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Abstract 

This study aims to describe the stereotypical representation of people with 
dwarfism in the character Tyrion Lannister in the HBO television series Game of 
Thrones. The urgency of this research is that the film is not only as a medium of 
entertainment, but as a medium to inform a message, knowledge and education. 
With regard to disability, film functions as an inclusive medium that must promote 
awareness of the disability experience, accessibility for persons with disabilities, 
and an accurate portrayal of the character of persons with disabilities. 

This study uses a descriptive qualitative approach and the method that 
used in this study is Roland Barthes' semiotic analysis. Data collection techniques 
in this research are in the form of documentation and literature study. The source 
of this research is the HBO television series Game of Thrones. The object of this 
research is the scenes that show the character Tyrion Lannister which contains 
visual signs and audio signs in the Game of Thrones series which shows the 
stereotype of people with dwarfism. The data analysis technique in this study 
begins with grouping the scenes in the Game of Thrones series according to the 
formulation of the research problem. Then, the data were analyzed using Roland 
Barthes' semiotic model by looking for the meaning of denotation, connotation, 
and myth in each scene. 

This study found that there are five stereotypes attached to the character 
of Tyrion Lannister in the television series Game of Thrones. The five stereotypes 
include: (1) supercrip; (2) sinister, evil, and criminal; (3) better-off-dead; (4) 
burden; and (5) unable to live successful life. These forms of stereotypical 
representation of dwarfism in the character of Tyrion Lannister is shown as an 
attractive character and is able to change the characteristics of the representation 
of people with dwarfism on television. Game of Thrones features Tyrion Lannister 
as a complex person with strengths and weaknesses. 
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Pendahuluan 

Film sebagai media massa merupakan realitas yang telah dikontruksikan 

melibatkan bahasa dalam konseptualisasi dan narasi. Salah satu fenomena 

konstruksi di dalam media adalah mengenai diskriminasi terhadap penyandang 

disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk kaum 

cacat dianggap memiliki kekurangan, kerusakan, atau ketidaklengkapan fisik 

sebagaimana yang “normal” (Masduqi, 2010: 145). Istilah disabilitas 

mengkonsepkan tentang kondisi cacat fisik yang menitikberatkan 

ketidakmampuan individu kondisi kekurangan fisik dan biasanya kaum disabilitas 

rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, direndahkan dan mendapatkan 

stereotip negatif. Sikap tersebut dikarenakan oleh konstruksi sosial dalam 

memandang persoalan disabilitas di masyarakat. 

Salah satu kelompok disabilitas yang rentan mendapat stigma negatif 

adalah penyandang dwarfisme atau biasa disebut orang kerdil. Dwarfisme 

merupakan kondisi medis atau genetik yang seseorang memiliki ukuran tubuh di 

bawah rata-rata. Orang kerdil sering menjadi kaum marjinal dalam praktik 

keseharian, tak terkecuali dalam representasinya di media massa. Media massa 

kerap menampilkan sosok penyandang dwarfisme sebagai liyan. Pada umumnya, 

penyandang dwarfisme menjadi pusat perhatian, bukan karena bakat apapun yang 

mungkin mereka miliki, tetapi karena penampilan mereka yang khas, khususnya 

perawakannya yang kecil (Adelson, 2005). Haller (2010) menjelaskan bahwa 

narasi media yang menggambarkan disabilitas menghasilkan kepercayaan 

masyarakat yang dominan tentang disabilitas. Kelompok penyandang dwarfisme 

mengklaim bahwa mereka merasakan akibat buruk dari kondisi ini. Akibat dari 

stereotip yang dibangun bahwa penyandang dwarfisme adalah tokoh periang dan 

memiliki selera humor tinggi, banyak penyandang mengeluhkan bahwa mereka 

kerap diledek dan direndahkan sebagai lelucon (Pritchard, 2017). 

Meski begitu, saat ini terdapat beberapa film atau acara televisi yang 

mengangkat tokoh dan/atau isu disabilitas yang menampilkan dwarfisme dengan 

pendekatan yang berbeda, baik secara cerita maupun bentuk plot. Di tahun 2011, 

serial Game of Thrones mengudara melalui saluran televisi berbayar Amerika 



Serikat, HBO. Serial yang diadaptasi dari novel epic-fantasy berjudul A Song of 

Ice and Fire karangan George R. R. Martin ini sudah hadir dalam format 8 musim 

dengan total 73 episode. Berlatar tempat di dunia fiktif Westeros dan Essos, Game 

of Thrones mengisahkan tentang 9 keluarga bangsawan yang berjuang untuk 

menguasai tanah Westeros. Game of Thrones menjadi unik karena banyak 

karakter utama yang memiliki disabilitas dan menjadi pusat jalan cerita. Hal ini 

bertolak belakang dengan sebagian besar film atau serial televisi, karakter 

penyandang disabilitas biasanya sangat kecil atau disingkirkan. Game of Thrones 

mampu menghadirkan representasi yang kompleks, utuh dan lebih manusiawi. 

