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Abstract
In recent years, Indonesian children's literature has been brought back to life with the
publication of series of works dedicated especially for young readers. To some extent,
these publications are special since the works which are commonly known as KKPK
(Kecil-Kecil Punya Karya) series 7 2are written by children ranging from the age of  to 1 .
As most of these writers are girls, it is not too surprising that girls are portrayed as main
characters in most stories. This study was conducted on 40 stories written by children
writers who have their works published in Kecil-Kecil Punya Karya (KKPK) series by
DAR! Mizan from 2010 to 2012. This study revealed gender practice as social
construction and cultural representation, including in children's literature. Even though
these children writers are considered as the 21st century generation, they still seem
unable to break from the patriarchal ideology that promotes traditional gender roles
defining men as more superior than women. The analysis on the role of gender
socializing that include parents, society and the mediaagents showed that they had a
very strong influence in shaping gender perception on children. Therefore, gender
representation in these children's works eventually had a share in reproducing dan
legitimizing traditional gender roles that reflects the view of its society. More or less, this
also plays a role in shaping these children's attitudes and perception of gender-
appropriate behavior in society.the
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Abstrak
Dalam beberapa tahun terakhir, sastra anak Indonesia muncul kembali dengan
diterbitkannya serangkaian karya yang didedikasikan khusus untuk pembaca muda.
Dalam beberapa hal, publikasi ini istimewa karena karya-karya yang umumnya dikenal
sebagai seri KKPK (Kecil - Kecil Punya Karya) ditulis oleh anak-anak mulai dari usia 7
sampai 12. Oleh karena sebagian besar penulis ini anak perempuan, tidak terlalu
mengejutkan apabila anak perempuan digambarkan sebagai karakter utama di
sebagian besar cerita. Obyek penelitian ini adalah 40 cerita yang ditulis oleh anak-anak
yang karyanya diterbitkan dalam seri Kecil - Kecil Punya Karya (KKPK) oleh DAR!
Mizan 2010-2012. Penelitian ini mengungkapkan praktek gender sebagai konstruksi
sosial dan representasi budaya dalam sastra anak. Meskipun para penulis anak ini
dianggap sebagai generasi abad ke-21, mereka tampaknyabelum lepas dari ideologi
patriarki yang mempromosikan peran gender tradisional yang mendefinisikan laki-laki
lebih unggul daripada wanita. Analisis tentang peran agen sosialisasi gender yang
meliputi orang tua, masyarakat dan media menunjukkan bahwa mereka memiliki
pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk persepsi jender pada anak-anak. Oleh
karena itu, representasi gender dalam karya anak-anak ini berperan serta dalam
mereproduksi dan melegitimasi peran gender tradisional yang mencerminkan
pandangan masyarakatnya. Lebih jauh bisa dikatakan bahwa representasi tersebut
juga berperan dalam membentuk sikap dan persepsi mengenai perilaku gender yang
tepat dalam masyarakat tempat mereka tumbuh.

Kata kunci : sastra anak, KKPK, peran gender tradisional, ideologi patriarki, agen
sosialisasi enderg
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serius. Hal ini terlihat dari masih
terbatasnya publikasi ilmiah tentang sastra
anak minimnya ilmuwan sastra yangserta
secara khusus menggeluti dunia sastra
anak. Tidak mengherankan jika selama ini
muncul anggapan bahwa sastra anak
masih dianaktirikan.

Terkait pentingnya sastra anak,
Cherland mengemukakan bahwa(2006)
sastra anak memegang peranan dalam
membentuk persepsi anak tentang dunia di
sekeliling mereka  esan yang terkandung. P
di dalam sastra anak pun menjadi penting
mengingat anak belajar tentang nilai-nilai
dan kepercayaan dalam budaya mereka
melalui cerita dan dongeng. Karenanya,
pesan-pesan yang terungkap melalui
representasi  tokoh laki- laki  dan
perempuan dalam bacaan anak turut
berkontr ibusi  da lam membentuk
pandangan anak tentang makna menjadi
seorang anak laki-laki, anak perempuan,
pria, atau wanita (McCabe, 2011).
Sementara  Gooden & Gooden (2001:89),
menyatakan bahwa identitas dan
kepercayaan diri anak-anak dapat
dipengaruhi oleh penggambaran negatif
tentang gender mereka.

Berdasarkan hal ini, sungguh
menarik apabila kita menilik representasi
gender dalam karya-karya penulis anak
Indonesia seri Kecil-Kecil Punya Karya
(KKPK) terbitan DAR! Mizan. Cerita-
cerita yang notabene ditulis oleh anak-
anak berusia antara 7-12 tahun ini sangat
digemari oleh anak-anak sebagaimana
selain terlihat dari banyaknya judul buku
yang diterbitkan juga dari laman
Facebook KKPK yang disukai oleh tidak
kurang dari 62.658 orang. Dengan
kepopulerannya, KKPK tentunya sedikit
banyak memiliki pengaruh terhadap
pembacanya  lagi  tidak adanya. Terlebih ,
jarak usia antara penulis dan pembaca
tentunya memudahkan bagi para pembaca
untuk mengidentifikasi diri dengan tokoh-
tokoh di dalam cerita.

Mengingat cerita anak memiliki
peran dalam membentuk cara pandang
anak, maka cara gender direpresentasikan
dalam sebuah cer i ta  juga  akan

mempengaruhi persepsi dan sikap anak
tentang perilaku berbasis gender yang
berterima dalam masyarakat. Sayangnya
selama ini gender belum direpresentasikan
secara adil karena masih banyak cerita
anak yang memegang teguh stereotipe
gender dalam masyarakat patriarki.
Stereotipe gender tidak hanya membatasi
kebebasan anak untuk mengekspresikan
diri, tetapi juga memberi tekanan kepada
mereka untuk lebih berperilaku patut
sesuai gender daripada berperilaku sesuai
kepribadian mereka (Singh, 1998). Hal ini
tentu akan memberi pengaruh terhadap
anak-anak mengingat persepsi positif
ataupun negatif terhadap gender tertentu
yang terbentuk melalui konstruksi sosial
ini, apabila dilakukan sedari awal tentu
akan terus tertanam dalam diri mereka.

Berangkat dari asumsi ini, artikel ini
membahas representasi gender dalam
cerita-cerita karya penulis anak dalam seri
KKPK tokoh- melalui penggambaran
tokoh Caradalam cerita tersebut.
penggambaran tokoh laki-laki dan
perempuan dalam cerita-cerita tersebut
selanjutnya akan mengungkap kaitan
antara teks dengan kondisi pemikiran
dalam masyarakat Indonesia yang
mendasari gender .representasi  tersebut
Dengan demikian tulisan ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman tentang
relevansi isu gender dalam cerita anak
sebagai cerminan sosial masyarakat
Indonesia saat ini.

