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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori  

Teori didefenisikan sebagai seperangkat dalil atau prinsip umum yang 

berkaitan (hipotesis yang di uji berulang kali) mengenai aspek-aspek suatu 

realitas yang berfungsi untuk menerangkan, meramalkan, atau memprediksi, 

dan menemukan keterpautan fakta-fakta secara sistematis.
15

 Oleh karena itu 

akan dijelaskan beberapa teori yangberkaitan dengan judul : 

1. Tinjauan terhadap Representasi 

Representasi biasanya dipahami sebagai gambaran sesuatu yang 

akurat atau realita yang terdistorsi. Representasi tidak hanya “to present”, 

“to image”, atau “ to depict”. Kedua gambaran politis hadir untuk 

mempresentasikan kepada kita. Kedua ide ini berdiri bersama untuk 

menjelaskan gagasan mengenai  representasi. Representasi adalah sebuah 

cara dimana memaknai apa yang diberikan pada benda yang digambarkan. 

Konsep lama mengenai representasi ini didasarkan pada premis bahwa ada 

sebuah representasi yang menjelaskan perbedaan antara makna yang 

diberikan oleh representasi dan arti benda yang sebenarnya digambarkan. 

Hal ini terjadi antara representasi dan benda yang digambarkan. 

berlawanan dengan pemahaman standar itu, Stuart Hall berargumentasi  

bahwa representasi harus dipahami dari peran aktif dan kreatif orang 

memaknai dunia.
16

 

Salah satu yang tepat untuk mempresentasikan suatu hal adalah 

film. Dikatakan demikian karena film mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya, tanpa pernah 

berlaku sebaliknya.Film adalah potret dari masyarakat dimana film itu 

                                                             
15

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004),  244. 
16

http://Yolagani.wordpress.com/2007/11/18/representasi-dan-media-oleh-stuart-

hall/,diakses pada tanggal 1 Januari 2016  pukul 13:28 WIB 

10 
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dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat dan kemudian meproyeksikannya ke artas layar
17

 

Graemer tuner  menolak perspektif yang melihat film sebagai 

refleksi masyarakat, bagi turner, berbeda dengan film sekedar sebagai 

refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film sekedar 

“memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementra itu, 

sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan “menghadirkan 

kembali” realitas berdasrkan kode kode, konvensi-konvensi, dan ideology 

dari kebudayaannya 
18

 

2. Tinjauan Terhadap Rasisme 

1. Konsep ras 

Menurut Horton, ras adalah suatu kelompok manusia yang agak 

berbeda dengan kelompok kelompok lainnya,selain dalam segi ciri-ciri 

fisik bawaan, dalam banyak hal juga ditentukan oleh pengertian yang 

digunakan oleh masyarakat 
19

 

Istilah ras seringkali diidentifikasikan dengan perbedaan warna 

kulit manusia, diantaranya ada sebagian kelompok manusia berkulit 

putih, sawo matang, dan hitam.Tampaknya ada apa di balik warna kulit 

manusia. Itulah yang menjadi pertanyaan.Pada masa lalu perasaan 

kaum kulit putih, dimana segala bentuk eksploitasi terhadap kaum kulit 

hitam oleh kaum kulit telah memicu konflik rasial. Pada masa lalu 

banyak negara-negara yang memosisikan warga kulit hitam sebagai 

warga negara kelas dua, yang secara politis dan secara yuridis hak-hak 

kaum kulit hitam sering diabaikan.Banyak negara yang mengabaikan 

peran kelompok kulit hitam. Akan tetapi, berbagai bentuk perjuangan 

melawan diskriminasi ras kulit hitam yang dilancarkan di berbagai 

negara dengan berbagai cara, baik melalui media seni hingga cara yang 

                                                             
17

Alex Sobur, Analisis Teks Media,Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik, dan Anlisis Framing, (Bandung, PT Reamaja Rosdakarya,2009), 127. 
18

 ibid, 128. 
19

Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: 

Kencana, 2007), 195. 
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kontroversial, maka diskriminasi rasial telah berhasil dikikis sedikit 

demi sedikit 
20

 

