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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Film sebagai salah satu bentuk media massa dipandang mampu memenuhi 

permintaan dan selera masyarakat akan hiburan dikala penat menghadapi aktivitas 

hidup sehari-hari. Dalam pandangan Dennis McQuail(1989:13) film merupakan 

sarana hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian 

teknis lainnya kepada masyarakat umum. Salah satu produk seni dan budaya yang 

dapat mengangkat cerita-cerita “ mengkomunikasikan “ kejadian dan fenomena 

lingkungan dimana ia dibuat adalah film.  

Film dapat menggambarkan atau sebagai potret dari masyarakat yang 

kemudian diproyeksikan ke atas layar. Film yang diproduksi memiliki pesan-pesan 

yang dikemas sedemikian rupa dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang 

menghibur dan memberi informasi, namun ada pula yang mencoba memasukkan 

keyakinan atau pokok ajaran tertentu yang secara perlahan mengajak pada 

penontonnya. Sehingga menjadi hal utama bagi isi film agar bisa diterima secara 

luas oleh khalayak dan juga diharapkan isi pesan dari sebuah film dapat memberikan 

dampak bagi masyarakat. 

Film mendapat tempat tersendiri sebagai media hiburan, karena pesan-pesan 

yang terdapat didalam mampu menimbulkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan 

benturan emosional, seolah-olah khalayak penonton ikut merasakan dan menjadi 

bagian didalamnya. Selain itu, film merupakan perwujudan dari seluruh realitas 

kehidupan sosial yang begitu luas, baik dimasa dulu, masa sekarang dan masa yang 

akan datang. Demikian juga dengan pesan yang disampaikan dalam komunikasi 
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melalui sebuah film, bisa mempengaruhi, menimbulkan efek dengan maksud 

tertentu. Terlepas apakah maksud mempengaruhi itu bersifat jelas dan langsung atau 

sebaliknya. Pengaruh film sangat kuat sebagai alat produksi hiburan. Film bisa 

digunakan sebagai sarana pendidikan yang memberikan wawasan dan pengalaman 

yang sangat berguna bagi perkembangan jiwa dan cara berpikir masyarakat. Media 

penyampai pesan dalam bentuk film diharapkan mampu sebagai sarana edukasi 

masyarakatnya, sehingga berbagai macam pesan mampu dibawa oleh film. 

Menurut Effendi ( 2000; 54 ) film merupakan salah satu pilar bangunan 

estetika postmodern selain televisi dan media seni lainnya. Melalui film, prinsip, 

nilai estetika, teori dan keyakinan kebudayaan postmodern tampil secara utuh 

sekaligus memikat. Dengan adanya film, prinsip-prinsip kebudayaan postmodern 

dapat dibaca dengan mudah. Lewat film, paradigma kebudayaan postmodern 

dikembangkan ke seluruh penjuru dunia. Sebagai produk budaya massa, film 

merangkum dalam dirinya tentang kemampuan menjelajah di setiap sudut dan ruang 

yang ada, menciptakan ruang estetika seni tersendiri dan menanamkan berbagai nilai 

dan pandangan hidup. Film adalah komoditi, seni dan sekaligus ideologi. 

Film merupakan alat komunikasi yang mampu dan mempunyai kekuatan 

untuk menjangkau banyak segmen sosial, yang membuat para ahli film memiliki 

potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Hal itu, film dapat menimbulkan 

kecemasan dan perhatian masyarakat ketika disajikan, contohnya tentang kekerasan, 

pemberontakan, anti sosial, dan lain-lain. Ini karena penggambarannya bertentangan 

dengan standar selera baik dari masyarakat maupun kalangan tertentu. Kecemasan 

masyarakat timbul berasal dari keyakinan bahwa isi pesan mempunyai efek moral, 

psikologis, dan masalah sosial yang merugikan, khususnya bagi para generasi muda, 

dan menimbulkan perilaku anti sosial. Film juga merupakan medium komunikasi 
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massa, yang artinya bahwa film sebagai alat penyampai berbagai jenis pesan dalam 

peradapan modern ini.  

Berbagai macam cara sering digunakan dalam proses berkomunikasi, salah 

satunya adalah propaganda. Propaganda merupakan salah satu teknik dalam 

berkomunikasi, kita mungkin sering mendengar istilah propaganda, dalam dunia 

politik familiar dengan kata-kata ini, dunia kerja, bahkan dalam kehidupan kita 

sehari-hari, mulai dari koran yang kita baca, iklan-iklan ditelevisi bahkan film.  

Menurut Harold D Lasswell dalam tulisannya Propaganda Techniquein The 

World War  (1927) propaganda adalah semata-mata control opini yang dilakukan 

melalui simbol-simbol yang mempunyai arti, atau menyampaikan pendapat yang 

kongkrit dan akurat melalui sebuah cerita, gambar-gambar, rumor dan bentuk-

bentuk yang lain. Dalam bukunya yang lain Laswell juga mengatakan bahwa 

“Propaganda” adalah teknik untuk mempengaruhi kegiatan manusia dengan 

memanipulasikan representasinya. (Nurudin, 2001:10) 

Salah satu film yang sedang diperbincangkan banyak orang karena 

mengandung kontroversi adalah film The Interview, di jaringan berbagai media 

tentang film yang sampai membuat hubungan AS dan Korea Utara memanas. Film 

ber-plot komedi tentang usaha dua orang agen Amerika Serikat yang pergi ke Korea 

Utara untuk membunuh Presiden Kim Jong-un. Film yang diproduksi oleh Sony 

Pictures ini mendapatkan apresiasi kurang positif dari Pemerintah Korea Utara. 

Mereka menyebut film ini sebagai aksi terorisme. Bahkan Obama dan Kim Jong Un 

harus turun tangan sendiri untuk memberikan komentar mengenai film ini. 

