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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum 

Dalam karya Tugas Akhir ini, yang akan dibuat oleh penulis adalah storyboard 

dalam bentuk animatic storyboard. Kegunaan storyboard atau pun animatic 

storyboard sekarang ini sudah sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan. 

Diantaranya ada yang digunakan untuk keperluan multimedia, web desain, 

periklanan, video games dan perfilman. Namun sedikit berbeda dengan animatic 

storyboard yang akan dibuat oleh penulis yaitu animatic storyboard untuk 

keperluan motion comic. Hal ini jarang atau malah belum pernah dilakukan. 

Untuk keperluan motion comic, animatic storyboard akan ditampilkan dengan 

layout comic. Dalam motion comic, comic mewakili tampilan layout, dan motion 

mewakili animatic dalam animatic storyboard. 

 Pada Bab I, timing menjadi salah satu batasan penulis. Untuk mendukung 

pembuatan animatic dalam hal timing, penulis melakukan penelitian kepada 

sebagian kecil orang untuk melihat kecepatan membaca kebanyakan orang dalam 

membaca tulisan serta memahami gambar. Penelitian dilakukan terhadap 20 orang 

dengan tes membaca sebanyak 202 kata serta tes memahami gambar dengan 

menggunakan sebagian gambar untuk animatic yang telah dibuat oleh penulis. 

Hasil dari penelitian kecil ini kemudian diterapkan penulis dalam pembuatan 

animatic dalam menyesuaikan timing dalam setiap perpindahan adegan cerita. 
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 Tugas Akhir yang akan dibuat, penulis mengambil judul Pembuatan Animatic 

Storyboard Cerita Rakyat Kebo Iwa. Dalam judul dicantumkan mengenai cerita 

rakyat Kebo Iwa karena animatic storyboard yang akan dibuat mengambil kisah 

tentang Kebo Iwa, dari daerah Bali. 

 

Cerita rakyat Kebo Iwa 

 Cerita Kebo Iwa bercerita tentang seorang lelaki berbadan besar yang ingin 

membalas budi kepada masyarakat tempat dia tinggal dengan menjaga keamanan 

desa. Hal tersebut terdengar oleh raja Bali kemudian sang raja mengangkatnya 

menjadi seorang patih. Patih Kebo Iwa kemudian berirkrar janji bahwa selama 

Kebo Iwa masih bernafas, Bali tidak akan pernah dikuasai. Hal itu terbukti sampai 

Gajah Mada, seorang patih termasyur kerajaan Majapahit saat itu tidak mampu 

menguasai kerajaan Bali. 

 Demi mewujudkan keinginannya menguasai Bali, Gajah Mada kemudian 

menyusun rencana untuk menjebak Kebo Iwa. Kebo Iwa diundang ke Majapahit 

dengan tujuan untuk dijodohkan dengan seorang putri dari daerah Majapahit. 

Namun, dibalik perjodohan tersebut Gajah Mada bermaksud menghabisi Kebo 

Iwa. Saat tujuan buruk Gajah Mada diketahui Kebo Iwa, Kebo Iwa kemudian 

berkelahi dengan prajurit Majapahit dan juga Gajah Mada. Kebo Iwa masih tidak 

terkalahkan oleh mereka. Namun saat Kebo Iwa berkelahi dengan Gajah Mada, 

Gajah Mada berkata  bahwa dibalik keinginannya menguasai Bali, Gajah Mada 

bermaksud untuk mempersatukan Nusantara. Dan karena sikap pengertian dan 

kebaikan hatinya, Kebo Iwa kemudian mengatakan kepada Gajah Mada 
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bagaimana membunuh Kebo Iwa. Kebo Iwa kemudian mati dengan keinginannya 

sendiri. (http://ceritarakyatindonesia.wordpress.com/2009/01/27/kebo-iwa-patriot-

nusantara/) 

 Dari keseluruhan cerita tentang Kebo Iwa tersebut, tidak semuanya 

diceritakan dalam karya animatic storyboard yang akan dibuat. Penulis hanya 

mengambil sebagian cerita dari bagian saat Gajah Mada marah ketika tidak dapat 

mengalahkan Kebo Iwa sampai saat Kebo Iwa meninggal. Penggunaan sebagian 

cerita ini dilakukan karena makna yang ingin disampaikan penulis dalam cerita 

Kebo Iwa sudah cukup terlukiskan hanya dengan menggunakan sepenggal cerita 

yang dimaksud.  

