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3.2. Bentuk Geometri Benda  







3.3. Jenis Bentangan 



BENTANGAN METODA PARALEL 

4.1. Bentangan Prisma 

Pembuatan pola (mal) suatu benda dengan metode parallel/garis 

sejajar mendasarkan pada meletakkan bentuk pola pada deretan garis-

garis sejajar. Semua benda yang termasuk dalam kelompok prisma 

dapat dikembangkan dengan metode garis sejajar. Benda berbentuk 

prisma ditandai dengan bentuk yang sama pada penampang lintang 

dan sepanjang benda tersebut. Metode pembuatan gambar bentangan 

ini sering dikenal dengan cara menggelindingkan permukaan benda 

pada permukaan datar. Benda yang termasuk dalam kelompok prisma 

adalah prisma segi empat dan prisma segi banyak atau silinder. Dari 

bentuk penampang lintangnya , prisma dibedakan menjadi dua, yaitu; 

prisma tegak (right prism) dan prisma miring/oblik (Oblique prism). 

Perbedaan tersebut menyebabkan ada perbedaan dalam penggunaan. 
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Cara membuat gambar bentangannya: 

1. Buat lebih dulu gambar proyeksinya, misalnya dari tampak muka 

(elevation) dan tampak atas (plan) , beri tanda ujungnya dengan 

titik A, B, C, dan D. 

2. Bayangkan bila prisma digelindingkan sesuai arah anak panah, 

maka akan terbentuk bentangan permukaan prisma pada bidang 

datar. Gambar bentangan menjadi seperti yang tampak pada 

gambar 5 dan 6. Titik-titik A, B, C, dan D menjadi titik A’, B’, C’, 

dan D’. Garis strip-titik pada gambar bentangan menunjukkan 

garis lipat untuk membentuk bentangan menjadi bentuk prisma 

seperti paga gambar. 

4.2. Profil Persegi 

4.3. Pembentangan Praktis 





4.4. Membentang Prisma Lurus Terpancung 







4.5. Membentangkan Prisma Miring 



4.6. Bentangan Silinder. 



Berikut ini ditunjukkan benda berbentuk silinder tegak dan 

silinder oblik, disertai gambar bentangan, pola, atau patternnya. 



Lihat Gambar 3. Silinder Tegak dan Gambar 2. Silinder Oblik. 

Perhatikan beda bentuk dan penampang lintangnya. 

 

 

 



Perlu diketahui bahwa bentangan silinder oblik lebih pendek dari 

bentangan silinder tegak. Pada gambar bentangannya, garis-garis 

sejajar, 1, 2, sampai 7 jaraknya tidak sama. Pembuatan bentangannya 

pada dasarnya cenderung sama dengan pada pembuatan bentangan 

prisma terdahulu. Pada silinder tidak ada sudut pada sekeliling 

permukaannya. Dengan membagi keliling menjadi 12 bagian atau lebih, 

maka memudahkan penentuan posisi titik-titik tersebut pada bidang 

datar , sehingga bentangannya tampak seperti pada Gambar 3 dan 

Gambar 2. Cara melukis panjang garis 1-2 dengan mengukur tali busur, 

dapat menyebabkan kesalahan. Tetapi kesalahannya hanya 1,12 %, 

sering dianggap tidak penting ( Dickason, 1978 : 68 ). Kesalahan 

penggambaran ini lebih kecil dari kesalahan akibat pelukisan garis pada 

tepian gambar bentangan. 





 

4.7. Garis Perpotongan Antara Dua Benda. 

Suatu benda sering dikonstruksi dengan lebih dari satu bagian. 

Perpotongan antara bidang permukaan bagian-bagian benda, menjadi 

12 hal yang penting dalam pembuatan gambar bentangan atau mal. 

Bagaimana melukis garis perpotongan, dipelajari pada saat belajar 

gambar proyeksi. Penggunaan gambar bentangan atau pembuatan mal, 

berkaitan dengan pembuatan konstruksi benda yang menggunakan 

plat, misalnya: corong, cerobong, saluran udara atau gas, saluran air, 

kotak-kotak, kabinet, dan sebagainya. Pengerjaan konstruksi tersebut 

melibatkan, penekukan, pelipatan, pengerolan, pelubangan, dan 

penyambungan. Proses pembentukan sering mengakibatkan ukuran 

benda menjadi bertambah. Penekukan atau pengerolan plat 

menyebabkan plat berubah bentuk dan berubah ukurannya. Perubahan 

yang berupa pertambahan panjang plat, perlu diperhitungkan dalam 

menentukan kebutuhan plat sebelum ditekuk atau dirol. 

4.8. Panjang Sebenarnya Bentangan Silinder. 







Tugas 4.1  

1. Sebuah corong yang terpasang pada sebuah konveyor ulir, yang 

tampak seperti pada gambar, terbuat dari plat tebal 0,5 mm. Untuk 

membuat corong tersebut, perlu dibuat gambar bentangannya. 

Buatlah gambar bentangannya dan buatlah malnya yang terbuat 

dari seng tebal 0.3 mm. Corong dibuat dengan cara diroll, 

sambungan dilakukan dengan dilipat, kelonggaran - 0,5 mm dan + 

0,5 mm. 

2. Amatilah, corong yang akan dibuat, termasuk jenis silinder tegak 

atau oblik/miring. 

3. Amatilah, perpotongan kedua pipa silnder mempunyai bentuk 

geometris apa. 



4. Tunjukkan bukti bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar. 

5. Belajarlah tentang bentuk geometris silinder, bila harus 

berpotongan dengan bentuk silinder yang lain, untuk ukuran yang 

berbeda. 

