
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perjuangan Palestine Liberation Organization (PLO) yang dipimpin oleh 

almarhum Yasser Arafat (1929-2004) untuk membebaskan tanah Palestina dari 

penjajahan Zionis Israel ikut menyeret Lebanon terlibat berkonflik dengan Israel. 

Pada 6 Juni 1982, Israel menginvasi wilayah Lebanon Selatan yang tujuannya 

adalah untuk menghancurkan basis-basis para pejuang PLO yang berada di 

Lebanon serta memperluas wilayahnya hingga Sungai Litani. Ariel Sharon yang 

kala itu menjadi panglima perang tertinggi ingin mewujudkan visi David Ben 

Gurion (pendiri partai Mapam dari kelompok buruh sekaligus tokoh Zionis yang 

mewarisi kepemimpinan Theodore Herzl di World Zionist Organization) tentang 

wilayah Israel yang “natural”1 yang terbentang mulai wilayah timur yakni dari 

Sungai Jordan di Palestina sampai ke utara di Sungai Litani, Lebanon.2 Invasi 

Israel ke Lebanon pada tahun 1982 tersebut melahirkan sebuah organisasi 

perlawanan bernama Hizbullah yang bertujuan mengakhiri pendudukan Zionis 

Israel di wilayah Lebanon.3 

1Cendekiawan Yahudi Dr. Israel Shahak menyebutkan bahwa sampai tahun 1993, Partai Likud 
menyetujui usulan Ariel Sharon agar Israel menentukan perbatasannya berdasarkan Bible. Bagi 
Zionis Maksimalis, wilayah Israel Raya (Eretz Yizrael) itu meliputi Palestina, Sinai, Jordan, Syria, 
Lebanon dan sebagian Turki. Lihat dalam Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The 
Weight of Three Thousand Years , London: Pluto Press, hlm. 2. 
2 Farid Gaban, Surya Kusuma, Alfian Hamzah, 2006, Apa dan Siapa Hizbullah & Nasrallah, 
Jakarta: Misbah, hlm. 53. 
3 Abdar Rahman Koya, 2006, Hizbullah Menentang Zionisme, Jakarta: Hikmah (PT. Mizan 
Publika), hlm.19-20. 
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Menghilangnya Musa Al-Shadr di Libya pada 31 Agustus 1978 secara 

misterius dalam lawatannya ke negara-negara Arab dalam rangka menggalang 

dukungan politik dari rekan-rekannya di kawasan Timur Tengah menimbulkan 

kekosongan kepemimpinan di Majelis Tinggi Syi’ah yang secara resmi didirikan 

Al-Shadr pada 1969 sebagai perwakilan kaum Syi’ah di Lebanon.4 Dimana 

kepemimpinan Majelis Tinggi Syi’ah akhirnya diambil alih oleh Abdul Amir 

Qublan, yang tadinya adalah wakil Musa Al-Shadr. Sementara tokoh-tokoh Syi’ah 

di Lebanon merujuk kepada salah seorang syeikh mereka, yaitu Sayyid 

Muhammad Husein Fadzlullah. Hal itu memicu perpecahan di tubuh gerakan 

Harakatul Amal (Afwaajul Muqaawamah Al-Lubnaaniyyah/ Gelombang 

Perlawanan Lebanon) yang merupakan sayap militer Majelis Tinggi Syi’ah yang 

didirikan oleh Musa Al-Shadr pada Juni 1975. 

Konflik internal tersebut melahirkan tiga kelompok baru yakni kelompok 

Kamil As’ad dan Nabih Berri yang merupakan Syi’ah sekuler yang ingin 

mengatur jalannya perjuangan tanpa merujuk pada kaidah-kaidah madzhab Itsna 

Asy’ariyah. Mereka tidak ingin terikat dengan tokoh-tokoh rujukan agama di luar 

Lebanon, mereka ingin menempuh jalur nasionalisme. Kelompok kedua di bawah 

pimpinan Hussein Al-Hussein dan Muhammad Mahdi Syam Ad-dien. Kelompok 

terakhir yang merupakan cikal bakal Hizbullah dipimpin oleh Sayyid Muhammad 

Hussein Fadzlullah dan Sayyid Hussein Al-Musawi yang tetap melanjutkan misi 

Musa Al-Shadr yakni ingin mendirikan basis Syi’ah di Lebanon dibawah naungan 

Pimpinan Revolusi Islam Iran Ayatullah Ruhullah Ali Khomeini. Konflik internal 

4 Husein Ja’far Al-Hadar, 2008, Anakku Dibunuh Israel, Legenda Imad Mugniyah: ‘Che Guevara’ 
Timur Tengah, Jakarta: Hikmah (PT. Mizan Publika), hlm. 144. 
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tersebut membawa sederet tokoh Syi’ah Amal yakni Ayatullah Sayyid 

Muhammad Husein Fadzlullah, Sayyid Hussein Al-Musawi, Sayyid Subhi 

Thufaili serta Sayyid Hassan Nasrallah untuk memisahkan diri secara resmi dan 

membentuk Hizbullah di Lebanon secara resmi pula pada tanggal 16 Febuari 

1985.5 

Lambat laun keberadaan Hizbullah dengan kekuatan militernya yang 

semakin kuat karena mendapat dukungan dari Iran, semakin menjadi hambatan 

bagi Israel untuk menguasai wilayah Lebanon Selatan khususnya dan wilayah 

Timur Tengah pada umumnya. Terlebih lagi secara resmi Hizbullah menjadi 

partai politik yang ikut serta pada pemilu Lebanon 1992 dan mampu 

menempatkan 8 wakilnya untuk menduduki Parlemen Lebanon. Hal ini 

merupakan bukti kepercayaan rakyat Lebanon terhadap Hizbullah atas nasib 

bangsa Lebanon dimasa depan yang sebagian besar mengalami trauma akibat 

agresi militer Israel yang telah menghancurkan gedung-gedung dan perumahan 

serta infrastruktur di wilayah mereka, bahkan mengakibatkan ribuan warga sipil 

Lebanon tewas yang sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.  

