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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Menurut Sullivan, Schumer, dan Alexander (2008), melalui buku Animated 

Shorts, pengertian animasi adalah film yang dipersiapkan secara menyeluruh dan 

menyampaikan sebuah cerita melalui pergerakan dan waktu. Hal tersebut melalui 

karakter dalam film yang hidup didunia pada cerita dan melalui animasi dapat 

memperlihatkan apa yang tidak terlihat menjadi terlihat dan tidak mungkin 

menjadi mungkin. (Hlm.31). Pembuatan film jenis animasi berkembang pesat 

sejak dibuatnya film animasi Snow White pada tahun 1913. Animasi berdurasi 

panjang pertama pada saat itu.  

Gambar 2.1. Potongan adegan dalam film animasi 2D Snow White 
(https://3.bp.blogspot.com/-l7M1f0_W0FA/Vz_td0vRqYI/AAAAAAABLgE/tQn7hc5uO6stpzXs-

SfvQWJL29Cfc1ZhgCLcB/s1600/LobbyCardSpain1.jpg) 
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2.1.1. Animasi 3d 

Perkembangan media dalam  membuat film animasi semakin beragam. Hingga 

pada 1960, muncul teknik penggunaan komputer grafis yang dapat 

mengkalkulasikan kode menghasilkan gambar dengan perhitungan komputer 

tersebut. Sehingga mulai ada perpindahan dari 2d ke media tiga 3d. Menurut 

Beane, (2012) animasi 3d sama seperti pengertian animasi pada umumnya, namun  

perbedaan  berada pada media film animasi 3d dibuat dengan memanfaatkan 

perkembangan 3d computer graphics dalam pembuatan. Mulai pada munculnya 

film animasi 3d panjang pertama Toy Story (1995) oleh Pixar, diikuti 

bermunculan film animasi 3d terkenal lainnya seperti Shrek (2001) dan The 

Incredibles (2004).  

Gambar 2.2. Potongan adegan dalam film animasi 3d Toy Story 

(http://static9.comicvine.com/uploads/original/12/126071/2427153-2427140-

2010_toy_story_3_002.jpeg) 
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2.1.1.1. Proses Produksi Film Animasi 3d 

 

Gambar 2.3. Proses produksi pada film animasi 3d 
(John Wiley, 2012) 

a. Pra-produksi 

 Menurut Wiley (2012), pada tahap pra-produksi dibagi menjadi 

dua bagian , yakni artist dan management. Artist membuat ide, 

cerita dan desain, sedangkan management mengelola, menyusun 

pembagian kerja untuk setiap tahap produksi. Pada tahap ini dibuat 

ide cerita, naskah, storyboard, animatic dan desain.(Hal.23-45) 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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b. Produksi 

 Persiapan yang dibuat pada pra-produksi dikembangkan pada tahap 

ini. Konsep yang dibuat pada tahap sebelumnya dijadikan sumber 

referensi pada proses produksi. Tahap ini dilakukan proses layout, 

research & development, modeling, texturing, rigging/setup, 

animation, 3d visual effects,dan lighthing/rendering. 

c. Pasca Produksi 

 Tahap dan hasil akhir dari proses produksi. Pada tahap ini, dapat 

dilihat apakah hasil akhir sesuai dengan yang sudah direncanakan 

pada tahap pra-produksi. Proses beejalan dari compositing, 2d 

visual effects, color correction, final output. 

2.2. Storyboard 

Menurut Hart (2008), melalui “The Art of Storyboard” storyboard adalah inti dari 

pra-produksi, digunakan sebagai sarana dalam perencanaan visualisasi dilakukan 

secara frame by frame, shot by shot berdasarkan naskah film yang dibuat.(Hlm.1). 

