
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini komunikasi menjadi kebutuhan yang hakiki bagi umat manusia, 

dikatakan kebutuhan yang hakiki karena dalam kehidupan manusia komunikasi menjadi 

alat yang membantu dalam segala kegiatan yang ada.perkembangan teknologi yang 

sangat cepat pada teknologi komunikasi telah membawa sebuah implikasi perubahan 

sosial pada masyarakat. Kini media massa sebagai sarana komunikasi telah menjadi hal 

dominan dalam kehidupan sosial masyarakat, media massa mampu menembus batas 

ruang dan waktu untuk memberi kebutuhan akan informasi bagi masyarakat global. 

Dalam dunia yang mengglobal ini, media massa telah menjadi alat perpanjangan alat 

indra. Melalui media massa, dapat diperoleh informasi tentang orang, benda atau 

tempat yang tidak dialami secara langsung. Dunia telalu luas untuk diarungi dan 

dimasuki secara personal maka media massa hadir untuk menyampaikan informasi 

tentang lingkungan sosial dan politik; televisi telah menjadi jendela kecil untuk melihat 

berbagai peristiwa dunia. 

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film memiliki kekuatan yang 

kompleks. Sebagai medium atau suatu cara untuk berkomunikasi, dalam sebuah film 

ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada penonton. Cara berkomunikasi dalam film 

adalah cara bertutur. Ada tema, tokoh, cerita, secara audio visual, yang pada akhirnya 

mengkomunikasikan suatu pesan, eksplisit maupun implisit secara dramatik. 

Film sepertinya sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia. Oleh 

karena itu film mustahil dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern seperti saat ini. 



Film dapat mencerminkan peran dirinya sebagai saluran mekanik untuk turut serta 

menyampaikan pesan – pesan tertentu dari dan untuk manusia. 

Kata film yang juga berarti Movie atau Cinema itu sebenarnya merupakan 

perkembangan dari istilah bioskop. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya 

melihat sesuatu yang hidup. Bila dilihat dari sudut pandang penonton, istilah ini 

mempunyai dua makna, pertama suatu istilah yang menggambarkan sesuatu yang 

seolah – olah hidup dan sifatnya membawa penonton pada kenyataan yang bisa ada 

ataupun bisa tidak ada di dalam hidup sehari – harinya. Jadi disini dimulainya suatu 

simpul benang khayal. 

Makna kedua, pada perkembangannya kemudian dengan kebijakan pemerintah 

mengenai perfilman dan inisiatif dari pembuat film itu sendiri, muncul suatu usaha 

baru yang membawa penonton untuk menikmati isi dari film itu sebagai bentuk 

tayangan yang dapat mengingat kembali diri dan lingkungan terkecilnya berupa 

keluarga ataupun lingkungannya. Baik lingkungan terkecilnya berupa keluarga, 

ataupun lingkungan terbesarnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Illahi. 

Film merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan manusia yang 

begitu luas dalam masyarakat. Oleh karenanya, film mampu menumbuhkan imajinasi, 

ketegangan, ketakutan dan benturan emosional khalayak penonton, seolah – olah 

mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dari film tersebut. Selain itu pesan isi film 

dapat menimbulkan aspek kritik sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, norma 

kehidupan,dan hiburan bagi khalayak. 

Pesan yang ingin disampaikan melalui media film, selain bertujuan untuk 

menghibur dan memberi penerangan kepada masyarakat, ternyata juga bisa digunakan 

sebagai alat untuk mempengaruhi pendapat masyarakat luas. Melalui film – film yang 

diklaim sebagai film sejarah, keunggulan perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh 



militer lebih dominan dipresentasikan dibandingkan dengan perjuangan diplomasi 

oleh era politik sipil. Maka terbentuklah citra bahwa militerlah yang telah membentuk 

dan menjaga bangsa ini. Hal ini yang akhirnya diyakini masyarakat bahwa 

kemerdekaan Indonesia lebih sebagai buah hasil dari perang kemerdekaan, bukan 

hasil dari revolusi. 

Kehadiran media film saat itu menjadi istimewa. Selain karena mampu 

memberikan gambaran realistis tentang dunia yang mengusik rasa keingintahuan 

penonton, film adalah bentuk seni kompilasi dari beberapa cabang kesenian lain yang 

bersifat popular. Film juga mempunyai daya tarik masal yang sangat potensial 

dijadikan sebagai arena bisnis dan sarana pengeruk uang.  

Pada saat yang sama perkembangan film tak pernah terlepas dari pergolakan 

yang terjadi di ranah sosial, budaya, politik dan ekonomi. Karena alasan-alasan tersbut, 

tidak heran jika kemudian film sering menjadi sasaran regulasi dan kebijakan 

pemerintah. Demikianlah film, satu media yang yang terus-menerus mengalami 

perubahan dan merespon situasi di sekelilingnya. Dalam kaitan pesan yang dibawa 

film, sejarah film dunia mencatat bahwa film selalu tidak terlepas dari persoalan politik 

atau kekuasaan. Film yang syarat akan muatan politik adalah film The Iron Lady. 

Mengangkat cerita yang dialami oleh mantan Perdana Menteri Inggris 

Margareth Thatcher, Film The Iron Lady menawarkan sebuah kisah yang mampu 

memberikan semangat bagi semua orang untuk berkarya dan berjuang keras demi 

membangun negaranya. The Iron Lady berkisah tentang kehidupan Margareth Thatcher 

di masa mudanya yang berjuang sangat keras untuk meraih kedudukan di parlemen. 

Demi mencapai tujuannya tersebut, Margareth tentunya mendapat berbagai hambatan, 

salah satunya adalah diskriminasi gender.  



Di Awal perjuangannya, suara atau kampanye Margareth untuk mencalonkan 

diri ke parlemen hampir tidak terdengar. Mereka masih menganggap kalau kaum 

perempuan hanya mampu bertugas di dapur dan tidak memiliki kekuatan untuk 

memimpin negara. Namun berkat tekad dan kerja yang keras, akhirnya Margareth bisa 

menjadi Perdana Mentri Inggris. Tapi bukan berarti setelah menjadi Perdana Mentri 

Inggris, masalah yang dihadapi oleh Margareth sudah selesai. Dirinya pun masih 

dihadapkan dengan reaksi masyarakat dan anggota parlemen yang lain, terhadap 

keputusan-keputusan politik yang telah dibuatnya. Banyak hal yang bisa diambil dari 

film The Iron Lady, bukan sebatas tontonan yang menginspirasi saja. Film garapan 

Phyllida Lloyd ini memiliki pesan untuk terus bekerja keras dan berjuang demi 

mengejar impian. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

menggunakan analisis isi. dimana menurut Budd dalam Kriyantono (2006:230), analisis 

isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau 

suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka 

dari komunikator yang dipilih. Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul Persuasi Politik Dalam Film Holywood ( Analisis Isi Film 

The Iron Lady Karya Phyllida Lloyd ). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : Unsur-unsur persuasi politik apa saja yang muncul dan seberapa banyak porsi 

kemunculan scene yang mengandung unsur-unsur persuasi politik dalam film The Iron 

Lady Karya Phyllida Lloyd ? 

