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ABSTRAKSI
Penelitian ini merupakan penelitian penggambaran anak-anak dalam program televisi anak-
anak Si Bolang TRANS7. Penelitian ini menarik untuk dibahas karena masih terbatasnya
penelitian mengenai anak-anak dalam media. Terutama mengenai representasi anak-anak
dalam program televisi Indonesia. Penelitian ini akan berusaha untuk mendeskripsikan
penggambaran anak-anak dalam program televisi Si Bolang TRANS7. Penelitian ini
menggunakan pendekatan Semiotika Fiske melalui tiga level, level realitas, level
representasi, dan level ideologi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pertama, anak-anak
pada program televisi tersebut ditampilkan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Anak
laki-laki dalam Si Bolang ditampilkan sebagai anak bertubuh kecil dan kurus, berkulit sawo
matang. Kedua, anak-anak dalam program televisi tersebut dalam kesehariannya ditunjukkan
lebih dekat dengan alam. Ketiga, Bolang digambarkan sebagai serang anak yang selalu
bersikap dewasa dan selalu bersikap bijaksana terlepas dari usianya yang masih anak-anak.
Keempat, penggunaan bahasa daerah dalam program televisi Si Bolang untuk menunjukkan
adanya keragaman budaya atau multikulturalisme yang dimiliki oleh Indonesia.
Kata kunci: Anak-anak, Program Televisi , Semiotik, Fiske

PENDAHULUAN

Program Televisi berasal dari kata “program” yang berasal dari bahasa inggris

programme atau program yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran

Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran”

yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk.

Sehingga pengertian program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk

memenuhi kebutuhan khalayak (Wibisono, 2009). Sehingga, program televisi anak dapat

diartikan sebagai segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan

anak-anak.

Sebagai program televisi yang ditujukan untuk anak-anak, program televisi tersebut

harus dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi anak-anak. Hal ini sesuai

dengan salah satu fungsi dari televisi sebagai media massa yaitu fungsi pendidikan. Dimana

sebagai media komunikasi massa televisi merupakan sarana yang ampuh menyiarkan acara

pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak secara simultan sesuai dengan

makna pendidikan yakni meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat (Effendy,

1993). Akan tetapi, kehadiran televisi yang memiliki fungsi pendidikan saat ini masih kurang
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dapat dirasakan, terutama untuk anak-anak. Padahal anak-anak menjadi salah satu penonton

utama dari televisi.

Sebagai salah satu media yang paling ditonton oleh anak-anak, program televisi

yang ada saat ini dapat dikatakan belum dapat memenuhi kebutuhan bagi anak-anak dalam

mendapatkan informasi yang tepat. Terlebih program televisi anak di Indonesia saat ini masih

terbatas dan hanya sekitar 2,7-4,5% dari keseluruhan tayangan (Formatnews, 2011). Selain

itu, berdasarkan penelitian dari tahun 2006 hingga akhir 2009, terungkap 68 persen tayangan

di 13 stasiun televisi mayoritas mengandung kekerasan (Kartila, 2012). Sehingga tayangan

televisi saat ini menjadi media yang kurang tepat untuk digunakan oleh anak-anak, dan belum

dapat memenuhi fungsinya sebagai media pendidik secara maksimal.

Untuk penelitian penggambarn anak-anak dalam program televisi anak-anak Si

Bolang TRANS7, peneliti menggunakan analisis semiotik dengan pendekatan semiotika

Fiske. Peneliti akan menganalisis data berdasarkan tiga level pengkodean dalam tayangan

televisi, yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Peneliti akan menganalisis

dengan mengamati  aktivitas apa saja yang dilakukan oleh anak-anak dalam program televisi,

apa saja peran anak-anak dalam program tersebut, dan bagaimana anak-anak dalam program

televisi tersebut ditunjukkan (karakter anak-anak), serta melalui cara kerja kamera yang ada

di dalam program televisi anak Si Bolang TRANS7. Pertanyaan penelitian ini adalah

“Bagaimana anak-anak digambarkan dalam program televisi Si Bolang TRANS7?”

