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INTRODUCTION 

TO CHARACTER ANIMATION 

(RIGGING) 
 

 

PART 3: Rigging 

Penjelasan tentang rigging dapat anda pelajari di modul introduction. 

 

3.1 Menambahkan Rig Tubuh bagian Atas 
 

1 Aplikasikan dulu modifier Mirror 

pada karakter yang sudah kita buat. 

Pada saat meng-Apply object harus 

pada posisi Object Mode. 

 

2 Langkah selanjutnya adalah 

menempatkan 3D Cursor pada bagian 

perut sebagai acuan pada saat 

menambahkan Bone. 

• Masuk Edit Mode 

• Pilih vertex pada bagian perut 

• Gunakan Snap (Shift+S) 

untuk memindahkan 3D Cursor pada 

vertex terpilih. 

 

 

 

3 Setelah 3D Cursor berada di tempat 

yang diinginkan. Kembali ke Object 

Mode. Kemudian tambahkan sebuah 

Bone (Shift+A) 
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4 Bone yang kita tambahkan kadang 

tidak terlihat karena berada di dalam 

object. Untuk itu aktifkan mode X-

Rays pada properties. 

 

5 Masuk pada Edit Mode. Dari 

RightView (Numpad3), geser bone 

yang ada ke bagian tengah. 

 

6 Select Tip pada bone, lalu geser ke 

atas sampai leher. 
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7 Bagi bone tersebut menjadi 5 bagian 

dengan Subdivide (W) dengan 

jumlah perpotongan 4 kali. 

 

 

8 Lanjutkan dengan mengextrude bone 

paling atas untuk membentuk leher 

dan kepala. 

 

9 Beri nama tiap bone dengan memilih 

tiap bone yang akan di beri nama 

kemudian ketikkan nama pada menu 

Properties 
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10 Penamaannya seperti pada gambar di 

samping. 

 

11 Pada FrontView (Numpad1) 

Pilih Tip pada Bone Spine4. 

 

 

12 Lakukan  extrude (Shift+E) ke arah 

samping. 
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13 Kemudian lanjutkan extrude untuk membentuk lengan, telapak tangan dan jari seperti pada 

gambar. 

 

 

15 Pada TopView (Numpad7) 

tambahkan pula bone untuk ibu jari. 

Dengan mengextrude bone di tangan. 

Kemudian atur letaknya pada 

FrontView (Numpad1) 

 

14 Beri nama bone-bone baru tersebut. 

Karena posisinya berada di kiri karakter maka pada akhir penamaan tambahkan huruf L, untuk 

membedakan antara bone kiri dan kanan. Jadi penamaannya seperti ini. 
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3.2 Membuat Rig Kaki 

1 Pertama pilih root pada bone spine1  

2 Kemudian Extrude ke arah samping 

 

 

3 Extrude lagi ke bawah sampai tumit  



7 

 

4 Kemudian jadikan bone pada kaki 

tersebut menjadi dua bagian dengan 

menggunakan Subdivide (W) 

 

5 Atur sambungan antar tulang ini pada 

bagian lutut karakter dari RightView 

dengan posisi agak maju ke depan 

seperti pada gambar 

 

6 Masih dari RightView, lanjutkan 

extrude pada telapak kaki. 
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7 Bagi dua bone ini juga menggunakan 

Subdivide. Kemudian atur tip dan 

root nya 

 

8 Tambahkan tulang untuk tumit 

sebagai kontroller, dengan 

mengextrude bone kaki. 

 

9 Langkah selanjutnya adalah memberi 

nama pada bone-bone yang telah di 

buat. 
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3.3 Mengatur Hubungan Antar Bone 

1 Tes tulang dengan melakukan 

manipulasi rotasi dan grab pada 

beberapa bone. 

Masuk ke Pose Mode. 

Pada saat bone digerakkan maka 

bone yang merupakan anggota 

(child) dari bone tersebut akan ikut 

bergerak. 