 



C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari peneliti adalah untuk 

mengetahui unsur-unsur persuasi politik apa saja yang muncul dan berapa banyak porsi 

kemunculan scene yang mengandung unsur-unsur persuasi politik dalam film The Iron 

Lady Karya Phyllida Lloyd. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

peneliti serta menambah referensi dan informasi bagi peneliti-peneliti lain dan 

khususnya pada mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi Audio Visual. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan pemahaman  untuk 

membuat acuan dalam memproduksi film sejenis (tentang politik). Serta juga dapat 

memberikan pertimbangan maupun informasi dalam menyeleksi sebuah informasi 

dalam film untuk dikonsumsi 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Pemahaman Tentang Film 

Suatu peristiwa budaya telah terjadi ketika dua bersaudara August dan 

Louis Lumiere menggemparkan pengunjung Grand Café yang terletak di 

Boulevard de Capucines pada 28 Desember 1895 saat film bisu Worker Leaving 

the Lumiere Factory diputar. Sambutan penonton pada saat itu demikian hangat 

dan sensasional. Dengan membayar karcis, masyarakat perancis berbondong - 

bondong menyaksikan film yang hanya bermassa putar beberapa menit dan 



memperlihatkan serombongan pekerja meninggalkan pabrik foto Lumiere tempat 

mencari nafkah. Hal itu yang menjadi cikal bakal film yang berkembang pada 

saat ini (Baksin, 2003 : 2 ). 

Seiring dengan perkembangannya mula - mula hanya dikenal film hitam 

putih dan tanpa suara. Kreativitas terus berlanjut hingga dalam bentuk seperti apa 

yang kita tonton saat ini. Film bicara memang sudah mulai diperkenalkan secara 

umum sejak tahun 1927 di Amerika serikat. Tetapi belum sempurna, baru setelah 

delapan tahun kemudian film bicara memang sudah dinikmati khalayak umum 

dalam pemutaran yang lebih lama dan relatif sempurna. Usaha penyempurnaan 

dunia perfilman itu terus berlangsung baik dari segi suara, tata warna, sampai ia 

harus berhadapan dengan perkembangan televisi yang muncul ketika perang 

dunia ke II berakhir. 

Bersama radio dan televisi, film termasuk kategori media massa periodik. 

Artinya, kehadirannya tidak terus - menerus, tetapi berperiode dan termasuk 

media elektronik, yakni media yang dalam penyajian pesannya sangat bergantung 

pada adanya listrik. Sebagai media massa elektronik dan adanya banyak unsur 

kesenian lain, film menjadi media massa yang memerlukan proses lama dan 

mahal. 

Dahulu dikenal istilah gambar hidup yang betapapun sempurna teknik yang 

digunakan belum mendekati kenyataan sehari - hari. Sehingga untuk 

meningkatkan kesan dan dampak, suatu film harus diiringi dengan suara berupa 

dialog atau berupa musik sebagai alat penguat ekspresi. Di samping itu suara, 

musik dan warna juga dapat menimbulkan nilai riil sebuah film. Jadi film 

terkesan sungguh - sungguh terjadi dan sedang dialami dan dirasakan oleh 

penonton. 



Sebagai suatu media komunikasi dan seni, nilai film lebih mudah 

menyajikan suatu hiburan daripada bentuk komunikasi lainnya. Hal ini dapat 

dilihat dari sifatnya yang ringan dan menitik - beratkan pada ‘estetika’ dan 

‘etika’. Pada dasarnya film memiliki nilai hiburan dan artistik. Hampir semua 

film dalam beberapa hal bermaksud untuk menghibur, mendidik dan menawarkan 

rasa keindahan. Ada beberapa jenis film diantaranya yaitu : 

a.  Film cerita (Story Film). 

Film cerita adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang atau 

dimainkan oleh actor dan aktris. Film cerita ini bias berupa film drama, horror, 

komedi, musical, fiksi , ilmiah dan lain sebagainya. 

b. Film berita. 

Film berita atau news real adalah film mengenai fakta atau peristiwa yang 

benar-benar terjadi. Karena sifatnya berita maka film yang disajikan kepada 

public harus mengandung nilai berita (news value). Proses pembuatan dan 

penyajian film berita memerlukan waktu yang cukup lama, maka suatu berita 

harus bersifat actual. 

c. Film documenter (Dokumentary Film). 

Film documenter hanya merekam kejadian tanpa diolah lagi, misalnya 

dokumentasiperistiwa perang, upacara kenegaraan, film documenter 

mengandung fakta dan mengandung subyektifitas pembuat.subyektifitas 

diartikan sebagai sikp atau opini terhadap peristiwa. 

 

 

 

 



d. Film kartun. 

Film kartun atau film animasi adalah suatu sequence gambar yang diekspos 

pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. 

E.2.  Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Ada banyak definisi komunikasi yang telah dikemukakan oleh para ahli. 

Hingga kini ada sekitar ratusan definisi komunikasi. Seringkali definisi 

komunikasi berbeda dan bertentangan dengan definisi lainnya. Menurut Carl I. 

Hovland. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang ( 

komunikator ) menyampaikan rangsangan ( biasanya lambang- lambang verbal ) 

untuk mengubah perilaku orang lain ( komunikate ). Sedangkan menurut Everett 

M. Rogers. Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber 

kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka ( Winarni. 2003; 2 ). 

Film merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, karena sifatnya yang 

mampu menjangkau khalayak masyarakat secara luas. Kemampuan film sebagai 

alat media komunikasi massa, adalah hasil dari perkembangan teknologi 

komunikasi yang mampu memvisualkan pesan dan gambar dengan yang mampu 

menjangkau wilayah masyarakat di mana pun. Ada banyak juga definisi 

komunikasi massa pada dasarnya misalnya menurut bittner komunikasi massa 

adalah pesan yang di komunikasikan melalui media massa pada sejumlah 

khalayak besar (Winarni, 2003:5). 

Sedangkan menurut rahmat Komunikasi massa menurut Rakhmat diartikan 

sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang 

tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak, atau elektronik sehingga 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat  (winarni, 2003:6). 



Perkataan ‘dapat’ dalam definisi ini menekankan pengertian bahwa jumlah 

sebenarnya penerima komunikasi massa pada saat tertentu tidaklah pasti. 

