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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan Tuhan dengan karakter dan ciri fisik yang 

berbeda-beda. Manusia tidak punya hak untuk memilih warna kulit dan 

bentuk fisik ketika dilahirkan, karena semua itu adalah karunia Tuhan. 

Tuhan menciptakan kondisi manusia secara berbeda-beda pasti memiliki 

tujuan. Perbedaan tersebut bukan suatu hal yang berfungsi menjadikan 

manusia beranggapan bahwa suatu ras lebih tinggi derajatnya dibanding 

ras lain, namun keragaman dan perbedaan tersebut harusnya dipahami 

sebagai kemajemukan agar manusia bisa belajar dan saling mengenal etnis 

atau ras lain. 

Setelah manusia semakin berpikiran modern, manusia semakin 

menunjukkan perbedaan budaya yang mengakibatkan munculnya konflik, 

seperti konflik agama, konflik politik, maupun konflik etnis dalam 

kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut sebagai dampak dari prasangka 

yang muncul karena penilaian seseorang maupun kelompok, sikap maupun 

perilaku terhadap mereka. Prasangka rasial cenderung pada penilaian 

negatif  yang akan mengarah pada sikap rasis.  

Rasisme terjadi ketika orang-orang mempercayai superioritas yang 

mereka warisi terhadap ras yang lain. Rasisme menjadi pendorong sosial 
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terjadinya diskriminasi ras. Pribadi yang rasis terkadang melakukan 

diskriminasi terhadap orang dari satu atau lebih ras. Bentuk-bentuk 

rasisme telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Di masa lalu kaum Afrika-

Amerika dipaksa untuk berada di belakang saat naik bus, orang Yahudi 

diharuskan untuk mengenakan lencana kuning Daud, orang Jepang-

Amerika diisolasi dalam tenda selama Perang Dunia ke-2, orang Amerika-

India dirampas tanahnya, dan masyarakat Afrika Selatan terbagi secara ras. 

Pada jaman modern rasisme terlihat dalam bentuk graffiti (coretan 

dinding) yang menghina ras, perusakan hak milik, intimidasi, bahkan 

kekerasan fisik. Rasisme juga dilakukan secara terang-terangan, seperti 

menghina atau menceritakan lelucon mengenai etnis. 

Dari tahun 1600-an hingga pertengahan 1800-an banyak orang 

kulit putih di Amerika Serikat menggunakan kelompok kulit hitam sebagai 

budak. Budak-budak Afrika yang dibawa oleh orang Inggris pada tahun 

1619 sampai di Virginia. (Kennedy, 2011:40) Amerika Serikat adalah 

sebuah negara yang terdiri dari dua blok yang bertentangan, yakni blok 

utara dan blok selatan. Blok selatan yang berbasis agraris lebih 

membutuhkan pekerja dibanding blok utara yang berbasis industri. 

Perbudakan menjadi penyebab utama terjadinya perang saudara (civil war) 

di Amerika. Perang ini juga disebut perang abolisi (penghapusan sistem 

perbudakan). Perang ini terjadi karena blok selatan ingin memisahkan diri 

setelah terpilihnya Abraham Lincoln sebagai presiden. Dengan 
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kemenangan blok utara, sistem perbudakan kemudian dihapuskan. Para 

budak dibebaskan sepanjang tahun 1860-an setelah adanya proklamasi 

emansipasi dan ratifikas amandeman ketiga belas tahun 1865. 

(http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/publikasi.html) 

Tetapi kekerasan dan diskriminasi rasial masih terus berlangsung 

sampai era Martin Luther King Jr. Pada 1883 ditentukan bahwa 

amandemen ke-14 tidak mencegah individu untuk mempraktekkan 

diskriminasi. Mahkamah memutuskan bahwa “pemisahan tapi setara” 

dalam fasilitas-fasilitas publik bagi kaum kulit hitam yang berlaku di 

negara-negara bagian Selatan, yang mendiskriminasi sekolah-sekolah 

umum, melarang atau membatasi akses para warga kulit hitam ke banyak 

fasilitas publik seperti taman-taman, restoran dan hotel, dan 

menghapuskan hak memilih kebanyakan warga kulit hitam dengan 

menerapkan pajak-pajak pemilihan dan tes buta huruf sewenang-wenang. 

Hukum pemisahan fasilitas ini lebih dikenal dengan nama hukum Jim 

Crow. “Jim Crow” adalah istilah yang berasal dari lagu pada pertunjukan 

di tahun 1828 dimana seorang kulit putih pertama kali mengolok-olok 

orang kulit hitam dengan menghitamkan mukanya. 

