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BAB III 

ELEMEN KECANTIKAN DALAM “PRINCESS AND THE FROG” 

(Makna Dominan Mengenai Kecantikan) 

 

Bab ini akan menguraikan kecantikan perempuan dalam unit analisis 

penelitian yaitu animasi “Princess And The Frog" hingga pada tataran sintagmatik 

dan paradigmatik. Dari animasi ini akan dikategorikan unit pembacaan yaitu 

leksia yang dipilih berdasarkan satuan tanda yang terdapat dalam unit analisis. 

Kecantikan perempuan (beauty myth) dipandang sebagai bagaimana seorang 

perempuan menampilkan dirinya dalam ruang public dan juga dalam interaksinya 

dengan orang lain. kecantikan adalah sebuah penampilan yang merupakan ciri 

khas perempuan, biasanya dinilai dari atribut yang dia kenakan, bagaimana dia 

berperilaku (disebut juga factor outside) dan bagaimana dia dapat memecahkan 

atau mencari solusi akan permasalaan yang dia hadapi/brain (disebut juga factor 

inside). Atribut ini biasanya diperlihatkan sebagai apa yang melekat dalam dirinya 

(pakaian dan aksesoris yang mendukung). Ketika kecantikan menjadi semacam 

standart universal bagi semua kaum hawa, maka pada saat ia melakukan performa 

untuk menjadikan dirinya cantik, ia akan masuk ke dalam konstruksi diri yang 

diwujudkan oleh tanda-tanda dalam teks media. Dalam hal ini, analisis 

sintagmatik berfungsi untuk mengawali pemaknaan terhadap teks media. 
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Analisis sintagmatik mengajak kita untuk mengimajinasikan ke depan atau 

memprediksi apa yang terjadi kemudian. Suatu tanda mempunyai hubungan 

sintagmatik dengan tanda lainnya sejauh tanda-tanda itu mempunyai fungsi satu 

sama lain. Hubungan sintagmatik disebut juga sebagai hubungan fungsional, dan 

hubungan ini akan tampak jelas dalam sebuah sintagma yang ditata menurut 

sintaks tertentu di mana keberadaan tanda dalam satu sintaks bersifat saling 

mengadakan (constituent) (Sunardi, 2002:70-74). Analisis sintagmatik dalam 

penelitian ini mengkaji leksia melalui kode-kode sinematik (mise-en- scéne) yaitu 

dalam penelitian ini berupa, costume, performance and movement, camera 

movement, dan camera editing. 

Analisis Paradigmatik berusaha mengetahui makna terdalam dari teks, dan 

karenanya pembacaan ini lebih bersifat sinkronik. Sifat sinkronik tanda berarti 

bahwa makna yang dihasilkan mesti dilekatkan dengan konteks ”kesejarahan” 

yang tepat, sehingga pada tingkat ini penggalian pola-pola tersembunyi yang 

menyertai teks menjadi lebih mungkin dilakukan. Mengambil analogi tekstual 

tersebut, maka gambar sebagai sebuah ”teks” tersendiri perlu dikaji secara 

sinkronik; yakni pembacaan terhadap pola tersembunyi melalui oposisi biner yang 

menjadi skema umum di balik gambaran alias tayangan iklan yang ”dibaca” 

(Berger, 1991: 30). Pusat perhatian analisis paradigmatik menunjuk pada 

serangkaian tanda-tanda khusus yang menghubungkannya antara satu dengan 

yang lain. Sementara motif itu sendiri akan terkait erat dengan serangkaian 

kepercayaan mendasar yang bersifat ideologis. Disamping memudahkan 
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pembacaan, skema oposisi biner menyajikan petunjuk yang menarik untuk 

mengungkapkan bekerjanya kepercayaan atau ideologi pelaku produsen teks.  

3.1. Analisis Sintagmatik 

Sistem pemaknaan tataran pertama (analisis sintagmatik) akan dianalisis 

dengan menggunakan lexia (leksia). Leksia (lexist) didefinisikan sebagai satuan-

satuan bacaan (unit of meaning) dengan panjang pendek yang bervariasi yang 

membangun dan mengorganisasikan suatu cerita atau narasi. Leksia bersifat 

fleksibel, artinya tidak ada aturan yang pasti tentang panjang pendeknya. Leksia 

dipilih dan ditentukan berdasarkan pada kebutuhan pemaknaan yang akan 

dilakukan. Leksia dalam narasi bahasa didasarkan pada: kata, frasa, klausa, 

ataupun kalimat, sementara leksia dalam gambar didasarkan pada satuan tanda 

(gambar) yang dianggap penting dalam pemaknaan (Kurniawan, 2001:128-129). 

Leksia dalam film animasi ini termasuk dalam kategori leksia gambar. Analisis 

sintagmatik penelitian ini akan mengkaji leksia melalui elemen – elemen 

kecantikan yang sudah dijelaskan pada bab 1. 

3.1.1. Outer Beauty 

Kecantikan adalah persepsi dari sebuah objek, orang, atau aspek, yang 

sepenuhnya dogmatis oleh pikiran; Oleh karena itu, keindahan tidak dapat 

dibuktikan oleh fakta atau hukum karena benar-benar didasarkan pada bagaimana 

seseorang membedakan aspek untuk menjadi cantik. Ada dua kategori kecantikan: 

inner beauty dan kecantikan fisik. Kecantikan fisik adalah keindahan seseorang 

mewarisi dari orang tua dan/atau nenek moyang, sedangkan inner beauty adalah 
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keindahan yang bisa dicapai. Kecantikan fisik meliputi penampilan, kulit, dan 

fitur fisik, sementara inner beauty terdiri dari karakteristik, sifat, dan kepribadian 

seseorang. Inner beauty dan kecantikan fisik memiliki "kualitas" yang berbeda 

atau penting. Kedua keindahan memiliki efek pada seseorang, namun mereka 

berbeda dan berbagai cara seperti penggambaran keindahan, apa artinya, 

bagaimana seseorang bisa mendapatkannya, dan kualitas keindahan itu sendiri. 

Kecantikan yang terlihat dari luar dan dapat terlihat secara kasat mata. Outer 

beauty merupakan apa yang orang lihat melalui fisik. Dalam outer beauty terdapat 

berbagai elemen kecantikan seperti warna kulit, wajah, mata, rambut, bibir, 

bentuk tubuh dan lain sebagainya. kecantikan fisik diangap sebagai keindahan 

dalam melihat penampilan seseorang, tetapi hanya dalam arti fisik. Kecantikan 

didefinisikan dalam kamus Merriam-Webster sebagai "kualitas atau agregat 

kualitas dalam diri seseorang atau hal yang memberikan kesenangan untuk indra." 

Penjelasan yang lebih baik dari kecantikan adalah kecantikan fisik yang baik, dan 

sudah pasti sesuatu yang harus diusahakan. Melalui analisis sintagmatik ini 

peneliti ingin melihat bagaimana elemen – elemen kecantikan tersebut 

ditampilkan oleh Disney dalam animasi “Princess And The Frog”. 
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 3.1.1.1. Wajah 

Dalam semua scene dalam leksia yang sudah peneliti tentukan, wajah tiana 

yang berbentuk oval atau disebut sugar cookie. Wajah tiana yang merupakan 

wajah mulus tanpa cacat sedikitpun. Tidak ada jerawat ataupun hal lain yang 

dirasa aneh apabila ditampilkan dalam wajah seorang perempuan. Disney tidak 

mungkin menampilkan seorang (calon) putri dengan wajah cacat dalam setiap 

animasinya. Wajah tiana yang oval sangat berbeda dengan wajah kaum negroid 

pada kenyataanya dimana wajah kaum negroid cenderung mempunyai garis 

rahang yang tegas. 

Wajah tiana yang berbentuk oval ini merupakan sebuah ciri khas Disney 

dalam membentuk ataupun menampilkna bentuk wajah dalam semua jajaran 

princessnya.  

3.1.1.2.  Mata  

Tiana memiliki bola mata yang bulat dengan warna retina coklat, jarak 

antara mata dengan garis hidung pun simetris. Jarang sekali Disney menampilkan 

mati sipit, atau bahkan (maaf) juling. Disney menganggap mata bulat adalah 

sesuatu yang indah. Kecantikan wanita bisa dilihat dari matanya, dan Disney 

menekankan hal itu dalam mata tiana. 

Dalam gambar tangan tradisional animasi Disney, mata umumnya adalah 

tempat di mana variasi terbesar berada, tetapi mereka semua memiliki satu 

kesamaan. Matanya semua besar!. Seperti yang telah dijelaskan dalam panduan 

klasik Disney tentang bagaimana membentuk kesan imut, mata besar membantu 



	   71	  

memberikan karakter tampilan yang menyenangkan, dimana hal itu membuat 

mereka tampak dapat dipercaya dan baik hati. Karakteristik yang dimiliki oleh 

semua putri Disney, bahkan jika mereka memiliki saat-saat untuk memberontak 

dalam animasi mereka. Hal ini pada umumnya, mata Disney princess membantu 

untuk menunjukkan etnis mereka dan membuat mereka terlihat seperti individu 

yang unik bukan klon, meskipun tampilannya tampak seragam dengan variasi 

yang terbilang sangat minim.  

Seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah, semua mata dengan bentuk 

yang berbeda, tapi mereka berbagi banyak kesamaan. Seiring dengan bola mata 

yang jauh lebih besar dari mata manusia pada umumnya, mata dari Disney 

princess memiliki pupil besar yang berbinar, bulu mata yang panjang untuk 

membuat mereka tampak cerah dan ditampilkan dengan baik sehingga mudah 

untuk membaca ekspresi 

3.1.1.3.  Bibir 

Tiana memiliki bibir tebal, bibir atas dan bawah simetris, tidak cacat. Bibir 

yang tidak cacat (sumbing). Bibir yang tebal merupakan ciri ras negroid dan 

Disney menampilkna itu. Disney tidak menampilkan bibir kecil tipis khas putri 

Disney pada umumnya 

Mulut Disney putri mungkin bagian yang paling naturalistik dari wajah 

mereka sehingga tidak ada banyak hal untuk mengatakan tentang bagaimana 

mereka dibesar-besarkan oleh animator menjadi lebih menarik, namun mereka 

masih dan wilayah yang menarik untuk diteliti. Mulut adalah bagian yang sangat 
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ekspresif wajah dan penonton sering dapat mengetahui tentang kepribadian 

Disney princess dari bentuk bibir mereka.  

3.1.1.4.  Rambut 

Tiana memiliki rambut keriting dan terikat. Wambut yang jarang sekali 

Disney tampilkan dalam kisah – kasih putrinya. Rambut keriting dianggap Disney 

sebagai sebuah upaya negosiasi karena pada kenyataannya, kaum negroid 

memiliki rambut dengan jenis serupa. 

