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“Life itself is the most wonderful fairy tale.”

Hans Christian Andersen 

S
uatu ketika saya menonton salah satu episode dalam serial Sex and The City yang dibintangi 
oleh Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, dan Cynthia Nixon. Dalam cerita itu, 
tokoh Charlotte terlihat depresi menanti pasangan sempurna yang selalu ia impikan. Ia meng-

andaikan dirinya seperti seorang Putri yang menunggu diselamatkan sang Pangeran yang menung-
gang kuda putih. Apa yang dialami Charlotte membuat tokoh Carrie menuliskannya dalam kolom 
yang diasuhnya di koran New York. Sebuah pertanyaan pun lantas dilontarkan Carrie, “Do women 
really want to be rescued?”.

Sepenggal adegan itu lantas membuat saya berpikir mengenai efek dongeng selama ini dan me-
mutuskan meneliti tentang dongeng khususnya dongeng Putri Salju. Dongeng ataupun cerita rakyat 
telah menjadi warisan yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Selama berabad-abad, 
cerita rakyat dan dongeng-dongeng itu terus hidup dan tanpa sadar telah memberi pengaruh yang 
kuat, khususnya dalam membentuk kepribadian seorang anak. 

Walaupun penceritaan dongeng terus-menerus dilakukan, namun masih jarang yang menaruh 
perhatian terhadap latar belakang hadirnya sebuah dongeng. Dongeng ataupun cerita rakyat lahir 
berdasarkan kondisi sosial – budaya dalam suatu masyarakat. Bila ada sebuah budaya atau nilai yang 
dominan maka tanpa disadari masyarakat tersebut akan menuangkannya dalam bentuk dongeng dan 
cerita rakyat tersebut.
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vi Feminisme dalam Dongeng

Sebagai media komunikasi, dongeng-dongeng ini pun telah menjadi wacana untuk me-
langgengkan kekuasaan khususnya budaya patriarki dalam masyarakat. Dalam buku ini ditekankan 
bagaimana sebuah dongeng telah memosisikan perempuan sebagai sosok yang lemah dan mem-
berinya dunia khayal untuk sepakat bahwa sosok laki-laki merupakan sosok superpower yang akan 
menyelamatkannya. 

Hadirnya buku ini merupakan jawaban bagi pertanyaan banyak perempuan mengapa tanpa sa-
dar mereka menantikan “pangeran” yang akan memberinya kebahagiaan. Apa yang ada dalam buku 
ini merupakan hasil penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 
dan model analisis wacana Sara Mills yang digunakan untuk melihat posisi subjek-objek serta posisi 
pembaca terhadap teks-teks dimana perempuan menjadi nyawa dari teks tersebut. Tujuan adanya 
buku ini untuk berbagi pengetahuan kepada semua orang dan kiranya buku ini dapat memberikan 
manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Proses penyelesaian penelitian ini cukup panjang dan saya ingin mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah terlibat didalamnya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kris-
tus yang menganugerahkan kasih-Nya dalam hidup saya. Untuk dukungan dari kedua orang tua saya 
yang tak terkira, Karolus Nabus dan Mesye Sahetapy. Bagi seluruh dosen jurusan Ilmu Komunikasi, 
FISIP, Universitas Hasanuddin, terutama dosen pembimbing saya: Bapak Dr.Muh.Iqbal Sultan,M.
Si. dan Bapak Muliadi Mau, S.Sos,M.Si serta ketua jurusan Ilmu Komunikasi, Bapak Dr.Muhammad 
Farid, M.Si. 

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rohini Chowdhury sebagai narasumber dalam 
penelitian ini. Ia adalah seorang story teller yang luar biasa. Untuk Anwar Jimpe Rachman, beribu 
terima kasih saya ucapkan dalam membantu menyunting naskah buku ini. Terakhir, terima kasih 
kepada pihak Graha Ilmu, yang telah menerbitkan dan mempublikasikan buku ini. 

Tidak terkecuali Anda yang telah membaca buku ini. Percayalah, tidak secara kebetulan anda 
membeli atau membacanya. 

April 2013

Penulis
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D
ongeng telah menjadi bagian dalam proses pendidikan yang diperkenalkan sejak usia dini. 
Dongeng digunakan sebagai media komunikasi dari orangtua kepada anak-anaknya untuk 
mendidik dan menghibur. Dongeng-dongeng yang diceritakan atau dibacakan itu mem-

berikan pesan-pesan moral bagi perkembangan perilaku anak. Berbicara tentang dongeng, maka 
tidak dapat melepaskannya dari folklor. Yadnya (dalam Endraswara, 2009; 27) menjelaskan bahwa 
folkor merupakan bagian kebudayaan yang bersifat tradisional, tidak resmi (unoffi cial), dan nasional. 
Folklor mencakup semua pengetahuan, tingkah laku, dan kebiasaan.