Teori- teori rasis mengatakan bahwa ras manusia yang berbeda-

beda mempunyai bakat-bakat sosial dan intelektual yang tidak sama 

dan tidak merata. Mereka menganggap beberapa ras secara biologis 

lebih rendah dari yang lain.misalnya, sebagai tidak mampu 

mengorganisir dan mempertahankan masyarakat modern pada tingkat 

yang maju. Akan tetapi ras-ras yang “lebih rendah” tidak mengakui 

ketidakmampuanya.Konsekuensinya, ada pertentangan antara ras-ras 

yang lebih rendah dan yang lebih tinggi untuk memperoleh dan 

melaksanakan kekuasaan politik, menurut teori rasis, hanya rass 

superior yang mampu memerintah bagi kepentingan setiap orang dan 

dengan demikian memajukan peradaban.Ras-ras inferior tidak dapat 

melaksanakannya, namun tidak mau mengakui kerendahannnya.karena 

itu, mereka berjuang melawan ras-ras superior, mecoba untuk 

menghindari penguasaannya.
21

 

Konsep tentang ras selalu mengacu pada gagasan untuk 

membagi manusia ke dalam phenotype mereka ( misalnya, tampilan 

fisik, sepeti warna kulita dan tipe rambut) dan genotype (missal, 

perbedaan genetik ). Sering kali ras diartikan sebagai suatu sistem yang 

mengklasifikasikan perbedaan anatara orang-orang kaukasian, negroid, 

dan ras mongoloid. Meskipun demikian, dalam ilmu genetika modern, 

pembedaan semacam itu ditolak. Dalam perkembangan kini, sebagai 

akibat migrasi yang luas, identitas ras itu menjadi makin tidak jelas 

karena terjadi perkawinan antar ras yang membuat manusia 

menampilkan ras tertentu yang berbeda dengan ras aslnya, iniilah 

masalah yang sangat ekstrim.
22

 

                                                             
20

Elly M.Setiadi,Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan 

Sosial, teori, Aplikasi ,dan Pemecahanya (Jakarta: Kencana,2011),351. 
21

Maurice Duverger, Sosiologi Politik, ( Jakarta: 2010, PT Rajagrafindo )  209 
22

 Alo liliweri, prasangka dan konflik : komunikasi lintas budaya masyarakat kultural, 

(Yogyakarta: 2005, LKiS Yogyakarta ) 23-24 
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2. Teori tentang rendahnya ras-ras berwarna 

Teori-teori tentang superioritas putih terhadap ras-ras berwarna 

adalah bentuk rasisme yang paling dominan, dan dia diungkapkan ras 

bermacam macam cara 

Titik yang sama yang dipunyai oleh teori ini adalah asumsi 

superioritas ras putih dan inferioritas ras-ras lainya. Akan tetapi ada 

tingkat inferioritas, menurut hakikat warna, dan tingkat ini berbeda 

dari satu negri ke yang lain. Kaum rasis percaya bahwa orang orang 

hitam akan sangat sukar untuk maju keluar dari dari structural social 

kesukuan primitif.
23

 

Ras-ras kuning dan hitam, telah dikenal bagi bangsa bangsa 

eropa sejak masa purba. Namun, rasisme putih secara relative adalah 

fenomenon yang baru, yang dilahirkan dan dikembangkan pada saat 

yang sama sejak kemenangan colonial dan penghisapan terhada koloni 

koloni. 

Salah satu dari ahli teori rasis yang pertama adalah seorang 

Spanyol Juan Gines De Sepulveda, yang ditahun 1550 melukiskan 

“inferioritas dan sifat jahat alami dari orang-orang pribumi 

Amerika,”memaklumkan bahwa mereka berbeda dari spanyol 

sebagaimana kera berbeda dari manusia. Rasisme hitam meningkat 

ketika orang Afrika diperbudak untuk mengembangkan koloni-koloni 

Amerika, perdagangan budak ini mengirim 50 juta orang Afrika 

mengarungi Atlantik, separohnya mati selama menyebrang.
24

 

3. Rasisme 

Manusia sebagai makhluk sosial, terkadang dalam memandang 

hubungannya dengan manusia lain serasa dibatasi oleh sekat-sekat 

perbedaan secara fisik. Hal ini wajar karena manusia dilahirkan dengan 

membawa gen bawaannya masing-masing. Namun apabila dari 

perbedaan ini sampai memunculkan prasangka, bisa mengakibatkan 

                                                             
23

ibid, 210. 
24
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fungsi bermasyarakat kita menjadi terganggu. Apapun nama dan 

bentuk dari prasangka ini, kesemuanya bermuara pada apa yang 

disebut rasisme.  