Princess Tiana merupakah sebuah inovasi baru dalam barisan princess 

Disney selain berkulit hitam, juga sebagai salah satu putri dengan rambut keriting. 

Tiana tidak seperti princess lain yang lurus dan meniru tampilan  Disney princess 

yang lain. Rambut tiana disamakan dengan etnis dimana dia berasal. Etnis negroid 

memiliki rambut ikal dengan warna hitam yang pekat. Hal tersebut ditampilkan 

secara lugas oleh Disney dalam sosok Tiana. 

3.1.1.5.  Bentuk Tubuh 

Tiana memiliki lekuk tubuh seperti kebanyakan princess Disney dimana 

lekukan tubuh antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah terlihat jelas 

dengan ukuran pinggang yang kecil. Tubuh yang menyerupai bentuk S ini sangat 

sering ditampilkan Disney ke dalam seluruh princessnya. Disney tidak pernah 

menampilkan pemeran utama perempuan dalam hal ini putri memiliki tubuh yang 

gendut ataupun kurus kering. Bodyshape inilah yang ditanamkan Disney dalam 

setiap penampilan sosok putrinya  
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Hal yang menarik dari Disney princess adalah tidak peduli bagaimana 

perbedaan atau apapun ras mereka, mereka hampir semuanya memiliki lekuk 

tubuh yag sama, tentunya dengan mata yang besar, kaki dan tangan yang ramping. 

Walaupun multicultural heroines seperti jasmine, mulan, dan tiana yang telah 

ditampilkan Disney, hal tersebut tidak ada perubhana terkait dengan bentuk tubuh 

yang lebih realistis. 

3.1.2.  Inner Beauty 

Inner beauty terdiri dari karakteristik, sifat, dan kepribadian seseorang. Inner 

beauty berbeda dari kecantikan fisik karena inner beauty lebih tersirat. Perbedaan 

pertama adalah penggambaran atau deskripsi dari keindahan. Inner beauty adalah 

keindahan yang didasarkan pada karakteristik, sifat, sikap, kepribadian, dan 

seluruh ekspresi seseorang kepada orang lain. Inner beauty juga merupakan 

keadaan sadar dimana ketika bagimana seseorang merasa, dan di saat perasaan 

tertentu seseorang dapat mengekspresikan inner beauty yang buruk atau 

sebaliknya. Inner beauty adalah kecantikan yang didefinisikan dalam cara 

berperilaku, sehingga dapat diubah melalui tindakan, perilaku, dan sopan santun. 

Inner beauty terlihat lebih penting dan suci daripada kecantikan fisik karena inner 

beauty menyangkut perasaan, pikiran, dan jiwa.  

 3.1.2.1.  Kecerdasan Mental 

Pada bagian awal film, ibu Tiana membacakan dongeng The Frog Prince. 

Dongeng tersebut mengisahkan seorang putri yang mencium seekor katak. 

Selanjutnya, katak tersebut berubah menjadi sosok pangeran tampan dan mereka 
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saling jatuh cinta. Pada umumnya, anak-anak akan memberikan respon positif 

terhadap kisah romantis semacam itu. Namun, Tiana kurang menyukai kisah 

tersebut dan mengatakan bahwa ia tak akan pernah mencium seekor katak dengan 

alasan apapun juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak masa kecilnya, Tiana 

memiliki pola pikir yang realistis. Ia berani menentukan mana yang menurutnya 

patut dijalankan atau tidak. 

Saat pesta masquerade, Tiana menerima diskriminasi ras dan gender dari 

tokoh Fenner bersaudara. Mr. Fenner mengungkapkan bahwa perempuan kulit 

hitam tak layak membangun restoran mewah. Padahal, selama ini ia telah bekerja 

keras dan mengumpulkan uang demi membeli bangunan yang dijanjikan oleh 

Fenner bersaudara. Ternyata, bangunan tersebut justru dijual kepada orang lain. 

Tiana merasa dicurangi dan menyadari bahwa dirinya menerima ketidakadilan. Ia 

menunjukkan protesnya melalui tindakan verbal dan fisik. Pertama, Tiana tampak 

marah dan mengatakan bahwa ia telah berjuang keras mengumpulkan uang 

selama ini. Kedua, Tiana bahkan menarik ekor kostum kuda yang dikenakan oleh 

Mr. Fenner. 

Konflik yang dihadapi Tiana dalam adegan ini bukan hanya konflik antara 

dirinya dengan Dr. Facilier, namun juga konflik batin. Tiana sempat hanyut dalam 

sihir Dr. Facilier yang menempatkan dirinya seolah-olah telah berada di masa 

depan. Tiana digambarkan telah memiliki restoran impiannya dan dikunjungi 

banyak pelanggan dari segala penjuru. Gambaran tersebut persis seperti dalam 

poster Tiana‟s Place yang disimpannya sejak kecil. Restoran mewah, makanan, 

lampu berkilauan, dan orang-orang yang tersenyum terlihat “nyata” di 
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hadapannya. Tiana juga sempat digoyahkan dengan bayangan ayahnya yang 

bekerja keras setiap hari. Dr. Facilier berhasil menghadirkan James, sang ayah, 

sedang kelelahan setelah bekerja sepanjang hari. Dalam hal ini, Tiana dihadapkan 

dengan dua masalah sekaligus: menghancurkan kekuatan hitam Dr. Facilier atau 

meraih impiannya dengan menyerahkan kalung voodoo kepada ahli sihir tersebut. 

Dengan menyerahkan kekuatan hitam tersebut kepada Dr. Facilier, Tiana 

dijanjikan akan mendapatkan semua yang ia inginkan kembali. 

Dr. Facilier : “Y'all should have taken my deal. Now you're going to spend 

the rest of your life, being a slimy, little frog.” 

Tiana : “I've got news for you, Shadow Man. It's not slime. It's mucus!” 

Kutipan percakapan tersebut menunjukkan bahwa Tiana telah memutuskan 

untuk menolak hasutan Dr. Facilier. Tiana menggambarkan sosok perempuan 

yang berani mengambil langkah besar dan menghadapi tekanan. Selanjutnya, 

Tiana menghancurkan kalung voodoo dengan tangkas. Dengan demikian, posisi 

Dr. Facilier terancam karena justru kekuatan hitam akan menyerang dirinya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Tiana berani melakukan pemberontakan. Sebagai 

perempuan, ia telah menghancurkan kekuatan terbesar yang diasosiasikan sebagai 

laki-laki. Sikap Tiana tersebut menunjukkan bahwa ia berani menanggung risiko. 

Sebagai perempuan, tiana berusaha menggunakan logikanya dan tidak hanya 

mengandalkan emosi untuk segera mewujudkan mimpinya. 
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3.1.2.2. Keterampilan Komunikasi 

Berdasarkan leksia yang sudah peneliti buat, bisa dilihat gaya bicara tiana 

tidak seperti kebanyakan princess Disney yang bernada manja. Nada bicara tiana 

jauh dari kesan manja. Walaupun dia berinteraksi dengan Naveen, tiana tidak 

pernah sedikitpun manja terhadapnya. Seperti yang terlihat ketika tiana melayani 

tamu di luar restoran, dia bahkan acuh dengan Naveen dan sama sekali tidak 

tertarik. 

Hal itu berbeda dengan charlotte dimana dia sangat mengidolakan Naveen 

dan berniat menjadikannya suami. Keterampilan kounikasi tiana juga 

diperlihatkan secaraa non verbal dalam berbagai gesturenya dalam animasi ini.  

Ada dua gesture yang paling dominan dalam scene saat tiana bekerja di 

restoran, yaitu pointed fingers dan palm-up position. Masing – masing gesture 

tersebut mempunyai arti tersendiri menyangkut perasaan emosional yang 

diperlihatkan Tiana. Palm-up position menandakan posisi yang submissive, non-

threatning, identik dengan kebaikan (Pease, 1988:46). Dalam hal ini gesture palm-

up position yang ditunjukan Tiana adalah ketika dia akan memberikan serbet 

kepada seorang anak yang mulutnya berlumuran makanan. Gesture ini 

memperlihatkan watak/sifat kebaikan tiana dimana selain dia memahami 

posisinya sebagai seorang pelayan, dia harus ramah kepada siapa saja bahkan 

kepada anak kecil. Palm-up position menunjukan keramahan dan kebaikan 

terhadap orang sekitar/yang diajak interaksi. Pointed fingers menandakan sifat 

agresif (Pease, 1988:46). Agresif disini bukan berarti agresif konotasi buruk. 
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Agresif dalam scene ini ditunjukkan Tiana untuk mengakrabkan diri dengan 

pelanggan restoran dimana dia bekerja. Pekerjaan tiana yang membutuhkan 

hubungan interpersonal yang baik dengan pelanggan membawa dampak terhadap 

tiana bahwa dia harus akrab dengan semua pelanggan. Disinilah maksud pointed 

fingers tiana, dimana dia melakukan itu untuk mengakrabkan diri dengan 

pelanggan. 

Dalam scene ketika tiana membersihkan gudang bakal restorannya ini, Palm 

down position (symbol dominasi) dilakukan tiana ketika mempersilahkan ibunya 

untuk duduk, duduk dan ketika mengarahkan karyawan restorannya. Palm down 

position yang dilakukan tiana kepada ibunya memiliki arti 

mempersilahkan/menyuruh (secara halus) ibunya untuk duduk di kursi yang telah 

dia siapkan. Palm down position yang dilakukan tiana kepada pelayan restoran 

tentu memiliki arti yang berbeda dengan palm down yang dilakukan tiana kepada 

ibunya. Palm down yang dilakukan tiana kepada karyawan restorannya dilakukan 

tiana ketika memberikan arahan, perintah, dan masukan tentang bagaimana 

seharusnya memasak dan melayani tamu. Palm down disini diartikan authority 

yang dimiliki tiana selaku pemilik restoran untuk mengatur anak buahnya (Pease, 

1988:47). Palm up position, sepengetahuan peneliti, dilakukan Tiana kepada, ibu, 

pelanggan, dan pianist restoran. Semua palm up dalam scene ini diartikan sebagai 

symbol keramahan tiana kepada semua orang.  

Dalam scene pesta masquerade, Gesture palm down position merupakan 

gesture yang paling sering muncul dalam scene ini sebanyak 9 kali (22.15, 22.20, 

23.42, 23.48, 24.23, 24.29, 24.34, 24.51, 24.59). kebanyakan menunjukkan 
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keramahan tiana karena dalam scene ini tiana berperan sebagai pelayan di lapak 

donat dalam pesta masquerade yang diadakan di halaman kediaman Charlotte. 

