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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Menurut Gotot Prakoso  (Pengetahuan Dasar Film Animasi, 2010), animasi 

berasal dari bahasa Latin, yakni anima yang berarti jiwa, hidup, nyawa, semangat. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata animation dengan kata dasar 

animate yang artinya menjiwai atau menghidupkan. Arti menghidupkan di sini 

adalah membuat gambar seolah olah bergerak sehingga memberikan kesan 

kehidupan. 

Animasi adalah bagian dari desain objek yang sering digunakan untuk 

menciptakan suatu karya yang menarik dan atraktif. Secara umum animasi 

merupakan suatu kegiatan menghidupkan atau menggerakkan benda mati. Sebuah 

benda mati yang disatukan dan diberikan kekuatan, semangat, dan emosi untuk 

menjadi hidup dan bergerak. 
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2.1.1. Prinsip-prinsip Animasi 

Menurut Ollie Johnston dan Frank Thomas (Disney Animation: The  
 
Illusion of Life, 1981) terdapat setidaknya 12 prinsip animasi, prinsip prinsip  
 
tersebut adalah: 

a. Timing 

            

Gambar 2.1. Timing 
 (http://classanimation4.blogspot.co.id/2013/02/prinsip-dasaranimasi-adalah-prinsip.html) 

Timing yaitu dapat diartikan sebagai acting serta timing pergerakan satu 

karakter dalam satu scene. Sehingga gerakan animasi dapat terlihat sangat 

kaku atau bahkan sangat lamban. 
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b. Arc 

                  

Gambar 2.2. Arc 
(http://classanimation4.blogspot.co.id/2013/02/prinsip-dasaranimasi-adalah-prinsip.html) 

Arc yaitu gerakan yang membentuk garis lengkung yang alami dalam dunia. 

Tiap benda mempunyai gaya atau kekuatan, kecuali benda yang sifatnya 

mekanis atau tidak alami. 

c. Squash and Stretch 

              

Gambar 2.3. Squash and Stretch 
 (http://classanimation4.blogspot.co.id/2013/02/prinsip-dasaranimasi-adalah-prinsip.html) 

Squash and Stretch yaitu dapat diimplementasikan dalam beberapa proses 

perubahan bentuk pada kulit dan otot, lompatan, morphing, pengaruh berat, 

simulasi objek-objek dynamic. 
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d.  Anticipation 

                

Gambar 2.4. Anticipation 
 (http://classanimation4.blogspot.co.id/2013/02/prinsip-dasaranimasi-adalah-prinsip.html) 

Anticipation yaitu gerakan animasi selalu memiliki tahap persiapan ketika 

melakukan sebuah aksi atau gerakan. Gerakan yang menujukkan gerakan awal 

atau persiapan yang dilakukan. 

e. Slow In and Slow Out 

          

Gambar 2.5.. Slow In and Slow Out 
 (http://classanimation4.blogspot.co.id/2013/02/prinsip-dasaranimasi-adalah-prinsip.html) 

Slow In and Slow Out yaitu prinsip yang berhubungan dengan akselerasi 

ketika objek mengalami percepatan dan perlambatan ketika mengalami 

pergerakan. 
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f. Secondary Action 

                        

Gambar 2.6. Secondary Action 
 (http://classanimation4.blogspot.co.id/2013/02/prinsip-dasaranimasi-adalah-prinsip.html) 

Secondary Action yaitu membuat animasi terlihat lebih alami dan menarik. 

Merupakan gerakan pendukung dari gerakan utama yang mengalami pergerakan. 

g. Follow Through and Overlapping 

Follow Through and Overlapping yaitu reaksi yang terjadi atau gerakan overlap 

sebuah karakter animasi setelah melakukan animasi utama atau gerakan utama. 

h. Staging 

Staging yaitu membuat sebuah gerakan sehingga mudah dimengerti. 

Menggambarkan mood, aksi dan posisi suatu karakter animasi. 
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i. Straight Ahead Action and Pose to Pose Action 

                             

Gambar 2.7. Pose to Pose 
(http://classanimation4.blogspot.co.id/2013/02/prinsip-dasaranimasi-adalah-prinsip.html) 

Straight Ahead Action and Pose to Pose Action yaitu standar teknik animasi 

dengan merencanakan struktur gerakan gerakan yang terjadi melalui pose pose 

kunci (key pose). Straight ahead action adalah teknik animasi dengan 

menggerakan karakter untuk perframenya hingga selesai. 

j. Personality/Appeal 

              

Personality/Appeal yaitu karakter yang memiliki personality atau kepribadian 

akan mampu menghubungkan emosi antar karakter tersebut dengan penonton. 

