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ABSTRAK 

Penelitian ini fokus membahas representasi Bianca sebagai korban 

bullying dalam film The DUFF (2015). Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai bagaimana korban bullying ditampilan dalam 

film. Tujuan penelitian ini akan dapat dicapai dengan metode analisis tektual 

dengan tipe penelitian kualitatif. Peneliti menganalisis kode-kode dan simbol-

simbol gambar dari potongan-potongan film The DUFF yang kemudian akan 

dimaknai dan diinterpretasi untuk membongkar bagaimana persoalan bullying 

dikonstruk atau dibentuk melalui simbol-simbol kultural masyarakat Amerika 

oleh media (film) dan produser (film maker) The DUFF. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang tidak memenuhi 

standar kecantikan rentan terhadap perilaku bullying. Bianca sebagai korban 

bullying, digambarkan tidak mampu memenuhi standar kecantikan yang berlaku 

di wilayahnya. Dengan segala dinamika psikologis yang diterima akibat tindak 

bullying, Bianca berusaha mengubah penampilannya agar memenuhi standar 

kecantikan sesuai dengan perspektif laki-laki yang berlaku di wilayahnya. Film 

The DUFF mengandung ideologi patriarki dimana dominasi dan kekuasaan 

berada pada laki-laki. 

Kata kunci: film, bullying, standar kecantikan, analisis tekstual 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana korban bullying 

direpresentasikan dalam film The DUFF. Representasi korban bullying menarik 

untuk diketahui mengingat bullying merupakan isu atau kasus yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari dan kerap kali dimunculkan dalam media, khususnya film. 

Akan tetapi masyarakat masih sering mengesampingkan akibat serta bahaya dari 

tindakan bullying terhadap para korbannya. 

Berdasarkan Oxford Dictionary, bullying berasal dari kata kerja “to bully” 

yang mana berarti tindakan untuk menimbulkan rasa sakit atau menyakiti orang 

lain demi kepentingan sendiri. Menurut Rigby, (2002) bullying merupakan 



 

perilaku menekan atau menindas secara berulang, baik fisik maupun psikologis 

oleh seseorang yang memiliki kuasa lebih kuat terhadap mereka yang memiliki 

kekuatan dan kekuasaan yang lebih lemah. Sedangkan menurut  Tattum  dan  

Tattum (1992)  bullying  adalah  “….the willful, conscious desire to hurt  another 

and put him/her under stress” yakni keinginan secara sadar untuk menyakiti 

orang lain dan membuatnya merasa tertekan. Hal tersebut sependapat dengan 

Olweus (1993), yang juga mengatakan bahwa bullying merupakan tindakan 

negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka 

karena terjadi secara berulang (repeated  during  successive encounters). 

Sejiwa (2008) mengatakan tindakan bullying kerap kali dilakukan kepada 

kelompok yang lebih lemah. Dalam hal ini, seseorang disebut sebagai korban  

bullying  apabila  dihadapkan pada tindakan penindasan oleh orang lain yang 

dilakukan berulang-ulang. Selain itu  bullying juga melibatkan  kekuatan dan 

kekuasaan yang  tidak  seimbang, sehingga korban berada pada kondisi yang tidak 

berdaya  untuk mempertahankan diri secara efektif maupun melawan tindakan 

bullying  yang diterimanya. Siswa yang mendapatkan perilaku tersebut biasanya 

tidak memiliki keberanian untuk melawan perilaku bullying atau mereka lebih 

banyak diam ketika dijahili, diejek, atau ketika mendapat tindak bullying lainnya. 