Massa dalam komunikasi massa itu lebih mengacu kepada penerima pesan 

yang yang berkaitan dengan media massa. Kata massa mengandung pengertian 

orang banyak, tapi mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, 

mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi yang dalam waktu yang 

sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesanpesan komunikasi yang 

sama. Massa juga dapat dilihat sebagai ‘meliputi semua lapisan masyarakat’ atau 

‘khayalak ramai’ dalam berbagai tingkat umur, pendidikan, keyakinan, dan status 

sosial. Tetapi pada dasarnya Komunikasi massa adalah berkomunikasi dengan 

dengan menggunakan media massa (menggunakan media massa modern). Pada 

umumnya, proses komunikasi massa tidak menghasilkan ‘feed back’ (Umpan 

balik) yang langsung, tetapi tertunda dalam waktu yang relatif. Ciri - ciri 

komunikasi massa (Nurudin 2007:1-31) yaitu : 

1. Komunikator Dalam Komunikasi Massa Melembaga. 

Komunikasi massa adalah suatu organisasi yang kompleks yang memerlukan 

biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 

2. Komunikasi Dalam Komuniksi Massa Sifatnya Heterogen. 

Komunikan dalam komunikasi massa itu sifatnya beragam artinya tidak 

terbatas berbeda dalam jenis kelamin, golongan , pendidikan, umur, jenis 

kelamin, status sosial ekonomi, jabatan dan agama yang beragam. Jadi 

komunikan dalam komunikasi massa itu mempunyai susunan komposisi atau 

susunan yang beragam. 

 

 



3. Pesannya Bersifat Umum. 

Pesan dalam komunikasi massa itu bersifat umum, setiap orang boleh 

mengetahui pesan-pesan komuniksai massa dalam media. 

4. Proses Komunikasi Berlangsung Satu Arah dan Dua Arah. 

Proses komunikasi massa ada dua macam yang pertama proses komunikasi 

massa berlangsung satu arah, yang mana komunikasi ini berjalan dari sumber 

ke komunikan dan tidak secara langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk 

umpan balik yang tertunda. Yang kedua proses komunikasi massa yang 

berlangsung dua arah yang mana artinya baik media maupun khalayak 

melakukan seleksi. Media menyeleksi khalayak sasaran dan penerima 

menyeleksi dari semua media yang ada. 

5. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

Dalam komunikasi massa da kesrempakan dalam proses penyebarannya, 

serempak berarti khalayak bisa mnerima pesan dari media massa itu secara 

bersamaan. 

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. 

Media massa adalah alat yang utama dalam menyampaikan komunikasi massa, 

yang didalamnya didukung oleh peralatan teknis. 

Film merupakan media komunikasi yang terbentuk dari kombinasi antara 

penyampaian pesan melalui gambar bergerak yang dihasilkan dari pemanfaatan 

teknologi kamera, pencahayaan, warna dan suara. Unsur tersebut dibuat dengan 

latar belakang alur cerita yang mengandung pesan yang disampaikan oleh 

komunikator, dalam hal ini komunikator adalah sutradara. Bagaimana, bilamana 

dan dalam kombinasi yang bagaimana pesan diekspresikan melalui gambar, 

dialog suara, warna dan sudut pengambilan serta musik oleh sutradara, bagaimana 



adegan – adegan dirangkaikan satu sama lain beserta lambang - lambang yang 

dipergunakan dan ditentukan sehingga pesan dapat dipahami oleh khalayak 

penonton. 

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film dikelola menjadi suatu 

komoditi. Di dalamnya memang kompleks, dari produser, pemain hingga 

seperangkat kesenian lain yang sangat mendukung seperti musik, seni rupa, 

teater, dan seni suara. Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan 

bertindak sebagai agen transformasi (Perubahan) budaya (Baksin, 2003 : 2).  

Ini menunjukkan bahwa kepentingan komersial justru menjadi imperatif 

atau komando bagi isi media massa (Film) agar memperhitungkan khayalaknya 

sehingga dapat diterima secara luas. Media massa (Film) akan menghasilkan efek 

yang timbul dari proses komunikasi massa. Efek - efek kognitif yang 

menyebabkan perubahan pada tingkat pengetahuan, efek afektif yang 

menyebabkan pada perubahan sikap, efek konatif yang menyebabkan pada 

perilaku dan efek perubahan sosial. 

Secara ringkas, film sebagai media komunikasi massa membentuk 

pandangan dunia dari orang - orang di sekelilingnya. Didalamnya termasuk media 

film yang begitu sarat dengan muatan ideologis dari sang komunikatornya. 

Dengan demikian film merupakan obyek yang potensial untuk dikaji khususnya 

dalam kerangka komunikasi massa yang sarat dengan muatan pesan baik yang 

nampak maupun yang tersembunyi. 

E.3.  Pesan dalam Film 

Salah satu komponen komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam 

dalam penelitian ini adalah komponen pesan. Pesan merupakan salah satu 

komponen dalam kamunikasi yang harus dipenuhi, selain komunikator dan 



komunikan. Jika salah satu dari tiga komponen ini tidak ada maka komunikasi 

pun tidak ada. Proses penyampaian pesan , cara, atau teknik penyampaian pesan 

merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan aktivitas komunikan 

Pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai perintah, nasehat/ permintaan dan 

amanat yang disampaikan lewat orang lain. Pesan tidak dapat lepas dari 

komunikan massa yang bersifat umum (Public). Karena ditujukan kepada umum 

dan mengenai kepentingan umum jadi tidak ditujukan kepada perorangan / 

kepada sekelompok orang tertentu. Pesan dalam komunikasi dikonsepsikan 

sebagai alat pengaruh sosial. 

Pesan sebagai terjemahan dari “ Messege “ merupakan lambang bermakna 

(Meaning Full Symbol) yang membawakan pikiran atau perasaan komunikator. 

Pada umumnya, komunikasi berlangsung menggunakan bahasa, mengingat 

bahasa mampu membawakan pikiran atau perasaan seseorang, baik mengenai hal 

konkret maupun abstrak, tidak saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi 

sekarang, namun juga yang terjadi di masa mendatang. Dalam kajian film, pesan-

pesan akan terwujud dalam cerita dan misi yang dibawa film tersebut serta 

terangkum dalam bentuk; drama, action, komedi, horor, dan sebagainya. Jenis-

jenis film inilah yang dikemas oleh seorang sutradara sesuai dengan tendensi 

masing-masing. Ada yang tujuannya sekedar menghibur, memberi penerangan, 

atau mungkin keduaduanya. Ada juga yang ingin memasukkan dogma-dogma 

tertentu sekaligus mengajarkan kepada khalayak penonton. 

Pesan yang disampaikan dalam sebuah film dapat menimbulkan dampak – 

dampak yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan efek- efek tertentu. Hal ini 

dapat dilihat dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan seperti pengaruh 

tayangan film terhadap anak. Dalam sebuah media massa termasuk juga media 



film, semua pesan yang terkandung dapat ditangkap dan dipahami dengan cara 

menganalisanya. Pada dasarnya studi media massa mencakup pencarian pesan 

dan makna yang terdapat didalamnya.  

E.4   Persuasi Politik 

Suatu kegiatan yang selalu ada dalam dunia perpolitikan adalah persuasif 

politik. Persuasif merupakan sifat dari persuasi, sementara dalam kamus ilmiah 

populer persuasi adalah tenaga meyakinkan, bujukan, bentuk karangan yang 

menguraikan suatu masalah atau keadaan yang dibuktikan dengan data-data dan 

fakta-fakta yang bertujuan membujuk atau mengajak atau mempengaruhi 

pembaca, sehingga mereka mau mengikuti atau melakukan sebagaimana yang 

diharapkan di penulis. Sementara itu untuk pengertian persuasif sendiri adalah 

meyakinkan, lunak, tanpa kekerasan. 