Kompleksitas dan konsistensi gerakan adalah dua elemen daya tarik karakter 

yang dapat dengan mudah dikembangkan di dalam komputer animasi 3D 

hingga mampu mendefinisikan karakteristik utama dari kepribadian sebuah 

karakter. 
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k. Exaggeration 

                     

Gambar 2.8. Exaggeration 
 (http://classanimation4.blogspot.co.id/2013/02/prinsip-dasaranimasi-adalah-prinsip.html) 

Exaggeration yaitu gerakan pengembangan dari gerankan normal. Namun, 

gerakan itu sebaikanya tetap berpadunan pada gerakan natural yang dilebih-

lebihkan. Gerakan dibuat akan menimbulkan kesan yang mendukung cerita 

animasi. 

l. Solid Drawing 

                                 

Gambar 2.9. Solid Drawing 
 (http://classanimation4.blogspot.co.id/2013/02/prinsip-dasaranimasi-adalah-prinsip.html) 
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Solid Drawing yaitu rasa tentang cara padang tiga dimensi terhadap 

penokohan seorang karakter goresan garis, shading serta warna. Maka dari 

pengertian-pengertian dapat di simpulkan bawah sebuah animasi, memerlukan 

suatu prinsip-prinsip dalam pengerjaannya sehingga dapat dijadikan 

rangkainan gambar yang menjadi sebuah film. Film animasi terdiri dari 

beberapa bagian yang dianimasikan yang memerlukan prinsip animasi sebagai 

acuan dasar. 

Perancangan Gerakan Untuk..., Juan Kevin Posroha, FSD UMN, 2017
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Body Language 

Menurut Steve Roberts (Character Animation in 3D: Use Traditional Drawing 

Techniques to Produce Stunning CGI Animation, 2004) Menentukan bahasa 

tubuh merupakan langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita sedang 

membuat animasi suatu karakter. Ketika kita dapat mengetahui apa yang sedang 

dipikirkan oleh suatu karakter hanya dengan melihat bahasa tubuhnya, maka kita 

telah menghasilkan suatu animasi karakter yang tepat. 

2.1.2. Kepribadian Munghubungkan Bahasa Tubuh 

Menurut Wen-Poh Su dalam buku yang berjudul “IEEE Transaction On 

Visualization and Computer Graphics”, kepribadian (personality) membentuk 

suatu kesatuan karakter yang khas danditunjukan dengan sifat dasar, koheren, 

konsisten, dan respon yang unik tidak hanya secara eksternal tetapi juga secara 

internal. 

Respon secara internal merupakan suatu pemikiran yang memotivasi, 

perasaan, dan tingkat emosi. Sedangkan respon eksternal berupa akting, watak, 

pendirian, gestur, dan perilaku sosial dari seseorang. 

Contohnya ketika seseorang yang memiliki pemikiran terbuka dan sifat 

terbuka (extroverted), maka jika seseorang menawarkan bantuan, maka dia akan 

merasa senang dan tersenyum tanpa ragu. Berbeda dengan respon dari seseorang 

yang bersifat tertutup (introverted). Manusia yang normal tidak hanya 

memberikan tanda tanda atau jawaban secara verbal, akan tetapi juga secara non 

verbal dimana merupakan bagian dari kepribadian. 

Perancangan Gerakan Untuk..., Juan Kevin Posroha, FSD UMN, 2017
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Pada buku tersebut ia juga menjelaskan bahwa emosi dan “mood” dari 

seseorang lebih ditunjukan dalam setiap gerakan di badan kita dibandingkan dari 

kepribadian kita. Tingkah laku terhadap orang lain ditampilkan melalui hubungan 

interpersonal. Menurut Wen, ada dua tingkah laku utama manusia yaitu Liking 

dan Disliking.  

Liking ( Warm Behavior), merupakan tingkah laku seseorang dengan 

emosi yang positif dan intensitasnya bertahan lama. Contohnya adalah orang 

dengan tingkah laku ini lebih banyak melakukan eye contact, mudah tersenyum, 

senang bersentuhan, orientasi tubuh secara langsung, serta secara postural akan 

lebih rileks. Disliking (cold behavior), merupakan perilaku yang negatif, orang 

dengan perilaku seperti ini akan jarang tersenyum, dingin, sering diambang batas 

kemarahan, orang yang membosankan dan tidak disukai seifatnya oleh orang lain. 