Bahkan pada tahun 2013, serial Game of Thrones memenangkan Media Access 

Awards sebagai pengakuan atas upayanya dalam mempromosikan kesadaran akan 

pengalaman disabilitas, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan 

penggambaran karakter penyandang disabilitas secara akurat (Winter is Coming, 

2013). Penghargaan ini menunjukkan bagaimana disabilitas digambarkan dengan 

baik dalam pertunjukan tersebut. 

Berkaitan dengan dwarfisme, Game of Thrones menghadirkan gambaran 

yang baik bagi protagonis utama, Tyrion Lannister sebagai penyandang 

disabilitas. Tyrion Lannister adalah tokoh utama dengan karakter yang unik dan 

kompleks. Tyrion Lannister dikenal sebagai bagian dari keluarga terkaya (House 

Lannister) di dunia Seven Kingdoms. Sebagai penyandang dwarfisme, ia memang 

menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang di sekelilingnya, bahkan Tywin 

Lannister, ayah Tyrion menganggapnya sebagai anak haram. Akan tetapi, Tyrion 

juga digambarkan sebagai orang yang cerdas, simpatik, dan mudah disukai. 

Sebagai sosok yang sering membaca buku, ia dikenal sebagai orang yang arif, 

sarkastik dan berpengetahuan dalam membuat strategi. Meski begitu, ia bukannya 

ditampilkan tanpa cacat cela. Tyrion Lannister diperkenalkan sebagai orang yang 

kerap mengunjungi rumah bordil, gila seks dan suka minum anggur. Ellis (2014) 

menyebut bahwa kehidupan seksual Tyrion ini jarang ditampilkan seperti halnya 

pada film atau serial televisi lainnya, dimana penyandang dwarfisme kerap 

ditampilkan sebagai sosok yang tak punya nafsu seksual. 



Berpangkal dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

dwarfisme direpresentasikan dalam serial Game of Thrones. Peneliti berupaya 

menguraikan bahwa Game of Thrones mampu menyajikan representasi dwarfisme 

melalui tokoh Tyrion Lannister. Melalui serial tersebut, peneliti berusaha 

melakukan analisis semiotika untuk menelaah makna dari tanda-tanda yang ada 

pada setiap adegan yang menampilkan tokoh Tyrion sebagai penyandang 

dwarfisme. Adapun kajian atau masalah terkait bidang studi ilmu komunikasi 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai komunikasi isu 

disabilitas dalam pesan-pesan media film. Kajian atau masalah tersebut dirasa 

penting untuk diteliti karena media film mempunyai peranan penting dalam 

mengomunikasikan pesan sekaligus mengedukasi isu disabilitas kepada khalayak. 

Rumusan Penelitian 

Bagaimana penyandang dwarfisme pada tokoh Tyrion Lannister direpresentasikan 

dalam serial Game of Thrones? 

Tinjauan Pustaka 

1. Film sebagai Komunikasi Massa 

Film merupakan salah satu alat komunikasi massa, dimana pesan-pesan yang 

diproduksi secara massal atau tidak sedikit itu disebarkan kepada massa 

penerima pesan yang luas, anonim dan heterogen. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar (Sobur, 

2006: 127). Secara mendalam film juga merupakan alat untuk menyampaikan 

sebuah pesan bagi para pemirsanya dan juga merupakan alat bagi sutradara 

untuk menyampaikan sebuah pesan untuk masyarakatnya. Film pada 

umumnya mengangkat sebuah tema atau fenomena yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat (McQuail, 2011: 14). 

2. Unsur-unsur Pembentuk Film 

Menurut Pratista (2008:1), secara umum film dapat dibagi menjadi dua unsur 

pembentuk yakni, unsur naratif dan semantik. Dua unsur tersebut saling 

berinteraksi dan berkesinambungan untuk membuat sebuah film: 



a. Unsur naratif 

Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Dalam 

hal ini unsur-unsur seperti penokohan, masalah, konflik, lokasi, waktu 

adalah elemen-elemennya. 

b. Unsur sinematik 

Unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah 

film. Unsur ini terdiri dari: 

1) Mise-en-scène adalah semua hal yang terletak di depan kamera yang 

akan diambil gambarnya dalam sebuah produksi film. Pratista (2008) 

menjelaskan bahwa mise-en-scene mempunyai empat aspek utama, 

yaitu: (1) setting atau latar, (2) kostum dan tata rias wajah, (3) 

pencahayaan, dan (4) aktor atau karakter. 

2) Sinematografi. 

3) Editing, 

4) Suara 

3. Analisis Semiotika 

Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 

proses penandaan yang berlangsung pada setiap tanda. Tanda adalah suatu 

bentuk representatif realitas fisik yang mengacu pada acuan tertentu. 

