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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Makhluk manusia yang hidup dalam berbagai macam  lingkungan 

alam diseluruh muka bumi menunjukan beragam ciri-ciri fisik yang tampak 

nyata. Ciri-ciri seperti warna kulit,bentuk rambut,dan bentuk bagian- bagian 

wajah, dan sebagainya menyebabkan timbulnya pengertian ras atau golongan 

manusia yang berdasarkan berbagai ciri fisik secara umum.
1
 

Ketika manusia terlahir dengan ciri fisik yang berbeda satu sama lain 

bukanlah suatu kesalahan turunan, manusia manapun tidak pernah  punya 

pilihan ketika dilahirkan. Termasuk ketika lahir dalam kondisi cacat secara 

fisik, semua itu pemberian Tuhan. Artinya, bentuk fisik dan bahkan warna 

kulit manusia adalah hak pemberian dari Tuhan yang tidak bisa ditolak oleh 

siapapun.Perbedaan tersebut bukan suatu hal yang berfungsi untuk memecah 

belah ataupun penghalang terciptanya kedamain didalam kehidupan 

manusia.Namun seharusnya keragaman dan perbedaan itu dimengerti sebagai 

kamajemukan ras yang tentunya itu adalah pemberian yang maha kuasa. 

Semua manusia diciptakan setara dan dianugrahi hak-hak individu yang sama. 

Dalam sejarah bangsa bangsa, konsepsi mengenai beragam cirik fisik 

manusia itu telah menyebabkan banyak kesedihan dan kesengsaraan karena 

suatu salah paham besar yang hidup dalam pandangan manusia berbagai 

bangsa. Salah paham itu mengacaukan ciri-ciri ras (yang sebenarnya harus 

dikhusukan pada ciri-ciri jasmani semata), dengan ciri ciri rohani , dan lebih 

dari itu, salah paham tadi memberi penilaian tinggi rendah kepada ras ras 

berdasarkan perbedaan tinggi rendah rohani dari ras ras itu. Dengan demikian 

timbul misalnya anggapan bahwa ras Caucasoid atau ras kulit putih, lebih kuat 

daripada misalnya ras ras lain, tetapi lebih dari itu ada anggapan bahwa ras 

kulit putih pada dasarnya juga lebih pandai, lebih maju, lebih luhur , 

pendeknya lebih tinggi rohani nya dari pada ras ras lain, anggapan salah ini 
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timbul bersama dengan perkembangan kekuasaan bangsa bangsa Eropa yang 

kebetulan semuanya berasal dari ras kulit putih itu, terhadap bangsa-bangsa 

lain dari luar Eropa yang kebetulan untuk sebangian besar berasal dari bukan 

ras kulut putih, dan dipraktikan ke dalam suatu gejala sosial yang terdapat di 

banyak negara di dunia sampai sekarang ialah gejala diskriminasi ras.
2
 

Diskriminasi rasial merupakan salah satu isu diskriminasi paling sering 

mencuat di masyarakat baik skala kecil seperti pergaulan pertemanan, 

lingkungan rumah, pekerjaan atau perkumpulan-perkumpulan, hingga di ruang 

lingkup daerah, nasional bahkan antar bangsa. Secara tidak sadar, dalam 

pergaulan sehari-hari kita mungkin saja kita pernah melakukan diskriminasi 

ras atau lebih sering disebut sebagai tindakan rasis, seperti, mengolok-olok 

perbedaan fisik teman kita, asal daerah, ras dan suku mereka hingga kebiasaan 

atau tradisi mereka, meski dalam situasi tidak formal. Isu ini pula yang paling 

sering kita dengar di berbagai media, dimana sebagai contoh, diskriminasi 

yang dialami para pemain sepak bola di liga-liga dunia yang banyak sekali 

terjadi. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, diskriminasi ras diartikan 

sebagai anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah yang paling 

unggul dibandingkan dengan golongan ras lain, dengan sebutan lainnya yaitu 

rasisme.
3
 Rasisme merupakan fenomena global yang dipengaruhi oleh 

berbagai factor historis, sosial, politik dan ekonomi. 