Wen Poh Su memperjelas perbedaan dari kedua perilaku tersebut dengan 

membuat tabel perbedaan dari reaksi yang dilakukan masing masing perilaku 

dalam situasi tertentu. 

Liking (warm behavior) Disliking (cold behavior) 

Forward leaning during encounters Bodily rigidity 

Facing the other individual Indirect bodily orientation 

Open body posture Close bodily posture 

Affirmative head nodding Turn away 

Moderate amounts of gesture A relative absence of gestures 

Close interpersonal distance Keep distance 

Perancangan Gerakan Untuk..., Juan Kevin Posroha, FSD UMN, 2017
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Moderate body relaxing Bodily tension 

More touching Arms-akimbo 

Maitaining eye contact Visual inattentiveness 

Smiling Unpleasant facial expression 

Assuming similar postures Incongruent postures 

 

Tabel 2.1. Warm and Cold Behavior 

Pada tabel ini terdapat berbagai contoh perilaku diantaranya reaksi dari 

Bahasa tubuh dan gestur dari kedua sifat yang berlawanan. Jika seseorang yang 

memiliki tingkah laku warm behavior, maka cenderung memiliki postur tubuh 

yang terbuka dan gestur yang ditunjukan lebih banyak. Sedangkan seorang yang 

memiliki tingkah laku cold behavior akan cenderung memiliki postur tubuh yang 

tertutup dan hanya mengeluarkan gestur secara relatif atau hanya jika dibutuhkan. 

2.2. Acting 

Acting merupakan salah satu ilmu yang memperlajari bahasa tubuh. Seorang aktor 

harus bisa menyampaikan pesan melalui bahasa tubuh yang ia gunakan. 

Umumnya bahasa tubuh adalah yang membedakan aktor yang baik dan yang 

buruk. Menurut Webster (2005), terdapat beberapa poin penting dalam akting, 

yaitu: 

2.2.1. Characterization 

Characerization atau penokohan tidak dimulai dari penampilan fisik tokoh 

tersebut, namun dimulai dari dalam. Bukanlah penampilan fisik, sebagus apa 

digambarkan atau sedetail apa modeling dari tokoh tersebut yang membuat tokoh 

itu tampak nyata. Namun ketika tokoh tersebut menunjukkan ciri ciri yang 
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seseorang sadari ada di dalam dirinya dan orang lain lah yang membuat karakter 

tersebut menjadi hidup. 

2.2.2. Dialogue 

Dialogue dibutuhkan untuk membuat penampilan yang nampak lebih nyata, dapat 

dipercaya, dan berkesan. Animasi dan dialog merupakan aspek yang saling 

bekerja sama dalam membuat pertunjukkan. 

2.2.3. Motivation and Objective 

Motivasi dari karakter merupakan hal yang vital dalam pembuatan naskah yang 

memungkinkan adanya penampilan (performance). Sebagai makluk hidup, 

seseorang melakukan gerakan atau bertindak karena adanya suatu dorongan untuk 

memperoleh sesuatu dari melakukan gerakan tersebut, ia memiliki suatu tujuan. 

Motivasi dan tujuan dari gerakan suatu karakter harus dapat dimengerti oleh 

penonton, jika tidak maka gerakan tersebut akan terlihat seperti gerakan asal-

asalan dan tidak jelas. 

2.2.4. Empathy 

Dalam menciptakan animasi yang nampak nyata, animator harus dapat terhubung 

dengan penonton, dengan cara mengubungkan penonton dengan karakter animasi, 

melalui empati. Untuk mencapai hal tersebut, terlebih dahulu seorang animator 

harus mengerti dan berempati pada karakter tersebut. Animator tidak harus 

bertindak seperti karakter tersebut, atau menyetujui pemikiran karakter tersebut, 

namun cukup dengan mengetahui apa yang menjadi sebab dari karakter tersebut 

dalam berpikir demikian. 
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2.2.5. Physical Acting 

Kebanyakan dari physical acting yang dapat dilihat dalam anmasi sekarang 

berasal dari gerakan pantonim, bukan dari pergerakan halus yang didorong oleh 

pemikiran yang kompleks. Hal ini merupakan cara yang terbaik untuk 

menganimasikan komedi slapstick. 