Januarko (2013) mengatakan, ketika seorang penindas merasa kebutuhan 

untuk menjatuhkan seseorang agar dirinya merasa hebat, dia tidak perlu susah 

payah menemukan dalih guna menindas seseorang. Para target itu bisa orang-

orang seperti: Anak penurut yakni anak yang kurang percaya diri, dan mudah 

dipimpin serta anak yang tidak mau berkelahi dan lebih suka menyelesaikan 

konflik tanpa kekerasan, anak yang pemalu yakni mereka yang sering 

menyembunyikan perasaannya, pendiam dan tidak mau menarik perhatian orang 

lain, penggugup, peka. Kemudian anak yang ras atau etnisnya dipandang inferior 

oleh penindas juga sering kali mengalami tindak bullying sehingga layak dihina, 

anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas anak lainnya, anak 

yang cerdas, berbakat atau memiliki kelebihan (dijadikan sasaran karena unggul 

dengan kata lain berbeda), dan anak dengan ketidakcakapan mental dan atau fisik 



 

(anak-anak seperti itu biasanya dua atau tiga kalinya lebih sering ditindas dari 

pada anak-anak lain karena mereka memiliki ketidakcakapan yang nyata sehingga 

menyediakan dalih buat sang penindas). Mereka tidak cukup terintegrasi dengan 

teman sekelas sehingga hanya memiliki sangat sedikit teman yang bisa 

membantu. Selain itu mereka kurang memiliki keterampilan verbal dan fisik 

untuk mempertahankan diri secara memadai dari segala macam kekerasan. 

Seorang anak yag memiliki gangguan mungkin bertindak sebelum berfikir, tidak 

mempertimbangkan konsekuensi atas perilakunya, dan disengaja atau tidak, 

mengganggu sang menindas. 

Bullying merupakan suatu konflik interpersonal yang menyebabkan 

korban menjadi terisolasi dari kehidupan sosialnya dan membutuhkan kepribadian 

yang kuat sebagai upaya pencegahan stres dalam dirinya (Egan & Todorov, 

2009). Sering kali korban bullying cenderung menerima dan memaafkan tindakan 

bullying yang dilakukan kepada mereka. Hal ini dikarenakan mereka tidak berani 

untuk melakukan perlawanan, selain itu ancaman yang diberikan oleh para pelaku 

menyebabkan para korban bullying cenderung lebih memilih untuk diam. 

Menurut asumsi peneliti, tindakan bullying tersebut dapat menjadi 

penyebab stres yang mengancam para korban sehingga mengakibatkan frustrasi, 

dan kesedihan mendalam. Berdasarkan data yang dilansir dari laman berita online 

www.kompas.com, penelitian yang dilakukan oleh WHO menyatakan bahwa 

depresi akan menduduki peringkat ke 2 dalam peringkat beban penyakit global 

pada tahun 2020. Depresi juga akan menjadi penyebab kematian kedua setelah 

kardiovaskuler pada tahun 2020. 

Sehubungan dengan hal di atas, fenomena bullying saat ini merupakan 

salah satu potret kehidupan yang banyak ditampilkan dalam cerita film. Tidak 

hanya berfungi sebagai media hiburan, film juga berfungsi sebagai sarana 

penyampaian pesan kepada penontonnya. Hal ini dikarenakan isi dari film 

tersebut dapat mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan cerita yang 

diangkat. Tidak jarang juga, saat ini film diadaptasi dari kisah nyata. Dimana film 

berusaha merekam realitas yang tumbuh di masyarakat, hingga kemudian 

http://www.kompas.com/


 

memproyeksikannya ke layar lebar. Adapun isu-isu maupun fenomena yang 

menarik salah satunya ialah bullying. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas mengenai film The DUFF. 

The DUFF merupakan film bergenre komedi asal Amerika. Film yang 

disutradarai oleh Ari Sandel ini bercerita tentang seorang remaja bernama Bianca 

(diperankan oleh Mae Whitman) yang dijuluki The DUFF (Designated Ugly Fat 

Friend). Ia mempunyai 2 teman yang bernama Jess (Skyler Samuels) dan Casey 

(Bianca A Santos). Mereka tergabung dalam salah satu genk yang cukup terkenal 

di kampusnya. Sebenarnya yang membuat genk ini terkenal ialah teman-teman 

Bianca yaitu Jess dan Casey. Sebaliknya, Bianca malah dijuluki The DUFF oleh 

yang lainnya.  