Melihat apa yang sudah Sony Pictures lakukan di komedi kiamat This is The 

End dan parodi gila video musik Kanye West, Bound 2 tentu saja tidak ada yang 

akan memungkiri jika The Interview yang kembali menghadirkan film Hollywood 
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yang makin gila Seth Rogen dan James Franco plus Evan Goldberg yang untuk 

kedua kalinya berkolaborasi Rogen di bangku sutradara akan menjadi tontonan 

komedi kontroversi. Tetapi ketika skrip yang ditulis Dan Sterling dari cerita 

miliknya bersama Rogen dan Goldberg meyinggung tema sensitif nan kontroversial, 

dalam hal ini satir politik tentang sebuah negara, terlebih buat pemimpinnya, 

ditaktor paling ditakuti saat ini macam Kim Jong-un maka The Interview tidak lagi 

menjadi sekedar komedi olok-olok biasa. 

Sony selaku distributor The Interview kemudian mendapat serangan peretasan 

besar-besaran oleh para hacker dari “Guardians of Peace” yang dipercaya pihak 

Amerika Serikat dilakukan oleh Korea Utara hingga berujung pada kehebohan luar 

biasa yang sampai-sampai mengakibatkan gagalnya film ini diputar di layar lebar. 

Muatan yang dibawa The Interview jelas terlalu vulgar. Mengolok-olok negara 

sesensitif Korea Utara dengan paradigma komunisnya yang tebal termasuk upaya 

membunuh pemimpin tertingginya yang punya gaya rambut ‘ajaib’ dalam sebuah 

acara talk show. Sony pictures sudah melakukan sebuah keberanian atau mungkin 

juga bisa dibilang kebodohan besar ketika mereka tetap meneruskan proyek 

seprovokatif ini yang berdampak besar terhadap kedua negara yaitu Amerika Serikat 

dan Korea Utara. 

Film ini mendapatkan reaksi yang sangat keras dari Pemerintah dan segenap 

Diplomat Korea Utara. Perwakilan Korea Utara di PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), 

Kim Song bahkan menyatakan The Interview merupakan film penghinaan terhadap 

kedaulatan dan kehormatan pemimpin tertinggi Korea Utara yang tidak bisa 

dimaafkan. 
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Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan study terhadap pemakaian 

teknik propaganda dalam film The Interview karya Seth Rogen, Evan Goldberg 

dengan judul “ Black Propaganda Dalam Film (Analisis Isi Film The Interview 

Karya Seth Rogen, Evan Goldberg ) ”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitihan ini adalah Seberapa banyak porsi proposisi black 

propaganda yang dimunculkan dalam film The Interview karya Seth Rogen, Evan 

Goldberg? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak porsi proposisi 

black propaganda yang dimunculkan dalam film The Interview karya Seth Rogen, 

Evan Goldberg. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini memberi beberapa manfaat, antara lain yaitu : 

1. Secara Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi penelitian untuk lebih 

mengembangkan dan memperluas berbagai penelitian di masa akan datang, 

serta memperoleh pengetahuan mengenai pesan propaganda dalam film. Dalam 

penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan penelitian yang berguna bagi 

mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya bagi mereka yang memilih konsentrasi 

Audio Visual dalam menganalisis film. 
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2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan pemahaman  untuk 

membuat acuan dalam memproduksi film sejenis (tentang propaganda). Serta 

juga dapat memberikan pertimbangan maupun informasi dalam menyeleksi 

sebuah informasi dalam film untuk dikonsumsi. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1. Pemahaman Tentang Komunikasi  

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris “communication”),secara 

etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan 

perkataan ini bersumber pada kata communis Dalam kata communis ini memiliki 

makna ‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu suatu usaha yang memiliki 

tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. 

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian 

suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang 

terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian 

Ruben dan Steward(1998:16) mengenai komunikasi manusia yaitu: 

Human communication is the process through which individuals –in 

relationships, group, organizations and societies—respond to and create messages 

to adapt to the environment and one another. Bahwa komunikasi manusia adalah 

proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, 

organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan satu sama lain. 

Untuk memahami pengertian komunikasi tersebut sehingga dapat dilancarkan 

secara efektif dalam Effendy(1994:10) bahwa para peminat komunikasi sering kali 
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mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The 

Structure and Function of Communication in Society. Lasswell mengatakan bahwa 

cara yang baik untuk untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab 

pertanyaan sebagai berikut:Who Says What In Which Channel To Whom With What 

Effect? 

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi 

meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu,yaitu: 

1. Komunikator (siapa yang mengatakan?) 

2. Pesan (mengatakan apa?) 

3. Media (melalui saluran/ channel/media apa?) 

4. Komunikan (kepada siapa?) 

5. Efek (dengan dampak/efek apa?). 

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana proses 

komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (encode) pesan dan 

menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang 

menimbulkan efek tertentu. 

E.2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan berkomunikasi 

manusia dapat mengemukakan keinginan, gagasan, ide bahkan dalam pemenuhan 

segala aspek kebutuhan hidupnya manusia menyampaikan dengan cara 

berkomunikasi. Inti dari setiap komunikasi adalah adanya pesan yang ingin 

disampaikan, dalam bentuk informasi. Informasi disampaikan melalui berbagai 

media, baik itu cetak maupun elektronik yang merupakan bentuk dari komunikasi 

massa. Adapun salah satu ciri yang dimiliki oleh komunikasi massa adalah pesannya 

yang bersifat umum, dapat diartikan bahwa pesan dalam komunikasi massa tidak 
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hanya ditujukan kepada satu orang atau kelompok saja, tetapi disampaikan kepada 

khalayak ramai sehingga pesannya harus bersifat umum. 

 Menurut Severin (1977), Tan (1981), Wright (1986) komunikasi massa adalah 

bentuk komunikasi yang merupakan penggunaan saluran (media) dalam 

menghubungakan komunikator dengan komunikan secara massal, berjumlah banyak, 

bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. 

