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Membuat Objek Telepon 
 
 

o Membuat bentuk-bentuk bagian dasar Objek Telepon 
 

• Membuat bagian bawah dan atas 
 

 Pada panel Create klik tombol Shapes kemudian pada bagian Object Type klik 
tombol Rectangle. 

 Aktifkan Viewport Top, klik dan drag secara diagonal ke bawah. 
 Kemudian pada bagian Paramters atur nilai untuk Length : 100, Width : 80, 

dan Corner Radius : 5. 
 

 
 

 Ganti nama dari objek Rectangle01 menjadi AlasTelepon. 
 Dalam keadaan objek AlasTelepon masih terseleksi buatlah objek Rectangle 

lain yang ditempatkan di dalam objek pertama. 
 

 
 

 Kemudian pada bagian Paramters atur nilai untuk Length : 70, Width : 60, dan 
Corner Radius : 2,5. 

 Ganti nama dari objek Rectangle02 menjadi AtasTelepon. 
 Pada Toolbar klik tombol Select and Move dan posisikan objek AtasTelepon 

seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 
 

• Membuat bagian depan 
 

 Buatlah lagi objek Rectangle i atas dua objek y nd i.  d ang telah a a buat tad
 Kemudian pada bag  Paramters atur nilai untuk Length : 20 Width : 80. ian , 
 Dan pada bagian Object Type, non-aktifkan pilihan Start New Shape, hal ini 

perlu dilakukan dan penting karena nantinya anda membutuhkan dua objek 
Rectangle dimana bagian ini terdiri dari satu bentuk ketika anda menggunakan 
fungsi Boolean untuk memberihkan atau menghaluskan bagian ini. 

 Kemudian buat satu objek Rectangle lagi berdekatan dengan objek Rectangle 
sebelumnya, seperti berikut : 
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 Ganti nama dari objek Rectangle menjadi DepanTelepon. 
 Klik kanan pada Viewport dan aktifkan panel Modify. 
 Klik tombol Select and Move pada Toolbar kemudian geser dan posisikan objek 

DepanTelepon sejajar dengan objek AlasTelepon. 
 

 
 

 Kembali ke panel Modify bagian Selection aktifkan icon Spline. 
 Klik objek kotak bagian atas dari objek DepanTelepon. 

 

 
 

 Pindahkan objek kotak bagian atas ke objek kotak bagian bawah dan posisikan 
agar keduanya terlihat saling bertumpukan seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 

 

• Membersihkan/menghaluskan bagian depan 
 

 Pada bagian Geometry di panel Modify aktifkan tombol Boolean dan pastikan 
juga tombol Union telah aktif. 

 Kemudian letakkan kursor mouse ke salah satu garis pada objek kotak bagian 
bawah dan klik sehingga kedua objek menjadi satu. 
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 Kembali ke bagian Selection dan klik tombol Vertex dan untuk mendapatkan 
pandangan yang lebih baik klik tombol Min/Max pada kontrol Viewport. 

 Pekerjaan dimulai dari bagian bawah objek, pertama lakukan seleksi pada 
titik atas sudut bagian kiri dan kemudian tekan CTRL pada keyboard dan 
lakukan seleksi pada titik atas sudut bagian kanan sehingga terdapat dua 
titik yang terseleksi. 
 

 
 

 Pada bagian Geometry aktifkan tombol Fillet dan kotak teks disamping tombol 
ini dengan nilai 5,0 dan tekan Enter sehingga kedua titik sudut akan menjadi 
sudut yang berlengkung. 
 

 
 

 Selanjutnya pekerjaan mengarah ke bagian atas objek, lakukan seleksi 
terhadap kedua titik atas dan kedua titik bagian tengah dari objek dan dari 
drop-down Modifier List pilih Taper dan anda akan melihat kontrol Gizmo 
berwarna Orange yang menutupi empat titik dari objek. 
 

 
 

 Klik tanda plus di samping daftar Taper kemudian pilih Center sehingga 
kontrol Gizmo menjadi aktif. 

 Gunakan tombol Select and Move untuk memindahkan/mengarahkan kontrol Gizmo 
ke arah bawah bagian tengah sampai berada tepat di antara dua titik tengah 
seperti gambar di bawah ini : 
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 Pada bagian Parameters > Taper Axis aktifkan pilihan Y untuk Primary dan 
masukkan nilai -0,3 untuk Amount dan Enter sehingga dua titik bagian atas 
akan tergeser ke arah dalam. 
 

