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RINGKASAN 
 

Majalah bobo terkait dengan sosok laki-laki yang ingin di tampilkan dalam 

penelitian ini, memang tidak bisa dihindari mengingat majalah Bobo sendiri lahir dan besar 

ditengah budaya patriarki yang mengakar kuat. Pengelola majalah itu sendiri, dalam 

pemikirannya juga telah diikat oleh ideologi patriarki termasuk juga masyarakat yang 

membacanya. Namun demikian kesadaran akan kesimpulan tampilan laki-laki dalam 

majalah Bobo ini, hendaknya memberikan penyadaran pada pembaca dan pengelola 

majalah anak anak, bahwa majalah anak-anak melalui konten yang disajikan mampu 

memberikan pemahaman dasar pada anak tentang tekanan tuntutan peran sosial, yang 

dihadapi, yang dipengaruhi ideologi patriarki. Peran sosial seakan – akan telah ditetapkan 

dari awal, dan bagi laki-laki yang tidak sesuai tampilan dan peran sosialnya dengan 

tuntutan dalam ideologi patriarki seolah akan mengalami kesulitan di masyarakat. Anak - 

anak dalam proses tumbuh kembangnya akan sulit untuk tampil sesuai dengan karakter 

dirinya sendiri. 

Kata Kunci : Bobo, Laki-laki, Patriarki 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Masalah anak – anak adalah bagian dari masalah – masalah masyarakat, begitu 

juga sebaliknya. Media massa seperti televisi, koran, majalah, buku dan new media 

memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan perilaku masyarakat, apalagi terhadap 

perubahan perilaku anak-anak zaman sekarang yang tidak berperilaku layaknya anak 

seumuran mereka. (https://www.kompasiana.com/sitiyunitoh/pengaruh-media-massa-

terhadap-perilaku-anak_54f95102a33311ab068b4b3b, diunduh tanggal 11 Januari 2018 

pukul 12.53 WIB).  

Kemajuan dan pemecahan yang didapat satu pihak, merupakan juga kemajuan dari 

pihak lainnya. Dengan logika yang sama, berarti hubungan antara anak-anak dan media 

informasi pararel dengan hubungan antara anak-anak dan masyarakat. Semua media 

informasi, menyatakan tujuannya untuk membantu membangun kemajuan masyarakat dan 

perkembangannya, dan itu dengan meletakkan masyarakat dihadapannya agar dapat 

melihat masanya saat ini seperti seolah – olah dia melihat dirinya di cermin, sehingga 

tercipta suatu realitas yang diikuti oleh masyarakat. Bagaimana seseorang melihat dirinya, 

akan terus berubah seiring interaksi yang dilakukannya dengan masyarakat sekitar dan 

media (Griffin, 2011 : 59-60).  

Pierre Bourdieu menjelaskan melalui teorinya Media and Cultural Production, 

bahwa media baik media konvensional maupun media alternative lainnya memiliki peran 

yang besar dalam membangun dan membentuk masyarakat secara keseluruhan melalu 

konten – konten acara ataupun materi – materi yang disajikannya. (Littlejohn, 2017:154). 

Dalam menggambarkan sosok laki – laki, media memang telah menyajikan banyak hal 

yang positif. Namun dari sisi lain, dalam media seringkali ditemukan jarak yang lebar 

antara kemungkinan berbagai hal yang kita lihat di media dengan realita yang kita rasakan, 

dan bahwa gambaran laki – laki, dalam hubungannya dengan masalah – masalah yang 

masuk ke dalam media informasi, nampak tradisional, tidak merefleksi perubahan-

perubahan masyarakat berikut keberagaman kelompoknya secara jujur dan tidak 

mendorong kemungkinan – kemungkinan perubahan di masa depan.  

Karena itu, penulis beranggapan, bahwa saat ini jarak antara kemungkinan yang 

diharapkan dengan gambaran perempuan yang tertanam di media, masih sangat jauh 

https://www.kompasiana.com/sitiyunitoh/pengaruh-media-massa-terhadap-perilaku-anak_54f95102a33311ab068b4b3b
https://www.kompasiana.com/sitiyunitoh/pengaruh-media-massa-terhadap-perilaku-anak_54f95102a33311ab068b4b3b
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sekali, bahwa saat ini gambaran di media tidak sesuai dengan realita dan gerakan 

pionirnya. Fokus penelitian yang mengerucut pada tampilan majalah anak-anak dipilih tim 

penelitian karena selama ini perhatian belum banyak dilakukan pada majalah anak-anak, 

padahal anak-anak sebagai konsumen langsung majalah tersebut akan memiliki pandangan 

tentang dunia yang diantaranya dibentuk dari konten dalam majalah tersebut. Majalah 

Bobo sendiri mengklaim majalahnya sebagai majalah mingguan yang menyediakan 

informasi, pengetahuan yang dikemas secara menghibur, menyenangkan dan sangat tepat 

bagi anak – anak sebagai bacaan pendukung untuk anak usia 8 s/d 12 tahun yang aktif 

(https://commerce.gramediamajalah.com/brand/detail/51/bobo, diunduh tanggal 11 Januari 

2018 pukul 12.53 WIB). Majalah anak-anak Bobo merupakan majalah anak-anak yang 

telah berkiprah di Indonesia selama lebih dari empat puluh tahun. Majalah anak-anak ini 

berasal dari  Belanda dengan nama yang sama, dan di Indonesia majalah ini berada di 

bawah naungan Kompas Gramedia (Pricilia, 2015 : 2). Kesesuaian konten dan visual yang 

disajikan oleh Bobo, menjadikan majalah ini sebagai primadona dan membuat para orang 

tua mempercayainya sebagai bacaan untuk anak-anak mereka. (Pricilia, 2015 : 52) 

Dari paparan diatas, penting kiranya penelitian ini untuk dijalankan, untuk melihat 

bagaimana sebenarnya gambaran laki-laki di majalah bobo di media, terutama disini 

dengan target audience anak - anak. Dalam penelitian ini, media cetak dipilih, karena 

media cetak memiliki kekuatan untuk bisa menanamkan pemahaman yang lebih 

mendalam pada pembacanya, sebab bisa dibaca berulang – ulang dengan penjelasan yang 

lebih detail. Mengapa represntasi laki-laki yang diteliti yang dipilih? Karena selama ini, 

penelitian tentang jender lebih banyak fokus pada perempuan, padahal gambaran laki-laki 

juga terbentuk dalam tampilan media. 

Bila penelitian tentang isi media ini tidak dibahas lebih lanjut/ tidak dilakukan, 

dalam arti hanya sekedar wacana saja, maka jika memang ada kesalahan penanaman 

konten dalam rubrik di media ini, yang berlangsung terus menerus, bisa menimbulkan 

pemahaman yang salah. Hal ini bisa dilihat bahwa saat ini masih sering terjadi pembedaan 

antara aktifitas perempuan dan pria di masyarakat, termasuk asumsi tentang kegiatan 

perempuan dan pria, dan posisi perempuan dan pria.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana representasi laki-laki dalam majalah bobo 

C. Pembatasan Masalah 

Terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi di lapangan saat tim penelitian 

melakukan pengamatan awal. Namun pembatasan masalah penelitian dilakukan karena 

terbatasnya kemampuan tim penelitian (baik kemampuan substantif, metodologis, maupun 

teknis) dan terbatasnya waktu, sehingga berbagai permasalahan penelitian yang telah 

teridentifikasi tidak mungkin dapat ditangani oleh  tim peneliti sekaligus. 

Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada bagaimana sebenarnya 

representasi laki-laki dalam majalah bobo? Adapun faktor atau unsur lainnya bisa 

dilakukan penelitian pada penelitian periode selanjutnya. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

representasi laki-laki dalam majalah bobo saat ini Secara lebih terperinci untuk 

mengetahui apakah porsi isi rubrik dan content lain dalam majalah anak-anak yang 

menampilkan gambaran peran jender secara konvensional masih banyak ataukah telah 

secara ideal menggambarkan peran keberimbangan sesuai semangat emansipasi. 

E. Luaran yang diharapkan 

Tabel 1: Rencana Target Capaian Luaran Kegiatan Penelitian USM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Luaran Indikator 

Capaian 

1 Publikasi Ilmiah Di Jurnal Published 

2 Pemakalah dalam temu ilmiah Nasional Draf 

International - 

3 Bahan ajar Draf 

4 Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, 

Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa 

Sosial) 

- 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pesan Media 

Media seringkali dituduh bias dalam memilih informasi untuk disebarluaskan. Bias 

media ini kemudian dituduh menjadi bagian upaya pengalihan isu di suatu masyarakat. 

Bias yang ada kemudian akhirnya akan membawa perubahan pada bagaimana masyarakan 

kemudian memaknai pesan tersebut, hingga muaranya pada perubahan budaya di 

masyarakat.  

