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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Animasi 3D 

Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu animare, yang berarti menghidupkan 

sesuatu atau memberikan nafas pada benda mati. (Wright, 2005, Hlm.1). Menurut 

Wright, dalam animasi realitas dapat sepenuhnya dimanipulasi dan diubah. Banyak 

hal yang dilebih-lebihkan dalam animasi sehingga dalam penerapannya banyak hal 

yang dapat dibuat dalam animasi namun tidak dapat dibuat dalam film live-action. 

Animasi terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi hingga 

akhirnya melahirkan animasi 3D. Animasi 3D merupakan animasi yang berbasis 

pada penggunaan komputer (The Animation Archive, 2012: 23 September 2013). 

Menurut Beane animasi 3D biasa digunakan untuk 3 industri utama yaitu 

entertainment, scientific, dan lain-lain. Masing-masing industri menggunakan 

animasi 3D dengan cara yang berbeda-beda dan juga akan menghasilkan hasil akhir 

yang berbeda (2012, Hlm. 2). 

Awal lahirnya animasi 3D bermula dari perkembangan teknologi komputer 

yang awalnya digunakan sebagai alat bantu menghitung (Beane, 2012, Hlm. 10). 

Beane juga mengatakan bahwa di tahun 1950-an fungsi komputer berkembang 

sehingga dapat digunakan untuk menciptakan seni. Tahun 1960-an diciptakan 

komputer grafis dan animasi pertama oleh William Fetter yang juga dikenal sebagai 

bapak animasi karna karyanya  membuat suatu model 3D yang dikenal dengan 
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Boeing Man. Sejak saat saat itu komputer terus dikembangkan untuk kebutuhan di 

dunia seni (2012, Hlm. 11). 

 

Gambar 2. 1. Boeing Man – William Fetter. 

(http://pauley.co.uk/blog/wp-content/uploads/2013/01/Fetter-boeing-Man.jpeg) 

 

Perangkat-perangkat lunak untuk keperluan grafis dan animasi pun terus 

dikembangkan, seperti salah satunya di tahun 1982 perusahaan perangkat lunak 

animasi 3D yaitu Autodesk, merilis AutoCAD, yaitu perangkat lunak untuk 

keperluan animasi 3D yang dapat digunakan untuk komputer pribadi (Beane, 2012, 

Hlm. 15). Pada tahun 1980-an animasi 3D juga mulai digunakan dalam film-film 

aksi seperti Star Trek II, Star Wars, dan The Last Starfighter. Tahun 1986, Pixar 

merilis film pendek animasi 3D pertama yaitu Luxo Jr dan di tahun 1988 merilis 

film pendek animasi 3D Tin Toy yang memenangkan Oscar (Beane, 2012, Hlm. 17). 
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Gambar 2. 2. Luxo Jr (1986). 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Luxo_Jr._poster.jpg) 

 

Gambar 2. 3. Tin Toy (1988). 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/Tin_Toy_poster.jpg) 

 

Tahun 1990-an animasi 3D benar-benar mengambil alih dunia perfilman 

hingga di tahun 1995 Pixar yang bekerja sama bersama Disney merilis film animasi 

pertama yang sepenuhnya menggunakan fitur 3D yaitu Toy Story. Toy Story 

menjadi tonggak sejarah perkembangan animasi di era digital. Kolaborasi Disney-

Pixar berlanjut melalui film-film sukses lainnya seperti, Toy Story 2 (1999), 

Monster Inc (2001), Finding Nemo (2003), serta The Incredibles (2004). Animasi 

3D hingga saat ini masih terus berkembang baik dalam bentuk film maupun video 

games dan masih akan terus berkembang untuk kedepannya (Beane, 2012, Hlm. 

19). 
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Gambar 2. 4. Toy Story. 