(http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/publikasi.html) 

Sikap perlawanan pada rasisme tumbuh seiring perkembangan 

jaman. Di abad 20 rasisme menjadi hal yang ditentang dengan adanya 

kampanye dan undang-undang yang melarang sikap rasisme. Perjuangan 

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/publikasi.html
http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/publikasi.html
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Masyarakat Afrika-Amerika demi kesetaraan mencapai puncaknya pada 

pertengahan 1960-an. Southern Christian Leadership Conference (SCLC), 

terdiri dari para pemuka agama Masyarakat Afrika-Amerika dan Student 

Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), yang terdiri dari aktivis 

yang lebih muda, melakukan konfrontasi damai. Kemudian, aktivis Hak 

Asasi mengorganisasi “ freedom rides” atau perjalanan kebebasan. Di sini 

orang Afrika-Amerika dan orang kulit putih menaiki bis bergerak ke 

selatan menuju tempat konfrontasi yang bisa menarik perhatian media dan 

mengarah kepada perubahan. Mereka juga mengorganisasi sekumpulan 

besar massa, yang terbesar adalah “March on Washington” pada 1963. 

Lebih dari 200.000 orang berkumpul di ibukota negara untuk 

mendemonstrasikan komitmen mereka terhadap kesetaraan untuk semua 

orang. Puncak tertinggi hari itu adalah pidato Martin Luther King Jr., yang 

muncul sebagai juru bicara Hak Asasi. Pada tanggal 21 Desember 1965, 

Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD). (Jusuf, 2005:1) 

Isu-isu mengenai rasisme dan pertentangnnya masih menjadi tema 

yang menarik untuk menjadi ide cerita di perfilman Hollywood. Keadaan 

seperti ini tergambar lewat film The Help. Film yang dirilis tahun 2011 ini 

berdasarkan setting pada tahun 1960. Sudah banyak film-film bertema 

rasisme khususnya yang terjadi di Amerika Selatan sebelum film The Help 
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dirilis, seperti film Mississippi Burning (1988), The Long Walk 

Home(1990), Ghost of Mississippi(1996). 

Penyampaian pesan mengenai isu-isu kepada masyarakat, seperti 

isu mengenai perlawanan rasisme, tidak hanya dapat disampaikan melalui 

media cetak maupun elektronik, namun dapat juga disampaikan melalui 

film. Media massa, baik media cetak dan media elektronik, sangat 

berperan dalam pembentukan prasangka kepada seseorang maupun 

kelompok lain. Film merupakan salah satu bentuk dari media massa. Film 

bisa menjadi suatu media untuk menyampaikan pesan secara langsung 

kepada masyarakat. Film mampu menjadi sarana komunikasi yang bisa 

mempengaruhi masyarakat melalui rangkaian gambar yang ditampilkan. 

Seperti yang dipaparkan Graeme Turner bahwa makna film sebagai 

representasi dan realitas masyarakat. Film sebagai representasi dari realitas 

bermakna bahwa film membentuk dan menghadirkan kembali realitas 

berdasarkan kode-kode, konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya 

(Sobur, 2003:127-128). 

Film yang dipilih peneliti adalah The Help. Film The Help adalah 

film produksi Dreamworks Pictures pada tahun 2011 yang ditulis dan 

disutradarai oleh Tate Taylor. Dalam film The Help tidak ada cerita yang 

didramatisasi secara berlebihan. Menonton The Help seperti menyaksikan 

kehidupan di masyarakat sehari-hari. Bersetting di Amerika Serikat 

khususnya di daerah Jackson, Missisippi pada tahun 1960 film ini 
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menggambarkan suatu tindakan diskriminasi oleh majikan kulit putih yang 

diwakili oleh tokoh Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard) terhadap 

pembantu mereka yakni orang kulit hitam yang diwakili oleh karakter 

Aibileen Clark (Viola Davis). Film The Help memberikan gambaran 

kejadian yang didasari oleh rasisme. Kejadian ini mengarah pada ejekan, 

prasangka buruk, stereotip negatif dan lain sebagainya.  

Film The Help adalah film yang mengangkat tema tentang 

rasialisme dan bagaimana melawan tindakan diskriminasi tersebut. 

Pelawanan muncul dari ide seorang jurnalis kulit putih yang bernama 

Eugenia Phelan (Emma Stone) yang berniat menulis sebuah buku tentang 

kisah-kisah diskriminasi dan penindasan kehidupan pembantu rumah 

tangga kulit hitam, demi menunjukkan ketidakadilan di masyarakat. 

Penindasan warga kulit putih yang dianggap biasa menumbuhkan sikap 

keengganan, ketakutan dan ketidakpercayaan untuk menceritakan kisah 

mereka dalam buku. Sampai tingginya intensitas penindasan rasial yang 

dialami, mereka pun berani berontak, dengan terbitnya buku berjudul  The 

Help, yang sangat menarik antusias bahkan dari pembaca kulit putih. 

Melalui buku The Help terkuak realitas atas berbagai  penindasan, fitnah 

dan sikap sinisme yang hidup di masyarakat Mississippi, yang 

menyudutkan penduduk kulit hitam Amerika. 