 
 
 

• Sentuhan Akhir untuk bagian depan objek Telepon 
 

 Pada Viewport, klik kanan objek DepanTelepon dan pilih Convert To > Convert 
To Editable Spline. 

 Sambil menekan tombol CTRL pada keyboard lakukan seleksi terhadap dua titik 
bagian bawah objek sehingga semua titik jadi terseleksi kecuali titik-titik 
yang telah di-Fillet(dilengkungkan). 
 

 
 

 Kemudian klik kanan lagi pada objek di Viewport dan pilih Corner dari menu 
Tool 1. 

 Selanjutnya lakukan seleksi untuk dua titik bagian tengah dari objek dan 
klik kanan di tombol Select and Move pada Toolbar sehingga kotak dialog 
seperti di bawah ini akan ditampilkan, 
 

 
 

 di bagian Y-axis dari grup Offset Screen masukkan nilai 1 dan tekan Enter 
sehingga kedua titik yang terseleksi akan diarahkan sedikit ke atas. 
 

 
 

 tutup kotak dialog dan klik daftar Editable Spline pada panel Modify sampai 
daftar tersebut berwarna abu-abu(yang artinya daftar tersebut tidak dalam 
keadaan aktif). 
 

 

• Membuat bagian samping 
 

 Pilih objek AtasTelepon dan AlasTelepon. 
 Sambil menekan tombol SHIFT pada keyboard drag kedua objek tsb dengan tool 

Select and Move melewati tiga kotak grid ke arah kanan. 
 Kemudian pada kotak dialog Clone Options aktifkan pilihan Copy dan ganti 

namanya menjadi SampingTelepon. 
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 Pilih objek yang paling besar dan ubah Width : 20 dan Corner Radius : 0 dan 
objek yang satunya nilai Width : 55 dan Corner Radius : 0. 
 

 
 

 Arahkan objek kotak yang lebar ke arah kiri dan posisikan tepi kanan dari 
objek berada di tengah kotak yang satunya seperti yang terlihat pada gambar 
di bawah ini : 
 

 
 

 Klik kanan objek kotak yang lebar dan pilih dab pilih Convert To > Convert 
To Editable Spline. 

 Pada panel Modify > Geometry klik tombol Attach dan klik objek kotak yang 
satunya(kotak panjang). 
 
 

• Membentuk bagian samping 
 

 Kemudian klik tanda plus pada daftar Editable Spline pada panel Modify dan 
pilih Spline. 

 Pilih objek kotak sebelah kanan kemudian klik tombol Boolean dan pastikan 
tombol Union aktif pada bagian Geometry dan klik pada objek kotak satunya di 
sebelah kiri. 
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 selanjutnya pilih Vertex dari daftar Editable Spline. 
 dan lakukan seleksi terhadap dua titik, pertama seleksi titik sudut atas 

bagian kiri dan kedua sambil menekan tombol CTRL pada keyboard selekksi 
titik sudut bawah bagian kiri. 
 

 
 

 pada bagian Geometry isi nilai 5,0 pada kotak teks di samping tombol Fillet 
kemudian tekan tombol tsb. 
 

 
 

 kemudian lakukan seleksi untuk empat titik bagian kiri dari objek kemudian 
pilih Taper dari Modifier List pada panel Modify. 

 Dan klik tanda plus untuk membuka daftar Taper dan pilih Center. 
 Pada toolbar klik tombol Select and Move dan geser kontrol Gizmo ke arah 

kanan sampai berada tepat di antara dua titik bagian tengah seperti gambar 
di bawah ini : 
 

 
 

 Pada bagian Parameters di Taper Axis pastikan anda mengaktifkan pilihan X 
pada Primary dan masukkan nilai 0,6 pada kotak teks Amount. 
 

 
 
 

• Sentuhan Akhir untuk bagian samping objek Telepon 
 

 Pada Viewport klik kanan objek SampingTelepon pilih Convert To > Convert To 
Editable Spline. 
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 Sambil menekan tombol CTRL lakukan seleksi untuk titik-titik sudut dari 
objek kecuali sudut yang lengkung tidak diseleksi. 
 