Sebutan itu tentunya membuat Bianca marah, akan tetapi juga 

membuatnya sadar kalau selama ini ia memang diperlakukan demikian. Semua 

orang yang ditemuinya setiap hari disekolah hanya bertanya dan peduli dengan 

Jess dan Cassey. Kalaupun ada yang berbicara pada Bianca, hal tersebut pasti 

menyangkut Jess dan Casey. Tidak terima diperlakukan demikian, Bianca 

kemudian memutuskan untuk mengubah hidupnya.  

Film “The DUFF” dipilih karena cukup menjelaskan bagaimana bullying 

itu terjadi dalam potret kehidupan sehari-hari. Memang banyak film yang 

bercerita mengenai kasus bullying untuk menambah sentuhan komedi di 

dalamnya. Akan tetapi, kebanyakan hanya berupa sepotong atau beberapa adegan 

saja. Berbeda dengan itu, The DUFF justru memiliki alur cerita yang jelas dalam 

menyampaikan isu bullying nya. Tidak hanya itu, film ini juga mengemas jalan 

ceritanya dengan nuansa komedi. Sehingga penonton yang melihat film ini, 

mungkin akan berfikir bahwa bullying merupakan suatu hal yang lucu dan layak 

untuk ditertawakan, tanpa mempertimbangkan kembali akibat dari perilaku 

bullying tersebut pada korbannya. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai representasi Bianca sebagai tokoh utama korban bullying 

dalam film The DUFF.  



 

Adapun metode yang akan digunakan untuk menganalisis tanda-tanda 

yang terdapat dalam film The DUFF nantinya ialah analisis tekstual. Kode-kode 

dan simbol-simbol gambar dari potongan-potongan film The DUFF akan 

dimaknai dan diinterpretasi untuk membongkar bagaimana persoalan bullying 

dikonstruk atau dibentuk melalui simbol-simbol kultural masyarakat America oleh 

media (film) dan produser (film maker) The DUFF. 

 

PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai penggambaran Bianca sebagai 

tokoh utama korban bullying dalam film The DUFF. Rumusan masalah yang telah 

disampaikan pada pendahuluan akan dijawab peneliti dengan menjabarkan hasil-

hasil temuan beserta interpretasi peneliti dengan menggunakan metode analisis 

tekstual untuk mengupas, memaknai, sekaligus mendekonstruk ideologi, nilai atau 

kepentingan yang ada dalam film The DUFF. 

Konsep kecantikan senantiasa dikaitkan dengan perempuan, terutama pada 

bagian tubuh dan fisik perempuan. Bahkan sejak dulu, kecantikan telah 

dikonstruksikan oleh masyarakat dan menjadi kontrol sosial bagi perempuan. 

Konstruksi sosial tersebut yang membentuk persepsi perempuan akan standar 

kecantikan yang ideal dan diakui masyarakat. (Wolf, 2002) 

Adanya media telah membentuk standar kecantikan, yang kemudian 

menyamaratakan persepsi masyarakat mengenai konsep cantik. Akibatnya adalah 

kecantikan yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu yang memiliki 

keunikan fisik, atau kriteria fisik yang berbeda menjadi terpinggirkan dan 

diabaikan. Suatu lokalitas yang terdapat pada kelompok-kelompok masyarakat 

dari suku atau ras tertentu menjadi terabaikan.  

Standarisasi tersebut menyebabkan kelompok-kelompok tertentu menjadi 

termarjinalkan, karena tidak memenuhi standar yang telah diset oleh media. 

Akibatnya muncul perilaku bullying terhadap mereka. Menurut Setiawati (2008), 



 

biasanya anak yang menjadi korban bullying adalah mereka yang paling lemah 

secara fisik. Dalam penelitian ini adalah mereka yang tidak cantik secara fisik. 