Makna pesan dalam media oleh para tiap khalayak sasarannya bisa diterjemahkan 

secara berbeda. Pengelola pesan telah memilih tampilan pesan dalam menyampaikan 

maknanya. Namun demikian, orang yang menerima mungkin akan berbeda. Kondisi ini 

terjadi karena tiap informasi akan disaring melalui kerangka mental, sikap, pengetahuan, 

dan suasana yang dihadapi saat menerima pesan. Hugh Marcay menggambarkan kondisi 

ini sebagai sangkar, dimana tiap orang hidup di snagkar masing – masing yang dibentuk 

dari pengetahuan, pengalaman masa lalu, dan sikap mereka. Saat seseorang mengirim 

informasi, seseorang tersebut akan menyaringnya melalui sikap, pengetahuan, dan bahkan 

kapasitas intelektual mereka untuk menjelaskan. Hal tersebut juga terjadi ketika orang 

menerima suatu pesan. (Sobur, 2009:34) 

Tinarbuko mengemukakan bahwa Semiotika Komunikasi Visual merupakan 

sebuah upaya memberikan sebuah interpretasi terhadap keilmuan semiotika itu sendiri, 

yaitu semiotika sebagai sebuah metode pembacaan karya komunikasi visual. Di dalam 

sistem semiotika komunikasi visual melekat fungsi 'komunikasi', yaitu fungsi tanda dalam 

menyampaikan pesan dari sebuah pengirim pesan kepada para penerima tanda berdasarkan 

aturan atau kodekode tertentu. Fungsi komunikasi mengharuskan ada relasi antara 

pengirim dan penerima pesan, yang dimediasi oleh media tertentu. (Tinarbuko, 2008:11) 

Isi pesan yang disampaikan media penting untuk dipelajari dan diteliti, karena isi 

pesan yang disampaikan media ini dipercaya akan memiliki efek/mempengaruhi 

audiencenya. Pengamatan pada materi dalam media merupakan satu cara mendasar dalam 

studi media, disini teks diartikan sebagai semua materi yang dimuat di media. Teks dapat 

„dibaca‟. Teks akan disusun dengan cara tertentu. Intinya dalam penganalisaan isi media 

adalah kita dapat memahami prinsip penyusunannya. Jika dapat dipahami prinsip 
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penyusunannya, maka dapat dianalisis cara berbagai hal dikatakan, sehingga akan 

memperbesar kemungkinan untuk memahami apa yang dimaksud oleh materi. 

Umumnya dikatakan, teks adalah hasil kecerdasan manusia/ artifact, yang bisa di 

teliti dan diinterpretasikan. Teks sebenarnya merupakan suatu rekaman, baik itu berbentuk 

tulisan, rekaman elektronik, maupun hasil fotografi atau yang lainnya. Saat ini, secara 

nyata, berbagai teks terbuka untuk diinterpretasikan, dan walau penulisnya masih hidup 

untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan, hal ini tidak terlalu diperhatikan. Teks itu 

sendiri berbicara pada kita, dan memiliki pemaknaan tersendiri terpisah dari maksud 

penulisnya. Menurut Hans-Georg Gadamer, proses interpretative ini merupakan suatu 

paradox, dimana kita membiarkan teks berbicara pada kita, namun kita tidak bisa 

memahaminya secara terpisah dari dugaan dan pekiraan kita. Karena perubahan dihasilkan 

dari dialog antara praduga masa kini dan pemaknaan teks, maka praduga merupakan 

kekuatan positif, untuk dijawab dan digunakan secara produktif dalam hidup kita. 

Media mendistribusikan pesan – pesan dan merefleksikan budaya dari masyarakat. 

Media menyediakan informasi secara simultan kepada audience yang heterogen dan 

banyak, dimana hal ini membuat media sebagai bagian dari tekanan institusional 

masyarakat. Pesan media muncul dari perspektif semiotik karena biasanya terdiri dari 

percampuran antara simbol – simbol yang diatur dengan bebas dan secara kronologis 

untuk menciptakan suatu kesan, penyaluran gagasan atau mendatangkan pemaknaan bagi 

audience. Semiotik membantu kita melihat bagaimana tanda – tanda digunakan untuk 

menginterpretasikan kejadian dan bisa menjadi alat yang sangat baik untuk menganalisa 

isi pesan media.  

Media mampu membentuk kekuatan besar dalam masyarakat. Media 

mempengaruhi bagaimana kita berpikir tentang sesuatu dan bagaimana kita merespon 

dunia. Media, terlepas dari apapun isi medianya, mengharuskan kita berpikir secara kritis 

dan kreatif tentang media yang kita konsumsi, bagaimana media mempengaruhi kita 

sebagai individu dan bagaimana media membentuk budaya dan  masyarakat kita.  Menurut 

Donald Ellis, media utama pada suatu waktu akan membentuk perilaku dan pemikiran. 

Saat ada perubahan pada media, maka berubah pula cara berpikir kita, pengelolaan 

informasi, dan menghubungkan satu sama lain. Media tertulis membawa perubahan besar 

dalam masyarakat, ketika kita menulis sesuatu, kita bisa memisahkannya dari waktu, kita 

bisa memanipulasinya, merubahnya, mengeditnya serta membuat ulang. Hal ini membawa 

pemisahan antara pengetahuan dari orang yang mengetahui. Pengetahuan menjadi obyektif 
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dan bisa mengasumsikan status kebenaran, dan bisa dipisahkan antara mereka yang 

memiliki kebenaran dan yang tidak. Informasi bisa disimpan, diamankan, yang membuat 

literature sebagai alat konservatif.  

 

B. Ideologi Patriarki 

Secara umum, perbedaan antara laki-laki dan perempuan jelas bisa disaksikan dari 

bagaimana masyarakat memperlakukan keduanya secara berbeda. Millet menyampaikan  

bahwa bagaimana perlakuan masyarakat pada laki-laki dan perempuan sekaligus 

bagaimana tuntutan peran yang melekat pada kedua jender tersebut, berakar dan diawali 

dari institusi keluarga. Kehadiran keluarga beserta budaya, norma, adat, dan pendidikan 

yang ada didalamnya, makin memperkuat manifestasi kekuatan melekatnya ideologi 

patriarki di masyarakat. 

Pengaruh ideologi patriarki yang sudah mengakar ini, sulit dihilangkan dalam 

mempengaruhi bagaimana masyarakat secara umum menanamkan tuntutan peran jender. 

Ideologi patriarki ditanamkan sejak anak-anak melalui keluarga dalam menyikapi 

bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tuntutan yang berbeda. Melalui 

pembelajaran peran yang ditunjukkan kedua orang tuanya, anak laki-laki dan perempuan 

mempelajari perilaku yang sebaiknya mereka lakukan sesuai dengan jenis kelamin masing 

masing. Bahkan lebih jauh lagi, bukan sekedar bagaimana berperilaku, termasuk juga 

sikap, hobby, karakter yang ditampilkan masing – masing. Sejak dini anak-anak belajar 

bagaimana seharusnya bersikap sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. 

Millet menyampaikan, bahwa iseologi patriarti disosialisasikan dalam tiga kategori 

besar, yaitu temperamen, sex role, dan status. Yang pertama, pada temperamen, ideologi 

patriarki mendasarkan diri pada kebutuhan dan nilai yang digunakan oleh kelompok 

dominan. Laki-laki dituntut menjadi sosok yang kuat, cerdas, agresif, efektif, dan 

bertanggung jawab, sedangkan sikap tunduk, bodoh, baik, kurang efektif identik dengan 

gambaran perempuan. Yang kedua, pada sex role, ideologi patriarki menekankan bahwa 

perempuan memiliki peran domestik, dan laki-laki memiliki peran sebagai pencari nafkah. 

Dan yang ketiga, pada status, ini merupakan komponen kekuasaan dan pengaruh, dimana 

laki-laki dalam ideologi patriarki ditampilkan sebagai sosok yang superior, menguasai 

segalanya, dan perempuan sebagai sosok inferior yang berada pada posisi dikendalikan. 

(Alfian, 2016: 33-34) 



14 

 

 

C. Teori Representasi 

Representasi secara umum dimaknai sebagai tampilan bagaimana seseorang, suatu 

kelompok, gagasan, atau pendapat ditampilkan dalam media. Representasi ini menjadi 

penting, dalam menampilkan dua hal, yaitu apakah sesuatu tersebut ditampilkan 

sebagaimana mestinya dan bagaimana realitas terkait ditampilkan, seiring dengan 

koherensi sosial yang ada seperti kelas sosial atau kepercayaan dominan yang berlaku di 

masyarakat. (Eriyanto, 2009: 113-115). Fiske menyampaikan ideologi seringkali tidak bisa 

dilepaskan dan tidak sengaja terjadi dalam melihat representasi. 

Jean Baudrillard, mempercayai, bahwa tanda telah menjadi sangat terpisah dari 

obyek yang diwakilinya, dan bahwa media mendorong proses ini ke satu titik dimana 

ketiadaan adalah nyata. Saat ini kita ada di era simulasi, dimana tanda bukan lagi 

merepresentasikan namun menciptakan realita kita. Simulasi menentukan siapa kita dan 

apa yang kita lakukan, tanda membangun pengalaman kita. Media mendominasi hidup kita 

dengan informasi yang membentuk apa yang kita rasakan sebagai pengalaman asli, namun 

dihilangkan dari tujuan alami sesuatu. Budaya komoditas merupakan satu aspek dari 

simulasi dimana kita hidup. Lingkungan yang tersimulasi memberitahu kita apa yang kita 

inginkan. Kebanyakan, nilai dan perilaku seseorang kemudian sangat dibatasi oleh realita 

yang disimulasi dalam media.  