Beberapa karakter dalam film The Help diperankan oleh artis 

terkenal Hollywood seperti Emma Stone, Jessica Chastain, Viola Davis, 
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Bryce Dallas Howard dan artis terkenal lainnya. Film ini mendapat banyak 

penghargaan dan nominasi dalam ajang penghargaan film diantaranya 

meraih Best Actrees dalam African American Film Critiscs Association, 

Best Supporting Actrees dalam Golden Globe, Best Breakthough 

Performance di Detroit Film Critics, Hollywood Film Festival, dan Los 

Angeles Film Critics Association, Best Supporting Actrees di New York 

Film Critics Circle , Best Film dalam Academy Award 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terdapat 

dalam film The Help yang berkaitan dengan perlawanan terhadap rasisme. 

Untuk meneliti makna yang berkaitan dengan perlawanan rasisme, peneliti 

menggunakan teknik analisis semiotika Roland Barthes. Dalam semiotika 

Roland Barthes terdapat sistem denotasi dan sistem konotasi. Denotasi 

merupakan sistem signifikasi tingkat pertama dan konotasi merupakan 

tingkat kedua. Menurut Barthes, denotasi diasosiasikan dengan 

ketertutupan makna sementara konotasi berfungsi untuk mengungkapkan 

dan memberikan pembenaran. Menurut Barthes konotasi mendenotasikan 

sesuatu hal yang dinyatakan sebagai mitos, dan mitos ini mempunyai 

konotasi terhadap ideologi tertentu. Untuk mengkaji simbol-simbol pada 

film dapat dibagi menjadi beberapa level, yakni level realitas, untuk 

melihat dari latar, gaya bicara, ekspresi. Level representasi yang meliputi 

aspek kamera, pencahayaan. Serta level ideologi, merupakan hasil dari 

level realitas dan representasi yang diterima sebagai kode ideologis. 
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Penelitian sebelumnya juga membahas tentang tindakan 

perlawanan rasisme dalam film yang berjudul Anti Rasisme Pada Tokoh 

Erin Gruwell Dalam Film Freedom Writers Karya Richard Lagravense 

yang diteliti oleh Yulia Shinta K, Universitas Diponegoro, Jurusan Sastra 

Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, 2010. Penelitian ini meneliti tentang sikap 

anti rasisme yang dilakukan oleh tokoh Erin Gruwell, menganalisa 

kehidupan dan lingkungan tempat tinggal Erin yang membuat dia menjadi 

seorang yang anti rasis, dan memahami efek dari tindakan anti rasis yang 

dia lakukan melalui gambar serta dialog dalam film Freedom Writers. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksponensial, psikologi sosial dan 

sosiologi. Pendekatan eksponensial digunakan untuk menganalisa 

beberapa aspek intrinsik dalam film Freedom Writers. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah tindakan anti rasisme oleh tokoh Erin 

dapat terlihat dari konflik yang dia alami. Terdapat faktor lain yang 

membuat Erin bersikap anti rasisme seperti proses identifikasi, interaksi 

sosial, motif selektifitas, lingkungan sosial, dan hubungan dia dengan 

lingkungannya. Efek dari tindakan anti rasisme Erin mengubah murid-

muridnya menjadi anti rasisme. 

Persamaan penelitian terletak pada tema yang diteliti yakni anti 

rasisme dalam sebuah film. Meskipun murid-murid yang diajar Erin 

Gruwell berasal dari masyarakat multi ras, objek yang menjadi sasaran 

tindak rasisme dalam penelitian tersebut juga warga kulit gelap. 
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Perbedaaan dengan penelitian tersebut terletak pada metode yang 

digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland 

Barthes. Semiotika adalah studi tentang tanda dan segala yang 

berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-

tanda lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang 

mempergunakannya (Panuti dan Van Zoest, 1991:5). Dalam penelitian ini 

menggunakan analisis semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes 

yakni sistem konotasi dan sistem denotasi. Denotasi merupakan sistem 

signifikasi tingkat pertama dan konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam 

pemikira Barthes, denotasi diasosiasikan dengan ketertutupan makna 

sementara konotasi berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan 

pembenaran. Setelah proses konotasi akan diteliti mitos yang terdapat di 

film The Help untuk mengungkapkan ideologi yang terkait dengan 

representasi tindakan perlawanan rasisme. Peneliti ingin memahami serta 

menunjukkan terdapat tindakan perlawanan rasisme dalam film The Help 

melalui scene-scene serta dialog yang diteliti menggunakan semiotika 

Roland Barthes. Perbedaan lain terdapat di objek sasaran penelitian. 