Berger dan Luckman mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan

pemahaman “kenyataan dan pengetahuan”. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat

di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai keberadaan (being) yang tidak tergantung

kepada kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-

realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Bungin, 2006). Dalam

pemahaman konstruksi Berger, memahami realitas atau peristiwa terjadi dalam tiga tahapan,

Berger menyebutnya sebagi moment yaitu, pertama, tahap eksternalisasi yaitu usaha

pencurahan diri manusia ke dalam dunia baik mental maupun fisik. Kedua, objektifasi yaitu

hasil dari eksternalisasi yang berupa kenyataan objektif fisik ataupun mental. Ketiga,

internalisasi, sebagai proses penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran

sedemikian rupa sehingga subjektifitas individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial

(Eriyanto, 2002).

Televisi sendiri sebagai salah satu bentuk media memiliki kemampuan untuk

mengkonstruksi suatu realitas. Hal ini seperti teori dan pendekatan konstruksi sosial atas

realitas Peter L Berger dan Luckmann yang telah direvisi dengan melihat fenomena media



3

massa sangat substantif dalam proses eksternalisasi, subyektivasi dan internalisasi inilah yang

kemudian dikenal sebagai “konstruksi sosial media massa”.  Menurut perspektif ini tahapan-

tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa itu terjadi melalui: tahap menyiapkan

materi konstruksi; tahap sebaran kostruksi; tahap pembentukan kosntruksi;  tahap konfirmasi

(Bungin, 2006). Sehingga, program televisi Si Bolang sendiri sebagai suatu produk dari

media massa televisi memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi realitas mengenai anak-

anak melalui tayangannya.

Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui

sistem penandaan yang tersedia: dialog, tulisan, video, film, fotografi, dsb. Secara ringkas,

representasi adalah produksi makna melalui bahasa (Hall, 1997). Representasi adalah salah

satu praktek penting yang memproduksi kebudayaan. Kebudayaan merupakan konsep yang

sangat luas, kebudayaan menyangkut 'pengalaman berbagi'. Seseorang dikatakan berasal dari

kebudayaan yang sama jika manusia-manusia yang ada disitu membagi pengalaman yang

sama, membagi kode-kode kebudayaan yang sama, berbicara dalam 'bahasa' yang sama, dan

saling berbagi konsep-konsep yang sama (Hall, 1997).

Televisi sebagai salah satu bentuk dari media massa dengan kelebihannya yang

mampu menjangkau audience dengan jumlah yang tidak terhingga kemudian mampu menjadi

alat yang efektif untuk merepresentasikan akan suatu hal. Salah satunya bagaimana media

televisi menggambarkan bagaimana anak-anak seharusnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Davies dan Mosdel mengenai representasi

anak-anak dalam televisi Inggris, media televisi Inggris menggambarkan anak-anak sebagai

makhluk yang memiliki rasa ketidakpedulian atau bersikap pasif, anak-anak sebagai

penghibur, dan anak-anak sebagai alat untuk menggugah rasa emosional (Davies dan Mosdel,

2001).

Selain gambaran diatas mengenai represntasi anak-anak, kemudian muncul

gambaran baru mengenai anak-anak yang mana anak-anak ini disebut sebagai anak-anak

postmodern. Dimana anak-anak postmodetn digambarkan sebagai anak-anak yang memiliki

akses terhadap dunia orang dewasa dengan mudah. Anak-anak tersebut memiliki akses

tersebut dengan adanya perkembangan media elektronik (Steinberg & Kincheloe, 2004).