Untuk dapat melakukan kajian lebih
mendalam terhadap permasalahan yang
telah dikemukakan di atas, maka inikajian
akan dibatasi pada sastraanalisis  anak
dengan perspektif kritik sastra feminis
yang hanya akan membahas tentang
r e p r e s e n t a s i  g e n d e r m e l a l u i
penggambaran tokoh-tokoh cerita-dalam
cerita karya penulis anak Indonesia seri
KKPK yang terbit dalam kurun waktu
antara 2010 sampai dengan 2012.
Selanjutnya, juga akan lebihpembahasan
difokuskan kepada tokoh-tokoh utama
dalam tersebut. Tokoh-cerita-cerita anak
tokoh lain dalam cerita-cerita tersebut
akan dibahas secara det ilmeskipun tidak a
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untuk memberikan gambaran yang lebih
utuh tentang penggambaran peran tokoh
berdasarkan stereotipe gender yang
berkembang dalam masyarakat patriarki.

S  A   PASTRA NAK DAN ENULIS
ANAK

Sastra anak didefinisikan sebagai
karya tulis yang  mengambarkan perasaan
dan pengalaman anak-anak serta dapat
dimengerti  dan dipahami melalui mata
anak-anak (Tarigan, 1995: 5)  Sastra anak.
adalah sastra yang dilihat dari segi isi dan
b a h a s a  s e s u a i  d e n g a n  t i n g k a t
perkembangan intelektual dan emosional
anak. Sastra anak dapat menceritakan
berbagai hal, termasuk kisah tentang
binatang yang dapat berbicara, bertingkah
laku, berpikir dan berperasaan seperti
layaknya manusia (Nurgiyantoro, 2005:
7).

Lebih dari itu, sastra anak memiliki
karakteristik unik yang membuatnya
berbeda dari karya sastra umumnya.
Berdasarkan hasil kajian terhadap enam
jenis teks sastra anak yang berbeda,
Nodelman (2008:76-81) menyimpulkan
beberapa karakteristik yang umum
ditemui dalam karya sastra anak yang
antara lain mencakup gaya bahasa yang
sederhana dan langsung, cerita yang lebih
difokuskan pada aksi, adanya gambar atau
ilustrasi yang berfungsi sebagai bayangan
dari teks, dan tokoh protagonis yang
umumnya adalah anak-anak, atau
binatang yang memiliki sifat atau perilaku
seperti anak-anak, ataupun orang dewasa.
Semen ta ra ,  Hunt  (2005:3)  juga
mengemukakan bahwa bacaan yang
diperuntukkan bagi anak-anak ini berbeda
dari umumnya bacaan yang diperuntukkan
bagi orang dewasa. Sasaran pembaca yang
berbeda membuat karya-karya yang
d i h a s i l k a n  d i s e s u a i k a n  d e n g a n
kemampuan, kebutuhan, dan cara
membaca yang berbeda pula antara
pembaca anak dan pembaca dewasa.

Dari berbagai definisi tentang sastra
a n a k  b e s e r t a  k a r a k t e r i s t i k n y a
sebagaimana telah diuraikan dalam bagian
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

cerita anak yang notabene ditujukan bagi
pembaca anak umumnya ditulis oleh
orang dewasa tidak hanya sebagai hiburan
tetapi sekaligus juga sebagai media untuk
menyampaikan nilai-nilai tertentu. Hal ini
dapat dipahami mengingat orang dewasa
memiliki otoritas atau kekuatan ( )power
untuk mempengaruhi anak-anak dan hal
ini banyak ditemui dalam banyak cerita
anak.

Munculnya fenomena penulis anak
tentunya menjadi suatu hal yang menarik
mengingat tidak banyak karya sastra anak
yang dihasilkan oleh penulis yang sebaya
dengan pembacanya. Fenomena inilah
yang mulai merebak di Indonesia
semenjak tahun 2003 dengan hadirnya seri
Kecil-Kecil Punya Karya (KKPK) terbitan
DAR! Mizan. Fenomena penulis cilik
dengan karya-karya yang dipublikasikan
dalam bentuk  buku te lah  turu t
meramaikan publikasi buku cerita anak di
Indonesia yang sebelumnya lebih
didominasi oleh buku cerita anak maupun
komik terjemahan. Semenjak  Konferensi
Penulis Anak pada tahun 2008 hingga
awal tahun 2012, setidaknya telah ada 194
penulis anak yang telah bergabung dengan
KKPK dengan tidak kurang dari 217 judul
cerita yang telah diterbitkan. Jumlah ini
belum termasuk penulis anak yang
karyanya dipublikasikan oleh penerbit lain
yang kemudian mengikut i  t rend
menerbitkan tulisan anak-anak ini
sebagaimana seri KKPK.

P  GERAN ENDER (G  R )ENDER OLES
DALAM RITIK ASTRA EMINIS K  S  F

Feminisme muncul pada tahun
1960-an seiring dengan bangkitnya
kesadaran bahwa sebagai manusia yang
ditandai dengan perjuangan hak-hak sipil
di Amerika Serikat. Perempuan ketika itu
mulai mempertanyakan hak-hak mereka
dan menuntut kesetaraan layaknya hak-
hak yang dimiliki oleh laki-laki. Patriarki
menjadi salah satu konsep penting dalam
feminisme karena patriarki, sebagaimana
dikemukakan oleh Beasley (2005:47),
merupakan dominasi yang sistemik dan
telah berlangsung sepanjang sejarah yang

184

Representasi Gender dalam Cerita-Cerita Karya Penulis Anak Indonesia Seri KKPK



dilakukan kaum laki-laki atas perempuan.
Senada dengan pendapat ini, Benneth
(2004) juga menyatakan bahwa patriarki
tidak hanya merupakan “masalah utama
dalam sejarah perempuan” tetapi juga
“salah satu masalah umum dalam semua
sejarah.” Hal ini dikarenakan patriarki
dipahami sebagai budaya apapun yang
memberikan keistimewaan terhadap laki-
laki dengan mempromosikan peran gender
tradisional.

Dalam sastra anak, gender juga
merupakan salah satu isu yang menarik
sekaligus krusial mengingat sastra anak,
menurut Taxel (1995: 159), merupakan
sebuah produk kesepakatan yang berakar
pada sistem kepercayaan dan ideologi
yang dominan pada masa karya tersebut
ditulis. Dalam sebuah masyarakat yang
didominasi oleh ideologi patriarki,
diasumsikan bahwa konsep gender yang
diyakini masyarakat tersebut akan turut
mempengaruhi, atau bahkan menentukan
penggambaran peran gender dalam karya
sastra, tidak terkecuali karya sastra anak.
Berdasarkan konsep ini, penggambaran
peran gender dalam sastra anak karenanya
berimplikasi pada penanaman nilai-nilai
patriarki yang disampaikan melalui
penggambaran tokoh dalam cerita yang
dibaca oleh anak.