Dalam penelitian tersebut lebih melihat bentuk sikap anti rasisme yang 

dilakukan seorang individu serta pengaruh psikologis yang menyebabkan 

individu tersebut sampai bisa bersikap anti rasisme. Sedangkan penelitian 

ini lebih melihat konsep perlawanan rasisme secara besar, tidak hanya 

melihat dari satu sudut pandang individu saja. 
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Penelitian yang selanjutnya juga membahas topik yang berkaitan 

dengan tema perlawanan rasisme dalam film yaitu Reperesentasi Konflik 

Ideologi Antar Kelas Dalam Film The Help oleh Astir Nur Afidah, 

Universitas Diponegoro, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, 2013. Penelitian ini menggunakan metode analisis kode 

televisi John Fiske yang meneliti tentang tanda-tanda dalam tiga level 

yakni level realitas, level representasi, dan level ideologi. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk resistensi terjadi dalam 

bentuk secara langsung ataupun secara tidak langsung. Bentuk perlawanan 

secara langsung terjadi secara verbal melalui pengucapan kata-kata kasar, 

jorok, umpatan, pemberian julukan, bentakan, dan sangkalan. Bentuk 

perlawanan secara langsung secara non verbal dengan cara mencengkeram 

lengan baju, mengabaikan ucapan, dan melotot. Bentuk resistensi dalam 

bentuk verbal secara tidak langsung dilakukan dengan cara pengucapan 

cemoohan dan mengumpat di belakang majikan kulit putih. Bentuk 

resistensi budak kulit hitam secara tidak langsung dan non verbal adalah 

melalui penerbitan buku yang berisi pemikiran dan perasaan orang kulit 

hitam. 

Persamaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek 

penelitiannya yakni film The Help. Penelitian tersebut juga bertujuan 

meneliti tentang perlawanan tindakan rasisme warga kulit hitam terhadap 

warga kulit putih. Meskipun objek penelitian dan tujuan penelitian 
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memiliki persamaan, tapi perlawanan yang dimaksud dalam penelitian ini 

lebih pada bentuk perlawanan secara luas yang dilakukan warga kulit 

hitam dan warga kulit putih dalam melawan tindakan rasisme dan tidak 

berfokus pada konflik antar kelas antara warga kulit hitam dan kulit putih. 

Dari representasi scene-scene yang menunjukkan perlawanan rasisme akan 

diperoleh makna yang berkaitan dengan perlawanan rasisme. Dan dari 

makna yang didapat akan muncul ideologi atau suatu mitos. Sedangkan 

penelitian tersebut inti perlawanan rasisme berasal dari pembantu kulit 

hitam kepada majikan kulit putih. Yang melatarbelakangi perlawanan 

rasisme pembantu kulit hitam tersebut adalah konflik antar kelas, yakni 

majikan kulit putih yang merasa superior melakukan diskriminasi kepada 

pembantu kulit hitam yang dianggap sebagai kelompok minoritas. 

Penelitian ini unik dan berbeda. Penelitian ini akan melihat 

representasi perlawanan rasisme yang bermula dari seorang warga kulit 

putih. Dari hal tersebut dia mampu membuat para warga kulit hitam yang 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga mampu menyuarakan pendapat 

mereka kepada masyarakat. Fokus penelitian ini terletak pada tindakan 

perlawanan mayoritas dan minoritas melawan rasisme yang dilakukan oleh 

mayoritas.  

 

 

\ 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

sebuah permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimanakah bentuk sikap perlawanan rasisme yang ditampilkan  

dalam film The Help ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui makna yang terdapat dalam film The Help yang 

berkaitan dengan perlawanan terhadap rasisme. 

 

D. Manfaat  Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

1. Memberi gambaran bagaimana tema perlawanan rasisme dalam film 

The Help digambarkan sebagai tontonan masyarakat. 

2. Memperkaya wawasan tentang persoalan perlawanan rasisme. 

3. Memberi gambaran penelitian bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan tema yang sama. 
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2. Manfaat Praktis 

Mengetahui makna/tanda atas tindakan perlawanan rasisme dalam film 

The Help melalui pendekatan semiotika Roland Barthes. 

3. Manfaat Akademis 

1. Menambah pengetahuan di bidang komunikasi khususnya analisis 

semiotika dalam film. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

mahasiswa, akademisi dan masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda 

perlawanan rasisme dalam film The Help. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

a. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

 Komunikasi adalah suatu proses, Komunikasi merupakan 

serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan. 

Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan punya tujuan  

(dilakukan dalam keadaan sadar). Menurut Laswell, komunikasi 

adalah siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, 

bagaimana pengaruhnya. Komunikasi merupakan proses interaksi 

sosial yang digunakan untuk menyusun makna yang merupakan 

citra mereka mengenai dunia dan untuk bertukar citra itu melalui 

berbagai macam simbol (Mulyana, 2004 : 8) 
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Dalam proses komunikasi terdapat unsur-unsur komunikasi, 

antara lain: sumber (source), bisa disebut komunikator adalah 

pihak yang menyampaikan informasi baik individu, kelompok, 

maupun organisasi. Kemudian pesan (message) yakni tanda 

verbal maupun non verbal yang berisi perasaan, gagasan, nilai. 

