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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Film”Mandela : long walk to freedom”  merupakan film yang 

memberikan gambaran tentang terjadinya rasisme di Afrika Selatan pada saat 

itu yang penduduknya terdiri dari 2 ras, yaitu ras kulit putih dan ras kulit hitam 

yang  memiliki kultur yang berbeda . Dan berdasarkan analisis pada scene 

scene terkait dengan menggunakan metode semiotika Roland Barthes 

mengenai terjadinya rasisme dalam film tersebut, menunjukkan bahwa 

permasalahan rasisme dalam film “Mandela : long walk to freedom” terjadi 

diantara 2 ras . Rasisme yang terjadi digambarkan melalui adanya prasangka, 

stereotip dan diskriminasi yang menyebabkan terjadinya berbagai kekerasan 

rasial. 

Antara prasangka, stereotype, diskrimisasi dan kekerasan rasial sendiri 

tenyata memiliki kaitan yang erat satu sama lain. Prasangka yang merupakan 

suatu bentuk prejudgment yang dilatarbelakangi oleh berbagai hal, mulai dari 

sejarah masa lalu, hingga stereotype negative yang telah terbentuk dalam 

masyarakat dan sangat sulit untuk diubah. Jika prasangka merupakan suatu 

bentuk sikap, maka perwujudannya dalam tindakan akan menimbulkan apa 

yang dinamakan dengan diskriminasi. Prasangka yang lebih mendalam tanpa 

adanya suatu kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan, dapat menimbulkan 

konflik atau kekerasan rasial, baik sebagai pembelaan diri maupun yang 

bersifat menyerang . 

Representasi rasisme dalam film “Mandela : long walk to freedom” 

digambarkan dengan lebih jelas  melalui frekuensi perbuatan rasisme yang 

lebih dominan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah yang 

berkulit putih terhadap warga yang berkulit hitam. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa persoalan rasisme di Afrika Selatan pada saat itu 

sangat ekstrim bahkan menyebabkan banyaknya warga kulit hitam yang tewas 

akibat kebijakan atau perlakuan pemerintah kulit putih pada saat itu. 
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B. Saran 

1. Akibat fatal yang ditimbulkan oleh adanya rasisme yang juga terjadi dalam 

masyarakat kita. diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pembuat 

film untuk membuat film-film dengan tema serupa, namun sesuai dengan 

keadaan dan budaya sendiri. Sehingga dapat menjadi cermin dan 

peringatan bagi masyarakat akan bahaya rasisme. 

2. Masih banyaknya berbagai bentuk rasisme yang terjadi dalam masyarakat, 

diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih bersikap dan berpikiran 

terbuka terhadap golongan ataupun ras lain. Stereotype dan prasangka 

negative sekiranya dapat dihapuskan, sehingga dapat terhindar dari konflik 

rasial. 

3. Bagi penikmat film agar dapat menjadi penonton yang cerdas. sikap yang 

mestinya dimiliki penonton film adalah kritis menanggapi fenomena yang 

diasjikan dalam film. Jika sikap kritis ini dimiiki, maka pembaca tidak 

akan mudah terjerumus dalam penjara simbol-simbol yang mengekang 

cara berfikir yang bebas kreatif dan humanis. 

 

 