(Winarni, 2003: 5-6) 

Komunikasi massa menurut Dedy Mulyana (2005:75) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, 

televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang 

ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim dan 

heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum dan disampaikan secara cepat, serentak 

dan selintas (khususnya media elektronik).  

 Definisi lain pernah dikemukakan oleh Josep A Devito dalam Nurudin 

(2007:11-12) yakni, ” First, mass communication is communication addressed to 

masses, to an extremely large science. This does not means that the audience 

includes all people or everyone who reads or everyone who watches television; 

rather it means an audience that is large and generally rather poorly defined. 

Second, mass communication is communication mediated by audio and/or visual 

transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most logically defined 

by its forms: television, radio, newspaper, magazines, films, books, and tapes”. (Jika 

diterjemahkan secara bebas bisa berarti, “Pertama, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa 

banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua 

orang yang membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak 
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berarti pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar didefinisikan. 

Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar audio dan atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah 

dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya televisi, radio, surat kabar, 

majalah, film, buku dan pita). 

Salah satu bentuk media komunikasi massa adalah film, film adalah gambar 

dan suara, yang terdiri dari integrasi jalinan cerita, jalinan cerita terbentuk dari 

menyatunya peristiwa atau adegan – scene. Dalam film terdapat urutan adegan yang 

didalamnya diiringi suara, baik dialog ataupun musik sehingga cerita yang 

ditampilkan menjadi nyata, dan penonton dapat menangkap pesan yang dibawa. 

Media komunikasi film mudah menyajikan suatu hiburan daripada bentuk 

komunikasi lainnya Hal ini dapat dilihat dari sifatnya yang menitik beratkan pada 

etika dan estetika. Tujuan khalayak dalam menonton film adalah untuk mencari 

hiburan. Namun di dalam tayangan film sendiri terkadang masih juga dijumpai 

fungsi informatif maupun deduksi, bahkan persuasive 

 Film merupakan suatu bentuk karya audiovisual secara utuh berbentuk cerita, 

dimana gambar dan suara yang menjadi unsur utamanya. Film memiliki bahasa 

teknis dalam penyebutan unsur - unsur yang ada didalamnya seperti, scene adalah 

serangkaian shot dalam satu lokasi dan waktu. Squence adalah kelompok scene yang 

berhubungan membentuk satu unit cerita yang natural. Frame adalah satu gambar 

tunggal atau sering dikenal dengan ukuran luas gambar yang diambil. Shot adalah 

potongan gambar tak terputus dalam perekamannya. Dalam pengambilan gambar 

dikenal beberapa istilah, dalam sudut pengambilan gambar dikenal tiga istilah yaitu; 

low angle adalah kamera mendongak kearah atas. Flat angle adalah sudut dimana 
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kamera sejajar dengan obyek. High angle adalah sudut dimana kamera menunduk 

kebawah karena posisi yang lebih tinggi dari obyek (Sardar,2008: 130). 

 Ketika film dilihat dari perspektif komunikasi maka film sudah bisa masuk 

kedalam kategori media massa, karena film sudah memiliki karakteristik yang sesuai 

dengan karakteristik media massa. Karakteristik yang dimiliki media massa adalah 

sebagai berikut: 

a) Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak 

orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian 

informasi. 

b) Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan 

terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Apabila terjadi reaksi atau 

umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. 

c) Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena 

ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang 

disampaikan dan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama. 

d) Memakai peralatan teknis atau mekanis. 

e) Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja 

tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa (Cangara,2005: 122). 

 Kata massa mengandung arti orang banyak, tapi mereka tidak harus berada 

pada tempat yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar diberbagai lokasi 

dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan 

komunikasi yang sama. Massa juga bisa dikatakan meliputi semua lapisan 

masyarakat atau khalayak ramai dalam berbagai tingkat umur, pendidikan, 

keyakinan, dan status sosial. 
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 Film selalu mencoba menyampaikan pesan yang dengan otomatis dibawanya 

sebagai media komunikasi dan pesan itu sendiri dalam ilmu komunikasi memiliki 

arti sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan 

dengan tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda (Cangara,2005: 23). 

Dalam ilmu komunikasi pesan dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Verbal (bahasa) 

Pesan verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat 

didefinisikan seperangkat kata-kata yang telah disusun secara berstruktur 

sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. (Cangara. 2005: 95).  

Bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang- kurangnya ada tiga fungsi yang 

erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ketiga fungsi itu 

adalah: 

a. Untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita. 

b. Untuk membina hubungan yang baik diantara sesama manusia. 

c. Untuk menciptakan ikatan ikatan dalam kehidupan. (Cangara. 2005: 95). 

2. NonVerbal (isyarat) 

Secara sederhana pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. 

Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, pesan nonverbal mencakup 

semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu “setting” komunikasi, 

yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang 

mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima 

(Mulyana,2005:308). 
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E.3. Film Sebagai Industri Kreatif 

Bermain di industri film ibarat menggambar seekor naga. Ada badannya, ada 

kepalanya. Tak mungkin orang hanya membangun badannya, tetapi juga harus 

kepalanya. Badan naga diibaratkan pembuatan film reguler. Film yang dibuat 

dengan cepat, seadanya, biasa-biasa saja, budget tak terlalu wah, dan gampang. 

Dalam lagu, film model ini bisa dianalogikan easy listening. Sementara itu, "kepala 

naga" adalah pengibaratan film yang dibuat dengan budget lebih tinggi, kualitas 

cerita, bintang, lokasi, dan seluruh aksesori yang membuat film itu tak biasa-biasa 

saja.  

Film memang tak sekadar tontonan dari sebuah cerita yang diangkat ke layar, 

tetapi juga melibatkan banyak urusan. Misalnya, urusan tempat syuting. Oleh 

pemerintah setempat, beberapa tempat bekas lokasi syuting bisa didesain sebagai 

tempat rekreasi, tempat tujuan pelancong. Jauh-jauh orang datang ke satu tempat 

hanya untuk mengunjungi bekas lokasi syuting Winter Sonata di Korea atau The 

Lord of the Rings di Selandia Baru. Jika ke Belitung, nyaris tak mungkin Anda tak 

diajak keliling tempat bekas lokasi syuting Laskar Pelangi atau rumah kata-kata 

Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi. 