Politisi sering menggunakan isu rasial untuk memenangkan suara. 

Istilah rasis telah digunakan dengan konotasi buruk paling tidak sejak 1940-

an, dan identifikasi suatu kelompok atau orang sebagai rasis sering bersifat 

kontroversial. 

Istilah rasisme pertama kali digunakan sekitar tahun 1930-an. Istilah 

tersebut diperlukan untuk menggambarkan "teori-teori rasis" yang dipakai 

orang-orang Nazi melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi pada masa 

Pemerintahan Hitler. Rasisme juga terjadi di Amerika Serikat yang puncaknya 
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adalah adanya Undang-Undang Jim Crow yang mengatur tentang pemisahan 

ras yang wajib dilaksanakan dirumah sakit, penjara dan tempat pemakaman. 

Pada penerapannya, peraturan juga merambah ke hotel, gedung pertunjukkan, 

lift dan gereja
4
 

Keragaman dan kemajemukan inilah yang menyebabkan terjadinya 

kecenderungan untuk melakukan penilaian stereotip (prasangka) dan 

memperlakukan orang lain berdasarkan pertimbangan tersebut 

Prasangka berkaitan dengan persepsi seseorang yang menilai tentang 

seseorang atau suatu kelompok lain, dan sikap ataupun perilaku terhadap 

mereka. prasangka sendiri merupakan salah satu bentuk rasisme yang akan 

memiliki suatu akibat tertentu seseorang atau kelompok memilih sikap 

tersebut. 

Berkaitan dengan prasangka peran media massa sangatlah penting 

dalam pembentukan persepsi dalam suatu kelompok, baik itu media cetak 

ataupun media elektronik. Keduanya merupakan sarana pendukung yang 

sangat dominan dalam membentuk suatu prasangka didalam masyarakat. 

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan 

penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat massal 

juga
5
. Informasi ini yang disebarkan secara masal dan dapat ditangkap oleh 

masyarakat secara massal memberikan kemudahan dalam mengkomsumsi 

media, sehingga media menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia 

yang sangat butuh akan informasi. Dewasa ini media massa menjadi 

kebutuhan manusia. 

Antara pesan media dan respon individu sebenarnya tidak ada 

hubungan sebab akibat langsung. Manusia adalah kompleks yang takkan 

memberikan respon otomatis terhadap apa pun, termasuk pesan media. Sejauh 
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mana kita bereaksi terrhadap suatu komunikasi tergantung pada sikap,nilai-

nilai, motivasi, dan kepribadian kita sendiri.
6
 

Penyampaian pesan mengenai isu-isu dalam masyarakat, diantaranya 

isu mengenai rasisme, tidak hanya dapat disampaikan melalui berbagai berita, 

baik di media cetak maupun elektronik, namun dapat juga disampaikan 

melalui film. Film merupakan salah satu bentuk dari media massa dan cerita 

dalam film biasanya berangkat dari sebuah fenomena yang terjadi di sekitar 

kita karena dewasa ini film juga berperan sebagai pembentuk budaya massa 

Film adalah gambar hidup, juga sering disebut movie.Film merupakan  

bentuk dominan dari komunikasi massa visual dibelahan dunia ini. lebih dari 

ratusan juta orang menonton film di bioskop, dan film laser setiap 

minggunya.
7
 

Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar 

lebar, dalam pengertian lebih luas bisa juga termasuk yang disiarkan 

TV.Memang sejak TV menyajikan film film seperti yang diputar digedung-

gedung bioskop, terdapat kecendrungan orang lebih senang menonton 

dirumah, karena selain lebih praktis juga tidak perlu membayar.
8
 

Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, 

lantas membuat para ahli film memiliki potensi untuk mempengaruhi 

khalayaknya. Sejak itu, maka merebaklah berbagai penelitain yang hendak 

melihat dampak film terhadap masyarakat.Ini, misalnya, dapat dilihat dari 

sejumlah penelitian film yang mengambil berbagai topik, seperti pengaruh 

film terhadap anak, film dan agresivitas, film dan politik dan seterusnya.
9
 

Film merupakan hasil karya yang sangat unik dan menarik, karena 

menuangkan gagasan dalam bentuk gambar hidup, dan disajikan sebagai 

hiburan yang layak dinikmati oleh masyarakat.tetapi dalam pembuatan film 
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harus memiliki daya tarik tersendiri, sehingga pesan moral yang akan 

disampaikan bisa ditangkap oleh penonton. 