 
 

 Klik kanan pada Viewport dan pilih Corner dari menu Tool 1. 
 Dengan tool Select and Move lakukan seleksi untuk dua titik objek bagian 

tengah dan pada toolbar klik kanan tombol Select and Move. 
 

 
 

 Pada kotak dialog bagian Offset Screen masukkan nilai untuk X : -1 dan tekan 
tombol Enter kemudian tutup kotak dialog tsb. 
 

 
 

 Selanjutnya lakukan seleksi untuk dua titik bagian kiri dari objek dan 
arahkan ke atas melewati satu kotak grid. 
 

 
 

 Klik daftar Editable Spline pada panel Modify untuk menon-aktifkan daftar 
tsb. 

 Dari menu File > Save dan simpan pekerjaan anda dengan nama Telp01. 



by : YT. Paulus – nov62003@yahoo.com 

o Membentuk Objek Telepon 
 

• Membuat Lintasan 
 

 Pada panel Create klik tombol Shapes kemudian tombol klik tombol Line, 
 Pada bagian Keyboard Entry, tanpa merubah nilai apapun(X, Y, Z) klik tombol 

Add Point, hal ini akan membuat titik pertama dari lintasan 
 

 
 

 Pada kotak teks Z masukkan nilai 65 dan klik tombol Add Point lagi, kemudian 
klik tombol Finish lalu klik kanan pada Viewport untuk keluar dari atau me-
non-aktifkan tombol Line. 
 

 
 

Hanya ini, lintasan dari bentuk dasar objek telepon yaitu sebuah garis lurus 
dan dengan garis ini anda akan memulai membangun sebuah objek telepon. 
 
 

• Membentuk bagian Atas dan Alas Telepon 
 

 Pada panel Create klik tombol Geometry dan klik daftar drop down Standard 
Primitives dan pilih Compound Objects dan pastikan bahwa garis lintasan 
telah terseleksi/terpilih kemudian klik tombol Loft. 

 Pada bagian Creation Method klik tombol Get Shape dan pilih objek 
AlasTelepon. 
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 Pada bagian Path Parameters aktifkan pilihan Distance dan masukan nilai 20 
pada kotak teks Path. Perubahannya dapat anda lihat jika tampilan pada 
Viewport dirubah menjadi Wireframe. 

 Klik tombol Get Shape lagi dan kemudian tekan H pada keyboard untuk memilih 
objek berdasarkan namanya, kemudian pilih objek AlasTelepon dari daftar 
objek. Hal ini dilakukan untuk membuat duplikat bagian alas telepon. 
 

 
 

 Pada bagian Path Parameters, masukan nilai 21 pada kotak teks Path dan klik 
tombol Get Shape sekali lagi. 

 Kemudian tekan H pada keyboard untuk memilih objek berdasarkan namanya, 
kemudian pilih objek AtasTelepon kemudian klik tombol Pick. 
 

 
 

 Ganti namanya menjadi Telepon dan simpan pekerjaan anda dengan nama Telp02. 
 
 

• Menggunakan Fitur Fit Deformations untuk menyelesaikan bentuk dasar objek 
Telepon 

 

 Pada panel Modify bagian Path Parameters klik kanan pada Spinner(di sebelah 
kanan kotak teks Path yang berbentuk ikon panah atas-bawah) untuk mengatur 
nilai dari Path kembali ke Nol. 

 Klik simbol plus(+) pada bagian Deformations, dan klik tombol Fit dan 
jendela graphic Fit Deformation akan ditampilkan. 
 

 
 
 

 Non-aktifkan tombol Make Symmetrical    karena terdapat dua bagian telepon 
yang berbeda maka tombol ini harus tidak diaktifkan. 

 Kemudian klik tombol Get Shape pada toolbar dan pilih objek DepanTelepon 
pada Viewport. 
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Dan objek DepanTelepon terlihat pada jendela graphic Fit Deformation tapi 
tidak membuat perubahan yang lebih baik. Perhatikan perubahan yang terjadi 
pada Viewport. 
 