Palm down position dalam scene ini bisa diartikan sebagai ramah, baik, dan 

kadang juga diartikan pasrah/menyerah (Pease, 1988:47). Pada kejadian mulai 

menit 24, Palm Down Position Tiana bersifat pasrah akan nasib yang 

menerimanya (tidak jadi punya restoran sendiri). 

Dalam komunikasi non verbal, itu adalah beberapa contoh komunikasi yang 

dilakukan tiana. Tiana bisa disimpulkan merupakan seseorang yang ramah, tetapi 

tidak manja, yang senang membantu orang lain apabila kita melihat dari gesture – 

gesturenya dalam animasi ini. 

3.1.2.3. Sikap 

Sikap tiana dalam berbagai scene bisa dilihat secara jelas tentang bagaimana 

kepribadian tiana sebenarnya. Sikap merupakan cermin kepribadian seseorang. 

Dalam sikap yang ditampilkan tiana dalam scene pertama contohnya, bisa dilihat 

bahwa tiana mempunyai sikap defensive, tegas dalam menentukan pilihan 

hidupnya. Seperti terlihat ketika dia melakukan gesture Standart-arm croos 

gestures, yang terlihat pada 02.16, Gestur melipat tangan universal, 

memperlihatkan sikap defensif/negatif, biasanya ditunjukkan ketika seseorang 

berada di tengah kerumunan yang asing atau sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Sikap ini dilakukan Tiana ketika dalam cerita “The Frog Prince” dimana seorang 

putri harus mencium kodok untuk menjadikannya seorang pangeran. Sikap ini 

sebagai penguatan atas ketidaksetujuan tiana akan jalan cerita tersebut dimana dia 
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bersumpah tidak akan sekalipun mencium seekor katak dalam situasi apapun juga. 

Padahal seorang perempuan selalu mendambakan sebuah kehidupan yang mirip 

dengan kisah fairytale 

Sikap defensive itu yang membuat tiana teguh akan pendiriannya dan tidak 

mudah terpengaruh orang lain. Selain baik ke sesama, yang tampaknya sudah 

menjadi sifat wajib bagi Disney princess, ada satu point tambahan bagi tiana 

adalah sikapnya yang teguh akan pendirian dan tidak mudah terpengaruh oleh 

orang lain. 

Dari analisis sintagmatik diatas bisa disimpulkan mengenai elemen 

kecantikan baik itu outer maupun inner beauty. Dalam outer beauty terdapat 

kecantikan fisik meliputi bentuk warna kulit, wajah, rahang, mata, bibir, rambut 

dan bentuk tubuh. Sedangkan dalam inner beauty terdapat kecantikan internal 

seperti kecerdasan mental, keterampilan berkomunikasi, dan Sikap. 

Dalam outer beauty, warna kulit, tiana memang bukan merupakan satu – 

satunya putri non kulit putih dalam Disney, tetapi tiana merupakan satu – satunya 

putri Disney dengna kulit hitam. 

Dalam outer beauty, elemen bentuk wajah, Penggambaran bentuk wajah 

bisa dilihat tiana mempunyai bentuk wajah bulat dengan bagian – bagian yang 

simetris.  

Dalam outer beauty, elemen bibir, Tiana memiliki bibir tebal dan 

membulat dimana bibir atas dan bibir bawah mempunyai panjang yang sama. 
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Bibir jenis tersebut seperti kebanyakan bibir kaum afrika – amerika dimana bibir 

tebal merupakan garis keturunan ras negro (afrika).  

Dalam outer beauty, elemen mata, Mata tiana berbentuk bulat dan berbinar. 

Mata yang menjadi ciri khas Disney dalam menampilkan putrinya.  

Dalam outer beauty, elemen rambut, Rambut ikal tiana ini merupakan 

bentuk negosiasi Disney akan kecantikan dalam hal rambut dimana rambut ikal 

pun bisa berubah menjadi cantik. Rambut ikal juga merupakan ciri khas ras 

negroid.  

Dalam outer beauty, bentuk tubuh, Disney menampilkna bentuk tubuh 

tiana seperti bagaimana princess Disney pada umumnya. Disney menampilkan 

tiana berbadan langsing dengan pinggang yang kecil sehingga memperlihatkan 

dengan jelas lekuk tubuh bagian atas dan bagian bawah.  

Dalam inner beauty, kecerdasan mental, tiana merupakan sosok cerdas dan 

gigih. Cerdas dalam artian dia bisa menyelesaikan atau memecahkan 

permasalahannya sendiri, gigih dalam artian dia tidak pernah putus asa dalam 

mewujudkan impiannya.  

Dalam inner beauty, keterampilan komunikasi, Gaya bicara tiana yang 

cenderung meledak – ledak sangat berbeda dengan apa yang Disney tampilkan 

dalam berbagai tokoh putrinya selama ini. Tiana melalu gesturenya terlihat sebgai 

seorang sosok yang ramah terhadap orang lain. 
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Dalam inner beauty, Sikap, Sikap tiana dalam berbagai scene bisa dilihat 

secara jelas tentang bagaimana kepribadian tiana sebenarnya. Dalam sikap yang 

ditampilkan tiana dalam animasi ini, bisa dilihat bahwa tiana mempunyai sikap 

realistis, defensive, tegas dalam menentukan pilihan hidupnya.  

3.2. Analisis Paradigmatik 

Tahap pembongkaran makna ideologis dalam membaca teks sesungguhnya 

terletak pada level kedua, yakni level paradigmatik. Setiap tanda berada dalam 

kodenya sebagai bagian dari suatu paradigma; suatu relasi in absentia yang 

mengabaikan satu bagian tanda dalam iklan dengan dengan tanda- tanda lain. 

Lagi-lagi, jika dilihat dari sudut pandang tekstual, pola relasi ini dapat 

berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip persamaan maupun perbedaan sebelum ia 

muncul dalam teks (Budiman 1999: 89). Analisis teks secara paradigmatik 

berusaha mengetahui makna terdalam dari teks, dan karenanya pembacaan ini 

lebih bersifat sinkronik. Sifat sinkronik tanda berarti bahwa makna yang 

dihasilkan mesti dilekatkan dengan konteks ”kesejarahan” yang tepat, sehingga 

pada tingkat ini penggalian pola-pola tersembunyi yang menyertai teks menjadi 

lebih mungkin dilakukan. 

Mengambil analogi tekstual tersebut, maka iklan sebagai sebuah ”teks” 

tersendiri perlu dikaji secara sinkronik; yakni pembacaan terhadap pola 

tersembunyi melalui oposisi biner yang menjadi skema umum di balik 

penggambaran alias tayangan iklan yang ”dibaca” (Berger, 1991: 30). Pusat 

perhatian analisis paradigmatik menunjuk pada serangkaian tanda-tanda khusus 
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yang menghubungkannya dengan motif yang satu dengan yang lain. Sementara 

motif itu sendiri akan terkait erat dengan serangkaian kepercayaan mendasar yang 

bersifat ideologis. Disamping memudahkan pembacaan, skema oposisi biner 

menyajikan petunjuk yang menarik untuk mengungkapkan bekerjanya 

kepercayaan atau ideologi pelaku pembuat teks. Dalam analisis paradigmatic ini, 

peneliti berusaha mengartikan makna dari teks yang dimunculkan Disney berupa 

elemen – elemen kecantikan dalam animasi Princess And The Frog. Berkaitan 

dengan citra diri melalui kecantikan, media memberikan penekanan terhadap 

outer dan inner beauty seorang tokoh utama (Oz, 2010 : 36). outer beauty 

berkaitan dengan bagian tubuh mana yang harus dipercantik agar seseorang 

memenuhi kriteria kecantikan tertentu, seperti wajah, bentuk bola mata, rambut, 

bibir, alis, rahang, hidung dan warna kulit (Akbar, dalam Vidriyani, 2007:83). 

Sedangkan inner beauty berkaitan dengan kepribadian seorang wanita meliputi 

kecerdasan mental (intelegensi), keterampilan berkomunikasi (gaya bicara), dan 

Sikap (Oz, 2010:38). 

3.2.1. Outer Beauty 

1. Warna Kulit 

 Dalam analisis paradigmatik ini kita bisa menguraikan makna tersembunyi 

yang terkandung dalam warna kulit tiana. Penggambaran sosok tiana sebagai ras 

negroid tentunya mempunyai warna kulit gelap. Disney ingin mengatasi kritik 

yang banyak ditujukan dengan menampilkan kulit hitam sebagai sosok utama, 

bukan lagi sebagai sosok protagonist. Disney berpendapat dengan tiana ini Disney 
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bisa menegosiasikan mengenai sosok kulit hitam yang layak menjadi seorang 

princess. Princess dalam hal Disney identik dengan kecantikan. Disney ingin 

mengarah kepada hal tersebut dimana melalui tiana Disney ingin mengungkapkan 

bahwa kulit hitam pun bisa cantik. Disney tidak menampilkan kulit putih sebagai 

pemeran utama dalam film ini, posisinya digantikan oleh tiana sebagai kulit hitam 

dimana dalam animasi ini, justru kulit putih lah yang menjadi pemeran pembantu. 

Melalui tiana Disney ingin menekankan bahwa kulit hitam bisa menjadi seorang 

putri, pun bisa memiliki sebuah impian untuk memperoleh kesuksesan, dalam hal 

ini sebuah restoran apabila kita melihat dari jalan cerita. 

2. Bentuk Wajah 

 Dalam analisis paradigmatic ini kita bisa menguraikan makna tersembunyi 

yang terkandung dalam scene ini. Penggambaran bentuk wajah bisa dilihat tiana 

mempunyai bentuk wajah bulat dengan bagian – bagian yang simetris. Disney 

disini menggambarkan bahwa wanita seharusnya mempunyai wajah yang simetris 

untuk dapat diterima di masyarakat. Setidaknya dengan bentuk wajah yang 

simetris, seorang wanita tidak menjadi bahan cemoohan. Ketika menshoot wajah 

tiana, Disney selalu menggunakan teknik close up, hal ini bertujuan untuk 

memberikan kedalaman dan memfokuskan pada simetrisnya tata letak (tidak 

cacat) dari wajah tiana. 

Dari uraian diatas Disney mencoba menekankan bahwa wanita seharusnya 

mempunyai wajah yang “normal” dalam artian tidak cacat. Disney berkali – kali 

menggunakan teknik close up untuk menekankan morfologi wajah pada scene ini. 
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Wajah tanpa cela ini yang ditekankan Disney untuk mengungkapkan kecantikan 

seorang wanita. Disney berusaha untuk berkali – kali memfokuskan audiens 

dengan teknik close-up terhadap wajah tiana. 