Mengenai pesuasif politik, ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh para 

komunikator politik menjalankan misi persuasfinya. Biasanya setiap negara 

berbeda-beda mengenai peraturan tersebutm sesuai kebutuhan dan kondisi negara 

masing-masing. Itu ditujukan agar persuasif politik dapat berjalan dengan lancar 

tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan, apalagi jika komunikan yang yang 

dirugikan. 

Dan Nimmo dalam bukunya menyebutkan bahwa persuasif adalah 

komunikasi yang bertujuan atau berkepentingan. Tujuan utama dalam persuasif 

adalah untuk menimbulkan perasaan responsif pada orang lain (dalam dunia 

politik maka komunikan atau masyarakat). Ada tiga pemahaman tentg proses 

persuasif. Pertama, persuasi biasanya melibatkan tujuan, suatu usaha komunikator 

untuk mencapai tujuan melalui pembicaaan. Kedua, persuasif itu bersifat 

dialektis. Dan yang ketiga, memiliki bentuk tanggapan. 



Politik dapat diartikan sebagai ilmu kenegaraan atau tata negara, sebagai 

kata kolektif yang menunjuukan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan 

kekuasaan. Sementara dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, politik diartikan 

sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan 

dan tindakan kebijaksanaan, siasat dan sebagainya megenai pemerintahan suatu 

negara atau terhadap negara orang lain. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa persuasif politik adalah suatu ajakan, 

bujukan, rayuan, dengan bentuk tanpa kekerasan yang dilakukan oleh para 

politikus sebagai komunikator kepada masyarakat sebagai komunikan dengan 

tujuan agar masyarakat dapat memberikan dukungan, respon, simpati terhadap 

dirinya dalam hal kekuasaan dalam suatu negara. 

Dalam kehidupan yang senyatanya, persuasif politik lebih sering kita temui 

ketika menjelang suatu pemilihan umum, dari tingkat dari yang paling dasar 

sampai tingkat yang peling tiinggi dari suatu negara bahkan dunia. Contoh saja 

sekarang, sudah banyak calon-calon legislatif bahkan presiden yang sudah 

memperomosika dirinya walau tidak secara langsung di media-media yang ada di 

sekitar kita, seperti televisi, koran, radio, internet dan lain-lain. Itu mereka 

lakukan agar mereka diketahui oleh masyarakat. 

Dalam penyusunan pesan dalam persuasif ada beberapa teknik, antara lain: 

1.    Fear Appeal 

2.    Emotional appeal 

3.    Reward appeal 

4.    Motivational appeal 

5.    Humurious appeal 



Fear Appeal, berarti bagaimana seorang komunikator politik menyusun 

suatu pesan persuasif yang mengandung unsur memberikan ketakutan kepada 

komunikan. Biasanya persuasif ini dilakukan oleh komunikan yang sudah 

memiliki kekuasaan di suatu tempat. Contohnya adalah pada saat zaman orde 

baru, di mana banyak para PNS yang diwajibkan untuk memilih partai golkar 

oleh rezim Soeharto. Karena pada saat itu ia masih menjabat sebagai Presiden RI. 

Emotional Appeal, unsur utama dari teknik ini adalah emosi. Jadi pesan 

persuasif politik dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat menggugah atau 

menggejolkkan emosi komunikan, misalnya dengan cara mengungkapkan 

masalah agama, etnis, kesenjangan ekonomi yang sedang terjadi, diskriminasi 

kaum minoritas dan lain sebagainya. 

Reward appeal, yatu penyusunan yang penuh akan janji-janji yang 

disampaikan oleh komunikator. Mungkin inilah teknik yang cukup ampuh, 

khususnya di negara kita. Dengan janji-janji, masyarakat akan lebih percaya 

terhadap visi-misi, loyalitas komunikator. Karena masyarakat diberikan harapan-

harapan manis yang akan menjadikannya lebih baik. Tapi teknik ini akan menjadi 

boomerang bagi para politikus jika setelah mereka mendapat kekuasaannya tapi 

tidak melaksanakan janji-janji yang telah dilontarkannya. Bahkan, cara ini akan 

lebih berurusan dengan akhirat. Kebanyakan masyarakat yang dituju oleh para 

pilitikus melalui teknik ini adalah mereka-mereka yang tinggal di pedesaan atau 

daerah terpencil dengan tingkat pengetahuan yang rendah, jadi kemungkinan 

besar lebih mudah untuk diberi janji-jani manis. 

Motivational appeal, teknik ini lebih menekankan bagiamana seorang 

politikus memberikan dorongan secara interal psikologis kepada masyarakat, 

bukan pada janji-janji sehingga masyarakat dapat mengikuti pesan-pesan yang 



disampaikan. Contoh dorongan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dengan 

cara membeli produk-produk dalam negeri. Mungkin salah satu contoh nyata di 

Indonesia adalah ketika pada pemilu 2014 pasangan Jokowi-JK yang mengusung 

slogan “Revolusi Mental”. Pesan tersebut seolah-olah memberikan dorongan 

psikoligis kepada masyarakat untuk merebah pemikirannya, sehingga masyarakat 

tertarik (pada akhirnya Jokowi-JK pemenanganya). Karena slogan tersebut tidak 

berisi janji-jani manis yang menggiurkan. 

Humorius appeal, teknik yang terakhir ini lebih mementingkan bagaimana 

suatu pesan persuasif disusun sehingga tidak menimbulkan “kejenuhan” pada 

masyarakat. Karena humor, ringan, enak, menyegarkan akan lebih mudah 

diterima dibandingkan pesan-pesan yang sangat serius. Dalam dunia perpolitikan, 

biasanya para politikus atau pertai potilik ketika sedang berkampanye 

menampilkan beberapa hiburan masyarakat seperti dangdut, band dan lain-lain. 

Dengan adanya hiburan yang ditampilkan, maka masyarakat akan lebih merasa 

rileks dengan tidak mendengarkan orasi-orasi yang membosankan telinga. Itu 

merupakan salah satu pengemasan pesan humorius appeal dalam berpolitik. 

E.5.  Pendekatan-Pendekatan Persuasi Politik 

Ada tiga cara utama berpikir tentang persuasi sepeti yang terjadi dalam 

politik. Pendekatan-pendekatan kepada persuasi politik ini yaitu propaganda, 

periklanan dan retorika. Semuanya sama beberapa hal, antara lain tujuan, 

disengaja, dan melibatkakn pengaruh. Keemuanya itu terdiri atas hubungan 

timbal balik antara orang-orang, jadi bukan satu orang mendikte yang lain. Dan 

keseemuanya itu mengasilkan berbagai tingkat perubahan dalam persepsi, 

kepercayaan, nilai, dan pengharapan pribadi.  

