
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang terlihat dari perkembangan secara 

globalisasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi pada masa sekarang ini 

mempermudah masyarakat dalam bebagai aspek kehidupannya. Globalisasi 

merupakan sebuah proses  penyebaran unsur-unsur baru khususnya dalam 

menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik, 

globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia. Globalisasi 

juga membawa kemajuan teknologi informasi kedalam kehidupan masyarakat dunia.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang sudah dirasakan oleh 

setiap masyarakat. Komputer, faksimile, telepon genggam, siaran televisi yang global 

serta satelit telah mempercepat aliran informasi sampai internasional. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita 

sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat. Tujuan utama perkembangan 

teknologi adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, 

murah, cepat dan aman. 

Internet merupakan salah satu kemajuan teknologi yang dapat digunakan secara 

bebas, Pengaplikasian internet di dalam berbagai segi kehidupan masyarakat 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/03/unsur-unsur-logam-dalam-kehidupan.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/iklim-unsur-unsur-dan-komponen.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/tempat-informasi-dan-pelayanan.html
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bervariasi, mulai dari mengakses berita, berniaga, ber-media sosial, hingga bermain 

game online. Game Online saat ini adalah suatu media yang paling diminati oleh 

masyarakat dunia khususnya para remaja dan anak-anak yang jumlahnya mencapai 

1,2 miliar pengguna.1 Game Online adalah sebuah permainan modern yang dalam 

penggunaannya harus terhubung dalam jaringan internet dimana terdapat teknologi 

mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama menggunakan pola tertentu.2 

Negara China merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia, 

Berdasarkan data statistik terbaru yang dirilis pemerintah setempat, negeri tirai 

bambu ini memiliki lebih dari 300 juta pemain Game Online, dengan menggunakan 

tingkat kesuksesan yang terjadi di China dalam bidang Game Online militer negeri ini 

melakukan pelatihan militer berbasis video game yang berlatar belakangkan sengketa 

kepulauan Senkaku/Diaoyu antara China dan Jepang yang merupakan konflik yang 

sampai saat ini belum menemukan titik terang, hubungan antara Jepang dan China  

memiliki banyak catatan merah yang seiring berjalannya waktu hubungan kedua 

negara ini kian memanas. Hal yang menjadi latar belakang rusaknya hubungan antara 

China dan Jepang  disebabkan oleh faktor historikal yang terjadi antara kedua negara 

dan masalah sengketa regional tentang kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu yang 

terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga sekarang. Baik Cina maupun Jepang 

                                                             
1 Taylor Soper, Study: 1.2 billion people are playing games worldwide; 700M of them are online, 
diakses dalam http://www.geekwire.com/2013/gaming-report-12-billion-people-playing-games-
worldwide/ diakses pada 29 Januari 2016 pukul 15.55  
2Rizky Wahyu Nugroho,2011,Pengaruh Globalisasi Game Online Terhadap Eksistensi Permainan 
Tradiosional Indonesia, Skripsi, Malang:  Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 
Muhammadiyah Malang, Hal. 67 

http://www.geekwire.com/2013/gaming-report-12-billion-people-playing-games-worldwide/
http://www.geekwire.com/2013/gaming-report-12-billion-people-playing-games-worldwide/


3 
 

sampai saat ini belum menemukan titik terang dalam menyelesaikan masalah 

Kepulauan Senkaku/Diaoyu.3 

Berdasarkan konflik sengketa diatas, China pada 2011 merilis game  yang 

bertemakan konflik sengketa pulau Senkaku/Diaoyu yang bernama Glorious Mission 

Online. Game baru dari China ini dikembangkan bersama dengan Tentara 

Pembebasan Rakyat, dengan skenario permainan perang di masa depan melawan 

Jepang dalam hal perselisihan Kepulauan Senkaku/Diaoyu. PLA (People Liberation 

Army) atau Tentara Pembebasan Rakyat China bekerjasama dengan perusahaan Wuxi 

Giant Interactive Group untuk versi Game Online yang dibuat khusus untuk militer 

China dengan tujuan melatih keterampilan berperang angkatan bersenjata. Militer 

China sendiri sebelumnya telah memanfaatkan pelatihan melalui video game, namun 

aplikasi yang digunakan waktu itu dibuat oleh perusahaan asing. Kini, PLA ingin 

membuat game yang lebih Nasionalis dan dekat rakyat China, sehingga dalam 

kontennya bisa ditanamkan nilai-nilai China dan menghindari unsur yang dapat 

menyesatkan yang dapat dimainkan oleh masyarakat China khususnya para remaja 

untuk meningkatkan rasa nasionalisme4. 