Preminger menyebutkan semiotika merupakan ilmu tentang tanda-tanda 

(Sobur, 2006). Pierce dalam Sobur (2006) berpendapat bahwa tanda yang 

dimaksud adalah tidak hanya mengenai bahasa dan sistem komunikasi yang 

tersusun oleh tanda-tanda, tetapi juga dunia itu sendiri yang seluruhnya terdiri 

atas tanda-tanda (Sobur, 2006: 13). 

Barthes membagi tiga tahapan dalam cara menganalisis suatu tanda. 

Tahap pertama adalah pemaknaan denotasi. Pada proses signifikasi ini, 

Barthes dalam Sobur (2006: 70) melihat denotasi mengacu pada penggunaan 

bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang terucap.  Tahap kedua adalah 

pemaknaan konotasi. Konotasi merupakan sebuah makna yang tidak hanya 

memiliki makna tambahan, tetapi konotasi juga mengandung kedua bagian 

tanda denotatif yang melandasi keberadaannya (Sobur, 2006: 69). 



Selanjutnya, tahap ketiga adalah mitos. Menurut Barthes, konotasi identik 

dengan sistem nilai budaya sehingga ia menambahkan unsur mitos ke 

dalamnya. Alasan Barthes menambahkan mitos karena Barthes percaya 

bahwa ideologi (berupa mitos) akan ada selama kebudayaan ada, di mana 

dalam konotasi konsep budaya berinteraksi dengan tanda (Sobur, 2006: 71). 

4. Representasi 

Hall (1997) menguraikan sistem representasi ke dalam dua bagian 

utama, yakni representasi mental dan representasi bahasa. Representasi 

mental bicara mengenai konsep tentang sesuatu yang ada di kepala kita 

masing-masing. Artinya, representasi mental bersifat subjektif, masing-

masing memiliki perbedaan dalam mengorganisasikan dan merumuskan 

konsep sekaligus saling menetapkan korelasi. Sedangkan representasi bahasa 

menjadi salah satu bagian sistem representasi karena pertukaran makna tidak 

mungkin terjadi ketika tidak ada akses terhadap bahasa. Dalam hal ini, bahasa 

menjadi sebuah media pengantar dalam mengekspresikan makna yang telah 

diidentifikasi dari sebuah konsep. Media sebagai suatu teks banyak memuat 

representasi pada isinya. Representasi dalam media menunjuk kepada 

seseorang atau kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan pada 

pemberitaan (Eriyanto, 2011: 13). 

5. Dwarfisme 

Dwarfisme merupakan kondisi perawakan pendek yang terjadi akibat 

faktor genetik atau medis. Dwarfisme secara umum didefinisikan sebagai 

tinggi orang dewasa yang sama dengan atau kurang dari 147 cm (4 kaki 10 

inci). Rata-rata tinggi orang dewasa pada mereka yang mengalami dwarfisme 

adalah 122 cm (4 kaki) (Klikdokter, 2021). Little People of the World 

Organization dan Little People of America (2008) menyebut bahwa 

dwarfisme disebabkan oleh kondisi medis atau genetik. 

6. Dwarfisme dalam Seni, Budaya dan Media 

Di media massa, penyandang dwarfisme sangat menonjol dalam 

popularitas dan menunjukkan bahwa ada daya tarik kultural dengan mereka 

(Shakespeare et al, 2010). Hal yang dominan menggambarkan citra 



penyandang dwarfisme, khususnya laki-laki adalah citra orang yang bahagia, 

ramah, dan menghibur (Shakespeare dkk., 2010: 20). Dalam kaitannya 

dengan media massa, penyandang dwarfisme jarang ditampilkan sebagai 

manusia biasa, melainkan kebanyakan digambarkan terkait dengan humor 

atau mitologi. Gerber dalam Garland-Thomson (1996) menunjukkan bahwa 

penyandang dwarfisme jarang ditampilkan sebagai manusia biasa, melainkan 

sebagai makhluk yang nakal, senang diejek dan selalu menjadi bahan 

tertawaan. Penyandang dwarfisme kerap digambarkan sebagai sosok kurcaci, 

yang hidup dalam dunia fantasi bersama kaum peri (elf), penyihir, troll, naga, 

dan makhluk mitologi lainnya. 

Biklen dan Bogdan (1977) mengidentifikasi sepuluh stereotip yang 

digambarkan di media tentang penyandang disabilitas, dan Nelson (1994) 

mempersempitnya menjadi tujuh stereotip, yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Berikut adalah masing-masing stereotip penyandang disabilitas 

yang dibahas oleh Nelson (1994) dan Black dan Pretes (2007) dengan 

deskripsi singkat masing-masing: 

1) Pitiable and pathetic; orang yang menyedihkan dan patut dikasihani 

Media kerap menggambarkan individu penyandang disabilitas seperti 

anak kecil, tidak kompeten, dan membutuhkan perawatan dan perhatian 

dari orang non-disabilitas (Nelson, 1994). 