(http://static.comicvine.com/uploads/original/12/126071/2427137-toy_story_1995_1.jpeg) 

 

Karya-karya animasi 3D yang baik tersebut tidak terlepas dari proses 

pembuatannya yang cukup panjang. Setiap kru dalam suatu produksi film animasi 

harus mengetahui proses atau tahapan dalam pembuatan suatu film animasi (Beane, 

2012, Hlm. 21). Proses produksi dalam penerapannya berbeda di setiap studio di 

seluruh dunia. Setiap studio khusus pembuatan animasi sendiri bahkan berbeda-

beda dalam menetapkan proses produksinya. Pembuatan produksi film animasi 

namun tetap memiliki kesamaan dan akan melalui beberapa tahap general (Wright, 

2005, Hlm.2). 

Tahap- tahap yang dilalui dalam suatu industri animasi 3D biasa disebut 

dengan 3D animation production pipeline. 3D animation production pipeline 

adalah sekelompok orang, hardware, dan software yang digunakan dalam bekerja 

secara berurutan untuk menghasilkan suatu produk animasi 3D.  Dalam production 

pipeline terdapat 3 tahapan utama, yaitu: prepoduction, production, dan 

postproduction (Beane, 2012, Hlm.22). 
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Gambar 2. 5. 3D Production Pipeline. 

(Beane, 2012) 

 

1. Preproduction atau tahap praproduksi terdiri dari tahap perencanaan, 

perancangan, dan pengkajian dalam suatu proyek 3D. Merupakan tahap 

yang sangat diperlukan karena merupakan tahap pembentukan ide-ide 

dan rencana produksi yang akan digunakan selama proses pengerjaan 

suatu produksi animasi 3D. Tahap praproduksi terbagi menjadi dua tim, 

yaitu: artists (pembuatan ide, cerita, dan designs) dan management 

(membuat rencana produksi). Rencana produksi yang baik dapat 

membantu semua kru yang terlibat memahami bagaimana mengelola 
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suatu proyek animasi dengan baik sehingga dapat menyelesaikannya 

tepat waktu dan tepat sasaran (Beane, 2012, Hlm.23). 

 

2. Production atau tahap produksi merupakan tahap dimana semua elemen 

visual diciptakan. Tahap produksi membutuhkan waktu yang cukup 

banyak dalam proses pelaksanaanya sehingga akan lebih baik bila 

pelaksanaan pada tahap praproduksi dilakukan secara matang dan tepat.  

Pada tahap ini biasa dilakukan sedikit penambahan atau perubahan 

untuk menyempurnakan hasil karya animasi 3D. Tahap produksi 

meliputi: layout, research and development, modeling, texturing, 

rigging/setup, animation, 3D visual effects (VFX), dan lighting/ 

rendering (Beane, 2012, Hlm.33). 

 

3. Postproduction atau tahap pascaproduksi merupakan tahap 

penyelesaian dan output proyek film animasi 3D. Pada tahap ini 

dilakukan penyempurnaan lebih lanjut untuk menghasilkan karya 

animasi 3D yang lebih baik. Tahap pascaproduksi dapat membantu 

menghemat waktu dan tenaga untuk melakukan perbaikan apabila 

terjadi perubahan-perubahan oleh klien ketika tahap produksi tengah 

berlangsung. Tahap pascaproduksi meliputi: compositing, 2D visual 

effects / motion graphics, color correction, dan final output (Beane, 

2012, Hlm.43). 
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Production pipeline dalam suatu proyek animasi bersifat seperti layaknya 

domino. Kesalahan yang dilakukan pada satu tahap dapat memberikan pengaruh 

yang sangat besar terhadap kelangsungan pada tahap produksi selanjutnya (Beane, 

2012, Hlm.45). Production pipeline yang baik dan lancar membutuhkan kerja sama, 

kekompakan, dan penyatuan visi antar kru yang terlibat disamping perencanaan 

yang baik dan matang sehingga efek “domino” dalam production pipeline dapat 

diminimalisir.  