Tak berlebihan jika dikatakan multiplier effect dari upaya pembuatan satu film 

saja, dapat dipakai sebagai contoh bagaimana industri kreatif bisa dikembangkan. 

Ambil contoh, kain tenun sumba merupakan salah satu kain tenun terbaik di 

Indonesia, yang dipakai oleh pemain-pemain film Pendekar Tongkat Emas. Jika tak 

ingin kehilangan momentum, semestinya kain ini bisa diproduksi, dikemas, dan 

dipasarkan sehingga menjadi salah satu hasil karya yang berpotensi mengangkat 

kesejahteraan masyarakat Sumba. 
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Industri kreatif hari ini berkembang, bukan hanya pada apa yang kita kenal 

sebagai industri kerajinan rakyat. Hari ini, industri kreatif menjadi lebih luas. Di 

samping industri wisata dan hospitality, justru sebagian besar devisa bisa datang dari 

industri kreatif modern yang berhubungan dengan internet, animasi, film, musik, 

seni pertunjukan, dan game. Namanya industri kreatif, tentu saja devisa yang 

dihasilkan adalah devisa dari kreativitas orang Indonesia yang sudah dikenal hebat 

di mancanegara. Namun, karena disebut "industri", kreativitas ini harus dibangun 

dalam industrinya.  

Silicon Valley, misalnya, tak sekadar mengandalkan orang jenius dan kreatif 

berkreasi membangun usaha baru di industri digital, internet, dan e-commerce. 

Namun, semua kreativitas ini difasilitasi dalam urusan pajak, hukum, infrastruktur, 

promosi, bisnis, networking, sampai-sampai semua orang yang masuk di wilayah itu 

terbantu sejak mengembangkan hingga menjual idenya di pasar industri yang sudah 

jadi.  

Di Hollywood, orang yang mempunyai keterampilan menulis skenario, 

membuat gambar animasi, lalu mengemas karakter yang dibuat hingga dikenal dan 

dibeli oleh dunia adalah para profesional yang bekerja di lahan yang jelas hak dan 

kewajibannya. Sekali lagi, industri kreatif adalah kreativitas yang diwadahi dan 

dibangun industrinya supaya semua orang yang masuk di dalamnya mendapat 

kemudahan, mengikuti model bisnisnya, kemudian dipertemukan dengan investor 

atau orang yang bisa mengamplifikasi ide, sampai akhirnya karya tersebut dibeli dan 

dinikmati oleh orang lain di seluruh dunia. 
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E.4. Pemahaman Tentang Film  

Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar, 

tetapi dalam pengertian yang lebih luas bisa juga termasuk yang disiarkan televisi. 

Film dalam kemampuan visualnya yang didukung dengan audio yang khas, sangat 

efektif sebagai media pendidikan dan penyuluhan. Ia bisa berputar berulangkali pada 

tempat dan khalayak yang berbeda. 

Menurut Sumarno (1996:28), Film merupakan karya seni yang lahir dari suatu 

kreativitas orang-orang yang terlibat dalam proses penciptaan film. Sebagai karya 

seni, film terbukti mempunyai kemampuan kreatif. Ia mempunyai kesanggupan 

untuk menciptakan sesuatu realitas rekaan sebagai bandingan terhadap realitas. 

Realitas imajiner itu dapat menawarkan rasa keindahan, renungan, atau sekedar 

hiburan.  

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

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

berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membuat sebuah film. 

Masing-masing unsur tersebut tidak dapat akan membentuk film jika hanya berdiri 

sendiri. Bisa dikatakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan di olah 

atau berhubungan dengan aspek cerita atau tema film, seperti tokoh, masalah yang 

diangkat dalam film tersebut, konfilk, lokasi maupun waktunya.   

Sementara itu unsur sinemantik adalah cara (gaya) untuk mengolah dan bisa 

dikatakan juga merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. Pertama, 

Mise-en-scene  adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang berada 

didepan kamera dan ada elemen pokok dalam  Mise-en-scene yakni setting atau 

latar, tata cahaya, kostum dan make up, serta akting dan pergerakan pemain. Kedua, 

sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera 
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dengan obyek yang diambil. Ketiga, Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) 

kegambar (shot) lainnya. Dan yang keempat suara adalah segala hal dalam film yang 

mampu ditangkap melalui indera pendengaran. Seluruh unsur sinemantik tersebut 

saling terkait, mengisi, serta berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk 

unsur sinemantik secara keseluruhan.   

E.5. Jenis-jenis Film  

Dalam bukunya Sumarno (1996:38), secara umum film dibagi menjadi 

beberapa jenis yaitu film fiksi (cerita), non fiksi (non cerita), film eksperimental dan 

film animasi. 

a.  Film Fiksi 

Film fiksi (cerita) adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang 

dikarang, dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Pada umumnya film fiksi ini 

bersifat komersial, artinya dipertunjukkan dibioskop dengan dukungan sponsor 

iklan tertentu.  

b.  Film Non Fiksi 

 Film non fiksi (non cerita) merupakan kategori film yang mengambil kenyataan 

sebagai subyeknya. Jadi, merekam kenyataan dari pada fiksi tentang kenyataan. 

salah satu contonya Film Dokumenter merupakan kategori film yang 

mengandung fakta, ia juga mengandung subjektivitas pembuat. Subjektivitas 

diartikan sebagai sikap atau opini terhadap peristiwa. Jadi, ketika faktor manusia 

ikut berperan, persepsi tentang kenyataan akan sangat bergantung pada manusia 

pembuat film dokumenter itu.  
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c.  Film Eksperimental 

Film Eksperimental adalah film yang tidak dibuat dengan kaidah-kaidah 

pembuat film yang lazim. Tujuannya untuk mengadakan eksperimental dan 

mencari cara-cara pengucapan baru lewat film.  

d.  Film Animasi 

Film Animasi adalah pemanfaatan gambar (lukisan) Maupun benda-benda mati 

yang lain, seperti boneka, meja dan kursi yang biasa dihidupkan dengan teknik. 