Dongeng merupakan salah satu dari bagian folklor selain mite (mitos) yang didefenisikan oleh 
Poerwadarminto (dalam Handajani, 2008:13) sebagai cerita tentang kejadian zaman dahulu yang 
aneh-aneh atau cerita yang tak terjadi. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan walaupun ba-
nyak juga melukiskan tentang kebenaran, berisikan pelajaran (moral), bahkan sindiran. Pengisahan 
dongeng mengandung harapan-harapan, keinginan-keinginan, dan nasihat baik yang tersirat maupun 
tersurat.1 

Oleh karena keselarasan antara folklor dan dongeng maka dapat dikatakan bahwa dongeng 
merupakan produk budaya yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Mitos-mitos itu dapat mirip 
satu dengan yang lain, karena adanya yang disebut Carl Gustav Jung sebagai kesadaran bersama 
yang terpendam pada setiap umat manusia yang diwarisinya secara biologis (Rafi ek, 2012:55). Itu-
lah sebabnya tema-tema dongeng yang sama bisa bermunculan di berbagai tempat dan masa yang 
berbeda. Kita dapat menemui tema putri diselamatkan pangeran, kurcaci, orang tua bijaksana, dan 
sejumlah tema lainnya, muncul secara berulang di berbagai tempat dan sepanjang rentang masa.

1 (http:// awanadec. wordpress.com/2011/05/13/dongeng-sebagai-media-belajar/) [diakses pada 31 Oktober 2012 pukul 
22.11 WITA.)]
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Keberadaan dongeng di tangan penikmatnya ditentukan oleh cara penyebarannya. Ada dua 
cara penyampaian dongeng. Pertama, dongeng tersebut diceritakan secara lisan secara turun-te-
murun. Kedua, dongeng menjadi produk dari media massa karena penyebarannya secara masif serta 
model komunikasinya yang menggunakan pola alir satu tahap (one step fl ow), yakni model komu-
nikasi yang menyatakan bahwa pesan yang disampaikan melalui media massa bersifat langsung dan 
segera. Pesan dapat langsung diterima oleh khalayak dalam satu langkah. Artinya jika orangtua mem-
berikan buku dongeng kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya dapat langsung membaca atau 
dengan kata lain segera diterpa oleh pesan. Melalui kedua cara penyebarannya ini, dongeng telah 
menjadi media komunikasi dalam menyampaikan pesan. 

Hadirnya dongeng di tangan pembaca saat ini merupakan hasil olahan dari media massa. 
Surat kabar, buku-buku, radio, televisi, fi lm, internet, majalah, tabloid, dan lain sebagainya disebut 
sebagai media massa (Nurudin,2007:5). Selanjutnya Joshua Meyrowitz (dalam Littlejohn 2009; 407) 
menggambarkan tiga metafora yang mewakili berbagai sudut pandang tentang media. Metafora yang 
pertama adalah “media sebagai vessel” yaitu gagasan bahwa media adalah pembawa pesan (content) 
yang netral. Metafora yang kedua adalah “media sebagai bahasa” yaitu masing-masing media me-
miliki unsur-unsur struktural atau tata kalimat, seperti sebuah bahasa. Metafora yang ketiga adalah 
“media sebagai lingkungan”. Metafora ini ada oleh gagasan bahwa kita hidup dalam lingkungan yang 
penuh dengan berbagai informasi yang disebarkan oleh keberadaan media. 

Dongeng-dongeng tersebut dikemas kedalam bentuk buku cerita bergambar, fi lm-fi lm animasi, 
dan dalam bentuk pernah-pernik. Lewat tokoh-tokoh dongeng itu hadirlah peran-peran yang menjadi 
sosok panutan bagi anak-anak. Dongeng yang disebarluaskan lewat media massa telah memberikan 
pengaruh pada tataran kognitif, afektif, bahkan behavioral. Dongeng-dongeng yang dibacakan terse-
but rupanya telah tinggal dan menetap dalam pikiran anak-anak yang dapat dibawanya hingga de-
wasa. Penulis dapat melihat antusiasme anak-anak dengan beberapa tokoh dongeng populer dunia, 
seperti Putri Salju (Snow White), Putri Tidur (Sleeping Beauty), Cinderella, Si Cantik dan Si Buruk 
Rupa (Beauty and The Beast), serta Rapunzel yang dapat dijumpai dalam bentuk kaset dvd, peralatan 
alat tulis, pernah-pernik, bahkan lukisan-lukisan para tokoh tersebut di dinding taman kanak-kanak. 

Dongeng sebenarnya menanamkan banyak hal, mulai dari benar-salah, pantas-tidak pantas, 
baik-buruk, dan sebagainya. Nilai yang ditanamkan melalui dongeng saat kita masih kanak-kanak 
sangat mungkin terbawa hingga dewasa. Nilai ini kemudian menjadi dasar bagi peran kita dalam 
masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa dongeng adalah salah satu 
alat untuk mempengaruhi pembaca lewat proses ketidaksadaran yang kemudian dianggap sebagai 
kewajaran.

Menurut Weiss (dalam Rakhmat 2005; 234) Keadaan ini disebabkan faktor-faktor yang mem-
pengaruhi intensitas rangsangan emosional pada pesan media massa seperti suasana emosional 
(mood), skema kognitif, suasana terpaan, presdisposisi individual, dan tingkat identifi kasi khalayak 
dengan tokoh dalam media massa. Oleh sebab itu, saat beranjak dewasa, banyak perempuan dalam 