Pengertian rasisme sering dikacaukan dengan konsep-konsep 

etnosentrisme, prasangka, dan diskriminasi. Tetapi seperti yang 

dikemukakan oleh Donald Noel (1972), konsep-konsep itu tidak 

memaksudkan hal yang sama dan adalah sangat penting untuk 

melakukan pembedaan diantara konsep-konsep itu, etnosentrisme 

berarti kepercayaan yang dianut oleh anggota-anggota suatu 

kebudayaan bahwa cara hidup mereka adalah superior bila 

dibandingkan dengan cara-cara hidup anggota-anggota kebudayaan 

lainnya, rasisme beda dari etnosentrisme dalam dua hal utama, 

pertama, etnosentrisme adalah suatu system  kepercayaan yang 

didasarkan pada pengertian superioritas budaya, bukan biologis. 

Kedua, etnosentrisme adalah suatu ciri kehidupan social manusia yang 

universal sejati, sementara rasisme merupakan karakteristik daripada 

hanya beberapa masyarakat selama beberapa ratus btahun lampau. 

Karena itu rasisme lebih merupakan suatu fenomena yang terbatas 

secara kultural dan historis bila dibandingkan dengan etnosntrisme.
25

  

Istilah “rasisme” sering kali kita gunakan untuk melukiskan 

permusuhan dan perasaan negatif suatu kelompok etnis terhadap 

kelompok etnis lain. Kenyataannya, dalam kehidupan kita sehari-hari, 

rasisme justru berkembang luas berikut implikasinya. Sikap antipati 

(dislike) terhadap suatukelompok, tidak lagi sekedar wacana, tetapi 

sudah menjurus pada sikap dan  pola perilaku destruktif,melebihi 

prasangka awalnya. Yang terakhir ini, bagaimanapun bentuk dan 

polanya, boleh dikatakan merupakan cacat kemanusiaan paling 

universal. 

                                                             
25

 Stephen K. Sanderson, Makrososiologi : Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Social, 

(Jakarta : 2003, PT Grafindo persada ) 376-377  
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Carmichael dan Hamilton (1967) menyatakan ada dua tipe 

rasisme, yaitu: individual dan institusional. Rasisme individual terjadi 

ketika seseorang dari ras tertentu membuat aturan dan bertindak keras 

dan kasar kepada orang dari ras lain,karena anggota ras lain itu berada 

dalam kekuasaannya. Rasisme institusional adalah tindakan kelompok 

mayoritas terhadap minoritas yang dilembagakan atau 

diinstitusionalkan
26

 

Dari hal tersebut, akan terbentuk suatu pengelompokan kelas, 

yang pada akhirnya akan membentuk dua kelompok besar, yaitu 

kelompok majoritas dan kelompok minoritas. Orang-orang yang 

tergolong dalam kelompok-kelompok tersebut biasanya membawa 

sifat kelompoknya. Orang-orang yang tergolong kelompok mayoritas 

memiliki karakteristk mendominasi kelompok lain, sekaligus memiliki 

rasa takut dan selalu curiga bahwa kelompok minoritas berencana 

menyerang mereka. Sedangkan kelompok minoritas mengalami 

ketidakadilan dan menjadi obyek sasaran diskriminasi. 

Bahkan di negara Afrika Selatan memberlakukan sistem 

aphartheid, system aphartheid adalah sistem yang mengatur hubungan-

hubungan diantara yang orang kulit putih dan non kulit putih, dan itu 

merupaka suatu gejala social yang besar yang mengandung dimensi-

dimensi social, ekonomi,dan politik yang penting. Secara lebih sempit, 

aphartheid memaksudkan suatu kebijakan pemisahan yang ketat 

diantara rass-ras yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan social. 