Film yang dipilih peneliti dalam menjelaskan mengenai rasisme ini 

adalah film “ Mandela: long walk to freedom”, Film ini berkisah seorang 

pahlawan anti-Apartheid  Nelson Mandela, Madiba begitu ia biasa disapa. 

Adalah sosok yang tak asing bagi dunia, seorang yang giat memerangi rasisme 

dan menghapus sistem Apartheid. Demi perjuangannya yang memang bisa 

dibilang butuh waktu panjang dan mengalami hukuman penjara selama 27 

tahun, namun ia tetap mengedepankan sisi kedamaian dan tidak menggunakan 

kekerasan. Sungguh tokoh pemimpin yang patut dipuji dan sangat langka. 

Film Mandela Long Walk To Freedom ini memang sebagian besar 

didasarkan dari otobiografi yang berjudul sama, dibuat atas dasar filosofi dari 

Mandela. Pembuatan film ini menjadi sangat serius dan lebih dalam menguak 

sisi kepemimpinan Mandela sejak masa mudanya hingga ia terpilih menjadi 

presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pada tahun 1994. 

 Saat penayangannya di Toronto, film yang diproduksi oleh Anant 

Singh ini mendapat sambutan baik dari para penonton atas penampilan Elba 

yang tepat memerankan sosok kharismatik tokoh pejuang dan mantan presiden 

pertama Afrika Selatan ini. 

Selain menampilkan perjalanan Mandela, film ini juga berupaya 

menggambarkan sisi lain kelemahan Mandela, dimana ia merasa gagal dalam 

perkawinannya yang pertama serta hubungannya dengan anak-anaknya. 

Begitupun ketika ia membina rumah tangga dengan Winnie Mandela, yang 

mendampingi dalam masa-masa sulit yang dijalaninya.  

Pada tahun 1994, setelah kebebasannya, Mandela menjadi presiden 

pertama Afrika Selatan yang terpilih secara demokratis. Perjuangannya pun 

berbuah manis, ketika diskriminasi terhadap ras kulit hitam dihapuskan. Atas 

perjuangan tersebut, Mandela dianugerahi penghargaan Perdamaian atau 

Nobel Peace Prize.  

Nelson Mandela adalah Presiden dari kulit hitam Afrika Selatan yang 

pertama. Beliau terkenal selain sebagai presiden kulit hitam pertama untuk 
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negara Afrika Selatan juga terkenal karena perjuangannya menentang program 

apartheid yaitu suatu program pemerintah yang didominasi kulit putih yang 

mencoba untuk menyingkirkan dan menindas suku kulit hitam. Nelson 

Mandela secara gigih menggencarkan serangan anti apartheid yang kemudian 

sukses mengantarkannya mendapat hadiah Nobel perdamaian.
10

 

Secara keseluruhan, film “Mandela: long walk to freedom” 

memberikan gambaran berbagai kejadian yang didasari oleh rasisme. Kejadian 

ini mengarah pada bentrokan antar ras yang bersifat kekerasan rasial, seperti 

kekerasan penindasan, prasangka buruk, stereotipe negatif,dan lain 

sebagainya, yang antara kisah satu dengan yang lain memiliki hubungan sebab 

akibat dalam kurun waktu yang singkat. Dan hal inilah yang menjadikan 

penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. 

Untuk memahami pesan yang disajikan dalam film, saat ini bidang 

kajian yang tepat untuk membaca makna dalam film adalah analisis struktural 

atau semiotik, dimana film dibangun oleh banyak tanda yang bekerja sama 

dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan.  