 



1.  Persuasi Politik sebagai Propaganda 

Bentuk perusasi yang satu ini sangat populer di dunia politik. Propaganda 

(dari bahasa Latin modern: propagare yang berarti mengembangkan atau 

memekarkan) adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi 

pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak 

menyampaikan informasi secara obyektif, tetapi memberikan informasi yang 

dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Hafied 

Cengara dalam bukunya menyebutkan bahwa propaganda adalah suatu kegiatan 

komunikasi yang erat kaitannya dengan persuasi. Propaganda diartikan sebagai 

proses diseminasi informasi untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

seseorang atau kelompok masyarakat dengan motif indoktrinasi ideologi. 

Sedangkangkan dalam kamus ilmiah populer, propaganda disebutkan 

sebagai gerakan atau upaya perluasan pengaruh, usaha untuk memanipulasi 

persepsi (emosi dibangkitkan dan perepecahan-perpecahan soal disarankan, 

padahal mungkin antara persoalan dan pemecahannya tidak ada hubungannya. 

Propagandis adalah orang yang berproganda atau orang yang ahli dalam 

popaganda. 

Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, namun seringkali 

menyesatkan dimana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta-fakta 

pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu, atau lebih menghasilkan 

reaksi emosional daripada reaksi rasional. Tujuannya adalah untuk mengubah 

pikiran kognitif narasi subjek dalam kelompok sasaran untuk kepentingan 

tertentu. 

Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk 

membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan memengaruhi 



langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku 

propaganda. Sebagai komunikasi satu ke banyak orang, propaganda memisahkan 

komunikator dari komunikannya. Namun menurut Ellul, komunikator dalam 

propaganda sebenarnya merupakan wakil dari organisasi yang berusaha 

melakukan pengontrolan terhadap masyarakat komunikannya. Sehingga dapat 

disimpulkan, komunikator dalam propaganda adalah seorang yang ahli dalam 

teknik penguasaan atau kontrol sosial. Dengan berbagai macam teknis, setiap 

penguasa negara atau yang bercita-cita menjadi penguasa negara harus 

mempergunakan propaganda sebagai suatu mekanisme alat kontrol sosial. 

Untuk meningkatkan efektifitas propaganda, seorang propagandis perlu 

mengetahui tipe atau cra bentuk propaganda, yakni sebagai berikut: 

-   Propaganda putih; adalah propaganda yang menyebarkan informasi ideologi 

dengan menyebutkan sumbernya. 

-   Propaganda kelabu; adalah propaganda yang dilakukan oleh kelompok yang 

tidak jelas. Biasanya ditujuka untuk megacaukan pikiran orang lain, seperti 

adu domba, intrik dan gosip, desas-desus, dll. 

-  Propaganda hitam; adalah propaganda yang menyebarkan informasi palsu 

untuk menjatuhkan moral lawan. Tidak mengenal etika dan cenderung 

berpikir sepihak. Tipe ini sering dilakukan oleh para politikus yang licik yang 

tidak berkeperibadian sewajarnya seorang yang akan menjadi wakil rakyat. 

Untuk melaukan propaganda yang sukses, perlu ada pihak-pihak yang 

terlibat di dalamnya. Pihak-pihak tersebut termasuk ke dalam komponen 

propaganda, diatara komponen propaganda antara lain: 



- Pihak yang menyebarkan pesan, berupa komunikator, atau orang yang 

dilembagakan atau lembaga yang menyampaikan pesan dengan isi dan tujuan 

tertentu. 

- Komunikan atau target penerima pesan yang diharapkan menerima pesan dan 

kemudian melakukan sesuatu sesuai pola yang ditentukan oleh komunikator. 

- Pesan tertentu yang telah dirumuskan sedemikian rupa agar mencapai 

tujuannya dengan efektif. 

- Sarana atau medium yang tepat dan sesuai atau serasi dengan situasi dari 

komunikan. 

- Kebijaksanaan atau politik propaganda yang menentukan isi dan tujuan yang 

hendak dicapai. 

- Dilakukan secara terus menerus. 

- Terdapat proses penyampaian gagasan, ide atau kepercayaan, atau doktrin. 

- Mempunyai tujuan untuk mengubah opini, sikap, dan perilaku 

individu/kelompok, dengan teknik-teknik memengaruhi. 

- Kondisi dan situasi yang memungkinkan dilakukannya kegiatan propaganda 

yang bersangkutan. 

- Menggunakan cara sistematis prosedural dan perencanaan. 

- Dirancang sebagai sebuah program dengan tujuan yang kongkrit untuk 

memengaruhi dan mendorong komunikan melakukan sesuatu yang sesuai 

dengan keinginan atau pola yang ditentukan oleh komunikator. 

Ada beberapa teknik dalam propaganda, biasanya teknik-teknik tersebut 

identik dengan penipuan. Propaganda perlu diwaspadai agar masyarakat tidak 

menerima informasi politik yang tidak sebenarnya. Menurut Cengar, teknik-

twknik tersebut antara lain: 



a. Pemberian julukan (Name Calling), yaitu memberikan nama-nama julukan 

kurang pantas kepada lawan politik. 

b. Gamerlap (glittering generalities), yaitu propaganda yang menggunakan kata-

kata bombastis sehingga masyarakat tanpa sadar mengikutinya. 

c. Pengalihan (transfer), yaitu teknik propaganda yang dilakukan dengan cara 

pengalihan pada pembahasan lain. 

d. Pengakuan (testimonial), yaiu teknik propaganda yang paling umum digunakan 

dimana ditampilkan seseorang yang untuk bersaksi dengan tujuan 

mempromosikan produk tertentu, kadang-kadang dalam kesaksiannya orang 

yang sama menjelek-jelekkan produk yang lain. 

e. Flain fokus, adalah salah satu teknik propaganda yang menggunakan 

pendekatan yang digunakan oleh seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya 

rendah hati dan empati dengan penduduk pada umumnya. Cara ini sering 

dipakai oleh para lolitikus untuk mempengaruhi orang banyak. 

f. Pengikut (bandwagon), yaiu teknik propaganda yang menyebutkan bahwa 

dirinya hanya mengikuti perintah dari pihak yang lebih tinggi jabatannya. 

g.  Memakai fakta (card stacking). 

h.  Kecurigaan yang penuh emosi (emotional stereotype), ialah teknik propaganda 

yang digunakan untuk menumbuhkan rasa curiga yang penuh emosi. 

i. Retorika, ialah tekni yang digunakan dengan memilih kata-kata yang bisa 

menarik seseorang sehingga orang itu bisa menuruti kehendaknya. 

2.  Persuasi sebagai Periklanan 

Bolland mendefinisikan iklan sebagai bentuk pembayaran yang dilakukan 

untuk membeli tempat atau ruang dalam menyampaikan pesan-pesan lembaga 

atau institusi dalam media (cetak maupun elektronik). Melalui iklam politik para 



calon penguasa apat mengkomunikasikan pesan-pesan, keinginan, program-

program, visi-misinya kepada masyarakat sebagai calon pemilih. Nimmo 

mengatakan calon mestinya menawarkan diri dalam merek yang berbeda, tetapi 

dalam produk yang sama. 