Undang-undang aphartheid yang ketat berlaku untuk perumahan, 

olahraga, sekolah, transportasi, rumah sakit, perkuburan, toilet, fasilitas 

social dan gereja, maupun hal-hal lainnya. Akan tetapi, dimensi-

dimensi ekonomi dan politik aphartheid adalah lebih penting dalam arti 

bahwa dimensi-dimensiitu mempunyai arti yang lebih besar bagi 

kulitas hidup sebagian besar penduduk.
27

 

4. Perkembangan rasisme 

                                                             
26

 Alo liliweri,Op.cit, 171 
27

 Stephen k Sanderson,Op.cit,  379 



 16 

Istilah Rasis sendiri muncul dan digunakan sekitar tahun 1930-

an. Pada waktu itu istilah tersebut diperlukan untuk menggambarkan 

"teori-teori rasis" yang dipakai orang-orang Nazi melakukan 

pembantaian terhadap orang Yahudi. Kendati demikian, bukan berarti 

jauh-jauh hari sebelum itu bentuk rasisme tak ada
28

 

Rasisme dihidupkam kembali di abad 19 dengan gelombang 

kedua dari penaklukan wilayah-wilayah jajahan, dan dalam abad 20, 

ada gelombang lain dari perang dekolonisasi. Rasisme paling kuat 

pada masa sekarang di negara negara yang multi rasial, dimana 

minoritas putih yang mengendalikan pemerintah takut ditumbangkan 

oleh mayoritas kulit berwarna. Negara negara Selatan di Amerika 

Serikat, pada satu pihak, dan Afrika Selatan, diphak lain, adalah 

negara-negara yang paling rasis di dunia masa sekarang.Tentu, rasisme 

anti hitam atau anti kuning melahirkan reaksi anti-rasisme di kalangan 

bangsa kulit berwarna, sekali mereka memperoleh kemerdekaan.
29

 

Di dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, rasisme 

akan selalu muncul baik itu yang dilakukan oleh individu ataupun 

kelompok. Hal ini tidak akan dapat dipungkiri karena adanya 

perbedaan diantara satu dengan yang lain. Contoh tindakan yang 

mencerminkan rasisme di beberapa negara misalnya: Amerika Serikat 

dulu terjadi ketidakadilan terhadap banaagsa kulit hitam yang tinggal 

di sana, begitu juga yang terjadi afrika Selatan.kemudian adanya 

perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap etnis Timur Tengah 

setelah terjadinya serangan teroris yang mengakibatkan runtuhnya 

gedung WTC pada 11 September 2001, yang oleh pemerintah Amerika 

dipimpin oleh Osama Bin Laden. Bahkan terjadi penyerangan terhadap 

Arab dan Iran yang berdasar pada agama dan etnis mereka 

Di negara kita sendiripun hal yang menyangkut rasisme sangat 

sering dimunculkan diantaranya konflik yang terjadi antar etnis, 

                                                             
28
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pertikaian etnis seperti Madura, Makassar, Banten, Dayak, Melayu 

(Kalbar ) dan suku-suku di Irian ( Papua ), Penyebab utamanya adalah 

Komunikasi Antar Budaya yang tersumbat. kemudian dimasa orde 

baru dimana etnis tionghoa merupakan etnis yang dikesampingkan 

padahal mereka juga merupakan warga penduduk Indonesia. 

5. Prilaku rasime 

Adapun prilaku prilaku atau tindakan dari rasisme adalah :  

a. Prasangka rasial 

Prasangka adalah antipati berdasarkan generealisasi yang 

salah atau generalisasi yang tidak luwes, antipati itu dapat 

dirasakan atau dinyatakan. Antipati bisa langsung ditunjukan 

kepada kelompok atau invidu dari kelompok tertentu.  

b. Stereotipe berdasarkan ras 

Stereotip adalah keyakinan seseorang untuk 

menggeneralisasikan sifa-sifat tertentu yang cenderung negative 

tentang orang lain karena di pengaruhi oleh pengetahuan dan 

pengalaman bersama, keyakinan itu membuat orang untuk 

memperkirakan perbedaan antar kelompok yang mungkin terlalu 

tinggi atau terlalu rendah sebagai ciri khas individu atau kelompok 

sasaran
30

  

c. Diskriminasi rasial 

Diskriminasi rasial adalah memperlakukan seseorang secara 

tidak adil berdasarkan ras mereka. Diskriminasi rasial bisa muncul 

dari sikap sadar atau tidak sadar, yang menempatkan seseorang 

lebih rendah berdasarkan ras. Ada dua bentuk diskriminasi rasial: 

Diskriminasi rasial langsung dan tidak langsung.
31

 

d. Kekerasan rasial 

                                                             
30

 Alo liliweri, Op.cit, 58 
31
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Kekerasaan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok 

orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau 

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Berbagai 

bentuk kejadian digolongkan sebagai kekerasan (violence) dan 

kejahatan (criminality) karena terjadi pelanggaran hak-hak asasi 

orang lain yang sifatnya merugikan.  