Isi media menjadi sangat penting dan vital. Isi media mengisi berbagai fungsi di 

masyarakat. Harold Laswell mengungkapkan fungsi media dalam komunikasi, yaitu 

surveillance, menyediakan informasi tentang lingkungan, correlation, menyajikan pilihan 

pemecahan masalah, dan transmission, pensosialisasian dan edukasi.  

Banyak orang percaya media massa dalam fungsinya memberi informasi, 

menghibur dan mendidik sangat berperan dalam membangun dunia fantasi. Melalui kata, 

suara dan gambar, media menciptakan kemiripan dengan dunia “nyata”. Media 

memediasi, dengan merepresentasikan dunia kepada audience nya. Dengan 

mengkonstruksi representasi realitas, media mengkontruksi makna dunia. Stereotip 

merupakan bentuk paling umum dari representasi yang dilakukan media. Stereotip 

merupakan pelabelan yang mengkategorisasikan orang, yang umumnya cenderung negatif 

dan yang dapat dikenakan terhadap seluruh kelompok sosial atau kultural. Beberapa 

stereotip mendapatkan persetujuan karena digunakan di dalam media secara global. 
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Namun memang perlu diingat, bahwa stereotip walau cenderung negatif, namun tidak 

selalu stereotip itu negatif dan tidak semua stereotip merupakan distorsi realitas satu 

dimensi. Beberapa stereotip mengandung satu elemen kebenaran. Secara ideologis, 

stereotip digunakan untuk menjustifikasi posisi istimewa seseorang dan juga perlakukan 

yang berbeda terhadap orang lain. Disini stereotip jadi memarginalkan. Teks – teks media 

mengandung stereotip karena memudahkan, dalam arti, dengan menggunakan stereotip, 

media menciptakan hubungan instant dengan audience. Implikasinya, hal – hal terkait 

gender, bukan merupakan sesuatu yang sulit dijadikan komoditas di media. Dan bila cover 

majalah atau tabloid lebih sering dihiasi gambar perempuan, artinya nilai perempuan 

sebagai manusia telah direduksi menjadi sebatas makhluk biologis semata. 

Hal – hal yang direpresentasikan media adalah pandangan – pandangan tertentu 

dari kelompok – kelompok sosial. Pandangan – pandangan inilah yang dipelajari manusia 

secara tidak sadar, dan menerimanya sebagai hal yang normal serta mengesampingkan 

pandangan – pandangan alternatif. Karena itu manusia, dalam hal ini audience media 

hendaknya dengan cermat mengamati representasi – representasi yang dihadirkan media 

kepadanya. Stereotip yang sesungguhnya adalah representasi yang disederhanakan dari 

penampilan manusia, karakter, dan kepercayaan. Stereotip telah menjadi mapan lewat 

representasi bertahun – tahun dalam media serta lewat berbagai asumsi dalam percakapan 

sehari – hari. Stereotip merupakan distorsi dari tipe mula – mula karena stereotip melebih 

– lebihkan sekaligus menyederhanakan. Stereotip memiliki kualitas dapat dikenali secara 

cepat, biasanya lewat berbagai rincian kunci dalam penampilan. Stereotip sangat mirip 

dengan ikon karena dapat dikenali dan membawa ide – ide. Sekali lagi, stereotip tidak 

selalu buruk atau negatif, sebab baik buruknya, negatif tidaknya suatu stereotip tergantung 

pada bagaimana hal tersebut digunakan dan pertimbangan terhadap nilai yang 

diungkapkan. Namun memang, semua tipe representasi/stereotip membawa semacam 

makna, yang mana makna ini dapat bersifat kritis atau merendahkan terhadap kategori 

orang yang diciptakan dan direpresentasikan dengan cara tersebut. 

Hal yang penting untuk disadari adalah bahwa representasi/ stereotip berkaitan 

dengan nilai – nilai serta dengan atribut – atribut fisik. Mendeskripsikan satu tipe orang 

serta memperhatikan bahwa deskripsi seperti itu muncul berkali – kali lewat media adalah 

satu hal. Sementara itu, memasuki tahap interpretasi, berurusan dengan pertanyaan, 

memangnya kenapa adalah hal yang lain. Karena itu kita hendaknya belajar untuk 

menghargai atau tidak menghargai tipe – tipe orang tertentu dengan cara – cara tertentu. 
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Dapat disimpulkan bahwa kita mempelajari hal ini, suatu representasi/ stereotip tertentu, 

karena pengenalan yang bertahap dan berulang – ulang terhadap materi media secara 

keseluruhan.(Fiske,2014:139-185). 

Persoalan utama dalam representasi adalah bagaimana realitas atau objek tersebut 

ditampilkan? Ketika ada kecelakaan, peristiwa pemboman di depan Kedubes, bagaimana 

peristiwa ini ditampilkan? Menurut John Fiske, saat menampilkan objek, peristiwa, 

gagasan, kelompok, atau seseorang paling tidak ada tiga proses yang dihadapi oleh 

wartawan. Pada level pertama, kedua dan ketika : (Eriyanto, 2012:114) 

1. Bagaimana peristiwa yang ditandakan (encode) sebagai realitas. Bagaimana 

peristiwa itu dikonstruksi sebagai realitas oleh media. Dalam bahasa gambar 

(terutama televisi) ini umumnya berhubungan dengan aspek seperti pakaian, 

lingkungan, ucapak, dan ekspresi. Di sini, realitas selalu siap ditandakan, ketika 

kita menganggap dan mengkonstruksi peristiwa tersebut sebagai sebuah 

realitas. 

2. Bagaimana realitas itu digambarkan, disini kita menggunakan perangkat teknis, 

dalam bahasa tulisan, alat teknis itu adalah kata, kalimat, atau proposisi, grafis, 

dan sebagainya. Pemakaian kata-kata, kalimat, atau proposisi tertentu, 

misalnya membawa makna tertentu ketika diterima oleh khalayak. 

3. Bagaimana peristiwa tersebut diorganisasikan, bagaimana kode-kode 

representasi dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam koherensi sosial 

seperti kelas sosial, atau kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat. 

Misalnya, ada peristiwa pemerkosaan, bagaimana peristiwa tersebut 

digambarkan? Dalam ideologi yang dipenuhi ideologi patriarkal, kode 

representasi yang muncul ini, misalnya digambarkan dengan tanda posisi laki-

laki yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Atau dalam peristiwa demonstrasi 

itu diakibatkan oleh kelas bawah kita akan mendapati kode representasional 

berupa kata atau kalimat tertentu yang menggambarkan pihak buruh sebagai 

pihak yang salah. 
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PERTAMA REALITAS 

(Dalam bahasa tulis seperti dokumen, 

wawancara, transkrip, dan sebagainya. 

Sedangkan dalam televisi seperti pakaian, 

make up, perilaku, gerak-gerik, ucapan, 

ekspresi, suara ) 

KEDUA  REPRESENTASI 

(Elemen-elemen tadi ditandakan secara teknis. 

Dalam bahasa tulis seperti kata, proposisi, 

kalimat, foto, caption, grafis, dan sebagainya. 

Sedangkan dalam televisi seperti kamera, atta 

cahaya, editing, musik, dan sebagainya. 

Elemen-elemen tersebut ditransmisikan ke 

dalam kode representasional yang 

memasukkan di antaranya bagaimana objek 

digambarkan : kharakter, narasi, setting, 

dialog, dan sebagainya. 

KETIGA IDEOLOGI 

Semua elemen diorganisasikan dalam 

koherensi dan kode-kode ideologi, seperti 

indivisualisme, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan sebagainya.  

                  (Eriyanto, 2012:115-116) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis interaktif 

deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih berorientasi pada suatu 

konteks denga  maksud memberikan gambaran atau pemahaman mengenai suatu hal. 

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada materi diskursif serta konversi ke dalam 

materi diskursif dari materi yang non diskursif. Penelitian kualitatif biasanya lebih 

fleksibel dibandingkan kuantitatif dan sangat memperhatikan konteks penelitian.(Pawito, 

2008:35).  

Sampel majalah bobo yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah majalah bobo 

yang terbit tahun 2017. Dari seluruh edisi yang terbit tersebut, setelah diamati peneliti 

terdapat edisi mei hingga desember yang menggambarkan sosok laki-laki. Dimana fokus 

perhatian ada pada rubric cerpen dikarenakan rubric ini yang menggambarkan kehidupan 

menusia sehari – hari. 

Adapun dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles 

dan huberman (Pawito, 2008: 104-106). Teknik analisis ini terdiri dari tiga komponen 

langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. 

