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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Film merupakan salah satu jenis media komunikasi elektronik yang 

disadari mampu menjadi media yang efektif dalam mempersuasi penonton. 

Penyampaian informasi/pesan melalui media film merupakan salah satu cara yang 

cukup efektif, film merupakan alat penyebar informasi yang paling mudah 

ditangkap oleh masyarakat. Cerita yang ditayangkan lewat film dapat berbentuk 

fiksi atau non fiksi. Lewat film, informasi dapat dikonsumsi dengan lebih 

mendalam karena film merupakan suatu media audio visual. Media ini digemari 

banyak orang karena dapat dijadikan sebagai hiburan dan penyalur hobi. Film 

sebagai produk kreativitas manusia dan ekspresi estetisnya tak bisa dipisahkan 

dari konteks masyarakat yang memproduksi dan mengonsumsinya. Film 

mencerminkan kode-kode budaya dari masyarakat tempat film itu diproduksi.  

Dalam perkembangannya, film tidak hanya dijadikan sebagai media 

hiburan semata, tetapi juga digunakan sebagai alat propaganda, terutama 

menyangkut tujuan sosial atau nasional. Berdasarkan pada pencapaiannya yang 

menggambarkan realitas, film dapat memberikan imbas secara emosional dan 

popularitas. Karena film mempunyai pengaruh besar terhadap jiwa manusia.  

Pesatnya perkembangan teknologi dan konsep perfilman sekarang ini disadari 

atau tidak telah menjadikannya objek penelitian yang menarik. Selain berfungsi 

sebagai media massa yang menjadi bagian dari komunikasi massa, film juga 

mengandung pesan-pesan propaganda, salah satunya propaganda politik. 
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Film-film propaganda dapat dikemas dalam berbagai cara, tetapi yang 

paling sering produksi gaya dokumenter atau skenario fiksi, yang diproduksi 

untuk meyakinkan pemirsanya pada sudut pandang politik tertentu atau 

mempengaruhi pendapat atau perilaku penonton, sering dengan menyajikan 

konten subjektif yang mungkin secara sengaja menyesatkan. Film propaganda 

politik yang terkandung dalam film The Interview ini memicu ketegangan antara 

Amerika Serikat dan Korea Utara, dan menjadi film kontroversial karena 

menyajikan carita tentang pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong-un. Film ini 

dirilis pada akhir tahun 2014 lalu dan tayang di bioskop Amerika pada tanggal 25 

Desember 2014. Film karya Seth Rogen ini menjadi perbincangan hangat akhir-

akhir ini dan dicari banyak orang. Beredarnya film The Interview menumbulkan 

konflik antara Amerika Serikat dan Korea Utara. 

Media online dari ‘hiburan.metrotvnews.com’ memberitakan Amerika 

Serikat sebelumnya menuduh Korea Utara berada di balik kasus peretasan atas 

Sony Pictures Entertaiment. Presiden Amerika Serikat Barack Obama, rupanya 

akan memberikan teguran terhadap Korea Utara. Pemimpin Amerika Serikat itu 

mengumumkan akan memberikan sanksi kepada Korea Utara terkait serangan 

cyber crime atas Sony Pictures Entertainment. 

Serangan peretas yang melumpuhkan Sony Pictures Entertainment 

beberapa waktu lalu itu, ditujukan untuk mendesak Sony membatalkan pemutaran 

film komedi The Interview. Film yang dibintangi Seth Rogen dan James Franco 

ini, menampilkan adegan seorang wartawan yang ditugaskan untuk membunuh 

pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. 

Terkait insiden tersebut, juru bicara gedung putih menegaskan jika mereka 
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menganggap serangan yang dilakukan oleh Korea Utara ini adalah masalah serius. 

Serangan yang terjadi tahun lalu ini mengakibatkan kebocoran email pribadi, 

daftar selebriti serta film yang belum dirilis. Selain merusak keuangan perusahaan 

Amerika Serikat, insiden ini juga mengancam kebebasan berekspresi seniman dan 

individu lain. Sanksi yang dijatuhkan berupa pelarangan menggunakan sistem 

keuangan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Amerika juga dilarang menjalin kerja 

sama dengan mereka. 

Orang nomor satu di Amerika Serikat ini juga mengungkapkan dalam 

konferensi pers Desember 2014 lalu, perihal akan dibatalkannya peluncuran film 

The Interview. Meski sempat membantah pihaknya terkait serangan terhadap 

Sony, Korea Utara mengaku senang atas dibatalkannya perilisan The Interview 

yang melibatkan pemimpin mereka. 

Dalam kasus yang sama, Korea Utara sendiri telah membantah melakukan 

serangan melalui dunia maya terhadap Sony, walaupun mereka mendukung upaya 

peretasan itu dan mengecam film The Interview. Kim Jong-un selaku pemimpin 

Negara Korea Utara memberikan serangan kata-kata dengan mengatakan 

perubahan sikap Sony ini atas campur tangan Presiden Amerika Serikat dan 

mengatakan “Obama selalu sembrono ketika berbicara dan bertindak seperti 

monyet di hutan tropis”. 