Kekerasan rasial (racial harassment) adalah tindakan 

ancaman, intimidasi baik secara psikologis, sosial maupun fisik 

yang diarahkan kepada individu atau kelompok dari ras tertentu
32

  

3. Tinjauan terhadap Film  

Film pertama kali lahir di pertengahan kedua abad 19, dibuat 

dengan bahan dasar seluloid yang sangat mudah terbakar bahkan oleh 

percikan abu rokok sekalipun. Sejalan dengan waktu, para ahli belomba-

lomba untuk menyempurnakan film agar lebih aman, lebih mudah 

diproduksi dan enak ditonton.
33

 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu 

termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama denganbaik dalam 

upaya mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting dalam film 

adalah gambar dan suara, kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-

suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan music film. 

Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakanya 

tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu 
34

 

Film di anggap lebih sebagai media hiburan, ketimbang media 

pembujuk. Namun yang jelas, film sebenarnya punya kekuatan bujukan 

atau persuasi yang besar. Kritik public dan adanya lembaga sensor juga 

menunjukan bahwa sebenarnya film sangat berpengaruh.
35

 

Film merupakan transformasi dari gambaran-gambaran kehidupan 

manusia. Kehidupan manusia penuh dengan simbol yang mempunyai 

                                                             
32

 Alo Liliweri,Op.cit,  29 
33

Heru Effendy,Mari Membuat  Film(Jakarta: Erlangga, 2009), 10. 
34
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35
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makna dan arti berbeda, dan lewat simbol tersebut film memberikan 

makna yang lain lewat bahasa visualnya. Film juga merupakan sarana 

ekspresi indrawi yang khas dan efisien, aksi dan karateristik yang 

dikomunikasikan dengan kemahiran mengekspresikan image yang 

ditampilkan dalam film yang kemudian menghasilkan makna tertentu yang 

sesuai konteksnya. 

4. Tinjauan terhadap film Mandela: long walk to freedom 

Film Mandela :long walk to freedom didasarkan pada otobiografi 

Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dengan nama yang sama, yang 

kronik kehidupan awal, bertambahnya usia, pendidikan dan 27 tahun 

dipenjara sebelum menjadi Presiden dan bekerja untuk membangun 

kembali masyarakat setelah dipisahkan negara.
36

 

Film dari “Mandela: Long Walk to Freedom” ini didedikasikan 

untuk mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela yang sangat giat 

dalam memperjuangkan hak-hak keadilan di muka bumi ini, khususnya 

untuk orang-orang kulit hitam. 

Di film ini kita akan melihat bagaimana profil, perjuangan, dan 

kehidupan yang dilewati Nelson Mandela. Apalagi Mandela pernah 

dipenjara selama 27 tahun di pulau Robben, yang mana penjara ini sangat 

terkenal akan kekejamannya. 

Film yang di sutradarai  Justin chadwick ini di produksi pada tahun 

2013 dan mendapat apresiasi oleh para penikmat perfilman 

5. Tinjauan terhadap Analisis Semiotika 

1. Semiotika 

Secara etimologis semiotik berasal dari kata yunani semeion 

yang berarti “tanda". Tanda itu sendiri didefenisikan sebagai sesuatu 

                                                             
36
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yang atas dasar konvesi social yang terbangun sebelumnya, dapat 

dianggap mewakili sesuatu yang lain.
37

 

Semiotika berusaha menggali hakiakat sistem tanda yang 

beranjak keluar kaidah tata bahasa dan sintaksis dan yang mengatur 

arti teks yang rumit, tersembunyidan bergantung pada kebudayaan. Hal 

ini kemudian menimbulkan perhatian pada makna tambahan 

(connotative) dan arti penunjukan (denotative)
38

 

