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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana (discourse analysis) 
diskriminasi ras dalam Film Avatar: Last Air Bender versi movie secara kritis 
deskriptif. Peneliti tertarik dengan kajian ini karena melihat terjadi banyak 
ketimpangan sosial antara ras satu dan ras lainnya serta adanya politik diskriminasi 
sebagai bentuk supremasi ras kulit putih sebagai “ras unggul” terhadap ras-ras lainnya 
diluar ras kulit putih dalam film ini. Selain itu, representasi tiap-tiap kelompok ras 
dalam film adalah akibat adanya kepentingan pasar dan ideologi tertentu yang 
mempunyai kekuasaan terhadap produksi suatu film, termasuk film-film Hollywood.  

Dengan dengan menggunakan bersifat kualitatif deskriptif dan Critical 
discourse analysis milik Norman Fairclough, penelitian ini berupaya untuk 
mendeskripsikan dalam wacana diskriminasi ras beserta supremasi kulit putih yang 
diartikulasikan dalam adegan-adegan, dialog dan monolog serta komposisi visual 
yang digunakan dalam film Avatar: Last Air Bender. Teori yang akan digunakan 
adalah Ras Identitas: Konstruksi Realitas Sosial dalam Media Massa, Film: Media 
Komunikasi massa, Ideologi dan Kekuasaan, dan Critical Discourse Analysis milik 
Norman Fairclough 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Ras ‘kulit putih’ digambarkan sebagai 
seorang tokoh yang identik dengan tokoh protagonist, pahlawan super (super hero) 
yang mempunyai Responsibility dan Power. Ini karena Sejarah panjang sejarah 
imperalisme dan pandangan mengenai superioritas kulit putih selama berabad-abad, 
memperteguh sudut pandang  dimana ‘kulit putih’ lebih unggul dalam berbagai 
macam bidang bila dibandingkan dengan kelompok kulit atau ras lain di dunia 

Ras ‘Kulit Hitam’ dalam film ini tidak lagi digambarkan dengan sifat-sifat 
negatif yang biasanya kita temui pada film-film Hollywood, dapat dibilang mereka 
equal terhadap ras kulit putih.  

Identitas ‘India’ dalam film ini digambarkan sebagai tokoh antagonis, jahat, 
sombong, dan tamak. Namun, ditemukan representasi lain yang berkaitan dengan 
wacana negara India sebagai negara Superpower berikutnya.  

Ras Asia digambarkan dengan negatif: sebagai masyarakat minoritas yang 
tidak teratur dan sederhana. korban dari penjajahan dan tidak bisa melawan 
penjajahan tanpa dibantu. Semua representasi tersebut ada sangkut pautnya dengan 
Whiteness dan kepentingan pasar serta kondisi politik Amerika Serikat saat itu 
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