Dari pemberitaan media online lainnya yang peneliti baca dari 

‘kapanlagi.com’ mengatakan bahwa ada seorang aktifis dari Korea Selatan 

berencana untuk menyebarkan 100.000 DVD dan USB berisikan film The 

Interview lengkap dengan subtitle Korea melalui balon ke Korea Utara dengan 

harapan kediktatoran yang ada di Korea Utara akan berakhir. 
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 Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

menggunakan analisis isi. Dimana menurut Budd dalam Kriyantono (2009:230), 

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 terpilih. Dengan demikian, 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Teknik 

Propaganda Politik Dalam Film Action Komedi (Analisis Isi Pada Film The 

Interview Karya Seth Rogen Tahun 2014). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah “Berapa banyak kemunculan teknik propaganda politik yang 

terkandung dalam film The Interview karya Seth Rogen?” 

 

C. Tujuan Penelitia 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui banyaknya kemunculan teknik propaganda politik yang 

terkandung dalam film The Interview karya Seth Rogen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Akademik 

Hasil penelitian ini diharapakan bermanfaat dan dapat menambah 

wawasan bagi peneliti serta menambah referensi dan informasi bagi peneliti-
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peneliti lain yang khususnya pada mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam bidang 

Komunikasi Politik. 

D.2. Praktis 

Dapat digunakan menjadi bahan evaluasi tentang propaganda yang 

terkandung pada film tersebut agar para penonton dapat lebih berhati-hati lagi 

dalam menangkap isi sebuah film. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Pengertian Komunikasi Politik 

 Komunikasi politik dapat dipahami menurut berbagai cara. Menurut 

McQuail (1991) misalnya, mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan 

semua proses penyampaian informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, 

keyakinan-keyakinan dan seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua 

yang dilakukan oleh para partisipan dalam konteks kegiatan politik yang lebih 

bersifat melembaga (Pawito, 2009:2). 

 Sejalan dengan McQuail, Meadow (1980) memberikan penegasan bahwa 

istilah komunikasi politik merujuk pada segala bentuk pertukaran simbol atau 

pesan yang sampai tingkat tertentu dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya 

sistem politik. Definisi ini memberikan penekanan pada hubungan timbal balik 

antara komunikasi politik dengan sistem politik. Komunikasi dipengaruhi dan 

mempengaruhi sistem politik. 

 Dalam setiap realitas kehidupan politik pasti terjadi komunikasi politik. 

Komunikasi ini tidak hanya tampil dalam bentuk aksi-aksi protes menuntut hak 

yang terampas ataupun menyuarakan aspirasi. Kehidupan politik meniscayakan 
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adanya rapat, pidato, kampanye, kontak antar lembaga, debat dalam sidang 

parlemen, perundingan, ataupun negosiasi. Semua ini adalah bentuk-bentuk 

komunikasi politik. Media massa, dalam situasi normal melakukan liputan 

terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dan kemudian menginformasikan kepada 

publik dengan frame-frame tertentu. Masyarakat umum, elit politik, maupun 

kalangan pemerintah kemudian memperoleh informasi dari media massa 

mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat, peristiwa-

peristiwa, atau isu-isu penting, setidaknya sampai tingkat tertentu. Dari sini 

muncullah berbagai pendapat, penilaian, persepsi, dan sikap mengenai peristiwa-

peristiwa serta tanggapan terhadapnya. 

 Dalam buku yang sama, secara umum komunikasi politik dipandang 

sebagai proses. Komunikasi politik merupakan kegiatan yang terus-menerus 

berlangsung. Artinya, apa yang terjadi sekarang sebenarnya merupakan kelanjutan 

dari apa yang terjadi sebelumnya dan semua akan disambung dengan apa yang 

terjadi di waktu yang akan datang. Sebagai suatu proses, komunikasi politik dapat 

dipahami dengan melibatkan setidaknya lima unsur, yaitu: 

a. Pelibat (aktor atau partisipan) 

 Pelibat atau aktor komunikasi politik adalah semua pihak yang terlibat 

atau mengambil peran dalam proses penyampaian dan penerima pesan. Aktor 

komunikasi politik dapat berupa perorangan atau individu, kelompok, organisasi, 

lembaga, ataupun pemerintah. 
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b. Pesan 

 Suatu komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi politik apabila 

pesan yang saling dipertukarkan  di antara partisipan, setidaknya sampai tingkat 

tertentu, memiliki signifikasi dengan politik. 

c. Saluran 

 Saluran komunikasi politik dapat diibaratkan seperti jaringan pembuluh 

yang harus dipilih oleh seorang dokter ketika hendak memasukkan obat atau 

vaksin ke dalam sistem tubuh  seorang pasien. Dalam komunikasi politik, 

kebijakan-kebijakan disebarluaskan kepada politik, tuntutan-tuntutan, dan 

aspirasi-aspirasi dirumuskan dan kemudian disampaikan, serta pendapat atau 

sikap-sikap dibentuk dan disuarakan. 

