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ABSTRAK 
 

Penelitian ini menganalisis mengenai prasangka antar etnis tentang kelas 
sosial pada film Cin(T)a. Penelitian ini penting dilakukan karena film cin(T)a 
menyajikan isu tentang kelas sosial di Indonesia secara berbeda. Film Cin(T)a 
menampilkan tokoh utama Annisa,  yang seorang etnis non-Tionghoa sebagai 
seorang artis yang termasuk kalangan kelas sosial atas. Sedang Cina yang seorang 
etnis Tionghoa-Indonesia sebagai kalangan kelas sosial bawah yang dapat kuliah 
karena bantuan beasiswa. Penggambaran tersebut berbeda dengan stereotipe yang 
selama ini ada, dimana etnis Tionghoa-Indonesia mendapat stereotipe sebagai 
kelas sosial atas. Karenanya peneliti tertarik untuk menganalisis tentang 
penggambaran prasangka antar etnis tentang kelas sosial pada film Cin(T)a. Lebih 
lanjut, peneliti juga ingin mengetahui wacana yang ada dibalik penggambaran 
prasangka antar etnis tentang kelas sosial pada film Cin(T)a.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tinjauan pustaka : prasangka 
dan stereotipe, kelas sosial di Indonesia, hubungan antara etnis Tionghoa-
Indonesia dan etnis non-Tionghoa di Indonesia, etnisitas dan kelas sosial dalam 
perfilman Indonesia, grammar of film, wacana dan ideologi, dan analisis wacana 
kritis/critical discourse analysis (CDA) milik Norman Fairclough. Metode 
penelitiannya adalah kualitatif, dimana peneliti menghubungkan teks/dialog dan 
simbol pada film Cin(T)a dengan wacana yang ada di luarnya, berkaitan dengan 
prasangka antar etnis tentang kelas sosial.  Teknik analisis data menggunakan 
analisis wacana kritis milik Norman Fairclough, yang menggunakan tiga tahap 
analisis, yaitu level teks, discourse practice dan sociocultural practice. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penggambaran prasangka etnis 
tentang kelas sosial antara etnis non-Tionghoa terhadap etnis Tionghoa-Indonesia 
berbeda satu sama lain. Prasangka etnis non-Tionghoa kepada etnis Tionghoa-
Indonesia lebih dalam hal kekayaan dan pekerjaan, sedang prasangka etnis 
Tionghoa-Indonesia kepada etnis non-Tionghoa berkaitan dengan sistem 
pendidikan dan regulasi di Indonesia. Dari analisis diperoleh bahwa prasangka itu 
terbentuk karena stereotipe negatif antar etnis yang masih kuat di masyarakat 
Indonesia, dan sutradara sendiri cenderung menguatkan stereotipe tersebut. 
Penggambaran kelas sosial pada film Cin(T)a juga lebih mengarah ke unsur-unsur 
fisik, bukan berdasarkan gaya hidupnya atau unsur-unsur non-fisik lainnya. 
Penggambaran kelas sosial yang berdasarkan ciri fisik dan orientasi kepada 
kepemilikan harta benda tersebut menunjukkan adanya wacana kapitalisme dalam 
film Cin(T)a.  
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