Kemudian dipakai sebagai panduan tim produksi sesuai dengan informasi yang 

diberikan didalamnya. Intinya visual yang memperhitungkan bagaimana hasil 

akhir dan perencaan waktu, adegan sebelum film dibuat sebenarnya. Hal ini 

dilakukan untuk menghemat waktu, uang, dan tenaga; serta mempermudah tiap 

tahap produksi. 
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 Sejarah munculnya storyboard, manusia gua sudah terlebih dahulu 

menerapkan konsep storyboard pada lukisan di gua di zaman batu tepatnya empat 

puluh ribu tahun yang lalu. Mereka melukis hewan atau melukis diri mereka yang 

sedang berburu. Hal itu dikaitkan dengan pengembangan awal storyboard 

dikarenakan lukisan terlihat seperti menceritakan kegiatan yang mereka alami.  

Ada tahap yang dapat terlihat seperti hewan yang berkaki 4 namun dilukiskan 

dengan 8 kaki. Akhirnya dari situ diketahui manusia gua melukiskan pergerakan 

hewan tersebut dan dipelopori sebagai “storyboard pertama”. 

 

Gambar 2.4. Contoh lukisan gua 
(http://www.historyofinformation.com/images/Chauvet%20Lions%20Large.jpg) 

 Perkembangan hal ini berlanjut pada munculnya komik. Menurut Hart 

(2008), komik merupakan visualisasi cerita yang dibuat dan dimuat dalam koran 

Amerika dan disebut Sunday Comics pada saat itu. Waktu perkembangan pada 

abad ke-19 yang dipelopori oleh Winsor McCay yang terkenal dengan karyanya 
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“Gertie the Dinosaur”. Dalam hal perfilman pada awal abad ke-19, Georges 

Méliès menerapkan storyboard pada karya-karyanya.(Hlm.3). Untuk Disney, 

mereka menerapkan pertama kali ke salah satu  karya berjudul “Three Little Pigs” 

pada tahun 1930.  

 Sullivan (2008), dalam Idea for Animated Shorts mengatakan  penulisan 

ide yang menjadi sebuah cerita dapat disampaikan dalam berbagai bentuk. 

Penerapan dalam visual harus melihat dari berbagai sudut sehingga dapat 

dihasilkan komposisi visual yang menarik dilihat dan cerita tersampaikan pada 

visual yang dibuat. Semua kembali pada tujuan cerita sendiri. Mau dibawa 

kemana, bagaimana targetnya dan tujuan awal dari karya tersebut. Glebas (2009), 

pada bukunya “Directing the Story”, ada unsur-unsur yang dibutuhkan untuk 

dapat mendukung sebuah terciptanya storyboard. Salah satu unsurnya adalah 

kemampuan dasar menggambar. Karena storyboard tersebut akan menjadi 

panduan untuk bagian pekerja yang lainnya apabila bekerja di sebuah studio. 

Gambar 2.5. Contoh storyboard 
(http://www.floobynooby.com/IPUB/boardsample1.jpg) 
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 .Gambar 2.6. Contoh storyboard Ponyo yang bewarna 
(http://ep.yimg.com/ca/I/animebooks-com_2269_185924759.jpg) 

Gambar 2.7. Contoh storyboard Batman 
(http://68.media.tumblr.com/154c37fb71c1496c44b81c2f91eff8a7/tumblr_ntg1xgYOBY1qbduuoo

6_500.jpg) 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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2.3. Anatomi Storyboard  

Menurut Glebas (2009), pada storyboard diterapkan aturan atau format yang 

fungsinya untuk memudahkan pekerja yang berbeda bidang dalam satu tempat 

kerja.  Format berisikan panduan detail dalam storyboard. Penerapan jenis 

storyboard yang dipakai disesuaikan antara satu tempat dengan tempat lain. 