Konflik Hizbullah-Israel terus berlanjut hingga sekarang dan menjadi 

ajang kompetisi bagi berbagai negara yang memiliki kepentingan di kawasan 

Timur Tengah, terutama Amerika Serikat dan Iran. Dalam masa satu dasawarsa 

terakhir, puncak konflik terjadi pada pertengahan 2006 yang dipicu oleh 

penculikan dua tentara Israel (Ehud Goldwasser dan Eldad Regev) oleh anggota 

5Ibid., hlm. 146-147. 
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sayap militer Hizbullah di desa Zar’it Ztula, Israel Utara yang berbatasan dengan 

Lebanon Selatan.6 Hal itu mendorong Israel untuk melakukan serangan balasan 

dengan membombardir kawasan Lebanon Selatan dan mengakibatkan kerusakan 

infrastruktur sipil Lebanon yang nilai kerugiannya mencapai dua miliar dolar AS 

(sekitar Rp 18 triliun).7 

Dalam sebuah wawancara khusus dengan Kepala Biro Hubungan 

Internasional Hizbullah di Beirut, Ammar Mousawy menyatakan bahwa “Perang 

Juli 2006 yang menurut Israel untuk mengambil dua sandera (maksudnya dua 

tentara Israel yang waktu itu disandera Hizbullah) sasaran sebenarnya untuk 

menghancurkan Lebanon, dan kami yakin Amerika Serikat terlibat langsung 

dengan pasokan persenjataan”.8 Jika pernyataan Ammar Mousawy tersebut benar 

adanya, maka adalah sesuatu yang luar biasa bagi Hizbullah karena mampu 

menggagalkan operasi militer Israel yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. 

Sejarah membuktikan bahwa perang Arab-Israel pada 1948, 1967, dan 1993 selalu 

dimenangkan oleh Israel, sementara negara-negara Arab selama ini hanya menjadi 

pecundang ketika melawan kekuatan militer Israel. 

6Ben Caspit (a contributing writer for Al-Monitor's Israel Pulse. He is also a senior columnist and 
political analyst for Israeli newspapers, and has a daily radio show and regular TV shows on 
politics and Israel), Israel Prepares for Next War with Hezbollah, diakses dari http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2013/08/israel-preparing-next-war.html#ixzz2l43vckwj pada 
(19/11/2013, 12:09 WIB). 
7Akibat Serangan Israel ke Lebanon: Kerusakan Infrastruktur Capai Rp. 18 Triliun, Suara 
Merdeka, edisi (03/08/2006),diakses dari http://www.suaramerdeka.com/harian/0608/03/int03.htm 
pada (21/11/2013, 14:14 WIB). 
8Bre Redana, Hizbullah Lebanon Bangkit Kembali, Kompas.com, edisi (13/08/2009), diakses dari 
http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi 
basuki/read/xml/2009/08/13/07565154/Hizbullah.Lebanon.Bangkit.Kembali pada (21/11/2013, 
14:25 WIB). 
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Banyak pengamat menyatakan bahwa dalam konflik 34 hari tersebut, 

Hizbullah keluar sebagai pemenang. Bahkan Komite Winograd yang didirikan 

oleh Pemerintah Israel pada 11 September 2006 yang diketuai oleh hakim Eliahu 

Winograd yang bertugas untuk melakukan investigasi atas peristiwa selama 34 

hari Perang Lebanon Kedua (Juli-Agustus 2006), serta peristiwa sebelum perang, 

pada poin 11 menyatakan bahwa ‘Israel memulai perang yang panjang yang 

berakhir tanpa kemenangan militer yang jelas’.9 Fakta yang menarik adalah bahwa 

Hizbullah hanyalah merupakan sebuah kelompok perjuangan dan bukan 

merupakan sebuah negara. Namun kelompok ini mampu mengimbangi kekuatan 

Israel yang merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di 

kawasan Timur Tengah. Bahkan ketika Israel dikeroyok oleh gabungan pasukan 

negara-negara Arab pada perang Arab-Israel tahun 1967, Israel tidak terkalahkan. 

Perang Enam Hari tersebut berakhir dengan Israel menduduki Semenanjung Sinai 

milik Mesir, Dataran Tinggi Golan milik Suriah, Jalur Gaza dan Tepi Barat.10 

Lantas bagaimanakah strategi yang digunakan oleh Hizbullah dalam 

menghadapi Israel pada perang Juli-Agustus tersebut hingga membuat Israel 

mengalami kegagalan dalam operasi militernya untuk menghancurkan kelompok 

Hizbullah?. Untuk menjawab pertanyaan tersebutlah penelitian ini dilakukan. 

 

 

9Winograd Committee Submits Final Report, edisi (30/01/2008), diakses dari 
http://mfa.gov.il/MFA/MFA-
Archive/2008/Pages/Winograd%20Committee%20submits%20final%20report%2030-Jan-
2008.aspx pada (27/12/2013, 23:17 WIB). 
10 Thomas L. Friedman, 1989, Dari Beirut Ke Jerusalem, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. xii. 