 Media massa adalah saluran komunikasi politik yang sangat luas 

digunakan dan karenanya juga sangat berperan. Media massa hadir pada setiap 

peristiwa penting, mengamati, mencatat dan merekam, dan  kemudian 

melaporkannya kepada publik dengan frame atau sudut pandang tertentu. 

d. Situasi atau Konteks 

 Situasi atau konteks komunikasi politik adalah keadaan dan 

kecenderungan lingkungan yang melingkupi proses komunikasi politik. Dalam 

arti luas, yang dimaksudkan dengan situasi atau konteks pada dasarnya adalah 

sistem politik di mana komunikasi politik berlangsung dengan segala 

keterkaitannya dengan nilai-nilai baik filsafat, ideologi, sejarah, ataupun budaya. 

Dengan kata lain, komunikasi politik berlangsung dalam konteks sistem politik 

tertentu dengan segala aturan main serta tata nilai dan norma-norma yang berlaku 
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pada suatu masyarakat atau bangsa yang mungkin berbeda dengan sistem politik 

masyarakat atau bangsa lain. 

e. Pengaruh atau Efek 

 Dalam situasi normal, komunikasi politik berproses dalam suatu sistem 

politik yang mapan. Pertukaran tanda-tanda pesan terjadi di antara para aktor atau 

partisipan. Dalam situasi ini, terjadi penyampaian pesan-pesan yang memiliki 

signifikasi dengan politik. Pesan-pesan ini kemudian direspon oleh pihak-pihak 

terkait, atau setidaknya yang memiliki kepentingan. Dari sinilah terjadi pengaruh 

tertentu. Pengaruh di sini mungkin berupa perubahan situasi yang sama 

sebagaimana dikehendaki oleh pelopor pesan, tidak terjadi perubahan apa-apa, 

dan mungkin dapat berupa situasi lebih buruk lagi. 

 

E.2. Pengertian Komunikasi Propaganda 

Nurudin (2001) dalam bukunya Komunikasi Propaganda mengartikan 

propaganda merupakan kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok tertentu 

untuk proses mempengaruhi pihak lain dengan tidak mengindahkan etika, moral, 

aturan, nilai, norma, dan lain-lain guna memenangkan tujuan yang akan dicapai 

tersebut.  

Dalam buku yang sama, Nurudin mengidentifikasikan enam komponen 

yang terdapat dalam propaganda, yaitu: 

Pertama, dalam propaganda selalu ada pihak yang dengan sengaja melakukan 

proses penyebaran pesan untuk mengubah sikap dan tingkah laku sasaran 

propaganda. Pelaku penyebar pesan dalam propaganda disebut propagandis. 
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Kedua, propaganda dilakukan secara terus-menerus. Hal ini berbeda dengan 

kampanye yang umumnya dilakukan secara temporer. 

Ketiga, dalam propaganda terdapat proses penyampaian ide, kepercayaan, atau 

bahkan doktrin. 

Keempat, dalam propaganda memiliki tujuan untuk mengubah pendapat, sikap, 

dan tingkah laku individu atau kelompok lain. 

Kelima, propaganda adalah usaha sadar, sebuah cara yang sistematis, prosedural, 

dan terencana dengan matang. 

Keenam, untuk mencapai tujuannya, propaganda biasanya menggunakan media 

yang tepat, terutama media massa. 

Jowet dan O’Donnell mendefinisikan propaganda sebagai sebuah usaha 

yang terencana dan sistematik untuk mencoba membentuk persepsi, memanipulasi 

kognisi, dan mengarahkan perilaku sesuai dengan keinginan pelaku propaganda 

(Jowwet dan O'donnel, 2006:7). “Terencana“ berarti setiap usaha propaganda 

selalu direncanakan jauh-jauh hari dengan cara mempelajari dan memilih strategi 

yang paling efektif terkait ideologi yang akan diusung serta mempertahankan 

posisi yang menguntungkan, sedangkan "sistematik" mempunyai arti tepat sasaran 

dan terorganisir. 

 

E.3. Pengertian Komunikasi Massa 

 Banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan para 

ahli komunikasi. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya. Namun, 

dari sekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi satu sama 

lain. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 
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(media cetak dan elektronik). Sebab awal perkembangannya saja, komunikasi 

berasal dari  pengembangan kata media of mass communication (media 

komunikasi massa). Media massa atau saluran yang dihasilkan oleh teknologi 

modern. Hal ini perlu ditekankan sebab ada media yang bukan media massa yakni 

media tradisional seperti kentongan, angklung, gamelan, dan lain-lain. Jelas media 

massa menunjuk pada hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam 

komunikasi massa (Nurudin, 2007:3-4). 