 

2 Kemudian coba gerakkan salah satu 

bone lagi tapi dengan menyalakan 

mode Auto IK (Inverse Kinematic). 

Pada mode 

ini yang 

bergerak tidak hanya childnya namun 

semua bone yang menjadi parent 

bone ini akan ikut bergerak. 

 

Kembalikan ke posisi semula (rest 

position) dengan memilih semua 

bone kemudian tekan Alt+R dan 

Alt+G 

 

 

3 Yang dibutuhkan di sini adalah pada 

saat kita menggerakkan tangan, bone 

pada badan tidak perlu ikut bergerak. 

Untuk itu perlu untuk memutus rantai 

IK pada tangan. 

• Masuk ke EditMode 

• Pilih Lower_arm.L 

• Matikan mode Connected 
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4 Tes dengan menggerakkan finger2.L 

Sekarang hanya bone-bone di tangan 

saja yang ikut bergerak. 

 

 

Kembalikan ke posisi semula. 

 

5 Selanjutnya adalah mengatur bone 

kaki. 

Hubungkan Toe.L menjadi Child nya 

Leg.L 

 

Pertama hilangkan tanda centang di 

Connected supaya letak Toe.L tetap 

pada tempatnya. 

 

6 Demikian juga pada bone Foot.L, 

hubungkan pada Leg.L 
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7 Sedangkan untuk bone Leg.L 

hilangkan hubungan Parent. 

Sehingga bone ini tidak terhubung 

dengan bone manapun. 

 

Pada box Parent, delete nama yang 

tertera pada box tersebut. 

 

8 Sedangkan untuk Hip.L jadikan 

sebagai Child nya Spine1 tetapi 

Connected biarkan tidak aktif. 

 

 

 

9 Masuk ke Pose Mode. Pilih 

Lower_leg.L kemudian berikan 

Constraint berupa Inverse 

Kinematics. 
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Atur menu IK dengan targetnya 

adalah Armature , Bone yang 

menjadi target adalah Foot.L 

Chain Length : 2 
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11 Selanjutnya adalah membuat bone-bone bagian sebelah kanan. 

Dengan fasilitas yang tersedia di blender kita tinggal mengcopy bagian yang di sebelah kiri dan 

meletakkan di sebelah kanan. 

12 Pertama masuk ke Edit Mode lalu 

pilih bone-bone yang di sebelah kiri 

karakter. Sedangkan bone di tengah 

tidak usah dipilih. 

 

13 Letakkan 3D Cursor di center dengan 

menu Snap (Shift+S) 

 

14 Atur Pivot point mengacu pada 3D 

Cursor 

 

15 Selanjutnya adalah menduplikasi 

bone-bone yang telah kita pilih 

(Shift+D). Namun jangan melakukan 

perpindahan apapun 
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16 Agar berpindah ke kanan dengan 

posisi yang berlawanan. 

Kita tinggal melakukan Skala pada 

sumbu X dengan nilai -1. 

(S>>X>>-1) 

 

Maka bone-bone baru akan berada di 

sebelah kanan. 

 

17 Pada menu Display nyalakan Names.  

18 Dapat dilihat nama-nama bone yang 

di sebelah kanan seperti berikut. 

 

Namanya masih rumit karena dari 

duplikasi bone sebelah kiri. 

 

Supaya namanya sesuai dengan 

posisinya misal Hand.L.000 menjadi 

Hand.R kita tidak perlu 

mengubahnya satu persatu. Cukup 

tekan W lalu pilih Flip Names. 
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19 Selanjutnya hubungkan antara object 

karakter dengan Armature yang telah 

kita buat. 

• Pindah ke Pose Mode 

• Kemudian pilih karakter yang 

telah kita buat 

• Sambil menekan Shift pilih 

salah satu bone 

• Kemudian tekan Ctrl+P pilih 

Armatur Deform With Automatic 

Weights 

 

 

 

20 Secara otomatis karakter akan 

mengikuti bone-bone yang ada pada 

saat bone digerakkan. 
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21 Namun pada saat di gerakkan ke 

belakang posisi lutut akan seperti ini. 