Tetapi jenis storyboard dibedakan berdasarkan fungsi menurut Beiman (2007) ada 

2 macam yaitu untuk television boards (televisi) dan feature boards (film). Untuk 

television boards pada setiap lembar tersedia kotak panel yang berisikan kotak 

untuk gambar, informasi pergerakan kamera, special effects, dialog, dan informasi 

adegan. Nomor episode, nomor scene, nomor panel dan nomor shot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Contoh television boards 

(http://66.media.tumblr.com/e42ae420a7f1afff00e6be1bc33c04a0/tumblr_nbc98dWRHc1rt0viio1_

1280.jpg) 

timing 
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Gambar 2.9. Contoh panel panduan shot dalam storyboard 
(Francis Glebas, 2009) 

 Alasan banyaknya instruksi pada storyboard, karena pada dasarnya 

television boards memvisualisasikan naskah dan dalam setiap panel pemakaian 

aset latar tempat, karakter dan properti harus sesuai dengan sudah dirancang dari 

awal produksi sehingga tidak akan ada perubahan dengan desain dalam board 

dikarenakan jadwal produksi yang padat dan waktu revisi yang sedikit. (Hlm.27). 

 

Gambar 2.10. Contoh feature boards 
(Nancy Beiman, 2007) 

Dalam feature boards lebih kepada memperlihatkan pergerakan kamera pada film 

dalam beberapa frame dan waktu revisi tidak seketat televisi karena waktu 

produksi film yang panjang dan proses desain untuk karakter, latar tempat, 

properti bejalan bersamaan dengan perancangan storyboard. Naskah dan desain 

final biasanya muncul disaat akhir. (Hlm.26). 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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2.4. Prinsip/Komponen Dasar Dalam Membuat Storyboard 

Selain dibutuhkan kemampuan dalam memvisualisasikan dan menggambar, 

diperlukan juga dasar pengetahuan yang sehubungan dengan perancangan 

storyboard yang diaplikasikan pada film atau media lainnya. Yaitu pengetahuan 

dalam segi senimatografi, komposisi pada gambar, dan hubungan antara shot yang 

bertahap. Penulis mencari berdasarkan dari teori yang digunakan oleh para 

pencipta film dan diaplikasikan dan terbukti melalui karyanya.  

a. Pengetahuan Sinematografi 

1. 180 Degree Rules  

Gambar 2.11.  Penempatan kamera pada prinsip 180 degree rules 
(Nancy Beiman, 2007) 

 Aturan dimana penempatan posisi karakter yang bisa mengubah persepsi 

apabila ditempatkan melanggar diluar aturan 180 derajat. Menurut 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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Sullivan, Schumer, Alexander (2008), hal ini menjadi salah satu unsur 

dasar dalam sinematografi. Fungsi untuk membentuk konsistensi antar 

posisi karakter atau objek pada frame film dan akhirnya berpengaruh pada 

cerita. Fungsi lainnya agar tidak membuat penonton bingung.(hlm.188). 

Gambar 2.12. Contoh 180 degree rules 
(Karen Sullivan,Garry Schumer, Kate Alexander, 2008) 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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2. Shot 

Shot pada storyboard dikelompokkan sesuai dengan scene.Menurut Glebas 

(2009), scene merupakan kumpulan sebagian konflik yang ada dalam 

sebuah cerita. Sedangkan shot adalah bagian satuan dari dalam scene 

berupa adegan dalam konflik yang dijabarkan satu-persatu.(Hlm.72). 

Penjelasan Vineyard (2008), dalam buku Setting up your shots, terdapat 

berbagai macam teknik kamera yang dipakai dalam film dan dapat 

digunakan pada animasi. Detail penjelasan mengenai angle, teknik, 

bagaimana perpaduan hal yang ingin lebih difokuskan dan dijelaskan 

bagaimana memilih teknik yang sesuai.Untuk mengetahui teknik peletakan 

kamera yang baik harus mengetahui dahulu macam-macam  shot dan peran  

masing-masing untuk adegan seperti apa yang cocok. Menurut Hart 

(2008), terdapat lima jenis shot yang biasa dipakai di dalam film.(Hlm.49). 

a. Extreme Long Shot/Establishing Shot  

Gambar 2.13. Contoh extreme wide shot/establishing shot 
(http://www.floobynooby.com/IPUB/sbcs.jpg) 

Memperlihatkan area atau lokasi karakter atau objek berada. 

