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ABSTRAK 

Steven Likorawung NRP.1423017062. PENGGAMBARAN RASISME DALAM 
VIDEO GAME 

Penelitian ini berfokus pada penggambaran kekerasan yang merujuk pada tindakan 
rasisme yang terdapat pada video game Grand Theft Auto: V. Media hiburan video 
game dizaman modern saat ini tidak bisa dipungkiri memiliki peminat dengan jumlah 
yang massif di dunia, terutama dalam sebuah seri video game berjudul Grand Theft 
Auto :V. Sama halnya dengan media hiburan lain seperti film maupun musik, sebuah 
video game juga berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kerealitasannya 
dalam membangun sebuah dunia yang dimana di kenyataannya orang kulit hitam 
maupun kulit berwarna lainnya kerapkali mendapat tindakan rasisme, dan orang kulit 
putih yang selalu menjadi pemenangnya. Peneliti berdasarkan analisis dari karya ilmiah 
ini menemukan adanya tindak kekerasan rasisme atas yang dilakukan oleh orang kulit 
putih kepada orang kulit hitam dan berwarna. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis semiotika, dengan model analisis peta tanda Roland Barthes yang terdiri dari 
tiga level pemaknaan yaitu detonasi, konotasi, serta mitos. Berdasarkan analisis dari 
video game Grand Theft Auto: V, orang kulit putih digambarkan sebagai ras yang 
superior, kuat, dan unggul tak hanya dari ras kulit hitam, tapi juga ras kulit berwarna 
lainnya. Semua pemaknaan tersebut bila ditelusuri berasal dari sejarah panjang tentang 
perbudakan di dunia. 

 

 

Kata Kunci: Kekerasan, Rasisme, Kulit Hitam, Kulit Putih, Kulit Berwarna, Video 
Game, Representasi, Semiotika, Roland Barthes.
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ABSTRACT 

Steven Likorawung NRP.1423017062. VIOLENCE RACISM REPRESENTATION IN 
 

 This research focused on how violence & racism be depicted in 

denied that had many enthusiast in all over the world, particularly in 
Auto:V that going be the subject of this research. Same as with any others form of 
entertainment media like an movie or music video, they try as much as possible to 
making world closely to the reality which black and any other coloured people become 
humiliated, then the white people out as a winner. The method that used in this research 
is semiotic analysis by Roland Barthes, it consist of three level of interpretation, which 
are detonative, connotative, and also myth. Through the analysis, researcher found out 
how black and white people got acts oviolence and racism by white people. White 
people also represented strong and superior over other race, all those depiction is all 
based on myth which can be relate to slavery and history which has been done by white 
people.  

 

 

Keyword: Violence, Racism, Black People, White People, Colour People, Video 
Game, Representation, Semiotic, Roland Barthes.  