2.2.6. Psychological Acting 

Jenis akting ini berasal pemirikan atau ungkapan ekspresi tokoh, yang biasanya 

digambarkan dengan gerakan yang tidak terlalu dinamis atau  bersemangat. Jenis 

akting ini biasanya lebih susah dikerjakan dari pada physical acting. 

2.2.7. Temprament and Pace 

Animasi karakter ditentukan juga dari factor psikologis karakter tersebut, selain 

dari keterbatasan fisik dan kondisi. Perubahan emosi dalam animasi harus dapat 

digambarkan melalui perubahan adegan yang dinamis dan phrasing dalam 

animasi. 

2.2.8. Technique 

Berikut adalah beberapa teknik ilmu ilmu akting yang dapat digunakan seorang 

animator menurut Hook (2003): 

2.2.8.1. Simplify your actions. 

Semakin sederhana, langsung, dan spesifik pilihan tindakan, semakin baik. 

Sebagai contoh, “I want to be loved”. Tindakan ini kurang spesifik dan bukan 

gerakan yang aktif. Dalam animasi, lebih baik jika menggunakan pilihan tindakan 

yang aktif dan lebih spesifik, misalnya “I want you to go on a date with me”, atau 

“I want you to marry me”. 
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2.2.8.2. Avoid Ambivalence 

Ketika membuat adegan seorang karakter mengalami keraguan dalam 

memutuskan sesuatu, akting akan terlihat lebih kuat ketika karakter tersebut 

berpindah dari 100% memilih pilihan pertama, kemudian berpindah menjadi 

100% memilih pilihan kedua. 

2.2.8.3. Never Deny The Reality of Your Scene Partner 

Dalam animasi, animator tidak bisa membuat seorang karakter melakukan sesuatu 

dan tidak peduli pada reaksi karakter lain, kecuali jika hal tersebut merupakan 

bagian dari lelucon. Setiap karakter harus bereaksi terhadap apa yang terjadi pada 

karakter lain dalam sebuah adegan. 

2.2.8.4. What Kind of Animal Would Your Character be 

Seorang aktor dapat membayangkan seperti binatang apa karakternya, untuk 

mendapatkan gambaran mengenai sifat dan perilaku karakter tersebut. Bagi 

animator, hal ini dapat digunakan sebaliknya, jika karakternya adalah hewan, 

animator dapat membayangkan seperti apakah hewan itu jika ia menjadi manusia. 

2.2.8.5. Character Rhythm 

Ritme dari sebuah karakter dapat berubah ubah tergantung keadaannya. Namun 

ritme setiap karakter dalam suatu keadaan bisa berbeda beda. Misalnya ketika 

karakter seekor kukang marah, ia tidak mungkin tiba tiba melompat lompat seperti 

kelinci, tapi mungkin ia tetap bergerak dengan sangat lambat. 
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2.3. Postur Manusia 

Menurut Steve Roberts (Character Animation in 3D: Use Traditional Drawing 

Techniques to Produce Stunning CGI Animation, 2004), ketika kita bangun tidur 

hingga kembali tidur dan di setiap saat di kehidupan kita, kita selalu bereaksi 

dengan apapun yng kita hadapi. Baik berhadapan dengan orang lain, ide ide, 

situasi, masalah, bau, suara, dan semua hal yang membuat kita bereaksi terhadap 

hal tersebut. Bagaimana kita bereaksi akan tercerminkan pada bahasa tubuh kita. 

Tanda tanda dari bahasa tubuh yang ditimbulkan oleh seseorang dapat 

diperoleh dari bagaimana posisi orang tersebut ketika sedang beradaptasi dengan 

situasi yang sedang dihadapi. Postur postur atau posisi yang ditimbulkan tersebut 

dapat berhubungan atau berlawanan tergantung pada situasi. 

Pada umumnya terdapat 4 bentuk dasar dari postur bahasa tubuh yaitu, 

terbuka (open), tertutup (closed), kedepan (forward), dan kebelakang (back). Kita 

biasanya menggunakan gabungan dari keempat postur tersebut untuk 

menyampaikan pesan atau memberikan tanda tanda akan apa yang kita rasakan 

pada orang lain. 
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2.3.1. Postur Badan Terbuka 

 

Gambar 2.7. Postur Badan Terbuka 
(Steve Roberts, 2004) 

Ditandai dengan kedua lengan dijauhkan dan tangan terbuka, kemudian kedua 

kaki juga saling dijauhkan dan telapak kaki menapak erat ke tanah, menunjukkan 

bahwa orang tersebut sudah siap untuk menghadapi suatu objek yang menarik 

bagi orang tersebut. Postur terbuka digunakan untuk meberikan reaksi yang 

positif. 
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2.3.2. Postur Badan Tertutup 

 

Gambar 2.8. Postur Badan Tertutup 
(Steve Roberts, 2004) 

Postur ini ditunjukkan ketika kedua tangan seseorang sedang dilipat dan kedua 

kaki disilangkan baik berdiri maupun ketika sedang duduk. Postur ini memberikan 

tanda bahwa orang tersebut menolak sebuah pesan yang ia terima. 