 
 

 Pada toolbar Fit Deformation pilih tombol 90 CW, dan gambar yang terdapat 
pada jendela Fit Deformation akan dirotasi sebanyak 90 derajat, dan hasilnya 
pada Viewport seperti berikut : 
 

 
 

 Selanjutnya klik tombol Display Y Axis dan pastikan bahwa tombol Get Shape 
masih dalam keadaan aktif pada toolbar Fit Deformation kemudian pilih objek 
SampingTelepon pada Viewport. 
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 Pada toolbar Fit Deformation pilih tombol 90 CW sebanyak dua kali, sehingga 
gambar yang terdapat pada jendela Fit Deformation akan dirotasi sebanyak 180 
derajat, dan hasilnya pada Viewport seperti berikut : 
 

 
 

 

• Memperbaiki area lengkungan 
 

 Pada panel Modify bagian Surface Parameters non-aktifkan pilihan Smooth 
Length atau Smooth Width atau Kedua-duanya. Hal ini dilakukan untuk 
membersihkan area lengkungan dari objek Telepon. 
 

 
 

 Untuk memperbaiki area bidang yang saling berhubungan, pada panel Modify 
bagian Skin Parameters non-aktifkan pilihan Constant Cross Section dan 
aktifkan pilihan Optimize Shapes. 

 simpan pekerjaan anda dengan nama Telp03 
 
 

o Membuat bentuk dasar Gagang Telepon 
 

• Membuat Bulatan Gagang Telepon 
 

 Tekan CTRL+A untuk memilih semua objek yang terdapat pada Viewport kemudian 
klik kanan dan pada bagian Display pilih Hide Selection untuk menyembunyikan 
objek yang dipilih. 

 Pada panel Create klik tombol Shapes dan klik tombol Circle. 
 Kemudian aktifkan Viewport Top dan klik untuk membuat titik tengah dari 

objek Circle kemudian drag dan klik untuk membuat radius dari objek. 
 Pada bagian Parameters atur nilai Radius=10. 
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 Pada bagian Name and Color ganti nama objek menjadi GagangAkhir. 
 Kemudian buat objek Circle lagi dengan nilai Radius=5, nama GagangTengah. 

 

 
 

 Selanjutnya buat satu lagi objek Circle dengan nilai Radius=7, nama 
GagangBend dan posisikan seperti gambar di bawah ini. 
 

 
 

 Pilih objek GagangTengah dan klik kanan kemudian pilih Convert To > Covert 
TO Editable Spline, dan lakukan hal yang sama untuk objek GagangBend. 
 
 

• Membentuk Ulang objek GagangBend dan GagangTengah 
 

 Pada panel Modify, klik Editable Spline dan pilih Vertex pada panel Modify. 
Dan tekan ALT+W pada keyboard untuk me-maximize Viewport Top. 

 Lakukan seleksi sekitar titik atas dan bawah dari objek GagangTengah. 
 

 
 

 Pada Toolbar klik tombol Select and Move dan geser kedua titik tersebut ke 
atas. 
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 Aktifkan mode Segments pada bagian Selection, dan lakukan seleksi untuk 
titik bagian bawah. 
 

 
 

 Arahkan segment tersebut ke arah atas, seperti berikut : 
 

 
 

 Pilih objek GagangBend pada Viewport dan pada panel Modify klik daftar 
Editable Spline dan pilih Vertex. 

 Pada Viewport lakukan seleksi untuk dua titik(atas dan bawah) dari objek 
GagangBend. 
 

 
 

 Dan geser kedua titik tsb sedikit ke atas, seperti gambar berikut : 
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 Kemudian non-aktifkan daftar Editalbe Object. 
 simpan pekerjaan anda dengan nama Telp04. 

 
 

 

o Membentuk objek dasar dari Gagang Telepon 
 

• Membuat Lintasan 
 

 Aktifkan Viewport Front, dan pada panel Create > Shapes > Line  
 Gunakan garis grid sebagai bantuan anda, klik pada sebuah perpotongan garis 

dan drag ke kiri untuk memulai pembuatan lintasan seperti gambar di bawah 
ini : 
 

 
 

 Lepaskan mouse dan klik-drag lagi untuk menempatkan titik kedua dari 
lintasan. 
 

 
 

 Lepaskan mouse lagi dan klik-drag dari titik kedua (jangan terlalu jauh) 
untuk menempatkan titik terakhir dari lintasan. 
 