 

2.2. Storyboard 

Storyboard merupakan aspek utama pada tahap praproduksi dalam suatu industri 

film. Storyboard terdiri dari serangkaian sketsa menggambarkan urutan (alur cerita) 

berdasarkan naskah (script) film yang telah dibuat. (Hart, 2008, Hlm.1). Hart 

berpendapat bahwa storyboard merupakan konsep gambar yang menjelaskan suatu 

adegan sehingga dapat mempermudah dalam mengorganisasikan hal-hal yang 

diperlukan seperti lighting, kamera, properti, dan lain-lain dalam suatu adegan. 

Menurut Beane, storyboard terdiri dari  ide rancangan peletakan kamera, 

rancangan visual efek, beberapa key pose karakter, dan adegan peristiwa yang akan 

ditampilkan dalam suatu film animasi (2012, Hlm.28). Storyboard sangat penting 

dalam suatu proyek animasi terutama yang menggunakan kru yang banyak karena 

storyboard merupakan perantara antar kru untuk melaksanakan semua langkah 

produksi berikutnya. Storyboard yang dapat menjadi perantara antar kru yang baik 

memiliki visualisasi yang baik. Untuk mendapatkan hasil storyboard dengan 
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visualisasi yang baik terutama untuk produksi film animasi, membutuhkan waktu 

yang cukup relatif lama (2012, Hlm.29). 

Storyboard pertama kali digunakan oleh studio Disney di tahun 1933 pada 

sebuah film animasi pendek Disney yaitu “Three Little Pigs” (Glebas, 2009, Hlm. 

47). Storyboard tidak hanya digunakan untuk film animasi saja melainkan juga 

digunakan untuk film live action. Storyboard untuk film live action pertama dibuat 

pada film “Gone with the Wind”. Storyboard menjadi popular dalam industri film 

live action pada sekitar awal tahun 1940-an dan berkembang menjadi standar media 

pemvisualisasian dalam film. 

 

Gambar 2. 6. Storyboard Disney. 

(http://www.designcouncil.org.uk/Documents/Images/Publications/Design%20Council%20Magazi

ne/DCM3/05_AHorseGalloping/Disney_Corbis.jpg) 

 

 

Menurut Simon, storyboard dibedakan menjadi presentation board dan 

production board. Presentation board hanya terdapat beberapa adegan kunci dari 

film saja, tidak ada detail mengenai keterangan kamera dan biasanya jumlahnya 

akan lebih sedikit. Presentation board biasa digunakan untuk presentasi kepada 

klien sehingga pada presentation board lebih dituntut untuk menampilkan tampilan 
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gambar yang profesional atau rapi.  Production board lebih berisi informasi yang 

detail dan berjumlah lebih banyak. Production board sendiri juga biasa berupa 

sketsa gambar kasar yang digunakan untuk panduan sutradara (2007, Hlm.57). 

 

Gambar 2. 7. Presentation Board. 

(Simon, 2007) 

 

Gambar 2. 8. Production Board. 

(Simon, 2007) 

 

Christiano juga menegaskan bahwa dalam penggunaannya storyboard dapat 

terbagi lagi menjadi: storyboards for advertising , storyboards for film, storyboards 

for music videos, storyboards for animation, storyboards for computer games and 

multimedia, dan berbagai jenis storyboard lainnya. Setiap storyboard tersebut 

memiliki perbedaan jumlah frame, teknik penggambaran, dan detail di setiap 
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bidangnya. Seorang storyboard artist atau seniman storyboard harus mengenal 

bidang storyboard apa yang akan ia buat sehingga tidak melakukan banyak 

kesalahan dan membuang waktu dalam proses pembuatannya. (2007, Hlm.15). 

 

2.2.3. Tahap Pembuatan Storyboard 

Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan storyboard menurut Glebas dalam 

bukunya berjudul Directing The Story. 

