
Storyboard

For Animation



Anda tidak perlu menjadi seorang kartunis yang bagus untuk menggambar storyboard yang

baik. Jika Anda tidak bisa menggambar, maka akan memakan waktu lebih lama, tetapi Anda

dapat melakukannya. Kuncinya adalah hanya menggambar dg detail yang diperlukan

saja meliputi komposisi - ukuran relatif, posisi relatif dalam frame, dll.

Jadi lebih penting untuk mendapatkan hal-hal ini benar daripada untuk memproduksi sketsa

halus dan rinci.



•  Storyboard adalah cerita yang digambarkan
secara visual panel demi panel, seperti
komik, namun dilengkapi dengan keterangan
mengenai dialog, suara, arah gerakan, waktu,
dan bahasa kamera

Storyboard



• Storyboard digunakan untuk pra-

visualisasi film, animasi, motion

graphic atau media interaktif, termasuk

website interaktif

• Dikembangkan oleh Walt Disney studio

pada awal 1930-an

Storyboard
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Sudut Kamera

Lighting

Sound effects

Pengaturan adegan

Pengaturan proporsi

Menyinambungkan cerita

Mempermudah proses produksi yang akan

dilakukan

Storyboard

•  Berfungsi sebagai pratinjau dan sebagai
script visual untuk :



•

•

•

•

•

Production storyboard

Conceptual sheet

TV storyboard

Animatic

Digital (Rush) storyboard

Tipes of Storyboard



Storyboard Language

• Teknik pengambilan gambar terhadap suatu objek berdasarkan sudut

pandang kamera:

a. Bird Eye View yaitu Teknik pengambilan gambar yang dilakukan

dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Hasilnya
akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda lain tampak kecil

dan berserakan.

b.  High Angle yaitu Sudut pengambilan lebih tinggi dari objek sehingga

mengesankan objek jadi terlihat kecil. Teknik ini memiliki kesan
dramatis yaitu nilai “kerdil”.

c.  Low Angle yaitu Sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga

mengesankan objek jadi terlihat besar. Teknik ini memiliki kesan
dramatis yaitu nilai agung/prominance, berwibawa, kuat, dominan.

d.  Eye Level yaitu Sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek.

Hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang.
Teknik ini tidak memiliki kesan dramatis melainkan kesan wajar.

e.  Frog/Worm Eye yaitu Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian

kamera sejajar dengan alas/dasar kedudukan objek atau lebih rendah.
Hasilnya akan tampak seolah-olah mata penonton mewakili mata katak.



a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Extreme Close Up (ECU/XCU) yaitu pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti
hidung pemain atau bibir atau ujung tumit dari sepatu.

Big Close Up (BCU) yaitu pengambilan gambar dari sebatas kepala hingga dagu.

Close Up (CU) yaitu gambar diambil dari jarak dekat, hanya sebagian dari objek yang
terlihat seperti hanya mukanya saja atau sepasang kaki yang bersepatu baru.

Medium Close Up (MCU) yaitu hampir sama dengan MS, jika objeknya orang dan diambil
dari dada keatas.

Medium Shot (MS) yaitu pengambilan dari jarak sedang, jika objeknya orang maka yang
terlihat hanya separuh badannya saja (dari perut/pinggang keatas).

Knee Shot (KS) yaitu pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut.

Full Shot (FS) yaitu pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki.

Long Shot (LS) yaitu pengambilan secara keseluruhan. Gambar diambil dari jarak jauh,
seluruh objek terkena hingga latar belakang objek.

Medium Long Shot (MLS) yaitu gambar diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika
misalnya terdapat 3 objek maka seluruhnya akan terlihat. Bila objeknya satu orang maka
tampak dari kepala sampai lutut.

Extreme Long Shot (XLS) yaitu gambar diambil dari jarak sangat jauh, yang ditonjolkan
bukan objek lagi tetapi latar belakangnya. Dengan demikian dapat diketahui posisi objek
tersebut terhadap lingkungannya.

One Shot (1S) yaitu Pengambilan gambar satu objek.

Two Shot (2S) yaitu pengambilan gambar dua orang.

m.  Three Shot (3S) yaitu pengambilan gambar tiga orang.

o. Group Shot (GS) yaitu pengambilan gambar sekelompok orang.

Storyboard Language

• Teknik pengambilan gambar terhadap suatu objek berdasarkan jarak

pandang kamera:



Storyboard Language

• Teknik pengambilan gambar terhadap suatu objek berdasarkan gerakan

kamera:

a.  Zoom In/ Zoom Out yaitu kamera bergerak menjauh dan mendekati
objek dengan menggunakan tombol zooming yang ada di kamera.

b.  Panning yaitu gerakan kamera menoleh ke kiri dan ke kanan dari atas

tripod.

c.  Tilting yaitu gerakan kamera ke atas dan ke bawah. Tilt Up jika kamera

mendongak dan tilt down jika kamera mengangguk.

d.  Dolly yaitu kedudukan kamera di tripod dan di atas landasan rodanya.

Dolly In jika bergerak maju dan Dolly Out jika bergerak menjauh.

e.  Follow yaitu gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak.

f.   Crane shot yaitu gerakan kamera yang dipasang di atas roda crane.

g.  Fading yaitu pergantian gambar secara perlahan. Fade in jika gambar

muncul dan fade out jika gambar menghilang serta cross fade jika
gambar 1 dan 2 saling menggantikan secara bersamaan.

h.  Framing yaitu objek berada dalam framing Shot. Frame In jika

memasuki bingkai dan frame out jika keluar bingkai.



Storyboard Language

• Teknik pengambilan gambar terhadap suatu objek berdasarkan gerakan

obyek itu sendiri:

a.  Walk parallel Objek bergerak sejajar dengan kamera.

b.  Walk In Objek bergerak mendekati kamera.

c.  Walk Away Objek bergerak menjauhi kamera.



high cameralow camera



zoom in zoom out





• Arrows

• Floating frame

• Transitions

Storyboard Element



(a) (b) (c)

Arrows (Panah)

Misalnya

a)  Panah yang menunjukkan shot gerakan kamera

b)  Panah yang menunjukkan pergerakan obyek yang

berubah

c)  Panah yang menunjuk ke tengah, & menarik bingkai

baru yang lebih kecil untuk menunjukkan zoom in



• Dalam frame yang

mana yang

digunakan anak

panah?

• Bagaimana panah di

gunakan dalam

storyboard ini?

Arrows



Sample Storyboard









Floating Frame

•  Untuk menunjukkan camera panning

– Menggambarkan satu shot menggunakan lebih
dari satu frame storyboard menunjukkan tahap kunci
gerakan pada shot tersebut di sejumlah frame, atau

– Menarik keluar seluruh
adegan (misalnya cakrawala kota) dan
tempat frame di atasnya dengan panah yang
menunjukkan arah gerakan









Transitions

• Transisi digunakan untuk berpindah dari satu shot

ke shot berikutnya. Transisi yang paling

sederhana adalah cut (memotong). Memotong

mendampingkan satu pengambilan kamera ke

yang berikutnya.

• Transisi umum lainnya termasuk wipes, fades,

dissolves, dll.







Animatic

• Sebuah animasi kasar yang memberikan

beberapa gagasan tentang urutan waktu

cerita

• Pada dasarnya sebuah storyboard yang

bergerak
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The end