 Ada satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan Michael W. 

Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) akan semakin memperjelas apa itu 

komunikasi massa. Menurut mereka sesuatu bisa didefinisikan sebagai 

Komunikasi Massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut (Nurudin 2007:8): 

a. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada 

khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media 

modern pula antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan 

di antara media tersebut. 

b. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagai pengertian dengan jutaan orang 

yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Bahkan pengirim 

dan penerima pesan tidak saling mengenal satu sama lain. 

c. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikanmilik publik. 

d. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi organisasi formal 

seperti jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, 
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komunikatornya tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini 

pun biasanya berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi suka rela 

atau nirlaba. 

e. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Artinya, pesan-pesan yang 

disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam 

lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini berbeda 

dengan komunikasi antarpribadi, kelompok atau publik di mana yang 

mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam 

komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan 

yang disiarkan. Contohnya adalah seseorang reporter, editor film, penjaga 

rubrik, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai 

gatekeeper. 

f. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, 

dalam komunikasi antarpersonal. Dalam komunikasi ini umpan balik 

langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar 

tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda. 

Dijelaskan oleh Harrold D. Lasswell dalam Wiryanto (2000:2), 

komunikasi massa terdiri dari unsur-unsur (source), pesan (message), saluran 

(receiver), serta efek (effect). Guna memahami komunikasi massa, kita harus 

mengerti unsur-unsur itu yang diformulasikan olehnya dalam bentuk pertanyaan, 

who says what in wich channel to whom and with what effect? 
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1. Unsur Who (sumber atau komunikator) 

Sumber utama dalam komunikasi massa adalah lembaga, organisasi atau 

orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi 

(institutionalized person). Yang dimaksud dengan lembaga atau organisasi 

adalah perusahaan surat kabar, stasiun televisi atau radio, studio film, 

penerbit buku atau majalah. Sebaliknya, yang dimaksud dengan 

institutionalized person adalah orang seperti redaktur surat kabar yang 

melalui tajuk rencana menyatakan pendapatnya dengan fasilitas lembaga. 

Oleh karena itu, ia memiliki kelebihan dalam suara atau wibawa 

dibandingkan dengan berbicara tanpa fasilitas organisasi. 

2. Unsur Says What (pesan) 

Organisasi memiliki ratio keluaran yang tinggi atas masukkannya, maka 

organisasi sanggup melakukan encode ribuan atau jutaan pesan-pesan 

yang sama pada saat yang bersamaan. Jadi, pesan-pesan komunikasi massa 

dapat diproduksi dengan jumlah yang sangat besar dan dapat menjangkau 

audience yang sangat banyak jumlahnya. Charles Wright (1997) 

memberikan karakteristik komunikasi massa sebagai berikut: 

a. Publicly adalah pesan-pesan komunikasi massa bersifat terbuka 

untuk umum atau publik. 

b. Rapid adalah pesan-pesan komunikasi massa yang dirancang untuk 

mencapai audience yang luas dalam waktu singkat dan serempak. 

c. Transient adalah pesan-pesan komunikasi massa pada umumnya 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan segera, dikonsumsi “sekali 

pakai” dan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat permanen. 
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Dengan demikian, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang 

bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah 

ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu 

menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. 

Disisi lain, Denis McQuail (2011:92) juga menambahkan peranan media 

massa dalam komunikasi massa yaitu: 

a. Sebagai jendela peristiwa dan pengalaman yang memperluas pandangan 

kita untuk melihat apa yang telah terjadi, tanpa gangguan dari pihak lain. 

b. Sebagai cermin peristiwa di masyarakat dan dan dunia yang melibatkan 

cerminan akurat, walaupun sudut pandang dan arah cermin ditentukan 

oleh orang lain dan kita tidak bebas memilih apa yang kita inginkan. 

c. Sebagai penyaring, palang pintu, atau portal yang bertindak memilih 

bagian pengalaman untuk perhatian khusus dan menutup pandangan dan 

suara lain, baik sengaja maupun tidak. 

d. Sebagai petunjuk, pemandu, dan penerjemah menunjukkan arah dan 

memberikan makna apa yang membingungkan atau tidak utuh. 

e. Sebagai forum atau pijakan presentasi informasi dan ide kepada khalayak, 

seringkali dengan kemungkinan adanya  respond an umpan balik. 

f. Sebagai kontributor yang meneruskan dan membuat informasi tidak 

tersedia bagi semua orang. 

g. Sebagai pembicaraan atau partner yang memiliki informasi dalam 

percakapan yang merespon pertanyaan dalam cara interaktif semu. 
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 Media massa mengalami perkembangan dalam mengikuti zaman saat ini 

dan macam-macam bentuk media massa kian beragam, seperti: 

a. Buku 

Produksi buku massal, yang pertama kali dilakukan pada pertengahan 

1400-an, telah mengubah sejarah manusia dengan mempercepat 

pertukaran ide dan informasi antarmanusia. Buku adalah wahana utama 

untuk mengajarkan nilai-nilai sosial kepada generasi baru dan sarana 

utama bagi generasi baru untuk mempelajari dari generasi lama (Vivian, 

2008:40). 

b. Koran 

Koran adalah medium massa utama bagi orang untuk memperoleh berita. 