2) Supercrip; orang yang memiliki kekuatan luar biasa 

Supercrip merupakan gabungan kata antara superhero dan cripple (cacat) 

(Nelson, 1994) yang menggambarkan individu penyandang disabilitas 

sebagai orang yang menunjukkan keberanian, stamina, dan tekad yang 

besar untuk mengatasi disabilitasnya (Black dan Pretes, 2007). 

3) Sinister, evil, and criminal; orang yang menyeramkan, jahat, dan 

kriminal 

Baik dalam film maupun program televisi, penjahat yang menyandang 

disabilitas biasanya dikenai stereotip bahwa disabilitas adalah hukuman 

atas kejahatan (Nelson, 1994). 

4) Better-off dead; orang yang lebih baik mati 



Stereotip ini menampilkan individu penyandang disabilitas sebagai orang 

yang memiliki kehidupan yang tidak layak untuk dijalani (Nelson, 1994). 

5) Maladjusted – his own worst enemy; orang yang tidak bisa menyesuaikan 

diri 

Media terkadang menampilkan penyandang disabilitas sebagai orang 

yang tidak bisa menyesuaikan dirinya dalam masyarakat, karena mereka 

dianggap memiliki keterbatasan (Nelson, 1994). 

6) Burden; beban bagi orang lain 

Stereotip ini terkait dengan pandangan bahwa penyandang disabilitas 

tidak berdaya dan harus 'diasuh' oleh non-disabilitas (Nelson, 1994). 

7) Unable to live a successful life; orang yang tidak dapat menjalani 

kehidupan yang berhasil 

Stereotipe ini menampilkan penyandang disabilitas tidak dapat menjalani 

kehidupan yang berhasil (Nelson, 1994) karena disabilitas yang mereka 

alami (Black dan Pretes, 2007). 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus 

penelitian ini adalah representasi stereotipe penyandang dwarfisme pada tokoh 

Tyrion Lannister dalam serial Game of Thrones melalui analisa semiotika 

denotasi, konotasi, dan mitos. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif karena pendekatan ini mampu menangkap berbagai 

informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa yang berharga 

daripada sekedar pernyataan jumlah maupun angka (Sutopo, 2002: 183). 

Metode yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Menurut 

Sugiyono (2013: 240), dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menonton 

serial Game of Thrones secara utuh, kemudian selama film berlangsung sambil 

menonton peneliti mencatat data yang ditemukan dalam teks yang 

merepresentasikan stereotipe penyandang dwarfisme sebagai data primer. Selain 

itu, juga dilakukan studi pustaka pada berbagai literatur yang membahas tentang 

kelas sosial dan berbagai referensi terkait. 



Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan 

mengklasifikasikan adegan-adegan yang menampilkan tokoh Tyrion Lannister 

dalam serial Game of Thrones yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 

Kemudian, data dianalisis dengan model semiotik Roland Barthes yaitu dengan 

cara mencari makna denotasi, konotasi, dan mitos dalam setiap masing-masing 

adegan. Indikator masing-masingnya adalah sebagai berikut: (1) denotasi: makna 

paling nyata yang dapat dilihat secara langsung dan mudah dikenali; (2) konotasi: 

pemaknaan tambahan yang melandasi keberadaan tanda denotatif yang telah 

ditemukan di tahap pertama; dan (3) mitos: makna yang didapat dalam tahap 

konotasi dikaitkan dengan budaya dan ideologi tertentu. 

Sajian Analisis Data 

1. Pitiable and pathetic; orang yang menyedihkan dan patut dikasihani 

Scene Dialog 

 
Gambar 4.1 Ros menggoda Tyrion 

Season 1 Episode 1 Winter is Coming 

Ros : Ratu ini memiliki dua saudara? 
Tyrion : Ada yang tampan, dan ada yang pintar. 
Ros : Mmm, aku dengar mereka 
 menyebutnya imp. (Imp: Si kerdil nakal) 
Tyrion : Kudengar ia membenci julukan itu. 
Ros : Oh? Kudengar dia lebih daripada itu. 
 Kudengar dia seorang pemabuk kecil 
 yang genit, lemah terhadap semua jenis 
 penyimpangan. 

Timecode: 00:30:24 – 00:32:26 
Denotasi 

Tyrion sedang terlibat dalam hubungan seksual dengan seorang pelacur 

bernama Ros di sebuah rumah bordil pinggiran kota Winterfell. Selama 

adegan seks berlangsung, Ros bercerita soal kedatangan Raja dan Ratu ke 

Winterfell. Orang-orang Utara juga turut membicarakan kedua saudara Ratu 

yang ikut serta. Dimana perbedaan perawakan yang dimiliki Jaime dan Tyrion 

ini juga menjadi perbincangan hangat di Winterfell. 