Ketiga, saluran (channel) yaitu alat yang digunakan untuk 

berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada komunikan. 

Keempat, penerima (receiver) yakni individu, kelompok, maupun 

organisasi yang menerima informasi. Dan efek, yakni perubahan 

yang terjadi pada individu, kelompok, maupuk organisasi setelah 

menerima informasi yang disampaikan oleh komunikator. 

(Cangara, 2002:23) 

Dalam komunikasi terdapat level-level komunikasi. Hafied 

Cangara membagi level komunikasi menjadi empat macam level, 

yaitu pertama komunikasi interpersonal. Komunikasi 

interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri 

individu. Kedua komunikasi antar pribadi yakni proses 

komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih dengan 

cara bertatap muka. Ketiga, komunikasi publik yakni proses 

komunikasi dimana pesan yang disampaikan oleh 

sumber/komunikator dalam situasi tatatap muka di depan 

khalayak banyak. Keempat, komunikasi massa yakni proses 
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komunikasi yang terjadi dimana pesannya berasal dari sumber 

melembaga kepada khalayak yang bersifat massal melalui alat-

alat yang seperti radio, televisi, koran dan film. Penelitian ini 

termasuk dalam level komunikasi massa, karena objek yang 

diteliti adalah film. Film dengan kekuatan visual yang menarik 

dan didukung dengan audio yang khas sangat efektif sebagai 

media hiburan dan juga sebagai media pendidikan dan persuasi. 

Film bisa diputar berulang-ulang pada tempat dan khalayak yang 

berbeda. (Cangara, 2002:29-35) 

2. Film sebagai media komunikasi massa 

Film dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi yang 

didalamnya mengandung unsur pesan. Kekuatan dan kemampuan 

film menjangkau banyak segmen sosial sehingga film memiliki 

potensi untuk mempengaruhi khalayak. Film selalu 

mempengaruhi dan membentuk masyarakat beradasarkan muatan 

pesan di dalam film tersebut. Film yang merupakan salah satu 

bentuk media penyampaian pesan mencoba mengkomunikasikan 

suatu tema atau isu-isu dalam masyarakat.  

Selain itu terdapat pula film yang merupakan refleksi dari 

fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Maka dari 

itu, film termasuk dalam kajian komunikasi massa. Komunikasi 

massa adalah proses komunikasi yang dilakukan lewat media 
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massa, baik media cetak dan media elektronik. Komunikasi massa 

(mass communication) merupakan proses menciptakan persamaan 

makna antara media dengan khalayak. Film The Help merupakan 

sebuah refleksi fenomena sikap rasisme yang masih dilakukan 

sebagian masyarakat. Film The Help mencoba untuk memberikan 

pesan pada masyarakat bahwa tindakan rasisme itu ditentang. 

Sikap rasisme adalah sesuatu yang merugikan dan suatu kejahatan 

karena menganggap rendah suatu kelompok berdasarkan ciri fisik 

tertentu .  

3. Representasi 

Representasi adalah produksi makna melalui bahasa. Stuart 

Hall (1997) mendeskripsikan bahwa representasi adalah salah satu 

praktek penting yang memproduksi kebudayaan. Stuart Hall 

menjelaskan bahwa terdapat dua proses representasi. Pertama, 

representasi mental/persepsi, yaitu konsep tentang ide/pemikiran 

yang ada di kepala masing-masing orang dan masih bersifat 

abstrak. Kedua adalah bahasa, yang berperan penting dalam proses 

konstruksi makna. Konsep yang berasal dari persepsi manusia 

kemudian diterjemahkan dalam bahasa, agar konsep dan ide-ide 

akan sesuatu dapat dihubungkan dengan tanda dan simbol-simbol 

tertentu. Hubungan antara ide/pemikiran, kerangka pemikiran, dan 

bahasa/simbol adalah proses produksi makna lewat bahasa. Proses 
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yang menghubungkan ketiga elemen ini dinamakan representasi. 

(Utami, 2011:51-52) 

Konsep representasi dapat berubah-ubah. Selalu ada 

pemaknaan baru dan pandangan baru dalam konsep representasi 

yang sudah pernah ada. Karena makna sendiri juga tidak pernah 

tetap, ia selalu berada dalam proses negosiasi dan disesuaikan 

dengan situasi yang baru. Makna tidak selalu dikonstruksikan, 

diproduksi, lewat proses representasi. Representasi adalah bagian 

penting dari proses produksi makna dengan menggunakan bahasa. 

Sebuah representasi yang menunjukkan pembedaan dengan melihat 

dari sisi kemiripan dan perbedaannya, setiap hal dilihat dengan 

pengaturan, pengelompokan, penataan dan pengklasifikasian 

terlebih dahulu. Bahwa seseorang membentuk sebuah keterkaitan 

antara objek, peristiwa dengan sebuah konsep yang sudah 

dipelajari menjadi sebuah persepsi baru. Kemudian persepsi 

tersebut akan dituangkan ke dalam bahasa baik verbal maupun non 

verbal. Dari bahasa verbal dan non verbal tersebut akan muncul 

suatu representasi. 