 Dalam cerita tersebut, Kebo Iwa digambarkan sebagai seorang kesatria yang 

berjuang untuk kebaikan banyak orang. Namun yang membuat cerita ini menjadi 

spesial adalah karena karakter utama berjuang demi kebaikan bersama dengan 

mengorbankan dirinya. Berbeda dengan kesatria lain yang berjuang dan tetap 

hidup pada bagian akhirnya. Karakter Kebo Iwa disini berjuang dan akhirnya 

meninggal dengan terhormat demi kebaikan banyak orang. 

 Dalam pembuatan animatic storyboard ini, penggambaran storyboard 

dilakukan secara manual menggunakan tangan. Kemudian akan dimasukkan 

dalam komputer dan selanjutnya dilakukan proses edit dalam beberapa software 

diantaranya Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, dan Adobe 

PremierPro. 
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3.2 Metode Pembuatan 

Dalam metode pembuatan, terdapat beberapa hal yang akan menjadi bahasan. 

Diantaranya referensi pembuatan karya, pengembangan karakter, bedah naskah, 

perancangan storyboard, serta perancangan animatic storyboard. 

 

3.2.1 Referensi pembuatan karya 

Dalam pembuatan karya akhir ini, penulis mengambil beberapa referensi 

sebagai acuan untuk membuat animatic storyboard.  

 

Gambar 3.1 Contoh animatic storyboard 

(Sumber: http://www.storyboards-east.com/animat.htm) 

 Referansi yang ditampilkan di atas hanya merupakan contoh animatic 

storyboard untuk keperluan film animasi, dan contoh tersebut belum cukup 

untuk menggambarkan animatic storyboard yang akan dibuat oleh penulis, 

yaitu animatic storyboard untuk keperluan motion comic.  
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Gambar 3.2 Legend of Love, referensi karya yang menyerupai motion comic   

(Sumber: http://www.limkokwing.net/showcases/gallery/legend_of_love/) 

 Dalam referensi website yang ditampilkan, tidak disebutkan bahwa 

karya tersebut merupakan karya motion comic. Namun karya tersebut 

digunakan sebagai referensi karena terdapat beberapa bagian yang dapat 

dijadikan contoh oleh penulis untuk membuat animatic storyboard untuk 

keperluan motion comic. Bagian yang dimaksud adalah tampilan karya 

dengan layout comic, dan di dalam karya tersebut terdapat gerak animasi 

yang sederhana.  

 Penulis kemudian menggabungkan kedua contoh tersebut dan membuat 

karya animatic storyboard untuk keperluan motion  comic. 

 

3.2.2 Pengembangan karakter 

Pengembangan karakter dilakukan berdasarkan brain strorming serta 

referensi yang didapat. Dari brain storming serta hasil referensi tersebut, 

pengembangan karakter dilakukan melalui tahap yang cukup panjang 
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sehingga memperoleh hasil akhir untuk karakter utama yang akan 

digunakan. Namun sepanjang apapun pembuatan karakter ini, 

pengembangan karakter yang dilakukan untuk mendukung pembuatan 

animatic storyboard yang akan dibuat. 

 Dari cerita Kebo Iwa yang digunakan, terdapat dua karakter utama yang 

menjadi sorotan yaitu Kebo Iwa sebagai karakter protagonist, dan Gajah 

Mada sebagai karakter antagonist. Sebelumnya, sangat jarang ditemukan 

bahwa Gajah Mada menjadi karakter antagonist mengingat dia menjadi icon 

pemersatu Nusantara.  