Biasanya dipakai untuk memperlihatkan lokasi cerita si karakter 

atau objek.  

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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b. Long Wide Shot 

Memperlihatkan karakter atau objek secara penuh dan adanya latar 

belakang. 

Gambar 2.14. Contoh long wide shot 
(http://www.floobynooby.com/IPUB/sbcs.jpg) 

c.   Long Shot  

Gambar 2.15. Contoh long shot 
(http://www.floobynooby.com/IPUB/sbcs.jpg) 

Memperlihatkan karakter atau objek secara penuh dan adanya 

sedikit latar belakang. 

a. Medium Shot  

Gambar 2.16. Contoh medium shot 
(http://www.floobynooby.com/IPUB/sbcs.jpg) 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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Memperlihatkan setengah tubuh karakter atau objek. 

b. Close-Up  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Contoh close-up 
(http://www.floobynooby.com/IPUB/sbcs.jpg) 

Fokus pada wajah seseorang ataupun fokus pada satu objek. 

c. Extreme Close Up  

Gambar 2.18. Contoh extreme close-up 
(http://www.floobynooby.com/IPUB/sbcs.jpg) 

Hanya fokus pada salah satu indera manusia. Contoh : Mata. 

3. Angle 

Vineyard dan Cruz (2008), menjelaskan angle yang merupakan sudut-

sudut yang dibuat pada pengambilan gambar. Pemilihan sudut tidak 

sembarang, membutuhkan kemampuan melihat gambar secara perspektif, 

kemudian menerjemahkan kedalam shot yang diambil. (Hal.52). Selain itu 

juga, pemilihan teknik sudut mempunyai fungsi masing-masing untuk 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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mewakilkan suatu adegan. Beberapa teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sudut gambar. 

Gambar 2.19. Contoh berbagai angle 
(http://www.floobynooby.com/IPUB/sbcs.jpg) 

a. Straight On/Eye Level Angle 

Kamera diletakkan tidak dari atas maupun bawah subjek. Diletakkan 

seperti manusia melihat manusia lainnya dari mata lurus kedepan. 

Ukuran subjek lainnya tergantung dari posisi karakter dengan subjek.. 

b. Up Shot/Low Angle  

Kamera diletakkan dibawah subjek dan gambar diambil melihat keatas 

dan membuat perspektif subjek seperti besar dibawah dan kecil keatas. 

Kamera diposisikan seperti objek/subjek lain yang sedang melihat 

subjek utama. 

c. Down Shot/High Angle 

Kamera diletakkan diatas subjek seperti diatas kepala manusia. Sudut 

ini untuk memperlihatkan objek yang berada dibawah subjek contoh 

berada di tanah. 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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d. Bird’s Eye View 

Merupakan sudut yang memposisikan kamera tepat dari atas sebuah 

scene melihat seperti dari langit. Sudut ini biasanya dipakai untuk 

menampilkan lokasi cerita agar dapat dilhat secara keseluruhan.  

e. Over Camera 

Kondisi kamera menangkap gambar subjek yang masuk kedalam frame 

kamera dilanjutkan subjek pergi menjauhi kamera. Seperti seorang yang 

menyetir motor dan pergi menjauh kesuatu tujuan yang diperlihatkan 

dalam frame yang sama. Seperti berada pada jalur atau jalan di kota.  

f. View Through 

Merepresentasikan penglihatan dari suatu karakter. Teknik ini dipakai 

untuk mewakilkan apa yang karakter lihat dari penglihatan, berupa 

kacamata, celah antara jeruji, atau kamera. 