 

 

Gambar 1. Tokoh Bianca Piper sebagai Korban Bullying dalam Film The DUFF 

Sumber: Film The DUFF (2015) 

 

Bianca Piper sebagai tokoh utama korban bullying dalam film The DUFF, 

digambarkan memiliki bentuk tubuh yang berisi serta bentuk wajah yang bulat, 

sehingga menampilkan kesan jelek dan gemuk. Tampak ekspresi kesal Bianca 

yang ditandai dengan alis mengkerut dan bibir meruncing berbentuk O sehingga 

menimbulkan kesan kurang menyenangkan oleh Bianca. 

Sesuai scene di atas, Bianca terlihat mengenakan kaos panjang berwarna 

hitam yang dipadukan dengan overall berbahan jeans. Adapun kaos panjang yang 

Ia kenakan diturunkan sedikit pada lengan kirinya dengan merangkul ransel. 

Penampilan Bianca tersebut menimbulkan kesan acak-acakan dan cenderung 

terlihat berantakan. 

Berdasarkan scene diatas, film The DUFF mencoba untuk memunculkan 

sosok jelek dengan menampilkan perempuan gendut yakni tokoh Bianca Piper, 

yang mana perempuan dengan kelebihan berat badan dianggap tidak menarik serta 

tidak mampu memenuhi kriteria perempuan cantik yang ideal. Oleh karenanya, 

Bianca berhak untuk mendapatkan perilaku bullying dari sekitarnya.  



 

Salah satu bentuk bullying tersebut ialah julukan DUFF (Designated Ugly 

Fat Friends). DUFF merupakan sosok teman yang jelek dibandingkan dengan 

teman-temannya, sehingga menjadikan mereka terlihat lebih cantik dan menarik. 

Dengan kata lain, lingkungan sekitar Bianca beranggapan bahwa dirinya tidak 

menarik secara fisik. Hal tersebut sering kemudian disebut sebagai body shaming 

yakni perilaku mengomentari tubuh seseorang yang dibumbui dengan candaan, 

cemoohan atau ejekan. 

 

 

Gambar 2. Bianca Mengubah Penampilannya agar Tidak Menjadi DUFF 

Sumber: Film The DUFF (2015) 

 

Adanya perilaku bullying memberikan dampak psikologis pada korbannya, 

diantaranya timbul perasaan kesal, tidak percaya diri, minder, sedih, merasa 

tertekan, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan Bianca, setelah 

julukan DUFF yang diterimanya, Bianca seakan mengalami dinamika psikologis 

dimana pikirannya terganggu dengan kata-kata DUFF, yang mana hal itu 

berpengaruh atas kehilangan rasa percaya dirinya 

Scene di atas menunjukkan Bianca meminta bantuan Wes untuk mengubah 

dirinya agar Ia tidak lagi menjadi DUFF. Hal tersebut menunjukkan 

kecenderungan korban bullying yang kurang percaya diri atas dirinya sendiri, 

sehingga Ia memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi orang lain. Oleh 

karena itu, disini Bianca ingin meningkatkan self esteem nya dengan tujuan agar 

Ia mampu mendekati Toby, lelaki yang Ia suka. 



 

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Budiono et al. (2012), yang 

menunjukkan korban bullying cenderung memiliki low self esteem. Hal ini 

diidentifikasi dengan korban bullying memiliki penurunan self esteem global dan 

perasaan tidak mampu secara bermakna (Spade, 2007). Akan tetapi pada 

dasarnya, pelajar yang terlibat bullying, baik pelaku  maupun korban sebenarnya 

sama-sama memiliki low self esteem. Akan tetapi, pelaku tampak memiliki self 

esteem yang lebih tinggi dikarenakan pelaku memiliki sifat lebih ke arah agresif, 

sehingga self esteem nya yang tampak lebih tinggi. Sedangkan korban memiliki 

self esteem yang lebih rendah dikarenakan korban memiliki sifat lebih ke arah 

pasif. 