Melalui analisis struktural atau semiotik ini nantinya yang akan bekerja 

dalam membaca makna atau pesan yang berkaitan dengan penelitian pada 

sebuah film “Mandela: long walk to freedom” ketertarikan penulis dalam 

meneliti film ini adalah karena melihat fenomena yang masih terjadi dalam 

membedakan hak seseorang atau kelompok tertentu hanya karna perbedaan 

ras, suku, agama,bahkan warna kulit. 

Dari penggambaran yang penulis paparkan diatas, kiranya hal ini 

sangat penting untuk diperhatikan melalui sebuah kajian mendalam tentang 

dunia perfilman.Penulis mengambil film ini dan judul ini dikarenakan film ini 

menggambarkan tindakan rasisme di Afrika Selatan pada saat itu. Oleh karena 

itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah 

tulisan dengan judul Representasi Rasisme dalam film “Mandela:long walk 

to freedom”. 
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B. Penegasan Istilah  

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang diperjelas untuk 

mempermudah pemahaman dan menghidari kesalahpahaman yakni : 

1. Representasi 

Representasi merupakan konsep yang mempunyai beberapa 

pengertian, yaitu proses sosial dari representing. Representasi menunjuk 

baik pada proses maupun produk dari pemaknaan suatu tanda. Proses 

perubahan konsep-konsep ideologi yang abstrak dalam bentuk yang 

kongret. Konsep yang digunakan dalam proses pemaknaan melalui sistem 

penandaan yang tersedia: dialog, tulisan, video, film, fotografi, dan 

sebagainya secara ringkas. Representasi adalah produksi makna melalui 

bahasa.
11

 

2. Rasisme 

Suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa 

perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan 

pencapaian individu .bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki 

hak untuk mengatur ras yang lainnya
12

 

3. Film  

Film menurut kamus bahasa Indonesia adalah rekaman gambar 

hidup atau gambar bergerak, sedangkan dalam dunia fotografi dan 

sinematografi , film berarti bahan yang dipakai untuk segala sesuatu yang 

berkaitan dengan gambar/foto. Dalam pengertian umum, film dipakai 

untuk memberi nama pada serangkaian gambar atau foto yang diambil dari 

objek yang bergerak. Film juga merupakan potret atau rekaman realita 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian 

memproyeksikan ke layar.
13
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4. Film Mandela :long walk to freedom  

Film ini berdasarkan autobiografi mantan presiden Afrika Selatan 

Nelson Mandela. Yang mengisahkan kehidupan awal Nelson Mandela di 

usia muda, pendidikan yang ditempuh dan saat dia di tahan selam 27 tahun 

sebelum menjadi presiden 
14

 

 

C. Rumusan Masalah  

Berangkat dari permasalahan yang ada pada latar belakang, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana representasi 

rasisme dalam film Mandela: long walk to freedom? 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi rasisme dalam 

film “Mandela : long walk to freedom “ 

2. Kegunaan penelitian 

a) Kegunaan teoritis  

1) Untuk menerapkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi 

mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai  

2) Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi 

penulis guna mempertahankan ilmu dalam bidang ilmu komunikasi  

b) Kegunaan praktis  

1) Penelitian ini dilakukan sebagai penyelesaian tugas akhir guna 

memperoleh gelar sarjana lengkap pada jurusan ilmu komunikasi  

2) Sebagai bahan informasi bagi peneliitii selanjutnya , terutama bagi 

yang ingin meneliti pada permasalahan yang sama. 
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E. Sistematika Penulisan  

  

BAB I  : PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan 

kerangka pikir 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

  Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, teknik pengempulan data, 

validitas data, serta teknik analisis data.  

BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

  Dalam bab ini memnjelaskan mengenai film mandela: long 

walk to freedom  

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan tentang hasil penelitaian dan pembahasan  

BAB VI  : PENUTUP 

  Dan dalam bab ini berisiskan kesimpulan dan saran  