Peran gender sebagaimana diwakili
oleh tokoh-tokoh cerita anak seringkali
m e m b e r i k a n  g a m b a r a n  k e p a d a
pembacanya tentang sikap atau perilaku
yang oleh masyarakat dianggap “benar”
bagi anak laki-laki dan perempuan, dan
stereotipe gender sering kali dijadikan
sebagai dasar bagi peran gender (Gooden
& Gooden, 2001). Stereotipe gender,
menurut Gooden & Gooden, dapat
didefinisikan sebagai asumsi tentang
karakteristik masing-masing gender, yang
meliputi penampilan fisik, kemampuan
fisik, sikap, minat atau pekerjaan (2001:
90). Tidak jarang, stereotipe gender ini
telah dipajankan kepada anak-anak sedari
usia dini yang disosialisasikan melalui
berbagai media, seperti orang tua, guru
dan media, termasuk cerita anak.

Dengan demikian, penelitian sastra

anak dengan menggunakan pendekatan
kritik sastra feminis umumnya menyoroti
keadilan gender dalam karya tersebut
melalui penggambaran tokoh, khususnya
perempuan, peranannya, juga gender
pengarang serta berbagai hal lain yang
menyangkut kepedulian pada keunikan
tokoh perempuan.

K  TAJIAN ERDAHULU
Representasi gender dalam sastra

anak mengundang keprihatinan di
kalangan para pemerhati sastra anak.
Sebuah artikel dalam edisi online surat
kabar terbitan Inggris  turutThe Guardian
menyuarakan keprihatinan dengan
ditengarainya cerita anak yang lebih
banyak menampilkan tokoh laki-laki
dibandingkan tokoh perempuan sehingga
tanpa disadari menunjukkan 'symbolic
annihilation of women and girls' (Flood,
2011). Artikel ini didasari oleh penelitian
sebagaimana yang dilakukan oleh Gooden
& Gooden (2001), McCabe, dkk (2011),
MacArthur & Poulin , dan Crisp & (2011)
Hiller (2011), tentang rasio tokoh laki-laki
dan perempuan dalam cerita anak yang
menunjukkan bahwa tokoh laki-laki lebih
banyak ditampilkan dalam judul, ilustrasi
sampul, atau pun sebagai tokoh utama
dalam cerita-cerita anak.

Di Indonesia, meskipun kajian
terhadap sastra anak di Indonesia belum
banyak dilakukan  terdapat temuan, sebuah
menarik dari studi Sarumpaet (2001)
terhadap tokoh dalam 40 judul bacaan
anak realistik Indonesia terbitan 1991-
1993. Dalam studi yang menggunakan
pendekatan struktural ini, elemen-elemen
fiksi seperti alur, latar, tema, penokohan,
dan gaya/penyampaian dieksplorasi untuk
mengetahui peran anggota keluarga dalam
bacaan yang diteliti. Dari penelitian ini,
Sarumpaet menyimpulkan bahwa semua
kisah tersebut lebih mementingkan pesan
sehingga para tokoh tidak terlalu
dikembangkan dan cenderung diberi peran
tradisional, sementara tokoh anak pun
hanya berperan sebagai objek, tempat
pelampiasan kebutuhan bertutur orang
tua.
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M  PETODE ENELITIAN
Penelitian ini merupakan kajian

tekstual dengan menggunakan metode
kualitatif deskriptif yang memanfaatkan
c a r a - c a r a  p e n a f s i r a n  d e n g a n
menyajikannya dalam bentuk deskripsi
(Ratna, 2008: 46). Dalam penelitian ini
akan dilakukan penafsiran atas teks cerita
karya para penulis anak dalam seri KKPK
dengan menggunakan data penunjang
yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Data penunjang yang digunakan berasal
dari berbagai sumber seperti buku, artikel
ilmiah, jurnal, dan publikasi online.

Untuk dapat menginterpretasi data
dalam penelitian ini, pembacaan teks
cerita anak pembacaandilakukan melalui
(close-reading) yang meliputi 4 (empat)
tahap pembacaan, yakni pembacaan
secara linguistik, semantik, struktural dan
kultural. Dalam melakukan penelitian ini,
tahapan-tahapan yang ditempuh antara
lain (1) menentukan teks yang digunakan
sebagai objek penelitian, yakni cerita-
cerita seri Kecil-Kecil Punya Karya
terbitan DAR! Mizan dalam kurun  ( )3 tiga
tahun terakhir  (2010-2012);  (2)
melakukan empat tahap pembacaan (close
reading) terhadap teks cerita anak dan
berbagai literatur tentang kajian sastra
anak Menganalisis teks berdasarkan; (3)
kritik sastra feminis untuk dapat
mengidentifikasi representasi gender
dalam teks; dan (4) menarik simpulan.

P  GERAN ENDER DALAM
P  P  AERSPEKTIF ENULIS NAK

Lebih banyaknya jumlah penulis
anak perempuan dibandingkan anak laki-
laki berpengaruh terhadap jumlah tokoh
perempuan dan laki-laki yang dijadikan
sebagai tokoh utama dalam cerita anak seri
KKPK. Dari 40 cerita yang diteliti, 30
menampilkan tokoh utama perempuan,
sedangkan 10 sisanya menampilkan tokoh
utama laki-laki. Meskipun lebih sering
menggunakan tokoh utama perempuan
dalam ceritanya, penulis anak perempuan
juga terkadang menulis tentang tokoh
anak laki-laki. Hal yang sama juga

dilakukan oleh penulis anak laki-laki.
Mengingat kebanyakan cerita-cerita

tersebut merupakan cerita pendek, secara
keseluruhan penggambaran tokohnya
sangat sederhana seperti anak yang rajin
menabung dan berprestasi dalam “Hadiah
Juara Kelas” (Farrel, 2011); anak yang
kreatif dan suka bereskperimen dalam
“Resep Baru” (Haura, 2010); anak yang
tidak mudah menyerah dalam “Lomba
Lari” (Farrel 2011); anak yang cinta
lingkungan dalam “Harapan dari
Nambezi” (Rara, 2011); dan lain-lain.

Yang menarik dari cerita-cerita ini
a d a l a h  t o k o h- t o k oh  a n a k  y a n g
dimunculkan tidak lagi sek dar menjadia
objek sebagaimana dalam penelitian
Sarumpaet (2001) terhadap 40 cerita anak
tahun 1990 an. Hal ini mungkin-
dipengaruhi oleh faktor penulis yang
notabene adalah anak-anak. Para penulis
anak ini menampilkan tokoh anak yang
sebagai tokoh utama dalam cerita yang
tidak sek dar berperan sebagai ob ek bagia j
tokoh orang dewasa untuk menyampaikan
nasihat atau pesan-pesan moral tertentu.

SEMANGAT G  PIRL OWER
Banyaknya tokoh utama perempuan

yang ditampilkan dalam berbagai cerita
karya para penulis anak ini menjadikan
penggambaran perempuan dalam cerita-
cerita tersebut cenderung positif. Kisah
“Happy Rainbow” (Thia, 2010) misalnya,
menggambarkan Hilfa atau Fafa tokoh
utamanya sebagai anak yang kreatif
memanfaatkan barang-barang bekas
untuk didaur ulang. Fafa jugalah yang
mencetuskan ide membentuk kelompok
Happy Rainbow sebagai wadah ia dan
ketiga temannya, Zhalfa, Deva dan Irene,
untuk mendaur ulang barang bekas dan
memanfaatkan uang yang dihasilkan
untuk kegiatan sosial. Sementara itu
dalam kisah (Nilna, 2011),Nelissa's Mate
Nelissa si tokoh utama digambarkan
sebagai seorang anak perempuan yang
pemberani dan banyak akal sehingga ia
dapat membebaskan sahabatnya, Morgan,
dari sekapan kawanan penculik.