4. Cut 

Menurut Chandler (2009), pada bukunya Film editing. Cut dapat 

mendasari proses berjalannya cerita pada sebuah film. Setiap cut 

ditentukan hal apa yang perlu difokuskan pada adegan tersebut. Sehingga 

penonton dapat mengolah proses berjalannya cerita, karakter, dan  hal 

yang sedang fokuskan. Cut sendiri mempunyai berbagai macam jenis, 

mulai dari basic cuts; match cuts hingga penggabungan cut menggunakan 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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efek.(Hlm.viii). Berikut merupakan jenis cuts yang terapkan pada film 

bersumber dari buku yang ditulis oleh Chandler. 

a) Cut  

Gambar 2.20. Contoh cut 
(Gael Chandler, 2009) 

Dengan menggabungkan antara dua shot, atau perpaduan antara dua 

posisi berbeda namun masih masuk dalam satu shot.(Hlm.2). Cut ini 

pun harus sesuai dan mempunyai makna dalam film. 

 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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b) Insert and Cutaway 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Contoh insert and cutaway 
(Gael Chandler, 2009) 

Menyisipkan sebuah shot informasi untuk mendukung detail sebuah 

scene. Informasi dapat berupa informasi karakter, lokasi, waktu dan 

kegiatan.(Hlm.17). 
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b.  Compositions 

1. Rule of Thirds 

Menurut Hart (2008), rule of thirds berfungsi menentukkan titik fokus 

pada sebuah frame. Bersifat mengarahkan mata untuk melihat hal 

yang menjadi pusat pada sebuah shot. Pengaplikasian dengan 

membagi cara menjadi 3 bagian secara horizontal dan vertical. Titik 

yang mempertemukan antara garis yang menentukkan area fokus atau 

pusat adegan.(Hlm.38). 

 
Gambar  2.19. Contoh rules of thirds 

(John Hart ,2008) 
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2. Foreground, Middleground, and Background 

Hart (2008), menjelaskan fungsi untuk memperlihatkan objek yang 

fokus dan pendukung visual pada suatu shot. Serta menunjukkan 

posisi karakter. (Hlm.186-189). Beiman (2007), mengatakan ini juga 

dapat membentuk ilusi kedalaman jika menerapakan teknik ini. 

Sehingga dapat memperjelas bagian dekat dengan yang jauh. 

(Hlm.144).   

a. Foreground 

Elemen dengan posisi paling depan dan mengisi area bidang suatu 

shot. 

b. Middleground 

Area diantara foreground dan background. 

c. Background 

Merupakan area paling belakang dilihat dari foreground. 

 
Gambar  2.20. Contoh foreground, middleground,and background  

(Nancy Beiman ,2007)  

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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3. Negative Space 

Negative space menurut Glebas (2009) ialah memberikan ruang kosong 

sekitar karakter atau objek. Mengatur penempatannya agar tidak 

menimbulkan kesan sesak pada frame. Fungsi lainnya memberikan 

ruang untuk karakter bergerak . Hal ini terkecuali untuk close up dan 

extreme close up. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.21. Contoh negative space 
(Francis Glebas, 2009) 

c.  Continuity 

Continuity merupakan kelanjutan antara satu shot dengan shot selanjutnya. 

Menurut Sullivan, Schumer dan Alexander (2008), pada bukunya Ideas for the 

animated short, hal ini ditentukan berdasarkan kesinambungan antara shot 

berdasarkan  logika penonton dan pembuat. Konsistensi antara pembawaan 

karakter, pergerakan, style, dan arah pergerakan. Untuk membangun continuity ini 

dibutuhkan beberapa paduan. Berupa peta lokasi karakter berada. Dapat 

menentukan arah sumber cahaya, suasana yang ingin ditampilkan, ceria atau 

gloomy. Kemudian arah karakter masuk dan keluar, posisi si karakter yang 

konsisten sesuai staging dibuat.  (Hlm.187). 
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Gambar 2.22. Contoh continuity 
(http://s3.amazonaws.com/auteurs_production/post_images/14094/02.jpg?1374070434) 

d. Arrow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23. Contoh penggunaan arrow 
(Nancy Beiman, 2007) 

Beiman (2007), menjelaskan penggunaan arrow dalam storyboard berfungsi 

untuk menunjukkan arah karakter atau objek bergerak atau memberitahu akan 

pergerakan karakter atau objek dalam shot. (Hlm.140). Selain itu arrow juga 

digunakan sebagai arahan dalam penempatan dan pergerakan kamera.(Hlm.220). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24. Contoh arrow untuk kamera 
(Karen Sullivan,Garry Schumer, Kate Alexander, 2008) 

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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2.5. Proses Perancangan Storyboard 

Menurut Sullivan, Schumer, Alexander (2008), sebelum memulai merancang, 

harus dipahami oleh storyboard artist cerita apa yang sedang dikerjakannya. 