Seperti halnya dengan propaganda, periklanan merupakan komunikasi satu 

kepada banyak, atau komunikasi massa. Namun kedua sisi tersebut memiliki 

perbedaan yang sangat mencolok. Jika propaganda ditujukan kepada orang-orang 

sebagai anggota kelompok, sedangkan periklanan mendekati masyarakat terutama 

sebagai individu-individu tunggal, independen, terpisah dari kelompok apapun 

yang menjadi identifikasinya di dalam masyarakat. Periklanan ditujukan kepada 

khalayak anonim. Hubungan antara iklan dan calon pembeli adalah hubungan 

langsung, tidak ada organisasi atau kepemimpinan yang seakan-akan dapat 

mengirimkan kelompok pembeli itu kepada penjual. Akan tetapi setiap individu 

bertindak berdasarkan pilihannya sendiri. 

Secara garis besar, periklanan dapat dibagi menjadi dua tipe. Yaitu tipe 

komersial dan non-komersial. Periklanan komersial meliputi periklanan 

konsumen (untuk menjual produk atau jasa) dan periklanan perusahaan (terutama 

ditujukan kepada manajemen industri, profesional, spesialis pekerjaan, dan 

pedagang grosir atau eceran). Sementara itu periklanan non-komersial dilakukan 

oleh kelompok-kelompok amal (periklanan pelayanan masyarakat), pemerintah, 

kelompok-kelompok politik (parpol, golongan yang berpengaruh, dsb), dan para 

kandidat politik. 

Mengenai macam-macam iklan politik, Robert Baukus Combs (1993) 

membaginya menjadi empat macam yaitu sebagai berikut: 

a.    Iklan serangan, yaitu iklan yang ditujukan untuk mengdiskreditkan lawan. 



b.  Iklan argumen, yaitu iklan yang memperlihatkan kemampuan para kandidat 

untuk mengatasi maslah-masalah yang mereka hadapi. 

c.   Iklan ID, yaitu iklan yang memberi pemahaman mengenai siapa sang kandidat 

kepada para pemilih. 

d.  Iklan resolusi, yaitu iklan di mana para kandidat menyimpulkan pemikiran 

mereka untuk para pemilih. 

3.   Persuasi sebagai Retorika 

Retorika adalah sebuah teknik pembujuk-rayuan secara persuasi untuk 

menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional atau 

argumen (logo), awalnya Aristoteles mencetuskan dalam sebuah dialog sebelum 

The Rhetoric dengan judul 'Grullos' atau Plato menulis dalam Gorgias, secara 

umum ialah seni manipulatif atau teknik persuasi politik yang bersifat 

transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara 

dengan pendengar melalui pidato, persuader dan yang dipersuasi saling bekerja 

sama dalam merumuskan nilai, keprcayaan dan pengharapan mereka. Ini yang 

dikatakan Kenneth Burke (1969) sebagai konsubstansialitas dengan penggunaan 

media oral atau tertulis, bagaimanapun, definisi dari retorika telah berkembang 

jauh sejak retorika naik sebagai bahan studi di universitas. Dengan ini, ada 

perbedaan antara retorika klasik (dengan definisi yang sudah disebutkan di atas) 

dan praktik kontemporer dari retorika yang termasuk analisis atas teks tertulis dan 

visual. 

Dalam doktrin retorika Aristoteles terdapat tiga teknis alat persuasi politik 

yaitu deliberatif, forensik dan demonstratif. Retorika deliberatif memfokuskan 

diri pada apa yang akan terjadi dikemudian bila diterapkan sebuah kebijakan saat 

sekarang. Retorika forensik lebih memfokuskan pada sifat yuridis dan berfokus 



pada apa yang terjadi pada masa lalu untuk menunjukkan bersalah atau tidak, 

pertanggungjawaban atau ganjaran. Retorika demonstartif memfokuskan pada 

epideiktik, wacana memuji atau penistaan dengan tujuan memperkuat sifat baik 

atau sifat buruk seseorang, lembaga maupun gagasan. 

Retorika merupakan seni komunikasi yang pertama kali dipakai oleh 

manusia. Selain itu retorika juga merupakan seni sekaligus teknik yang sering 

diaplikasikan dalam dunia politik. Retorika sendiri berasal dari bahasa Yunani 

rhetorica yang berarti seni berbicara. Pada awal kemunculannya retorika bersifat 

dua arah atau dialogis karena biasa digunakan untuk perdebatan – perdebatan di 

dalam ruangan. 

Secara umum kajian retorika didefinisikan sebagai simbol kehidupan 

manusia. Menurut Littlejohn dalam Ariffin (2011:126) Retorika kemudian 

diperluas dengan mencakup segala cara manusia menggunakan simbol untuk 

mempengahruhi lingkungannya. 

Perubahan retorika dari komunikasi dialogis ke komunikasi massa diawali 

oleh kaum Sophist yang menggunakan retorika sebagai alat dalam memperoleh 

kekuasaan dengan membina dan membentuk opini public. Kaum ini 

menggunakan retor pada pidato mereka dalam membangun opini publik. 

Retorika persuasif negatif atau retorika politik yang dibawa oleh kaum 

Sophist ini mendapat kecaman. Walaupun terbukti bisa menggalang kekuasaan 

namun retorika semacam ini mencoreng kemurnian retorika dengan memasukkan 

kebohongan di dalamnya. Kebohongan ini bisa merusak moralitas publik yang 

menjadi sasaran mereka dalam meraih kekuasaan politik. 

Karena keprihatinan akan fenomena retorika politik, bahkan Plato dalam 

Ariffin (2011) menyebut bahwa retorika persuasif negatif tersebut bisa menjadi 



racun yang merusak demokrasi. Hal ini pula yang membuat plato 

memperkenalkan model retorika yang dinamakan dialectical rhetoric. 

Model retorika yang diusung oleh plato ini adalah retorika yang 

menjunjung tinggi kebenaran. Dalam model retorika ini seorang retor harus 

menjunjung tinggi asas–asas kebaikan, kejujuran, dan kebajikan dalam setiap 

orasinya baik secara eksplisit maupun implisit. 

Selain retorika persuasive, tetorika deilektik, ada juga beberapa jenis 

retorika lainnya yang biasa dipakai terutama dalam ranah politik. Jenis lain 

retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles ini an antara lain retorika dileberatif, 

retorika forensik, dan retorika demonstratif. 

Retorika dileberatif adalah jenis retorika yang digunakan untuk 

mempengaruhi masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Dalam 

retorika ini dijelaskan keuntungan dan kerugian bila suatu kebijakan dibuat oleh 

pemerintah dan bagaimana dampaknya. 

Retorika jenis kedua yaitu retorika forensik adalah jenis retorika yang biasa 

digunakan dalam pengadilan. Retorika ini difokuskan untuk pembeciraan pada 

masa lalu yang akan berkaitan dengan keputusan pengadilan. Retorika ini 

diperlukan agar hakim bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap suatu 

kasus. 

