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Orangtua Perlu Mendampingi Saat Menonton 
 
Luh Putu Shanti Kusumaningsih S.Psi, M.Psi 
Dosen Fakultas Psikologi Unissula 
 
Film horor sebaiknya tidak dianjurkan untuk anak usia Balita. Namun, apabila kategorinya 
untuk anak SD - SMP, sebenarnya bukan perkara boleh atau tidaknya menonton film 
horor. Tetapi, menonton film horor biasanya menjadi satu fenomena baru yang terjadi 
pada anak-anak karena  mendapatkan info film horor dari teman-temannya pada saat 
berinteraksi. Kalau nonton film horornya sesekali dan hanya sebatas ingin tahu,  boleh 
saja. Sebab, film horor juga bisa jadi hiburan anak anak seusia tersebut namun dengan 
catatan hanya sesekali saja. Tidak terus-terusan. 
 
Meski boleh hanya sesekali, namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, yakni 
sebaiknya harus ditemani orangtua atau orang dewasa. Seperti diketahui, alur cerita film 
horor banyak variasinya. Dikhawatirkan, konten film horor yang ditonton anak-anak malah 
salah kaprah. Misalnya, adanya konten berupa hal-hal tak pantas untuk anak-anak 
seperti adegan porno ataupun sadisme. Jika film tersebut murni horor sepenuhnya yang 
mengisahkan tentang legenda atau asal usul sebuah tempat yang sama sekali tidak ada 
konten-konten seronok, baru boleh sesekali dikategorikan hiburan untuk mereka. Artinya, 
boleh ditonton dengan catatan sesekali saja karena menonton film horor sangat 
membutuhkan energi lebih ketika harus mengikuti setiap alur ceritanya berupa 
munculnya rasa penasaran, tegang, sekaligus was-was dalam memprediksikan adegan 
selanjutnya. Saat orang dewasa menonton film horor saja sangat menguras energi, 
apalagi untuk anak-anak. 
 
Ketika anak keseringan menonton film horor tentu akan menjadi masalah. Sebab, film 
horor yang ditonton biasanya adalah sesuatu yang menegangkan dan menguras energi. 
Sehingga, sisi emosional kita sebagai penonton terbawa ke dalam cerita film tersebut. 
Alhasil, ketakutan, cemas, khawatir, dan waspada campur aduk dirasakan oleh kita. 
Bahkan terkadang setelah selesai menonton. Jika hal tersebut sering dilakukan oleh 
anak-anak, maka dampaknya si anak akan jadi pribadi yang mudah cemas dan penakut. 
Misalnya si anak jadi tidak berani melakukan aktivitas apapun sendirian karena khawatir 
terjadi sesuatu padahal tak ada apa-apa. Seperti diketahui, anak-anak usia SD hingga 
SMP masih dalam tahap perkembangan baik secara emosional maupun logika. Apabila 
sering menonton film horor, maka dikhawatirkan si anak jadi suka berkhayal, mudah 
takut, dan cemas. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada perkembangan 
kepribadiannya. 
 
Lalu, apa yang perlu dilakukan orangtua, mengingat konten-konten horor saat ini sangat 
mudah diakses karena adanya gadget dan internet. Tentu orangtua perlu bertindak tegas, 
misalkan menerapkan dan mengatur jadwal jam-jam penggunaan gadet bagi anaknya. 
Meskipun mereka sudah SD atau SMP, penggunaan gadgetnya tetap harus diatur dan 
diawasi. Orangtua wajib tahu konten-konten apa saja yang ditonton anaknya. 
 



Intinya, film horor itu sesekali boleh saja ditonton oleh anak-anak. Namun, wajib 
didampingi orang yang lebih dewasa supaya terawasi dari konten-konten salah kaprah. 
Film horor bukan tontonan utama yang perlu disaksikan anak-anak. Apalagi jika si anak 
penakut, tentu sangat tidak dianjurkan. Lebih baik beri film-film yang dapat menghibur, 
menginspirasi, dan membuat anak anak  rileks, ketimbang film-film yang menakutkan dan 
menyeramkan. 
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