Dalam penjabaran teknik ini, keseluruhan data akan dijelaskan secara deskriptif terkait 

konteks yang terjadi selama penelitian. 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Universitas Semarang. Mengingat obyek penelitian ini 

adalah majalah anak-anak bobo 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Analisa Penelitian 

Analisis Representasi laki-laki menggunakan tahapan representasi John Fiske 

Artikel 1. Edisi 11 Mei 2017 

    Judul Pandai Masak 

PERTAMA REALITAS 

 “Tidak mau! Adi tidak mau dipaksa Bu!” Adi bersungut 

 “Kini Adi mengerti, bahwa setiap orang mempunyai 

kekurangan dan kelebihan…..” kata Adi 

 “Setiap orang berbeda Di. Karena itu, kita tidak bisa 

menuntut semua orang harus sama. Berbeda itu indah kan, 

jadi saling melengkapi.” Ucap ayah sambil mengusap kepala 

Adi 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Kharakter : Laki-laki dalam sosok anak bernama Adi dan 

sosok Ayah. 

 Narasi :  

Pertama  sosok anak laki-laki yang superior, mau menang 

sendiri. 

Kedua  Sosok anak yang tanggap mempelajari situasi, 

sehingga tampil menjadi sosok yang cerdas. 

Ketiga  sosok ayah yang efektif dan superior, yang muncul 

dari cara ayah memberikan pelajaran pada anaknya dan 

menasehati anaknya tentang perbedaan. 

  Setting : 

Lokasi narasi pertama  di rumah 

Lokasi narasi kedua dan ketiga  di toko buku 

Kedua lokasi menampilakn waktu, kondisi dan situasi yang 

berbeda. Pada lokasi pertama menampikan situasi saat terjadi 
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konflik kecil anak dan ibunya, dimana ibunya tamoak tidak 

memiliki kendali pada anaknya. Disinilah tampilan status 

superior anak laki-laki muncul.  

Pada lokasi kedua, menampilkan anak yang melihat 

kenyataan bahwa ibunya sosok yang dikagumu banyak 

orang. Pelajaran yang di dapat anak ini diserap langsung dari 

kenyataan yang dilihatnya saat tersebut. Tentunya kecerdasan 

jelas muncul pada sosok anak laki-laki dalam teks ini. 

Masih di lokasi yang sama dengan lokasi kedua, pada lokasi 

ketiga menunjukkan sosok superior ayah pada anaknya, yang 

muncul dari narasi yang mendukung yang menampilkan 

sosok ayah yang menasehati anaknya, serta gesture mengelus 

kepala yang menunjukkan gesture penguasaan pada sosok 

yang kepalanya di elus. 

KETIGA IDEOLOGI 

Elemen yang ditemukan dalam representasi adalah sosok 

laki-laki yang superior dan cerdas. Kedua gambaran ini 

kembali lagi merupakan bagian status yang lelekas khas pada 

laki-laki sebagai sosok yang superior menurut Millet dan sifat 

atau temperamen yang dilekatkan pada laki-laki dalam kategori 

sifat dalam patriarki. Superior muncul dalam dua sosok laki-

laki dalam teks ini, namun dalam perwujudan yang berbeda. 

Superioritas pertama muncul dari anak pada ibunya. Kondisi 

ini tidak bisa dibenarkan mengingat superioritas anak pada 

ibunya ditampilkan pada kondisi koflik dimana anaknya 

semaunya sendiri, dan sosok Ibu tidak memiliki daya 

menasehati anaknya. Superioritas yang kedua muncul dari 

narasi ketika sosok ayah menasehati anaknya akan perbedaan 

di dalam kehidupan dan gesture yang digambarkan dilakukan  

ayah pada anaknya. 

Dalam teks kali ini, kecerdasan muncul dari kecepatan 

anak dalam mengambil pelajaran dari apa yang disaksikannya 
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Artikel 2. Edisi 18 Mei 2017 

    Judul tarian Boneka 

pada saat tersebut, sesuai penggambaran dalam teks. 

Kecerdasan dalam ideologi patriarki merupakan bagian dari 

temperamen yang merupakan satu dari tiga kategori ideologi 

patriarki yang disampaikan Millet. 

PERTAMA REALITAS 

 “Daripada sedih terus, bantu ayah beres-bares gudang yuk!” 

ajak ayah sambil menepuk bahu Liesel lembut. 

 Hari itu, ayah mengajarkan Liesel memainkan boneka 

Marionete. Tali boneka diikatkam pada sebuah kayu silang 

terlebih dahulu. Jika kayu digerakkan, boneka itu akan ikut 

bergerak seperti menari. 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Kharakter : Laki-laki dalam sosok ayah. 

 Narasi :  

Pertama  sosok ayah yang menghibur, yang ditunjukkan 

dari gesture yang digambarkan dengan menepuk bahu dengan 

lembut dan mengucapkan kata-kata yang mengandung 

pengalihan perhatian atas sesuatu yang negatif 

Kedua  Sosok ayah yang penuh ide, yang digambarkan 

dengan kelihaiannya merekayasa boneka biasa yang dimiliki, 

dikreasikan menjadi boneka yang bisa seolah menari dan 

bergerak, yang disebut boneka Marionete 

  Setting : 

Pertama  di Kamar Liesel 

Kedua  di Gudang 

Kedua lokasi adalah lokasi di dalam rumah, dan ayah 

digambarkan sosok yang tahu dan mengenal dengan pasti 

sudut rumahnya. Sehingga sosok ayah disini digambarkan 

seorang yang perhatian. 

KETIGA IDEOLOGI 
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Artikel 3. Edisi 25 Mei 2017 

    Judul Kaca Jendela 

Elemen yang ditemukan dalam representasi adalah sosok 

laki-laki yang menghibur, penuh ide kreatif dan perhatian. 

Namun demikian penghiburan yang dilakukan dengan 

mengarahkan anaknya untuk mengikuti kehendaknya. Hal ini 

sejalan dengan prinsip ideologi patriarki, yang salah satunya, 

menunjukkan sifat laki-laki yang superior, dalam mengarahkan 

pihak yang inferior. Sifat ini merupakam komponen politis 

dimana laki-laki memiliki status yang lebih dominan dibanding 

perempuan. 

Tampilan sosok kreatif menjadi penyeimbang dalam 

tampilan sosok laki-laki, yang seolah memberikan ide kepada 

pihak lain. Namun kondisi ini juga menunjukkan sifat 

psikologis patriarki yang ada dalam ideologi patriarki, dimana 

laki-laki digambarkan kuar, cerdas, dan efektif. 

Tampilan sifat perhatian, juga menunjukkan penguasaan 

superior laki-laki yang begitu menampilan penguasaan area 

kekuasaannya yang dalam hal ini digambarkan sebagai rumah 

PERTAMA REALITAS 

 “Tapi, ini salah kita semua. Kita harus minta maaf.”kata 

Wahyu 

 “Maaf Bu Lia, kaca jendela rumah Ibu tadi tidak sengaja 

kena bola” ucap Wahyu dnegan suara bergetar 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Kharakter : Laki-laki dalam sosok anak kecil bernama 

Wahyu. 

 Narasi :  

Pertama  sosok anak laki-laki yang berani bertanggung 

jawab atas kesalahannya, dan berinisiatif mengajak temannya 

yang juga bersalah untuk ikut bertanggung jawab. 
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Kedua  Sosok anak laki-laki yang berani menjadi sosok 

terdepan dalam menyampaikan kesalahan yang telah 

dilakukan, meski juga tetap merasa takut dari dalam dirinya. 

  Setting : 

Pertama  di tanah kosong tempat bermain bola 

Kedua  di depan rumah Bu Lia, tetangga yang kaca 

jendelanya telah dipecahkan akibat bola yang ditendang. 

Lokasi pertama dan kedua tampak dalam lokasi yang dekat 

dan dalam satu waktu yang berurutan. Ini menunjukkan 

sosok anak laki-laki yang digambarkan disini dalam 

mempertanggungjawabkan kesalahannya tidak menunda-

nunda atau harus diminta oleh orang lain, namun dia 

digambarkan mendatangi rumah yang kacanya telah 

dipecahkan itu, sesaat setelah kejadian, sehingga bukan saja 

tampak bertanggung jawab namun juga digambarkan menjadi 

sosok yang berani. 

KETIGA IDEOLOGI 

Elemen yang ditemukan dalam representasi adalah sosok 

laki-laki yang bertanggung jawab dan berani. Keberanian 

dalam bertanggung jawab ini muncul sebagai bagian dari 

komponen psikologis yang melekat dalam diri laki-laki sebagai 

salah satu kategori dalam ideologi patriarki yaitu temperamen. 

Gambaran temperamen yang disampaikan Millet tersebut 

bukan mengarah pada amarah, namun lebih pada stereotype 

yang melekat pada sifat seharusnya yang dimiliki laki-laki 

yaitu kuat, cerdas, dan efektif yang terwujud dalam dorongan 

untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi dari apa 

yang telah dilakukannya. Dalam gambaran temperamen yang 

disampaikan Miller, termasuk juga ada didalamya sifat agresif. 