1. Membaca script atau naskah yang sudah disetujui.  

2. Mencari referensi gambar. Referensi gambar dapat membantu untuk 

memberikan inspirasi dalam pembuatan storyboard. Referensi gambar dapat 

diperoleh dari potongan-potongan gambar di majalah, memotret referensi-

referensi yang ditemukan di lingkungan sekitar, dan dengan banyak menonton 

film-film (2009, Hlm.49).  

3. Sebelum membuat storyboard yang sebenarnya, storyboard artist perlu 

membuat sebuah beat board. Beat board merupakan serangkaian gambar 

tunggal yang masing-masing mewakili suatu adegan di film. Beat board 

berfungsi sebagai panduan bagi sutradara pada saat pitching ke bagian eksekutif, 

investor, dan kru (Glebas, 2009, Hlm.50). Beaman berpendapat bahwa beat 

board menjelaskan aksi utama dari setiap sekuen yang nantinya pada tahapan 

storyboard berikutnya akan dikembangkan menjadi lebih detail. Pembuatan 

storyboard memerlukan penganalisaan kunci dramatis dalam cerita pada naskah.  

(2007, Hlm.150).  
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Gambar 2. 9. Beat Board. 

(Glebas, 2009) 

4. Storyboard artist kemudian membuat panel sketsa sederhana untuk dilihat oleh 

sutradara. Beberapa perubahan kerap terjadi pada tahap ini. Tahap revisi ini 

disebut Rough Pass.  

5. Storyboard yang telah direvisi kemudian memasuki tahap akhir yaitu clean up 

storyboard. Pada tahap ini storyboard telah dilengkapi dengan narasi, dialog, 

dan keterangan suara serta musik. Garis bantu untuk menggambar sudah 

dihilangkan dengan gambar serta background yang lebih jelas dan hidup, 

bahkan terkadang hasil storyboard sudah dengan tampilan full color. 

Storyboard artist harus mampu memberi gambaran dengan ekspresi karakter 

yang jelas dan titik pandang yang tepat untuk menampilkan seluruh material 

yang akan ditampilkan dalam film. Perencanaan sudut kamera, blocking, dan 

serangkaian aksi yang akan ditampilkan dalam film dengan pergerakan kamera 

juga perlu ditampilkan dalam storyboard. Pemberian nomor pada tiap scene 

tentunya penting agar lebih mudah dalam memahami urutan pada storyboard. 

6. Storyboard yang telah selesai akan dikembangkan dalam bentuk yang lebih 

kompleks, yaitu story reels atau yang biasa dikenal dengan animatic storyboard. 

Pada tahap ini storyboard dikombinasikan dengan suara dan musik. Story Reels 
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menampilkan animasi dari sketsa kasar atau animasi dengan gambar still (diam), 

seperti layaknya film yang sebenarnya diputar dengan tempo waktu yang 

sebenarnya (actual time). Story Reels juga menampilkan bagaimana transisi 

film saat masuk dan transisi keluar saat pergantian adegan. Menurut Beane, 

pembuatan story reels atau animatic storyboard biasa digunakan untuk 

pembuatan film yang kompleks yang membutuhkan banyak aksi dan sejumlah 

3D animasi serta visual effects di dalamnya yang memakan biaya besar (Beane, 

2012, Hlm.30).  

 

2.2.4. Peran Struktur Cerita dalam Pembuatan Storyboard 

Pemahaman struktur cerita dapat membantu storyboard artist pada tahap bedah 

naskah. Seorang storyboard artist perlu membedah naskah dan membaginya dalam 

bentuk story beats setelah selesai membaca naskah. Story beats adalah ide atau aksi 

terkecil yang merupakan unit terkecil untuk menjelaskan suatu cerita dalam film. 

Seorang storyboard artist harus dapat mencari tau bagaimana tiap-tiap story beat 

dapat menjelaskan tema dari cerita dan bagaimana tiap-tiap story beat dapat 

membawa cerita ke tahap-tahap cerita berikutnya. Biasanya dapat diawali dengan 

pembuatan shot list yang berguna untuk memastikan bahwa storyboard yang telah 

berjalan sesuai dengan story beats yang penting (Glebas, 2009, Hlm.72). 