Disebagian besar kota, tak ada sumber berita yang bisa menyamai 

keluasan dan kedalaman liputan berita Koran. Ini memperkuat popularitas 

dan pengaruh Koran (Vivian, 2008:71). 

c. Majalah 

Di kalangan kaum elit, menurut Wilson (1989) kehadiran majalah sejak 

tahun 1704 di Inggris mulai dengan terbitnya majalah-majalah seperti 

Review, Tatler, Spectator, semuanya terbit di London (Winarni, 2003:26). 

d. Radio 

Radio telah menjadi medium massa yang ada dimana-mana, tersedia di 

semua tempat, dan disepanjang waktu. Kehadiran radio bersamaan dengan 

munculnya film sekitar tahun 1888, ketika Henrich Hertz pada mulanya 

mentransmisikan aliran melalui gelombang udara (Winarni, 2003:33). 
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e. Televisi 

Televisi sebagai sebuah institusi juga tidak lain hasil manusia berpikir dan 

penontonnya juga manusia. “Organisasi” televisi itu tidak lain kumpulan 

orang yang bekerjasama satu sama lain untuk memproduksi siaran 

(Nurudin, 2007:16). 

f. Internet 

Internet adalah kumpulan komunitas komputer antar satu wilayah dan 

wilayah lainnya di seluruh dunia, saling terhubung dan saling 

berkomunikasi yang diatur oleh protokol. Dengan kata lain, internet adalah 

salah satu media komunikasi berupa data, dilakukan umumnya secara 

tertulis atau melalui audio video, tanpa perlu dilakukan secara bersamaan 

antara pengirim dan penerima (Applinet, 2013:2). 

g. Film 

Film dan televisi memiliki beberapa kesamaan, terutama sifatnya yang 

audio visual, tetapi dalam prosesnya penyampaian pada khalayak dan 

proses produksinya agak sedikit berbeda (Ardianto, 2007:3). 

 

E.4. Film Sebagai Komunikasi Massa 

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 yang dengan yang 

mampu menjangkau wilayah masyarakat di mana pun. Ada banyak juga definisi 

komunikasi massa pada dasarnya misalnya menurut Bittner, komunikasi massa 
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adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah khalayak 

besar (Winarni, 2003:5). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi 

massa itu harus mengunakan media massa. 

 Massa dalam komunikasi massa itu lebih mengacu kepada penerima pesan 

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 dalam waktu yang sama. Massa juga 

dapat dilihat sebagai ‘meliput semua lapisan masyarakat’ atau ‘khalayak ramai’ 

dalam berbagai tingkat umur, pendidikan, keyakinan, dan status sosial. Tetapi 

pada dasarnya komunikasi massa adalah berkomunikasi dengan menggunakan 

media massa. Pada umumnya, proses komunikasi massa tidak menghasilkan 

umpan balik yang langsung, tetapi tertunda dalam waktu yang relatif. Ada ciri-ciri 

komunikasi massa, yaitu (Nurudin, 2007:1): 

a. Komunikator Dalam Komunikasi Massa Melembaga. 

Komunikasi massa adalah suatu organisasi yang kompleks, memerlukan 

biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 

b. Komunikasi Dalam Komunikasi Massa Sifatnya Heterogen. 

Komunikan dalam komunikasi massa itu sifatnya beragam dan artinya 

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

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

dalam komunikasi massa itu mempunyai susunan komposisi atau susunan 

yang beragam. 
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c. Pesannya Bersifat Umum. 

Pesan dalam komunikasi massa itu bersifat umum, setiap orang boleh 

mengetahui pesan – pesan komunikasi massa dalam media. 

d. 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. 

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

Dalam komunikasi massa ada keserempakan dalam proses penyebarannya, 

serempak berarti khalayak bisa menerima pesan dari media massa itu 

secara bersamaan. 

f. 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 
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komunikator, dalam hal ini komunikator adalah sutradara. Bagaimana pesan 

diekspresikan melalui gambar, dialog suara, warna, dan sudut pengambilan serta 

musik oleh sutradara, bagaimana adegan-adegan dirangkai satu sama lain berserta 

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 budaya (Baksin, 2003:2). 