 Gambaran awal seorang Kebo Iwa setelah membaca cerita rakyat Kebo 

Iwa adalah karakter yang berbadan besar dan tingginya berkali-kali lipat 

dari manusia normal lainya. Dengan kata lain karater Kebo Iwa menyerupai 

raksasa. Namun hal tersebut tidak terbukti karena terdapat sumber yang 

menyebutkan bahwa Kebo Iwa tingginya tidak lebih dari 2,5 meter.  

(http://xa.yimg.com/kq/groups/23469905/1269152816/name/KEBO+TARU

NA+&+GAJAH+MADA.pdf) 

 Dalam proses pengembangan karakter ini, penulis berpikir untuk 

menambahkan beberapa ciri khusus pada kedua karakter utama yang 

membedakan kedua karakter tersebut dengan karakter Kebo Iwa dan Gajah 

Mada lain yang pernah dibuat. Dari proses pencarian referensi untuk kedua 

karakter, penulis menemukan sedikit kendala karena hanya sedikit gambar 

yang dapat dijadikan contoh, terlebih untuk karakter Kebo Iwa.   
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Gambar 3.3 Kebo Iwa saat kecil 

(Sumber : 

http://www.proberita.com/entertainment

/cerita-rakyat/kebo-iwa-cerita-rakyat-

dari-bali/) 

 

Gambar 3.4 Topeng Kebo Iwa 

(Sumber : 

http://www.mekarbhuana.com/Topeng%2

0Kebo%20Iwa)

 

Gambar 3.5 Pahatan Gajah Mada 

(Sumber : 

http://reverendum.blogspot.com/2011/11/leg

enda-i-kebo-iwa-orang-sakti-

dari.html#axzz1ySVz06Ym) 

 

Gambar 3.6 Lukisan Gajah Mada 

(Sumber : 

http://jlegong.blogspot.com/2009/11/gaiah-

mada.html)
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 Setelah mencari referensi gambar kedua karakter yang sudah pernah 

dibuat, atas saran dari seorang teman penulis kemudian memutuskan untuk 

menambahkan  karakteristik lain pada kedua karakter utama. Dengan sangat 

kebetulan pula kedua karakter memiliki nama sesuai nama binatang yang 

telah kita kenal yaitu kerbau atau kebo dan gajah. Awalnya karakter tersebut 

dibuat menyerupai kedua binatang itu. Namun penulis berpikir untuk hanya 

menambahkan beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas kedua binatang 

pada kedua karakter utama. 

 

 

Gambar 3.7 Binatang kerbau 

(Sumber : 

http://tobadreams.wordpress.com/200

8/04/30/peranan-kerbau-dalam-

kehidupan-etnis-batak-2/ ) 

 

 

Gambar 3.8 Binatang gajah 

(Sumber : http://nandani-

chan.blogspot.com/2011/12/gajah.html) 

 Dari gambar kerbau dan gajah, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

kerbau memiliki wajah yang memanjang ke depan serta jarak antara mata 

dan hidung yang cukup jauh. Karakteristik lain pula, mereka memiliki 

tanduk di kepalanya. Sedangkan binatang gajah memiliki ciri daun telinga 
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yang lebar, memiliki belalai untuk mencari makan dan memiliki kerutan 

yang menutupi seluruh tubuhnya. 

 Dari proses pencarian referensi dan telah dituliskan pula pada Bab II, 

dijelaskan bahwa orang-orang pada zaman dahulu kebanyakan tidak 

memakai baju bagian atas. Kebanyakan dari mereka hanya menggunakan 

celana dan kadang ada tambahan kain yang melingkar di bagian pinggang 

dan menutupi celana.  

 Selain itu dengan cerita yang berjenis peperangan dan diketahui bahwa 

kedua karakter merupakan seorang kesatria, tentu keduanya memiliki badan 

yang bagus dan proposional layaknya figur pria berotot. 