2.3.3. Postur Badan ke Depan 

 

Gambar 2.9. Postur Badan ke Depan 
(Steve Roberts, 2004) 
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Postur ini dapat diindikasikan bagi karakter yang secara aktif menerima atau 

menolak pesan yang diberikan kepada karakter tersebut. Hal ini ditunjukkan 

ketika seorang karakter memajukan badannya sembari menunjuk ataupun 

mengepalkan tangan itu berarti dia sangat terpengaruh, berhasrat, dan semangat 

sekali terhadap apa yang karakter tersebut sedang rasakan 

2.3.4. Postur Badan ke Belakang 

 

Gambar 2.10. Postur Badan ke Belakang 
(Steve Roberts, 2004) 

Postur ini diindikasikan kepada karakter yang secara pasif menolak pesan yang 

diterimanya. Misalnya ketika seorang karakter cenderung mencondongkan 

badannya kebelakang sembari melakukan suatu aktivitas seperti mengelap 

kacamata, atau bermain telepon genggam dan sebagainya, maka dapat dibilang 

karakter tersebut sedang secara pasif menolak pesan yang telah diberikan. 

2.4. Gestur Manusia 

Steve Roberts dalam bukunya yang berjudul “Character Animation in 3D: Use 

Traditional Drawing Techniques to Produce Stunning CGI Animation”, 
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menjelaskan dengan beberapa gambaran contoh dari gestur pada bagian tubuh 

manusia yaitu lengan, telapak tangan, dan gestur kaki. 

2.4.1. Gestur Telapak Tangan 

Gestur pada telapak tangan biasanya menunjukkan perasaan dari seseorang yang 

ingin disampaikan, misalnya rasa keterbukaan, kejujuran dan sebagainya. 

 

Gambar 2.11. Gestur Telapak Tangan 

(Steve Roberts, 2004) 

Gambar diatas merupakan 3 gestur telapak tangan yang umum digunakan. Ketika 

seseorang menunjukan telapak tangannya sambil menghadap ke atas, maka orang 

tersebut sedang merasa senang, tertarik, menginginkan sesuatu, atau sedang asik 

akan sesuatu. Kemudian ketika telapak tangan seseorang ditunjukan dengan 

terbuka namun menghadap kebawah, maka orang tersebut sedang merasa 

terganggu, bosan, sedih, atau berbohong akan sesuatu. Sedangkan jika seseorang 
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mengepalkan telapak tangannya maka orang tersebut sedang marah, atau tidak 

setuju akan sesuatu. 

2.4.2. Gestur Tangan 

 

Gambar 2.12 Gestur Tangan 

(Steve Roberts, 2004) 

Gestur menggenggam telapak tangan sambil menekukan tangan dapat 

menunjukan rasa frustasi dari seseorang. Seperti pada contoh di atas semakin 

tinggi tangan diangkat sambil ditekukan maka akan semakin tinggi pula tingkat 

frustasi orang tersebut. 
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Gambar 2.13 Gestur Posisi Tangan 

(Steve Roberts, 2004) 

Gambar diatas adalah contoh gestur pada tangan yang ditekukan diikuti dengan 

bagaimana seseorang menempatkan telapak tangannya sembari mengacungkan 

ibu jarinya. Maka orang tersebut ingin menunjukan bahwa orang tersebut nyaman, 

mendominasi, dan merasa dirinya adalah orang yang “cool”. 

 

Gambar 2.14 Gestur Melipat Tangan 

(Steve Roberts, 2004) 
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Selain itu, seseorang juga sering kali melipatkan kedua tangannya, hal ini juga 

merupakan gestur yang lazim digunakan ketika orang tersebut sedang merasa 

tidak nyaman dengan keadaan sekitar atau bersifat defensif karena tidak setuju 

dengan sesuatu. 