Berbagai representasi yang ditampilkan media mengenai anak-anak kemudian

memunculkan gender stereotip. Yakni, menurut Dr. Maya Götz dalam Girls and Boys and

Television (2008), anak perempuan dan wanita dalam program televisi anak seringkali

ditampilkan cantik, kurus atau langsing, dan menarik secara seksual, jarang terlihat orang

dewasa atau orang tua, sering kali termotivasi oleh hal yang berhubungan dengan
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romantisme, selalu tergantung pada anak laki-laki,  sering distereotipkan sebagai anak

perempuan berambut pirang atau berambut merah, dan memiliki sifat keras kepala dan

tomboy. Sedangkan anak laki-laki ditampilkan sebagai anak penyendiri atau pemimpin, lebih

sering menjadi antagonis, sering ditampilkan bertubuh gemuk, dan sering distereotipkan

sebagai anak yang kesepian, berhati lembut atau emosional, anak bertubuh kecil yang pintar,

dan anak bodoh.

Berdasarkan riset yang dilakukan pada tahun 1990-an di Amerika dan Australia oleh

Brown (Ibrahim, 2007), di kedua negara tersebut anak laki-laki ditampilkan lebih pintar,

aktif, agresif, dan instrumental dibanding anak perempuan. Laki-laki sering diperlihatkan

bekerja di luar rumah dan perempuan masih diperlihatkan dalam peran domestik.

Perkembangan psikologi anak-anak terbagi dalam beberapa tahapan. Menurut

Erikson (1963) tahapan-tahapan tersebut diantaranya (Fleming, 2004):

1)Trust vs Mistrust: Sikap dasar psikososial yang dipelajari oleh bayi, bahwa

mereka dapat mempercayai lingkungannya.

2)Autonomy vs Doubt: Periode ini anak-anak akan mulai belajar mengontrol dan

mandiri akan dirinya sendiri.

3) Initiative vs Guilt: Pada periode ini anak-anak akan sangat aktif,

4) Industry vs Inferiority: Suatu periode di mana anak menjadi mampu

melakukan penalaran deduktif, melalui bermain dan belajar dengan aturan.

5) Identity vs Role Confusion: Pada measa ini anak-anak akan memiliki tuntutan

yang lebih besar akan segala yang dilakukannya dari orang tua maupun

orang-orang disekitarnya.

Terkait dengan proses perkembangan psikologi pada anak-anak terdapat beberapa

hal yang dapat menjadi faktor penting dalam proses perkembangannya. Wallon (1965)

mengungkapkan bahwa dalam bermain, anak-anak akan mengulangi peristiwa yang baru saja

dialami, kemudian anak-anak akan melakukan produksi dan meniru. Sedangkan Vygotsky

(1933) mengungkapkan bahwa dengan bermain memberikan anak bentuk baru dari

keinginan, yaitu mengajarkan anak menginginkan sesuatu dengan menghubungkannya

dengan perannya dalam permainan dan aturan.

Adapun fungsi dari televisi pada pokoknya mempunyai tiga fungsi yakni fungsi

penerangan, pendidikan dan hiburan (Effendy, 1993). Sebagai fungsi penerangan, fungsi

pendidikan, dan fungsi hiburan.

Menurut Fiske (2007), semiotika adalah studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu

bekerja. Semiotika pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity)
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memaknai hal-hal (things). Memaknai dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan

mengkomunikasikan. Semiotika, mempunyai tiga bidang studi utama:

1. Tanda itu sendiri. Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam

artian manusia yang menggunakannya.

2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara berbagai

kode dilambangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau budaya untuk

mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia untuk mentransmisikannya.

3. Kebudayaan tempat tanda dan kode bekerja. Ini pada gilirannya bergantung pada

penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya sendiri.

Fiske berpendapat bahwa realitas adalah produk pokok yang dibuat oleh manusia.

Dari ungkapan tersebut diketahui bahwa Fiske berpandangan apa yang ditampilkan di layar

kaca, seperti film, adalah merupakan realitas sosial. Fiske membagi pengkodean dalam tiga

level pengkodean tayangan televisi, yang dalam hal ini juga berlaku pada film, yaitu :

1. Level Realitas

2. Level Representasi

3. Level Ideologi

Menurut Thompson & Bowen (2009), masing-masing teknik shot kamera memiliki

arti sendiri. Ada sembilan teknik shot kamera, dimana setiap teknik memiliki fungsi dan

makna yang berbeda, yaitu  :

 Extreme Long Shot (XLS): Digunakan untuk menunjukkan gambaran suatu

lingkungan secara luas. Seringkali digunakan diawal bagian film atau saat

memulai sequence baru dari suatu film. Selain itu digunakan untuk menunjukkan

lingkungan urban, suburban, rural, pegunungan, siang, malam, dan lainnya.