 

Gambar 3.9 Figur lelaki berotot 

(Sumber : http://www.formerfatguy.com/sunrider-foods/blog/muscular-ectomorph.jpg) 
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Gambar 3.10 Transisi dari kerbau ke karakter Kebo Iwa 

 

Gambar 3.11 Transisi dari gajah ke karakter Gajah Mada 
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Gambar 3.12 Karakter pertama Kebo Iwa 

 

 

Gambar 3.13 Karakter chart Kebo Iwa 
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Gambar 3.14 Karakter pertama Gajah Mada 

 

 

Gambar 3.15 Karakter chart Gajah Mada 
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3.2.3 Bedah naskah 

Dalam pembuatan karya seperti film, iklan, dan video games, penulisan 

cerita merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Penulisan cerita ini 

lebih dikenal dengan istilah script dalam dunia pembuatan film, iklan dan 

video games. Begitu juga dalam pembuatan animatic storyboard yang akan 

dibuat oleh penulis, membutuhkan script cerita untuk dapat memulai 

pembuatan karya ini. Yang terdapat dalam script umumnya adalah dialog 

dan aksi yang akan dilakukan oleh karakter.  

 Dalam bukunya yang berjudul Directing the Story, Francis Glebas 

menyebutkan bahwa script terdiri dari penyusunan adegan-adegan, dimana 

didalamnya terdapat keterangan tempat dan waktu, serta penjelasan akan 

aksi yang dilakukan oleh karakter dan juga dialog yang terjadi. Francis 

Glebas juga menyebutkan bahwa dalam sebuah script tidak terdapat 

instruksi akan penggunaan kamera. Berdasarkan hal ini penulis membuat 

script sendiri untuk penggunaan animatic storyboard cerita rakyat Kebo 

Iwa.  
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Gambar 3.16 Contoh script 

(Sumber: Directing the Story oleh Francis Glebas) 

 Untuk dapat membuat script, penulis membaca naskah cerita terlebih 

dahulu secara berulang-ulang, agar mendapat bayangan yang lebih jelas 

dalam cerita Kebo Iwa. Setelah itu, berdasarkan contoh dari Francis Glebas, 

cerita tersebut dibuat dengan tambahan keterangan tempat, waktu, serta 

tidakan yang dilakukan oleh pelaku dalam setiap adegan. Dalam penulisan 

script untuk cerita Kebo Iwa, penulis membuat script tersebut berdasarkan 

pembagian panel-panel yang terdapat dalam halaman comic. Ini dilakukan 

untuk menyesuaikan adegan dengan layout comic yang ingin ditampilakan 

penulis. 
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Gambar 3.17 Sebagian script yang dibuat penulis 

 

3.2.4 Perancangan storyboard  

Perancangan storyboard dilakukan setelah penulisan script selesai 

dikerjakan. Dalam penerjemahan dari script ke dalam storyboard, yang 

pertama kali dilakukan oleh penulis adalah membaca script yang telah 

dibuat berulang-ulang kali. Karena dalam pembuatan storyboard, penulis 

harus dapat mengilustrasikan dengan baik cerita yang akan dibuat agar 

orang lain dapat memahami storyboard yang dibuat. Pandangan ini sesuai 

dengan yang dikatakan oleh Francis Glebas. Glebas yang mengatakan 

bahwa bagian yang paling sulit dalam pembuatan storyboard bukanlah 

menggambar, namun proses berpikir.  

 Dalam pengertian penulis, proses berpikir yang dimaksudkan Glebas 

merupakan proses dimana penulis dapat membayangkan visualisasi gambar 

karakter, suasana, serta gerakan yang mungkin dapat dibuat untuk 

storyboard. Tidak selamanya penerjemahan script ke dalam storyboard 

hanya dapat dilakukan dengan membayangkan gambar yang akan dibuat. 
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ingin ditonjolkan. Penggabungan gambar pada Adobe Photoshop akan 

menghasilkan file dalam bentuk PSD. 