Menurut Hall, terdapat tiga jenis pedekatan dalam memahami 

representasi yaitu pendekatan reflektif (reflective approach), 

pendekatan intensional (intensional approach). Dan pendekatan 

konstruksionis (constructional approach). Pendekatan reflektif 
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adalah representasi yang dipengaruhi pandangan sosial dan kultural 

dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat sebagaimana adanya. 

Kedua, pendekatan intensional adalah pandangan dari pembuat 

representasi. Pendekatan ketiga adalah pendekatan konstruksionis, 

merupakan representasi dengan menggunakan media untuk 

berperan dalam menyeleksi dan mengkonstruksikan persepsi 

seseorang (Utami, 2011:54). Representasi dilihat sebagai sebuah 

hasil konstruksi makna namun tetap dapat dimaknai secara bebas 

dengan menggunakan bahasa dan kode-kode (kode visual dan 

verbal, kode teknis, kode gesture dan lain-lain) yang dipahaminya.  

Representasi menurut Graeme Burton berkaitan dengan 

pembuatan makna. Apa yang direpresentasikan melalui media 

adalah makna-makna tentang dunia, cara memahami dunia. 

Representasi meupakan ungkapan ideologi (2008:133). Menurut 

Briggs dan Cobley (1998) dalam Burton representasi 

mengungkapkan berbagai jenis hubungan kekuasaan yang berbeda 

dalam masyarakat. Hubungan-hubungan tersebut berkaitan dengan 

ketidaksetaraan kelompok, bagaimana kelompok berhubungan satu 

sama lain, konflik antar kelompok, dan menjadikan kelompok-

kelompok berbeda satu sama lain (2008:134). 
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4. Perlawanan Rasisme 

Ras berasal dari bahasa Prancis dan Itali, razza. Ras adalah 

suatu kategori atau pengelompokan sejumlah orang berdasarkan 

karakteristik fisik tubuh, seperti warna kulit, bentuk dasar 

tengkorak kepala, tekstur rambut, bentuk mata atau hidung, dan 

atribut-atribut fisik lain yang sangat subjektif (Kendal dalam 

Liliweri, 2009:18-21).  

Menurut Robert Blauner dalam Neubeck, rasisme adalah 

prinsip dominasi sosial dimana kelompok dilihat sebagai inferior 

atau berbeda dalam karakteristik biologi kemudian diduga 

dimanfaatkan, dikendalikan, dan tertindas secara sosial dan fisik 

oleh kelompok superordinat. (Neubeck, 1997:269) 

Menurut Samovar, rasisme adalah kepercayaan terhadap 

superioritas yang diwarisi oleh ras tertentu. Rasisme menyangkal 

kesetaraan manusia dan menghubungkan kemampuan seseorang 

dalam suatu bidang dengan karakteristik fisik. Rasisme berkaitan 

dengan ras superioritas. Pandangan tentang superioritas yang 

memungkinkan seseorang untuk memperlakukan kelompok lain 

secara buruk berdasarkan ras, warna kulit, agama, negara asal, 

nenek moyang dan orientasi seksual (2010:212). 

Gagasan mengenai pembedaan manusia berdasarkan 

karakteristik atribut fisik ini kemudian membuat manusia 
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menetapkan hirarki dalam masyarakat. Orang ras kulit putih 

dianggap warga kelas atas, berlawanan dengan orang ras kulit 

hitam diasumsikan merupakan warga kelas dua. Hal tersebut 

berpengaruh pada stratifikasi dalam berbagia bidang, seperti 

bidang sosial, ekonomi, politik. Ideologi selain itu, dengan adanya 

kapitalisme cenderung merusak harga diri manusia berdasarkan 

ras, di mana orang kulit hitam cenderung dianggap lebih miskin, 

tidak pandai menjadi pemimpin bisnis, lebih malas daripada orang 

kulit putih (Liliweri, 2009:21-30). 

Secara umum, rasisme dapat dikelompokkan dalam bentuk 

rasisme personal dan rasisme institusional. Rasisme personal terdiri 

atas tindakan, kepercayaan, perilaku, dan tindakan rasial sebagai 

bagian dari seorang individu. Sementara rasisme institusional 

merujuk pada tindakan merendahkan suatu ras atau perasaan 

antipati yang dilakukan oleh institusi sosial tertentu seperti 

sekolah, perusahaan, rumah sakit, atau sistem keadilan kriminal.  

