehingga memiliki kemampuan kreasi yang sangat tinggi untukmemodifikasi gagasan 3D dengan cepat dan mudah karena ditunjang dengan tool-set (pi-ranti / alat) yang sempurna sesuai dengan kebutuhan desain namun dikemas secara seder-hana. SketchUp juga bisa digunakan untuk pembuatan pemodelan Facade atau fasad ban-gunan. Implementasi pada buku ini yaitu membuat pemodelan fasad rumah Joglo dan ru-mah modern menggunakan SketchUp Pro 8.Kedua contoh pemodelan ini untuk jadi bahanperbandingan bentuk fasad bangunan rumah adat zaman dahulu dengan rumah modernyang berkembang saat ini, mengingat salah satu fungsi fasad adalah sebagai alat perekamsejarah peradaban manusia.
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