 

                                                             
3
 Rachma Tunisa, Tentara China Siap Digembleng Lewat Game, diaskes dalam 

http://cyberman.cbn.net.id/cbprtl/cyberman/detail.aspx?x=Eccentric&y=cyberman%7C0%7C0%7C5%
7C980diakses pada 10 maret 2016 18.02 
 
 
4Ibid  
 

http://cyberman.cbn.net.id/cbprtl/cyberman/detail.aspx?x=Eccentric&y=cyberman%7C0%7C0%7C5%7C980
http://cyberman.cbn.net.id/cbprtl/cyberman/detail.aspx?x=Eccentric&y=cyberman%7C0%7C0%7C5%7C980
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, China melalu developer Wuxi Giant 

Interactive Group mengembangkan Glorious Mission Online yang berlatar 

belakangkan sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu yang sampai saat ini belum di 

temukan titik terangnya sehingga dapat ditarik suatu formulasi rumusan masalah, 

“Bagaimana Propaganda China tentang kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu 

melalui Game Glorious Mission Online” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penlitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Keberadaan media sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, 

sehingga keberadaannya dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan 

masyarakat dalam hal pola pikir, budaya, politik. Game online merupakan salah satu 

media yang digunakan oleh China sebagai alat Propaganda yang dekat dengan 

kehidupan masyarakat khususnya para remaja sehingga keberadaannya mampu 

mempengaruhi karakter bagi penggunanya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Propaganda China tentang 

kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu melalui Game Glorious Mission Online. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian diatas dapat di klasifikasikan menjadi dua manfaat yaitu: 

1.3.2.1 Manfaat Akademis  

Secara akademis penelitian ini diharapkan agar menambah wawasasan bagi 

para pembaca mengenai pengaruh media khususnya game online terhadap 

Peningkatan suatu rasa nasionalisme di suatu negara sebagai refrensi bagi jurusan 

Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini 

juga dapat digunakan bahan perbandingan penelitian mendatang. 

 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk kedepannya dapat memberikan sumbangsi 

yang signifikan dan memberi manfaat kepada pemerintah maupun masyarakat 

agar mampu menuggunnakan media secara bijak sehingga akan berimplikasi 

meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat dalam mempertahankan keutuhan 

Negara. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti terdahulu yang pertama adalah“Penggunaan Internet sebagai Media 

Propaganda oleh Partai Komunis Cina pada Era Kepemimpinan Hu Jintao hingga 

Jinping” oleh Diah Nikmahayati di dalam penelitian ini di katakan Internet m 

erupakan salah satu media yang digunakan secara luas oleh masyarakat china dan 

sejak lama telah menjadi salah satu sarana propaganda bagi Partai Komunis Cina 

(PKC). PKC berkepentingan untuk memberikan akses informasi yang dianggap benar 

yang mendukung propagandanya terhadap masyarakat China, Informasi yang  

“benar” dalam konteks ini adalah informasi yang dapat menggerakkan opin 

masyarakat untuk mendukung keberlangsungan rezim PKC. Berbeda dengan banyak 

pandangan arus utama bahwa masuknya Internet akan membuat gelombang 

demokrasi akan segera memasuki Cina, PKC justru memanfaatkan Internet untuk 

semakin menguatkan rezimnya melalui berbagai kampanye propaganda. PKC 

berusaha membentuk opini di masyarakat bahwa ia tetap merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Cina kontemporer. Cina di era kontemporer merupakan negara  

dengan ambisi-ambisi untuk terus berkembang secara ekonomi maupun sebagai aktor 

internasional yang berpengaruh. PKC berhasil beradaptasi dengan keterbukaan 

terbatas Cina terhadap Internet dengan memanfaatkan ia sebagai media propaganda.5
 