Dengan meminjam istilah girl
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power yang populer pada tahun 1990 an,-
penggambaran tokoh perempuan yang
banyak ditemui dalam karya para penulis
anak yang kebanyakan lahir setelah tahun
2000 an ini dapat dipahami baik secara-
langsung maupun tidak dipengaruhi oleh
semangat  yang tampaknyagirl power
mereka adopsi dari ibu-ibu mereka yang
sebagian besar adalah perempuan-
perempuan muda yang menjalani masa
remaja mereka pada tahun 1990 an. Istilah-
girl power yang mengekspresikan
fenomena budaya pada masa itu dengan
munculnya kelompok musik pop
perempuan asal Inggris, Spice Girls,
merupakan ungkapan yang digunakan
untuk menggambarkan citra baru
perempuan pejuang dalam ranah budaya
populer & , 2007 : .(Jenainati Groves  165)

Girl power jelas-jelas berbeda
dengan peran gender tradisional dalam
memotret sosok perempuan karena girl
power memberikan perempuan kekuatan
sebagai figur yang memiliki otonomi dan
ambisi, serta asertif dan mandiri. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan semangat
girl power, perempuan menjadi sosok
yang lebih berdaya dan memiliki kekuatan
untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Dengan kata lain,  ini jugagirl power
memberi makna baru bagi perempuan
berikut karakteristik yang seharusnya
dimiliki oleh seorang perempuan.
Mitchell dan Reid-Walsh (2008:10)
menyatakan bahwa seiring dengan
perkembangan sosial  masyarakat
khususnya Barat pada masa itu, anak
perempuan dituntut untuk menunjukkan
sikap yang cenderung kontradiktif: di satu
sisi ia dituntut untuk tetap memiliki sifat
yang identik dengan femininitas
(perhatian, penyayang  dan penuh,
perasaan), akan tetapi di sisi lain ia juga
dituntut untuk menunjukkan sifat yang
identik dengan maskulinitas (asertif,
pintar dan rasional).

Semangat  ini jugagirl power
tampak tergambar pada tokoh-tokoh
perempuan dalam cerita-cerita seri KKPK
sebagaimana dalam “Saat Temanku
Cedera” (Luluk, 2012). Cerpen ini

meng sahkan tim bola voli putri sekolahi
yang terdiri atas aku (narator), Fifi, Lebi,
Retno, Tiara dan Ria. Mereka tetap
memenangkan kejuaraan bola voli tingkat
kecamatan meskipun salah satu anggota
mereka, Ria, mengalami cedera dan tidak
dapat melanjutkan pertandingan ketika
memasuki set kedua. Di satu sisi,
femininitas kelompok anak perempuan ini
tergambar melalui empati dan perhatian
yang mereka berikan terhadap Ria dengan
menjenguknya seusai memenangkan
pertandingan. Di sisi lain, maskulitas
ditunjukkan melalui kemampuan mereka
dalam bidang olahraga yang merupakan
cerminan sikap sportif dan kompetitif
yang sejatinya sering diasosiasikan
dengan anak laki-laki.

B   B , GOYS WILL OYS IRLS WILLBE
BE IRLS G

P e n g g a m b a r a n  t o k o h  a n a k
perempuan yang kuat, pintar, hebat dan
berani dalam beberapa cerita di atas
sekilas tampak bertolak belakang dengan
peran gender tradisional. Namun
demikian, dalam banyak cerita lain
penggambaran tokoh perempuan masih
belum bisa dilepaskan dari stereotipe
peran gender yang dianut dalam
masyarakat patriarki. Sebagaimana
dikemukakan oleh Tyson (2006:85)
bahwa erdasarkan peran genderb
tradisional, laki-laki merupakan sosok
yang rasional dan kuat, serta berperan
sebagai pelindung dan pengambil
keputusan. Sebaliknya, perempuan adalah
sosok yang emosional (tidak rasional) dan
lemah,  se r ta  ber s i fa t nur tur ing
(penyayang) dan  (pasrah), atausubmissive
yang dalam masyarakat Jawa dikenal
dengan istilah .nerimo

Penggambaran yang bersifat
stereotipikal sebagaimana disarikan oleh
Tyson di atas masih dijumpai dalam tokoh
utama perempuan dan bahkan melekat
pada hampir semua tokoh pendukung
perempuan. Dalam “Petualangan Mencari
Harta Karun” karya Farrel (2011),
misalnya, dua tokoh utama dalam kisah
petualangan ini adalah Susi, seorang anak

187

MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 14, No.2

 Juli - Desember 2013: 100 - 219



perempuan, dan Dika, seorang anak laki-
laki. Pada awal kisah, penggambaran
kedua gender bersifat positif dan
seimbang:

Dika dan Susi pun memutuskan
mencari harta karun sekarang. Karena
D ka dan Susi sama-sama anak yangi
pemberani, jadi tidak ada masalah.
...
Dika dan Susi saling bergantian
mendayung perahu menuju Pulau
Emas. (92 )-93

Penggambaran tokoh Susi dan Dika
di atas menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan antara anak laki-laki dan
perempuan sehingga dapat dikatakan
adanya kesetaraan gender di antara
keduanya.  Keduanya sama-sama
digambarkan sebagai anak yang
pemberani dan tidak gentar bertualang.
Bahkan dalam perjalanan pun, aktivitas
mendayung perahu yang dilakukan secara
bergantian tanpa membedakan gender.
Namun, dalam bagian cerita selanjutnya
penggambaran ini mulai bergeser,
sebagaimana berikut:

Susi memanjat pohon dengan cepat.
Pohon buah campuran itu tinggi sekali.
Baru sampai setengah pohon, Susi
sudah capek. Dia pun merosot ke tanah.
Dika tertawa melihat Susi.
“Ih, Dika ngetawain. Coba, dong, kamu
yang manjat! Capek, tahu! Pohonnya
tinggiii sekali,” kata Susi marah.
“Oke, aku yang manjat, deh,” kata
Dika. Dika memanjat pohon itu dan
berhasil sampai di atas. (94-95)

Di sini mulai terlihat bahwa anak
laki-laki digambarkan lebih kuat daripada
anak perempuan, apalagi dalam hal
memanjat pohon yang dianggap sebagai
kemampuan yang lumrah bagi seorang
a n a k  l a k i - l a k i .  B a h k a n  d a l a m
penggambaran selanjutnya, menangis
dipersepsikan identik dengan anak
perempuan sebagaimana digambarkan
pada tokoh Susi yang menangis ketika ia
terjatuh di hutan: “Tiba-tiba Susi berdarah.
Susi menangis. “Huhuhu … lututku
berdarah”  (96) .  Ha l  in i  seo lah

m e n u n j u k k a n  b a h w a  m e n a n g i s
merupakan sebuah tindakan yang lumrah
dilakukan oleh seorang perempuan
sebagai sosok yang emosional ketika ia
kesakitan atau menderita, dan sebaliknya
sangat tabu bagi seorang laki-laki yang
notabene adalah sosok yang rasional.