Setting pada scene di atas berada di sebuah Mall. Dimana Wes membantu 

Bianca untuk memilih pakaian yang cocok untuk dirinya. memperlihatkan upaya 

Bianca untuk meningkatkan self esteem akan dirinya. Hal tersebut Ia lakukan 

dengan mengubah penampilan fisiknya melalui pakaian agar dirinya terlihat 

menarik.  

Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya percakapan Wes yakni, “Step 

one: First impressions matter. So take some pride in your appearance.” 

Berdasarkan apa yang dikatakan Wes, penampilan merupakan sesuatu yang cukup 

penting, hal tersebut dikarenakan orang lain melihat kita pertama kali ialah 

berdasarkan penampilan. Apabila penampilan kita baik, orang akan lebih 

memandang kita dengan baik pula, begitu sebaliknya. Salah satu unsur penting 

dalam penampilan ialah cara berpakaian, karena secara tidak langsung pakaian 

yang kita kenakan merefleksikan siapa diri kita. 

Sejalan dengan pendapat Kurniawan (2012), yang juga mengatakan bahwa 

cara berpakaian mempunyai faktor besar pada kepercayaan diri wanita. Dimana 

mereka berusaha mengikuti tren yang sesuai dengan mode saat ini, dengan 

kekurangan fisik yang dimiliki mereka cenderung menggunakan pakaian sebagai 

cara untuk menutupi kekurangannya. Wanita akan merasa lebih percaya diri jika 

cara berpakaian mereka sesuai dengan tren yang sedang berlangsung dan sesuai 



 

dengan kepribadian mereka, sehingga tidak merasa minder atau malu jika mereka 

berkumpul dengan teman sebaya.  

Melalui scene di atas, film The DUFF berusaha menunjukkan bahwa 

menurut persepsi laki-laki, perempuan cantik tidak hanya Ia yang bertubuh 

langsing dan memiliki paras yang indah, akan tetapi Ia yang tahu bagaimana cara 

berpakaian sehingga menjadi menarik untuk dilihat. 

 

 

Gambar 3. Bianca Melawan Madison yang Selama Ini Membully Dirinya 

Sumber: Film The DUFF (2015) 

 

Korban bullying sebenarnya memliki hak untuk melakukan perlawanan 

balik. Tujuan dari perlawanan balik ini biasanya adalah untuk membuat para 

pelaku bullying sadar dan jera atas apa yang mereka lakukan, bahwa bullying 

merupakan sesuatu yang salah dan merugikan para korbannya. Kebanyakan 

korban bullying cenderung tidak berani melawan balik para pelakunya, hal 

tersebut dikarenakan mereka berada posisi yang lebih lemah. Akan tetapi, tidak 

sedikit juga korban yang memberanikan diri untuk melakukan perlawanan, salah 

satunya ialah tokoh Bianca yang ada dalam film The DUFF.  

Setelah mengalami berbagai bentuk bullying dan usahanya untuk 

mengubah diri. Bianca akhirnya menyadari bahwa setiap orang adalah DUFF, 

akan selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Untuk itulah kita harus menerima 

diri kita sebagaimana adanya dan bersyukur atas diri kita sendiri. 



 

Dalam scene di atas muncul perlawanan Bianca terhadap Madison yang 

kerap kali mengintimidasinya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan dialog:  

 

“It’s okay. Madison, you used to make me so upset, but now 

I just feel bad for you. Yeah, I’m somebody’s DUFF. Guess what, 

so are you. So is everybody. There’s always gonna be somebody 

prettier or more talented or richer than you, but it shouldn’t affect 

how to see yourself. You label everybody to try to keep them down, 

but you end up missing out on all this great stuff around you. You 

have Wesley, and you treat him like he’s stupid, but he isn’t. And 

people don’t like him because he’s with you. They like him because 

he’s like an amazing guy. Look, I like myself. I wouldn’t wanna be 

anybody else. And I realize now that none of this matters to me. But 

it does to you. It’s your dream. And I totally support that. Just 

don’t tear me down for not giving a shit about your label, because 

in the end, they’re meaningless.” 