Kemudian dapat ditentukan teknik apa yang cocok untuk diterapkan kedalam 

storyboard. 

1. Beat  Sheet & Shot List 

Beat sheet merupakan beat/inti cerita pada setiap scene. Pembagian scene 

pada cerita dibagi berdasarkan konflik didalam cerita. Pembagian 

membantu dalam  memisahkan suasana/adegan ingin ditampilkan setiap 

scene.(Hlm.183). Penjabaran dari beat sheet, bagaimana beat per scene di 

taruh pada setiap shot dalam suatu scene. Setiap penjelasan shot 

menjabarkan adegan bagimana yang akan muncul dalam film. 

 

Gambar 2.25. Contoh beat sheet 
(Karen Sullivan,Garry Schumer, Kate Alexander, 2008)  

Perancangan Storyboard...,Nita Komala,FSD UMN,2017
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 Selanjutnya beat sheet diterapkan dalam bentuk tabel yang lebih rinci 

mengenai adegan dari setiap scene yang sudah dibagi sebelumnya menjadi 

shotlist pada scene yang berisikan nomor scene, nomor shot, adegan dan 

timing. 

 

Gambar 2.26. Contoh shot list 
(David Harland and Benjamin Reid Philips, 2013) 
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2. Thumbnail Sketch 

Hart (2008), thumbnail sketch ialah menggambar konsep yang terbayang 

oleh pikiran pertama kali, secara cepat dan biasanya dibuat dalam ukuran 

kecil. Berdasarkan Gladstone (2008), melalui buku Ideas for the animated 

short, mengatakan dengan menggunakan thumbnail sketch membantunya 

dalam awal membangun cerita secara pre-visual sebelum dipilih producer. 

(Hlm.177).  

Gambar 2.27. Contoh thumbnail sketch 
(Karen Sullivan,Garry Schumer, Kate Alexander, 2008) 

3. Presentation Board 

Sesuai fungsinya,, presentation boards digunakan untuk memperlihatkan 

hasil akhir film yang diinginkan. Baik kepada pekerja studio maupun 

orang yang tidak mengerti mengenai storyboard. Hal ini dimaksudkan agar 

mengetahui apakah cerita sudah tersampaikan dengan baik dan dapat 
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dimengerti oleh calon penonton. Gambar yang ditampilkan harus jelas dan 

dapat dimengerti setiap adegan. 

 

Gambar 2.28. Contoh presentation board “Up” 
(http://pixar-animation.weebly.com/uploads/8/7/6/3/8763219/193158_orig.jpg) 

4. Animatic Storyboard 

Penjelasan Hart (2008), animatic dapat menampilkan atau memperkuat 

serta memastikan visual sebelum produksi aslinya akan berjalan. 

Kegunaan lainnya ialah mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi 

kerja. Hal itu dijelaskan pada bukunya The Art of Storyboard.(Hlm.175). 

Animatic juga berguna untuk memberitahu berapa panjang durasi film.  
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Gambar 2.29. dan 2.30. Contoh animatic animasi 2d “Steven Universe” 
(http://67.media.tumblr.com/25d139441afed9f15267d22d4d89008e/tumblr_nrv7ql502B1rcmzqeo

8_1280.png) 

(http://65.media.tumblr.com/f8bbcfde8cd44d8259d116d238bc0d9b/tumblr_nrv7ql502B1rcmzqeo

2_1280.png)
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