E.6. Propaganda  

 Definisi propaganda banyak sekali dikemukakan oleh para ahli dibidang 

sosiologi, psikologi dan ada juga yang mempunyai latar belakang orator. Ini 

dimungkinkan karena masing-masing pihak, kelompok maupun individu 

mempunyai latar belakang, kurun waktu atau tujuan yang berlainan sehingga 

membuat uraian arti propaganda sangat bervariasi. Dra. Djoenaesih, Drs. Sunarjo 

(1982: 25-26) mengemukakan bahwa orang yang mendifinisikan “propaganda” 

sedang mendifinisikan definisinya masing-masing. Di dalam “Communication 

Theories” dikatakan bahwa propaganda adalah kegiatan komunikasi yang 

menggunakan teknik-teknik tertentu.  

 Propaganda berasal dari bahasa latin propagare yang artinya cara tukang 

kebun menyemaikan tunas suatu tanaman ke sebuah lahan untuk memproduksi 

tanaman baru yang kelak akan tumbuh sendiri (Nurudin, 2001: 9). Propaganda 

adalah suatu jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi pandangan dan reaksi 

tanpa mengindahkan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang 

disampaikan seperti yang tercantum dalam Encyclopedia Internasional. 

 Harold D. Laswell dalam tulisannya Propaganda (1937) yang dikutip Nurudin 

(2001: 10) mengatakan propaganda adalah teknik untuk mempengaruhi kegiatan 
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manusia dengan memanipulasikan representasinya “(Propaganda in broadest sense 

is the technique of influencing human action by the manipulation of 

representations)” defininsi lainya dari Laswell dalam bukunya “Propaganda 

technique in the world war” (1927) mengatakan bahwa propaganda semata-mata 

merupakan kontrol opini, yang dilakukan melalui simbol-simbol yang mengandung 

arti, atau menyampaikan pendapat yang kongkrit dan teliti, melalui sebuah cerita, 

rumor, laporan gambar-gambar dan bentuk-bentuk lain yang bisa digunakan dalam 

komunikasi sosial.  

Barnays mengatakan, propaganda modern adalah suatu usaha yang bersifat 

konsisten dan terus menerus untuk menciptakan atau membentuk suatu peristiwa-

peristiwa guna mempengaruhi hubungan public terhadap suatu usaha ataupun 

kelompok. Propaganda bisa di ibaratkan sebuah ilmu. Ilmu itu akan membuahkan 

hasil jika melekat pada orang yang berkpribadian baik. Namun, propaganda akan 

menghasilkan kejelekan dan kesengsaraan manakala melekat pada orang yang 

tidak baik (Nurudin, 2001: 10) 

 Dari pengertian di atas, propaganda jelas adalah suatu perbuatan yang 

memang sengaja dibuat untuk mempengaruhi pihak lain dan pihak yang melakukan 

propaganda adalah pihak yang kuat dan berkuasa. Propaganda dalam 

perkembangannya bisa mencakup  sebagai media mempunyai informasi dan tidak 

menutup kemungkinan setiap ditemukan teknologi baru tentang media komunikasi, 

maka akan ditemukan lagi cara baru menyampaikan propaganda dengan media 

tersebut. 

 

 

 



18 
 

E.7. Jenis-jenis Propaganda  

 Jenis propaganda menurut Santoso Satropoetro, yaitu : 

1. Black Propaganda 

Black propaganda adalah propaganda terbuka dimana menyerang narasumber 

yang dikenai propaganda secara terang-terangan atau terbuka. 

2. White Propaganda 

White propaganda adalah propaganda tertutup atau dilakukan secara sembunyi-

sembunyi. Dimana propagandis tidak secara terang-terangan menyerang orang yang 

dikenai propaganda. Misalkan, ketika pemilu walikota menyatakan bahwa pilihlah 

walikota yang berpendidikan tinggi, padahal pernyataan itu ditujukan pada dirinya 

sendiri. 

3. Grey Propaganda 

Grey propaganda adalah propaganda yang tidak diketahui pasti sumbernya, 

maka dapat menimbulkan keraguan. 

Jenis Propaganda berdasarkan isi pesan menurut Dobb, 1996. yaitu : 

1. Propaganda Tersembunyi 

Propagandis menyembunyikan tujuan utama dalam kemasan suatu pesan lain. 

Misalnya konferensi pers yang dilakukan oleh seorang presiden Amerika. 

2. Propaganda Terbuka 

Setiap kemasan pesan cara dan perilakunya dikemukakan secara transparan 

tanpa dikemas dengan pesan lain. Misalnya kampanye terbuka calon presiden 

atau wali kota. 

Sedangakan Ellul 1965, membagi propaganda dalam dua cara yakni vertikal 

dan horizontal. 

1. Propaganda Vertikal 
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Propaganda yang dilakukan oleh satu pihak kepada orang banyak dan biasanya 

mengandalkan media massa untuk menyebarkan pesan-pesannya. 

2. Propaganda Horizontal 

Propaganda yang dilakukan seorang pemimpin suatu organisasi atau kelompok 

kepada anggotanya dengan melalui tatap muka atau komunikasi antar personal 

dan biasanya tidak menggunakan media massa. 

E.8. Teknik Propaganda 

 Seperti halnya komunikasi, propaganda juga sangat membutuhkan teknik guna 

mencapai sasaran dan tujuannya. Sebab dengan menggunakan teknik yang tepat akan 

menghasilkan capaian yang optimal. Berikut beberapa teknik propaganda menurut 

Alfred mc Cluns Lee dan Elizabeth Briant Lee (Nurudin 2001: 29). 