  

Dialog di atas merupakan perlawanan balik Bianca atas tindakan bullying 

yang seringkali Ia terima dari sekelilingnya, khususnya Madison. Kini Bianca 

tidak lagi memperdulikan akan semua julukan DUFF yang kerap kali 

mengintimidasinya. Bianca bahkan memperingatkan Madison bahwa dirinya juga 

merupakan DUFF, hal tersebut dikarenakan akan selalu ada orang yang lebih baik 

dari kita, lebih cantik, lebih kaya, lebih bertalenta, lebih pintar,dan lain 

sebagainya. Selama ini, masyarakat sibuk memberi label pada setiap orang yang 

dianggapnya buruk, dengan mengesampingkan orang-orang baik yang berada 

disekitarnya.  

Scene di atas juga secara tidak langsung menunjukkan ekspresi pemaafan 

pada diri Bianca. Hal itu ditunjukkan dengan perilakunya yang tidak membalas 

balik apa yang dilakukan Madison, Ia juga tidak lagi mempedulikan apa kata 

Madison dan orang lain terhadap dirinya. Dalam hal ini, bullying yang merupakan 

suatu konflik interpersonal yang mengakibatkan korban menjadi terisolasi dari 

kehidupan sosialnya membutuhkan kepribadian pemaaf sebagai tindakan untuk 

menghapus stressor dalam dirinya (Egan & Todorov, 2009). Kepribadian pemaaf 

dibutuhkan untuk melibatkan emosi positif dan menghilangkan rasa sakit akibat 

perilaku bullying. Sejalan dengan pendapat diatas strategi untuk menanggulangi 



 

bullying dengan menggunakan emosi seperti memaafkan lebih unggul 

dibandingkan dengan tindakan langsung seperti balas dendam. 

Pemaafan merupakan suatu respon positif yang ditimbulkan ketika korban 

mendapatkan perilaku bullying. Pemaafan disini bertujuan untuk mengganti emosi 

negatif yang dirasakan korban ketika mendapatkan perilaku bullying dengan 

emosi yang positif. Denton dan Martin (dalam Egan & Todorov, 2009) 

mengungkapkan bahwa dengan memaafkan, korban siap untuk melepaskan emosi 

negatifnya dan menstabilkan kepribadiannya. Suatu kesimpulan bahwa seseorang 

yang memiliki tingkat pemaafan yang tinggi akan mengalami rasa sakit emosional 

yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemaafan dapat digunakan sebagai 

sandaran bagi individu akibat perilaku bullying.  

Berdasarkan kumpulan scene di atas, menunjukkan adanya perlawanan 

korban bullying atas apa yang mereka terima. Adapun konsep standar kecantikan 

yang selama ini diidealkan menjadi tidak lagi penting, karena yang terpenting 

dalam ialah untuk menjadi diri sendiri. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa representasi Bianca sebagai korban bullying dalam film The DUFF dekat 

dengan ideologi patriarki. Nilai kecantikan yang diagungkan dalam budaya 

patriarki, membuat Bianca sebagai wanita merasa rendah akibat tidak mampu 

memenuhi standar kecantikan sesuai dengan perspektif laki-laki di wilayah tempat 

Ia tinggal. Sehingga akhirnya Bianca berupaya keras untuk mendapatkan 

kecantikan dengan mengubah penampilan dan tubuhnya.  

Dalam budaya patriarki, seorang perempuan dikatakan bernilai hanya 

dilihat berdasarkan segi fisik seperti kecantikan, keanggunan, kesucian, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut kemudian menjadi syarat mutlak bagi seorang 

perempuan untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Adanya standar 



 

kecantikan tersebut tanpa disadari membelenggu pikiran perempuan dalam suatu 

dominasi dan kekuasaan laki-laki. 
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