 
 

 Klik dan lepaskan mouse untuk membuat titik terakhir dari lintasan dan klik 
kanan untuk mengakhiri pembuatan garis. Dan hasilnya sperti gambar berikut : 
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• Membentuk Gagang Telepon 
 

 Aktifkan Viewport Prespective, dan pada penel Create klik tombol Geometry, 
klik daftar drop down Standard Primitives dan pilih Compound Objects dan 
pastikan bahwa garis lintasan telah terseleksi/terpilih kemudian klik tombol 
Loft. 

 Pada bagian Creation Method klik tombol Get Shape. 
 Pilih objek GagangTengah pada Viewport, jangan kuatir tentang orientasi dari 

objek karena nantinya anda akan memperbaikinya. 
 

 
 

 Di bagian Path Parameters, masukkan nilai 100 pada kotak teks Path – hal ini 
akan melakukan penandaan pada sumbu x pada posisi akhir gagang. 

 Klik tombol Get Shape kemudian klik objek GagangAkhir pada Viewport. 
 

 
 

 Masukkan nilai 60 pada kotak teks Path dan kemudian klik tombol Get Shape  
dan pilih objek GagangBend pada Viewport. 
 

 
 

 Sekarang bentuk dasar telah jadi, selanjutnya anda akan memperbaiki/mengedit 
objek dengan menggunakan fitur Deformations.  
 
 

• Menggunakan Twist Deformation untuk mengatur Pegangan Gagang 
 

 Pada panel Modify bagian Deformation klik tombol Twist untuk membuka jendela 
graphic Twist Deformation. 
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 Klik titik kontrol hitam di sebelah kiri pada baris nol sampai titik 
tersebut berwarna putih. 
 

 
 

 Geser titik tersebut ke atas sampai 100, pada bagian bawah dari jendela 
graphic anda akan melihat dua kotak teks yang dapat diinput. Masukkan nilai 
90 pada kotak teks kedua. 
 

 
 

 Kemudian klik titik kontrol akhir dan masukkan nilai 90 pada kotak teks 
kedua. 
 

 
 

 Dan pegangan dari gagang telepon terlihat lebih baik. 
 

 
 
 

• Menggunakan Teeter Deformation untuk membersihkan Gagang 
 

 Pada panel Modify bagian Deformation klik tombol Teeter untuk membuka 
jendela graphic Teeter Deformation. 
 

 
 

 Aktifkan Viewport Front 
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 Pada toolbar jendela graphic Teeter Deformation non-aktifkan tombol Make 
Symmetrical dan klik titik kontrol pertama. 

 Dan masukkan nila -3 pada kotak teks kedua 
 

 
 

 Kemudian klik titik kontrol akhir dan masukkan nilai 2 pada kotak teks 
kedua. 
 

 
 

 Pada bagian Parameters masukkan nilai 60 pada kotak teks Path untuk 
memposisikan objek GagangBend. 
 

 
 

 Pada toolbar jendela graphic Teeter Deformation klik tombol Insert Corner 
Point, dan klik pada graphic di sekitar 60. 
 

 
 

 Setelah menempatkan titik kontrol, masukkan nilai 60 pada kotak teks pertama 
untuk memposisikan titik dan nilai 15 pada kotak teks kedua untuk membuat 
sudut dari titik. 
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 Di bagian Deformation klik tombol Teeter untuk menutup jendela graphic 
Teeter Deformation. 
 
 

• Menggunakan Scale Deformation untuk membuat lengkung bagian akhir dari objek 
Gagang 

 

 Di bagian Deformation klik tombol Scale untuk membuka jendela graphic Scale 
Deformation. 
 

 
 

 Pada toolbar jendela graphic Scale Deformation klik tombol Insert Corner 
Point, dan tambahkan dua titik kontrol baru di sekitar 90 dan 95. 
 

 
 

 Pilih titik akhir dengan tombol Control Move Point dan masukkan nilai 80 
pada kotak teks kedua untuk membentuk bagian akhir dari gagang. 
 