 Very Long Shot (VSL): Biasanya digunakan untuk shooting exterior atau interior

saat dirasa cukup untuk menunjukkan studio set atau lokasi shooting.

 Long shoot/Wide Shot (LS/WS): Biasanya juga disebut sebagai “full body” shot

dengan tangan dan kaki subjek terlihat di kamera.

 Medium Long shots (MLS): Menunjukkan figur subjek sampai pada bagian lutut.

Dengan teknik ini bisa diketahui kostum, gerakan subjek, dan ekspresi wajah.

 Medium shots (MS): Disebut juga shot “pinggang, figur subjek merupakan yang

paling menonjol, arah pandangan mata, kostum, warna rambut, sedikit terlihat.

 Medium Close Up (MCU): Medium Close Up kadang disebut juga dengan shot

“dua kancing”, memberi informasi tentang cara bicara, cara mendengarkan atau
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tindakan dari karakter Ekspresi wajah, arah pandang, emosi, warna rambut, make-

up tampak jelas.

 Close-up (CU): Disebut juga “head shot”, menampilkan shot wajah secara penuh

sehingga menunjukkan ekspresi atau emosi subjek dengan sangat jelas. Make-up

dan gaya atau warna rambut subjek terlihat jelas.

 Big Close Up (BCU): Bagian wajah subjek hampir memenuhi frame, dan masih

menunjukkan fitur utama dari wajah subjek. Shot ini digunakan untuk

memperlihatkan siapa subjek itu, dan menunjukkan ekspresi wajah

 Extreme Close Up (ECU): Shot ini sangat menonjolkan bagian tertentu dari

subjek, seperti mata, hidung, mulut, telinga, rambut, dan lainnya. Selain itu,

biasanya digunakan untuk film dokumenter dan bisa juga digunakan untuk film

naratif fiksi, atau film art.

Untuk penelitian penggambarn anak-anak dalam program televisi anak-anak Si

Bolang TRANS7, peneliti menggunakan analisis semiotik dengan pendekatan semiotika

Fiske. Peneliti akan menganalisis data berdasarkan tiga level pengkodean dalam tayangan

televisi, yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Peneliti akan menganalisis

dengan mengamati  aktivitas apa saja yang dilakukan oleh anak-anak dalam program televisi,

apa saja peran anak-anak dalam program tersebut, dan bagaimana anak-anak dalam program

televisi tersebut ditunjukkan (karakter anak-anak), serta melalui cara kerja kamera yang ada

di dalam program televisi anak Si Bolang TRANS7.

PEMBAHASAN

Tampilan Anak-Anak

Gambar 1.1 Tampilan Anak-Anak
Sumber: Tayangan Bolang 23 Maret 2013

Gambar diatas menunjukkan tampilan anak-anak pada program televisi Si

Bolang edisi 23 Maret 2013. Gambar diatas diambil dengan menggunakan teknik

kamera Long Shot. Tampilan Bolang ditunjukkan pada anak laki-laki yang

mengenakan kaos berwarna biru dan mengenakan topi warna merah, scarf warna
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merah, dan tas ransel warna merah. Sedangkan Kurni ditunjukkan sebagai anak laki-

laki yang mengenakan kaos berwarna oranye, sedangkan teman Bolang yang lainnya

ditunjukkan sebagai anak laki-laki yang mengenakan kaos berwarna kuning. Ketiga

anak laki-laki tersebut juga ditunjukkan mengenakan celana pendek.