Bentuk rahang tiana mengikuti morfologi wajahnya. Rahang tiana 

membulat dengan garis pipi dan garis rahang yang terlihat samar – samar seakan 

menyatu dengan garis wajah. Morfologi ini jauh berbeda dengan bagaimana ras 

negroid pada umumnya dimana rahang ras negroid memiliki bentuk yang tegas 

dengan sudut – sudut yang terlihat jelas (Rushton, 1997:34).  

Melihat hal tersebut Disney seakan ingin menghilangkan bagaimana ciri 

khas ras negroid dengan merubah penampilan tiana. Disney menganggap 

kecantikan dengan rahang bulat dan garis pipi yang tidak terlihat. Disini sekali 

lagi Disney ingin melakukan naturalisasi kecantikan terhadap ras negroid.  

Ras negroid dianggap Disney kurang cantik dengna garis rahang yang 

terlihat jelas. Hal tersebut yang membuat Disney untuk mengubah bentuk wajah 

tiana. Apabila Disney menampilkan tiana apa adanya, maka Disney menganggap 

hal tersebut tidak cantik dan tidak menjual. Tiana menjadi semacam agen Disney 

untuk merubah struktur yang ada, dalam hal ini struktur kecantikan. 

3. Bibir 

Tiana memiliki bibir tebal dan membulat dimana bibir atas dan bibir bawah 

mempunyai panjang yang sama. Bibir jenis tersebut seperti kebanyakan bibir 

kaum afrika – amerika dimana bibir tebal merupakan garis keturunan ras negro 

(afrika) (Rushton, 1997:36). Disney dalam hal elemen kecantikan bibir ini 
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memberikan penekanan khusus dimana bibir tiana ditampilkan tebal. Tiana tidak 

diberikan bibir tipis sebagaimana kebanyakan princess Disney karena Disney 

tetap dalam pendiriannya untuk melakukan negosiasi ras dalam animasi ini. 

Disney tidak menampilkan bentuk bibir yang cacat, seperti sumbing ataupun 

kelainan bibir yang lainnya. Disini Disney ingin menekankan juga bahwa bibir 

yang baik itu adalah bibir yang tidak cacat. 

4. Bentuk Mata 

Mata merupakan jendela dunia, dimana mata terkadang lebih banyak 

berbicara daripada mulut. Mata tiana berbentuk bulat dan berbinar. Mata “khas” 

Disney dalam semua princessnya. Disney menampilkan mata bulat dan berbinar 

sangat sering. Disney pernah juga menampilkan bentuk mata yang antimainstream 

dalam animasi Pocahontas dan Mulan. Selain kedua animasi tersebut, Disney 

selalu menampilkan bentuk mata mayoritas dimana bentuk bulat dan berbinar 

selalu disematkan Disney dalam daftar putrinya. 

Mata tiana berbentuk bulat dan berbinar. Mata yang menjadi ciri khas 

Disney dalam menampilkan putrinya. Disney tampaknya, sekali lagi ingin 

menaturalisasikan bentuk mata bulat dan berbinar menjadi sebuah standart 

kecantikan seorang putri (wanita). Jika kita melihat background tiana sebagai 

seorang keturunan afrika, ras negroid memiliki mata besar dengan warna mata 

coklat kehitaman, bentuk kelopak mata yang lurus (Rushton, 1997:35). Hal 

tersebut ditampilkan Disney memlalui tiana, kecuali kelopak mata, dimana 

kelopak mata tiana melengkung sejajar dengan bola matanya. Disney 
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menampilkan bentuk mata tiana mendekati bentuk mata ras afrika – amerika 

dimana dengan ini Disney bisa disebut melakukan negosiasi atas bagaimana 

Disney menampilkan tiana untuk menggambarkan ras kulit hitam. 

5. Rambut 

Dalam leksia – leksia peneliti dapat melihat bahwa rambut tiana tetap terikat. 

Dari awal kemunculan tiana dalam animasi ini, rambut tiana selalu terikat. 

Rambut yang terikat ini merupakan penggambaran baru Disney dalam jajaran 

princessnya. Bisa dilihat juga rambut tiana berjenis ikal. Disney menampilkan 

rambut ikal bisa dihitung dengan jari. Tercatat hanya dalam film Brave dan 

Princess and The Frog Disney menampilkan rambut ikal untuk pemeran 

utamanya. Rambut ikal tiana ini merupakan bentuk negosiasi Disney akan 

kecantikan dalam hal rambut dimana rambut ikal pun bisa berubah menjadi cantik. 

Rambut ikal juga merupakan ciri khas ras negroid. Rambut ikal ini merupakan 

sebuah negosiasi akan kecantikan yang coba ditampilkan oleh Disney melalui 

Tiana. Disney tidak ingin menampilkan tiana dengan rambut lurus karena Disney 

sadar bahwa tiana merupakan gambaran kulit hitam. Dimana Disney sering kali 

mendapatkan kritik dari kaum minoritas yang menganggap kulit hitam selalu 

dalam posisi subordinat dari kulit putih 

6. Bentuk Tubuh 

Disney menampilkna bentuk tubuh tiana seperti bagaimana princess 

Disney pada umumnya. Disney menampilkan tiana berbadan langsing dengan 

pinggang yang kecil sehingga memperlihatkan dengan jelas lekuk tubuh bagian 
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atas dan bagian bawah. Disney tidak menampilkan bentuk tubuh yang gemuk 

ataupun kurus karena menurut Disney, bentuk tubuh seperti itu tidak 

mencerminkan kecantikan seseorang. Disney beranggapan bahwa tubuh 

langsingnya lah yang layak untuk menunjang kecantikan seseorang. 

Dalam kaitannya dengan bentuk tubuh. Disney selalu menampilkan lekuk 

tubuh yang sama dari Cinderella hingga yang terakhir Elsa. Disini Disney 

menekankan bahwa bentuk tubuh seperti merekalah yang merupakan bentuk 

tubuh yang ideal.  

3.2.2. Inner Beauty 

1. Kecerdasan Mental 

Dalam kecerdasan mental ini, mengutip dari (Oz, 2010:38) bisa diartikan ke 

dalam berbagai kriteria, diantaranya yang menurut peneliti sesuai dengan bahasan 

mengenai Tiana ini adalah intelegensi yang dimiliki tiana, bagaimana seorang 

perempuan bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, dan bagaimana 

seorang perempuan bisa menggapai mimpi atau cita – cita yang dia inginkan. 

Intelegensi tiana terlihat saat tiana kecil dimana dia lebih berpikiran rasional 

daripada charlotte. Sejak kecil, Tiana merupakan sosok yang berpendirian kuat 

dan berani menentukan pilihan. Contoh sederhana mengenai karakter Tiana 

tersebut yaitu Tiana memiliki respon yang sedikit berbeda dalam memahami 

dongeng. Pada bagian awal film, ibu Tiana membacakan dongeng The Frog 

Prince. Dongeng tersebut mengisahkan seorang putri yang mencium seekor katak. 

Selanjutnya, katak tersebut berubah menjadi sosok pangeran tampan dan mereka 
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saling jatuh cinta. Pada umumnya, anak-anak akan memberikan respon positif 

terhadap kisah romantis semacam itu. Namun, Tiana kurang menyukai kisah 

tersebut dan mengatakan bahwa ia tak akan pernah mencium seekor katak dengan 

alasan apapun juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak masa kecilnya, Tiana 

memiliki pola pikir yang realistis. Ia berani menentukan mana yang menurutnya 

patut dijalankan atau tidak. 

Berdasarkan teori Piaget dalam Kurniawan (2009), pola berpikir Tiana kecil 

sedikit berbeda dengan pikiran anak-anak pra operasional pada usia 2-7 tahun. 

“Pada periode ini, anak-anak belajar berpikir, menggunakan simbol-simbol 

batiniah, namun pikiran mereka masih tidak sistematis dan tidak logis.” (Piaget 

dalam Kurniawan, 2009:40). Dalam masa pra operasional tersebut, anak-anak 

pada umumnya berpikir secara spontan dan cenderung “menerima” informasi apa 

adanya. Tiana berani menunjukkan penolakan dan berpikir kritis. Tiana 

berpendapat bahwa dalam kehidupan nyata, mencium katak merupakan sebuah 

hal menjijikkan dan tak akan dilakukannya. Respon Tiana tersebut lebih logis dan 

serius dari usia sebayanya. Tiana juga tampak lebih dewasa dalam adegan ketika 

ia membantu ayahnya memasak gumbo. Tiana tampak tahu betul apa yang harus 

dilakukannya. Ia juga mampu mengolah rasa. Sejak masa kecilnya tersebut, Tiana 

telah menunjukkan talenta dan didukung oleh kedua orangtuanya. 

Pengalaman dan perkembangan karakter Tiana sejak masa kecil tersebut 

mempengaruhi kemampuannya dalam mengatasi konflik. Dalam hal ini, Tiana 

juga mengembangkan konsep kepahlawanan di dalam dirinya. Tidak seperti 

dongeng pada umumnya, Tiana tidak diselamatkan oleh pangeran. Hal tersebut 
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disebabkan Tiana memiliki karakter untuk berusaha secara aktif mengatasi 

permasalahan dalam hidupnya. Tiana juga memiliki kemampuan melawan dan 

menyelamatkan diri. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh Tiana dalam 

beberapa adegan berikut: 

a) Tiana berani melawan Fenner bersaudara yang telah menjual 

bangunan impiannya kepada orang lain 

 

 

 

 

 

 

Tiana menerima diskriminasi ras dan gender dari tokoh Fenner bersaudara. 

Mr. Fenner mengungkapkan bahwa perempuan kulit hitam tak layak membangun 

restoran mewah. Padahal, selama ini ia telah bekerja keras dan mengumpulkan 

uang demi membeli bangunan yang dijanjikan oleh Fenner bersaudara. Ternyata, 

bangunan tersebut justru dijual kepada orang lain. Tiana merasa dicurangi dan 

menyadari bahwa dirinya menerima ketidakadilan. Ia menunjukkan protesnya 

melalui tindakan verbal dan fisik. Pertama, Tiana tampak marah dan mengatakan 

Gambar	  3.1	  
Tiana	  Melawan	  Dr.Fenner	  
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bahwa ia telah berjuang keras mengumpulkan uang selama ini. Kedua, Tiana 

bahkan menarik ekor kostum kuda yang dikenakan oleh Mr. Fenner. 

Gambar-gambar tersebut menunjukkan adegan saat Tiana menerima 

perlakuan diskriminatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan melawan 

Fenner bersaudara. Adegan perlawanan secara verbal dan fisik semacam ini yang 

dilakukan oleh tokoh perempuan belum pernah ditampilkan dalam film-film 

animasi Disney Princess Fairy Tales sebelumnya. Pencahayaan dalam adegan 

tersebut tampak kurang dan menghasilkan warna gelap. Kondisi tersebut justru 

menonjolkan kehadiran Fenner bersaudara yang berkulit putih. Dalam hal ini, 

peran Mr. Fenner seolah menguatkan dominasi kulit putih dan mengintimidasi 

Tiana sebagai kulit hitam. Adegan tersebut menyimbolkan perempuan kulit hitam 

seolah “tidak penting” keberadaannya. Hal ini ditekankan melalui reaksi Mr. 