6. Belajarlah membagi busur lingkaran secara perhitungan dan secara 

lukisan. 

7. Belajarlah tentang mesin rol, mesin lipat, dan cara membuat 

sambungan lipat. 

8. Tidak ragu-ragu untuk konsultasi dengan guru. 



Tugas 4.2 

1. Dua buah pipa silindris akan disambung membentuk huruf T 

dengan cara di las. Untuk membuat sambungan, maka pada pipa 

yang satu harus dibuat lubang, sedangkan pipa yang lain, 

ujungnya disesuaikan dengan lubangnya. Ukuran pipa 100 mm, 

tebal 3 mm. Untuk membuat konstruksi sambungan pipa 

tersebut, perlu dibuat gambar bentangannya. Buatlah gambar 

bentangannya dan buatlah malnya yang terbuat dari seng tebal 

0.3 mm. Kelonggaran - 1 mm. 

2. Amatilah , penampang lintang kedua pipa mempunyai bentuk 

geometris apa. 

3. Tunjukkan bukti bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar. 

4. Belajarlah tentang bentuk geometris silinder, bila harus 

berpotongan dengan bentuk silinder yang lain, untuk ukuran 

yang berbeda. 



5. Belajarlah membagi busur lingkaran secara perhitungan dan 

secara lukisan. 

6. Belajarlah tentang sambungan logam dengan proses pengelasan 

SMAW. 

7. Tidak ragu-ragu untuk konsultasi dengan guru. 



Tugas 4.3 

1. Buatlah gambar bentangan dan mal sebuah pipa oblik, yang 

harus menghubungkan dua pipa bergaris tengah 100 mm, tebal 

3 mm, mempunyai posisi tegak. Ukuran tinggi pipa oblik dan 

konstruksi sambungan ditunjukkan pada gambar. Sambungan 

pipa dilakukan dengan pengelasan dengan las listrik . 

Kelonggaran - 1 mm. 

2. Amatilah , pipa yang akan dibuat, termasuk jenis pipa tegak atau 

oblik. 

3. Amatilah , sambungan pipa atas dan pipa tengah (oblik), kedua 

sisi pipa itu mempunyai bentuk geometris apa. 

4. Tunjukkan bukti bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar. 

5. Belajarlah tentang bentuk geometris silinder atau pipa oblik, bila 

harus berpotongan dengan pipa silinder tegak. 

6. Belajarlah membagi busur elip secara perhitungan dan secara 

lukisan. 

7. Belajarlah tentang sambungan las. 

8. Tidak ragu-ragu untuk konsultasi dengan guru. 

 

 



BENTANGAN METODA RADIAL 

5.1. Panjang Sebenarnya Bentangan Kerucut 
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5.2. Bentangan Kerucut 



5.3. Panjang Sebenarnya Sisi Miring Piramid 





5.4. Bentangan Piramid 



5.5. Bentangan Piramid Miring Terpancung. 

 



Tugas 5.

1. Akan dibuat suatu cerobong seperti pada gambar berikut ini. 

Cerobong dibuat dari plat mild steel dengan tebal 1,2 mm, 

dengan proses pengerolan dan pengelasan oksi-asitiline. 

Cerobong terdiri dari pipa silndris dan kerucut. Kelonggaran 

sebesar - 0,5 mm. Buatlah gambar bentangannya, mal akan 

dibuat dari plat seng yang tipis. 

2. Amatilah, corong yang akan dibuat, termasuk jenis silinder tegak 

atau oblik. 

3. Amatilah, perpotongan kedua pipa silnder mempunyai bentuk 

geometris apa. 

4. Tunjukkan bukti bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar. 

5. Belajarlah tentang bentuk geometris silinder, bila harus 

berpotongan dengan bentuk kerucut. 

6. Belajarlah membagi busur lingkaran secara perhitungan dan 

secara lukisan. 

7. Jangan ragu-ragu bertanya kepada Guru. 



Tugas 5.2 

1. Buatlah gambar bentangan dan mal dari konstruksi yang 

berbentuk kerucut oblik seperti pada gambar. Kerucut 

menyalurkan gas dari saluran bawah, lewat corong, menuju 

saluran atas. Sambungan antara saluran digunakan sistem 

lipatan. Saluran terbuat dari plat mild steel tebal 1,2 mm. 

Kelonggaran 1 mm. 

2. Amatilah, penampang lintang kedua saluran gas yang akan 

disambung mempunyai bentuk geometris apa. 

3. Tunjukkan bukti bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar. 

4. Belajarlah tentang bentuk geometris kerucut oblik dan pipa 

silinder, kapan keduanya dapat disambung. 

5. Tidak ragu-ragu untuk konsultasi dengan guru. 



Tugas 5.3 

1. Buatlah gambar bentangan dan mal sebuah piramid dari 

konstruksi cerobong, seperti pada gambar. Bahan konstruksi 

tersebut dari plat mild steel tebal 0,7 mm. Dikonstruksi dengan 

sambungan lipatan. Kelonggaran - 0,5 mm. 

2. Amatilah, bahwa corong yang akan dibuat termasuk jenis 

piramid tegak, beri penjelasannya. 

3. Pelajarilah bahwa garis perpotongan antara bidang permukaan 

saluran atas dengan bidang permukaan piramid masing-masing 

sisi tidak membentuk garis lurus. 

4. Tunjukkan bukti bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar 



5. Belajarlah tentang bagaimana melukis garis perpotongan antara 

piramid dengan bentuk silinder tegak. 

6. Tidak ragu-ragu untuk konsultasi dengan guru. 



DAFTAR PUSTAKA 
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