Berikut merupakan struktur tahapan cerita dasar yang biasa digunakan 

dalam suatu cerita pada naskah menurut Jean Ann Wright (2005, Hlm.111). 

 ACT I : pengenalan tokoh utama dan karakter-karakter lain dalam film. 

Pada tahap ini dijelaskan apa tujuan dari tokoh utama dan apa yang 
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menyebabkan tokoh utama ingin mengejar tujuannya tersebut. 

Berakhir setelah terjadinya suatu masalah. 

 ACT II : terdapat masa-masa krisis utama atau halangan yang paling besar 

dan merupakan titik paling sulit untuk tokoh utama. Berakhir 

sebelum klimaks. 

 ACT III : tokoh utama kembali dan berusaha lebih keras. Titik dimana 

biasanya terjadi pertarungan hebat baik pertarungan fisik maupun 

batin (klimaks) untuk kemudian berakhir dengan tahap 

penyelesaian tokoh utama terhadap masalah yang ia hadapi 

(resolusi).  

Three act structure di tiap tahapnya memiliki porsi yang dibagi menjadi : 

ACT I sebesar 25%, ACT II sebesar 50 %, dan ACT III sebesar 25%. Besarnya porsi 

di setiap tahap tidak bersifat tetap dan mutlak sehingga dapat disesuaikan lagi 

(Wright, 2005, Hlm.112).   

Menurut Vogler, di dalam setiap cerita terdapat tokoh utama atau biasanya 

dalam cerita-cerita klasik dikenal dengan sebutan “hero” yang mempunyai suatu 

tujuan yang ingin dicapai. Vogler juga berpendapat bahwa suatu cerita biasanya 

memiliki pola mitologi cerita yang sama dimana menjelaskan perjalanan atau 

pertualangan seorang “hero” mencapai tujuannya. Berikut pola mitologi “hero” 

menurut Vogler dalam bukunya yang berjudul The Writer’s Journey: Mythic 

Structure For Writers Third Edition (2007, Hlm.6). 
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Tabel 2. 1 Tabel Myth Structure Vogler 
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Gambar 2. 10. Model Myth Structure Vogler 

(Vogler, 2007) 

 

Menurut Vogler, struktur cerita mitologi atau myth structure ini tidak 

bersifat mutlak dan merupakan salah satu dari beragam variasi struktur cerita yang 

ada sehingga dalam tahapannya dapat dikurangi, ditambah, atau ditukar posisinya 

tanpa menghilangkan kekuatan ceritanya (2007, Hlm.7).  

 

2.2.5. Format Storyboard 

Menurut Simon dalam bukunya berjudul Storyboards Motion In Art menerangkan 

bahwa penerapan format storyboard tergantung pada storyboard artist sendiri 
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dalam menentukan format yang sesuai untuk digunakannya dalam proses 

pengerjaan storyboard. Storyboard artist dapat merancang template yang 

menurutnya merupakan template terbaik untuk digunakan. Hal yang terpenting 

adalah pembuatan storyboard tersebut dilakukan secara rapi, bersih, pengerjaannya 

tepat waktu, dan mudah dimengerti baik oleh seluruh kru maupun klien (2007, Hlm. 

190). 

 

Gambar 2. 11. Template Storyboard. 

(Simon, 2007) 

 

Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah penentuan aspect ratio pada 

panel storyboard yang digunakan. Penentuan aspect ratio sangat penting dalam 

proses pembuatan film karena dapat mempengaruhi penentuan komposisi sebagai 

bagian dari strategi visual yang akan ditampilkan (Mercado, 2011, Hlm.6). 

Terdapat beberapa panel storyboard dengan aspect ratio yang berbeda-beda. 