Hal ini juga nampak dalam gambaran narasi yang ada diatas, 

dimana sosok anak laki-laki diatas digambarkan secara 

dominan mengarahkan temannya untuk ikut bertanggung jawab 
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Artikel 4. Edisi 1 Juni 2017 

    Judul Es Krim Pak Kumis 

dalam mengakui kesalahan yang mereka lakukan, yang nampak 

dari kata “Harus” dalam kalimat “ini salah kita semua, kita 

harus minta maaf”. 

Tampilan sosok yang berani juga muncul dalam karakter 

anak laki-laki dalam teks ini. Keberanian tersebut muncul 

dalam dialog dalam setting yang menggambarkan sosoknya lah 

yang menyampaikan pertama kali di hadapan pemilik rumah 

yang dirugikannya. Keberanian ini, merupakan bagian dari 

salah satu kategori patriaki Miller yaitu status, dimana 

keberanian ini menunjukkan dia lah yang pertama mampu 

melakukannya dan terkuat, dan dalam konsep Miller masuk 

dalam konsep status superior. 

PERTAMA REALITAS 

 “Pak Kumis, ayo sebutkan pertanyaannya, Pak!” Heni berlari 

menghampiri gerobak es krim Pak Kumis, disusul Aril dna 

Bagus. “Sabar..sabar”kata Pak Kumis menenangkan suasana. 

 “kalian memnag anak-anak yang baik, Bapak senang melihat 

kalian bersemangat belajar matematika, terima kasih ya atas 

perhatian kalian, Bapak ingin segera sembuh nih, supaya bisa 

memberi es krip gratis lagi bagi yang dapat menjawab soal 

dari Bapak, hehe..”Ucap Pak Kumis ceria. 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Kharakter : Laki-laki dalam sosok Pak Kumis, penjual es 

krim. 

 Narasi :  

Pertama  sosok anak laki-laki yang berani tenang dan 

sabar. 

Kedua  Sosok anak laki-laki yang bijak dan ceria. 

  Setting : 

Pertama  di depan sekolah 
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Artikel 5. Edisi 2  Juni 2017 

 Judul  Cerpen “Bakso dan Buku Bang Roni” 

Kedua  di rumah pak kumis 

Kedua lokasi ini secara waktu dan tempat tampak berbeda 

jauh. Namun gambaran sikap yang ditampilkan muncul dari 

sosok Pak kumis tetap sama, yang menampilkan sosok laki-

laki yang tenang dan ceria dalam menghadapi kondisi yang 

dialaminya. 

KETIGA IDEOLOGI 

Elemen yang ditemukan dalam representasi adalah sosok 

laki-laki yang tenang dan ceria. Kedua gambaran ini 

merupakan bagian sifat atau temperamen yang dilekatkan pada 

laki-laki dalam kategori sifat dalam patriarki. Ketenangan 

muncul dalam narasi pertama dan kedua dalam teks ini, dimana 

dalam menghadapi situasi seperti dikerumuni anak-anak dan 

kondisi kesehatannya yang menurun dia tetap tenang dalam 

menghadapinya.  

Keceriaan yang dimunculkan disini, muncul dalam 

narasi kedua, namun bukan sekedar keceriaan namun tampak 

sebagai pengalihan perhatian anak-anak yang menjenguknya, 

supaya tidak bersedih dan selalu mau belajar matematika agar 

dia bisa memberi mereka hadiah lagi. Gambaran tersebut 

menunjukkan kecerdasan yang dimiliki Pak Kumis dalam 

mengendalikan suasana lingkungannya melalui canda ceria 

yang ditampilkannya. Hal ini merupakan bagian sikap 

temperamen yang oleh Millet sebagai bagian dari sikap yang 

melekat dalam diri laki-laki. 

 

PERTAMA REALITAS 

 Kalau hujan malah banyak yang beli, Neng. Jadi Abang harus 

jualan, “Jawab Bang Roni sambil terus meracik bakso 

pesanan nina 
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 “Ya, lumayan lah, Neng. Dari pada melamun nunggu 

pembelikan lebih baik baca buku. Jadi buku buku usang 

seperti kaya sahabat abang. 

 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Kharakter : Laki-laki dalam sosok seorang seorang penjual 

Bakso, baik hati dan gemar membaca buku 

 Narasi :  

Pertama  Bang Roni merupakan seorang sosok laki-laki 

yang bertanggungjawab untuk bekerja mencari nafkah 

Kedua  Sosok seorang laki-laki yang cerdas karena 

kegemarannya yang sering membaca buku 

 Setting 

Pertama  di Luar Rumah Nina 

Dalam kedua narasi tersebut memiliki tempat yang sama 

namu dengan waktu yang  berbeda. Dalam narasi pertama 

sosok penjual bakso menjawab dengan baik atas pertanyaan 

Nina. Terilihat pada narasi pertama penjual Bakso 

merupakan sosok yang bertanggungjawab dalam mencari 

nafkah. Sedangkan dalam narasi kedua Penjual Bakso 

memperlihat kan sosok yang cerdas dan efektif karena dalam 

cerita tersebut penjual Bakso bercerita tentang dirinya yang 

suka membaca disela-sela ia bekerja menjual baso 

 

 

 

KETIGA IDEOLOGI 

Di dalam cerita ini ditemukan representasi sosok laki-

laki yang cerdas efektif dan bertanggung jawab sebagi pencari 

nafkah. Menurut Millet sifat bertanggungjawab sorang laki-laki 

yang mencari nafkah merupakan salah satu kategori dari 

Ideologi Patriarki  yaitu Sex Role yang mengaskan bahwa 

sosok laki-laki lah yang cocok untuk mencari nafkah seperti 
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Artikel 6. Edisi 15 Juni 2017 

    Judul Desa Angka 

pada kutipan dialognya bahwa ia haru berjualan dan 

memanfaatkan musim hujan untuk mencari nafkah dengan 

berjualan bakso.  

Kategori yang kedua adalah sosok laki-laki yang 

temprament cerdas dan efektif. Dalam cerita ini sosok laki-laki 

digambar dengan sosok orang yang cerdas dan efektif karena 

dapat memanfaatkan waktu untuk membaca buku disela-sela ia 

bekerja berjualan bakso. Hal tersebut senada dengan yang 

dikemukakan Millet bahwa laki-laki dipresentasi orang yang 

cerdas dan efektif   

PERTAMA REALITAS 

 “Dua sembilan itu apa, Yah? Kok bisa begitu sih Yah?” tanya 

Melvin penasaran 

 “Kok, nama desanya mirip nama-nama  desa di pulau Jawa 

sih Yah?” Melvin menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu 

 Detail penjelasan ayah menjawab pertanyaan pertanyaan 

anaknya. 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Kharakter : Laki-laki dalam sosok anak bernama Melvin dan 

sosok Ayah. 

 Narasi :  

Pertama dan Kedua  sosok anak laki-laki yang agresif 

bertanya tentang satu hal 

Ketiga  Sosok ayah yang cerdas dalam menjawab dengan 

detail pertanyaan-pertanyaann anaknya. 

  Setting : 

Lokasi dalam narasi diatas semua berlokasi di dalam mobil. 

Kesamaan lokasi dan waktu dalam setting narasi siatas 

menunjukkan bahwa kejadian berlangsung dalam waktu yang 

nyaris sama di temat yang sama secara berurutan. Dan 
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Artikel 7. Edisi 3 Agustus  2017 

 Judul  Cerpen “Dawet Ayu Pak Sabar” 

menampilkan dialog yang intens antara anak dengan 

ayahnya. Anak laki-laki disini nampak secara detail 

menanyakan hal yang ingin dia ketahui pada ayahnya, dan 

ayahnya menjawab dengan detail pula kepada anaknya tanpa 

melalui jeda berpikir panjang. Sehingga gambaran laki-laki 

yang muncul dari kedua sosok sentral dalam teks ini adalah 

agresif dan cerdas. 

KETIGA IDEOLOGI 

Elemen yang ditemukan dalam representasi adalah sosok 

laki-laki yang agresif dan cerdas. Kedua gambaran ini kembali 

lagi merupakan bagian sifat atau temperamen yang dilekatkan 

pada laki-laki dalam kategori sifat dalam patriarki. Keagresifan 

muncul dari sosok anak yang bertanya begitu detail dan terus 

menerus tentang satu hal tertentu, dan kecerdasan muncul dari 

sosok ayah yang juga menjawab dengan detail atas pertanyaan 

anaknya.  

Dalam teks kali ini, kategori temperamen laki-laki dalam 

patriarki tampak begitu dominan muncul, mengalahkan 

kategori lainnnya dalam patriarki yaitu sex role dan status. 

Sosok ayah disini tidak digambarkan superior atas anaknya, 

namun lebih pada sosok panutan tempat anaknya mencari 

jawaban. Demikian juga status anak, tidak digambarkan 

inferior atas ayahnya, yang muncul dari keberanian anaknya 

secara kritis dan agresif bertanya pada ayahnya. 