Gambar diatas diambil dengan menggunakan teknik kamera Long Shot. Dari

gambar diatas terlihat dengan jelas tampilan anak-anak yang ada pada program

televisi Si Bolang edisi 3 Juni 2013. Pada gambar diatas terlihat Merta, yang

merupakan anak perempuan. Merta mengenakan kaos berwana merah jambu dan

celana warna putih. Bolang ditampilkan sebagai anak laki-laki. Bolang mengenakan

kaos berwarna biru dengan celana warna hitam. Selain itu Bolang juga mengenakan

topi warna merah dan scarf warna merah dilehernya sebagai pelengkap. Di samping

Bolang terlihat Miki yang merupakan anak laki-laki. Miki mengenakan kaos berwarna

merah dan cela warna biru.

Gambar diatas diambil dengan menggunakan teknik kamera Long Shot. Pada

gambar diatas terlihat Bolang dan teman-temannya yang sedang membantu

memberikan makan ternak. Bolang, Daropni, dan Yuda digambarkan sebagai anak

laki-laki. Bolang mengenakan kaos berwarna hijau dan celana berwarna biru. Dengan

scarf berwarna merah, topi warna merah, dan ransel warna merah sebagai pelengkap.

Daropni digambarkan sebagai anak yang mengenakan kaos warna ungu dengan celana

berwarna biru. Sedangkan Yuda digambarkan sebagai anak yang mengenakan kaos

warna biru dengan celana warna merah.

Berdasarkan gambar-gambar diatas, anak-anak dalam program televisi anak

Si Bolang ditampilkan sebagai anak laki-laki bertubuh kecil dan kurus, berkulit coklat

sawo matang, berambut lurus dan keriting berwarna hitam. Sedangkan anak

perempuan dalam dalam program televisi tersebut ditampilkan sebagai anak

perempuan bertubuh kurus, warna kulit coklat sawo matang, dan berambut ikal

berwarna hitam. Anak-anak dalam program televisi Si Bolang diceritakan sebagai

anak-anak yang berasal dari daerah. Akan tetapi, dalam tampilan kostum sehari-hari

yang dikenakan oleh Bolang dan teman-temannya. Kostum yang dikenakan anak-anak

pada program Si Bolang merupakan kostum modern. Dimana gaya berpakaian

tersebut layaknya gaya berpakaian anak-anak perkotaan. Sehingga memunculkan

adanya kesan penyeragaman tampilan antara anak-anak daerah dengan anak-anak

perkotaan.
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Anak-anak dan lingkungannya

Gambar 1.2 Pulau Karampuang
Sumber: Tayangan Bolang 23 Maret 2013

Pulau Karampuang, merupakan pulau tempat tinggal Bolang dan teman-temannya.

Pulau Karampuang merupakan salah satu pulau yang menjadi bagian dari provinsi Sulawesi

Barat. Gambar diatas menggunakan teknik kamera Extreme Long Shot. Desa tempat tinggal

Bolang dan teman-temannya yang berada di kawasan kepulauan, menjadikan perahu atau

kapal menjadi alat transportasi utama yang digunakan penduduk untuk menjangkau satu

pulau ke pulau lainnya. Dimana hal tersebut ditunjukkan saat Bolang dan teman-temannya

yang baru saja turun dari perahu saat akan menuju pulau Mamuju. Pada gambar tersebut

digunakan teknik kamera Very Long Shot.

Gambar 1.3 Desa Bolang
Sumber: Tayangan Bolang 3 Juni 2013

Gambar diatas menunjukkan desa tempat tinggal Bolang yang berada dekat dengan

pegunungan. Terlihat desa tempat tinggal Bolang yang berada di kawasan dekat pegunungan.

Gambar tersebut menggunakan teknik kamera Extreme Long Shot. Desa tempat tinggal

Bolang yang cukup terpencil juga ditunjukkan pada gambar kedua.