Konotasi 

Kegemarannya untuk mengunjungi setiap rumah bordil dimana ia pergi 

menggambarkan Tyrion secara terbuka menentang persepsi budaya bahwa 

sebagai penyandang dwarfisme dia tidak mampu melibatkan seorang wanita 



dan memuaskannya secara seksual. Sepanjang episode yang menampilkan 

adegan seks Tyrion, tak satu pun yang mempertontonkan sosok Tyrion 

sebagai orang yang lemah dan menyedihkan. Sebaliknya, Tyrion ditampilkan 

sebagai kekasih yang cakap dan dominan, dimana ia selalu memuaskan 

wanita. Dia juga menyiratkan berkali-kali bahwa keterampilannya di atas 

ranjang dibandingkan dengan ukurannya yang kecil seharusnya membuat pria 

normal merasa lemah. 

Mitos 

Media dan televisi kerap menampilkan penyandang disabilitas seperti anak 

kecil, tidak kompeten, dan harus membutuhkan perawatan atau penanganan 

khusus dari orang-orang non-disabilitas (Black dan Pretes, 2007: 67). Nelson 

(1994) menggunakan contoh acara amal penggalangan dana yang disiarkan 

melalui televisi, acara tersebut menampilkan air mata dan rasa iba 

penyelenggara acara amal atas “penderitaan” yang dialami oleh penyandang 

disabilitas sebagai objek belas kasihan. Fokus utamanya adalah pada 

ketidakmampuan penyandang disabilitas. 

2. Supercrip; orang yang memiliki kekuatan luar biasa 

Scene Dialog 

 
Gambar 1.2 Tyrion berpidato di depan 

pasukan King’s Landing 
Season 2 Episode 9 Blackwater 

Tyrion : Aku yang akan memimpin serangan! 
Pria 3 : Kau sedang bicara apa? 
Tyrion : Kawan-kawan, bentuk pasukan. 
Pria 4 : Ayo. 

 (Sebagian prajurit berbalik badan  
untuk mengundurkan diri dari 
pertempuran) 

Tyrion : Mereka bilang aku hanya half-man 
  (setengah pria). Tapi kalian sendiri apa? 

Timecode: 00:44:04 – 00:45:52 
Denotasi 

Tyrion Lannister memimpin komando pasukan untuk mempertahankan 

ibukota King’s Landing dari pemberontakan Stannis Baratheon. Saat itu, 

pertempuran berlangsung saat malam hari di Blackwater Bay, sebuah teluk di 

pesisir bagian timur Westeros. Tyrion sedang berpidato untuk 



membangkitkan kembali moral dan semangat pasukan yang sedang surut 

setelah Raja Joffrey mundur dari pertempuran. 

Konotasi 

Pertempuran Blackwater telah menampilkan sosok Tyrion sebagai Hand of 

the King dan ahli strategi yang baik, ia cukup berani di medan perang. Tidak 

mudah bagi Tyrion untuk mengambil komando, dimana kredibilitasnya dalam 

perang dipertanyakan oleh pasukannya. Saat ia bicara di depan mereka, para 

pasukan menghiraukannya. Namun ada sebuah momen heroik Tyrion saat ia 

memanfaatkan hinaan half-man yang ia terima menjadi sebuah pelatuk untuk 

membangkitkan moral pasukan.  Menurut Cavalucci (2020: 37), sebutan half-

man tampaknya membuat Tyrion dianggap tidak memenuhi peran seorang 

pria seperti yang ditentukan oleh ekspektasi masyarakat, hanya karena 

perawakannya. Seorang pria Westeros yang ideal adalah pria yang memiliki 

tubuh normal dan mampu menggunakan pedang. 

Mitos 

Narasi supercrip umumnya adalah cerita tentang seseorang dengan disabilitas 

yang nyata yang mampu mengatasi perbedaan fisik mereka dan entah 

bagaimana menyelesaikan masalahnya dengan cara yang tidak terduga. Hehir 

(2002) menggunakan contoh seorang buta yang mendaki Gunung Everest 

sebagai contoh narasi supercrip. Paralimpiade adalah contoh lain dari 

stereotipe supercrip, karena mereka menghasilkan banyak perhatian media, 

dan menunjukkan penyandang disabilitas melakukan tugas fisik yang sangat 

berat. 

Meskipun stereotipe ini kelihatannya positif dan menginspirasi, Hehir (2002) 

menjelaskan bahwa banyak penyandang disabilitas melihat berita ini sebagai 

sebuah harapan yang tidak realistis untuk mereka capai. Stereotipe supercrip 

melanggengkan mitos bahwa penyandang disabilitas dituntut untuk mengatasi 

disabilitas mereka dengan melakukan pekerjaan spektakuler atau prestasi 

yang luar biasa agar mereka terlihat setara dan menghindari belas kasihan dari 

mereka yang tidak memiliki disabilitas (Saphiro, 1994: 16). 