Ukuran panel yang digunakan merupakan standar untuk menyesuaikan ukuran dari 

layar yang akan digunakan. Area pada panel storyboard dipisahkan oleh garis 
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pemisah, dimana area di dalam garis pemisah tersebut merupakan tampilan yang 

akan terlihat di layar atau televisi (Wright, 2005, Hlm.69). Beberapa jenis aspect 

ratio menurut Gustavo Mercado antara lain. 

 

Table 2. 2. Aspect Ratio Menurut Gustavo Mercado 

Rasio Keterangan 

1.33 : 1 Standar televisi di Amerika Utara (NTSC dam NTSC 

MiniDV) dan Eropa (PAL dan DV-PAL). Aspect ratio ini 

dapat disebut juga dengan 4:3 (Thompson&Bowen, 2009, 

Hlm.6). 

1.78 : 1 Aspect ratio ini bisa juga disebut 16x9 dan merupakan 

standar HDTV (high-definition television) (Mercado, 

2011, Hlm.6). Aspect ratio ini biasa digunakan untuk film 

pendek, video digital dan televisi (biasa disebut 

“Widescreen” untuk televisi) (ACMI, 2013: 11 September 

2013). 

1 : 1.66 Standar sinema Eropa (Mercado, 2011, Hlm.6). 

1 : 1.85 Standar sinema Amerika (Mercado, 2011, Hlm.6). 

2.35 : 1 Untuk film yang akan ditayangkan pada layar lebar sekali 

(Wright, 2005, Hlm.169). Mercado dalam bukunya 

berjudul The Filmmaker’s Eye menyebut aspect ratio ini 

dengan Anamorphic atau scope dimana setelah tahun 

1970-an berubah menjadi 2.39: 1(2011, Hlm.6). 
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Gambar 2. 12. Rasio Storyboard. 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

 

2.2.6. Shot Angles 

Dalam menggambar sketsa storyboard terdapat beberapa komponen dasar yang 

perlu diketahui untuk dapat menerjemahkan cerita pada naskah ke dalam bentuk 

sketsa pada storyboard dengan baik (Hart, 2008, Hlm.37). Salah satunya adalah 

shot angles yang merupakan salah satu komponen penting untuk dapat 

menampilkan adegan yang menarik bagi penonton (Hart, 2008, Hlm.49). Beberapa 

jenis shot angles dasar yang biasa ditemukan menurut Thompson dan Bowen antara 
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lain: medium shot (MS), close up (CS), dan long shot (LS). Masing-masing shot 

tersebut kemudian terbagi lagi menjadi beberapa jenis antara lain: extreme long shot 

(ELS), very long shot (VLS), long shot (LS), medium long shot (MLS), medium shot 

(MS), medium close up (MCU), close up (CU), big close up (BCU) dan extreme 

close up (ECU) (2009, Hlm.13). 

a. Medium Close Up (MCU): pada karakter atau pada manusia, medium close 

up mencakup mulai dari bagian dada atau pundak hingga ke atas kepala. 

Hampir sama dengan close up, medium close up juga biasa digunakan untuk 

menampilkan unsur dramatis, simbolik, namun sekaligus memperlihatkan 

apa yang ada pada latar belakang walaupun hanya mendapat porsi yang 

sedikit dan dibuat tidak terlalu fokus. Medium close up memberikan kesan 

secara langsung kepada audiens atau penonton adanya keterkaitan antara 

karakter atau objek yang ada pada latar depan dengan apa yang ada pada 

latar belakang (Mercado, 2011, Hlm.41).  

 

Gambar 2. 13. Medium Close Up. 

(Thompson dan Bowen, 2009) 
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b. Medium long shot (MLS): memperlihatkan karakter kira-kira dari lutut ke 

atas. Medium long shot lebih luas dari medium shot tetapi lebih sempit dari 

long shot. Medium long shot biasa dikenal dengan “American Shots” karena 

pertama kali diperkenalkan dari film-film awal Amerika Barat. Medium 

long shot biasa digunakan untuk menampilkan group shots, two shots dan 

emblematic shots, karena menyediakan ruang yang cukup dalam frame 

untuk dimasukkan beberapa karakter atau elemen visual secara bersamaan.  