Jenis retorika ketiga yang diungkapkan oleh Aristoteles adalah retorika 

demonstratif. Retorika ini adalah retorika yang dipersiapkan oleh seorang retor 

untuk memuji atau menghujat lawannya demi mempengaruhi pikiran masyarakat. 

Perbedaan retorika demonstratif dengan retorika persuasif adalah kejujuran yang 

tetap diutamakan dalam retorika demonstratif, tidak seperti retorika persuasif, 



yang membolehkan manipulasi atau kebohongan. Retorika jenis demonstratif ini 

adalah retorika yang paling sering dipakai di dalam perpolitikan.  

E.6.  Komunikator Politik 

Komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang 

menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada orang lain. Komunikator dapat 

bertindak secara individual maupun kolektif atau melembaga : 

Terdapat tiga kategori komunikator politik, yaitu : 

a. Politikus 

Politikus adalah orang yang bercita – cita dan atau memegang jabatan 

pemerintah, yang harus dan memang berkomunikasi tentang politik. Politikus 

sebagai komunikator politik mewakili kepentingan kelompoknya. Banyak jenis 

politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, beberapa diantaranya 

adalah a) didalam atau diluar jabatan pemerintah, b) berpandangan nasional 

atau subnasional, c) berurusan dengan masalah berganda atau masalah tunggal. 

Nimmo. 1993 : 32 – 33. 

b. Profesional 

James Carey ( Nimmo. 1993 : 33 ) mengemukakan bahwa, seorang 

komunikator profesional adalah seorang makelar simbol, orang yang 

menerjemahkan sikap, pengetahuan dan minat komunitas bahasa kedalam 

istilah – istilah komunitas bahasa yang lain dan berbeda tetapi menarik dan 

dapat di mengerti. Bagi para professional komunikator, profesinya adalah 

komunikasi, bukan politik. 

 

 

 



c. Aktivis / Part Timer 

Merupakan komunikator yang berada pada saluran – saluran organisasional dan 

interpersonal yang menyiarkan sebagian informasi tentang politik. Terdapat 

dua jenis aktivis sebagai komunikator politik, yaitu : 

c.1. Juru Bicara 

Disini aktivis sebagai juru bicara kepentingan yang terorganisasi. Pada 

umumnya orang ini tidak memegang ataupun mencita – citakan jabatan 

dalam pemerintahan. Sehingga dapat disebut aktivis politik dan semi 

profesional dalam komunikasi politik. 

c.2. Pemuka Pendapat 

Pemuka pendapat adalah orang yang dimintai petunjuk dan informasi, untuk 

mengetahui apa yang harus dilakukan dan atau memperkuat keputusan yang 

telah dibuat. Selain memberi petunjuk, pemuka pendapat meneruskan 

informasi politik dari media kepada masyarakat umum. 

 

F.  Definisi Konseptual 

F.1 Persuasi Politik 

Suatu ajakan, bujukan, rayuan, dengan bentuk tanpa kekerasan yang 

dilakukan oleh para politikus sebagai komunikator kepada masyarakat sebagai 

komunikan dengan tujuan agar masyarakat dapat memberikan dukungan, respon, 

simpati terhadap dirinya dalam hal kekuasaan dalam suatu negara. 

F.2 Film 

Film adalah sebuah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang dengar yang dibuat sesuai azas sinematografi dengan 

direkam melalui peta video atau bahkan jenis teknologi lainnya yang diproyeksikan 



dan dipertunjukkan menggunakan system mekanik. Film yang termasuk audio visual 

mampu memberikan hiburan menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama dan humor 

dalam satu paket, sebagai sebuah media komunikasi, penyampaian pesan-pesan 

dalam film mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda. 

 

G. Kategorisasi 

Tahapan penting pengukuran dalam analisis isi adalah menyusun kategorisasi. 

Kategori berhubungan dengan bagaimana isi (content) kita kategorikan. Adapun 

kategorisasi yang disusun dalam penelitian ini untuk analisis Persuasi Politik dalam Film 

( Analisis Isi Film The Iron Lady Karya Phyllida Lloyd ) Berikut peneliti rincikan 

masing-masing bagian dari teknik persuasi komunikasi politik : 

1. Fear Appeal 

Berarti bagaimana seorang komunikator politik menyusun suatu pesan persuasif yang 

mengandung unsur memberikan ketakutan kepada komunikan. Biasanya persuasif ini 

dilakukan oleh komunikan yang sudah memiliki kekuasaan di suatu tempat. Sub 

kategori ini antara lain berupa :  

a. Kekuasaan 

b. Ancaman 

2. Emmotional Appeal 

Unsur utama dari teknik ini adalah emosi. Jadi pesan persuasif politik 

dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat menggugah emosi komunikan,  

misalnya dengan cara mengungkapkan masalah agama, etnis, kesenjangan 

ekonomi yang sedang terjadi, diskriminasi kaum minoritas dan lain sebagainya. 

Sub kategori ini antara lain berupa : 

 



a. Agama  

b. Etnis 

c.  Kesenjangan ekonomi  

d. Diskriminasi kaum minoritas 

3. Reward Appeal 

Penyusunan yang penuh akan janji-janji yang disampaikan oleh komunikator. 

Mungkin inilah teknik yang cukup ampuh, khususnya di negara kita. Dengan janji-

janji, masyarakat akan lebih percaya terhadap visi-misi, loyalitas komunikator. 

Karena masyarakat diberikan harapan-harapan manis yang akan menjadikannya lebih 

baik. Sub kategori ini antara lain berupa : 

a. Janji / Iming – iming  

b. Hadiah 

4. Humorius Appeal 

Teknik yang terakhir ini lebih mementingkan bagaimana suatu pesan persuasif 

disusun sehingga tidak menimbulkan “kejenuhan” pada masyarakat. Karena humor, 

ringan, enak, menyegarkan akan lebih mudah diterima dibandingkan pesan-pesan 

yang sangat serius. Sub kategori ini  antara lain berupa : 

a. Pertunjukan 

b. Intermeso 

 

 

 

 

 

 



H. Metode Penelitian 

H.1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis 

isi. Alasan menggunakan analisis isi karena akan memperoleh suatu hasil atau 

pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh 

media massa atau sumber informasi yang lain secara objektif dan sistematis. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui frekuensi kemunculan scene yang 

mengandung unsur teknik persuasi komunikasi politik dalam film The Iron Lady 

Karya Phyllida Lloyd. Analisis isi bisa diartikan sebagai metode untuk 

menganalisis semua bentuk komunikasi : Surat kabar, buku puisi, lagu, cerita 

rakyat, lukisan, pidato, surat, undang-undang, musik, teater, dan sebagainya. 

(Rakhmat, 2004:89). Stone dalam Klaus Krippendorf (1991:17) mengemukakan 

analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan 

mengidentifikasikan secara sistematik dan objektif, karakteristik khusus dalam 

sebuah teks selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean unit-unit teks. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif, yakni metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, 

suatu set kondisi, sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan 

kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak atau manifest (Krippendorf, 

1991:16). 