3. Sinister, evil, and criminal; orang yang menyeramkan, jahat, dan 

kriminal 

Scene Dialog 

 
Gambar 1.3 Oberyn menemui Tyrion di 

penjara bawah tanah 
Season 4 Episode 7 Mockingbird 

 

Oberyn: Di semua pelosok Dorne, semua orang 
   membicarakan monster yang baru saja 
   dilahirkan oleh Tywin Lannister. 
   Kepalanya lebih besar dua kali dari 
   tubuhnya. 
   Tubuh yang mempunyai ekor, cakar 
   Dan mata satu berwarna merah, 
   memiliki kelamin ganda. 

 

Timecode: 00:36:24 – 00:41:24 
Denotasi 

Oberyn Martell bercerita kepada Tyrion tentang kekecewaannya saat 

pertemuan pertama mereka semasa kecil. Oberyn dan saudara perempuannya 

Elia diberi tahu cerita tentang "Monster Lannister" dan kelainan fisiknya yang 

ekstrem. Selama kunjungan masa kecil ke Casterly Rock, Cersei 

memperlihatkan adiknya yang ia anggap aneh kepada Oberyn dan Elia. 

Konotasi 

Penggunaan kata monster yang berulang untuk menggambarkan Tyrion, 

bahkan ketika dia masih bayi, menunjukkan bagaimana kecacatan dan bentuk 

fisiknya yang dianggap abnormal menjadi semacam rumor liar, mitos yang 

aneh dan mengerikan. Ekspektasi Oberyn yang mendengar rumor bayi Tyrion 

adalah makhluk mengerikan, kemudian ia kecewa setelah melihat bayi 

manusia di depannya, menunjukkan bahwa seseorang tidak cacat secara 

inheren melainkan wacana dan persepsi masyarakat yang menciptakan 

kecacatan seseorang (Cavallucci, 2020). 

Mitos 

Pada budaya abad pertengahan populer misalnya, penyandang dwarfisme 

sering diperlakukan sebagai objek ejekan, dan distereotipkan sebagai objek 

yang agresif, kejam, dan jahat. Menurut Barnes (1992), epik roman abad 

pertengahan sering memiliki simbolisme moral yang sangat sederhana. 

Dimana ksatria heroik berpenampilan menarik sebagai cerminan dari 



kebaikan moral batin mereka, dan penjahat biasanya buruk rupa, untuk 

mencerminkan kerusakan moral internal mereka. Karena penyandang 

dwarfisme dianggap kerdil dan jelek, mereka dianggap kebalikan dari ksatria 

gagah, tidak hanya dalam aspek fisik tetapi juga moral. 

4. Better-off dead; orang yang lebih baik mati 

Scene Dialog 

 
Gambar 1.4 Tywin memberitahu Tyrion 
bahwa ia menginginkan Tyrion mati sejak 

dari lahir 
Season 3 Episode 10 Mhysa 

 

Tywin : Di hari saat kau dilahirkan. 
  Aku ingin membawamu ke laut dan 
  membiarkan gelombang 

   menghanyutkanmu. 
  Sebaliknya, aku membiarkanmu hidup. 
  Dan aku membesarkanmu sebagai 
  anakku. 
  Karena kau adalah seorang Lannister. 

 
 

Timecode: 00:12:46 – 00:14:02 
Denotasi 

Tywin bercerita kepada Tyrion tentang masa-masa kelahiran, dimana ia jijik 

melihat kondisi Tyrion yang lahir dari rahim istrinya yang meninggal. 

Sebenarnya ia ingin menghanyutkan Tyrion yang baru lahir ke laut, tetapi dia 

malah menyelamatkannya dan membesarkannya sebagai putranya, karena dia 

adalah seorang Lannister. 

Konotasi 

Tywin memandang Tyrion sebagai orang yang secara inheren lebih rendah, 

kurang layak hidup dibandingkan mereka yang lahir tanpa cacat. Dwarfisme 

yang dimiliki Tyrion telah membuatnya tidak berharga di mata ayahnya, dan 

Tywin menuntut putranya seharusnya bersyukur bahwa dia tidak jadi 

menghanyutkannya ke laut. Menurut Markotic (2016: 99) seorang 

penyandang disabilitas dikonstruksikan sebagai orang lain yang tidak 

diinginkan atau menyedihkan. Orang akan melihatnya sebagai belas kasihan 

jika Tywin membunuh Tyrion, supaya Tyrion tidak hidup dalam penderitaan 

sebagai penyandang dwarfisme. 

Mitos 



Nilai dan norma masyarakat kita sering kali mengesampingkan dan 

meremehkan perbedaan, termasuk perbedaan disabilitas. Oleh karena itu, 

persepsi penonton film tentang kematian dan kecacatan hanya sebagian 

dipengaruhi oleh apa yang sebenarnya dia lihat di film. Menurut Reynolds 

(2017: 156), jika kemudian seseorang mengaitkan pengalaman kecacatannya 

dengan rasa sakit dan kematian, maka tidak mengherankan jika orang tersebut 

berpikir, “saya lebih baik mati daripada cacat”. Sebagian besar karena 

penggabungan kemampuan itulah penyandang disabilitas mengalami stigma 

dan perlakuan semacam itu. 