5 
 

                                                           

http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2008/Pages/Winograd%20Committee%20submits%20final%20report%2030-Jan-2008.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2008/Pages/Winograd%20Committee%20submits%20final%20report%2030-Jan-2008.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2008/Pages/Winograd%20Committee%20submits%20final%20report%2030-Jan-2008.aspx


1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah strategi yang digunakan oleh Hizbullah menghadapi Israel 

pada Perang Lebanon Kedua tahun 2006? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menjelaskan 

bagaimanakah strategi yang digunakan oleh Hizbullah menghadapi Israel pada 

Perang Lebanon Kedua tahun 2006. ‘Dalam perang tahun 2006 itu, semua orang 

tahu bahwa tentara Israel telah dikalahkan, perang tersebut juga merupakan bukti 

bahwa Israel sudah semakin rapuh’.11 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis  

Penelitian ini juga didedikasikan kepada mereka yang ingin memperdalam 

disiplin ilmu Hubungan Internasional dengan kajian kawasan Timur Tengah pada 

umumnya serta strategi militer khususnya yang digunakan oleh kelompok 

Hizbullah dalam menghadapi Israel pada Perang Lebanon Kedua tahun 2006. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan mampu memberikan gambaran 

dan pemahaman tentang bagaimana negara-negara yang memiliki kepentingan di 

kawasan Timur Tengah memainkan perannya, sehingga memunculkan dugaan 

bahwa konflik tersebut sengaja diskenariokan oleh berbagai pihak demi 

11 Al-Hadar, Op.Cit., dalam Ahmad Syafi’i Ma’arif, Imad Fayez Mugniyah: Mengapa Dilikuidasi, 
Republika, edisi (26/02/2008), hlm. XVIII-XIX. 
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kepentingan ekonomi-politis tertentu. Dalam konteks inilah, kita sebagai kalangan 

akademisi harus memahami pokok permasalahan yang sebenarnya, sehingga tidak 

terus kemudian mengikuti anggapan kelompok Islam garis keras yang akhir-akhir 

ini banyak bermunculan di Indonesia yang menganggap serangan Israel ke 

Lebanon merupakan perang antara Yahudi dan Islam (perang antar agama). 

Sebagai akademisi, adalah sudah sepantasnya kita melihat suatu permasalahan 

secara obyektif serta disesuaikan dengan kadar porsinya. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Keberhasilan Hizbullah dalam mengusir militer Israel dari kawasan 

Lebanon tahun 2006 silam melejitkan citra positif Hizbullah sebagai salah satu 

kelompok militer terbaik di dunia. Bahkan Mantan perwira operasi CIA Robert 

Baer menyatakan bahwa "keamanan Hizbullah terbaik di dunia saat ini dan lebih 

baik dari KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti atau Komite Keamanan 

Negara milik Rusia)".12 Paling tidak dengan adanya penelitian ini, memberikan 

pemahaman bagaimana Hizbullah mampu membangun armada militernya 

sehingga dapat dijadikan referensi bagi militer Indonesia untuk mengembangkan 

dinas intellijen negara dan kita-pun mampu menjadi negara yang diperhitungkan 

bangsa lain di dunia. 

 

 

12 Mantan CIA: Intelijen Hizbullah Terbaik di Dunia, Republika.co.id, edisi (12/10/2012), diakses 
dari http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/10/30/mco2r7-mantan-cia-
intelijen-hizbullah-terbaik-di-dunia pada (21 Desember 2013, 6:18 WIB). 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama adalah sebuah jurnal karya Iver Gabrielsen yang 

berjudul Hezbollah's Strategy and Tactics in the Security Zone from 1985 to 

2000.13 Dalam penelitian tersebut Gabrielsen menjelaskan strategi Hizbullah yang 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dimana pada tahun-tahun awal 

berdirinya organisasi ini, yakni pada tahun 1982, Hizbullah masih mengandalkan 

serangan bom bunuh diri dalam operasi perlawanan menentang keberadaan tentara 

Israel di Lebanon. Namun, seperti yang dikatakan oleh kepala brigade Golani 

Moshe Kaplinsky bahwa 'Hizbullah adalah organisasi yang terus belajar’. Taktik 

bom bunuh diri semakin menunjukkan ketidakseimbangan perlawanan antara 

Hizbullah dan Israel dan hanya akan menimbulkan semakin berkurangnya anggota 

Hizbullah serta menurunnya dukungan masyarakat Lebanon. 

Dalam kondisi yang demikian, pada tahun 1992 Hizbullah 

mendeklarasikan diri sebagai partai politik di Lebanon. Sejak saat itu, Hizbullah 

lebih pragmatis demi mendapatkan kembali dukungan masyarakat. Dukungan 

masyarakat sangatlah penting bagi keberlangsungan perang gerilya dalam kota 

yang dilancarkan Hizbullah ketika menghadapi Israel. Penyediaan layanan sosial 

memainkan peran penting bagi Hizbullah dalam memenangkan hati dan pikiran 

penduduk Syi’ah Lebanon di pinggiran selatan Beirut. Kawasan tersebut dikenal 

sebagai kubangan kesengsaraan yang luput dari perhatian Pemerintah Lebanon. 

Dimana air limbah membanjiri jalan-jalan, sampah yang tidak dibersihkan dalam 

13 Iver Gabrielsen, Hezbollah's Strategy and Tactics in the Security Zone from 1985 to 2000, 
diakses dari http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/hezbollahs-strategy-and-tactics-in-the-security-
zone-from-1985-to-2000, pada (21/12/2013, 15:04 WIB). 
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beberapa tahun, listrik dianggap barang mewah dan tidak ada air bersih yang 

mengalir. Hizbullah kemudian memberikan layanan sosial yang berupa 

pembangunan rumah penduduk yang hancur akibat serangan Israel dan 

memberikan layanan kesehatan gratis. Hal ini menimbulkan dinamika yang 

menarik, dimana semakin Israel berusaha untuk menghukum Hizbullah, lebih 

banyak korban sipil dan kerusakan, semakin meningkat pula dukungan 

masyarakat terhadap Hizbullah berkat jasa rekonstruksi. 

