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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

       Perkembangan teknologi pada masa kini menciptakan kemudahan 

masyarakat dalam mengakses informasi. Dalam hal ini media massa dan 

internet semakin mudah untuk digunakan dan dijangkau masyarakat. Media 

massa merupakan alat yang dapat digunakan sebagai komunikasi yang 

berguna untuk menyebarkan pesan secara cepat dan menyeluruh kepada 

pembaca secara meluas. Media massa ini memiliki kelebihan lain 

dibandingkan dengan komunikasi jenis lain yakni media massa dapat 

mengatasi hambatan ruang dan waktu. Selain itu media massa juga dapat 

menyebar luaskan pesan dalam waktu yang singkat. Sehingga untuk 

menyebarkan informasi, lebih efektif apabila menggunakan media massa yang 

dapat mengubah pendapat, sikap, dan perilaku komunikasi.1 Walaupun saat ini 

bentuk dari media massa telah banyak berubah dalam bentuk digital, pada 

umumnya media massa merujuk pada pernyataan Biagi yakni istilah untuk : 

(1) Surat Kabar, (2) Buku, (3) Rekaman, (4) Majalah, (5) Film, (6) Radio, (7) 

Internet, dan (8) Televisi.2 

 Media massa berfungsi sebagai bagian dari komunikasi massa yaitu 

sebagai fungsi pendidikan, informasi, dan persuasi. Beragamnya fungsi dari 

media massa ini dapat merubah kepercayaan, perilaku, dan sikap berdasarkan 

                                                     
1
 Kompasiana, Jum’at, 26 Juni 2015, 09:42 WIB: Pengertian Media Massa, dalam 

https://www.kompasiana.com/nur.amalina22/550069dfa333115c73510b26/pengertian-media-

massa, diunduh 16 September 2020 pukul 15:30.  
2
 Leadya Raturahmi, 2018, Perilaku Penggunaan Media Massa Pada Masyarakat Perdesaan, Jurnal 

Riset Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2018, hal 214 

https://www.kompasiana.com/nur.amalina22/550069dfa333115c73510b26/pengertian-media-massa
https://www.kompasiana.com/nur.amalina22/550069dfa333115c73510b26/pengertian-media-massa
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dari apa yang diterima dari media massa. 3 Media massa yang paling banyak 

digunakan adalah media cetak ataupun media elektronik. Mulai dari orang 

dewasa maupun anak-anak merupakan generasi yang tidak dapat dipisahkan 

dari media cetak maupun internet. 

 Cerita Anak seperti yang didefinisikan oleh Lunkens merupakan sebuah 

cerita dimana didalamnya mendeskripsikan atau menceritakan tentang 

gambar-gambar dan binatang-binatang ataupun manusia dan lingkungan.4 

Definisi cerita anak oleh Nurgiyantoro ialah cerita yang didalamnya anak 

menjadi pemeran utama sebagai subyek dan menjadi fokus utama anak. 5 Jadi 

dapat disimpulkan bahwa cerita anak merupakan cerita yang didalamnya 

mengisahkan suatu peristiwa dilihat dari sudut pandang atau kacamata anak 

sebagai pembaca. Cerita anak sendiri memiliki beberapa genre dimana genre 

tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan anak untuk menuju 

kedewasaan. Menurut Rebecca Lukens genre cerita anak diantaranya yaitu 

Realisme, Fiksi Formula, Cerita fantasi, Sastra Tradisional, Puisi, dan 

Nonfiksi. 

  Konsumsi cerita anak oleh anak-anak memberikan banyak keuntungan. 

Pada saat anak-anak membaca cerita anak, anak tentunya tidak akan kesulitan 

dalam memahami isi dari cerita tersebut. Oleh karena itu, adanya cerita anak 

dapat menumbuhkan minat dan kebiasaan anak untuk gemar membaca. 