1. Name Calling (Penggunaan nama ejekan) 

Name Calling adalah teknik propaganda dengan memberikan sebuah ide atau 

label yang buruk. Tujuannya untuk menurunkan derajat nama seseorang atau 

prestise suatu ide dimuka umum agar orang menolak dan menyangsikan ide 

tertentu tanpa mengoreksinya atau memeriksanya terlebih dahulu. Sebutan-

sebutan seperti “provokator”, “lintah darat”, “kepo”, “Pemberi Harapan Palsu 

(PHP)”, "Partai Komunis Indonesia (PKI)” terhadap seseorang atau suatu pihak 

tidak lain bermaksud untuk memberikan julukan karakteristik yang bersifat 

menurunkan derajad. Dan menjadi ciri khas yang melekat pada teknik ini. Teknik 

ini sering digunakan dalam propaganda lisan. 

2. Glittering Generalities (Penggunaan kata-kata muluk) 

Glittering Generalities adalah mengasosiasikan sesuatu dengan sesuatu “kata 

bijak” yang digunakan untuk membuat kita menerima dan menyetujui hal itu 

tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Dimana propagandis menonjolkan gagasan 
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dengan sanjungan-sanjungan agung seperti penggunaan kata-kata atau kalimat 

“demi keadilan dan kebenaran” atau “demi membelah kaum yang tertindas” 

menjadi salah satu ciri teknik propaganda ini. Propagandis dalam hal inilah 

mengidentifikasikan dirinya atau gagasanya dengan segala apa yang serbah luhur 

dan agung. 

3. Transfer (Pengalihan) 

Transfer adalah ciri-ciri kegiatan propaganda yang menggunakan teknik 

memakai pengaruh dari seorang tokoh yang paling dikagumi dan berwibawa di 

lingkungan tertentu. Propagandis dalam hal ini mempunyai maksud agar 

komunikan terpengaruh secara psikologis terhadap apa yang sedang 

dipropagandakan. Misalnya Partai Demokrat Indonesia-Perjuangan (PDI-P) 

dalam berbagai kesempatan terutama menjelang pemilu sering memakai 

pengaruh Bung Karno yang sangat dikagumi dan berwibawa bagi rakyat 

Indonesia, juga di lingkungan-lingkungan tertentu seperti golongan nasionalis 

karena dia sebagai proklamator, intelektual dan orator ulung. 

4. Testimonials (Pengutipan) 

Testimonials adalah cara melancarkan propaganda dengan mengutip kata-kata 

orang terkenal mengenai baik atau tidaknya suatu ide atau pokok, dengan tujuan 

agar khalayak mengikutinya. Teknik ini juga sering digunakan dalam dunia 

periklanan. Misalnya untuk memperkuat lebel halal pada suatu produk, 

digunakan tokoh agama dalam iklan produk tersebut. Iklan bintang toejoh masuk 

angin dengan tokoh Mahfud MD juga termasuk penggunaan teknik ini, dimana 

kata yang sering diucapkan Mahfud MD yaitu “wong bejo (orang beruntung)” 

menjadi slogan produk ini. 
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5. Plain Folk (Perendahan diri) 

Plain Folk adalah propaganda dengan menggunakan cara identifikasi terhadap 

suatu ide. Misalnya dengan kata-kata milik rakyat atau dari rakyat. Seperti halnya 

Golkar yang pernah mempropagandakan Soeharto sebagai milik rakyat serta 

dikehendaki oleh rakyat, meskipun tidak tau rakyat yang mana yang 

menghendakinya dan dia pun terpilih pada SU MPR tahun 1998. 

Sifat “merakyat” sering dimunculkan dalam propaganda ini dimana rakyat 

jelata menjadi sekedar mainan politisi saja karena dalam sejarah bernegara tidak 

pernah kuat dan kritis. Dengan demikian maksud teknik propaganda ini yaitu 

menyamakan diri dengan rakyat, dimana propagandis mengidentikan yang 

dipropagandakan milik atau mengabdi kepada komunikan. 

6. Card Stacking (Penumpukan fakta) 

Card Stackling adalah teknik propaganda yang hanya menonjolkan hal-hal sisi 

baiknya saja, sehingga publik hanya dapat melihat dari satu segi. Misalnya 

program Pak Harto adalah “Bapak Pembangunan” yang pernah dicanangkan oleh 

Ali Moertopo seolah mengklaim hanya Pak Harto lah pelopor dan penggerak 

pembangunan di Indonesia. 

Card Stackling meliputi seleksi dan kegunaan fakta atau kepalsuan, ilustrasi 

atau kebingungan dan masuk akal atau tidak masuk akal suatu pernyataan agar 

memberikan kemungkinan terburuk atau terbaik suatu gagasan, program, manusia 

dan barang.  

7. Bandwagon Technique (Hura-hura) 

Teknik ini dilakukan dengan cara menggembar-gemborkan sukses yang telah 

dicapai seseorang. suatu lembaga atau suatu organisasi. Dalam bidang ekonomi, 

teknik ini digunakan untuk menarik minat pembeli akan suatu produk tertentu 
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yang laku keras di pasaran. Dalam bidang politik Golkar sering mengembar-

gemborkan propaganda kesuksesan pembangunan nasional. 

8. Reputable Mounthpiece 

Teknik yang dilakukan dengan mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai 

kenyataan. Teknik ini biasanya digunakan oleh seseorang yang menyanjung 

pemimpin, akan tetapi tidak tulus. Bung Karno pernah diangkat sebagai “waliyul 

amri” dan panglima besar revolusi. Teknik ini dilakukan karena ada ambisi 

seseorang atau sekelompok orang yang ingin aman di lingkaran kekuasaan. Atau 

bisa jadi teknik ini malah digunakan untuk memerosokkan pemimpin dengan 

mengemukakan yang baik-baik saja sehingga sang pemimpin jadi lupa diri. Maka 

jalan memuji yang pada perinsipnya ingin menjatuhkan pun dilakukan. 