Barthes mendefinisikan semiotika merupakan suatu ilmu atau 

metode analisis untuk mengkaji tanda. Semiotika dalam istilah barthes, 

semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

memaknai hal-hal. Kata semiotika berasal dari bahasa yunani,semion 

yang berarti tanda, dengan demikian semiotika adalah ilmu atau 

metode analisis untuk mengkaji tanda.
39

 

Dalam analisis semiotik tersebut secara khusus akan 

menggunakan dua jenis alat analisis yaitu : (1) analisis common sense 

dilakukan dengan cara peneliti menganalisis pandangan dan kesan 

penonton iklan yang ditampilkan melalui berbagai sudut pandang dari 

penonton, biasanya terkait dengan perasaan penonton terhadap iklan 

produk dan kemauan penonton untuk membeli produk setelah 

menonton iklan tersebut untuk merasakan dampak produk tersebut 

dibelinya; dan (2) analisis interteks yaitu analisis yang dilakukan 

dengan cara menganilis artisosial dan makna yang ditangkap penonton 

terhadap iklan yang ditayangkan dalam media televisi.  

2. Macam-macam semiotik 

Saat ini setidaknya terdapat sembilan macam semiotik, yaitu: 

a. Semiotik Analitik, Yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. 

Pierce menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan 

menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat 
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dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang 

terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. 

b. Semiotik Deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan sistem 

tanda yang dapat kita alami sekarang. Meskipun ada tanda yang 

sejak dahulu yang tetap disaksikan orang. Misalnya langit yang 

mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun. 

c. Semiotik Faunal, yaitu semiotik yang khusus memperhatikan 

sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya 

menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antar sesamanya, tetapi 

juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh 

manusia. Misalny seoekor ayam betina yang berkotek menandakan 

ayam itu telah bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti. 

d. Semiotik Kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. 

Masyarakat sebagai mahluk sosial memiliki sistem budaya tertentu 

yang telah turun temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya 

yang terdapat dalam masyarakat yang juga merupakan sistem itu, 

menggunakan tanda-tanda tertentu yang membedakannya dengan 

masyarakat. 

e. Semiotik Natural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai yang keruh 

menandakan di hulu telah hujan. Alam yang tidak bersahabat 

dengan manusia misalnya banjir sebenarnya memberikan tanda 

kepada manusia bahwa manusia telah merusak alam. 

f. Semiotik Naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda 

dalam narasi yang berwujud mitos atau cerita lisan karena pada 

dasarnya hal tersebut (mitos atau cerita lisan) memiliki nilai 

kultural yang tinggi. 

g. Semiotik Normatif’ yakni semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, 

misalnya rambu-rambu lalu lintas, dan tanda yang menunjukkan 

dilarang merokok di suatu tempat. 
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h. Semiotik Sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang. Baik 

kata berwujud lambang maupun lambang berwujud kata. Dengan 

kata lain semiotik sosial menelaah sistem tanda yang terdapat 

dalam bahasa. 

i. Semiotik Struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa.
40

 

3. Analisis Semiotik Roland Barthes 

Roland Barthes menyatakan bahwa semiotika mempostulasikan 

suatu hubungan antara dua terma, penanda (signifier) dan petanda 

(signified). Hubungan ini berkaitan dengan objek-objek yang termasuk 

dalam kategori-kategori yang berbeda, dan karena itulah hubungan ini 

tidak bersifat persamaan (equality) melainkan kesepadanan 

(equivalence). Di sini kita harus waspada karena meskipun terdapat 

bahasa biasa yang sekedar mengatakan bahwa penanda itu 

mengungkapkan petanda, kita berhadapan, dalam setiap semiologis, 

tidak dengan dua, tetapi dengan tiga terma yang berbeda.Karena itu, 

terdapat penanda, petanda, dan tanda, yang merupakan totalitas 

asosiatif dari kedua terma yang pertama
41

. 