Untuk memperbaiki posisinya kita 

perlu menambahkan sebuah bone 

lagi. 

 

Kembalikan posisi bone ke posisi 

semula. 

Selanjutnya masuk ke Edit Mode 

 

22 Pertama kita buat bone dengan nama 

Master dengan menduplikasi bone 

Spine1 

 

 

Bone ini nantinya kita jadikan 

sebagai bone utama yang menjadi 

parent semua bone yang menjadi 

root. 
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24 Masukkan bone master sebagai 

Parent pada bone Spine1, Leg_L, dan 

Leg_R 

 

23 Selanjutnya kita membuat bone yang 

berfungsi sebagai lutut. 

Pilih bone di bagian lutut. Aktifkan 

X-Axis Mirror 

 

Kemudian tekan Shift+E maka 

extrude akan terjadi juga pada bone 

bagian kanan. 

Beri nama sebagai Knee_L dan 

Knee_R 

Hilangkan centang pada connected  

24 Atur juga bone-bone ini agar 

memiliki Parent bone Master. 

 

25 Pindahkan bone-bone baru di depan 

seperti pada gambar. 
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26 Masuk ke PoseMode 

Pilih Lower_leg.L, pada menu 

constraint masukkan Armature 

sebagai Pole Target dengan bone 

Knee.L sebagai acuannya. 

 

Dengan sudut 90
0
 

 

Demikian juga pada Lower_leg.R 

atur juga seperti ini namun dengan 

target bone Knee.R 

 

Dengan begini posisi lutut dapat 

diatur dengan menggerakkan bone 

Knee. 
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3.4 Memberi Bone Untuk Mata 

1 Semua bagian sudah bisa kita 

gerakkan kecuali bagian mata. 

Untuk itu perlu juga dibuat bone 

untuk mata. 

• Pertama kita duplikasi bone 

Knee. 

• Setelah itu beri nama Eye.L 

dan Eye.R 

• Atur Parent keduanya ke 

Head 

 

 

 

2 Letakkan bone untuk mata tepat pada 

bagian mata 

• Masuk ke Object Mode 

• Lalu pilih mata bagian kiri 

• Gunakan Snap (Shift+S) 

untuk meletakkan 3D Cursor pada 

mata. 

• Kemudian pilih Armature lalu 

masuk ke Edit Mode 

• Pilih bone Eye.L 

• Gunakan Snap (Shift+S) pilih 

Selection to Cursor agar object 

terpilih berpindah ke 3D Cursor. 

 

 

 

3 Atur ukuran bone tersebut.  
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4 Selanjutnya membuat target untuk 

mengarahkan pandangan mata. Yaitu 

dengan menggunakan sebuah bone. 

Untuk memudahkan kita duplikasi 

dari bone Head. 

Ubah hubungan Parentnya ke Head 

lalu beri nama Target 

 

 

 

5 Selanjutnya kita membuat agar bone 

Eye.L dan Eye.R mengikuti posisi 

Target. Untuk itu kita perlu 

tambahkan Constraint Track_To pada 

keduanya. 

• Masuk ke Pose Mode 

• Pilih bone Eye.L 

• Tambahkan Constraint 

Track_To 

• Atur Target dan Bone seperti 

pada gambar 

• Berikan Juga pada bone 

Eye.R Constraint yang sama 
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6 Langkah selanjutnya adalah 

mengattach object mata pada bone 

Eye.L dan Eye.R 

 

• Pilih object yang akan 

dipasangkan di bone 

• Sambil menekan Shift pilih 

bone yang dituju 

• Tekan Ctrl+P untuk mengeset 

Parent pilih Bone sebagai parentnya. 

 

7 Untuk menggerakkan mata sekarang 

cukup dengan menggerakkan 

targetnya saja. 

 

8 Karakter siap di gerakkan.  

 