 Ini menunjukkan bahwa kepentingan komersial justru menjadi imperatif 

atau komando bagi isi film agar memperhitungkan khalayaknya sehingga dapat 

diterima secara luas. 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, dan 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. Film merupakan obyek yang 

potensial untuk dikaji khususnya dalam rangka komunikasi massa yang syarat 

dengan muatan pesan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. 

 

E.5. Unsur Pesan dalam Film Komedi 

 Salah satu komponen komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam 

dalam penelitian ini adalah komponen pesan. Pesan merupakan salah satu 
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komponen dalam komunikasi 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 indicator bagi keberhasilan aktivitas komunikan. 

 Pada umumnya, komunikasi berlangsung menggunakan bahasa, 

mengingat bahasa mampu membawa 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 tujuannya sekedar 

menghibur, memberi penerangan atau mungkin kedua-duanya. Ada juga yang 

ingin memasukkan dogma-dogma tertentu sekaligus mengajarkan kepada 

khalayak. 

 Film komedi merupakan salah satu genre film yang muncul di negara 

penghasil film manapun juga, terutama di Amerika. Film komedi mengutamakan 

tontonan yang membuat penonton tersenyum, atau bahkan tertawa terbahak-

bahak. Film komedi berbeda dengan lawakan, karena film komedi tidak harus 

dimainkan oleh pelawak, tetapi pemain biasa pun bisa memerankan tokoh yang 

lucu (Baksin, 2003). 
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E.6. Film Sebagai Media Propaganda Politik 

Pengertian komunikasi massa terutama dipengaruhi oleh kemampuan dari 

media massa sendiri untuk membuat produksi massal dan jangkauan terhadap 

khalayak dalam jumlah yang besar dalam satu waktu yang bersamaan. McQuail 

menjelaskan bahwa Film sebagai sebuah medium mempunyai kemampuan untuk 

menjangkau sekian banyak orang dalam waktu yang cepat dan kemampuannya 

memanipulasi kenyataan yang tampak dalam pesan fotografis tanpa kehilangan 

kredibilitas merupakan salah satu kekuatan terbesarnya (McQuail,1991:14).  

Seperti layaknya media masa lainnya, dalam sebuah film terdapat pesan- 

pesan dan informasi, dan salah satu kekuatan utama dari film adalah pesan-pesan 

dalam sebuah film biasanya tersembunyi dibalik asumsi dasar bahwa film adalah 

suatu hiburan. Saat seseorang menonton film, kebanyakan dari mereka berharap 

untuk menyaksikan sebuah hiburan. Pesan-pesan propaganda sering bersembunyi 

dibalik hal ini, oleh karena itu, audiens sering kali tidak menyadari bahwa mereka 

sedang mendengarkan pesan-pesan propaganda (Jowwet dan O'Donnel, 

2006:107).  

 Jacques Ellul menyarankan suatu tipologi propaganda yang lebih 

kompleks, yaitu (Dan Nimmo, 2001:126): 

a. Propaganda Politik dan Propaganda Sosiologi. 

Propaganda politik melibatkan usaha-usaha pemerintah, partai, atau 

golongan yang berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis. Ia 

beroperasi melalui imbauan-imbauan khas berjangka pendek. 

Propaganda sosiologi kurang kentara, lebih berjangka panjang. Melalui 

propaganda ini orang disuntik dengan suatu cara hidup seperti 
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berangsur-angsur merembes ke dalam lembaga-lembaga ekonomi, 

sosial, dan politik. 

b. Propaganda Agitasi dan Propaganda Integrasi. 

Propaganda agitasi berusaha agar orang-orang bersedia memberikan 

pengorbanan yang besar bagi tujuan yang langsung, mengorbankan 

jiwa mereka dalam usaha mewujudkan cita-cita dalam tahap-tahap 

yang merupakan suatu rangkaian tujuan demi tujuan. Melalui agitasi, 

para pemimpin mempertahankan kegairahan para penganutnya dengan 

memperoleh suatu kemenangan yang khas, kemudia memberi peluang 

untuk bernafas, diikuti oleh usaha yang lain lagi dalam serangkaian 

tujuan. 

Propaganda integrasi menggalang kesesuaian di dalam mengejar 

tujuan-tujuan jangka panjang. Melalui propaganda ini orang-orang 

mengabdikan diri mereka kepada tujuan-tujuan yang mungkin tidak 

akan terwujud dalam waktu bertahun-tahun, bahkan selama mereka 

hidup. 

c. Propaganda Vertikal dan Propaganda Horizontal. 

Propaganda vertikal adalah satu kepada banyak dan terutama 

mengandalkan media massa bagi penyebaran imbauannya. 