                                                             
5
Diah nikmahayati, Penggunaan Internet sebagai Media Propaganda oleh Partai Komunis Cina pada 

Era Kepemimpinan Hu Jintao hingga Jinping, dikases dalam  



7 
 

Peneliti terdahulu yang kedua adalah “Strategi Jepang Dalam Memilki 

Kepulauan Senkaku 2012-2013” oleh Muhammad Furqan, Sengketa yang 

berkepanjangan antara Jepang dan Cina dalam memperebutkan Kepualuan Senkaku 

disebabkan juga oleh kurang baiknya hubungan bilateral antar kedua negera tersebut. 

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Lipi bahwa penyelesaiaan di tingkat bilateral 

dapat membantu proses penyelesaian sengketa teritorial dan bersama-sama membantu 

proses penyelesaian secara global. Hubungan bilateral yang kurang baik antara Cina 

dan Jepang bukan hanya dipengaruhi oleh faktor sejarah saja, tetapi masalah 

perebutan Kepulaua Senkaku menjadi konflik yang masih berlangsung hingga tahun 

2013 ini. Cina dan Jepang saling mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku miliknya. 

Kepulauan Senkaku yang diperebutkan Cina dan Jepang adalah kepulauan seluas 7 

km2 yang terletak pada 175 km dari utara Pulau Ishigaki (bagian wilayah Okinawa), 

190 km timur laut Taiwan dan 420 km dari timur daratan Cina. Kepulauan Senkaku 

hanyalah pulau kecil tanpa berpenghuni manusia, tetapi Kepulauan Senkaku memiliki 

85% sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Hal tersebut yang menyebabkan 

kedua negara Jepang dan Cina sama-sama bersikeras untuk mempertahankannya. 

Pemerintah Jepang menganggap pulau tersebut sebagai bagian dari Prefektur 

Okinawa. Pandangan Cina, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu sehingga 

lahir Perjanjian Postdam di tanggal 26 Juli 1945 yang salah satu isinya kekuasaan 

                                                                                                                                                                              
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&ty
p=html&buku_id=69550 diakses pada 26 mei 2016 19.00 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=69550
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=69550
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Jepang hanya dibatasi pada Kepulauan Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, 

sedangkan pulau-pulau kecil lainnya ditentukan oleh negara-negara sekutu.6 

Peneliti terdahulu selanjutnya “Pendekatan Nation Building China Studi Kasus 

Taiwan” oleh Agus Salim, Penelitian oleh Agus Salim ini menjelaskan Dalam 

pendekatan nation building China terhadap Taiwan, China telah berusaha 

mengakomodasikan kepentingan Taiwan dengan cara memberikan opsi satu negara 

dua sistem, yakni mengizinkan Taiwan berjalan dengan sistem demokratis yang telah 

ada. Namun tawaran ini ditolak oleh Taiwan. Kemudian China telah membuka akses 

bagi rakyat Taiwan untuk berbisnis di daratan China, membuka jalur perdagangan 

dan penerbangan langsung China-Taiwan serta telah melakukan pendekatan secara 

damai melalui perundingan-perundingan dengan pihak PNC di Taiwan. Integrasi 

nasional dalam konteks nation building bisa diciptakan pemerintah dengan cara 

mengakomodasikan kepentingan rakyatnya dengan latar belakang kelompok sosial 

yang berbeda guna mencegah konflik horizontal maupun vertical yang mengarah 

pada disintegrasi bangsa. Dan di sini, penggunaan kekuatan militer bukanlah satu-

satunya cara untuk mewujudkan integrasi nasional, namun penggunaan kekuatan 

                                                             
6
 Muhammad Faqin, Strategi Jepang Dalam Memiliki Kepulauan Senkaku 2012-2013, diakses dalam 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187309&val=6444&title=STRATEGI%20JEPANG
%20DALAM%20MEMILIKI%20KEPULAUAN%20SENKAKU%202012-2013, diakses pada 17 September 
2016 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187309&val=6444&title=STRATEGI%20JEPANG%20DALAM%20MEMILIKI%20KEPULAUAN%20SENKAKU%202012-2013
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187309&val=6444&title=STRATEGI%20JEPANG%20DALAM%20MEMILIKI%20KEPULAUAN%20SENKAKU%202012-2013
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militer menjadi perlu dilakukan untuk menekan elemen-elemen yang ingin 