5. Maladjusted – his own worst enemy; orang yang tidak bisa 

menyesuaikan diri 

Scene Dialog 

 
Gambar 1.5 Tyrion memberi nasihat 

kepada Jon 
Season 1 Episode 1 Winter is Coming 

 

Jon : Apa yang kau tahu tentang menjadi 
   seorang anak haram? 
Tyrion : Semua orang kerdil adalah anak haram 
   di mata ayah mereka. 

 

Timecode 00:42:16 – 00:43:32 
Denotasi 

Tyrion menyebut status Jon sebagai anak haram, yang tampaknya 

menyinggung perasaannya. Lalu Tyrion mengatakan kepadanya bahwa dia 

harus menerima hinaan dan memakainya layaknya sebuah baju besi, sehingga 

tidak ada yang bisa menyakitinya dengan itu. Ketika Jon dengan marah 

bertanya kepada Tyrion apa yang dia ketahui tentang menjadi anak haram, 

Tyrion dengan dingin menjawab bahwa semua orang kerdil adalah anak 

haram di mata ayah mereka. 

Konotasi 

Tyrion tidak tampil sebagai penyandang dwarfisme yang sentimental, dimana 

ia tidak bersikap murung meskipun ia terlahir kerdil. Longmore (1987) 

memberi catatan bahwa stigma tidak menyesuaikan diri ini berkaitan dengan 



orang-orang non disabilitas yang berbelas kasihan terhadap penyandang 

disabilitas, meskipun penyandang disabilitas memperlakukan mereka dengan 

buruk. Hal ini berkebalikan dengan apa yang Tyrion alami. Ayah dan 

saudarinya membenci Tyrion, orang-orang di sekitarnya mengejek 

kekerdilannya. Meski begitu, Tyrion kebal terhadap semua hinaan dan 

perlakuan buruk yang kerap ia terima. 

Mitos 

Menurut Longmore (1987), narasi film dan televisi kerap menampilkan 

penyandang disabiltas yang tidak bisa menyesuaikan diri dan menyesali 

takdir mereka. Seolah-olah stigma ini menampilkan penyandang 

disabilitaslah yang bermasalah. Mereka memperlakukan keluarga dan teman-

teman mereka dengan buruk sampai cukup lama menderita, sehingga orang-

orang di sekitarnya ini harus memberi tamparan kepada mereka. 

6. Burden; beban bagi orang lain 

Scene Dialog 

 
Gambar 1.6 Tywin menyebut Tyrion 
sebagai aib bagi keluarga Lannister 
Season 3 Episode 1 Valar Dohaeris 

 

Tywin : Kau yang telah membunuh ibumu agar 
   bisa terlahir di dunia ini. Kau adalah 
   makhluk kecil cacat yang pendendam. 
   Penuh dengan iri, nafsu dan sama 
   sekali tidak cerdik. Hukum manusia 
   memberimu hak memakai nama dan 
   panji Ayah. Karena Ayah tak bisa 
   buktikan bahwa kau bukan keturunan 
   Ayah. Untuk mengajari Ayah rasa 
   malu, Dewa mengutuk Ayah... 
   Melihatmu berkeliaran dan memakai 
   lambang singa yang gagah. Timecode: 00:12:46 – 00:14:02 

Denotasi 

Tywin menganggap Tyrion adalah makhluk kerdil penuh nafsu dan kelicikan yang 

membunuh ibunya untuk datang ke dunia ini. Tywin juga tidak menganggap 

Tyrion sebagai anaknya. Secara tidak langsung menuduh istrinya, Joanna 

Lannister berselingkuh hingga memperanakkan Tyrion. Tywin tidak dapat 

membuktikan bahwa Tyrion mewarisi darahnya, jadi dia harus membiarkan 

Tyrion mengenakan lambang keluarga Lannister dengan serampangan. 

Konotasi 



Tyrion adalah kebalikan dari semua yang dimiliki oleh Lannister. Tyrion bertubuh 

kerdil, ia tidak memiliki wajah yang rupawan. Kebiasaan Tyrion yang gemar 

mabuk dan mengunjungi rumah bordil juga menghinakan status keluarganya, 

dimana Lannister tidak seharusnya berhubungan dengan orang rendahan. Tyrion 

adalah hinaan untuk nama keluarganya karena dianggap sebagai aib garis keluarga 

mereka. Oleh ayahnya sendiri, Tyrion dianggap sebagai kutukan dan hal yang 

memalukan bagi Lannister. 