 
 

 Pilih titik kontrol berikutnya di sebelah kiri dan masukkan nilai 99 pada 
ktak teks pertama dan nilai 94 pada kotak teks kedua,  
 

 
 

 Kemudian pilih titik kontrol berikutnya dan masukkan nilai 97 pada kotak 
teks pertama dan nilai 100 pada kotak teks kedua, klik tombol Scale untuk 
menutup jendela graphic Scale Deformation. 
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• Menggunakan Scale Deformation untuk sumbu X 
 

 Di bagian Deformation klik tombol Scale untuk membuka jendela graphic Scale 
Deformation dan non-aktifkan tombol Make Symmetrical. 

 Letakkan kursor mouse anda pada tombol Insert Corner Point, klik dan tahan 
sampai daftar dari tombol tersebut terbuka dan klik tombol Insert Berzier 
Point(bagian bawah). 

 Pada garis sumbau X berwarna merah tambahkan dua titik kontrol, satu di 
sekitar 60 dan yang satunya lagi di sekitar 70. 
 

 
 

 Klik tombol Move Control Point dan ubah nilai titik kontrol kedua yang baru 
menjadi 70 dan 81. 
 

 
 

 Arahkan kursor mouse anda ke atas pengontrol titik sebelah kanan dan drag 
sampai terlihat seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 

 Kemudian pilih titik pertama dari dua titik yang baru dan ubah nilainya 
menjadi 61 dan 56. 
 

 
 

 Arahkan kursor mouse anda ke atas pengontrol titik sebelah kiri dan drag 
sampai terlihat seperti gambar di bawah ini : 
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• Menggunakan Scale Deformation untuk sumbu Y 
 

 Klik tombol Display Y Axis 
 Klik tombol Insert Berzier Point dan tambahkan dua titik kontrol baru, satu 

di sekitar 60 dan yang satunya lagi di sekitar 75 pada garis sumbu Y 
berwarna hijau. 
 

 
 

 Klik tombol Move Control Point dan ubah nilai titik kontrol kedua yang baru 
menjadi 76 dan 82, 
 

 
 

 Arahkan kursor mouse anda ke atas pengontrol titik sebelah kanan dan drag 
sampai terlihat seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 

 Kemudian pilih titik pertama dari dua titik yang baru dan ubah nilainya 
menjadi 60 dan 69. 
 

 
 

 Arahkan kursor mouse anda ke atas pengontrol titik sebelah kanan dan drag 
sampai terlihat seperti gambar di bawah ini : 
 

 
 

 klik tombol Scale di bagian Deformation pada jendela Modify untuk menutup 
jendela graphic Scale Deformation. 
 
 

• Melengkapi objek Gagang Telepon 
 

 Pada panel Modify clik drop down daftar Modifier List. 
 Kemudian scrool ke bawah dan pilih Symmetry,  
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 setelah itu anda akan melihat kontrol Gizmo yang berada pada titik dasar 
dari setengah gagang telepon. 
 

 
 

 klik tanda/simbol + di sebelah daftar Symmetry untuk mengakses Mirror. 
 

 
 

 Pada bagian Parameters aktifkan pilihan Flip di bagian grup Mirror Axis. 
 Dan hasilnya untuk sementara adalah seperti berikut : 

 

 
 

 Pada toolbar klik tombol Select and Move dan klik Mirror di daftar Symmetry 
pada panel Modify. 

 Kemudian drag kontrol Gizmo Mirror ke arah kanan dan pastikan ukurannya 
sesuai dengan gagang yang satunya. 

 Ganti nama objek ini menjadi GagagngTelepon dan simpan pekerjaan anda dengan 
nama Telp04. 

 
 

o Menyelesaikan Objek Telepon 
 

• Menyembunyikan bentuk dasar Gagang Telepon 
 

 Pastikan objek GagangTelepon terseleksi dan kemudian klik kanan dan pilih 
Hide Unselected pada bagian Display sehingga hanya objek GagangTelepon yang 
tersisa di Viewport. 

 Kemudian klik kanan sekali lagi dan pada bagian Display pilih Unhide by 
Name, pada kotak dialog Unhide Objects pilih objek Telepon dan klik tombol 
Unhide. 

 Aktifkan Viewport Prespecive dan klik tombol Zoom Extents untuk menampilkan 
kedua objek. 
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 Pada toolbar klik tombol Select and Move, geser objek Gagang ke atas objek 
Telepon dan posisikan objek Gagang agar berada di tengah-tengah bagian atas 
objek Telepon. 
 