Yang menarik, dalam cerita pendek
yang lain berjudul “Guava Party”, penulis
yang sama sebaliknya menggambarkan
anak laki-laki yang takut memanjat pohon:

“Nah sekarang … siapa, nih yang bisa
memanjat? Aku takut memanjat,” kata
Rani.
“Biasanya laki2, kan bisa memanjat!”
kata Shaka sambil melirik ke arah
Andre.
“Tapi … aku takut,” jawab Andre.
“Huuu … Andre  … Andrecemen
cemen…,” kata Rani dan Shaka.
“Aku enggak cemen!” kata Andre
marah. “Ya sudah, deh, aku memanjat!
Tapi, kalau aku luka, kalian tanggung
jawab, ya, karena sudah memintaku
memanjat.” (110)

Cerita ini memperlihatkan bahwa
anak laki-laki yang takut memanjat
dianggap sebagai anak yang cemen
(manja) dan karenanya tidak cukup 'laki-
laki'.

Rani langsung memanjat pohon jambu
itu….
“Wah, Rani hebat! Andre kalah, huuu
…,” Shaka menyoraki Andre. Rani
tertawa.
“Iya, dong. Rani gitu, lho! Aku lebih
hebat, kaaan daripada Andre? Kata
Rani. Andre mengangguk.
“Iya, deeeh. Tapi kamu enggak bisa,
kan, main bola? Aku bisa lho!” kata
Andre. (112)

Sementara itu, bagian cerita di atas
menunjukkan bahwa anak perempuan
yang bisa memanjat pohon meskipun
dikatakan hebat dan diakui pula
kehebatannya, tetap saja ia kalah dari anak
laki-laki karena tentunya anak perempuan
tidak bisa main bola. Penggambaran tokoh
laki-laki dan perempuan dalam cerita ini
semakin menegaskan bahwa stereotipe
peran gender tidak hanya ditujukan
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kepada perempuan saja karena laki-laki
pun tidak bisa lepas dari stereotipe gender
yang terlanjur dilekatkan kepadanya.

Sekali lagi, penggambaran tokoh-
tokoh laki-laki dan perempuan dalam
ceri ta-ceri ta  KKPK ini  semakin
mengokohkan stereotipe gender yang
dapat didefinisikan sebagai “asumsi yang
dibuat tentang karakteristik masing-
masing gender, yang meliputi penampilan
fisik, kemampuan fisik, sikap, minat atau
pekerjaan (Gooden & Gooden, 2001: 90).
Seja lan  dengan  pe rnya taan  in i ,
penampilan fisik juga menjadi suatu
keniscayaan bagi seorang perempuan
yang sering kali secara ideal dituntut untuk
berpenampilan secantik dan semenarik
mungkin sebagaimana dalam budaya
Barat diwakili dalam penggambaran
boneka Barbie atau dalam dunia dongeng
anak direpresentasikan dalam tokoh putri
seperti Cinderella dan Putri Salju.

D  I  P :UA DENTITAS EREMPUAN
“G  G ”  “B  G ”OOD IRLS VS AD IRLS

Stereotipe tokoh perempuan juga
dapat digolongkan dalam kategori “good
girls” “bad girls” dan  yang menurut
Tyson (2006: 89) merupakan konsep lain
yang sering digunakan oleh ideologi
patriarki yang hanya memberikan dua
pilihan identitas bagi perempuan. Identitas
“  disematkan pada perempuangood girls”
yang menerima peran gender tradisional
dan mematuhi norma-norma patriarki.
Sebaliknya, perempuan akan diberi label
sebagai  jika ia tidak mengikuti“bad girls”
norma tersebut. Contoh penggambaran
kedua sosok perempuan semacam ini tidak
jarang ditemui dalam dongeng-dongeng
populer seperti Cinderella, Putri Salju dan
Putri Tidur. Dalam dongeng-dongeng
tersebut, diwakili oleh para“good girls”
tokoh utama perempuan yang kesemuanya
secara stereotipikal digambarkan lembut,
pasrah, suci dan bahkan seperti malaikat.
Sebaliknya, representasi  yang”bad girls”
kejam, agresif, dan jahat muncul dalam
ibu tiri dan saudara tiri yang jahat, ratu
yang jahat, serta peri yang jahat.

Dikotomi identitas perempuan

berdasarkan ideologi patriarki tersebut
juga dapat kita jumpai dalam karya para
penulis anak seri KKPK. Dalam cerita
“Happy Rainbow” karya Thia (2010),
“good girls” digambarkan melalui tokoh
utamanya Fafa dan teman-temannya –
Zhalfa, Deva dan Irene – yang membentuk
kelompok Happy Rainbow yang membuat
kreasi seni dari bahan-bahan daur ulang
untuk kegiatan sosial. Di pihak lain, “bad
girls” diwakili oleh para tokoh perempuan
yang tergabung dalam kelompok Girly
Galz yakni Kettie, Kheylla dan Jessica,,
yang merupakan kelompok anak
perempuan yang populer di sekolah tapi
bersifat iri dan culas terhadap Fafa dan
teman-temannya. Dalam cerpen tersebut
bahkan secara eksplisit kelompok yang
suka mengata-ngatai Fafa dan teman-
temannya ini disebut sebagai “kelompok
trouble maker di sekolah” (8).

Hal serupa dapat dijumpai pula
dalam cerita  karya NilnaNelissa's Mate
(2011) yang menyuguhkan tokoh utama
perempuan,  Nel issa  Wayne dan
sahabatnya Morgan Mourn, sebagai
“good girls” dan Careen Anderson, teman
sekolah yang sombong dan selalu
memusuhi mereka, sebagai “bad girl”.
Ketulusan Morgan yang kontras dengan
kesombongan Careen tampak jelas ketika
ia memberikan kado ulang tahun untuk
Careen.

Morgan maju sambil membawa kado
berbungkus ungu ....
“S e l ama t  u l a ng  t ah un ,  No na
Anderson,” ucap Morgan pelan di
telinga Careen sambil memberikan
kadonya.
“ Nona Mourn,”Thank you so much,
ucap Careen pelan. “Meskipun begitu,
aku tidak akan pernah menjadi
temanmu dan teman Miss Wayne. Tidak
akan pernah!”
Morgan merasa jengkel. Tapi, dia
menahan diri. Careen tidak akan pernah
berubah. Tidak akan pernah! 83( )

Bahkan, seolah mengikuti alur cerita
dongeng yang selalu menghukum tokoh-
tokoh jahat yang diberi label sebagai “bad
girls”, dalam cerita ini nasib tokoh Careen
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pun berakhir tragis dengan kematian
ketika pesawat yang ditumpanginya
mengalami kecelakaan.