Kedua, jurnal karya Patrick Devenny yang berjudul Hezbollah's Strategic 

Threat to Israel.14 Dalam penelitian tersebut, Devenny menjelaskan kemampuan 

militer Hizbullah yang terus mengalami kemajuan dengan dukungan penuh dari 

Iran serta campur tangan dari Suriah. Bahkan Sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah 

menyebutkan bahwa Hizbullah memiliki lebih dari 12000 roket yang mampu 

menjangkau kota-kota terpenting di Israel. Tidak hanya itu, Hizbullah tidak hanya 

mengandalkan kemampuan para anggotanya yang terkenal cerdas dan sangat teliti 

diberbagai operasi militer, namun juga kemampuan teknologi yang kini dimiliki 

Hizbullah termasuk di dalamnya adalah pesawat tanpa awak yang dapat 

melakukan operasi pengintaian di wilayah Israel tanpa terdeteksi oleh radar. 

Dengan kemajuan persenjataan yang kini dimiliki Hizbullah, hal itu merupakan 

ancaman yang serius bagi eksistensi Israel yang sewaktu-waktu menjadi sasaran 

penyerangan roket-roket yang dimiliki oleh Hizbullah. 

 

14Patrick Devenny, Hezbollah's Strategic Threat to Israel, WINTER 2006 VOLUME XIII: 
NUMBER 1, diakses dari http://www.meforum.org/806/hezbollahs-strategic-threat-to-israel pada 
(25/12/2013, 24:17 WIB). 
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Ketiga, jurnal karya Anthony H. Cordesman yang berjudul Preliminary 

“Lessons” of the Israeli-Hezbollah War.15 Dalam jurnal tersebut, peneliti lebih 

menyoroti tentang peran Iran dan Suriah sebagai penyedia dan penyalur 

persenjataan yang dinilai sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi yang 

dimiliki Hizbullah saat ini. Peran kedua negara tersebut tidak hanya terbatas 

sebagai pemasok dan penyalur persenjataan, namun mereka juga mendirikan pusat 

intelijen Hizbullah-Iran-Suriah di Damaskus yang mulai beroperasi selama perang 

berlangsung. Bahkan pejabat MOSSAD menyatakan bahwa 100 penasihat Iran 

bekerja dengan Hizbullah, dan bahwa mereka tahu Iran tidak hanya terus 

mengirimkan persenjataan dalam jumlah besar bagi Hizbullah, tetapi juga telah 

menciptakan sebuah pusat komando Hizbullah untuk penargetan dan pusat 

pengendalian rudal. 

Anthony Cordesman melakukan penelitian langsung terhadap think-thank 

Israel, dan menarik kesimpulan bahwa baik Israel maupun Amerika Serikat harus 

mengambil pelajaran dari perang Lebanon tersebut demi tercapainya kemenangan 

jika terjadi peperangan dimasa mendatang. Karena kelompok perjuangan seperti 

Hizbullah ini tidak hanya memiliki persenjataan yang canggih, tapi menurut 

mereka (Israel) Hizbullah menjadikan masyarakat sipil sebagai perisai pertahanan 

di lini depan. Di sinilah yang menarik, anggapan seperti ini menempatkan 

Hizbullah seakan mereka mengorbankan masyarakat sipil dalam peperangan, 

padahal tidak seperti itu adanya. Laporan dari Direktur Eksekutif Human Rights 

15Anthony H. Cordesman, Preliminary “Lessons” of the Israeli-Hezbollah War, Center for 
Strategic and International Studies Arleigh A. Burke Chair in Strategy, August 17, 2006, diakses 
dari http://csis.org/files/media/csis/pubs/060817_isr_hez_lessons.pdf, pada (24/12/2013, 8:22 
WIB).  

10 
 

                                                           

http://csis.org/files/media/csis/pubs/060817_isr_hez_lessons.pdf


Watch Kenneth Roth membantah argumen yang dibuat oleh para pejabat Israel 

yang menyatakan bahwa sebagian besar korban sipil Lebanon adalah karena 

Hizbullah secara rutin bersembunyi diantara warga sipil. 

Human Rights Watch juga tidak menemukan bukti dalam kasus 

pelanggaran hukum yang membuktikan bahwa kelompok Hizbullah sengaja 

menggunakan warga sipil untuk membuat kombatan kebal dari serangan. Bahkan 

Hizbullah melakukan sebagian besar kegiatan militer serta menyimpan senjata 

mereka jauh dari pemukiman warga sipil.16 Justru masyarakat khususnya di 

Lebanon Selatan merasa bangga jika mereka mampu memberikan kontribusi bagi 

Hizbullah yang memperjuangkan hak-hak dan tanah Lebanon yang selama ini 

terus dijajah Israel. Bagi mereka (masyarakat Lebanon), membantu perjuangan 

Hizbullah mengusir tentara Israel dari tanah Lebanon adalah jihad. Dimana gugur 

di medan peperangan adalah suatu penghormatan tertinggi dalam hidup, bahkan 

merupakan cita-cita bagi setiap mujahid. 

Ke-empat, skripsi karya Muhammad Irkhamni (mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul “Peranan Syeikh Hassan 

Nasrullah dalam Perjuangannya untuk Membebaskan Rakyat Lebanon Selatan 

dari Agresi Militer Israel tahun 2000-2009 (Studi Kasus Hisbullah)”.17 Penelitian 

16Mark Lavie, Israel Blamed for Lebanese Civilian Deaths, usatoday.com edisi (09/06/2007), diakses dari 
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2007-09-06-4257455765_x.htm, pada (23/02/2014, 23:56 WIB).  
17Muhammad Irkhamni (mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2011, Peranan 
Syeikh Hassan Nasrullah dalam Perjuangannya untuk Membebaskan Rakyat Lebanon Selatan dari Agresi 
Militer Israel tahun 2000-2009 (Studi Kasus Hisbullah), diakses dari 
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=
http%3A%2F%2Frepository.uinjkt.ac.id%2Fdspace%2Fbitstream%2F123456789%2F2381%2F1%2F97879-
MUHAMMAD%2520IRKHAMNI-
FAH.pdf&ei=Jl_gUtLeG9GfiQf4vYGABQ&usg=AFQjCNEU5vyaup0sX2voAO0aHy_av8CWFA&bvm=bv
.59568121,d.aGc pada (13/01/2014, 23:43 WIB). 
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yang dilakukan oleh Muhammad Irhamni dengan menggunakan metode penelitian 

sejarah atau historiografi. Dalam penelitian ini, Irhamni menceritakan sejarah 

negara Lebanon dan Israel, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, berdirinya 

organisasi Hizbullah serta peran Hassan Nasrallah dalam organisasi tersebut. 