memisahkan diri dari pemerintahan pusat.7 

Peneliti terdahulu selanjutnya adalah “Sengketa Kepulauan Senkaku Antara 

Cina dan Jepang (1998-2013)” oleh Anugrah Hendri Rahmanto, Penelitian ini 

mengatakan sengketa kepulauan senkaku merupakan salah satu isu kedaulatan negara 

antara Cina dan Jepang yang terjadi sejak tahun 1971. Permasalahan ini sempat 

dikesampingkan oleh masing-masing negara, namun dalam perkembangannya pada 

tahun 1996 permasalah ini kembali memanas karena dipicu ileh dibangunnya 

mercusuar disalah satu plau Kepulauan Senkaku, CIna dan Jepang menyadari 

pentingnya hubungan antara kedua negara sehingga masing-masing berupaya untuk 

menyelesaikan senketa melalui negosiasi. Negosiasi pertama dilakukan pada tahun 

1998-2003 dengan melakukan delimitasi ZEE, negosiasi kedua dilakukan pada tahun 

2004-2008 dengan melakukan Joint Development. Dua upaya yang telah dilakukan 

belum juga menemukan penyelesaian sengketa hingga pada tahun 2013 Cina 

menyatakan kepulauan Senkaku sebagai core Interestnya.8 

Peneliti terdahulu yang terakhir adalah “China dan Jepang Dalam Sengketa 

Teritorial Kepulauan Senkaku” oleh Izzato Millati, penelitian oleh Izzato Millati ini 

yaitu peristiwa dimana China dan Jepang berusaha untuk menuntut hak-haknya ata 

                                                             
7
 Agus Salim, Pendekatan Nation Building China Studi Kasus Taiwan, diakses dalam 

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t6435.pdf ,diakses pada 17 September 2016  
8 Anugerah Hendri Rahmanto, Sengketa Kepulauan Senkaku Antara Cina dan Jepang 1998-
2013,diakses dalam http://repository.unair.ac.id/16547/1/gdlhub-gdl-s1-2014-rahmantoan-30430-
10.abst-k.pdf, diakses pada 17 September 2016 

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t6435.pdf
http://repository.unair.ac.id/16547/1/gdlhub-gdl-s1-2014-rahmantoan-30430-10.abst-k.pdf
http://repository.unair.ac.id/16547/1/gdlhub-gdl-s1-2014-rahmantoan-30430-10.abst-k.pdf
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Kepulauan Senkaku yang terletak di sebelah tenggara Laut China Timur.Kepulauan 

Senkaku atau Diaoyutai terletak di Laut Cina Timur,kepulauan seluas 7 Km per segi 

ini terletak pada 175 km dari utara Pulau Ishigaki (Perfektur Okinawa), 190 km timur 

laut Taiwan, dan 420 km dari timur daratan China merupakan wilayah yang 

dipersengketakan antara Chinadan Jepang sejak pasca Perang Dunia II hingga saat 

ini. 

 Sampai saat ini baik China maupun Jepang masih sama-sama memegang prinsip 

mengenai kepemilikan Kepulauan Senkaku yang terletak di Laut Cina Timur. 

Hinggasaat inipun China dan Jepang belum bisa bisa memecahkan konflik 

yangterjadi atas kepemilikan Kepulauan Senkaku tersebut,sehingga 

membuathubungan keduanya menjadi semakin tidak harmonis.China dan Jepang 

sudah cukup banyak melakukan perundingan-perundingan untuk menyelesaikan 

persengketaan tersebut akan tetapi keduanya menemui jalan buntu dan sampai saat ini 

sengketa teritorial tersebutbelum terselesaikan. Maka alasan inilah yang menarik 

minat penulis untuk membahas dan meneliti lebih lanjut seputar masalah tersebut. 