A   P  NYAH YANG ENCARI AFKAH
DAN BU YANG OMESTIK I   D

Hal lain yang menunjukkan
lekatnya stereotipe gender ini dalam karya
anak-anak ini adalah peran gender yang
melekat pada ayah dan ibu, di mana ayah
adalah pencari nafkah dan ibu adalah
penanggung jawab urusan rumah tangga.
Sosok ayah yang bekerja di kantor dan ibu
yang memasak di rumah jelas tergambar
dalam cerita “Liburanku, Biola  dan,
Kurcaci” karya Mira (2011) berikut:

Malam hari pun tiba. Ayah baru saja
pulang dari kantor. Hari ini ternyata
a y a h  l e m b u r .  Ay a h  h a r u s
menyelesaikan pekerjaannya karena
akan mengambil cuti panjang.
Ibu sudah siap dengan hidangan makan
malamnya. Makan malam kali ini
sangat menyenangkan buatku. Ibu
memang sangat pandai menyenangkan
orang-orang yang tinggal di rumah ini.
Apalagi soal makanan, ibu paling tahu
apa yang kami suka, terutama aku, yang
memang senang makan. 58( )

Sosok ibu yang domestik juga
tergambar dalam kisah dua orang anak
kembar “Maira vs Naira” karya Amira
(2011). Kedua bersaudara ini selalu
bertengkar hampir dalam berbagai hal.
Suatu hari, karena seringnya mereka
berantem, mereka tidak menyadari bahwa
hari itu adalah hari libur sehingga mereka
pun bersiap ke sekolah dan memakai
seragam. Kedua orang tua mereka
menertawakan perilaku mereka dan
kejadian tersebut dinarasikan “Pantas saja
papa tidak memakai jas, tapi hanya
memakai baju santai. Tapi, kalau mama,
sih ... memang ibu rumah tangga!” 83 .( )
Dari narasi ini terlihat dengan jelas bahwa
persepsi tentang peran ayah dan ibu di
mata penulis anak ini mengacu kepada
peran gender yang umum berterima dalam
masyarakat patriarki. Ayah merupakan
sosok pencari nafkah yang bekerja di luar
rumah dan karenanya ayah berbaju rapi

seperti memakai jas untuk pergi ke kantor.
Sementara itu, ibu yang baik merupakan
sosok ibu yang tinggal di rumah atau
disebut juga ibu rumah tangga sehingga
tidak perlu baju khusus untuk bekerja,
dengan berbaju santai pun cukup.

Satu hal yang cukup menarik dalam
beberapa karya penulis anak lainnya
terlihat dalam penggambaran ibu sebagai
sosok wanita bekerja. Ketika tokoh ibu
digambarkan memiliki kesibukan di luar
rumah, pekerjaan yang dimiliki umumnya
masih di dalam lingkup bidang yang
sejatinya tetap dekat dengan dunia
perempuan, seperti misalnya masak-
memasak. Ghea (2010) dalam “Magic
Cookies” mengisahkan Bunda, ibu dari
Alifia, memiliki usaha membuat kue
kering. Dalam cerita “Bintang Naila
Bersinar” karya Atikah (2012) sosok ibu
digambarkan sebagai pencari nafkah
dengan meninggalnya tokoh ayah dan
yang dilakukan ibu untuk menghidupi
keluarga adalah dengan membuat
beraneka ragam jajanan untuk dibawa
Naila, anaknya, ke sekolah dan dijual di
kantin sekolah.

Selain dalam hal masak-memasak,
pekerjaan lain yang sering kali disandang
oleh para tokoh perempuan dewasa adalah
sebagai guru, seperti Bu Hanna, guru
drama dalam cerita pendek karya Flores
Mae Yani (2012a) lainnya yang berjudul
“Flo's Drama”, tokoh Bu Guru yang
mengajar prakarya dalam “Ayo, Jujur!”
(Safira, 2012), dan Bu Rahma, guru
Bahasa Indonesia dalam “Plagiator”
(Thifal, 2012). Yang lebih menarik lagi
adalah ketika dalam sebuah cerita berjudul
“Super Manda” (Alya, 2011) dimunculkan
sosok guru laki-laki, yakni Mr Tofu yang
berasal dari Australia, maka guru tersebut
diberi identitas sebagai pengajar IPA atau
sains, sementara Bu Mujaidah dalam
cerita yang sama adalah pengajar Bahasa
Perancis.

Secara umum, penggambaran
tokoh-tokoh ini semakin menguatkan
s t e r e o t i p e  g e n d e r  y a n g  b i a s a
mengasosiasikan laki-laki dengan sains
dan matematika di satu sisi, dan
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perempuan dengan ilmu sosial, bahasa,
dan budaya di sisi lain. Penggambaran
yang bersifat stereotipikal ini sejalan
dengan teori  yang“ ”stereotype threat
dipublikasikan untuk pertama kalinya
pada tahun 1999 dalam Journal of
Experimental Social Psychology, yang
meyakini adanya stereotipe bahwa
perempuan memiliki kemampuan dalam
bidang matematika dan sains yang lebih
buruk daripada laki-laki sehingga
berakibat pada rendahnya prestasi
perempuan, khususnya dalam kedua
bidang tersebut, karena para perempuan
umumnya cenderung mempercayai atau
setidaknya terpengaruh untuk percaya
pada stereotipe yang sudah mengakar
tersebut (  2012).Science Daily

P  L  SEN GA R UH A TA R OSI A L
B  MU D A Y A A S Y A R A K A T
T E R H A D A P O N S T R U K S I K
GENDER

Untuk mengungkap hal yang
melatarbelakangi munculnya representasi
gender dalam cerita seri KKPK yang
ditulis para penulis anak Indonesia era
milenium yang masih cenderung bersetia
pada peran gender tradisional ini, perlu
kiranya ditilik lebih jauh faktor yang
khususnya berkaitan dengan latar sosial
budaya masyarakat mengingat gender
dipahami sebagai sebuah konstruksi
sosial. Proses konstruksi gender pada
anak-anak ini disebut Galliano (2003: 96)
sebagai “childhood gender socialization”
atau sosialisasi gender pada masa kanak-
kanak, yang tidak hanya menghasilkan
pemahaman pada anak tentang perilaku
yang berterima berdasarkan gender tetapi
juga membentuk sikap dan perilaku yang
sesuai dengan gender. Melalui proses
sosialisasi ini, anak perempuan terbentuk
menjadi anak yang baik, penyayang dan
penuh perhatian. Sementara, sesuai
tuntutan gender anak laki-laki dituntut
untuk menunjukkan sikap yang otonomi,
kompetitif, dan tidak terlalu ekspresif
secara emosional.