Dikalangan masyarakat Lebanon, Nasrallah dikenal sebagai pribadi yang jujur, 

kharismatik, cerdas dan selalu menepati janji. Dibawah kepemimpinan Nasrallah, 

Hizbullah berhasil membangun kekuatan partai politik, memperkuat milisi 

bersenjata, membangun banyak sekolah dan rumah sakit serta menampung yatim 

piatu. Hal inilah yang menjadi kekuatan sosial bagi Hizbullah untuk melakukan 

perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan Israel. 

Ke-lima, jurnal karya Lorenza Fontana yang berjudul Hezbollah vs Israel: 

Confronting Information Strategies in the 2006 Lebanese War.18 Penelitian ini 

menggunakan konsep Cyberwar Strategi dengan metode penelitian content 

analisys. Cyberwar merupakan model konflik yang termasuk dalam spektrum 

perang era informasi. Diera informasi seperti sekarang ini, perang tidak hanya 

melibatkan interaksi antara pihak yang berperang, namun peran media tidak bisa 

terrelakkan, media massa juga memainkan peran penting dalam dinamika konflik 

dan bisa menentukan hasilnya. Bahkan penggunaan hardpower yang sepenuhnya 

dilakukan oleh Israel justru semakin memperkuat softpower dan legitimasi 

Hizbullah baik di kalangan negara-negara Arab yang sebelumnya mengkritik 

18Lorenza Fontana, Hezbollah vs Israel: Confronting Information Strategies in the 2006 Lebanese 
War diakses dari 
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4Q
FjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.arabmediasociety.com%2Farticles%2Fdownloads%2F201003
30144810_Fontana_-_for_pdf.pdf&ei=zGDgUs6KAsyaiAeBuYDoAQ&usg=AFQjCNEe9-
CDkSX2V_DxO1npIThHIAnMvA&bvm=bv.59568121,d.aGc, pada (19/01/2014, 04:34 WIB) 
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tindakan Hizbullah yang dinilai ceroboh maupun di dunia internasional dengan 

membenarkan tindakan Hizbullah tersebut karena alasan keamanan. 

Dalam konteks ini, Hizbullah mampu mengelola jalannya peristiwa 

dengan baik dan mampu memaksimalkan manfaat atas reaksi opini publik baik di 

negara-negara Arab maupun dunia internasional. Hizbullah mendorong wartawan 

dan editor memanfaatkan Al-Manar untuk mendapatkan laporan dan informasi 

tentang perang dan membagikan berbagai foto dari korban konflik. Gambar 

tentara Israel yang melakukan penyerangan pengeboman rumah-rumah dan desa-

desa, warga sipil yang melarikan diri, serangan terhadap bandara Beirut, evakuasi, 

bunker dan mayat-mayat korban serangan Israel dilaporkan pada Web berkat 

teknologi luas. Al-Manar yang mendefinisikan diri sebagai ‘Stasiun  Perlawanan’ 

dimana salah satu tujuan utamanya adalah untuk melancarkan ‘perang psikologis 

melawan Zionis Israel’ telah sukses menampilkan Israel sebagai sang Agresor. Di 

sinilah Israel kehilangan kontrol atas cakupan media. Pertama, berita yang 

mencapai negara asing, perlahan-lahan telah mengikis konsensus yang sudah 

rapuh. Kedua, gerakan gerilya mampu mengelola faktor informasi dengan cara 

yang lebih baik, dan untuk memindahkan pion tepat di medan perang informasi 

serta memaksimalkan kekuatan mereka. 

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah penelitian ini berusaha untuk menjelaskan strategi perang gerilya yang 

dijalankan oleh Hizbullah terutama dalam empat aspek. Pertama, upaya 

konsolidasi untuk memperkuat basis massa melalui proses indoktrinasi, 
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pemberian layanan sosial kepada masyarakat Lebanon dan pelatihan militer. 

Kedua, Strategi defensif. Ketiga, peran intelijen Hizbullah yang mampu 

melakukan pencegahan terhadap tertembusnya informasi terkait Hizbullah yang 

diupayakan Israel baik melalui sarana tekhnologi informasi maupun penyebaran 

mata-mata Israel di Lebanon. Keempat, menjelaskan kemampuan Hizbullah 

dalam mengelola media massa, sehingga mampu dijadikan sebagai alat 

propaganda dalam bentuk propaganda of deed selama peperangan berlangsung. 

Hal itu selain dimaksudkan untuk mempengaruhi opini masyarakat baik domestik 

Lebanon, masyarakat internasional maupun masyarakat Israel, juga untuk 

menutupi kekurangan Hizbullah atas perbedaan kekuatan yang signifikan diantara 

kedua kubu. Sehingga Hizbullah mampu mengklaim kemenangan diakhir 

peperangan. 