Bentuk nyata dan tersembunyi rasisme menyebar dalam 

tingkat organisasi dan personal dalam masyarakat. Mulai dari 

pemerintahan, bisnis, institusi pendidikan, sampai pada interaksi 

sehari-hari. Rasisme tercipta disebabkan oleh faktor budaya, 

ekonomi, psikologi, dan sejarah. Tindakan rasisme merendahkan si 

target dengan mengingkari identitasnya, dan hal ini 
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megahancurkan suatu budaya dengan menciptakan pembagian 

kelompok secara politik, sosial, dan ekonomi dalam suatu negara. 

(Samovar, 2010:211) 

Sehingga perlawanan rasisme adalah suatu tindakan baik 

verbal maupun non verbal yang melawan dan menentang segala 

perilaku yang menganggap ras tertentu dalam hirarki yang berbeda 

berdasar karakteristik biologis dan kompetensi seseorang dalam 

suatu bidang. Negara-negara anggota PBB telah membuat sebuah 

deklarasi yaitu United Nations Declaration on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination (Deklarasi Perserikatan Bangsa 

Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) 

melalui Resolusi 1904 (XVIII). Deklarasi itu memuat penolakan 

terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk 

diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian 

masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna 

kulit tertentu atau langkah-langkah yang harus diambil negara-

negara dalam penghapusan diskriminasi rasial. (Jusuf, 2005:1) 

5. Semiotika 

Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion yang 

bermakna “tanda” atau seme yang bermakna “penafsir tanda”. 

Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda dan 

segala yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, 
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hubungannya dengan tanda-tanda lain. Menurut Hoed (2001) 

dalam Sobur kajian semiotika diklasifikasikan menjadi dua, yakni 

semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika 

komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang 

salah satu diantaranya mengasumikan enam faktor dalam 

komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode (sistem tanda), pesan, 

saluran komunikasi, dan acuan (hal yang dibicarakan). Semiotika 

signifikasi menekankan pada teori tanda dan pemahamannya dalam 

suatu konteks tertentu (2003:15). 

Dalam kelahiran kajian semiotika modern muncul dua nama 

tokoh penting yakni Charles Sanders Pierce dan Ferdinand de 

Saussure. Dua pakar tersebut memiliki teori semiotika yang 

berlainan. Pierce sebagai ahli filsafat dan ahli logika merancang 

semiotika sebagai suatu tindakan (action), pengaruh (influence), 

tanda (sign), objek (object), dan interpretan (interpretant). Menurut 

Pierce tanda adalah segala sesuatu yang ada pada seseorang untuk 

menyatakan sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. 

Berdasarkan objeknya, Pierce membagi tanda menjadi ikon, 

indeks, dan simbol. Berdasarkan interpretan, tanda dibagi menjadi 

rheme, dicent sign dan argument. (Sobur, 2009:39-42) 

Sedangkan Ferdinand de Saussure adalah seorang ahli 

lingustik. Teori membagi menjadi dua bagian yaitu penanda 
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(signifier) dan pertanda (signified). Penanda dilihat sebagai 

bentuk/wujud fisik dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, 

sedang pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui 

konsep, fungsi dan/atau nilai-nlai yang terkandung didalam karya 

arsitektur. Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara 

penanda dan petanda berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan 

signifikasi. Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang 

mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan 

aturan atau konvensi tertentu. Kesepakatan sosial diperlukan untuk 

dapat memaknai tanda tersebut. Dalam berkomunikasi, seseorang 

menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan 

orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi 

Saussure disebut “referent”. Hampir serupa dengan Peirce yang 

mengistilahkan interpretant untuk signified dan object untuk 

signifier, bedanya Saussure memaknai “objek” sebagai referent dan 

menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan.  
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1. Signifier 

(penanda) 

2. Signified 

(petanda) 

3. Denotative Sign (tanda 

denotatif) 

4. Connotative Signifier (penanda 

konotatif) 

5. Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

6. Connotative Sign (tanda konotatif) 

Tabel 1. Tabel sistem tanda Roland Barthes 

Semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes yakni 

sistem denotasi dan sistem konotasi. Denotasi merupakan sistem 

signifikasi tingkat pertama dan konotasi merupakan tingkat kedua. 

Dalam pemikiran Barthes, denotasi diasosiasikan dengan 

ketertutupan makna sementara konotasi berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran. Menurut Barthes 

konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebut sebagai 

“mitos”, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan meberikan 

pembenaran. (Sobur, 2009:70-71) 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Objek penelitia ini adalah film The Help yang mengisahkan 

tentang perilaku rasisme majikan kulit putih dan perlawanan rasisme 
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pembantu kulit hitam. Fokus peneliti terletak pada perlawanan rasisme 

yang dilakukan pembantu kulit hitam. Peneliti akan mengamati dan 

memilih scene-scene yang berkaitan dengan perlawanan rasisme.  