Sosialisasi gender semacam ini
tidak saja ditemui dalam masyarakat Barat

yang patriarki. Dalam masyarakat
Indonesia pun norma-norma patriarki
merupakan nilai yang dominan di hampir
semua budaya, dengan beberapa
pengecualian seperti di suku Minang,
Sumatera Barat. Oleh karena itu, tidaklah
mengherankan apabila para penulis anak
ini pun sedari kecil telah mengalami
proses sosialisasi gender yang dilakukan
antara lain oleh orang tua, masyarakat
(termasuk sekolah) dan media.

S  G  MOSIALISASI ENDER ELALUI
O    MRANG UA DAN ASYARAKATT

Orang tua  merupakan agen
sosialisasi gender yang memiliki peran
sangat penting dalam membentuk persepsi
anak tentang gender karena dengan kedua
orangtualah yang memiliki akses terdekat
t e r h a d a p  a n a k  s e m e n j a k  a w a l
kehidupannya ,  jauh  sebelum ia
mendapatkan pendidikan secara formal.
Sebagai unit terkecil dalam masyarakat,
keluarga merupakan tempat anak
memperoleh pendidikan pertamanya
khususnya tentang nilai-nilai moral dan
sosial yang berlaku dalam masyarakat,
dan orangtua adalah guru pertama bagi
anak.

Sosialisasi gender yang dimulai dari
keluarga tidak luput dari contoh yang
dilihat melalui praktik sehari-hari di dalam
keluarga. Anak-anak belajar untuk
mengetahui peran masing-masing gender
dengan melihat peran yang dilakukan oleh
ayah dan ibu mereka. Meskipun telah ada
pergeseran peran gender dalam setidaknya
dua dekade terakhir, peran gender yang
bersifat stereotipikal masih tidak bisa
dilepaskan dari kondisi sosial budaya
masyarakat Indonesia sebagaimana
dinyatakan oleh psikolog Dr. Yuke
Siregar, M.Pd dalam harian Pikiran
Rakyat edisi 20 Pebruari 2005, bahwa
kultur di Asia, termasuk Indonesia,
memisahkan dengan tegas pembagian
peran ayah dan ibu pada wilayah
domestik, dan urusan di luar rumah di
mana satu sama lain bertugas sesuai
dengan perannya.

Berdasarkan praktik pemisahan
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peran gender yang jelas-jelas masih
mengikuti peran gender tradisional dalam
keluarga di Indonesia pada umumnya
maka tidaklah mengherankan apabila
representasi gender yang muncul dalam
karya-karya para penulis anak dalam seri
KKPK ini masih berpedoman kuat pada
stereotipe gender dalam masyarakat
patriarki. Hal ini terlebih lagi ditegaskan
oleh institusi pendidikan formal, yakni
s e k o l a h ,  y a n g  j e l a s - j e l a s  j u g a
mengajarkan pembagian peran anggota
keluarga yang mengikuti pola peran
gender tradisional. Sebagai contoh, dapat
kita tengok pembelajaran dalam bab
“Pengalaman dalam Melaksanakan Peran
dalam Keluarga” yang merupakan bagian
dari pelajaran IPS kelas 2 SD yang di
dalamnya memuat:

seorang ayah perannya
bertanggung jawab atas
keselamatan
dan kesejahteraan keluarga
mencari nafkah keluarga
bekerja keras
untuk kebutuhan keluarga

ibu rumah tangga
bertanggung jawab mengurus
rumah tangga mendidik anak
menyediakan makanan bergizi
mencuci pakaian anak anak
dan membersihkan rumah
bekerja mencari nafkah tambahan
( )Kuswanto & Suharyanto, 2008: 72

Kutipan di atas menunjukkan bahwa
peran gender tradisional yang telah
disosialisasikan kepada anak melalui
keluarga dan lingkungan masyarakat
semenjak usia dini, seolah semakin
diinternalisasikan dalam diri anak dengan
adanya pengesahan dari otoritas sekolah.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan
apabila dalam cerita-cerita, seperti
“Number 4” (Alya, 2010), “Maira vs
Naira” (Amira, 2011) dan “Liburanku,
Biola  dan Kurcaci” (Mira, 2011), para,
penulis anak ini menggambarkan tokoh
ayah sebagai pencari nafkah dan tokoh ibu
sebagai penanggung jawab urusan
domestik.

Namun demikian, ada satu hal yang
menarik pada bagian akhir kutipan di atas,

yakni adanya peran ibu sebagai pencari
nafkah tambahan. Mengingat buku ini
diterbitkan pada tahun 2008, rupanya telah
dilakukan penyesuaian terhadap peran ibu
untuk lebih mencerminkan kondisi sosial
dalam masyarakat seiring dengan
meningkatnya trend perempuan yang
tidak hanya tinggal di rumah tetapi juga
memiliki karir di luar rumah. Oleh karena
itu, peran ibu mencari nafkah tambahan
bagi keluarga merupakan sebuah peran
tambahan yang disesuaikan dengan
pergeseran gender dalam masyarakat.
Peran ini juga tergambar dalam beberapa
cerita anak yang menampilkan tokoh ibu
yang bekerja sebagaimana dalam “Magic
Cookies” (Ghea, 2010), “Hacker Cilik”
(Adel, 2010), dan “Kuliner Khas Sasha”
(Chicha, 2011).

Pergeseran peran gender ternyata
tidak hanya dialami oleh ibu tetapi juga
oleh ayah yang sedikit banyak turut
dipengaruhi oleh perubahan pola kegiatan
ibu dari sepenuhnya di dalam rumah
menjadi wanita karir sehingga tidak semua
pekerjaan rumah dapat diselesaikan oleh
ibu. Dalam buku pelajaran yang sama hal
ini diilustrasikan sebagai berikut: “ayah
Dian tidak ketinggalan, ayah berbelanja ke
pasar” Kuswanto & Suharyanto, 2008:(
77 . Tugas berbelanja ke pasar yang)
lazimnya menjadi tugas ibu, diambil alih
oleh ayah ketika ibu sedang tidak bisa
melakukannya. Hal ini menunjukkan
bahwa ranah domestik pun kini tidak steril
dari peran ayah meskipun bukan sebagai
peran yang permanen. Cerita “Surprise for
Mom” (Dienda, 2011) memberikan
gambaran tentang hal ini meskipun dalam
konteks yang sedikit berbeda. Dalam
cerita ini, tokoh ibu dikisahkan sedang
berulang tahun dan untuk itu pada hari
istimewa tersebut seluruh anggota
bersepakat untuk mengambil alih semua
pekerjaan rumah tangga yang biasa
dikerjakan oleh ibu sementara ibu dapat
menikmati hari itu dengan berbelanja di
mal atau pusat perbelanjaan. Tokoh ayah
dalam cerita tersebut bertanggung jawab
untuk mencuci pakaian (meskipun dengan
mesin cuci) dan mencuci mobil (yang
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lumrahnya memang tugas ayah).
Dari ilustrasi di atas, dapat

disimpulkan bahwa meskipun telah terjadi
pergeseran peran ayah dan ibu dalam
masyarakat sebagaimana juga tercermin
dalam karya para penulis anak ini, peran
g e n de r  t r a d i s i on a l  ya ng  s ud a h
disosialisasikan dengan baik melalui
o rang  tua  dan  masya raka t  dan
terinternalisasi dalam diri anak, sejatinya
masih merupakan norma utama dalam
masyarakat Indonesia hingga saat ini.
Bahkan, sebuah penelitian yang dilakukan
oleh Prihatinah (2011:33) menyimpulkan
bahwa para perempuan pegiat gender di
Indonesia meskipun memiliki persepsi
yang berbeda terhadap peran suami
sebagai kepala keluarga, umumnya
mereka masih menghendaki suami
sebagai pemimpin keluarga, dengan
catatan ia memberikan lebih banyak ruang
pada istri untuk pergi keluar mencari
penghasilan sendiri.