Terutama karena melibatkan dua negara yang besar di Asia yang sejak dahulu kedua 

negara tersebut tidak pernah akur satu dengan lainnya dan keduanya saling bersaing 

dalam segala hal, kedua negara itu adalah China dan Jepang.9 

 

                                                             
9
 Izzato Millati,2009,China dan Jepang Dalam Sengketa Teritorial Kepulauan Senkaku,Skripsi, 

Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hal 12 
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Tabel Penelitian 

No  Nama  Judul  Konsep  Hasil  

1 Diah 
Nikmahayati 

Penggunaan Internet 
Sebagai Media 
Propaganda Oleh 
Partai Komunis China 
pada Era 
Kepemimpinan Hu 
Jintao Hingga Jinping 

Propaganda 
Model dan 
National 
Building 

Propaganda telah menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan 
dari politik pemimpin Cina. 
PKC menggunakan media 
massa milih pemerintah, yang 
kebnyakaan telah menggunakan 
jaringan Internet, untuk 
menyampaikan berita yang 
menurutnya layak untuk 
disampaikan. PKC 
melaksanakan kampanye 
propaganda meelalui Internet 
dengan memberlakukan 
kebijakan propaganda internal, 
propaganda eksternal, dan 
penyensoran 

2 Muhammad 
Faqin  

Strategi Jepang 
Dalam Memilki 
Kepulauan Senkaku 
2012-2013 

Propaganda  Kepulauan Senkaku adalah 5 
pulau berkarang yang tidak 
berpenghuni, 
namun di sekitar pulau tersebut 
banyak terkandung cadangan 
minyak bumi dan gas alam. 
Kekayaan sumber daya alam 
yang dimiliki oleh Kepulauan 
Senkaku dan di sekitar 
Kepulauan Senkaku terungkap 
oleh beberapa peneliti dari 
berbagai institusi. 
Terungkapnya kekayaan alam 
tersebut menimbulkan sengketa 
antara Negara Jepang dan 
Negara Cina. Baik pihak Jepang 
maupun Cina sama-sama 
mengklaim berdasarkan bukti-
bukti dengan berbagai 
pendekatan. Tetapi tidak ada 
satu pun pihak yang mengalah, 
dan masing-masing merasa 
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benar dan berhak atas 
Kepulauan Senkaku. 

3 Agus Salim Pendekatan Nation 
Building China Studi 
Kasus Taiwan 

Konsep 
Negara dan 
Teori 
pembuatan 
keputusan 
politik luar 
negeri 

Propaganda pembangunan dan 
pariwisata Tibet yang dilakukan 
Cina menemui kegagalan. Hal 
tersebu dikarenakan masyarakat 
internasional tidak percaya 
kepad pemerintah Cina, 
sehingga selalu menimbulkan 
rasa curiga bahkan hingga 
waspada dan akhirnya citra baik 
atau positif itu pun tidak 
terbentuk. Berdasar pada tujuan 
propaganda Cina5, citra positif 
yang diinginkan pemerintah 
Cina secara implisit yaitu Cina 
ingin dianggap sebagai pihak 
yang benar, yang memiliki 
daulat atas Tibet, dan Dalai 
Lama serta Barat adalah pihak 
yang salah/buruk,yang 
menginginkan terpecahnya 
Cina.  

4 Anugerah Hendri 

Rahmanto 

 

Sengketa Kepulauan 
Senkaku Antara Cina 
dan Jepang (1998-
2013) 

. Penelitian oleh Anugerah 
Hendri Rahmanto ini 
mengatakan bahwa sengketa 
Kepulauan Senkaku merupakan 
salah satu isu kedaulatan 
Negara antara Cina dan Jepang 
yang terjadi sejak tahun 1971. 
Permasalahan ini sempat 
dikesampingkan oleh masing-
masng Negara. Namun dalam 
perkembangannya pada tahun 
1996 permasalahan ini kembali 
memanas karena dipicu dengan 
dibangunnya mercusuar di salah 
satu pulauu Kepulauan 
Senkaku. Cina dan jepang 
menyadari pentingnya 
hubungan anatara kedua Negara 
sehingga masing-masing 
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berupaya untuk menyelesaikan 
sengketa melalui negosiasi. 
Negosiasi pertama dilakukan 
pada tahun 1998-2003 dengan 
melakukan delimitasi ZEE. 