 



H.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah adegan yang mengandung unsur 

persuasi politik dalam  penggalan 95 scene di  film berjudul The Iron Lady Karya 

Phyllida Lloyd yang berdurasi 105 menit dengan menceritakan tentang kehidupan 

Margaret yang berjuang untuk memperoleh tempat di gedung parlemen Inggris 

yang masih didominasi oleh pria. Ruang lingkup ini bertujuan membatasi obyek 

penelitian yang akan diteliti dan mempermudah dalam pengelompokan kategori.   

 H.3. Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah scene yang  

berupa dialog dan adegan yang mengandung unsur persuasi politik. Dimana 

setiap scene  dalam film The Iron Lady baik berupa dialog dan adegan yang 

mengandung unsur persuasi politik  akan diambil dan kemudian dimasukkan 

dalam kategori yang telah ditentukan. 

 Satuan ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah prosentase 

kemunculan scene yang mengandung unsur persuasi politik pada setiap scene 

dalam film The Iron Lady. 

H.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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 DVD Film The Iron Lady. Kemudian data di 

pilah- pilah dan dimasukkan kedalam kategorisasi yang telah di tetapkan dengan 

melakukan pengamatan dengan cara menggunakan lembar koding yang dibuat 

berdasarkan kategori yang ada dalam adegan yang ada dialam film tersebut. 



Untuk mengetahui pengkategorisasian, nantinya akan dibuat lembar coding 

seperti contoh berikut : 

Tabel 1.1 

Contoh Lembar Koding “Persuasi Politik Dalam Film The Iron Lady” 

Scene 

Fear  

Appeal 

 

Emmotional Appeal 

 

Reward 

Appeal 

Humoris 

Appeal 

a b c d E f g h i j 

1           

2           

3           

4           

5           

(dst)           

Sumber: Data diolah peneliti. 

Keterangan : 

a. Kekuasaan 

b. Ancaman 

c. Agama  

d. Etnis 

e. Kesenjangan ekonomi  

f. Diskriminasi kaum minoritas 

g. Janji / Iming – iming  

h. Hadiah 

i. Pertunjukan 

j. Intermeso 

H.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik analisis distribusi frekuensi. Alat analisis ini digunakan dengan tujuan 

untuk mengetahui frekuensi kemunculan masing – masing kategori. Dalam 



penerapannya, data berupa setiap isi politik yang terdapat dalam Film The Iron 

Lady dimasukkan ke dalam kategorisasi yang telah ditetapkan. Data tersebut 

kemudian dianalisis menggunakan alat distribusi frekuensi untuk mengetahui 

frekuensi kemuculan dari setiap kategori tema penelitian. 

H.6. Uji Reliabilitas 

Dalam uji reliabilitas kategori, penulis menggunakan sistem koding, dimana 

penulis dibantu oleh koder guna mengukur ketepatan penilaian penulis terhadap 

teknik persuasi komunikasi politik yang terkandung dalam tiap scene pada film 

The Iron Lady. Sistem ini dirasa penulis paling tepat karena untuk melakukan 

sebuah analisis dalam scene film, diperlukan pemikiran subyektif, dan untuk 

menyamakan perspektif subyektifitas tersebut, diperlukan sebuah pembanding. 

Dengan demikian hasil pemikiran penulis dibandingkan dengan hasil pemikiran 

individu lain yang berkompeten, dimana apabila hasil kesepakatan yang 

ditemukan mencapai 70% -80%, maka berarti hasil penelitian penulis reliabel dan 

valid. 

Untuk menguji reliabilitas, penelitian ini dibantu oleh dua orang koder 

(orang yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Pengujian 

reliabilitas dilakukan terhadap kategori yang digunakan dalam penelitian. Hal ini 

untuk mengetahui apakah kategori atau indikator yang digunakan sudah reliable 

atau belum. Pada dua orang koder yang telah dipilih diberikan definisi struktur 

kategori, unit analisis, bahan yang akan dikoding (Scene dalam film The Iron 

Lady) dan tabel kerja koding. Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator 

dan unit analisis yang telah ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan 

memberikan tanda (kode) pada tabel koding. Hasil pengkodingan dari dua orang 

koder dalam tabel kerja koding dikumpulkan dan dihitung secara statistik. 



Dua orang koder tersebut harus memiliki kredibilitas dalam audio visual 

yang akan diberikan oleh peneliti kepada koder tersebut. Koder tersebut dapat 

mengerti tentang audio visual dan dapat memahami isi film tersebut. Mengerti 

dalam hal ini, adalah yang bersangkutan bisa menilai tentang unsur-unsur audio 

visual yang ada, baik verbal maupun non verbal yang ada di film tersebut. Selain 

itu, koder mampu beraktifitas maupun berkecimpung dalam dunia film dan selalu 

mengikuti perkembangan film secara up to date dapat dibuktikan dengan 

keaktifannya berorganisasi tentang perfilman lokal atau pun menghasilkan suatu 

karya perfilman yang dianggap layak untuk dipublikasikan. 

Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang diisyaratkan, maka perlu 

dilakukan pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, memberikan pengertian 

dan pelatihan terhadap koder. Reliabilitas antar koder dapat di hitung dengan 

formula yang dibuat Holsty (1969), yang digunakan untuk menentukan 

reliabilitas data nominal. 

Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penilaian para koder peneliti 

menggunakan rumus Holsty sebagai berikut: 

                                                2M 

                                          C.R =  

                           N1 + N2 

Keterangan : 

CR           =  Coefisien Reliability 

M            =  Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkoding dan periset 

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

 



Dari hasil Coeficient Reability, Observed Agrement (persetujuan yang 

diperoleh dari penelitian), kemudian untuk memperkuat hasil uji realibilitas, 

tentunya dengan persetujuan koder, hasil yang diperoleh dari rumus diatas 

kemudian dihitung kembali dengan menggunakan rumus Scoot, sebagai berikut: 

Pi = % observed agreement - % expected agreement 

1 - % expected agreement 

 

 

Keterangan : 

Pi                             = Nilai keterhandalan 

Observed Agreement  = Nilai pernyataan yang disetujui antar  pengkode    yaitu 

nilai C.R 

Expected Agreement  = Persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategori yang 

sama nilai matematisnya, dinyatakan dalam jumlah hasil 

pengukuran dari proposi seluruh kajian. 

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan dua koder lain. Masing-masing koder 

diberikan kategorisasi yang sama dengan yang dilakukan peneliti. Kemudian dari 

hasil tersebut dihitung dengan rumus diatas. Menurut studi yang dilakukan oleh 

Laswell, menunjukkan bahwa hasil yang mempunyai kesesuaian sebanyak 70 

sampai 80 persen antara atau kalangan pengkoding, maka dapat diterima sebagai 

data yang serasi dan dapat dipercaya. (Bungin, 2001:160). 

 