1.4.1 Tabel Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya. 

Tabel 1. Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya 

 

No 

 

Nama 

 
 

Judul 

 
 

Teori/ 
Konsep dan 

Metode 
Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

 

 
1 

 

Iver 

Gabrielsen 

 
Hezbollah's 
Strategy and 
Tactics in the 
Security Zone 
from 1985 to 
2000 

 
Asymetric 
Warfare  
Metode 

Deskriptif 

Selain meningkatkan 
kemampuan militernya, 
Hizbullah berhasil 
memperkuat dukungan publik 
melalui penggunaan cara-cara 
non-militer, yakni dengan 
penyediaan layanan sosial dan 
partisipasi politik 
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2 

 
Patrick 

Devenny 

 
Hezbollah's 
Strategic 
Threat to 
Israel 

 
Deterrence 

Theory 
Metode 

Penelitian 
Deskriptif 

- Hizbullah akan tetap 
mempertahankan 
persenjatannya selama Iran 
terus menentang keberadaan 
Israel 
- Hizbullah 
memanfaatkan sayap 
militernya untuk kekuasaan 
politik di Lebanon dan hal ini 
akan menjadi ancaman bagi 
kepentingan AS di kawasan 
Timur Tengah dan kampanye 
AS melawan teorisme global 
- Kegagalan melucuti 
persenjataan Hizbullah hari 
ini mungkin akan 
meningkatkan kekerasan di 
masa depan di kawasan Timur 
Tengah 

 

3 

 
Anthony H. 
Cordesman 

 
Preliminary 
“Lessons” of 
the Israeli-
Hezbollah War 

 
Asymetric 
Warfare 
Metode 

Penelitian 
Deskriptif 

- Salah satu faktor yang 
menyebabkan kegagalan 
Israel adalah bahwa IDF tidak 
benar-benar mempersiapkan 
pasukan darat aktif untuk 
pertempuran tertentu yang 
mereka temui dalam 
menyerang ke Lebanon dan 
terus mengandalkan kekuatan 
udara 
- Hizbullah bertindak 
dalam bentuk jaringan yang  
terdistribusi melalui sel-sel 
kecil dengan kemandirian 
yang cukup besar, dan mampu 
cepat beradaptasi dengan 
kondisi lokal dengan 
menggunakan laporan media 
massa dan bantuan dari 
masyarakat setempat 
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4 

 
Muhammad 

Irkhamni 

 
Peranan 
Syeikh Hassan 
Nasrallah 
dalam 
Perjuangannya 
untuk 
Membebaskan 
Rakyat 
Lebanon 
Selatan dari 
Agresi Militer 
Israel tahun 
2000-2009 
(Studi Kasus 
Hisbullah). 

 
Teori 

Peranan (role 
theory) 
Metode 

Penelitian  
Historiografi 

 

 

 

 

- Agresi militer Israel 
terhadap kawasan  Lebanon 
Selatan menjadi tujuan utama 
Israel untuk menciptakan Irael 
Raya yang terbentang dari 
sungai Nil hingga sungai 
Eufrat 
- Peranan Syeikh Hasan 
Nasrallah dan masyarakat 
Lebanon mampu 
menggagalkan operasi militer 
Israel yang didukung Amerika 
Serikat dengan persenjataan 
yang modern 

 

5 

 
Lorenza 
Fontana 

 
Hezbollah vs 
Israel: 
Confronting 
Information 
Strategies in 
the 2006 
Lebanese War. 

 
Cyberwar 
Strategy 
Metode 

Penelitian 
Content 
Analisys 

Konflik Lebanon 2006 
menegaskan betapa 
pentingnya informasi dan 
media massa. Dalam konteks 
ini, Hizbullah mampu 
mengendalikan media yang 
ada menjadi soft power untuk 
menarik simpati dari 
masyarakat internasional 
sehingga memaksa Israel 
mundur dari kawasan 
Lebanon Selatan  

 

6 

 
Amirul 

Musyaifudin 

 
Strategi 
Hizbullah 
Menghadapi 
Israel pada 
Perang 
Lebanon 
Kedua Tahun  
2006 

 

 
Gerilya 
Metode  

Deskriptif 

Hizbullah menerapkan taktik 
perang gerilya yang meliputi 
melibatkan masyarakat 
melalui aktifitas keagamaan, 
memberikan layanan sosial, 
pelatihan militer, strategi 
defensif, peran intelijen, serta 
melakukan propaganda 
melalui media massa. 
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1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Strategi Gerilya 

  Taktik gerilya diyakini untuk pertama kalinya dilontarkan oleh ahli militer 

China Sun Tzu, dimana ide dasarnya adalah menggunakan segala kekuatan 

(sumber daya) untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat.19 Meskipun begitu, 

menurut Samuel B. Griffith, perang gerilya bukanlah produk dari China. Dimana 

pada masa awal sejarah, taktik tersebut telah menjadi fitur perang yang 

diperjuangkan oleh setiap kelas manusia dalam melawan penjajah dan penindas. 

Dalam sejarah perang gerilya, banyak memiliki perbedaan, karakteristik khas serta 

proses yang bervariasi sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda 

mengenai perang gerilya.20 

 Samuel Huntington mendefinisikan perang gerilya sebagai “bentuk 

peperangan dimana pihak yang secara strategis lemah, melakukan serangan 

ofensif dalam berbagai bentuk dengan memilih waktu dan tempat yang tepat.21 

Sementara Mao Tse-Tung menyatakan bahwa perang gerilya merupakan senjata 

bagi pihak yang lemah dalam hal persenjataan dan peralatan militer sehingga 

dapat digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa agresor yang lebih 

kuat.22 Perang gerilya pada dasarnya bersifat politik dan harus mempertahankan 

19 Abdul Haris Nasution, Pokok-Pokok Gerilya (Fundamentals of Guerrilla Warfare) Dan 
Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan yang akan Datang, hlm. xiii. 
20 Samuel B. Griffith, 1989, Mao Tse-Tung On Guerilla Warfare, Washington DC: Department of 
The Navy Hadquarters United States Marine Corps, hlm. 58. 
21S. Kalyanaraman, Conceptualisations of Guerrilla Warfare, Vol. 27, No. 2, Apr-Jun 2003, The 
Institute for Defence Studies and Analyses, hlm. 1. Dlm. Huntington, Samuel P., Introduction. In 
Franklin M. Osanka, Ed. Modern Guerrilla Warfare: Fighting Communist Guerrilla Movements, 
1941-1961, 1962. New York: The Free Press. p. xvi.  
22 Samuel B. Griffith, Op.Cit., hlm. 42.  
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unsur politik, tanpa tujuan politik, perang gerilya pasti mengalami kegagalan, oleh 

