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TelEMsi adalah salah satu media informasl yang bisa mempengar1Jhl persepsi
seseorang tentang sualu hal, misalnya persepsi lentang pria dan wanita. Anak-anak
merupakan sasaran yang poIensl.1 dalam upays menanamkan nila~nllai dan persepsi
tersebut kar",," siIaI dan daya pikir mereka yang mudah sekali menerima sesuatu yang
kernudlan akan me!eka bawa sampal dewa...
Dalam setiap kebudayaan terdapat stereolip-$lereotip yang berlaku untuk prl.
dan wantt.. stereotip-stereotip yang umum dan berlaku di hampif seliap kebudayaan
mlsalnya ."-"081, pasif, bergentung, dan lemah untuk wanlta. Sementara untuk prla
stereotlp urnu yang berlaku adalah mandlrt, akl~, dan rasianal. Pada beberapa
penelrtlan sebelumnya yang telah dilakukan dikelahul bahwa tereksposoya anak-Bnak
terhadap tay.ng.n-tayang.n dl lelevisl lemyata mempengaruhl peniepal mereka
tentang wantta.
Film a08k-anak adalsh salah satu tayangan yang paling digemarl dan drtonton
oIeh anak-anak. Karena ttu pertu dlkelahul bagalmana penggembaran wanita dalam
film anak-anak tersebut karena selring dengen ~uan zaman, gambaran tentang
wanita mulal menunjUkikan adanya pergeseran. HaI-hal yang akan drtelill dalam
penelitian Inl adalah atrlbut-atrlbut dan peran-peran yang dlbertkan pada pemeran
wanita dan tanggapan anak-anak mengenai film anak-a08k yang memI<a lonton.
Pene/ttian lni _Ish penelitian kualilam yang bersiIaI deskrlpIW karens peneliti
berusaha melskukan _malan dan pemahaman yang mendalam terhadap obyek
yang dttelitinya. Data diperoleh dari semua film anak-anak yang dilayangkan oleh enam
staslun televisi mulai bulan Agustus 1997 sampai OkIober 1997. Anak-anak yang
diwawancarai adalah 8Oak-anak dan 9Olong8O menengah mulai dan umur 7 hingga 10
Ishun karena pad. usia lersebut anak-analk belum banyak mendapat informa.i
mengenai sex-role,
Dari hasll pengamatan dlketahui bahwa stereotip tradlsional tentang wanita
rnaS1h munoul dalam film snalk-anak meskipun bentuknya tldalk lerialu alkstrirn dan
oyata. Ada juga bebarapa film yang menampiikan sosok wanita sees'" pos~~, mlsalnya
dalsm Sinbed, Vokoso Voko, dan captain Simian and Spaoa Moo"""" . Dalam film
tersobul tokoh wanita ditampilkan sebag.; 8()6()i( yang panda!, penuh InlsiatW, otoritatd,
dan beranl. Meskipun dernikian film anak-analk dI te!IlIIisi maslh didominasi oIeh film
film dengan pemeran utama prill dan pemeran wanita dlgambarkan sebagai sosoIk
yang lemah, tldak mempunyal otorilas, pasif, dan ernosional. Tokoh-lokoh wanita yang
ditarnpilkan secara poeM dalam film-film yang teleh disebutkan di eIas pun tidak
_mpilkan oepenuhoye posit~ sepertl pada penggamba",n pemeran prill. Sement.ra
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ito peran-peran yang diberlkan pada pemeran _nita adalah sebagal pemeran utama,
pemelan pendukung yang Udak mempunyal peran berartl dalam menentukan slut
cerrta, bintang tamu yang da/am keadaan te~ep~ dan kamudian ditolong oIeh pemeran
utama yang kebanyakan laki-lakl, dan bintang tamu yang belfUng61 sebagBl pelengkap
,<ebahagiaan Iaki4aki alau sebaga; pemuas sex peme!>ln lakl-/akl. Anak-anak yang
diwawancarai sebagian besar belum bisa memberikan Ianggapan mangena.
panggamtleran tol<oh wanit. dalam film yang mereka tanton karena mereka lebih
tertarik pade akoi yang dilakukan oleh para pemeomnya dan belum mampu mengamati
hal-hal lain di IUat itll. Karena nu sebalknya tokoh wanita dltampilkan secara leblh
positif karena anak-Boak masih belum mampu menyar1ng mana yang perlu ditonton
dan mana yang Udak
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