 
 

 Objek GagangTelepon terlihat tidak proporsi, jadi pada toolbar klik tombal 
Select and Scale dan perbesar sampai 150% dengan mendrag bagian dalam dari 
kontrol dan lihat nilai yang berubah di bawah slider waktu. 
 

 
 

 Pada panel Modify buka daftar Symmetry dan pilih Mirror. 
 Aktifkan Viewport Front dan pada toolbar pilih tombol Select and Move dan 

geser kontrol Gizmo Mirror ke arah kiri sampai anda merasa cukup sesuai jika 
dibandingkan dengan objek Telepon. 

 Non-aktifkan Mirror dari daftar Symmetry, dan posisikan agar objek 
GagangTelepon berada di tengah(bagian atas) dari objek Telepon. 
 

 
 
 

• Membuat Dudukan Gagang Telepon 
 

 Tekan CTRL+A pada keyboard untuk meyeleksi kedua objek dan klik kanan pilih 
Freeze Selection. 

 Aktifkan Viewport Left dan perbesar agar mendapatkan pandangan yang lebih 
baik kedua objek. 

 Pada panel Create klik tombol Shapes dan tombol Rectangle, kemudian 
gambarkan sebuah kotak seperti yang terlihat pada gambar berikut : 
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 Non-aktifkan pilihan Start New Shape dan klik tombol Rectangle untuk membuat 
objek kotak lagi, seperti berikut : 
 

 
 

 Klik kanan pada ruang kosong Viewport untuk keluar dari tombol Rectangle dan 
klik kanan lagi, dan pilih Convert To > Convert To Editable Spline dan pada 
bagian Selection aktifkan Spline, pada Viewport pilih objek kotak pertama 
dari dua objek kotak yang telah anda buat. 
 

 
 

 Scroll ke bawah bagian Geometry dan klik tombol Boolean dan klik tombol 
Subtraction dan kemudian klik objek kotak yang satunya. 
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 Kemudian pilih Vertex dari daftar Editable Spline dan pilih titik sudut 
kanan atas kemudian geser ke kiri sekitar -3 unit dan perhatikan 
perubahannya pada koordinat X di bawah slider waktu, 
 

 
 

 Selanjutnya pilih titik pada sudut kanan bawah dan geser pengontrol titik 
vertikal ke arah kiri. 
 

 
 

 Pilih menu Edit > Select Invert atau tekan CTRL+I pada keyboard untuk 
merubah/membalik seleksi. 
 

 
 

 Pada kotak teks Filled masukkan nilai 1 kemudian tekan tombol Fillet. 
 

 
 

 Klik tombol Fillet sekali lagi untuk me-non-aktifkan tombol tsb, kemudian 
klik kanan pada objek di Viewport dan pilih Convert To > Convert To Editable 
Poly. 
 
 

• Meng-Extrude Dudukan Gagang Telepon 
 

 Aktifkan Polygon dari daftar Editable Poly pada panel Modify dan klik objek 
tersebut pada Viewport. 
 

Tekan F2 untuk mengaktifkan mode Shade Selected Faces. 
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 Pada bagian Edit Polygon klik tombol Extrude Settings dan pada kotak dialog 
Extrude Polygons ubah nilai pada kotak teks Extrusion Height menjadi 8 dan 
klik tombol OK. 
 

 
 

 Untuk melihat hasilnya tekan Alt+W untuk melihat di empat Viewport, dan 
aktifkan Viewport Prespective dan kontrol Arc Rotate untuk melihat objek 
Dudukan dari bagian lain. 
 

 
 

 Aktifkan Border dari daftar Editable Poly pada panel Modify dan pilih tepi 
objek yang masih terbuka pada Viewport kemudian pada bagian Edit Border klik 
tombol Cap sehinggah bagian objek yang terbuka akan tertutup. 
 

 
 

 Klik daftar Editable Poly pada panel Modify untuk keluar dari pilihan Border 
dan dengan tombol Select and Move geser objek tsb ke arah kiri dari objek 
Telepon. 
 

 
 

 Sambil menekan SHIFT pada keyboard drag objek tersebut untuk diposisikan di 
bagian kanan dari objek Telepon, kemudian lepaskan mouse anda sehingga kotak 
dialog Clone Option ditampilkan. 