Fenner dalam menanggapi protes Tiana. Ekspresi Fenner bersaudara 

menunjukkan senyum yang meremehkan Tiana. Adegan Tiana jatuh setelah 

menarik ekor kostum Fenner bersaudara juga menunjukkan bahwa perlawanan 

Tiana dianggap tidak berarti bagi mereka. 

Namun, perlawanan verbal dan fisik yang dilakukan oleh Tiana terhadap 

Fenner bersaudara menunjukkan bahwa perempuan kulit hitam memiliki hak 

untuk menuntut keadilan. Meskipun Tiana memiliki latar belakang sosial sebagai 

perempuan kulit hitam dari kelas bawah, bukan berarti ia harus dibatasi dalam 

menentukan jenis impian atau bahkan tidak berhak mendapatkannya. Perempuan 

berhak melakukan perlawanan apabila hak-haknya dilanggar. Tiana mewakili 

sosok perempuan yang tahu betul apa yang sedang ia perjuangkan dan tidak ingin 
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semuanya berakhir sia-sia. Perlawanan secara verbal menunjukkan bahwa 

perempuan tidak selamanya harus “dibungkam”. Perempuan bukanlah objek 

untuk dipermainkan, melainkan subjek yang berhak melakukan tindakan-tindakan 

yang menjadi pilihannya. Perlawanan berupa tindakan fisik muncul apabila 

perlawanan secara verbal tidak cukup. Bentuk tindakan verbal dan fisik tersebut 

mendekonstruksi bahwa perempuan merupakan makhluk yang pasif. Perempuan 

memiliki hak untuk bersuara dan otoritas terhadap tubuhnya. Tiana menunjukkan 

bahwa ia memiliki alasan yang tepat untuk melakukan perlawanan dan akan 

melakukan segala cara agar perjuangannya berhasil 

b) Tiana memerangi dilema dalam perjuangannya mengalahkan 

kekuatan hitam Dr. Facilier 

 

 

 

 

 

Konflik yang dihadapi Tiana dalam adegan ini bukan hanya konflik antara 

dirinya dengan Dr. Facilier, namun juga konflik batin. Tiana sempat hanyut dalam 

sihir Dr. Facilier yang menempatkan dirinya seolah-olah telah berada di masa 

depan. Tiana digambarkan telah memiliki restoran impiannya dan dikunjungi 

banyak pelanggan dari segala penjuru. Gambaran tersebut persis seperti dalam 

Gambar	  3.2	  
Tiana	  Melawan	  Kekuatan	  Dr	  Facilier	  
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poster Tiana‟s Place yang disimpannya sejak kecil. Restoran mewah, makanan, 

lampu berkilauan, dan orang-orang yang tersenyum terlihat “nyata” di 

hadapannya. Tiana juga sempat digoyahkan dengan bayangan ayahnya yang 

bekerja keras setiap hari. Dr. Facilier berhasil menghadirkan James, sang ayah, 

sedang kelelahan setelah bekerja sepanjang hari. Dalam hal ini, Tiana dihadapkan 

dengan dua masalah sekaligus: menghancurkan kekuatan hitam Dr. Facilier atau 

meraih impiannya dengan menyerahkan kalung voodoo kepada ahli sihir tersebut. 

Dengan menyerahkan kekuatan hitam tersebut kepada Dr. Facilier, Tiana 

dijanjikan akan mendapatkan semua yang ia inginkan kembali. 

Dr. Facilier : “Y'all should have taken my deal. Now you're going to spend 

the rest of your life, being a slimy, little frog.” 

Tiana : “I've got news for you, Shadow Man. It's not slime. It's mucus!” 

Kutipan percakapan tersebut menunjukkan bahwa Tiana telah memutuskan 

untuk menolak hasutan Dr. Facilier. Tiana menggambarkankan sosok perempuan 

yang berani mengambil langkah besar dan menghadapi tekanan. Selanjutnya, 

Tiana menghancurkan kalung voodoo dengan tangkas. Dengan demikian, posisi 

Dr. Facilier terancam karena justru kekuatan hitam akan menyerang dirinya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Tiana berani melakukan pemberontakan. Sebagai 

perempuan, ia telah menghancurkan kekuatan terbesar yang diasosiasikan sebagai 

laki-laki. Sikap Tiana tersebut menunjukkan bahwa ia berani menanggung risiko. 

Sebagai perempuan, ia berusaha menggunakan logikanya dan tidak hanya 

mengandalkan emosi untuk segera mewujudkan mimpinya. 



	   93	  

Cuplikan adegan di atas menunjukkan aksi heroik Tiana dalam menghadapi 

Dr. Facilier seorang diri. Cahaya keluar dari kalung Voodoo dan menyinari 

sekeliling tubuh Tiana. Penggunaan teknik tersebut menunjukkan keberanian dan 

power Tiana yang kuat. Efek suara dengan hentakan keras menambah kesan yang 

menegangkan dan heroik. Sementara itu, posisi kamera berada di bawah saat 

menyorot wajah Dr. Facilier. Posisi kamera tersebut mampu memperlihatkan 

ekspresi Dr. Facilier yang ketakutan secara jelas. Dalam adegan ini, Tiana 

menghadapi kekuatan the Shadow Man seorang diri. Tiana menggambarkan 

perempuan yang tidak selalu membutuhkan bantuan laki-laki meskipun dalam 

keadaan terhimpit. Tiana dapat mempercayai kemampuannya sendiri. Sementara 

itu, Dr. Facilier menyimbolkan kekuatan laki-laki yang “menghantui” perempuan. 

Sebagai laki-laki, pada awalnya Dr. Facilier tampak merendahkan atau 

meremehkan kemampuan Tiana. Tiana dianggap emosional, mudah terpancing, 

dan mudah dihasut. Namun, adegan ini justru menyampaikan pesan sebaliknya. 

Sebagai perempuan, Tiana dapat menaklukkan laki-laki dengan mengandalkan 

intuisi, logika, dan memiliki pertahanan diri yang kuat. Tiana berhasil 

membuktikan bahwa ia merupakan sosok perempuan yang pemberani, cerdas, dan 

siap menanggung risiko. Hal ini juga menjadi salah satu poin utama negosiasi 

Disney dalam menghadirkan tokoh putri. Tiana tidak diselamatkan oleh pangeran, 

namun justru dirinyalah yang menjadi pahlawan. 

 Dalam mencapai cita – cita, Tiana memiliki tujuan jelas dalam hidupnya. 

Hal tersebut berbeda dengan stereotip tokoh putri pada umumnya yang hanya 

mendambakan kehidupan berbeda dan menakjubkan di masa mendatang tanpa 
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banyak berbuat sesuatu untuk mewujudkannya. Orientasi impian tokoh-tokoh 

putri Disney sebelumnya hanya berpusat pada pangeran tampan. Dalam hal ini, 

kebahagiaan diletakkan pada pundak pangeran. Tiana yang bekerja keras untuk 

membangun restoran impiannya menunjukkan bahwa perempuan memiliki 

kesempatan untuk aktif meraih mimpi dan posisi yang diinginkan. Seperti yang 

diajarkan oleh James, ayah Tiana, 

“Yes, you wish with all your little heart and you dream. But, you remember, 

Tiana that..that old star can only take you part of the way. You got to help it along 

with some hardwork of your own. And then, yeah, you can do anything you set 

your minds to.” 

Pernyataan tersebut menggarisbawahi adanya perubahan pola dalam 

mencapai impian yang ditampilkan Disney melalui tokoh Tiana. Untuk meraih 

mimpinya, seseorang tidak cukup hanya dengan berdoa dan menunggu keajaiban 

datang. Tiana berpikir realistis dengan beranggapan bahwa kerja keras merupakan 

satu- satunya cara untuk membangun restoran. Ia bekerja menjadi pelayan dan 

juru masak di dua restoran berbeda. 

Upaya Tiana untuk memiliki restoran mewah menyimbolkan bentuk 

pembuktian diri perempuan kulit hitam yang selama ini dianggap sebagai kaum 

inferior. Pada umumnya, perempuan kulit hitam hanya bekerja sebagai pegawai 

rendahan, misalnya pembantu rumah tangga, pengasuh anak, pelayan, dan 

sebagainya. Dengan pendidikan yang rendah dan diskriminasi sosial, jenis-jenis 

pekerjaan yang terbuka untuk mereka pun terbatas. Bahkan, banyak diantaranya 
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bekerja untuk orang-orang kulit putih. Mereka bekerja untuk membantu ekonomi 

keluarga. Status sosial yang rendah dan pilihan pekerjaan yang sangat terbatas 

tersebut menjadi hambatan untuk meraih posisi yang lebih tinggi. Dengan 

demikian, menjalankan bisnis restoran mewah merupakan impian besar bagi 

perempuan kulit hitam untuk dapat sejajar dan tidak hanya menjadi “budak” kulit 

putih. 

Selain itu, Tiana menggambakan perempuan yang bekerja keras untuk 

mengaktualisasikan diri. Para perempuan merasa memiliki kepuasaan dengan 

bekerja. Mereka memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Dengan 

mengaktualisasikan dirinya melalui pekerjaan, banyak perempuan yang juga 

mencoba “keluar” dari keterpenjaraan lingkungan domestik mereka. Tokoh Tiana 

mewakili para perempuan yang terus berjuang mendapatkan tempat di lingkungan 

publik. Dengan bekerja, perempuan mampu membangun kemandirian secara 

finansial. Hal tersebut membantu perempuan untuk menarik diri dari kehidupan 

patriarki dalam keluarga (Allen dalam Jaggar dan Rothenberg, 1993:384). 

Perempuan bekerja bukan semata-mata untuk memperkaya diri dan keluar dari 

kemiskinan. Dalam aspek ini, film The Princess and the Frog (2009) mendapat 

respon positif, khususnya dari para feminis. Tokoh Tiana menyimbolkan 

perjuangan perempuan untuk meraih posisi yang lebih baik di lingkungan 

patriarki. 