Propaganda horizontal bekerja lebih di antara keanggotaan kelompok 

ketimbang dari pemimpin kepada kelompok, lebih banyak melalui 

komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi daripada melalui 

komunikasi massa. 
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 Sebagai hasil dari pengamatan, Institute of Propaganda Analysis (IOPA) 

telah menggolongkan interaksi sosial kedalam 7 cara yang dapat atau biasa 

dilakukan oleh propagandis, yaitu (Sunarjo, 1982:34): 

a. Name-calling. Pemberian julukan atau sebutan dalam arti yang buruk 

dengan maksud menurunkan derajat nama seseorang atau prestise suatu 

ide di muka umum. 

b. Glittering Generalities. Teknik dimana pihak propagandis 

mengidentifikasikan dirinya dan menonjolkan gagasannya dengan segala 

sesuatu yang serba luhur dan agung.  

c. Transfer. Ciri-ciri kegiatan propaganda yang menggunakan teknik 

pemakaian pengaruh dari tokoh atau pihak atau suatu hal yang memiliki 

wibawa atau pengaruh di lingkungan tertentu, dengan maksud menarik 

keuntungan-keuntungan psikologis dari pengaruh tersebut. 

d. Testimonials. Teknik yang menggunakan nama orang atau kelompok 

terkemuka yang mempunyai otoritas dan prestise sosial tinggi dalam 

menyodorkan atau meyakinkan suatu hal dengan jalan mengeluarkan 

pernyataan.  

e. Plain Folks. Teknik propaganda dengan jalan memberi identifikasi 

terhadap ide, calon pemilih, atau hal apa pun yang dipropagandakan 

sebagai milik rakyat atau demi kepentingan bersama.  

f. Card Stacking. Teknik propaganda dengan jalan menonjolkan hal-hal yang 

dianggap baik saja atau sesuai dengan keinginan propagandis, sehingga 

hanya satu sisi saja yang ditonjolkan dan kelihatan.  
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g. Bandwagon. Dilakukan dengan cara membesar-besarkan suatu hal, 

biasanya kesuksesan dan keberhasilan yang telah dicapai, dengan tujuan 

untuk menarik simpatisan yang lebih banyak lagi. 

 

Berdasarkan sumber dan akurasi dari informasi didalamnya, Jowwet dan 

O'donnel (2006:16-20) menjabarkan bahwa pesan propaganda dibagi menjadi 3 

bentuk yaitu :  

1. Propaganda Putih (White Propaganda). 

Bila sumber informasi dapat di identifikasikan dengan benar, dan informasi dalam 

pesan-pesannya cenderung akurat.  

2. Propaganda Hitam (Black Propaganda). 

Bila sumber informasi cenderung ditutup-tutupi, tersamar, atau diketahui 

menyebarkan kebohongan, terdapat fabrikasi (rekayasa) informasi, dan 

pengelabuan. 

3. Propaganda Abu-abu (Grey Propaganda). 

Propaganda Abu-abu berada diantara propaganda putih dan hitam. Sumber 

informasi bisa saja atau tidak bisa diidentifikasikan dengan benar, dan akurasi 

informasinya tidak dapat ditentukan kebenaran maupun kebohongannya.  

 

E.7. Struktur Kategori 

 Dr. Gaido Stample menyatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam menciptakan kategori. Kategori harus relevan, dengan tujuan study 

kategori-kategori hendaknya fungsional dan harus dapat di kendalikan (Flournoy, 
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1992:23). Dalam penelitian ini, yang menjadi acuan dasar penelitian kategori 

adalah: 

 

Tabel 1.1 
Kategorisasi Pesan Propaganda Politik dalam Film The Interview 

 

Kategori Sub Kategori 

Pemberian Julukan 
Negatif 

Berdasarkan fisik Name calling 

Kata-kata Ejekan Bermakna kasar 
Pengorbanan untuk kepentingan 
bersama / orang lain 

Heroisme 

Keberanian ditengah peperangan 
Tidak meninggalkan teman Tindak 

Kesetiakawanan Menolong teman 
Aspek kepahlawanan 

Glittering 
Generalities 

Kata-kata Kebajikan 
Aspek perubahan yang lebih 
baik 
Bendera Negara Transfer Simbol Negara / 

Organisasi Lambang Negara 
Perhatian terhadap rakyat Kepribadian yang Baik 
Simpati terhadap penderitaan / 
kesusahan orang lain 
Bermain / bergurau 
Menonton TV 
Berpesta 

Plain Folks 

Aktifitas Diluar 
Peperangan 

Beristirahat / santai 
Alasan perdamaian 
Alasan kemanusiaan 
Alasan memperoleh kekuasaan 

Alasan Keterlibatan 
dalam Perang 

Alasan membela Negara 
Membunuh 
Memukul 
Menembak 

Card Stacking 

Kekerasan dalam 
Perang 

Menyiksa 
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E.8. Penelitian Terdahulu Tentang Propaganda 

 Peninjauan kembali mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan tema penelitian ini digunakan untuk membantu dalam mengarahkan 

penelitian yang akan dilakukan. 