 

PERTAMA REALITAS 

  “tidak apa-apa nak, ini bawa saja!” ujar pak sabar.  

 “Boleh.. boleh nak. Tenang saja, tidak usah panik begitu nak 

melati, “ sahut pak Sabar tersenyum saat melihat wajah 

melati memucat. 
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KEDUA  REPRESENTASI 

 Karakter  : Laki-laki dalam sosok  penjual dawet Ayuk  yang 

bernama Pak Sabar 

 Narasi :  

Pertama  Sosok laki-laki yang Sabar, terlihat dengan 

kemurahhatiannya dalam memberikan dawet ayu kepada anak 

perempuan yang lupa membawa uang.  

Kedua  Sosok laki-laki yang penenang, terlihat dengan 

memberikan sikap yang tenang dalam menghadapi 

permasalahan yang dihadapi melati.  

Setting 

Pertama  di emper pertokoan 

Lokasi pada cerita ini berada di emper petokoan. Dalam 

setting ini menampilkan situasi konflik ketika si anak 

perempuan yang mencoba meminta maaf kepada sosok laki 

laki penjual Dawet Ayu. Dengan demikian, status superioritas 

sosok laki-laki pak Sabar terlihat.  

KETIGA IDEOLOGI 

Dalam cerita  pada edisi “Dawet Ayu Pak Sabar” terlihat 

elemen yang ditemukan adalah sosok laki-laki yang sabar, 

penenang, dan  superior. Dengan demikian tidak dengan 

ideologi Patriarki yang diutaraka oleh Millet yaitu  bahwasanya 

ideologi ini memiliki tiga kategori diantaranya adalah 

komponen politis sikap pada  karakter laki-laki yaitu 

superioritas. Superioritas muncul ketika  seeorang penjual dawet 

menasehati pembeli dawet yang tidak membawa uang. Dengan 

demikian, karakter superioritas pada laki-laki pada cerita ini 

menekankan pada otoritas penjual untuk menasehati pembeli 

dawet yang notabene adalah anak kecil perempuan.  



30 

 

  

Artikel 8. Edisi 21 September 2017 

 Judul  Cerpen “KUE PELANGI” 

PERTAMA REALITAS 

 “Ini Kak Lila, Aku sedang menghafal warna. Tetapi, kenapa 

susah sekali yang kak? Aku suka Lupa, “jawab Dito” 

 “Iya, aku lupa Kak! Kata Dito Tertawa  

 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Kharakter : Laki-laki dalam sosok adik dari Sasa bernama 

Dito 

 Narasi :  

Pertama  Dalam cerita ini Dito merupakan sosok Anak 

yang kemampuan menghafalnya kurang, Dengan demikian 

Dito direpresentasikan sesosok seorang anak yang bodoh 

karena kemapuan mengahfalnya tidak baik. 

Kedua  Selain kesulitan dalam menghafal Dito dalam cerita 

pendek ini di representasikan sebagai anak ang pelupa. Tidak 

bisa menghafal warna dengan baik. 

  Setting 

Lokasi narasi Pertama dan Kedua  di  ruang tengah Rumah 

Dito dan Sasa. 

Cerita ini menceritakan seorang laki laki yang yang bernama 

Dito yang sedang berlajar menghadal warna di lokasi Ruang 

Tengah Rumah mereka. Dalam cerita tersebut muncul sebuah 

adegan dimana Sasa sangat kesal dengan Dito karena 

kemampuan menghafalnya sangat buruk terlihat sekalli dalam 

cerita tersebut Sasa sangat marah dan tidak sabar menghadapi 

Sosok Adik yang bernama Dito. Dalam cerita ini Dito terlihat 

sebagai sosok laki-laki yang tidak kuat, dan tidak cerdas, 

bahkan juga tidak agresif karena Dito di dalam cerita ini 

sebagai seorang adik yang tidak bisa bersifat agresi kepada 

kakaknya. 
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Artikel 9. Edisi 28 September 2017 

 Judul  Cerpen “BAKSO PAK KARSO” 

 

KETIGA IDEOLOGI 

Dalam cerita yang berjudul “kue pelangi” Peneliti tidak 

menemukan sosok laki-laki yang dalam hal ini seperti yang 

diutarakan Millet bahwa laki-laki dalam ideologi patriarki 

dipresentasikan sebagai sosok yang temprament seperti cerdas, 

kuat, agresif dan  efektif. Dalam konteks Sex Role sosok laki 

laki pada cerita kali ini digambarkan dengan sosok pria yang 

lemah karena sadar akan kemampuannya yang tidak baik dalam 

menghafal. Dan komponen politis yang ada dalam cerita ini 

bahwa status superior dimiliki oleh seorang kakak perempuan 

Dito. Sedangkan Dito  dalam posisi inferior karena merupakan 

seorang adik yang tidak memiliki kuasa untuk membalas. 

Dengan demikian Dito digambarkan sebagi seorang laki-laki 

yang hanya diam ketika kakanya sedang memarahinya.  

PERTAMA REALITAS 

 “Kak, baksoku,kok tinggal dua?” Eri terkejut. “Bakso besar 

yang berisi telur tidak ada”. Ia mulai cemberut. 

“Lo, kok, bisa?” kak yogi ikut mengintip mangkuknya. 

“Susah payah mengumpulkan sisa uang jajan buat beli baksi 

eh.. sekarang mlah hilang.”gerutu Eri. Ia memandang wajah 

kak yogi penuh selidik. 

 “Maafkan langton ya Ri!” ucap kak Yogi. “Sudah sekarang 

enggak usah disesali. Yuk, kita ke warung bak Pak Karso! 

Kakak yang traktir, seketika wajah Eri berseri kembali. 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Kharakter 1 : Eri Sosok adik laki – laki dari Yogi  

 Karakter 2   : Yogi Sosok kakak laki-laki dari Eri 

 Narasi :  

Pertama  Sosok seorang adik laki-laki yang inferior,  

Kedua  Seorang kakak efektif dan superior bertanggung 
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jawanb atas perbuatan yang dilakukan kepada adiknya 

 Setting 

Pertama  di Ruang makan 

Kedua  di Ruang Makan 

Lokasi pada narasi pertama berada diruang makan. pada narasi 

pertama ini Eri digambarkan sebagai sosok adik yang inferior 

karena akibat tingkah laku kakaknya Eri hanya bisa 

menggerutu tanpa bisa memiliki upaya untuk membalas. 

Lokasi Kedua masih sama dengan narasi pertama masih di 

ruang makan Yogi bermaksud mengganti Bakso yang 

dihilangkan oleh langtong. Disinilah sikap efektif dan superior 

ditunjukan pada sosok laki laki  ini. 

KETIGA IDEOLOGI 

Elemen pertama yang ditemukan dalam representasi 

adalah sosok adik laki-laki yang inferior. Hal demikian muncul 

karena pada cerita ini sosok adik laki-laki hanya bisa pasarah 

atas perilaku kakaknya. Dengan demikian, sorang  sosok adik 

laki-laki tidak memliki sifat superioritas seperti yang 

dikemukakan Oleh Millet bahwasanya ideologi patriarki identik 

dengan sikap temprement, seperti agesif  dan memiliki 

komponen politis yaitu superior. Sikap inferior ditunjukan 

ketika eri hanya Cuma bisa pasrah atas kelakukan kakaknya dan 

tidak dapat berupaya membalas apa yang telah dilakukan oleh 

kakaknya. 

Elemen Kedua, sosok kakak laki-laki ini muncul dengan 

sikap agresif dan superioritasnya. Senada dengan ungkapan 

Millet bahwa ideologi patriarki terdapat tiga kategori yang 

pertama adalah temprament yang menujukan sika agresif dan 

berupaya menjadi dominan dalam setuasi tertentu. Sebagai 

contoh dalam cerita ini sikap agresi ditenjukan sosok kakak 

laki-laki yang berupaya menjaili adiknya hingga si adik laki-laki 

tidak dapat membalasnya. Namun demikan sikap  superioritas 
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Artikel 10.Edisi 9 November 2017 

Judul Ibu Sungguh Menyebalkan 

PERTAMA  REALITAS 

 Huh. Padahal di telepon gengam, Attar bisa ngobrol 

sepuasnya dengan teman-temannya. Bisa janjian untuk pergi 

bareng. Attar juga bisa menonton banyak film kartun tanpa 

sepengetahuan ibu. 

 “buuu… !” kali ini Attar berteriak. Attar sudah kangen ibu 

meskipun  ibu terkadang menyebalkan. 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Karakter : laki laki dalam sosok anak kecil bernama Attar 

 NARASI : 

Pertama  Sosok anak laki laki yang suka bersenang-

senang, yang digambarkan dengan hobinya yang senang 

bermain bersama teman-temannya, dan menonton film 

kartun kesukaannya. 

Kedua  sosok anak laki laki yang penuh kasih sayang, 

yang  digambarkan dengan kerinduannya dengan berteriak 

menyambut kedatangan ibunya yang meninggalkannya 

selama 4 hari karena pekerjaan.  