 Pada kotak teks Name ketikkan DudukanTelepon dan klik tombol OK. 
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 Di bagain Geometry pada panel Modify klik tombol Attach dan klik pada objek 
yang satunya sehingga kedua objek akan menjadi satu objek. 
 

 
 
 

• Membuat tempat untuk Nomor Telepon 
 

 Klik kanan pada Toolbar, pilih Extras dan pilih AutoGrid yang berfungsi 
untuk membantu anda untuk membuat sebuah objek di atas permukaan objek lain. 

 Pada panel Create klik tombol Geometry, dan klik daftar drop down Compound 
Objects kemudian pilih Standard Primitives. 

 Klik tombol Cylinder dan letakkan kursor mouse anda di tengah bagian depan 
dari objek Telepon. Klik untuk mengatur titik tengah dari objek Cylinder 
kemudian drag keluar dan klik untuk mengatur Radius, lalu drag ke atas untuk 
mengatur tinggi dari objek Cylinder. 
 

 
 

 Masukkan nilai Radius=20, Height=2, dan Height Segments=1. 
 Ganti juga namanya menjadi Nomor, kemudian buat objek Cylinder lagi dan atur 

nilai Radius=2.5 dan Height=15. 
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• Teknik Array objek Cylinder kecil dalam objek Cylinder Besar 
 

 Dengan objek Cylinder kecil masih terseleksi aktifkan panel Hierarchy dan 
klik tombol Affect Pivot Only. 

 Pada toolbar klik tombol Align dan tekan H pada keyboard untuk membuka kotak 
dialog Pick Object kemudian pilih objek Nomor dan klik tombol Pick. 

 Pada kotak dialog Align Selection di bagian Align Position(World) grup 
aktifkan pilihan posisi X, Y, dan Z, pada bagian Current Object dan Target 
Object aktifkan pilihan Pivot Point kemudian klik tombol OK. 
 

 
 

Titik poros(Pivot Point) dari objek Cylinder kecil berada di tengah objek 
Nomor. 
 

 
 

 Klik tombol Affect Pivot Only untuk me-non-aktifkannya, dan ubahlah 
referensi koordinat system dari View menjadi Local. 
 

 
 

 Pada toolbar Extras klik tombol Array 
 Pada kotak dialog Array bagian Array Transformation:Local Coordinates atur 

nilai rotasi pada sumbu Z=30 dan di bagian Array Dimensions atur nilai 1D 
Count menjadi 12, klik tombol OK. 
 

 
 

 Dan objek Cylinder kecil akan di Array-kan secara terputar mengelilingi 
objek Nomor. 

 Klik salah satu objek Cylinder kecil dan klik kanan kemudian pilih Convert 
To > Convert To Editable Poly dan secara otomatis panel Modify menjadi 
aktif. 

 Di bagian Edit Geometry klik tombol Attach List, sehingga kotak dialog 
Attach List ditampilkan. 
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 Kemudian pilih semua objek Cylinder kecil dan ketika sudah terpilih semua 
klik tombol Attach untuk menggabung semua objek Cylinder kecil. 
 

 
 
 

• Menggeser dan Meng-Substract objek Cylender kecil 
 

 Pada toolbar klik tombol Select and Move dan pastikan bahwa refrensi 
koordinat masih dalam keadaan Local dan aktifkan Viewport Left 

 Geser objek Cylinder kecil pada sumbu Z sampai saling berpotongan dengan 
objek Nomor. 
 

 
 

 Pilih objek Nomor dan buatkan duplikatnya dan posisikan objek duplikat 
tersebut seperti berikut : 
 

 
 

 Pada kotak dialog Clone Option ganti nama objek menjadi LubangTengah dan 
klik tombol OK. 

 Di bagian Parameters objek LubangTengah atur nilai Radius=10 dan Height=3. 
 Pada panel Create klik daftar drop down Standard Primitives dan dari daftar 

pilih Compound Objects dan kemudian klik tombol Boolean. 
 Dan pastikan bahwa pilihan Subtraction dalam keadaan aktif pada bagian 

Operations. 
 Klik tombol Pick Operand B dan klik pada objek Cylinder kecil sehingga objek 

akan menjadi satu. 
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