Perjuangan keras Tiana untuk meraih impian, membuktikan diri, serta 

mengaktualisasikan diri di atas merupakan salah satu bentuk semangat American 

Dream yang tumbuh di Amerika. Ungkapan American Dream berkaitan dengan 



	   96	  

harapan, kekayaan, kesuksesan, dan kepopuleran (Commager, 1971:211). Dalam 

film animasi ini, American Dream dikaitkan dengan kemapanan materi. Melalui 

konsep American Dream ini, Tiana mewakili perempuan kulit hitam Amerika 

yang bekerja keras dan berjuang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

Perjuangan Tiana menggambarkankan motivasi generasi muda untuk menciptakan 

kehidupan yang lebih mapan daripada orangtuanya. Sejak kecil, Tiana terkesan 

dengan “pemandangan” rumah mewah kaum kulit putih. Mata Tiana tampak 

berbinar dan senyumnya mengembang lebar untuk menyaksikannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa Tiana ingin memiliki kemewahan “serupa”. Kondisi tersebut 

juga menyimbolkan bahwa Tiana termotivasi untuk memperbaiki keadaan 

ekonomi keluarganya. Sebagai kulit hitam, ia ingin meraih kesuksesan dan 

merasakan kemewahan selayaknya kulit putih. 

Sikap Tiana menggambakan para perempuan kulit hitam yang tidak 

meluluhkan keyakinannya atau bahkan lari dari masalah. Sebagai perempuan kulit 

hitam, mereka menyadari hadirnya masalah rasial dalam masyarakat. Namun, 

permasalahan tersebut tidak menjadi alasan utama untuk berhenti berjuang meraih 

kehidupan yang lebih baik. Kerja keras dan keberanian menghadapi diskriminasi 

yang ada justru menjadi salah satu jalan sebagai upaya pembuktian diri untuk 

mencapai kesetaraan. 

2. Keterampilan Berkomunikasi 

Gaya bicara tiana yang cenderung meledak – ledak sangat berbeda dengan 

apa yang Disney tampilkan dalam berbagai tokoh putrinya selama ini. Karakter 

tiana yang realistis dan berasal dari keluarga miskin menjadikannya seorang sosok 
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yang tangguh. Sosok tiana yang penuh kemandirian menjadikannya sebagai 

seseorang yang berpegang teguh akan prinsip yang dimilikinya. Prinsip untuk 

menjadikan hidupnya lebih baik dengan mewujudkan cita-citanya semasa kecil 

inilah yang membawa tiana menjadi seseorang yang meledak – ledak.  

Tiana tidak seperti putri yang lain ketika berbicara dengan pangeran. Tiana 

berkesan acuh kepada Naveen, berbicara kepadanya seakan dia adalah orang biasa, 

bukan pangeran. Tiana lebih sering membentak daripada menggunakan nada 

rendah. Hal tersebut bisa dilihat sebagai suatu persamaan derajat antara 

perempuan dan laki-laki dimana nada bicara perempuan ditampilkan sama atau 

bahkan lebih tinggi daripada laki – laki. Hal ini berbeda dari charlotte dimana dia 

selalu menggunakan nada bicara manja ketika berinteraksi dengan Naveen. Nada 

bicara tiana terhadap Naveen ini bisa jadi disebabkan oleh sikap tiana yang fokus 

pada mimpinya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara 

membuka restoran daripada memikat hati seorang pangeran.  

Tiana tidak seperti putri pada umumnya yang gaya bicaranya lemah lembut. 

Tiana hanya lemah lembut kepada ibunya saja, tetapi menggunakan intonasi 

normal kepada charlotte dan orang – orang disekitarnya. Terlebih terhadap 

Naveen, tiana jarang sekali berkata seperti princess pada umumnya ketika 

berbicara dengan seorang pangeran. Terlihat tiana berbicara kepada Naveen 

secara ramah hanya ketika dia menyadari bahwa dirinya akan menjadi manusia 

lagi. Seakan sudah lega bahwa permasalahannya akan segera selesai. 
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3. Sikap  

Sikap tiana dalam berbagai scene bisa dilihat secara jelas tentang bagaimana 

kepribadian tiana sebenarnya. Sikap merupakan cermin kepribadian seseorang. 

Dalam sikap yang ditampilkan tiana dalam scene pertama contohnya, bisa dilihat 

bahwa tiana mempunyai sikap defensive, tegas dalam menentukan pilihan 

hidupnya. Seperti terlihat ketika dia melakukan gesture Standart-arm croos 

gestures, yang terlihat pada 02.16, Gestur melipat tangan universal, 

memperlihatkan sikap defensif/negatif, biasanya ditunjukkan ketika seseorang 

berada di tengah kerumunan yang asing atau sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Sikap ini dilakukan Tiana ketika dalam cerita “The Frog Prince” dimana seorang 

putri harus mencium kodok untuk menjadikannya seorang pangeran. Sikap ini 

sebagai penguatan atas ketidaksetujuan tiana akan jalan cerita tersebut dimana dia 

bersumpah tidak akan sekalipun mencium seekor katak dalam situasi apapun juga. 

Padahal seorang perempuan selalu mendambakan sebuah kehidupan yang mirip 

dengan kisah fairytale 

Gesture tiana yang ramah kepada semua orang memang terlihat sebagai 

sikap yang harus dimiliki seorang putri dalam Disney. Jarang kita lihat putri 

Disney berwatak jahat, mudah marah, maupun arogan. Akan tetapi ada satu sikap 

tiana yang berbeda dari kebanyakan putri Disney lainnya, yaitu sikap mandiri dan 

mempunyai impian untuk kesuksesannya. Tiana mempunyai impian, bukan untuk 

menikahi pangeran seperti princess Disney pada umumnya, tetapi impian tiana 

lebih kepada mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan mendirikan sebuah 

restoran. Impian tiana ketika kecil seperti yang diamanatkan oleh sang ayah. 



	   99	  

Sikap tiana yang ini merupakan sebuah negosiasi Disney mengenai bagaimana 

seorang perempuan harus mempunyai cita – cita dalam jenjang kariernya. Bukan 

hanya sebagai perempuan yang handal dalam bidang rumah tangga saja. 

 Dari analisis paradigmatic diatas bisa disimpulkan mengenai elemen 

kecantikan baik itu outer maupun inner beauty. Dalam outer beauty terdapat 

kecantikan fisik meliputi bentuk warna kulit, wajah, rahang, mata, bibir, rambut 

dan bentuk tubuh. Sedangkan dalam inner beauty terdapat kecantikan internal 

seperti kecerdasan mental, keterampilan berkomunikasi, dan Sikap. 

Dalam outer beauty, warna kulit, penampilan tiana yang berkulit gelap 

menjadi salah satu hal baru dimana Disney ingin merubah pandangan masyarakat 

akan pembagian peran dalam Disney. Selama ini peran non kulit putih selalu 

ditempatkan dalam peran pembantu, pekerja, dan peran jahat. Disney ingin 

mengubah pemikiran tersebut dengan menjadikan tiana yang berkulit gelap 

menjadi tokoh utama, seorang putri dalam animasi Princess And The Frog. 

Dalam outer beauty, elemen bentuk wajah, Penggambaran bentuk wajah 

bisa dilihat tiana mempunyai bentuk wajah bulat dengan bagian – bagian yang 

simetris. Disney disini menggambarkan bahwa wanita seharusnya mempunyai 

wajah yang simetris untuk dapat diterima di masyarakat. Setidaknya dengan 

bentuk wajah yang simetris, seorang wanita tidak menjadi bahan cemoohan. Dari 

uraian diatas Disney mencoba menekankan bahwa wanita seharusnya mempunyai 

wajah yang “normal” dalam artian tidak cacat. Wajah tanpa cela ini yang 

ditekankan Disney untuk mengungkapkan kecantikan seorang wanita. Bentuk 
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rahang tiana mengikuti morfologi wajahnya. Rahang tiana membulat dengan garis 

pipi dan garis rahang yang terlihat samar – samar seakan menyatu dengan garis 

wajah. Morfologi ini jauh berbeda dengan bagaimana ras negroid pada umumnya 

dimana rahang ras negroid memiliki bentuk yang tegas dengan sudut – sudut yang 

terlihat jelas. Disney seakan ingin menghilangkan bagaimana ciri khas ras negroid 

dengan merubah penampilan tiana. Disney menganggap kecantikan dengan 

rahang bulat dan garis pipi yang tidak terlihat. Disini Disney ingin melakukan 

naturalisasi kecantikan terhadap ras negroid.  

Dalam outer beauty, elemen bibir, Tiana memiliki bibir tebal dan 

membulat dimana bibir atas dan bibir bawah mempunyai panjang yang sama. 

Bibir jenis tersebut seperti kebanyakan bibir kaum afrika – amerika dimana bibir 

tebal merupakan garis keturunan ras negro (afrika). Disney dalam hal elemen 

kecantikan bibir ini memberikan penekanan khusus dimana bibir tiana 

ditampilkan tebal. Tiana tidak diberikan bibir tipis sebagaimana kebanyakan 

princess Disney karena Disney tetap dalam pendiriannya untuk melakukan 

negosiasi ras dalam animasi ini. Adapun selain bibir yang tebal, bibir tiana juga 

tidak mengalami cacat.  

Dalam outer beauty, elemen mata, Mata tiana berbentuk bulat dan berbinar. 

Mata yang menjadi ciri khas Disney dalam menampilkan putrinya. Disney 

tampaknya, sekali lagi ingin menaturalisasikan bentuk mata bulat dan berbinar 

menjadi sebuah standart kecantikan seorang putri (wanita). Disney tidak 

menampilkan tiana dengan mata sipit, karena menurut Disney mata sipit itu tidak 

cantik. Jika kita melihat background tiana sebagai seorang keturunan afrika, ras 
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negroid memiliki mata besar dengan warna mata coklat kehitaman, bentuk 

kelopak mata yang lurus. Hal tersebut ditampilkan Disney memlalui tiana, kecuali 

kelopak mata, dimana kelopak mata tiana melengkung sejajar dengan bola 

matanya. Disney menampilkan bentuk mata tiana mendekati bentuk mata ras 

afrika – amerika dimana dengan ini Disney bisa disebut melakukan negosiasi atas 

bagaimana Disney menampilkan tiana untuk menggambarkankan ras kulit hitam. 

Adapun mata tiana tidak cacat. Hal ini menjadi penekanan bahwa selain mata 

bulat, mata yang tidak cacat itu dianggap cantik 

Dalam outer beauty, elemen rambut, Rambut ikal tiana ini merupakan 

bentuk negosiasi Disney akan kecantikan dalam hal rambut dimana rambut ikal 

pun bisa berubah menjadi cantik. Rambut ikal juga merupakan ciri khas ras 

negroid. Rambut ikal ini merupakan sebuah negosiasi akan kecantikan yang coba 

ditampilkan oleh Disney melalui Tiana. Disney tidak menampilkan tiana dengan 

rambut lurus karena Disney sadar bahwa tiana merupakan gambaran kulit hitam. 