Persepsi tentang gender dalam
masyarakat Indonesia ini sebenarnya
bukanlah sesuatu yang hal yang sudah
ketinggalan zaman atau tidak lagi
dipraktikkan dalam masyarakat Barat
yang notabene adalah masyarakat modern.
Meskipun modernitas acap dilekatkan
sebagai identitas masyarakat Barat, pada
kenyataannya sebuah studi di Inggris,
sebagaimana dilansir oleh Steve Doughty
(2009) dalam sebuah harian terkemuka
Inggris menunjukkanThe Daily Mail,
bahwa meskipun sekilas dianggap kuno,
sebagian besar keluarga meyakini bahwa
peran tradisional ayah dan ibu tetaplah
yang terbaik. Dalam studi tersebut juga
m e ng e m uk a  b a h w a  pe r a n  a ya h
seyogyanya adalah sebagai pencari
nafkah, sementara ibu bertanggung jawab
dalam pengasuhan anak. Dengan
demikian, hal ini semakin menguatkan
fakta bahwa secara umum peran gender
tradisional masih belum banyak berubah
di dalam masyarakat saat ini yang masih
berpegang teguh pada nilai-nilai patriarki.

P  ME R A N E D I A D A L A M
M  GEREPRESENTASIKAN ENDER

Selain orang tua dan masyarakat
yang berperan dalam konstruksi gender
pada anak, media merupakan salah satu
agen sosialisasi gender yang turut
m e m i l i k i  a n d i l  b e s a r  d a l a m
mempengaruhi cara pandang anak tentang
norma-norma gender yang berterima
dalam masyarakat. Menurut Ibrahim
(2007:318), lingkungan simbolik anak dan
budaya  anak telah berkembang dan
sedang mengalami transformasi yang
mendasar. Bagi anak-anak yang tumbuh
dalam masyarakat-masyarakat relatif
makmur, dimana para penulis anak seri
KKPK ini menjadi bagian di dalamnya,
lingkungan media terdiri  mainanatas
anak-anak, buku bacaan dan komik,
program dan iklan televisi,  pelbagai
produk (aplikasi permainanvideo games
dalam komputer PC maupun tablet
maupun permainan elektronik interaktif),
interaksi internet, film layar lebar, dan
media cetak (majalah, tabloid, dan
“suplemen” anak-anak di beberapa surat
kabar). Semuanya ini merupakan agen-
agen dalam sosialisasi gender anak-anak
(Galliano, 2003).

Per tanyaan-pertanyaan yang
kemudian muncul terkait peran media
sebagai agen sosialisasi gender ini antara
lain: apakah pesan yang bisa diserap anak-
anak dari 'ikon-ikon' media seperti dalam
film anak-anak seperti Doraemon, Dora
the Explorer, Sesame Street, Teletubbies,
atau , dan lain-Spongebob Squarepants
lain?; dan bagaimana karakter feminin dan
maskulin direpresentasikan dalam media
anak? (Ibrahim, 2007: 319). Mengingat
media tersebut di atas merupakan media
yang dekat dengan keseharian anak, tidak
dapat dipungkiri bahwa ketidakadaan
jarak antara media sebagai pemberi pesan
dan anak sebagai audiens menjadikan
pesan yang disampaikan akan dapat
langsung tersampaikan. Terlebih lagi,
mengingat media anak tersebut umumnya
menyajikan hiburan yang disukai anak,
tidaklah mengherankan apabila pesan
yang disampaikan akan lebih mudah
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terinternalisasi dalam diri anak.
Kenyataan bahwa media memiliki

pengaruh kuat sebagai agen sosialisasi
gender pada anak-anak ini dapat dijadikan
sebagai penjelasan atas penggambaran
gender yang masih bersifat stereotipikal di
dalam sebagian besar cerita-cerita seri
KKPK karya para penulis anak Indonesia.
Sosialisasi gender yang telah mereka
dapatkan dari orang tua dan masyarakat
seolah semakin dikokohkan dengan
representasi gender yang ditampilkan
melalui media anak yang telah menjadi
bagian dari keseharian mereka sebagai
anak-anak yang terlahir dalam masyarakat
kelas menengah atas yang makmur pada
era milenium ini. Dengan demikian, peran
gender tradisional yang dipegang teguh
oleh masyarakat patriarki dan terus-
menerus disosial isasikan bahkan
semenjak usia dini memiliki pengaruh
yang sangat kuat terhadap penggambaran
tokoh laki-laki dan perempuan serta
perilaku sesuai gender yang berterima
dalam masyarakat.

SIMPULAN
Kajian terhadap cerita anak karya

para penulis anak Indonesia dalam seri
(KKPK) ini menunjukkan adanya praktik
gender sebagai kreasi sosial dan
representasi budaya, termasuk dalam
sastra anak. Meskipun para penulis ini
adalah anak-anak yang dapat dikatakan
sebagai generasi abad ke-21, masih
terlihat bahwa mereka belum bisa lepas
dari pengaruh ideologi patriarki yang
mempromosikan peran gender tradisional
yang mendefinisikan peran laki-laki yang
lebih unggul daripada perempuan
berdasarkan konstruksi gender yang sudah
berakar dalam masyarakat. Representasi
gender yang sedemikian turut latar sosial
budaya masyarakat dimana anak-anak ini
tumbuh. eran orang tua, masyarakat, danP
media agen sosialisasi gendersebagai
terbukti memiliki pengaruh yang kuat
dalam membentuk persepsi gender pada.
Oleh karena itu, representasi gender dalam
cerita-cerita karya anak-anak tersebut
dapat dikatakan turut mereproduksi dan

melegitimasi peran gender tradisional
yang merupakan cerminan pandangan
masyarakatnya.

Satu hal yang patut diwaspadai
adalah pesan yang termuat di dalam cerita
melalui representasi tokoh laki-laki dan
perempuan itu sedikit banyak memiliki
kontribusi dalam membentuk persepsi
anak tentang makna menjadi seorang anak
laki-laki, anak perempuan, laki-laki
dewasa atau perempuan dewasa.
Bagaimana tokoh-tokoh tersebut
digambarkan dalam cerita anak akan
berimplikasi pada pemahaman anak
tentang sikap dan berperilaku sesuai
g e n d e r  y a n g  b e r t e r i m a  d a l a m
masyarakatnya.
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