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RESUMEMATERI WEBINAR ANTROPOMORFISME

Fabel sebuah cerita hewan yang bertingkah laku seperti manusia yang memiliki

sebuah tujuan dan maksud tertentu, seperti penyampaian karakter dan juga memberi sebuah

petunjuk kebenaran dalam cerita. Karen hewan selalu erat dengan manusia di kehidupan

sehari – hari hingga sampai digunakan pada ranah religius seperti sapi yang menurut ajaran

Hindu Sapi adalah hewan suci dan tidak boleh dibunuh apalagi memakannya dan dalam

ajaran Islam Babi adalah hewan yang haram untuk dimakan. Dalam sistem penanggalan

bangsa Tiongkok juga menggunakan nama – nama hewan atau mereka menyebutnya Shio

yang digunakan untuk menamai tiap tahun, yang berjumlah dua belas Shio, dalam seni bela

diri Kung Fu ada beberapa yang menggunakan nama hewan di dalamnya. Kedekatan manusia

dengan hewan itulah yang menjadi akar manusia memunculkan cerita dengan tokoh hewan di

dalamnya dan memasukkan pesan moral di cerita yang dianggap bisa lebih dekat dan melekat.

Fabel atau juga dikenal Antropomorfisme erat dengan seni dan cerita kuno, sekitar

tahun 1990 di Jerman ditemukan sebuah patung manusia berkepala singa yang diperkirakan

peninggalan tahun 30.000 SM. Antropomorfisme ditemukan di budaya Nusantara seperti

kisah Rama dan Shinta yang berteman dengan Anoman, seekor kera yang berperawakan

layaknya manusia namun tetap seekor kera. Dan karena itu di setiap kisah Fabel atau

Antropomorfisme selalu menggunakan hewan sebagai media penyampaian nilai moralnya

karena hewan selalu dekat dengan manusia dan penyampai pesan terbaik.

“Antropomorfisme juga dijumpai pada seni Indonesia modern saat ini, khususnya komik,
film dan serial lain. Karakter antropomorfik dipergunakan untuk merepresentasikan
keluarbiasaan tokoh utama dalam cerita tersebut, meskipun masih sebatas penambahan
aksesoris pada kostum yang digunakan.” (Ranang Agung Sugihartono, 2011)
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