9. Using All Forms of Persuations 

Teknik yang digunakan untuk membujuk orang lain dengan rayuan, himbauan 

dan iming-iming. Teknik propaganda seperti ini biasanya sering digunakan dalam 

kampanye pemilu. Di Indonesia untuk mendapatkan simpati masyarakat, ada 

sebuah partai politik yang menjanjikan pada masyarakat untuk mendapat 

pengobatan gratis jika partainya menang. 

E.9. Propaganda Dalam Film 

Salah satu muatan pesan dalam komunikasi adalah propaganda dan salah 

satu bentuk media massa yang cukup efektif untuk melakukan propaganda adalah 

film. Seperti yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa pesan di 

dalam komunikasi memilki maksud dan informasi dari komunikan kepada 

komunikatornya, pesan tersebut dapat berisi ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, 

nasihat atau propaganda. Propaganda dalam film  telah dipakai dibeberapa negara, 

salah satunya adalah Amerika Serikat adapun film yang dibuat dengan unsur 
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propaganda adalah tentang kepahlawanan tentara Amerika yang ditujukan dalam 

perang dengan setting perang Vietnam. Antara lain Coming Home (Hal Ashby, 

1978), The Deer Hunter (Michael Comino, 1978), Rambo First Blood Part II 

(George F. Cosmatus, 1985), Platon (Oliver Stone, 1986). (Hafied Cangara H 

2008: 24) 

Menurut Abu Ahmadi (2002: 220) propaganda melalui film terkadang bisa 

membenarkan (dengan tujuan mempengaruhi persepsi publik) tindakan yang salah, 

dan biasanya hal ini menjadi suatu permasalahan baru. Film sebagai media 

propaganda juga disebutkan bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap sikap 

ideologi seseorang. 

 

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

F.1. Black Propaganda 

Black Propaganda adalah sejenis propaganda tertutup atau tersembunyi. 

Propaganda jenis ini memberikan sumber informasi yang salah atau tidak tepat. 

Penyebar propaganda ini juga akan menyebarkan informasi palsu dan akan 

memberi kesan buruk kepada orang atau negara yang dituduh itu. 

F.2. Film  

Film adalah gambar bergerak yang terdapat unsur audio dan visual dimana di 

dalamnya ditampilkan berbagai realitas kehidupan oleh karena itu film memiliki 

kekuatan untuk mencapai berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, agama dan 

budaya yang merupakan suatu bentuk komunikasi. Film yang di dalamnya 

mengandung unsur pesan yang disampaikan oleh pembuatnya dapat berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasehat, ataupun propaganda diterima oleh 

penerima dimana dalam hal ini disebut sebagai penonton. sebagai sebuah media 
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komunikasi, penyampaian pesan-pesan dalam film mempunyai karakteristik dan 

tujuan yang berbeda. Proses komunikasi dalam film tersebut melihat bahwa film 

termasuk dalam media komunikasi massa dan komunikasi propaganda. 

 

G. METODE PENELITIAN 

G.1. Tipe dan Dasar Penelitian 

Disini peneliti menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif 

kuantitatif,  yang  pada dasarnya adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi 

atau peristiwa yang ada. Selain itu, penelitian ini juga tidak mencari atau menjelaskan 

hubungan, serta tidak menguji hipotesis dan membuat sebuah prediksi (Rakhmat, 

2005:24). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. analisis isi 

adalah teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematik dan 

kuantitatif isi komunikasi yang tampak. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu hasil atau pemahaman 

terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa secara 

objektif dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui unsur black 

propaganda yang terdapat dalam film The Interview karya Seth Rogen, Evan 

Goldberg. 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

perangkat statistik. Pengertian statistik deskriptif merupakan metode yang 

menggambarkan gejala atau fenomena dari suatu variabel yang diteliti tanpa berupaya 

menjelaskan hubungan – hubungan yang ada (Kriyantono, 2009: 167). 
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G.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil ruang lingkup penelitian dengan 

menganalisis total 93 scene dengan durasi 120 menit yang terdapat dalam film The 

Interview karya Seth Rogen, Evan Goldberg. 

G.3 Struktur Kategorisasi 

  Mengingat  penelitian ini menggunakan analisis isi, maka validitas metode dan 

hasil-hasilnya sangat bergantung pada kategorinya. Berkaitan dengan black 

propaganda dalam film The Interview karya Seth Rogen, Evan Goldberg, maka 

struktur kategori yang digunakan oleh peneliti adalah beberapa jenis black propaganda. 

Untuk memudahkan pengumpulan data, satu audio dan visual hanya akan diwakili  

oleh satu jenis black propaganda saja, karena tidak menutup kemungkinan dalam satu 

audio dan visual terdapat lebih dari satu jenis unsur black propaganda namun yang 

dipilih untuk mewakili satu audio dan visual  adalah unsur maupun teknik black 

propaganda yang paling kuat oleh peneliti dan kedua koder.  

Di bawah ini adalah beberapa teknik yang mengandung unsur black propaganda yang 

digunakan peneliti sebagai struktur kategori lengkap dengan indikator yang 

memudahkan koder mengisi lembar koding.  

1. Name Calling 

Propaganda dengan memberikan sebuah ide atau lebel yang buruk. Tujuannya 

adalah agar orang menolak dan menyangsikan ide tertentu tanpa mengoreksinya 

atau memeriksanya terlebih dahulu. Indikatornya adalah : 

-  Mengandung ejekan atau umpatan kepada pihak lain 

-  Bermuatan SARA dan menambahkan konotasi buruk dan negatif. 
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2. Glittering Generality 

Mengasosiasikan sesuatu dengan suatu “kata bijak” yang digunakan untuk 

membuat kita menerima dan menyetujui hal itu tanpa memeriksanya terlebih 

dahulu. Indikatornya adalah : 

- Memakai kata-kata pengandaian atau berlebihan, termasuk pengandaian agama 

dan tuhan. 