Teori yang dikemukakan oleh sausssure mengenai relasi paradigma 

dan sintagmatik pada tanda, hanya membawa kita untuk dapat memahami cara 

kerja tanda. Perhatian utama saussure adalah pada sistem linguistik yang 

kedua, pada bagaimana sistem tersebut berhubungan dengan realitas  yang 

dituju, dan bagaimana sistem tersebut berelasi terhadap pembaca serta posisi 

sosio-kultural mereka.
42

 Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir 
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 Ibid, 100-101. 
41

RolandBarthes, Membedah Mitos-mitos Budaya Massa:Semiotika atau Sosiologi Tanda, 

Simbol, dan Representasi, (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra,  2007), 300. 
42

John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2012),Hal. 139 
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yang getol mempraktikan model linguistik dan semiologi saussurean
43

. Roland 

Barthes merupakan salah seorang pengikut  saussure, yang pertama kali 

merancang  sebuah model sistematis, dengan model ini proses negosiasi, ide 

pemaknaan interaktif dapat dianalisis. Inti teori Barthes adalah ide tentang dua 

tatanan signifikasi (orders of signifikasi) 

1. Denotasi 

Tatanan signifikasi yang pertama adalah studi yang dilakukan 

saussure. Pada tahap ini menjelaskan relasi antara penanda (signifier) dan 

(signified) di dalam tanda, dan antara tanda dengan objek yang diwakilinya 

(its referent) dalam realitas eksternalnya. Barthes menyebutnya sebagai 

denotasi. Denotasi merujuk pada apa yang diyakini akal sehat/orang 

banyak (common-sense), makna yang teramati dari sebuah tanda. 

2. Konotasi  

Konotasi merupakan istilah yang digunakan Barthes untuk 

menjelaskan salah satu dari tiga cara kerja tanda ditahap kedua signifikasi 

tanda. Konotasi menjelaskan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu 

dengan perasaan atau emosi dari pengguna dan nilai-nilai dalam budaya 

mereka. Hal ini terjadi ketika makna bergerak kearah pemikiran subjektif 

atau setidaknya intersubjektif: yakni ketika interpretasi(interpretant) 

dipengaruhi sama kuatnya antara penafsir (interpreter) dan objek atau 

tanda itu sendiri.
44

Barthes menciptakan peta tentang tanda bekerja
45

. 
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45
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Gambar 1.1 Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier 

(penanda) 

2. Siginified 

(petanda) 

3. denotative sign (tanda 

denotatif) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE 

SIGNIFIED 

(PETANDA 

KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

(Sumber: Alex Sobur, 2006:69) 

3. Mitos  

Barthes menjelaskan cara yang kedua dalam cara kerja tanda di 

tatanan kedua adalah melalui mitos. Barthes menggunakan mitos sebagai 

orang yang mempercayainya, dalam pengertian sebenarnya. Mitos adalah 

sebuah cerita dimana suatu kebudayaan menjelaskan atau memahami 

beberapa aspek dari realitas atau alam.Mitos primitif adalah mengenai 

hidup dan mati, manusia dan tuhan, baik dan buruk.Sementara mitos 

terkini adalah soal maskulinitas dan feminitas, tentang keluarga, tentang 

kesuksesan, tentang polisi inggris, tentang ilmu pengetahuan. Mitos, bagi 

Barthes, sebuah budaya cara berfikir tentang sesuatu, cara 

mengonseptualisasi atau memahami hal tersebut. Barthes melihat mitos 

sebagai mata rantai dari konsep-konsep yang berelasi.
46

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis merujuk pada kajian terdahulu yang 

berjudul : 

1. Penelitian oleh Velina Agatha Setiawan,program studi Ilmu komunikasi, 

Universitas Kristen Petra, Surabaya. dengan judul penelitaian 

“Representasi Pluralisme dalam film “?” (tanda Tanya)”, penelitian ini 

                                                             
46

Ibid, 143. 
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mengangkat masalah pluralism atau keragaman dan kemajemukan dalam 

film “?” yang digarap oleh Hanung Bramantyo, film ini sangat 

menggambarkan Indonesia yang memiliki keragamana suku, budaya, 

agama, dan lainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunkan analisis 

semiotika televisi John Fiske. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adlah sama menggunakan konsep representasi
47

 

2. Penelitian dari Taufan Saputra, Program studi Ilmu Komunikasi, 

Universitas Mulawarman. “Representasi Analisis Semiotik Pesan Moral 

dalam Film 2012”. Penelitian ini meneliti mengenai apa yang menjadi 

pesan moral dalam film “2012” , film yang bercerita tentang satu keluarga 

yang berusaha menyelamatkan diri mereka dari bencana bencana yang 

datang. Dalam penelitaian ini menggunakan metode penelitian Roland 

Barthes. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunkan metode analisis 

ssemiotik Roland Barthes, yang menganalisa dengan mendenotassikan 

makna dan konotasi makna sesungguhnya dari scene-scena yang 

digambarkan.
48

 