Medium long shot digunakan untuk menampilkan bahasa tubuh, 

ekspresi wajah, dan area sekitarnya secara bersamaan, sehingga membuat 

jenis shot ini ideal untuk suatu situasi dimana ketiga elemen tersebut perlu 

untuk diperlihatkan kepada audiens atau penonton (Mercado, 2011, Hlm.53). 

 

Gambar 2. 14. Medium Long Shot. 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

 

c. Extreme Long Shot (ELS): digunakan untuk memperlihatkan suatu 

komposisi yang menonjolkan skala atau ukuran dari suatu lokasi. Ukuran 

objek atau karakter dalam frame pada extreme long shot akan terlihat kecil. 
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Biasanya extreme long shot digunakan pada awal adegan untuk 

memperlihatkan dimana lokasi suatu adegan terjadi.  

Extreme long shot biasanya digunakan untuk memperlihatkan area 

sekitar karakter yang luas dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan 

ketegangan. Extreme long shot dapat digunakan untuk memperlihatkan 

hubungan antara sekelompok karakter dengan area luas disekitarnya, seperti 

pada saat adegan peperangan besar. Extreme long shot juga biasa digunakan 

untuk memperlihatkan skala ukuran karakter dengan lokasinya sehingga 

sangat penting untuk memperhatikan komposisinya agar mudah untuk 

diperhatikan (Mercado, 2011, Hlm.65).  

 

Gambar 2. 15. Very Long Shot. 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

 

2.2.7. Camera Movement 

Camera movement biasanya digunakan untuk lebih memfokuskan perhatian 

penonton sehingga lebih meningkatkan keterlibatan penonton pada suatu peristiwa 

dalam film. Penting bagi seorang storyboard artist untuk mengetahui fungsi dari 
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masing-masing jenis camera movement sehingga tidak salah dalam penggunaannya. 

Berikut merupakan beberapa jenis camera movement (Cristiano, 2007, Hlm.110). 

a. PAN: gerak kamera mendatar, ke kiri atau ke kanan. Pan biasa digunakan 

pada establishing shot dan pada storyboard akan digambarkan dengan 

panah ke samping, 

 

Gambar 2. 16. Horizontal PAN. 

(Wright, 2005) 

 

b. Tilt: gerak kamera ke atas atau ke bawah menjauhi objek sebagai target. 

 

Gambar 2. 17. Tilt Up dan Tilt Down. 

 (http://pchs-tech.wikispaces.com/file/view/4663877.jpg/199225952/4663877.jpg.) 

 

c. Track In (TI): menggerakkan kamera ke depan. 

d. Track Out (TO): menggerakkan kamera ke belakang. 

e. Track Left (TL): menggerakan kamera ke kiri. 
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f. Track Right (TR): menggerakan kamera ke kanan. 

 

Gambar 2. 18. Track In dan Track Out 

(Wright, 2005) 

 

Gambar 2. 19. Track Left dan Track Right. 

(http://pchs-tech.wikispaces.com/file/view/4663877.jpg/199225952/4663877.jpg) 

 

2.2.8. Staging dan Komposisi 

Staging merupakan penempatan kamera, aktor, dan set properti yang digunakan 

dalam film. Staging sangat dibutuhkan untuk memperlihatkan unsur dramatis dari 

suatu film. Sedangkan pengertian komposisi sendiri hampir sama dengan staging, 

hanya saja lebih mengarah kepada layout visual di setiap frame dan bagaimana 

elemen-elemen visual di dalam suatu frame seimbang satu sama lain (Simon, 2007, 

Hlm.122). Beberapa seni dalam komposisi menurut Thompson dan Bowen 
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diantaranya : penggunaan head room dan look room, subjective dan objective 

shooting styles, camera angle, over the shoulder (OTS), two shot, dan rule of third,. 