Setting atau lokasi yang ditunjukkan dalam program Si Bolang diambil dari berbagai

pelosok Indonesia. Lokasi tersebut menampilkan Indonesia yang berupa wilayah pedesaan

hingga wilayah kepulauan dengan kekayaan alam dan keberagaman budaya tradisional yang

ada di lokasi tersebut. Sehingga, anak-anak dalam program televisi tersebut dalam

kesehariannya terlihat lebih dekat dengan alam dan menghabiskan lebih banyak waktunya

dengan bermain di alam, seperti berenang dilaut. Selain itu, anak-anak tersebut terlihat lebih
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senang memainkan permainan tradisional yang ada didaerah mereka. Selain itu, Bolang dan

teman-temannya selalu berusaha untuk menjaga keindahan dan kelestarian alam di tempat

tinggal mereka sebagai bentuk warisan hingga masa depan. Dimana hal ini seolah-olah

memberikan sindiran atas perilaku masyarakat yang seringkali mencemari lingkungan dan

menyebabkan kerusakan alam untuk kepentingan pribadi seperti kepentingan ekonomi.

Karakter dan Tingkah Laku Anak-Anak

Gambar 1.4 Karakter Bolang
Sumber: Tayangan Bolang Edisi 23 Maret 2013

karakter Bolang dalam edisi ini digambarkan sebagai seorang anak laki-laki yang

bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan padanya dan memiliki sikap pantang

menyerah. Hal ini tercermin dari sikap Bolang yang tetap berusaha keras membantu orang

tuanya dengan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ayahnya walaupun untuk

menyelesaikan tugas tersebut Bolang harus menghadapi kesulitan. Gambaran Bolang ini

seperti salah satu kebanyakan gambaran tentang anak-anak yang ada di media, yaitu anak-

anak sebagai makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan (Children’s Express, 1998).

Selain itu, Bolang juga digambarkan sebagai anak laki-laki yang mampu memimpin teman-

temannya dalam mencapai suatu tujuan. Yang mana gambaran ini sesuai dengan salah satu

gambaran anak-anak laki-laki dalam media yang digambarkan sebagai seorang pemimpin

(Götz, 2008).

Gambar 1.5 Karakter Bolang
Sumber: Tayangan Bolang Edisi 23 Maret 2013
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Sedangkan teman Bolang, Kurni, digambarkan sebagai anak laki-laki yang kurang

bertanggung jawab, suka menyalahkan orang lain, dan sulit menerima kekalahan. Hal ini

ditunjukkan saat Kurni menyalahkan temannya saat kalah bermain balap perahu. Selain itu,

sikap kurang bertanggung jawab tersebut ditunjukkan saat Kurni tanpa ijin mengambil milik

orang lain.

Gambar 1.6 Bolang dan Teman-Temannya Sedang Bermain
Sumber: Tayangan Bolang Edisi 3 Juni 2013

Pada gambar diatas terlihat Bolang dan teman-temannya yang sedang bermain salah

satu permainan tradisional di desa tempat tingga Bolang yang diberi nama Lima Jarang

(Menunggang Kuda). Gambar diatas menggunakan Medium Long Shot. Medium Long Shot

biasanya digunakan untuk menunjukkan figur subjek sampai pada bagian lutut. Dengan

teknik ini bisa diketahui kostum, gerakan subjek, dan ekspresi wajah. Selain itu kapan dan

dimana subjek berada masih dapat terlihat. Sehingga pada gambar tersebut terlihat lebih jelas

Bolang dan teman-temannya yang sedang bermain menunggang kuda.

Gambar 1.7 Karakter Anak-Anak
Sumber: Tayangan Bolang Edisi 3 Juni 2013

Gambar diatas merupakan cuplikan Bolang, Merta, dan Miki yang sedang mencari

tanah merah yang akan digunakan sebagai bahan membuat vas. Pada gambar diatas,

meggunakan teknik kamera Medium Close Up, dimana memberikan informasi tentang cara

bicara, cara mendengarkan atau tindakan dari karakter Ekspresi wajah, arah pandang, emosi,

warna rambut, dan make-up tampak jelas. Melalui gambar tersebut terlihat Miki yang hanya
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mendengarkan radionya sedangkan kedua temannya yang lain, Bolang dan Merta sedang

sibuk mengumpulkan tanah merah yang akan digunkan untuk membuat vas bunga.