2.4.3. Gestur Kaki 

 

Gambar 2.15 Gestur Melipat Kaki 

(Steve Roberts, 2004) 

Gestur pada kaki juga dapat menyampaikan pesan, seperti pada contoh gambar di 

atas, ketika seseorang menaruh pergelangan kaki yang satu keatas lutut kaki yang 

satunya, maka akan menggambarkan orang tersebut adalah orang yang kompetitif, 

dan agresif. Kemudian ketika seseorang menyilangkan kedua kakinya dengan 

menempatkan mata kaki yang satu di atas mata kaki yang satunya, maka 

menandakan orang tersebut sedang berusaha menjaga penampilannya dimata 

orang lain. Lalu ketika seseorang melipatkan kedua kakinya dengan menempelkan 

dikedua lutut, maka menandakan orang tersebut sedang merasa tidak nyaman. 
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2.5. Anthropomorfisme 

Menurut Robert Mitchell dalam bukunya yang berjudul Antropormophism, 

Anecdotes, and Animals, antropomorfisme secara umum adalah memasangkan 

atau mengimajinasikan karakteristik, bentuk rupa dan sifat manusia kepada suatu 

objek benda atau hewan yang bukan manusia. Antropomorfise tidak hanya 

memberikan gambaran karakteristik dan sifat sifat manusia kepada benda yang 

bukan manusia, tetapi memberikan juga bentuk rupa manusia kepada benda 

tersebut sehingga benda bukan manusia tersebut memiliki bentuk rupa dan wujud 

seperti manusia dan juga memiliki sifat sifat yang ada pada manusia. 

Dalam antropomorfisme, benda bukan manusia tersebut memiliki panca 

indera yang sama seperti manusia secara utuh sehingga benda tersebut diimajikan 

dapat merasakan dan berpikir layaknya manusia, dalam antropomorfisme, benda 

bukan manusia tersebut juga memiliki bentuk rupa dan wujud dari manusia, 

sehingga secara penampakan jasmani, benda tersebut memiliki anggota tubuh 

layaknya manusia. 

2.6. Three Dimensional Character 

Tillman (2011) menjelaskan bahwa three dimensional character merupakan 

deskripsi informasi mengenai suatu tokoh yang akan mempengaruhi jalannya 

cerita. Beliau melanjutkan bahwa informasi dari suatu tokoh sangatlah penting 

untuk jalannya cerita dan agar audience dapat mengenal tokoh lebih dalam. Three 

dimensional character dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 
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Fisiologi 

Tillman (2011) mengatakan bahwa ada beberapa hal penting dalam menentukan 

fisiologi suatu tokoh yang bersangkutan dengan kondisi fisik keseluruhan tokoh 

tersebut yaitu umur, jenis kelamin, tinggi, berat badan, ras, warna mata, warna 

rambut, warna kulit, bentuk wajah, pakaian, gaya jalan, kesehatan, atau jika ada 

kecacatan fisik pada tokoh tersebut. 

Psikologi 

Tilman (2011) mengatakan bahwa ada beberpa hal penting dalam menentukan 

psikologi suatu tokoh yang bersangkutan dengan kondisi kejiwaan tokoh tersebut, 

seperti kepercayaan diri, emosi, ketakutan, kebahagiaan, serta apakah tokoh 

tersebut introvert atau extrovert. 

Sosiologi 

Tillman (2011) mengatakan bahwa ada beberapa hal penting dalam menentukan 

sosiologi suatu tokoh yang bersangkutan dengan kehidupan sosial dari tokoh 

tersebut yang akan mempengaruhi jalannya cerita, seperti keadaan sosial 

keluarganya, keadaan sosial masa lalu tokoh yang dapat membentuk kepribadian 

tokoh tersebut dalam cerita. 

2.7. Sistematika Terbang Serangga 

Kemampuan terbang memungkinkan serangga untuk mempunyai mobilitas lebih 

tinggi yang membantu dalam memperoleh pakan, pasangan kawin, penyebaran 

dan mengeksploitasi lingkungannya. Kemampuan terbang hanya dimiliki oleh 
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serangga dewasa. Terbang berarti harus melawan dua gaya yaitu gravitasi dan 

gesekan dengan udara 

Penerbangan bisa dilakukan secara aktif menggerakkan otot otot terbang 

atau secara pasif atau melayang relatif terhadap angin. Naik dan turun dalam 

gerakan melayang dilakukan dengan mengatur sudut sisi depan sayap yaitu antara 

30 derajat dan 50 derajat. Kemampuan manuver serangga ini lebih baik dari pada 

pesawat terbang yang hanya kurang dari 20 derajat. 
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