Mitos 

Menurut Black dan Pretes (2007: 67) mitos mengenai stigma bahwa penyandang 

disabilitas adalah beban diabadikan oleh media dengan menunjukkan beban yang 

besar pada keluarga atau pengasuh individu penyandang disabilitas. Hal ini 

mengalihkan fokus dari individu penyandang disabilitas dan memberikan sorotan 

kepada orang yang peduli dalam merawat hidupnya. Stereotip ini sering 

digunakan di media sebagai alat untuk menunjukkan keluhuran dan kemurahan 

hati dari mereka yang memberikan perawatan, membuat penyandang disabilitas 

tidak lebih dari sekadar objek daripada manusia yang mampu berinteraksi dengan 

orang lain untuk keuntungan keduanya (Nelson, 1994: 9). 

7. Unable to live a successful life; orang yang tidak dapat menjalani 

kehidupan yang berhasil 

Scene Dialog 

 
Gambar 1.7 Tyrion tidak akan 

menyentuh Sansa sampai ia 
menginginkan Tyrion 

Season 3 Episode 8 Second Sons 
 

Tyrion : Jika ayahku ingin seseorang untuk 
   ditiduri, aku tahu dengan siapa dia bisa 
   memulainya. Aku takkan tidur 
   seranjang denganmu. 

  Tidak sampai kau menginginkanku. 
Sansa : Bagaimana jika aku tak pernah 
   menginginkanmu? 
Tyrion : Dan penantianku dimulai. 

Timecode: 00:41:42 – 00:44:33 
Denotasi 

Begitu mereka sendirian di kamar pengantin, momen menegangkan berlangsung 

saat Sansa dengan gugup dan perlahan membuka pakaian. Tyrion akhirnya 



mengatakan padanya untuk berhenti, memutuskan bahwa dia tidak akan 

berhubungan badan dengannya, dan hanya akan jika Sansa menginginkan dirinya. 

Ketika Sansa mempertanyakan apa yang akan dia lakukan jika ia tidak akan 

pernah menginginkan Tyrion, Tyrion dengan sinis bercanda, "dan penantianku 

dimulai". 

Konotasi 

Seperti yang telah ditunjukkan bahwa Tyrion telah terbiasa bergantung pada 

alkohol dan pelacur untuk kepuasan dirinya. Sebagai orang dewasa, Tyrion hanya 

berhubungan seks dengan pelacur, yang menyiratkan ia tidak mampu memiliki 

hubungan fungsional yang berdasarkan kasih sayang timbal balik. Shakespeare 

(2000) menyatakan bahwa penyandang disabilitas juga membutuhkan keintiman, 

kehangatan, validasi, dan perasaan hubungan dengan orang lain, seperti halnya 

orang dewasa. Mereka juga menginginkan perasaan cinta dan persahabatan, 

mungkin lebih dari sekedar kebutuhan akan hubungan seksual. Seksualitas Tyrion 

terhadap pelacur mungkin menegaskan kejantanannya, tetapi juga menegaskan 

bahwa ia tidak dapat memiliki hubungan romantis fungsional. 

Mitos 

Secara keseluruhan, media telah menggambarkan mereka yang memiliki 

disabilitas sebagai tidak dapat menjalani kehidupan yang utuh dan bahagia 

(Nelson, 1994: 9). Media telah mendistorsi pandangan masyarakat tentang apa 

artinya menjadi penyandang disabilitas, dengan membatasi kehadiran penyandang 

disabilitas dalam penggambaran kehidupan sehari-hari (Switzer, 2006: 42). 

Sebaliknya, mereka ditampilkan sebagaimana yang telah didefinisikan oleh 

kecacatan mereka. Hartnett (2000) berpendapat bahwa salah satu alasan penting 

mengapa penyandang disabilitas menjadi orang yang terpinggirkan adalah karena 

mereka tidak terlihat di media populer sebagai bagian dari struktur masyarakat 

yang intim, yaitu sebagai anggota keluarga dan komunitas. 

Kesimpulan 

Dari ketujuh karakteristik umum stereotip film dan televisi terhadap 

kelompok disabilitas menurut Nelson (1994), peneliti telah mendeskripsikan 

secara keseluruhan mengenai representasi stereotipe penyandang dwarfisme pada 



tokoh Tyrion Lannister dalam serial Game of Thrones, yaitu (1) orang yang 

memiliki kekuatan luar biasa; (2) orang yang menyeramkan, jahat, dan kriminal; 

(3) orang yang lebih baik mati; (4) beban bagi orang lain; dan (5) orang yang 

tidak dapat menjalani kehidupan yang berhasil. Kelima stereotipe penyandang 

disabilitas yang direpresentasikan Tyrion Lannister ini ditampilkan sebagai 

karakter yang menarik yang mengubah sifat representasi penyandang dwarfisme 

di televisi. Game of Thrones menampilkan Tyrion Lannister sebagai orang yang 

kompleks dengan kelebihan dan kekurangannya. Serial ini memperkenalkan 

sejumlah kritik penting mengenai dwarfisme, yaitu seputar makna sosial dan 

stigma yang melingkupi penyandang dwarfisme. 
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