5 Izzato Millati 

 

China dan Jepang 
Dalam Sengketa 
Teritorial Kepulauan 
Senkaku 

Geopolitik 
dan 
Kepentingan 
Nasional 

Kepulauan Senkaku adalah 
kepulauan kecil tak 
berpenghuni yan terletak 175 
km dari utara pulau Ishigaki 
yang masuk dalam perfektu 
Okinawa, 190 km dari timur 
laut Taiwan, dan 420 km dari 
timur China Sengketa 
kepulauan Senkaku terjadi 
karena hasil dari sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh 
UNCAFE, yang telah 
menyatakan bahwa di kepulaua 
Senkaku terdapat potensi 
kandungan Sumber daya alam 
yang sanga melimpah yang 
berupa minyak bumi dan gas 
alam Kejadian itulah yang 
akhirnya menambah daftar 
perseteruan antara keduanya, 
yaitu China dan Jepang. Dan 
hingga saat inipun keduanya 
masi memperebutkan kepulauan 
Senkaku, dengan didasari pada 
klaimnya masingmasing Bagi 
China dan Jepang kepulauan 
Senkaku memiliki arti yang 
sanga penting karena 
wilayahnya dan juga karena 
SDAnya.  
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1.5 Kerangka Teori dan Koseptual 

1.5.1 Konsep Konten Analisis 

 

  Penelitian ini menggunakan konsep Analisis Isi (Content Analysis) 

pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat Kuantitatif. 

Ricard Budd, dalam bukunya Content Analysis in Communication Research, 

mengemukakan, analisis adalah teknik sistematik untuk menganalisa isi pesan 

dan mengolah suatu pesan atau suatu alat untuk menganalisisa perilaku 

komunikasiyang terbuka dari komunikator yang dipilih. 

  Penelitian dengan metode Analisis Isi (Content Analysis) digunakan 

untuk memperoleh keterangan dari komunikan, yang disampaikan dalam bentuk 

lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan.10 Analisis isi 

adalah suatu teknik penelitian untuk mengambil kesimpulan dengan 

mengidentifikasi karakteristik-karakterisik khusus pada sebuah pesan secara 

objektif dan sistematik. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisa berbagai 

komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film dan sebagainya. Dengan 

menggunakan metode Analisis Isi, maka akan diperoleh suatu pemahaman 

terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disamapaikan oleh media massa, 

atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, dan relevan. 

                                                             
10 Dian Permatasari, Analisis Isi dan Metodologi, diakses dalam 
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123506-S-5277-Analisis%20isi-Metodologi.pdf diakses pada 3 juni 
2016 15.00 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123506-S-5277-Analisis%20isi-Metodologi.pdf
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Menurut Klaus Krippendorff, analisis isi adalah suatu teknik penelitian 

untuk membuat inferensi yang dapat ditiru atau direplikasi  secara akurat 

datanya dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi dapat dikarakterisasikan 

sebagai metode penelitian makna simbolik pesan-pesan. Hal ini disebabkan oleh 

pesan yang mempunyai makna ganda yang bersifat terbuka. Data dapat dilihat 

dari berbagai perspektif, khususnya data tersebut bersifat simbolik. Pesan dapat 

menyampaikan isi kepada banyak persetujuan intersubyektif mengenai makna 

sebuah pesan akan sangat memudahkan analisis isi, consensus tersebut hanya 

berlaku untuk aspek yang paling jelas atau manifest dari komunikasi.11 

Analisis isi (Content Analysis) suatu teknik penelitian untuk membuat 

inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya, 

sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus 

untuk pemerosesan dalam data ilmiah yang bertuju memberikan pengetahuan, 

membuka wawasan baru dan menyajikan fakta-fakta. Selain itu penggunaan 

konten analisis dalam penelitian ini untuk meneliti dokumen yang berupa dialog 

dan adegan dalam Game Glorious Mission Online.12 

Game dengan latar belakang sebuah permainan internet yang didukung 

militer Cina dengan tema mengusir tentara musuh di kepulauan yang menjadi 

sengketa Cina dan Jepang, Diberi nama Glorious Mission Online, yang artinya 

                                                             
11

 Ardiansah Danus, Metode Penelitian Komunikasi Analisis Isi, diakses dalam 
https://www.academia.edu/11381625/Metode_Penelitian_Komunikasi_Analisis_Isi_?auto=downloa
d, diakses pada 3 juni 2016 15.15 
12