3. Representasi Banalitas Kejahatan dalam Film “The Act of Killing”, oleh 

Patricia Evangeline Setiawan, Program studi Ilmu Komunikasi, 

Universitas Kristen Petra, penelitian ini mengangkat film “The Act of 

Killing” sebagai bahan penelitiannya, dengan masalah bagaimana 

banalitas kejahatan di film tersebut, film ini disutradarai oleh Joshua 

oppenheiner, sutradara asal Amerika. Film ini bersifat kontroversial yang 

menceritakan kekejaman komunis yang penuh adegan kekerasan dan 

membentuk pandangan mengenai bangkitnya komunisme sebagai 

ancaman paling berbahaya untuk Indonesia pada tahun 1985.  
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Velina Agatha Setiawan, Representasi Pluralisme dalam Film “?” (Tanda Tanya ) 

dalam jurnal “studentjournal.petra”, Vol 1. No.1.Tahun 2013. Diakses pada tanggal 13 januari 

2016 pukul 23:00 WIB 
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Penelitaian ini menggunakan metode semiotika televisi John fiske, dengan 

pendekatan kualitatif, dan memiliki kesaaman dengan penelitian ini yaitu 

sama menggunakan konsep representasi dalam menggambarkan film.
49

 

4. Penelitian dari Yolanda Hana Chornelia, Ilmu Komunikasi, Universitas 

Kristen Petra,Surabaya. “Representasi Feminisme dalam film “Snow White 

and The Hustman”, film ini merupakan film yang diangkat dari dongeng 

asal Jerman, film ini menyorot perempuan sebagai tokoh utama yang 

memiliki sisi tangguhnya, dan rumusan dalam penelitian ini adalah 

bagaiman representasi feminisme dalam film tersebut, dalam penelitian ini 

menggunakan metode semiotika televisi John Fiske, dan kesamaan dengan 

penulis sama menggunakan konsep representasi.
50

 

5. Intimidasi Terhadap Kaum Kulit Hitam sebagai Bentuk Perilaku Rasisme 

(dalam Film “Glory road”)”. oleh Indri Puspitasari. Film “Glory Road”, 

merupakan film kisah nyata yang menggambarkan tentang fenomena 

rasisme pada tahun 1965 di Amerika, penelitian ini bertujan untuk 

mengetahui nila-nilai rasissme yang digambarkan melalui perilaku 

Intimidasi dan pesan yang ingin disampaikan dari film tersebut. Pada 

penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang memfokuskan pada 

analisis semiotika Roland Barthes. Penelitian tersebut memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengangkat masalah rasisme dan 

sama-sama mengguankan analisis semiotik Roland Barrthes.
51

 

Penelitian yang penulis lakukan ini terdapat keterkaitan dengan 

penelitian-penlitian terdahulu, baik dari sisi subjek dan obyeknya, analisis 

film dan metode analisis yang digunakan yaitu analisis semiotik. Namun 

terdapat perebedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu: subjek 
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dan obyek penelitian ini adalah “ Film Mandela:long walk to freedom” dan 

fokus pada representasi nilai rasisme dalam film tersebut. 

 

C. Kerangka Pikir 

Dengan dilatarbelakangi kerangka teoritis diatas, selanjutnya peneliti 

merumuskan kerangka pikir yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam 

penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui representasi 

rasisme dalam film “Mandela: long walk to freedom”. Menurut Rachmat 

Kriyanto
52

 riset tergantung pada pengamatan tidak dapat dibuat tanpa sebuah 

pernyataan atau batasan yang jelas mengenai apa yang diamati. 

Dengan masalah yang telah di kemukakan, maka penelitian ini akan 

menelliti bagaimana representasi rasisme dalam film “Mandela : long walk to 

freedom” dengan menggunakan model semiotika Roland Barthes. 

Dalam kerangka pikir ini akan memfokuskan kepada perilaku perilku 

rasisme yaitu prasangka, stereotip, diskriminasi rasial dan kekerasan rasial.  

Pada penelitian ini kerangka pikirnya adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.2 Kerangka Pikir 
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