Dengan demikian, aktivitas membaca akan menjadi aktivitas yang digemari 

                                                     
3
 Ibid. 

4
 Kumpulan Karya Tulis Ilmiah, 3 Maret 2013, Pengertian Cerita Anak, dalam 

https://tugasakhiramik.blogspot.com/2013/03/pengertian-cerita-anak.html, diunduh 20 September 

2020 pukul 20:30. 
5
 Ibid. 

https://tugasakhiramik.blogspot.com/2013/03/pengertian-cerita-anak.html
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dan disukai oleh anak-anak sehingga anak dapat terlatih untuk 

mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya dengan kata-kata 

secara tulisan ataupun lisan dan anak akan banyak memiliki kosakata.6 

Menurut survey yang telah dilakukan oleh ahli anak dijelaskan bahwa masa 

perkembangan anak paling banyak belajar dengan cara melihat dan 

mendengar apa yang ada disekitarnya kemudian mempraktekkannya.
7
 

 Adanya buku cerita anak, anak akan mendapatkan pengalaman baru untuk 

meningkatkan kemampuan serta keterampilan anak dalam menulis. Dalam 

buku cerita anak memiliki daya tarik tersendiri bagi anak karena buku cerita 

anak umumnya bergambar sehingga menarik anak untuk membaca dan 

memperhatikan apa yang ada pada buku tersebut. Apabila anak-anak banyak 

membaca cerita anak, maka dapat mendorong anak untuk menumbhkan 

imajinasi dan fantasinya. 8 Melalui cerita yang dibaca oleh anak akan 

mengasah cara berfikir anak serta logika anak melalui urutan kejadian yang 

terdapat dalam cerita tersebut. Anak juga akan belajar memahami alur serta 

urutan kejadian yang ada pada cerita tersebut sehingga dapat memahami 

mengenai hubungan antar peristiwa baik yang diperankan oleh tokok\h 

antagonis ayaupun protagonis. Dengan membiasakan anak untuk membaca 

akan menanam, memupuk, dan mengembangkan apresiasi anak untuk gemar 

                                                     
6
 Rady Widi Prayoga, Heri Suwignyo, Titik Harsiati, 2017, Peningkatan Keterampilan Menulis 

Cerita Narasi Melalui Penerapan Program Literasi Berbantuan Media Buku Cerita Anak Pada 

Siswa SD, Jurnal Pendidikan, Vol.2, No.11, November 2017, hal 1500 
7 Siti Fadjryana Fitroh & Evi Dwi Novita Sari, 2015, Dongeng Sebagai Media Penanaman Karakter 
Pada Anak Usia Dini, Jurnal PG-PAUD Trunojoyo, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, hal 97.  
8 Ibid. 
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membaca guna menunjang perkembangan kemampuan diri. 9  

 Lingkungan yang berada pada sekitar anak-anak sangat menentukan 

bagaimana anak akan tumbuh nantinya. Pembentukan karakter kepada anak 

tidak dapat dilakukan secara instan, tentunya membutuhkan waktu dan 

pembiasaan. Apabila dengan membiaskan diri atau mencontohkan anak untuk 

senang membaca maka anak akan terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan mengenalkan cerita anak kepada anak. 

Dongeng yang merupakan salah satu genre cerita anak dapat membantu anak 

untuk mengasah cara berfikir dan karakter dalam berperilaku. Definisi 

dongeng berdasarkan Pusat Bahasa merupakan sebuah cerita dimana cerita 

tersebut tidak benar-benar terjadi atau biasa disebut dengan cerita bohong. Di 

dalam dongeng terdapat unsur intrinsik salah satunya adalah terdapat amanat 

atau pesan moral yang terkandung didalamnya.10  

 Dengan adanya pesan moral yang memiliki nilai budi pekerti yang ada di 

dalam dongeng, maka dongeng dapat dijadikan sebagai media untuk 

membentuk karakter anak. Dibalik eksistensi dongeng yang banyak dibaca 

oleh anak saat ini, perlu juga dipikirkan mengenai apa dan siapa yang 

membaca dongeng tersebut Banyak sekali anak-anak yang menjadi konsumen 

cerita anak khsusnya dongeng. Dibalik sisi positif yang sangat banyak dari 

konsumsi dongeng, terdapat pula dampak negaif yang dapat timbul saat anak 

mengkonsumsi dongeng. Seperti cerita atau penokohan yang terdapat dalam 

                                                     
9
 Burhan Nurgiyantoro, 2018, Sastra Anak : Pengantar Pemahaman Dunia Anak, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, hal 38.  
10