Rule of Third  merupakan pembagian titik pandang utama menjadi 3 bagian 

sama besar dari garis horizontal maupun garis vertikal, kemudian objek diletakkan 

pada titik-titik pertemuan garis vertikal dan horizontal sehingga dapat menciptakan 

keseimbangan dalam suatu frame (Thompson&Bowen, 2009, Hlm.31). 

 

Gambar 2. 20. Rule Of Third. 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

 

Gambar 2. 21. Rule Of Third. 

(http://3.bp.blogspot.com/_CBJcLdzSlJ0/TTljjcA-M5I/AAAAAAAAAGc/sZk5U8b1OcA/s200/ 

dgshb.jpg) 
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2.2.9. Isitilah-istilah Lain Dalam Storyboard 

Pembuatan storyboard tentunya perlu didasari dengan pemahaman terhadap istilah-

istilah dalam storyboard sendiri. Pengenalan terhadap bahasa-bahasa dan 

singkatan-singkatan dalam storyboard dapat memudahkan storyboard artist untuk 

mendalami dunia storyboard secara profesional.  Beberapa istilah penting lainnya 

yang biasa digunakan dalam storyboard menurut Wright (2008, Hlm.323) 

1. EXT :exterior. Lokasi yang digunakan berada di luar ruangan. 

2. INT :Interior. Lokasi yang digunakan berada di dalam ruangan. 

3. FG : foreground atau latar depan. 

4. BG : background atau latar belakang. 

5. OTS : over the shoulder. 

6. SFX : sound effect. 

7. POV : point of view. Shot dengan sudut pandang mata karakter. 

8. EST Shots: establishing shot. Shot yang menampilkan latar tempat yang 

digunakan pada suatu film atau adegan. Biasa menggunakan long shot atau 

extreme long shot. 

 

2.2.10. Timing 

Dalam animasi audiens atau penonton menerima data dengan cepat. Penonton dapat 

memperoleh informasi atau pesan dengan hanya melihat beberapa frames. Timing 

merupakan hal yang sangat penting dalam animasi (Wright, 2005, Hlm.1). Pacing 

adalah penentuan timing atau durasi dalam suatu shot. Durasi pada suatu shot dapat 
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dipanjangkan atau dipotong agar lebih cepat. Pada establishing shot biasanya 

diberikan durasi yang lebih lama agar penonton dapat menangkap informasi penting 

yang ada pada shot tersebut. Diperlukan durasi yang lebih lama untuk adegan-

adegan yang menjelaskan suatu informasi penting dalam film (Wright, 2005, 

Hlm.169). 

Pacing timing dibutuhkan dalam suatu film animasi agar durasi di tiap 

beatnya dapat dinikmati dengan baik oleh penonton sehingga tidak membuat 

penonton menjadi pusing atau bingung. Menurut Besen, standar tradisional 

penghitungan tempo beat yang biasa digunakan ada 24 frame per detik dan 8 frame 

per detik. Biasanya orang berjalan akan membutuhkan 12 frame per detik dan ketika 

orang berlari akan membutuhkan waktu 8 frame per detik (2008, Hlm.168).  

Menurut Chris Warren dalam bukunya berjudul Don Bluth’s The Art of 

Storyboard, pacing timing dapat diawali dengan membuat daftar adegan-adegan 

yang per adegannya mewakili satu atau dua sketsa gambar pada storyboard (2004, 

Hlm.44).  

Warren membagi tiga cara dalam pacing timing. 

1. Menggunakan penghitungan waktu melalui penggambaran dan pemikiran di 

kepala 

2. Menggunakan penghitungan sebelum melakukan perekaman suara 

3. Menggunakan penghitungan sesuai dengan irama dan ketukan musik iringan 

(backsound). 
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