3. Testimonial (pengutipan) 

Propaganda yang berisi perkataan manusia yang dihormati atau dibenci bahwa ide 

atau program atau produk adalah baik atau buruk. Indikatornya adalah : 

- Mengandung pernyataan dari pihak yang berwenang, atau pengaruh agar idenya 

disetujui, misalkan pernyataan pejabat ataupun pemimpin. 

4. Card Stacking 

Seleksi dan kegunaan fakta atau kepalsuan, ilustrasi atau kebingungan dan masuk 

akal suatu pernyataan agar memberikan kemungkinan terburuk atau terbaik untuk 

suatu gagasan, program, manusia dan barang. Indikatornya adalah : 

-  Mengandung pernyataan yang memojokan pihak lain. 

5. Reputable Mounthpiece 

Teknik yang dilakukan  dengan mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

kenyataan. Indikatornya adalah : 

-  Mengandung kata-kata berisi sanjungan kepada pihak lain agar dirinya aman. 

- Mengandung kata-kata yang menyanjung pihak lain supaya pihak lain tersebut 

senang. 
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G.4 Unit Analisis 

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah scene yang  berupa 

dialog, voice over, monolog, overlapping dialog dan adegan yang mengandung black 

propaganda. Dimana setiap scene (adegan) dalam film “The Interview” baik berupa 

dialog, voice over, monolog, overlapping dialog dan adegan yang mengandung unsur 

black propaganda  akan diambil dan kemudian dimasukkan dalam kategori yang telah 

ditentukan. 

G.5 Satuan Ukur 

Satuan ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah durasi perdetik frekuensi 

kemunculan unsur audio dan visual yang mengandung unsur black propaganda pada 

setiap scene dalam film The Interview karya Seth Rogen, Evan Goldberg. 

G.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan 

teknik pengumpulan data dengan menelaah catatan- catatan, dokumen sebagai sumber 

data. Kemudian pada praktiknya,untuk penelitian ini dilakukan pemutaran film versi 

VCD Film The Interview karya Seth Rogen, Evan Goldberg. Kemudian data dipilah- 

pilah dan dimasukan kedalam kategorisasi yang telah ditetapkan dengan melakukan 

pengamatan dengan cara menggunakan lembar koding yang dibuat berdasarkan 

kategori yang ada dalam adegan yang ada dialam film tersebut.  

G.7 Teknik Pengolahan Data 

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitihan ini 

adalah melihat dan mengamati film The Interview karya Seth Rogen, Evan Goldberg 

untuk memperoleh data berupa audio dan visual yang terdapat pada setiap scene yang 

memakai black propaganda. Kemudian data dimasukan kedalam kategorisasi black 

propaganda. 



28 
 

Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat lembar 

koding perkategori seperti contoh dibawah, kemudian dari data-data di atas dilakukan 

analisa deskriptif, dimana peneliti memberikan penjelasan deskriptif mengenai 

pemakaian black propaganda dalam film The Interview karya Seth Rogen, Evan 

Goldberg. 

Tabel 1.1 
Lembar Coding 

 
 

No. 
 

Scene 
Black Propaganda 

NC GG TM CS RM 

D V D V D V D V D V 
            
            
            
            

 

Keterangan : 

NC.  Name Calling  

GG.  Glittering Generalities 

TM.  Testimonial 

CS.   Card Stacking 

RM.  Reputable Mounthpiece 

D.  Dialog  

V. Visual 

G.8 Uji Reliabilitas 

Untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka 

perlu dilakukan uji reliabilitas terhadap kategorisasi yang telah ditetapkan. Untuk itu 

peneliti meminta bantuan beberapa orang koder dalam melakukan uji reliabilitas 

tersebut. Teknisnya, peneliti menunjuk orang lain (dalam yang kemudian orang ini 

disebut sebagai koder) untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan peneliti, 
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yaitu mengamati dan memasukkan data berupa scene kedalam katagori yang telah 

ditetapkan. Orang yang ditunjuk untuk menjadi koder harus mengerti konsep-konsep 

peneliti dalam membuat kategorisasi, atau paling tidak peneliti telah memberi 

penjelasan kepada koder yang dipilih mengenai kategorisasi yang telah ditetapkan.  

Dari hasil reliabilitas ini akan diketahui beberapa yang disetujui dan yang didapat 

oleh peneliti dan koder. Hasil pengkodingan ini dihitung dengan rumus Ole R. Holsty 

(Kriyantono, 2006:234-235) sebagai berikut:  

                                                                           2M 

                                                            CR = 

      N1 + N2   

 

Keterangan:  

CR   : Coenficient Reliability  

M   : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding dan periset 

N1, N2   : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding dan periset  

Dari hasil Coenficient Reliability, Observed Agrement (persetujuan yang diperoleh 

dari penelitian), kemudian untuk memperkuat hasil uji reliabilitas, tentunya dengan 

persetujuan koder, hasil yang diperoleh dari rumus di atas kemudian dihitung kembali 

dengan menggunakan rumus Scoot, sebagai berikut:  

           (%observedAgreement - %expectedAgreement)  

Pi =  

  (1 - %ExpectedAgreement)  
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Keterangan:  

pi : Nilai Keterhandalan  

Observed Agreement      : Prosentase Persetujuan yang ditemukan dari pernyataan 

yang disetujui antar pengkode (nilai CR).  

Expected Agreement          : Prosentase persetujuan yang diharapkan   

  Tingkat kesepakatan atau ambang penerimaan yang dipakai untuk uji 

reliabilitas kategorisasi adalah 0,75. Jika persetujuan antar pengkoding mencapai 0,75 

atau lebih maka data yang diperoleh dinyatakan reliabel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