 SETTING 

Pertama  di kamar Attar 

Kedua  di depan pagar rumah Attar 

Kedua lokasi tersebut saling berurutan, dimana lokasi 

pertama dan lokasi kedua berdekatan karena masih dalam 

satu rumah dan dalam waktu yang berurutan. Ini menunjukan 

juga ditujukan dengan representasi dari sosok kakak laki-laki 

pada cerita ini. Yogi dipresentasikan dengan sikap superior 

dengan menasehati adik laki-lakinya selain tu dan bertanggung 

jawab atas kesalahanya dengan mentraktir adiknya membeli 

bakso 
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bahwa sosok anak laki-laki yang tahu dan mengenal dengan 

pasti sudut rumahnya. Sehingga sosok anak laki-laki disini 

digambarkan seorang yang perhatian dengan area di  

rumahnya. 

KETIGA IDEOLOGI 

           Elemen yang ditemukan dalam representasi adalah sosok 

anak laki laki yang suka bersenang-senang, perhatian, dan penuh 

kasih sayang. Namun demikian, suka bersenang-senang dalam hal 

ini bersenang-senang berdasarkan kehendaknya sendiri. Hal ini 

sejalan dengan prinsip ideologi patriarki Miller yaitu status, yang 

salah satunya menunjukkan sifat anak laki-laki yang superior, sifat 

ini merupakan komponen politis dimana laki-laki memiliki status 

yang lebih dominan dan tidak ingin terkalahkan. Hal ini juga 

nampak dalam setting, dimana digambarkan sifat perhatian yang 

ditunjukan dengan penguasaan superior laki-laki yang begitu 

menampilkan penguasaan area kekuasaan yang dalam hal ini 

digambarkan sebagai rumah.  

          Tampilan sosok yang penuh kasih sayang menjadi 

penyeimbang  dalam tampilan sosok anak laki-laki. Penuh kasih 

sayang ini muncul sebagai bagian dari komponen sosiologis yang 

mengelaborasi tingkah laku dimana sifat kasih sayang dominan ada 

dalam diri perempuan, namun dalam hal ini ditunjukan dalam  

karakter anak  laki-laki. Hal ini tentu bertolak belakang dengan 

prinsip ideologi yaitu sex role, yang mana sifat kasih sayang 

digambarkan dengan  laki-laki yang begitu menampilkan 

kerinduannya kepada seorang ibu, yang dalam hal ini digambarkan 

dengan berterian menyambut ibunya yang telah meninggalkannya 

selama 4 hari karena pekerjaan. 

 

Artikel 11. Edisi 30 November 2017 

    Judul Kupu - Kupu Aira 
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PERTAMA  REALITAS 

 “kita buat kupu kupu sendiri, ya” kata ayah keesokan 

harinya. 

Ayah menganguk. Ternyata , ayah sudah menyediakan 

semua bahan untuk membuat kupu kupu. 

 “nanti aira boleh mewarnai kupu kupu dengan warna 

kesukaan aira. Setelah benar kering, nanti kita masukkan 

dalam bingkai kata,” ujar ayah sambal tersenyum. 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Karakter  : laki laki dalam sosok ayah 

 Narasi 

Pertama  Sosok ayah yang kreatif, yang digambarkan 

dengan ajakannya untuk membuat prakarya kupu-kupu 

sendiri dengan  mempersiapkan semua kebutuhan dan bahan 

untuk membuat kupu- kupu bersama anak perempuannya. 

Kedua  Sosok ayah yang demokratis, yang digambarkan 

dengan memberikan kebebasan kepada anak perempuannya 

untuk mewarnai kupu kupu sesuai dengan warna 

kesukaannya. 

 Seting 

Pertama : di meja ruang tamu rumah Aira 

Kedua :   di meja ruang tamu rumah Aira 

Lokasi tersebut adalah lokasi di dalam rumah Aira, dan ayah 

digambarkan sosok yang tahu dan mengenal dengan pasti sudut 

rumahnya. Sehingga sosok ayah disini memilihkan sifat yang 

perhatian. Hal ini digambarkan dengan pemilihan tempat yang 

nyaman untuk menyiapkan semua bahan-bahan dalam membuat 

prakarya kupu-kupu yaitu di meja ruang tamu. 

 IDEOLOGI 

            Elemen yang ditemukan dalam representasi adalah sosok 
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laki laki yang kreatif, demokratis, dan perhatian. Tampilan sosok 

kreatif dan demokratis ini muncul sebagai bagian dari komponen 

psikologis yang melekat dalam diri laki-laki sebagai salah satu 

ideologi patriarki yaitu temperamen. Gambaran temperamen yang 

melekat pada stereotype sifat seharusnya yang dimiliki laki-laki 

yaitu kuat, cerdas, dan efektif.  Dalam gambaran temperamen yang 

disampaikan Miller, termasuk juga ada didalamnya sifat cerdas, 

dimana sosok laki-laki digambarkan secara dominan memberikan 

ide secara kreatif kepada anak perempuannya Aira untuk membuat 

prakarya kupu-kupu sendiri dengan  mempersiapkan semua 

kebutuhan dan bahan untuk membuat kupu- kupu bersama anak 

perempuannya 

            Tampilan sifat demokratis juga muncul dalam kharakter 

anak laki-laki. Dalam hal ini domokratis tersebut muncul dalam 

dialog yang menggambarkan sosok laki-laki dalam memberikan 

kebebasan kepada anak perempuannya untuk mewarnai kupu kupu 

sesuai dengan warna kesukaannya. Demokratis ini, dalam ideologi 

patriarki yaitu temperamen yang disampaikan Miller, termasuk ada 

didalamnya sifat kuat dan efektif yang muncul dalam dialog, “nanti 

aira boleh mewarnai kupu kupu dengan warna kesukaan aira. 

Setelah benar kering, nanti kita masukkan dalam bingkai kata,” 

ujar ayah sambal tersenyum. 

           Tampilan sosok yang perhatian juga muncul dalam setting. 

Sosok laki-laki yang perhatian digambarkan dengan pemilihan 

tempat yang nyaman untuk menyiapkan semua bahan-bahan dalam 

membuat prakarya kupu-kupu yaitu di meja ruang tamu. Perhatian 

ini, merupakan bagian dari salah satu kategori Miller yaitu sex role. 

Dimana perhatian ini merupakan komponen sosiologis yang 

menunjukan gesture dan sikap yang dominan pada perempuan. 

Namun dalam hal ini sikap perhatian ditunjukan pada sosok laki-

laki, sehingga sangat bertolak belakang.   
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Artikel 12. Edisi 7 Desember 2017 

    Judul Gara-Gara Tinutuan 

PERTAMA  REALITAS 

 “tapi aku penasaran dengan tinutuan di kedai itu, huuu. 

Sepertinya enak, karena pengunjungnya selalu ramai,” sahut 

Rio. 

  “eh. . oh . .  ong . . enggak, pak. Saya Cuma nabrak pagar 

bambu ini, koq..” rio bangkit sambal berusaha menegakkan 

pagar bambu yang rubuh. 

 “maaf ,  pak.  Saya tidak sengaja tadi saya melamun”.  

 

KEDUA  REPRESENTASI 

 Karakter : Laki laki dalam sosok anak kecil bernama Rio 

 NARASI : 

Pertama  Sosok anak laki-laki yang memiliki rasa ingin 

tahu, yang digambarkan dengan sifatnya yang ingin 

merasakan tinutuan di kedai bundo yang menurutnya enak 

karena pengunjung yang ramai. 

Kedua  Sosok anak laki-laki yang ceroboh, ditunjukan 

dengan bersepeda namun melamun sehingga menabrak 

pagar bambu hingga roboh. 

Ketiga  Sosok anak laki-laki yang bertanggung jawab. 

Yang digambarkan dengan mau mengakui kesalahnnya 

dengan minta maaf dan bertangung jawab membantu 

memperbaiki pagar bambu yang dia robohkan. 

 Setting : 

Pertama  dirumah Rio 

Kedua  di depan rumah pak Kus 
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Ketiga  di depan rumah pak Kus 

Ketiga lokasi tersebut saling berurutan, dimana lokasi 

pertama, kedua, atau ketiga berada dalam lokasi yang berdekatan 

dan satu waktu yang berurutan. Ini ditunjukan dalam sosok anak 

laki-laki yang memiliki rasa ingin tahu, yang mana dia segera 

bergegas mengayun sepeda menuju kedai bundo karena ingin 

merasakan tinutuan yang menurutnya enak karena pengunjung yang 

ramai. Namun karena  kecerobohannya, yang digabarkan dengan 

bersepeda sambil melamun sehingga menabrak pagar bambu hingga 

roboh. Dalam urutan lokasi yang ketiga, ini menunjukan sosok anak 

laki-laki yang bertanggung jawab yang digambarkan dengan dia 

segera mendatangi rumah yang pagarnya telah dia robohkan dengan 

mau mengakui kesalahnnya dengan minta maaf dan bertangung 

jawab membantu memperbaiki pagar bambu yang dia robohkan. 