 Zakia Habsari, 2017, Dongeng Sebagai Pembentuk Karakter Anak, Jurnal Kajian Perpustakaan 

dan Informasi, Vol 1, No 1, April 2017, hal 22.  
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dongeng seringkali menjadi contoh bagi anak untuk berperilaku, termasuk 

cerita yang terdapat unsur kekerasan.  

 Anak-anak yang membaca dongeng tersebut harus mendapatkan 

perlindungan hukum, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 yang 

menyebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak 

diperdagangkan”. Selanjutnya yang mengatur tentang mengenai perlindungan 

terhadap konsumen didefinisikan dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan 

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.  

 Pengertian anak berdasarkan pengetahuan umum yakni seseorang yang 

dilahirkan dari hubungan antara wanita dan pria. Sedangkan pengertian anak-

anak ialah seseorang yang masih dibawah umur tertentu serta belum dewasa 

dan belum kawin. Menurut R.A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda 

dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah 

terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.11 Menurut Kohn Locke yang dimaksud 

                                                     
11

 R.A Kosnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung : Sumur, hal 

113 
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dengan anak adalah seorang pribadi yang masih suci dan peka terhadap 

rangsangan yang ada dari lingkungan.12 Selain itu UNICEF mengartikan anak 

sebagai seseorang yang memiliki usia antara 0 sampai 18 tahun.13 Anak 

sebagai konsumen cerita anak memiliki hak untuk dilindungi yang harus 

dipenuhi oleh penerbit dongeng sebagaimana yang telah disebutkan pada 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2 

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  

 Hal tersebut juga merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pelaksaan Perlindungan Anak Pasal 2 huruf b yang menyebutkan bahwa” 

Pedoman pelaksanaan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk tumbuh kembang, yaitu 

memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan 

potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, 

aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi”.  

 Sudah sepantasnya baik masyarakat ataupun pemerintah juga negara 

melindungi hak anak termasuk dalam hal publikasi cerita anak yang 

substansinya tidak sesuai dengan batasan umur atau tidak sepantasnya 

                                                     
12

 Vilta Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, 2018, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam 

Perlindungan Anak, Sleman: Deepublish Publisher, hal 30.  
13

 Ibid. Hal 13. 
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diterima oleh anak-anak, sebagaimana yang diatur dalam diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 67A  bahwa 

"Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan 

mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur 

pornografi".  

 Anak memiliki hak untuk mendapatkan bacaan yang bersifat mendidik 

bagi anak tersebut seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak juga menjelaskan hak-hak anak pada Pasal 4 menyebutkan 

“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya 

dalam perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat (1) 

juga menyebutkan “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat bakat”. 

Dalam pemerolehan Naskah Buku Cerita Anak harus memenuhi syarat isi 

sebagaimana yang tedapat dalam pasal 42 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Namun pada kenyataannya banyak 

cerita anak salah satunya dengan genre dongeng ini memberikan bacaan yang 

tidak baik untuk perkembangan karakter anak. Selain itu, terdapat dongeng 

yang menampilkan gambar yang tidak layak dilihat oleh anak-anak karena 

dalam substansi dongeng tersebut mengandung unsur pornografi, ataupun 
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kekerasan, maupun unsur lain yang termasuk kategori perbuatan yang dilarang 

dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak.  

 Unsur-unsur yang tidak baik tersebut tentunya akan merusak 

perkembangan karakter anak, dan juga perilaku anak. Anak-anak cenderung 

akan menirukan apa yang ada diseitarnya termasuk apabila ia membaca cerita 

anak, tentunya anak akan mengikuti apa yang ada dalam cerita tersebut. Oleh 

sebab itu diperlukan publikasi cerita anak yang mengandung cerita dan nilai 

moral yang baik bagi pembentukan karakter anak nantinya. Salah satu 

contohnya yaitu dongeng berjudul Jaka Tarub dimana dalam cerita tersebut 

dikisahkan tentang bidadari yang sedang mandi di sungai kemudian terdapat 

seorang lelaki yang mengintip bidadari tersebut. Dalam ceita tersebut terdapat 

sisi negatifnya yakni anak aakan berfikir bahwa perbuatan mengintip 

merupakan hal yang biasa untuk dilakukan.  

 Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “HUKUM DAN KONSUMEN 

ANAK (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Cerita Anak)”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen 

cerita anak di Indonesia ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai konsumen cerita anak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijadikan sebagai 

penelitian awal yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu 

hukum pada umumnya, hukum perlindungan konsumen, dan ilmu 

pengetahuan di berbagai bidang lainnya. 

c. Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan hukum 

terhadap bacaan cerita anak untuk anak dibawah umur. 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan 

dan pemahaman bagi penulis mengenai perlindungan hukum 

tehadap anak yang membaca cerita anak. 
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b. Penelitian ini diharapkan bagi konsumen cerita anak agar 

mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak sebagai 

penikmat dan sebagai konsumen cerita anak  

 

E. Kerangka Pemikiran 

   Perlindungan anak sebagai konsumen cerita anak mengikuti bentuk-bentuk 

perlindungan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian 

ditambah dengan upaya perlindungan yang ada dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Merujuk dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang 

masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.14Pengertian anak menurut 

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “orang yang belum 

dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 

tidak boleh terlebih dahulu kawin”.  

 Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pengertian “anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

Bisma Siregar menyatakan bahwa masyarakat yang telah memiliki hukum 

tertulis memiliki batasan umur 16 tahun atau 18 tahun atau usia tertentu 

menurut perhitungan usia tersebut bukan termasuk golongan anak, namun 

                                                     
14 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 

25 
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termasuk sudah dewasa.15 Dari pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat 

disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun termasuk jua anak yang masih dalam kandungan serta 

belum menikah.  

 Pada dasarnya manusia termasuk subyek hukum yang dilindungi oleh 

Undang-undang, yang termasuk dalam manusia dapat dibedakan antara orang 

dewasa atau anak-anak yang dapat disebut dengan anak dibawah umur. Dalam 

penelitian ini anak merupakan pihak konsumen karena anak sebagai seseorang 

yang mengkonsumsi cerita anak. Pengertian konsumen sendiri telah dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yakni “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”  

 Anak dimana dalam penelitian ini sebagai konsumen cerita anak haruslah 

mendapat perlindungan hukum sebagai konsumen dikarenakan hal tersebut 

merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak sebagai warga negara 

Indonesia seperti yang ada dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukumI.” Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “setiap anak berhak untuk 

                                                     
15 Bisma Siregar, 1986, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta : 

Rajawali, hal. 105 
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dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.” 

 Anak sebagai konsumen cerita anak memiliki hak-hak sebagai konsumen 

seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : 

Hak konsumen adalah : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondusu dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

 Setiap anak sebgai konsumen cerita anak harus mendapat perlindungan 

hukum sebagai konsumen seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga menjelaskan 

mengenai perlindungan anak, yang menyatakan “perlindungan anak adalah 
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segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.”  

 Dalam pembuatan cerita anak didalamnya harus sesuai dengan yang ada 

dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem 

Perbukuan guna meminimalisir adanya penyimpangan dalam buku cerita anak. 

Dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (4) yang menyatakan “Pemerolehan Naskah 

Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi 

syarat isi.” Dalam Pasal 42 ayat (5) djelaskan “Syarat isi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: 

a. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; 

b. Tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau 
antargolongan; 

c. Tidak mengandung unsur pornografi; 

d. Tidak mengandung unsur kekerasan, dan/atau 

e. Tidak mengandung ujaran kebencian. 
 

 Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak juga menjelaskan bahwa anak harus mendapat perlindungan dari 

kekerasan seperti yang termuat dalam Pasal 15 huruf d yakni “Setiap anak 

berhak untuk memperoleh perlindungan diri dari : d. Pelibatan dalam 

peristiwa yang mengandung unsur kekerasan” serta dalam Pasal 76E yang 

menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 
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kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membuatkan 

dilakukan perbuatan cabul.”  