 F Faruk, Propaganda Dakwah Dalam Film Mengaku Rasul, diakses dalam 
http://digilib.uinsby.ac.id/7536/6/bab%203.pdf diakses pada 27 mei 2016 15.00 

https://www.academia.edu/11381625/Metode_Penelitian_Komunikasi_Analisis_Isi_?auto=download
https://www.academia.edu/11381625/Metode_Penelitian_Komunikasi_Analisis_Isi_?auto=download
http://digilib.uinsby.ac.id/7536/6/bab%203.pdf
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misi mulia, permainan ini diluncurkan bersamaan dengan ulang tahun Tentara 

Pembebasan Rakyat, PLA, Cina yang ke-86.Versi awalnya digunakan untuk 

latihan PLA dan dikembangkan tiga tahun lalu dengan menghadirkan kepulauan 

Diayou di Laut Cina Selatan yang masih menjadi sengketa dengan Jepang, yang 

menyebutnya Senkaku.13 

 

1.5.2 Teori Propaganda oleh Harold D. Lasswell 

 

Penelitian ini menggunakan Teori Propaganda yang diajukan oleh 

psikolog, Harold D. Lasswell karena dalam penelitian ini membahas 

penggunaan Game Glorious Mission Online yang didalamnya berlatar 

belakangkan konflik sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu antara China dan 

Jepang yang pada awalnya sebagai alat pelatihan tentara China namun di 

publikasikan kepada umum, game ini memiliki kepentingan utama salah 

satunya guna meningkatkan nasionalisme masyarakat China. 

Teori propaganda diajukan oleh psikolog, Harold D. Lasswell pada 

tahun 1920, yaitu propaganda merupakan pengaturan dari perilaku kolektif 

dengan melakukan manipulasi pada simbol-simbol yang signifikan. 

Penggunaan istilah “perilaku kolektif” adalah upaya untuk melakukan 

pemotretan terhadap opini publik, sebuah tata nilai bersama tanpa melihat 
                                                             
13 Admin, Permainan internet Cina bertema pulau sengketa, diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/08/130801_cina_jepang , diakses 18 Agustus 2016 pukul 
18.16 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/08/130801_cina_jepang
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adanya kedekatan secara fisik. Melalui “symbol signifikan”, Laswell mencoba 

menangkap stimulus-stimulus yang kemudian menghasilkan sebuah reaksi. 

Kemudian Laswell memberikan penjelasan lain mengenai fungsi propaganda 

di masyarakat dimana terjadi ketidakteraturan sosial akibat adanya perubahan 

teknologi yang sangat cepat. Efisiensi dari penyebaran propaganda meningkat 

melalui modernisasi yang terjadi di masyarakat atau dalam bahasa Laswell, 

“komplikasi dari lingkungan material kita yang disebabkan percepatan 

ekspansi teknologi”.14 

Propaganda merupakan upaya yang sengaja dilakukan seseorang yang 

terorganinasasi untuk mengubah pendapat atau sikap orang lain15, propaganda 

didefinisikan sebagai sebuah rangkaian pesan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. 

Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, propaganda 

memberikan informasi yang diberikan untuk mempengaruhi pihak yang 

mendengar atau melihatnya. Adapun dalam konteks hubungan internasional, 

propaganda dimulai sebagai usaha sisematis untuk mempengaruhi sebuah 

pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat 

umum dari pihak-pihak pembuat propaganda16, perkembangan terhadap 

                                                             
14 Adhe Nuansa Wibisono, Literature Review II – Media dan Terorisme, diakses dalam 
https://www.academia.edu/3130817/The_Theory_Of_Propaganda?auto=download, diakses pada 2 
Januari 2017 pukul 09.00  
15 Mulyadi Guntur Waseso, 1986, Dimensi-dimensi Psikologi Sosial, Yogyakarta: PT Hanindita, hal 311 
16 Johanes Praja Muda, Propaganda diakses dalam http://dokumen.tips/documents/propaganda-
559798b459c97.html diakses pada 25 mei 2016 18.00 

https://www.academia.edu/3130817/The_Theory_Of_Propaganda?auto=download
http://dokumen.tips/documents/propaganda-559798b459c97.html
http://dokumen.tips/documents/propaganda-559798b459c97.html
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kondisi masyarakat membuat pengertian propaganda lebih berkembang 

bahkan pengertian propanda menjadi hal yang lain dari definisi awalnya. 

Dalam penelitian ini konsep propaganda yang penulis gunakan akan di 

kaitkan dengan intensitas game Glorious Mission Online dalam 

pempublikasiannya ke masyarakat China yang kontennya berisi tentang 

konflik antara China dan Jepang yaitu kepemilikan Kepulauan 

Senkaku/Diaoyu game simulasi perang China yang di gunakan untuk 

meningkatkan rasa Nasioanalisme para pemainnya. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah Deskriptif Analisis. Dimana 

penulis mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan 

dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada di wilayah 

studi yang terkait.. Dalam proposal ini penulis ingin memaparkan “Propaganda 

China Tentang Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu Melalui Game Glorious 

Mission Online”. 
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1.6.2 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisa data yang di terapkan dalam proposal ini adalah Deduksi. 

Dimana data dianalisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan 

menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan lalu 

dianalisis dengan seksama menggunakan suatu konsep sehingga sangat 

mempengaruhi dalam premis-premis mengenai judul yang di angkat penulis. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

 Dalam teknik pengumpulan data, penulis skripsi menggunakan teknik 

pengumpulan sekunder. Teknik pengumpulan sekunder merupakan teknik yang 

dilakukan penulis dalam mencari referensi melalui studi  kepustakaan, menggunakan 

dan memanfaatkan literature sehari-hari, buku-buku, koran, surat kabar, jurnal, 

makalah, majalah. Selain itu pula penulis juga menggunakan internet atau media 

komputer sebagai pencarian referensi yang baik dan relevan. 
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1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian maka penulis memberi batasan 

waktu pada penelitian adalah dari tahun 2011-2016, Dimulai saat dibentuknya 

simulasi game yang di gunakan tentara China untuk pelatihan militer pada tahun 

2011 hingga game tersebut menjadi Game yang dapat dinikmati oleh masyarakat 

luas. Fenomena ini masih terus berlanjut sampai sekarang. 

b. Batasan Materi 

Penulis membatasi materi untuk dibahas agar penelitian tidak melebar pada 

tema lain. Dalam tulisan ini hanya membahas Bagaimana Propaganda China 

tentang kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu melalui Game Glorious Mission 

Online. 
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1.7  Hipotesa 

. Propaganda China tentang kepemilikan kepulauan Senkaku/Diayou melalui 

Game Glorious Mission Online dapat dilihat dari dua hal, pertama publikasian Game 

ini dengan memanfaatkan tingginya pengguna game online di China Glorious 

Mission Online yang pada  awalnya digunakan untuk pelatihan tentara menjadi Game 

yang dipublikasikan untuk masyarakat luas, langkah pemerintah China tersebut 

menjadi salah satu media propraganda untuk meningkatkan rasa Nasionalisme 

rakyatnya. 

Kedua, konten Game Glorious Mission Online ini sendiri adalah sengketa 

kepualan Senkaku/Diaoyu skenario dalam game ini dimainkan di Laut China Timur, 

bahkan dengan menyertakan kapal induk pertama China, Liaoning, yang turut serta 

dalam perang tersebut. Dalam intro game tersebut  memperlihatkan gambar pesawat 

tempur, pasukan yang berbaris, dan kapal-kapal perang. langkah pemerintah China 

tersebut menjadi salah satu media propraganda untuk meningkatkan rasa 

nasionalisme rakyatnya 
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