Dimana Disney sering kali mendapatkan kritik dari kaum minoritas yang 

menganggap kulit hitam selalu dalam posisi subordinat dari kulit putih. Perbedaan 

rambut yang terurai dan terikat ini juga bisa dijadikan Disney sebagai bentuk 

pembeda antara tiana dengan deretan princess Disney lainnya dimana princess 

identik dengan rambut yang terurai indah. Tiana memiliki rambut yang terikat 

karena tiana , dalam hal ini kulit hitam, tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang 

putri. 

Dalam outer beauty, bentuk tubuh, Disney menampilkna bentuk tubuh 

tiana seperti bagaimana princess Disney pada umumnya. Disney menampilkan 
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tiana berbadan langsing dengan pinggang yang kecil sehingga memperlihatkan 

dengan jelas lekuk tubuh bagian atas dan bagian bawah. Disney tidak 

menampilkan bentuk tubuh yang gemuk ataupun kurus karena menurut Disney, 

bentuk tubuh seperti itu tidak mencerminkan kecantikan seseorang. Disney 

beranggapan bahwa tubuh langsingnya lah yang layak untuk menunjang 

kecantikan seseorang 

Dalam inner beauty, kecerdasan mental, tiana merupakan sosok cerdas dan 

gigih. Cerdas dalam artian dia bisa menyelesaikan atau memecahkan 

permasalahannya sendiri, gigih dalam artian dia tidak pernah putus asa dalam 

mewujudkan impiannya. Kecerdasan mental ini yang terkadang hilang dari tokoh 

putri Disney. Tokoh putri Disney hanya berdiam diri di istana, menggantungkan 

nasih kepada pangeran. Cita – cita putri terdahulu juga tergolong sederhana, yakni 

menikah. Akan tetapi, tiana hadir menawarkan hal baru bahwa perempuan itu 

berhak mempunyai mimpi untuk sukses. 

Dalam inner beauty, keterampilan komunikasi, Gaya bicara tiana yang 

cenderung meledak – ledak sangat berbeda dengan apa yang Disney tampilkan 

dalam berbagai tokoh putrinya selama ini. Tiana tidak seperti putri yang lain 

ketika berbicara dengan pangeran. Tiana berkesan acuh kepada Naveen, berbicara 

kepadanya seakan dia adalah orang biasa, bukan pangeran. Tiana lebih sering 

membentak daripada menggunakan nada rendah. Hal tersebut bisa dilihat sebagai 

suatu persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki dimana nada bicara 

perempuan ditampilkan sama atau bahkan lebih tinggi daripada laki – laki. Hal ini 

berbeda dari kebanyakan putri Disney, yang dalam animasi ini terwakilkan oleh 
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charlotte dimana dia selalu menggunakan nada bicara manja ketika berinteraksi 

dengan Naveen. 

Dalam inner beauty, Sikap, Sikap tiana dalam berbagai scene bisa dilihat 

secara jelas tentang bagaimana kepribadian tiana sebenarnya. Sikap merupakan 

cermin kepribadian seseorang. Dalam sikap yang ditampilkan tiana dalam scene 

pertama contohnya, bisa dilihat bahwa tiana mempunyai sikap realistis, defensive, 

tegas dalam menentukan pilihan hidupnya. Disney ingin menunjukan melalui 

tokoh tiana bahwa perempuan harus realistis jangan terbuai oleh kisah dongeng, 

mengharapkan sesuatu tanpa berusaha, dan harus bekerja keras untuk mencapai 

impiannya. Disney melakukan perombakan sikap seorang putri apabila kita 

menengok ke belakang tentang bagaimana putri Disney pada umumnya yang 

cuma mengidamkan menikah dengan pangeran. 

3.3.  Preferred Reading 

 Disney melakukan negosiasi dalam hal kecantikan ini. Ketika peneliti 

melihat tentang sesuatu yang menjadi penekanan dalam penelitian ini. Elemen 

kecantikan dalam hal ini peneliti mengutip elemen kecantikan dimana kecantikan 

berkaitan dengan citra diri, media memberikan penekanan bagian tubuh mana 

yang harus dipercantik agar seseorang memenuhi kriteria kecantikan baik itu 

outer ataupun inner beauty, outer beauty diantaranya seperti warna kulit, wajah, 

bentuk bola mata, rambut, rahang, bibir, dan bentuk tubuh. Sedangkan inner 

beauty meliputi kecerdasan mental, keterampilan berkomunikasi, dan moral. 



	   104	  

Dalam melihat elemen kecantikan ini, kode sinematik atau sering disebut 

mise-en-scene memberikan penekanan dengan sendirinya mengenai elemen – 

elemen kecantikan tersebut. Hal itu ditandai atau bisa dilakukan dengan cara 

memberikan teknik pengambilan gambar ataupun melalui proses editing. Hal – 

hal yang berkaitan dengan kamera tersebut mampu memberikna penekanan 

tersendiri terhadap audiens sekaligus bisa merupakan alat untuk menyampaikan 

ideology ataupun naturalisasi mengenai kecantikan yang dilakukan oleh Disney. 

1. Warna Kulit 

Warna kulit tiana yang gelap menjadi jawaban Disney atas kritikan yang 

disampaikan kritikus selama ini. Kritikus menganggap Disney timpang dalam 

pembagian peran dimana antagonis selalu identik dengan non kulit putih. Selain 

peran antagonis, non kulit putih selalu ditampilkan sebagai pelayan, buruh, atau 

pekerja kasar. Disney melalui tiana berusaha mengubah stigma di masyarakat 

tersebut dengan mengangkat kulit hitam dalam hal ini, menjadi seorang putri dan 

menjadikan kulit putih, dalam hal ini charlotte sebagai pemeran pembantu. 

2. Wajah dan Rahang 

Mari kita lihat bentuk wajah dan bentuk rahang yang ditampilkan Disney 

melalui tiana. Bentuk wajah dan rahang yang ditampilkan Disney melalui tiana 

seakan merupakan alat penyampaian ideology efektif milik Disney dengan 

sasaran kaum kulit hitam. Wajah tiana simetris tata letaknya. Tata letak disini bisa 

diartikan bagaimana mata, alis, hidung, telinga, bahkan bibir mempunyai letak 

yang dengan jarak yang sama dari garis tengah wajah tiana. Disney jarang sekali 
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menampilkan kaum (maaf) cacat sebagai headliners dalam kisah princessnya. 

Disney selalu menampilkan wajah elok nan simetris dalam setiap princessnya. 

Bentuk wajah ini dikuatkan oleh teknik pengambilan gambar Disney dimana 

Disney selalu menampilkan shot CloseUp untuk menampilkan atau menonjolkan 

paras wajah tiana tersebut. Disney seakan ingin menekankan bahwa hanya wajah 

simetrislah yang bisa membuat seorang wanita menjadi cantik, atau setidaknya 

dapat diterima di masyarakat.  

Disini peneliti ingin menekankan bahwa tiana merupakan orang kulit hitam 

(afrika – amerika). Rahang kulit hitam, menurut Rushton dalam bukunya, 

menyebutkan bahwa ras kulit hitam memiliki bentuk rahang tegas dengan sudut – 

sudut pipi yang terlihat jelas (Rushton, 1997:34). Akan tetapi, bentuk rahang tiana 

mengikuti morfologi wajahnya. Rahang tiana membulat dengan garis pipi dan 

garis rahang yang terlihat samar – samar seakan menyatu dengan garis wajah. 

Morfologi ini jauh berbeda dengan bagaimana ras negroid pada umumnya dimana 

rahang ras negroid memiliki bentuk yang tegas dengan sudut – sudut yang terlihat 

jelas. Melihat hal tersebut Disney seakan ingin menghilangkan bagaimana ciri 

khas ras negroid dengan merubah penampilan tiana. Disney menganggap 

kecantikan dengan rahang bulat dan garis pipi yang tidak terlihat. Disini sekali 

lagi Disney ingin melakukan naturalisasi kecantikan terhadap ras negroid. Ras 

negroid dianggap Disney kurang cantik dengna garis rahang yang terlihat jelas. 

Hal tersebut yang membuat Disney untuk mengubah bentuk wajah tiana. Apabila 

Disney menampilkan tiana apa adanya, maka Disney menganggap hal tersebut 
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tidak cantik dan tidak menjual. Tiana menjadi semacam agen Disney untuk 

merubah struktur yang ada, dalam hal ini struktur kecantikan. 

3. Mata 

Elemen kecantikan selanjutnya yang dibentuk Disney adalah melalui bentuk 

mata tiana. Mata tiana tampak  bulat berbinar mirip mata princess Disney pada 

umumnya. Mata yang menjadi ciri khas Disney dalam menampilkan putrinya. 

Disney tampaknya, sekali lagi ingin menaturalisasikan bentuk mata bulat dan 

berbinar menjadi sebuah standart kecantikan seorang putri (wanita). Jika kita 

melihat background tiana sebagai seorang keturunan afrika, ras negroid memiliki 

mata besar dengan warna mata coklat kehitaman, bentuk kelopak mata yang lurus. 

Hal tersebut ditampilkan Disney memlalui tiana, kecuali kelopak mata, dimana 

kelopak mata tiana melengkung sejajar dengan bola matanya. Kode sinemantik 

menekankan hal tersebut ketika sorot mata tiana selalu ditatap tajam melalui 

kamera dengan teknik close up. Disney tidak menampilkan bentuk mata sipit 

ataupun mata yang cacat (juling ataupun  buta) dalam setiap putrinya. Karena 

Disney dalam hal ini ingin menekankan bahwa mata bulat lah yang cocok untuk 

disebut cantik. Disney menampilkan bentuk mata tiana mendekati bentuk mata ras 

afrika – amerika dimana dengan ini Disney bisa disebut melakukan negosiasi atas 

bagaimana Disney menampilkan tiana untuk menggambarkan ras kulit hitam. 

4. Rambut 

Dalam menampilkan rambut tiana, Disney menampilkan tiana dengan 

rambut wavy dan selalu terikat. Tiana sebagai kaum negroid mendapatkan 
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“perlakuan” yang sepantasnya dari Disney dimana ras negroid memang memiliki 

rambut yang keriting menuju ikal. Rambut ikal tiana ini merupakan bentuk 

negosiasi Disney akan kecantikan dalam hal rambut dimana rambut ikal pun bisa 

berubah menjadi cantik. Rambut ikal juga merupakan ciri khas ras negroid. 

Rambut ikal ini merupakan sebuah negosiasi akan kecantikan yang coba 

ditampilkan oleh Disney melalui Tiana. Disney tidak ingin menampilkan tiana 

dengan rambut lurus karena Disney sadar bahwa tiana merupakan gambaran kulit 

hitam. Dimana Disney sering kali mendapatkan kritik dari kaum minoritas yang 

menganggap kulit hitam selalu dalam posisi subordinat dari kulit putih. Perbedaan 

rambut yang terurai dan terikat ini juga bisa dijadikan Disney sebagai bentuk 

pembeda antara tiana dengan deretan princess Disney lainnya dimana princess 

identik dengan rambut yang terurai indah.  