 Anak juga mendapatkan perlindungan dari perbuatan diskriminatif seperti 

yang disebutkn dalam Pasal 76A yaitu “setiap orang dilarang : a. 

Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak 

mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat 

fungsi sosialnya.” Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari pengaruh 

pornografi seperti dalam Pasal 67A yang menyatakan “Setiap orang wajib 

melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak 

terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.” Dalam Pasal 2 

huruf b Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pelaksanaan perlindungan anak dijelaskan bahwa 

“mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, 

eksploitasi dan diskriminasi, termasuk traffking,” 

F. Metode Penelitian  

      Metode Penelitian ialah sebagai cara kerja ilmiah untuk melaksanakan 

aktifitas penelitian, dengan mengikuti karakter obyek dan sifat 

keilmuan.16Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa 

metode, baik dalam melakukan penelitian, mengumpulkan data, sampai 

analisa datanya. Adapun metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan  
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 Nurul Qamar,dkk,2017, Metode Penelitian Hukum (Legal Reserch Methods), Makassar: CV. 

Social Politic Genius (SIGn), hal 2.  
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 Metode pendekatan pada penelitian ini didasarkan dari penelitian 

hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normatif) hal ini 

dikarenakan di dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai 

norma-norma tertulis yang diundangkan dan dibuat oleh pejabat yang 

berwenang.17 Ini dilakukan sebagai bentuk konsekuensi dari adanya 

pandangan bahwa hukum positif sebagai lembaga yang otonom yakni 

tidak ada hubungannya antara lembaga yang satu dengan yang lain.  

 Dengan demikian, hukum merupakan sistem yang mempunyai 

kemampuan untuk tumbuh, hidup, dan berkembang pada sistem 

hukum itu sendiri. 18 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam kehidupan 

bermasyarakat yakni khususnya dalam hal pengaturan Perlindungan 

Hukum terhadap Anak yang mengkonsumsi cerita anak.  

2. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis 

yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bermaksud untuk 

menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai perlindungan 

hukum terhadap anak-anak selaku konsumen cerita anak di Indonesia.  

 

 

 

                                                     
17

 Roni Hanitjo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

hal 13-14. 
18 Kornelius Benuf&Muhammad Azar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi I, Juni 

2020, hal 23-24.  
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3. Bentuk dan Jenis Data 

 Pada penelitian ini data yang digunakan bersumber dari data sekunder. 

Data sekunder yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang 

berupa Buku Cerita Anak yang beredar di Indonesia.  

4. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 

pengumpulan data-data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu 

dengan cara mencari, mendalami, mencatat, lalu menginventarisasi 

serta mempelajari data sekunder berupa buku cerita anak.  

5. Metode Analisis Data 

 Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis deduktif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan 

cara mendiskusikan maupun menafsirkan data yang diperoleh serta 

diolah berdasarkan norma hukum, doktrin  yang telah ada, sehingga 

dapat dibuktikan apakah cerita anak yang beredar di masyarakat 

melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penlulisan pada skirpsi ini terdisi dari empat bab 

dimana masing-masing bab memiliki titik berat yang berbeda namun dalam 

satu kesatuan yang saling melengkapi dan mendukung. Berikut diuraikan 
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sistematika penulisan dalam skirpsi ini sebgaia berikut : 

Bab I merupakan Pendahuluan yang didalamnya menjelaskan 

keseluruhan garis besar dari pola berfikir yang dituangkan secara jelas dan 

padat. Dalam bab Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.  

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang 

tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen, tinjauan umum tentang 

Perlindungan Anak, tinjauan umum tentang unsur-unsur cerita anak. 

Bab III berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan 

tentang hasil penelitian yaitu berbagai macam cerita anak dan perlindungan 

hukum anak sebagai konsumen cerita anak. 

Bab IV merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik 

dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam 

penulisan skripsi ini.  

 