Gambar 1.8 Karakter Anak-Anak
Sumber: Tayangan Bolang Edisi 3 Juni 2013

Gambar diatas diambil dengan menggunakan teknik Very Long Shot. Gambar ini

berusaha menampilkan Bolang dan teman-temannya yang bekerja sama untuk menolong

temannya yang sedang cedera saat sedang bermain ekor ular di sungai. Gambar berikutnya

diambil dengan menggunakan teknik Medium Long shots yang menunjukkan figur subjek

sampai pada bagian lutut. Gambar tersebut menunjukkan Bolang dan Teman-temannya yang

masih mengenakan seragam pramuka sedang menolong seorang anak prempuan yang sedang

mengalami cedera saat bermain papan selancar di pantai.

Program Si Bolang setidaknya dalam setiap edisinya selalu menunjukkan satu hingga

dua macam permaian, khususnya permaian tradisional yang dimainkan oleh anak-anak dalam

program televisi tersebut. Dalam program televisi tersebut, seolah-olah menunjukkan bahwa

dunia bermain merupakan hal yang penting bagi anak-anak. Dimana bermain sendiri

memiliki peranan yang penting dalam perkembangan psikologis anak-anak. Karena melalui

kegatan bermain akan mengajarkan anak menginginkan sesuatu dengan menghubungkannya

dengan perannya dalam permainan dan aturan (Vygotsky, 1933). Selain itu, dengan bermain

anak-anak akan mengulangi peristiwa yang baru saja dialami, kemudian anak-anak akan

melakukan produksi dan meniru (Wallon, 1965). Sehingga bermain tidak hanya memberi

kesenangan bagi anak-anak tapi juga sebagai sarana pembelajaran mengenai dirinya sendiri.

Karakter Bolang dalam program Si Bolang digambarkan sebagai anak-anak yang

karakter seorang pemimpin, pemberani, senang bekerja sama dengan teman, dan pandai.

Selain itu, Bolang digambarkan sebagai serang anak yang selalu bersikap dewasa dan selalu

bersikap bijaksana terlepas dari usianya yang masih anak-anak. Selain itu, juga adanya

perubahan peran sosial pada anak-anak dimana anak-anak pada program televisi tersebut

dituntut tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri tapi juga kepada orang tuanya.

Dimana hal tersebut ditunjukkan bahwa para orang tua tidak ragu menyerahkan pekerjaan
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rumah tangga pada anak-anak maupun terlibat dalam pekerjaan orang tua mereka. Hal

tersebut seperti yang diungkapkan bahwa perubahan hubungan antara keluarga telah

menyebabkan anak-anak menanggung tanggungjawab yang lebih besar, bertanggung jawab

bagi dirinya dan orang tuanya (Steinberg &Kincheloe, 2004).

Cara Bicara dan Bahasa

Pada program televisi anak Si Bolang, bahasa yang digunakan anak-anak dalam

program tersebut adalah bahasa daerah dimana Bolang dan teman-temannya berasal. Akan

tetapi, pada bagian narasi yang dilakukan Bolang, bahasa yang digunakan adalah bahasa

Indonesia. Untuk memudahkan penonton dalam memahami percakapan Bolang dan teman-

temannya, setiap percakapan yang dilakukan Bolang dan teman-temannya diberikan

terjemahan.

Seperti beberapa potongan percakapan yang dilakukan oleh Bolang dan teman-

temannya sesuai dengan terjemahan yang ada. Potongan percakapan berikut diambil dari

tayangan Si Bolang pada edisi 23 Maret 2013.

Ayah Bolang: Lang, nanti antar lobster pesanan ke desa seberang ya..
Bolang: Baik, pak. Nanti Bolang antar.
Ayah Bolang: Lama sekali kalian ini, antar ini kerumah pak Komarudin.
Kurni: Pak, boleh minta lobsternya satu?
Teman Bolang: Jangan kurni, ini untuk dijual.
Ayah Bolang: Ya sudah, bapak ambilkan satu untuk kalian.