karena itu, tujuan politiknya harus sesuai dengan aspirasi rakyat.23 

Menurut Mao, perang terdiri serangkaian tahap penggabungan, tahap 

pertama dikhususkan untuk organisasi, konsolidasi dan pemeliharaan daerah basis 

regional yang terletak di daerah terpencil dan sulit. Di sini, relawan dilatih dan 

diindoktrinasi baik secara individu maupun kelompok, untuk "mengajak" dan 

"meyakinkan" penduduk untuk meminta dukungan mereka. Sehingga terdapat 

jalinan basis perlindungan dari para simpatisan yang bersedia untuk memasok 

kebutuhan, merekrut dan memberikan informasi. Fase ini bertujuan untuk 

mengajak orang sebanyak mungkin untuk berkomitmen dalam gerakan, sehingga 

secara bertahap memperoleh massa. Namun tidak semua dari mereka menjadi 

tentara aktif, mereka adalah back-up untuk para gerilyawan. Tahap kedua adalah 

ekspansi progresif dan ketiga adalah keputusan atau penghancuran musuh. Selama 

periode ini, kekuatan gerilya aktif melengkapi dirinya bertransformasi menjadi 

sebuah milisi yang mampu menarik musuh dalam pertempuran konvensional.24 

Intelijen juga merupakan faktor yang menentukan dalam perencanaan 

operasi gerilya.25 Keberadaan intelijen dimaksudkan untuk mendapatkan segala 

informasi terkait musuh yang sedang dihadapi. Termasuk dimana keberadaan 

mereka (musuh), berapa jumlah personil dan persenjataan yang mereka miliki, apa 

yang akan mereka lakukan serta informasi lainnya yang bisa dijadikan sebagai 

acuan untuk melakukan operasi. Tugas intelijen tidak hanya mengumpulkan 

23Ibid., hlm. 43 
24Ibid., hlm. 21-22. 
25 Ibid. 

18 
 

                                                           



informasi semata, namun juga melakukan pencegahan jika ada mata-mata musuh 

yang melakukan pengintaian. Selain itu, dengan semakin majunya tekhnologi, 

kepemilikan teknologi berbasis teknologi informasi sangat diperlukan untuk 

menangkal upaya peretasan data yang dimiliki, yang mungkin dilakukan oleh 

pihak musuh. 

Perang gerilya juga merupakan perang propaganda dan informasi. Perang 

propaganda ini sangatlah penting, disatu pihak untuk menggagalkan propaganda 

yang dilakukan musuh terhadap masyarakat sendiri, dilain pihak juga untuk 

mengacaukan dan menggelisahkan fikiran dan hati musuh. Akan tetapi, hal itu 

harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar jangan sampai justru 

memberikan peluang pada pihak lawan untuk memukul dengan propaganda gelap, 

yang seolah-olah keluar bukan dari musuh, sehingga dapat mengacaukan 

masyarakat. Perang gerilya harus mengatur propaganda yang rapi dalam rakyat 

melalui saluran-saluran yang tersedia sehingga mampu mengarahkan opini publik 

untuk secara tidak langsung memberikan dukungan kepada perjuangan yang 

dilakukan oleh para gerilyawan.26 

1.6 Metodologi Penelitian   

1.6.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal, penelitian deskriptif disebut juga penelitian 

taksomonik yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai 

26 Nasution, Op.Cit., hlm. 38-39. 
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suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan masalah dan 

unit yang diteliti.27 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman 

untuk menganalisis data yang diperoleh. Inti dari model analisis interaktif ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data, yaitu pencarian dan penelaahan data baik dari 

data primer maupun data sekunder (dokumentasi resmi dan dokumen 

pribadi). 

b. Reduksi data, yaitu proses penyeleksian atau pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada dalam catatan-

catatan yang diperoleh dari berbagai literatur. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 

dapat ditarik hasil akhir dan diverifikasi. 

c. Sajian data, yaitu suatu rangkaian argumentasi informasi yang 

memungkinkan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini data 

yang disajikan berupa fakta yang berkaitan dengan konflik yang terjadi 

antara Hizbullah dengan Israel pada Perang Lebanon Kedua tahun 2006 

silam. Semua data yang didapat akan ditelusuri dan dirancang guna 

merakit informasi agar mudah dimengerti dan disimpulkan. 

27Sanapiah Faisal, 2003, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
hlm. 107. 
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d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu suatu usaha menarik 

kesimpulan berdasarkan hal-hal yang ditemui dalam reduksi data maupun 

penyajian data. Proses perumusan kesimpulan dapat dilakukan sejak mulai 

melakukan penelitian melalui telaah pustaka dan selama penelitian 

berlangsung. Tidak ada kesimpulan akhir sebelum proses pengumpulan 

data berakhir. Bila kesimpulan dirasa kurang mantap karena terdapat 

kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka peneliti akan 

menggalinya dalam fieldnote. Bila dalam fieldnote tidak diperoleh data 

yang dimaksud, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali 

untuk pendalaman atau pemantapan data yang diperlukan.28 

Secara sederhana, model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

Model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992 : 23). 

 

28 Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 
hlm. 23. 