KETIGA IDEOLOGI 

Elemen yang ditemukan dalam representasi adalah sosok 

laki-laki yang memiliki rasa ingin tahu, bertanggung jawab, dan 

ceroboh. Rasa ingin tahu dan tanggung jawab ini muncul sebagai 

bagian dari komponen psikologis yang melekat dalam diri laki-laki 

sebagai salah saru kategori dalam ideologi patriarki yaitu 

temperamen. Hal ini memberikan kategori stereotype kepada laki-

laki yaitu kuat, cerdas, agresif yang terwujud dalam dorongan untuk 

bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dia lakukan 

dengan mau mengakui kesalahnnya dengan minta maaf dan 

bertangung jawab membantu memperbaiki pagar bambu yang dia 

robohkan. 

Dalam gambaran temperament yang disampaikan Miller, 

termasuk didalamnya sifat agresif. Hal ini nampak dalam gambaran 

sosok anak laki-laki yang memiliki rasa ingin tahu. Hal ini sejalan 

dengan prinsip ideologi temperament, yang memberikan kategori 

stereotype kepada laki-laki yang ditampilan sifat agresif dalam rasa 

keingintahuan yang cukup besar untuk merasakan tinutuan di kedai 
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bundo yang menurutnya enak karena pengunjung yang ramai 

Tampilan sosok yang ceroboh, menjadi bertolak belakang 

dengan komponen psikologis yang melekat dalam diri laki-laki 

sebagai ideologi patriarki yaitu temperamen. Hal ini digambarkan 

dengan bersepeda namun melamun sehingga menabrak pagar 

bambu hingga roboh. Hal ini bertolak belakang dengan stereotype 

laki-laki yang kuat, dan cerdas. 

 

B. Pembahasan 

 

Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian ini adalah bagaimana representasi laki-laki dalam majalah bobo. 

Representasi secara umum menunjukkan ada dua tipe tampilan melalui media, yaitu 

bagaimanan sesuatu sebaiknya ditampilkan dan bagaimana kemudian tampilan tersebut 

dikelola oleh media. (Eriyanto, 2009: 113-115). Fiske menambahkan bahwa ideologi pada 

suatu tampilan representasi tidak bisa dilepaskan, bahkan sering mempengaruhi tanpa 

adanya unsur kesengajaan. 

Dalam masyarakat kita, peran jender laki-laki dan perempuan lebih banyak 

mengikuti ideologi patriarki. Millet menunjukkan, ideologi patriarki terpelihara dengan 

baik dalam masyarakat, baik tradisional maupun modern. Keluarga sebagai unit terkecil 

dalam masyarakat, menjadi pihak yang turut melestarikan penguatan ideologi. Ideologi 

patriarki sendiri, oleh Millet ditampilkan dalam tiga kategori, yaitu kategori temperamen, 

sex role, dan status. Ketiga kategori dalam ideologi patriarki yang disampaikan Millet 

tersebut, menunjukkan dengan jelas dikotomi antara laki-laki dan perempuan.(Alfian, 

2016:33-34) 

Berdasarkan analisa yang dilakukan tim penelitian, dengan menggunakan analisa 

isi representasi dari John Fiske beserta didukung pengertian ideologi patriari, maka 

ditemukan bahwa dari artikel-artikel yang dianalisa, tampilan representasi laki-laki dalam 

majalah Bobo, ditampilkan dalam 2 sisi. Sisi yang pertama sesuai dengan ideologi 

patriarki terutama pada kategori temperamen, sementara di sisi lain, majalah Bobo 

berusaha menunjukkan penyeimbang, dimana representasi laki-laki ditampilkan tidak 
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sejalan dengan ideologi patriari. Namun demikian, tetap saja tampilan sesuai dengah 

ideologi patriarki jauh lebih mendominasi tampilan sosok laki-laki dalam majalah Bobo. 

Artikel dalam majalah Bobo yang dianalisis menampilkan lebih dominan pada 

representasi sosok laki-laki sesuai ideologi patriarki, terutama pada kategori temperamen 

dimana ditampilkan laki-laki yang pintar, memimpin dan kuat, sebagai pencetus dan 

penentu keputusan, dan menjadi pihak yang terdepan bertanggung jawab dalam tiap 

langkah yang diambil. Namun demikian pada dua artikel ditemukan penggambaran yang 

menunjukkan sisi inferior yang dipengaruhi posisi dalam hirarki keluarga. Tampilan 

inferior disini muncul lebih karena sesuatu yang tidak bisa dirumahnya sebagai seorang 

prbadi dan menjadi anggota dalam keluarga, sehingga mau tidak mau kondisi tersebut 

harus diterimanya, karena dia adalah sosok anak atau adik dalam keluarga tersebut, 

mengingat budaya di Indonesia hal ini dikaitkan dengan sopan santu dan tata krama sosial. 

Tampilan patriarki yang ditampilkan lebih pada kategori temperamennya dan 

statusnya dalam satu kelas sosial. Kondisi ini secara umum sesuai dengan peran sosial 

laki-laki dalam budaya di indonesia yang menganut ideologi patriarki. Kenyataan ini 

membawa pada penyadaran, bahwa mengakarnya budaya patriarki sulit untuk benar benr 

dihapuskan, jika  mulai dari majalah anak-anak yang memberikan pemahaman dasar pada 

anak tentang realita sosial telah turut menanamkan ideologi patriarki. Sehingga seolah 

peran sosial telah ditetapkan dari awal, bagaimana idealnya laki-laki harus menampilkan 

dirinya, yang tentu saja sesuai dengan budaya patriarki. Sementara laki-laki yang tidak 

sesuai tampulannya dengan budaya patriarki seolah salah dan akan sulit mendapatkan 

penerimaan di masyarakat. Representasi tampilan laki-laki yang ditemukan dalam 

penelitian ini, makin mempersempit celah seseorang untuk tampil sesuai dengan karakter 

dirinya sendiri. Konsep diri seseorang secara tidak langsung diatur oleh tekanan sosial 

yang muncul dari representasi ideal diri yang muncul melalui media. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil analisa menunjukkan kebenaran bahwa, ideologi patriarki sedikit banyak 

masih mengendalikan tampilan yang ada pada artikel cerita pendek pada majalah Bobo. 

Laki-laki direpresentasikan masih dominan pada tampilan sosok yang pintar, memimpin 

dan kuat, sebagai pencetus dan penentu keputusan, dan menjadi pihak yang terdepan 

bertanggung jawab dalam tiap langkah yang diambil. 

Meskipun demikian, pada beberapa bagian artikel juga ditampilkan gambaran 

laki-laki yang berlawanan dengan bagaimana seharusnya laki-laki ditampilkan dalam 

ideologi patriarki. Namun demikian, tampilan yang berlawanan ini muncul karena karakter 

yang ada terikat ada hirarki hubungan keluarga, yang berada pada posisi harus menurut 

dan mengikuti. Posisi yang harus dijalankan dan tidak bisa ditampilkan secara berbeda 

opada artikel tersebut. Mengingat bagaimana aturan, budaya, norma dan nilai yang berlaku 

di keluarga juga telah memiliki aturan sosial yang tak tertulis terkait sopan santun dan 

etika berperilaku. 

Tampilan yang muncul dalam majalah bobo terkait laki-laki ini, memang tidak 

bia dihindari mengingat majalah Bobo sendiri lahir dan besar ditengah budaya patriarki 

yang mengakar kuat. Pengelola majalah itu sendiri, dalam pemikirannya juga telah diikat 

oleh ideologi patriarki termasuk juga masyarakat yang membacanya.  

Namun demikian kesadaran akan kesimpulan tampilan laki-l;aki dalam majalah 

Bobo ini, hendaknya memberikan penyadaran pada pembaca dan pengelola majalah anak 

anak, bahwa majalah anak-anak melalui konten yang disajikan mampu memberikan 

pemahaman dasar pada anak tentang tekanan tuntutan peran sosial, yang dihadapi, yang 

dipengaruhi ideologi patriarki. Peran sosial seakan – akan telah ditetapkan dari awal, dan 

bagi laki-laki yang tidak sesuai tampilan dan peran sosialnya dengan tuntutan dalam 

ideologi patriarki seolah akan mengalami kesulitan di masyarakat. Anak - anak dalam 

proses tumbuh kembangnya akan sulit untuk tampil sesuai dengan karakter dirinya sendiri.  
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B. Saran 

1. Bagi Pembaca 

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan bagi pembaca, terutama yang bergerak 

di bidang literasi media, bahwa konten dalam media, yang ditujukan kepada anak-

anak juga hendaknya diawasi. Agar mendorong anak untuk benar – benar bisa 

tumbuh menjadi pribadi yang sesuai keinginan dan harapannya sendiri. Agar segala 

potensi yang ada bisa dikembangkan dengan maksimal. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini, kiranya bisa digunakan sebagai dasar penelitian 

terkait pemahaman anak-anak misal denga analisa resepsi. Atau bisa pula dilakukan 

penelitian mengenai makna dibalik segala tampilan kontennya, dengan 

menggunakan analisa semiotika. 
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