Berdasar potongan percakapan diatas, anak-anak digambarkan sebagai anak-anak

yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya dengan tugas yang telah diberikan kepada

mereka. Hal ini ditunjukkan dengan ayah Bolang yang mempercayakan tugas mengantarkan

lobster kepada Bolang. Walaupun untuk mengantarkan lobster tersebut Bolang dan teman-

temannya harus menyeberang ke desa seberang yang terletak di pulau Mamuju

Potongan percakapan Si Bolang edisi 5 Juni 2013. Potongan percakapan ini diambil

ketika Bapak Kepala Sekolah mendatangi rumah Bolang untuk memberitahu bahwa Bolang

dan temannya diikutkan dalam perlombaan pramuka sekabupaten Lampung Barat.

Kepala Sekolah: Lang, sini Lang.
Bolang:Iya pak.
Kepala Sekolah: Bolang, Daropni, dan Yuda ikut lomba pramuka sekabupaten.
Kamu beritahu mereka ya.
Bolang: Iya, pak. Nanti saya kabari Yuda dan Daropni.

Sedangkan pada edisi 5 Juni, berdasarkan potongan percakapan tersebut, anak-anak

digambarkan sebagai anak-anak pandai dan dapat dipercanya untuk menjalankan dan

menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Dimana Bapak Kepala Sekolah
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mempercayakan tugas untuk mengikuti perlombaan pramuka kepada Bolang dan teman-

temannya yang diikuti oleh seluruh Sekolah Dasar di kabupaten Lampung Barat.

Program televisi anak Si Bolang merupakan program televisi yang disiarkan di stasiun

televisi nasional. Akan tetapi, pada program televisi Si Bolang, semua orang yang terdapat

dalam program televisi tersebut ditunjukkan menggunakan bahasa daerah mereka masing-

masing. Penggunaan bahasa daerah tersebut menunjukkan adanya keragaman budaya atau

multikulturalisme yang dimiliki oleh Indonesia. Keragaman budaya tersebut kemudian

ditampilkan melalui penggunaan bahasa daerah dari masing-masing daerah. Dimana bahsa

daerah tersebut sebagai bentuk untuk menunjukkan identitas mereka sebagai warga daerah

tertentu. Karena setiap bahasa daerah memiliki keunikan sendiri dan berbeda antara daerah

yang satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa daerah tersebut juga

menunjukkan bahwa bahasa daerah mereka adalah bagian dari budaya mereka. Seperti yang

diungkapkan oleh Koentjaraningrat (2009), bahasa merupakan bagian dari kebudayaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pertama, anak-anak pada program televisi

tersebut ditampilkan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dalam Si

Bolang ditampilkan sebagai anak bertubuh kecil dan kurus, berkulit sawo matang. Sedangkan

anak perempuan pada program Si Bolang digambarkan sebagai anak bertubuh kurus dan

berkulit sawo matang. Anak-anak dalam program televisi Si Bolang, ditunjukkan sebagai

anak-anak yang telah mengalami modernisasi dalam hal berpakaian. Kedua, anak-anak dalam

program televisi tersebut dalam kesehariannya ditunjukkan lebih dekat dengan alam dan

selalu berusaha menjaga kelestarian alam tempat mereka tinggal. Ketiga, Bolang

digambarkan sebagai serang anak yang selalu bersikap dewasa dan selalu bersikap bijaksana

terlepas dari usianya yang masih anak-anak dan adanya perubahan peran sosial pada anak-

anak, selain itu anak-anak dalam program televisi Si Bolang ditunjukkan senang sekali

menghabiskan waktu luang mereka dengan bermain. Keempat, penggunaan bahasa daerah

dalam program televisi Si Bolang untuk menunjukkan adanya keragaman budaya atau

multikulturalisme yang dimiliki oleh Indonesia.
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