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 Aplikasi freeware dari Google.
 Membuat/mengolah model 3D:
 dari yang sederhana (kursi, meja) sampai ke yang 

sangat komplek (mobil, pesawat, gedung bertingkat)

 dari gambar seni sampai ke gambar teknik.
 Mempunya fitur untuk menshare gambar 3D 

dengan sesama user Sketchup diseluruh dunia.
 Memindahkan gambar 3D ke dalam Google 

Earth.
 http://sketchup.google.com
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 Pilihlah template yang 
sesuai.

 Salah satu perbedaan 
antar template satu 
dengan yang lain adalah 
satuan ukuran yang 
digunakan.

 Kita bisa mengubah 
template kapan saja.
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 Tool utama dari Google SketchUp.
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 Ada tiga tool utama ketika bekerja dalam 3D:
 Orbit tool
 Zoom tool
 Pan tool

 Orbit       tool: digunakan untuk “melihat 
sekeliling”.

 Zoom tool: digunakan untuk memperbesar 
dan memperkecil tampilan.

 Pan       tool: digunakan untuk menggeser 
tampilan kekanan/kekiri maupun 
keatas/kebawah.
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 SketchUP is 3D menggunakan sistem 
koordinat XYZ

 Masing2 koordinat mempunyai warna 
sendiri:

 Merah untuk koordinat X

 Biru untuk koordinat Y

 Hijau untuk koordinat Z
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 Setiap model SketchUp terbentuk dari 
beberapa Edge dan Face(s).

 Edge adalah garis yang 
menghubungkan dua titik. Bisa 
berbentuk garis lurus (line) ataupun 
garis lengkung (arc).

 Face adalah bidang yang terbentuk 
dari beberapa Edge dengan closed 
loop. 
(setiap edge terhubung dengan edge 
yang lain sehingga tidak ada satupun 
ujung edge yang)

 Jika salah satu Edge yg membatasi 
sebuah Face dihapus, maka Face akan 
hilang.
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 Ada dua tool yang bisa digunakan untuk membua edge
(garis), yaitu Line dan Arc     tool.

 Gabungan dari beberapa edge yg membentuk Closed Loop 
akan membentuk sebuah face. 

 Gambar dibawah adalah sebuah face yang terbentuk dari 5 
buah line dan satu arc.
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 Selain dengan membentuk closed loop dari beberapa edge, 
ada tiga tool yang disediakan SketchUp untuk membuat 
face. 

 Rectangle       tool untuk membuat face berbentuk kotak
 Circle tool untuk membuat face berbentuk lingkaran.
 Polygon       tool yang bisa digunakan untuk membuat face 

dengan banyak sisi.
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 Freehand tool dapat digunakan untuk menggambar 
secara bebas.

 Apabila gambar yang dibuat tidak memiliki edge yang 
berpotongan, maka hasilnya adalah sekumpulan edge saja.

 Sedangkan bila ada edge yang berpotongan, maka akan 
terbentuk sebuah face.

13



 Google SketchUp menggunakan pewarnaan yang berbeda 
pada titik kursor untuk menunjukkan lokasi kursor relatif 
terhadap objek.

 Warna Merah: menunjukkan kursor berada pada sebuah edge.
 Warna Cyan: menunjukkan kursor berada pada titik tengah 

dari suatu edge.
 Warna Hijau: menunjukkan kursor berada pada titik akhir dari 

suatu edge.
 Warna Biru: menunjukkan kursor berada pada bidang face.
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 Ketika membuat line (garis), Google Sketchup 
menampilkan warna yang berbeda.

 Warna Merah: ketika garis tersebut sejajar dengan 
sumbu X.

 Warna Biru: ketika garis tersebut sejajar dengan 
sumbu Y.

 Warna Hijau: ketika garis tersebut sejajar dengan 
sumbu Z.
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 Push/Pull tool Ini adalah sesuatu yang hebat dari Google 
Sketchup.

 Sesuai dengan namanya, tool ini bekerja dengan cara 
‘menekan’ atau ‘menarik’ suatu face.

 Tool ini mempunyai kemampuan:
 Membentuk suatu model 3D dari sebuah face.

 Membuat lubang pada model 3D.

 Mengubah bentuk dari model 3D.
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1. Gambarlah sebuah kursi 
seperti gambar 
disamping!

2. Gambarlah sebuah objek 
yang ada di sekitarmu!
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 Untuk melakukan Copy/Paste pada Google 
SketchUp, caranya hampir sama dengan aplikasi2 
yang lain.

 Untuk meng-copy, pilih objek yang akan di-copy 
kemudian tekan Ctrl-C.

 Untuk mem-paste, tekan Ctrl-V.

18



 Sebuah model yang terbentuk dari beberapa edge dan face dapat 
diubah menjadi sebuah komponen.

 Cara mengubah menjadi komponen:
 Pilih objek yang mau diubah
 Klik kanan pada objek tersebut kemudian pilih Make Component.
 Beri nama komponen tersebut, kemudian Create.

 Untuk mengembalikan suatu komponen ke bentuk asalnya (model 
yg terdiri dari edge dan face):
 Klik kanan pada komponen kemudian pilih Explode.

 Dengan menggunaan komponen, akan mempermudah proses 
copy dan edit, terutama pada komponen yang telah di-copy
menjadi beberapa. Dengan mengedit satu komponen, maka 
seluruh komponen yg sama akan ikut berubah.
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 Move      tool dapat digunakan untuk 
memindahkan sebuah objek.

 Cara menggunakan tool ini: 
 Pilih objek yang akan dipindah
 Klik Move tool pada toolbar
 Klik dan drag pada objek yang akan dipindahkan ke 

lokasi yang baru.
 Tool ini juga dapat digunakan untuk membuat 

copy dari sebuah objek. Dengan cara yang sama 
seperti cara diatas, hanya saja ketika akan 
meng-klik objek, tekan pula tombol Ctrl.
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 Follow Me tool berfungsi seperti Push/Pull tool, 
hanya saja tool ini dapat digunakan melakukan push 
atau pull dengan mengikuti satu garis tertentu.
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 Buat kursi seperti 
pada gambar 
disamping !

22