 Dessy Eka Prastiwi Cahyaningrum (2010) dengan judul “Komunikasi 

Propaganda dalam Film (Analisis Isi Teknik Propaganda dalam Film 

Valkyrie)” yang dalam skripsinya dapat disimpulkan bahwa memiliki beberapa 

persamaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian tentang film yang menggunakan 

teori-teori propaganda dengan metode analisis isi jenis kuantitatif deskriptif. 

Namun penelitian ini juga memiliki perbedaan diantaranya hal yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah film komedi dengan jenis fiksi sedangan penelitian terdahulu 

melakukan penelitian pada film yang berdasarkan kisah nyata pada masa Perang 

Dunia II. 

 

F. Metode Penelitian 

F.1. Pendekatan  Penelitian 

 Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis 

isi dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Stone dalam Klaus Krippendorff 

(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. Alasan peneliti 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 
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objektif dan sistematis. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui banyaknya 

kemunculan teknik propaganda politik yang terkandung dalam film The Interview 

karya Seth Rogen. 

 

F.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah film yang berjudul The Interview 

karya Seth Rogen pada tahun 2014, dengan total scene 120 yang berdurasi 112 

menit atau 6.728 detik. Ruang lingkup ini bertujuan agar membatasi obyek 

penelitian yang akan diteliti dan mempermudah  dalam pengelompokan kategori. 

 

F.3. Unit Analisis dan Satuan Ukur 

 Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah scene, dimana 

setiap scene (adegan) dalam film The Interview baik berupa akting atau dialog 

yang mengandung propaganda politik akan diambil dan kemudian dimasukkan 

dalam kategori yang telah ditentukan. Sedangkan satuan ukur dalam penelitian ini 

adalah durasi per detik kemunculan unsur audio dan visual yang memakai teknik 

propaganda politik dari kategori yang terdapat dalam tiap scene film The 

Interview karya Seth Rogen. 

 

F.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi 

yang merupakan teknik pengumpulan data  yang diperoleh dari literature-literatur, 

buku-buku, dan internet sebagai sumber data. Kemudian praktiknya untuk 

penelitian ini dilakukan pemutaran film yang sudah di download dengan judul The 
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Interview. Kemudian data di ambil dan dimasukkan kedalam kategorisasi yang 

telah ditetapkan dengan melakukan  pengamatan dengan cara menggunakan 

lembar koding yang dibuat berdasarkan kategori yang ada dalam adegan yang ada 

dialami film tersebut. 

 Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorisasian, maka akan dibuat 

lembar koding per kategori. Lembar koding adalah alat yang dipakai untuk 

menghitung atau mengukur aspek tertentu dari isi media. Tujuannya untuk 

memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari 

setiap variabel yang dikumpulkan datanya, selanjutnya data tersebut diisi oleh 

pengkoder yang telah ditentukan yang bertujuan untuk mencari tingkat 

kesepakatan antara pelaku koding. Contoh lembar koding sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2 
Lembar Koding 

 
TEKNIK PROPAGANDA POLITIK 

NC GG T PF CS 
SCENE 

a b a b a b a b a b 
1           
2           
3           
4           
5           

dst.           
 

Keterangan : 

 NC : Name Calling 

 GG : Glittering Generalities 

 T : Transfer 

 PF : Plain Folks 
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 CS : Card Stacking 

 a : Audio 

 b : Visual 

 Penilaian ke dalam lembar koding menggunakan tanda centang (√) untuk 

setiap scene yang mengandung unsur teknik propaganda politik pada audio dan 

visual. Sedangkan tanda garis (-) digunakan untuk memberikan penilaian bagi 

setiap scene yang tidak mengandung unsur teknik propaganda politik pada audio 

dan visual film The Interview. 

 

F.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 isi pesan propaganda politik yang terdapat 

dalam film The Interview dimasukkan ke dalam kategorisasi yang telah 

ditetapkan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan alat distribusi 

frekuensi untuk mengetahui banyaknya kemunculan pesan propaganda politik dari 

setiap kategori tema penelitian. 

 

F.6. Uji Reliabilitasi 

 Rumus untuk menghitung reliabilitas dari Holsti adalah sebagai berikut: 

2M 
CR = 

N1+N2 
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Keterangan : 

CR = Coefisien Reliability 

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh masing-masing coder 

N1 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 

N2 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 2 

 Dari hasil Coefisien Reliability, Observed Agreement (persetujuan yang 

diperoleh dari peneliti), 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: 

(% observed agreement - % expected agreement) 
Pi = 

(1 - % expected agreement) 

Keterangan : 

Pi   = Nilai keterhandalan (validitas) 

Observed agreement = Jumlah yang disetujui oleh pengkode yaitu C.R 

Expected agreement = Persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategorisasi, 

dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran dari proporsi keseluruhan, yaitu 

proposisi dari jumlah pesan yang dikuadratkan. 

	  