 File PSD yang telah disimpan kemudian dimasukkan pada Adobe After 

Effect. Saat dimasukkan dalam Adobe After Effect, file tersebut dibagi 

menjadi dua yaitu dalam bentuk folder dan compositing yang didalamnya 

berisi gabungan gambar. Gambar-gambar tersebut kemudian diedit atau pun 

digerakkan untuk dibuat menjadi animatic storyboard. Gambar yang 

digerakkan dan telah menjadi animatic kemudian melalui proses render dan 

disimpan dalam bentuk video. 

 Karena pada Adobe After Effect ditemukan masalah saat proses render, 

sehingga penulis memutuskan untuk membagi hasil render menjadi dua. 

Kedua video hasil render tersebut kemudian digabungkan dalam Adobe 

PremierPro. 

 Demikian metode pembuatan animatic storyboard secara singkat dalam 

beberapa software. Dari software-software tersebut, proses yang paling lama 

dan paling penting dilakukan dalam software After Effect. Dalam software 

ini, penulis menggerakkan dan membuat storyboard tersebut menjadi 

animatic. 

 Pada bagian awal sub-bab ini, penulis telah memberikan contoh 

referensi gambar storyboard yang berwarna dan yang tidak berwarna. Untuk 

pembuatan animatic storyboard ini, penulis memberikan warna hanya pada 

sebagian gambar. Pemberian warna pada sebagian gambar dimaksudkan 
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agar orang lain yang melihat lebih mengerti dan jelas dalam memahami 

animatic ini. 

 Dalam Bab II, John Hart menjelaskan beberapa langkah dalam 

pembuatan animatic. Namun tidak semua langkah tersebut diterapkan 

penulis dalam pembuatan animatic ini. Karena langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh John Hart lebih mengarah pada pembuatan animatic untuk 

film, berbeda dengan animatic yang dibuat penulis untuk motion comic.  

 Pada tahap sequencing, penulis menyusun gambar-gambar yang telah 

dimasukkan dalam software Adobe After Effect sesuai susunan yang ada 

dalam storyboard. Susunan gambar tersebut kemudian digerakkan sesuai 

perpindahan posisi yang sebelumnya telah ditentukan dalam pembuatan 

storyboard. Dalam sebuah adegan, tidak semua gambar dalam adegan 

tersebut digerakkan, namun hanya beberapa bagian yang diperlukan dan 

telah ditentukan saja. Bagian gambar yang akan digerakkan sebelumnya 

telah dibuat atau digambar secara terpisah dengan bagian lain dalam adegan 

tersebut. 

 

Gambar 3.22 Gambar yang dibuat terpisah dalam satu adegan agar gambar tersebut dapat 

dipindahkan posisinya 
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 Kelebihan animatic storyboard dibandingkan storyboard biasa adalah 

dimana pernggunaan teknik kamera dan transisi antar gambar tidak hanya 

dituliskan lagi namun sudah dipraktikkan sehingga dapat dilihat secara 

langsung hasil jadi dari penggunaan teknik serta transisi antar gambar 

tersebut.  

 Pada bagian awal perancangan animatic, transisi yang digunakan 

penulis adalah zoom in. Dari tampilan gambar awal kemudian dilakukan 

zoom in pada salah satu bagian yang menjadi point of view dalam cerita.  

 

Gambar 3.23 Zoom in pada bagian yang menjadi point of view dalam animatic  

 Transisi lain yang digunakan adalah dissolve. Sebagian besar dalam 

pembuatan animatic storyboard ini, penulis menggunakan transisi dissolve 

untuk perpindahan antara gambar. Pada bagian awal animatic storyboard 

ini, penulis menggunakan transisi dissolve dimana saat karakter utama Kebo 

Iwa berkelahi dengan prajurit. 
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Gambar 3.24 Transisi dissolve dalam animatic 

  Transisi lain yang sering juga digunakan penulis adalah panning. 

