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Menggambar Flora, Fauna, dan Alam Benda 

MATERI :  

Teknik Menggambar Flora,Fauna,dan Alam Benda 

 

 Proses menggambar sebenarnya dapat dimulai dengan cara sederhana dan mudah 

dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar 

gambar memiliki komposisi ,proporsi dan keseimbangan yang baik.Komposisi adalah 

susunan.Proporsi adalah suatu keseimbangan antara satu benda dengan benda yang lain. 

  a.Teknik Menggambar Flora 

Menggambar flora (tumbuh-tumbuhan) dapat memberikan pemahaman tentang 

keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan 

sekitar.Bahagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, 

bentuk bunga dan buah.Bahagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabungkan 

menjadi satu rangkaian.  

  

  

 

 

 

 

 
 
 
b. Teknik Menggambar Fauna 
Fauna (hewan) memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki empat seperti 

sapi dan kambing. Ada hewan berkaki dua seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup 
di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki 
bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu 
kepala, kaki atau cakarnya.Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan 
mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh langkah-langkah 
menggambar itik berikut. 



2 
 

 
c. Teknik Menggambar Alam Benda 
Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat 

terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda 
buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk 
lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Pada 
saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. 
1) Proporsi bentuk benda yang akan digambar. 
2) Komposisi dalam meletakkan benda. 
3) Cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 
4) Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang tiga dimensi. 
5) Penggunaan latar belakang (background). 
Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS MATRIKULASI  

1. Carilah masing-masing 3 buah gambar flora (tumbuhan) dan gambar fauna (hewan) 

ditempel pada buku latihan! 

2. Tuliskan tahapan menggambar bunga kamboja! 

3. Tuliskan langkah-langkah menggambar itik! 

4. Tuliskan langkah-langkah menggambar piring dan cangkir! 


