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Dongengan Tentang Media Bagi Anak-Anak Parangkusumo

B
ulan ini adalah 
bulan literasi bagi 
mahasiswa jurusan 

Ilmu Komunikasi, Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY). Salah satu kelompok 
yang melakukannya 
adalah kelompok yang 
beranggotakan Faris, Wahyu, 
Septi, Triana, Ipin, Idris,
Sulton, Heldi, dan Hasfi. Tema 
yang mereka angkat yakni, 
Dongengan Tentang Media 
Bagi Anak-Anak di Lingkungan 
Prostitusi Parangkusumo 
dilaksanakan pada Sabtu 
(17/12/2016) di sebuah 
bangunan kosong milik dinas 
pariwisata yang dipakai 
menjadi Sanggar Belajar 
Kuncup Melati Mandiri.

Tepat pukul 13.00 WIB, MC 
membuka kegiatan Literasi 
Media, yang dilanjutkan 
dengan pemaparan sambutan 
pertama dari Ketua kelompok. 
Sambutan kedua dituturkan 
oleh pihak sanggar, yang 
diwakili Ibu Dessy. Literasi

Media dimulai dengan 
menonton film animasi 
berjudul, The Secret Life of 
Pets. Film ini berdurasi sekitar 
1 jam 27 menit di mana 
menampilkan bagaimana 
kehidupan hewan peliharaan, 
juga perselisihan antara 
hewan peliharaan dengan 
hewan liar jalanan.

Adapun peserta yang 
terlibat dalam kegiatan ini

terdiri dari anak anak sekitar 
daerah pesisir Parangkusumo, 
Bantul, dengan jumlah 
keseluruhan peserta 
mencapai 21 orang anak yang 
rata-rata berumur 6-12 tahun. 
Antusiasme mereka besar 
sekali dalam menyaksikan film 
tersebut hingga selesai.

Setelah pemutaran film 
selesai kemudian dilanjutkan 
dengan kuis sesi pertama,

di mana pertanyaannya 
berkaitan dengan cerita 
dalam film, dan pertanyaan 
tentang sisi positif dan 
negatif dalam film The 
Secret Life of Pets. Suasana 
semakin panas ketika 
audiens mulai berebut 
untuk bisa menjawab. 
Kemudian kami memilih 
beberapa dari mereka, dan 
mereka menjawab tentang 
pertanyaan. Pada sesi ini 
jawaban anak-anak masih 
berkisar pada pada adegan 
cerita yang mereka lihat, dan 
menganggap karakter dalam 
film hanya berkelahi, dan "si 
jahat" juga "si baik".

Setelah pemutaran film dan 
kuis sesi pertama tersebut 
selesai, peserta dalam kelas 
dibagi menjadi tiga kelompok. 
Dalam tiap kelompoknya 
akan diisi oleh enam sampai 
tujuh anak untuk kemudian 
dipandu oleh dua mahasiswa 
yang akan memberikan 
materi literasi di luar kelas.

Anggota kelompok tersebut I 
kemudian diajak berinteraksi 
atraktif yang dimulai dengan 
pemandu mendongengkan 
cerita dari film tersebut 
dengan bahasa yang lebih 
ringan. Kemudian dilanjut 
dengan memberitahukan 
sisi positif dan negatif dari 
sebuah film dengan metode 
mendongengkan yang 
diselingi dengan permainan.

Di akhir acara ini, kami 
sangat tercengang ketika 
anak-anak mengajukan 
jawaban-jawabannya. Muncul 
banyak jawaban yang 
secara keseluruhan selaras 
dengan materi yang telah 
disampaikan. Ini menunjukkan 
bahwa secara tidak langsung, 
mereka mendengarkan 
dan memahami dengan 
baik materi yang telah 
disampaikan sebelumnya.
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