Panning pada animatic dilakukan dengan memberikan pergerakan pada 

gambar, dimana dalam satu adegan terdapat point of view terhadap suatu 

gambar kemudian digerakkan dan membuat point of view berpindah pada 

bagian gambar yang lain.  

 

Gambar 3.25 Penggunaan panning dalam animatic 
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 Pada bagian akhir animatic storyboard ini, penulis menggunakan 

transisi fade out dimana background pada gambar berubah menjadi hitam. 

Penggunaan transisi fade out ini menjadi penutup dalam karya animatic 

storyboard yang dibuat penulis. 

 

Gambar 3.26 Transisi fade out dalam animatic storyboard 

 Penggunaan transisi antara gambar tersebut dilakukan dengan 

mempertimbangkan timing yang sesuai dengan kecepatan membaca 

manusia. Disesuaikan agar orang yang berkepentingan dan melihat animatic 

storyboard ini dapat mengerti maksud yang hendak disampaikan oleh 

pembuat dan yang hendak dicapai. 

 Seperti yang disebutkan pada bagian awal gambaran umum, penulis 

bermaksud membuat animatic storyboard ini untuk motion comic. Motion 

mewakili gerakkan dalam animatic dan comic mewakili tampilan layout dari 

animatic.  
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 Pada karya animatic ini, tidak semuanya mengunakan transisi dissolve 

untuk berpindah dari gambar dalam satu adegan ke adegan lain. Karena 

animatic dimaksudkan untuk pembuatan motion comic sehingga perpidahan 

gambar juga dilakukan dengan melakukan zoom out pada gambar tersebut 

kemudian akan menampilkan layout yang umumnya terdapat pada comic. 

Dari zoom out pada gambar kemudian digeser dan dilakukan zoom in pada 

bagian gambar yang merupakan adegan selanjutnya dalam animatic.  

 

Gambar 3.27 Perpindahan adegan dalam layout comic 

Pada bab sebelumnya disebutkan bahwa comic dibuat juga dalam 

bentuk buku. Walaupun animatic yang dibuat hasil akhirnya berupa video, 

namun penulis ingin menampilkan sisi layout comic tersebut dalam bentuk 

buku. Adegan yang melalui proses zoom in dan menampilkan keseluruhan 

layout comic dibuat seolah-olah seperti buku yang terbuka. Dan untuk 

berpindah pada lembar selanjutnya, buku comic tersebut dapat dibalik untuk 

membuka dan menampilkan halaman selanjutnya. 
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Gambar 3.28 Perpindahan halaman dalam layout buku comic 

 Pada bagian awal bab ini, telah disingung pengenai penelitian yang 

dilakukan penulis kepada 20 orang untuk mendukung penggunaan timing 

dalam karya animatic storyboard ini. Dari penelitian tersebut, penulis 

memperoleh hasil dalam berntuk tabel sebagai berikut. 
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NO NAMA 

Cerita dalam bentuk 

paragraph/tulisan 

(/detik) 

Cerita dalam 

bentuk gambar 

(/detik) 

1 ANGEL 87’ 94’ 

2 JESS 35’ 58’ 

3 NISA 52’ 67’ 

4 INDRI 56’ 62’ 

5 ANGGUN 83’ 60’ 

6 REZA 55’ 69’ 

7 GINA 54’ 67’ 

8 EDGAR 60’ 55’ 

9 MEMEI 54’ 72’ 

10 EUNIKE 52’ 60’ 

11 PRICILIA 51’ 58’ 

12 AMY 38’ 69’ 

13 ECA 47’ 70’ 

14 CIKA 52’ 73’ 

15 ENGEL 42’ 77’ 

16 LISA 45’ 51’ 

17 ADRIAN 62’ 76’ 

18 SOFI 50’ 56’ 

19 ALDO 76’ 63’ 

20 ALVI 55’ 74’ 

 RATA-RATA 55,3 66,55 

 

Tabel 3.1 Hasil penelitian untuk mengukur kecepatan membaca tulisan dan memahami 

gambar 
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