5. Bibir 

Melalui leksia yang sudah dianalisis satu per satu. Peneliti bisa 

menyimpulkan kekonsistenan Disney dalam membentuk bibir tiana. Tiana dari 

kecil hingga dewasa memiliki bentuk bibir yang tebal. Dalam sejarahnya film 

princess, jarang sekali Disney menampilkan bibir tebal seperti yang tiana miliki. 

Disney seringkali menampilkan bibir tipis pada setiap princess yang Disney miliki, 

tetapi dalam hal tiana ini, Disney ingin melakukan negosiasi terhadap ras negroid 

karena menurut Rushton dalam bukunya Race, Evolution, and Behaviour, 

morfologi bibir ras negroid memiliki bibir yang tebal (Rushton, 1997:34). Disini 

Disney ingin melakukan negosiasi antara filmnya dengan bagaimana kulit hitam 
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seharusnya ditampilkan. Disney berusaha menampilkan bahwa mempunyai bibir 

tebal pun bisa cantik. 

6. Bentuk Tubuh 

 Tiana seperti kebanyakan princess Disney memiliki bentuk tubuh yang 

ideal. Ideal dalam artian bentuk tubuh princess Disney pada umumnya. Disney 

jarang sekali menampilkan bentuk tubuh “normal” untuk dijadikan peran utama 

seorang princess. Selalu saja Disney menampilkan lekuk tubuh ideal bagi para 

perempuan dengan tubuh bagian atas dan bawah yang jelas, dengan pinggang 

yang kecil. Disney tidak pernah menampilkan putri berbadan gemuk, atau 

berbadan kurus kering. Disini Disney menegaskan bahwa cantik ialah yang 

mempunyai tubuh seperti princess mereka, diluar itu tidak bisa dibilang cantik. 

7. Kecerdasan Mental 

Melalui leksia yang telah peneliti analisis, dapat disimpulkan bahwa tiana 

merupakan sosok pekerja keras dengan kemauan tegas. Hidup mandiri dan hampir 

selalu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tiana tidak seperti 

kebanyakan princess Disney lain yang cuma diam di rumah menunggu pangeran. 

Disney tidak menampilkan itu kepada tiana. Disney melalui tiana beranggapan 

bahwa perempuan harus mempunyai cita – cita dan impian, dan berusaha untuk 

mewujudkan impian tersebut. Tiana sebagai kulit hitam, melalui impiannya 

memiliki restoran juga mencerminkan American Dreams, yaitu suatu gagasan 

bahwa setiap orang apapun rasnya di amerika berhak untuk mencapai 

kesejahteraan. Hal tersebut menjadi semacam anti-diskriminasi antar ras. 
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8. Keterampilan Berkomunikasi 

Gaya bicara tiana yang cenderung meledak – ledak sangat berbeda dengan 

apa yang Disney tampilkan dalam berbagai tokoh putrinya selama ini. Tiana tidak 

seperti putri yang lain ketika berbicara dengan pangeran. Tiana berkesan acuh 

kepada Naveen, berbicara kepadanya seakan dia adalah orang biasa, bukan 

pangeran. Tiana lebih sering membentak daripada menggunakan nada rendah. Hal 

tersebut bisa dilihat sebagai suatu persamaan derajat antara perempuan dan laki-

laki dimana nada bicara perempuan ditampilkan sama atau bahkan lebih tinggi 

daripada laki – laki. Hal ini berbeda dari kebanyakan putri Disney, yang dalam 

animasi ini terwakilkan oleh charlotte dimana dia selalu menggunakan nada bicara 

manja ketika berinteraksi dengan Naveen. 

9. Sikap 

Sikap tiana dalam berbagai scene bisa dilihat secara jelas tentang bagaimana 

kepribadian tiana sebenarnya. Sikap merupakan cermin kepribadian seseorang. 

Dalam sikap yang ditampilkan tiana dalam scene pertama contohnya, bisa dilihat 

bahwa tiana mempunyai sikap realistis, defensive, tegas dalam menentukan 

pilihan hidupnya. Disney ingin menunjukan melalui tokoh tiana bahwa 

perempuan harus realistis jangan terbuai oleh kisah dongeng, mengharapkan 

sesuatu tanpa berusaha, dan harus bekerja keras untuk mencapai impiannya. 

Disney melakukan perombakan sikap seorang putri apabila kita menengok ke 

belakang tentang bagaimana putri Disney pada umumnya yang cuma 

mengidamkan menikah dengan pangeran. 
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3.4. Kecantikan Tiana 

Tiana merupakan sebuah antitesis terhadap gambaran tokoh putri Disney 

klasik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antitesis diartikan sebagai 

“pertentangan yang benar-benar.” (Sugono dkk, 2008:80). Tokoh Tiana 

menunjukkan sosok yang bertentangan dengan karakter putri pada umumnya. 

Tiana seolah tidak “disiapkan” untuk menjadi tokoh putri. Disney hanya 

“menyematkan” mahkota di atas kepala Tiana di masa kecilnya sebagai penanda 

bahwa ia kelak menjadi putri. Namun, hal tersebut tidak semata-mata akan terjadi 

pada Tiana. Di masa kecilnya, Charlotte yang menurut peneliti merupakan contoh 

putri pada umumnya dalam animasi Disney karena tampak mengenakan atribut 

putri, yaitu gaun berwarna merah muda yang indah. Bahkan, Charlotte 

berkeinginan kelak ia akan menjadi seorang putri. Sedangkan, Tiana justru tidak 

percaya pada kisah dongeng dan sama sekali tidak memikirkan untuk menikah 

dengan pangeran. 

Secara fisik, Tiana juga jauh berbeda dengan para tokoh putri Disney klasik 

yang berasal dari kulit putih. Tiana merupakan perempuan kulit hitam pertama 

kali yang diangkat Disney sebagai salah satu anggota dalam Disney Princess Fairy 

Tales pada tahun 2009. Williams dan Best (1990) mengutarakan hasil pemikiran 

Jung mengenai interpretasi warna hitam, “..., Jung argued that the colour black is 

a negative archetype, and studies indicate it disliked or feared (even by pre-

school) children in many cultures, including Japan, most of Europe and parts of 

Africa.” (Glassman & Hadad, 2004:243).  
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Dalam hal ini, warna hitam seringkali dikaitkan dengan keburukan. Bahkan, 

banyak anak-anak di berbagai belahan dunia tidak menyukai warna ini. Sejalan 

dengan pemikiran tersebut, sebagai perempuan kulit hitam, Tiana ditampilkan 

jauh dari kesan “indah”. Tidak seperti tokoh putri pada umumnya, Tiana tidak 

memiliki rambut lurus dan pirang, kulit yang putih, serta bibir tipis seperti putri 

Disney sebelumnya. Walaupun pandai menyanyi, suara Tiana juga tidak membuat 

lawan jenis, anak-anak, dan hewan tertarik memperhatikannya. Dalam hal ini, 

penampilan dan atribut fisik Tiana tidak cukup menarik perhatian selayaknya putri 

pada karya-karya Disney klasik. Tiana tidak menunjukkan bahasa tubuh yang 

lemah gemulai. Tiana justru ditampilkan dalam keadaan terhuyung karena 

kecapekan bekerja. Nada bicara Tiana juga tidak lemah lembut dan cenderung 

berapi-api. 

Selanjutnya, watak Tiana juga berbeda. Hal tersebut disebabkan Tiana tidak 

mewakili sifat-sifat umum perempuan yang selama ini diangkat oleh Disney. Tiga 

hal utama yang lekat dengan perempuan menurut Towbin dkk yaitu, “(a) A 

woman’s appearance is valued more than her intellect; (b) Women are helpless 

and in need of protection; (c) Women are domestic and likely to marry” (Sawyer, 

2011:8). hal tersebut berlawanan dengan bagaimana Disney mewujudkan Tiana.  

Pertama, Tiana tidak ditampilkan seperti halnya putri Disney klasik. Secara 

fisik, Tiana tidak ditampilkan semenarik tokoh-tokoh putri kulit putih dengan 

lekukan tubuh ataupun atribut yang kental dan menjadi penanda utama seorang 

princess. Tiana justru ditampilkan sebagai sosok yang mengandalkan kelebihan 

intelektualnya dimana dia sangat ingin meneruskan mimpi ayahnya untuk 
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mempunyai restoran. Dalam hal ini, Disney menampilkan kemampuan Tiana 

untuk berpikir, bertindak, dan memanfaatkan peluang untuk meraih impiannya 

untuk memiliki restoran. 

Kedua, Tiana bukanlah sosok yang pasrah dan mengharapkan perlindungan 

laki-laki. Dalam hal ini, Tiana menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki sisi 

maskulin dalam dirinya sebagaimana dijelaskan dalam arketipe the anima. Seperti 

ditunjukan dalam beberapa adegan dimana Tiana justru melakukan perlawanan 

terhadap laki-laki. Tiana menerjang tubuh Naveen saat ia berubah menjadi katak, 

menarik kostum Fenner bersaudara saat dinyatakan tak akan bisa membeli 

restoran, memaki Naveen saat bergelantungan di balon, dan mengalahkan 

kekuatan voodoo Dr. Facilier.  

Terakhir, Tiana tidak memiliki motivasi untuk menikah dengan pangeran 

demi mendapatkan kebahagiaan. Goals Tiana dalam animasi adalah memiliki 

sebuah restoran dan melanjutkan impian masa kecilnya. Walaupun pada akhirnya 

jatuh cinta dan akhirnya menikah dengan Naveen. Tiana melakukan pembagian 

peran dengan laki-laki dalam mengurus pekerjaan baik yang dianggap feminin 

maupun maskulin. Misalnya, Tiana memasak dan memperbaiki restoran bersama 

Naveen. Dalam hal ini, Tiana tidak mengandalkan pasangannya untuk meraih 

kebahagiaan, namun justru bekerjasama untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut.  

Tokoh putri Tiana dalam film The Princess and the Frog (2009) lahir 

sebagai upaya negosiasi Disney dalam menanggapi kritik para feminis, khususnya 

gelombang ketiga. Tiana merupakan tokoh putri kulit hitam pertama yang pernah 
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ditampilkan dari sepanjang perjalanan karir Disney. Berkaitan dengan tokoh- 

tokoh putri yang pernah ada sebelumnya, para feminis menuntut adanya tokoh 

putri yang lebih mandiri. Pada gelombang ketiga ini, isu yang digaungkan oleh 

para feminis pada umumnya adalah perempuan selayaknya mendapatkan 

kesempatan untuk berhasil di lingkungan kerjanya dan meraih status sosial yang 

diinginkan. 

	  