 Dari hasil pengamatan tersebut akan diperoleh tanda tentang 

bagaimana perilaku perlawanan pada rasisme dihadirkan dalam film 

tersebut. Untuk mengamati tanda-tanda perlawanan rasisme digunakan 

analisis semiotika Roland Barthes. Dalam sistem Barthes tanda akan 

dilihat dalam makna denotasi dan konotasi. Melalui pemaknaan konotasi 

akan diperoleh kesimpulan yang berupa mitos. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian 

 

Tanda 

Representasi Perlawanan Rasisme dalam film 

The Help 

Film The Help 

Kesimpulan Representasi Perlawanan Rasisme film The 

Help 

Analisis Semiotika Roland Barthes 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode 

analisis semiologi Roland Barthes. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian ini tidak 

mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau 

membuat prediksi. Penelitian deskriptif tidak hanya menjabarkan, 

tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga 

organisasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika. 

Kaidah-kaidah semiotika akan digunakan dalam menganalisis film The 

Help. Dengan menelusuri tanda, simbol melalui dialog, adegan, 

setting, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan representasi 

tindakan perlawanan terhadap rasisme. Semiotika yang dipakai adalah 

semiotika Roland Barthes. Roland Barthes adalah penerus pemikiran 

Ferdinand de Saussure. Saussure tertarik pada cara kompleks 

pembentukan dan bentuk-bentuk kalimat dalam menentukan makna, 

tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa 

menghasilkan makna yang berbeda pada orang di situasi berbeda. 

Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan berfokus pada interaksi 

antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya.  

Dalam teori semiotika Barthes terdapat dua tingkat makna, yakni 

tingkat denotasi dan tingkat konotasi. Denotasi merupakan makna 
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yang paling nyata dari tanda, makna yang sebenarnya hadir dan mudah 

dikenali. Konotasi merupakan makna tersembunyi dibalik denotasi. 

Makna muncul dengan menghubungkan antara kode, simbol atau 

lambang yang satu dengan lainnya. Bisa juga dengan perlawanan 

antara kode, lambang atau simbol yang satu dengan lainnya. 

Signifikasi tingkat pertama menurut Barthes menyebutnya sebagai 

denotasi sedangkan signifikasi tingkat kedua disebut konotasi.  

Untuk mengkaji simbol-simbol pada film dapat dibagi menjadi 

beberapa level : 

a. Level realitas 

Level realitas terdiri dari kostum, riasan, latar, gaya bicara, ekspresi. 

b. Level representasi 

Level representasi meliputi aspek kamera, musik, pencahayaan, 

suara. 

c. Level ideologi 

Ideologi adalah hasil dari level realitas dan representasi yang 

diterima sebagai kode ideologis, seperti patriarki, ras, kelas, gender 

dan feminisme. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah film The Help yang 

diproduksi oleh Dreamworks Pictures dalam format DVD dengan 
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durasi 2 jam 26 menit. Data primer ini diambil dari keseluruhan 

scene dalam film tersebut yang didalamnya terdapat unsur-unsur 

yang berkaitan dengan sikap perlawanan terhadap rasisme. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi 

pustaka dengan melalui buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu, ebook 

dan artikel-artikel dari internet mengenai film The Help. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan observasi non partisipan dan teks. Teknik ini digunakan 

peneliti untuk memperoleh data dan mengetahui representasi tanda 

perlawanan rasisme dalam film The Help. Observasi non partisipan 

dilakukan dengan memilih dan mengamati scene-scene yang 

menunjukkan tanda-tanda adanya tindakan perlawanan pada rasisme. 

Peneliti akan melakukan studi korpus. Film yang diteliti oleh peneliti 

akan diambil beberapa adegan, dengan cara meng-capture adegan-

adegan yang merepresentasikan perlawanan rasisme. Hasil capture 

gambar pada film kemudian diteliti dengan memperlihatkan unsur 

penandaan perlawanan rasisme tersebut. Tanda tersebut dapat berupa 

tanda verbal yaitu kata-kata dalam adegan maupun tanda non verbal 

yaitu berupa apa yang digambarkan dalam adegan. Lalu teks 
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berhubungan dengan berbagai sumber pustaka (berbagai buku dan 

artikel) yang berkaitan dengan film The Help. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan semiotika Roland Barthes yang bertujuan 

untuk mengetahui makna dari tanda yang ditampilkan dalam film The 

Help. Analisis akan dilakukan pada scene-scene yang merujuk pada isu 

perlawanan pada rasisme. Karena menggunakan analisis semiotika 

Roland Barthes, maka proses pemaknaan scene-scene tersebut akan 

melalui dua tahap, yaitu pemaknaan denotasi dan konotasi. 

5. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian kualitatif lebih menunjuk pada tingkat 

sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat meewakili 

masalah yang diteliti. Teknik validitas data yang digunakan adalah 

triangulasi data atau triangulasi sumber. Triangulasi data menunjuk 

pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih 

bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang 

sama. Disini peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu 

sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain. Dengan 

triangulasi data dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai 

mengenai gejala yang diteliti (Pawito, 2008:99). 

 