Pengumpulan data 

Sajian data 

 

Reduksi data 

 

Penarikan 
kesimpulan/Verifikasi 
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka.29 Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui 

teknik dokumentasi yakni dengan mengumpulkan sejumlah data baik yang berasal 

dari buku, jurnal, artikel maupun laporan dari media massa yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang sedang penulis teliti. Semua data yang telah 

dikumpulkan tadi berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah 

diteliti, sehingga laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Di sinilah peneliti akan 

menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk 

aslinya. Dengan demikian, peneliti tidak memandang bahwa sesuatu itu sudah 

memang demikian adanya. 

1.6.4  Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Waktu 

 Perang 34 hari Israel-Lebanon terjadi setelah pada tanggal 12 Juli 2006 

gerilyawan Hizbullah menangkap 2 tentara Israel dan membunuh 8 lainnya di 

sekitar perbatasan Lebanon Selatan. Perang tersebut berakhir pada 14 Juli 2006 

dengan diberlakukannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 yang 

berisi seruan gencatan senjata antara Israel-Hizbullah. Penelitian ini memiliki 

29 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 4. 
Dalam Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, 1985, Naturalistic Inquairy, Beverly Hills: Sage 
Publications, hlm. 39-44 
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batasan waktu semenjak Israel menarik pasukannya dari Lebanon pada tahun 

2000 hingga diberlakukannya resolusi Dewan Keamanan PBB pada 14 Juli 2006.  

1.6.4.2 Batasan Materi 

 Konflik antara Hizbullah-Israel semakin kompleks permasalahannya 

dengan banyaknya negara lain yang terlibat atau melibatkan diri dalam konflik itu, 

baik karena kepentingan mereka ataupun dikarenakan kepentingan pihak-pihak 

yang bersengketa di Lebanon sendiri. Artinya campur tangan negara-negara lain 

tersebut memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan maksud 

untuk dijadikan penengah, atau kehadiran negara lain itu diharapkan oleh pihak 

yang lemah untuk memperkuat posisinya.30 

Dalam penelitian ini, untuk menghindari ketidakvalidan data, penulis 

memfokuskan penelitian pada bagaimana strategi yang digunakan oleh Hizbullah 

dalam menghadapi Israel pada Perang Lebanon Kedua tahun 2006. Lebih spesifik, 

menjelaskan tentang strategi gerilya Hizbullah yang meliputi mobilisasi 

masyarakat Lebanon oleh Hizbullah melalui sejumlah aktivitas keagamaan, 

militer dan pemberian jasa layanan sosial, strategi defensif, peran intelijen 

Hizbullah, serta perang propaganda dan informasi melalui media massa. 

Meskipun begitu, berbagai data sebelum periode tahun 2006 atau setelahnya, 

sedikit banyak juga akan penulis bahas sebagai materi pendukung penelitian yang 

sedang penulis lakukan. 

30 M. Riza Sihbudi, 1991, Bara Timur Tengah: Islam, Dunia Arab, Iran, Bandung: Penerbit 
Mizan, hlm.23 
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1.7 Argumen Pokok 

Dalam Perang Lebanon Kedua tahun 2006, Hizbullah menerapkan taktik 

perang gerilya. Taktik tersebut terdiri empat aspek utama. Pertama, Hizbullah 

melakukan mobilisasi massa melalui serangkaian kegiatan aktivitas keagamaan,  

memberikan layanan jasa sosial serta memberi pelatihan militer kepada warga, 

dimana semua itu bertujuan untuk mendapat dukungan dari masyarakat Lebanon. 

Kedua, Hizbullah menerapkan strategi defensif. Ketiga, Hizbullah mengerahkan 

para intelijen-nya untuk mendapatkan segala informasi tentang Israel serta untuk 

menangkal upaya peretasan data yang dimiliki, yang mungkin dilakukan oleh 

pihak musuh. Ke-empat, Hizbullah melakukan propaganda untuk menanamkan 

rasa takut di hati dan fikiran musuh, serta menggunakan media massa untuk 

mengarahkan opini masyarakat agar sesuai yang diinginkan oleh Hizbullah. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Target utama dalam penulisan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman 

tentang strategi yang digunakan oleh Hizbullah menghadapi Israel pada Perang 

Lebanon Kedua tahun 2006 silam. Secara keseluruhan tulisan ini terdiri dari 

empat bab yang pembahasannya akan dikhususkan dalam setiap tema. Dimana 

setiap tema terdiri dari sub-sub bab dengan maksud untuk lebih mendetailkan 

pembahasan yang sedang dibicarakan. Sementara sub-sub bab akan menguraikan 

isi dari tiap bab secara lebih terperinci, sehingga dengan pemaparan yang 

sistematis akan menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh. 

 BAB I   : Bab pertama ini membahas tentang latar belakang masalah secara 

umum kemudian dilanjutkan dengan ha-hal yang lebih bersifat spesifik. 
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Rumusan masalah, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, metode 

penelitian, argumen pokok dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya 

diuraikan secara terpeinci dalam bab pertama ini. 

  BAB II   : Bab dua membahas konflik yang terjadi antara Israel dan Hizbullah 

pada tahun 2006 silam. Latar belakang terjadinya konflik, perkembangan 

konflik, dampak yang ditimbulkan oleh adanya serangan yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak, baik korban jiwa yang terdiri dari penduduk sipil 

maupun militer serta kerugian yang dialami oleh Lebanon dan Israel. 

BAB III   : Bab tiga membahas tentang strategi perang gerilya yang digunakan 

oleh Hizbullah pada Perang Lebanon Kedua tahun 2006 silam, termasuk di 

dalamnya adalah keterlibatan rakyat, strategi defensif, peran intelijen dan 

propaganda yang dilakukan Hizbullah demi menarik simpati masyarakat 

domestik di Lebanon maupun internasional. 

BAB IV    : Bab empat merupakan penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan 

sebagai hasil uraian akhir atas penulisan penelitian ini. 
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