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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan menyerahnya Jerman 

kepada sekutu dan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh 

Amerika Serikat pada kenyataannya tidak membuat keadaan dunia begitu aman 

dan damai seketika. Akhir dari Perang Dunia II justru memunculkan peristiwa 

baru dalam dunia internasional, yaitu Perang Dingin. Blok Sekutu yang 

dinyatakan sebagai pemenang atas Perang Dunia II menjadikan dua negara di 

dalam kubu tersebut, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara 

super power yang mendominasi kekuatan dibandingkan negara-negara besar 

lainnya di dunia. 

Dominasi dua negara super power antara Amerika Serikat dan Uni Soviet 

telah melahirkan persaingan baru dengan membentuk sekutunya masing-masing 

yaitu Blok Barat yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang 

dikendalikan oleh Uni Soviet. Persaingan di antara kedua negara tersebut meliputi 

berbagai bidang seperti militer, persenjataan, industri dan pengembangan 

teknologi, perlombaan nuklir, dan ideologi.1 Kedua negara ini bersaing dalam 

usaha memperluas pengaruhnya kepada negara-negara lainnya di dunia. Pengaruh 

1 M. Bagus Sekar Alam, Kebijakan Politik  Luar Negeri Amerika Terhadap Indonesia Pada Masa 

Perang Dingin 1945-1958, diakses dalam   

http://sejarah.fib.uns.ac.id/media/5.%20KEBIJAKAN%20POL.AS%201954-1962--edit-OK.pdf 

(29-7-2016, 11:32 WIB) 

http://sejarah.fib.uns.ac.id/media/5.%20KEBIJAKAN%20POL.AS%201954-1962--edit-OK.pdf
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ini merupakan suatu ideologi berbeda yang dimiliki kedua negara tersebut yang 

mana Amerika Serikat menganut ideologi liberal kapitalis sedangkan Uni Soviet 

menganut ideologi sosialis komunis. Namun, dengan perbedaan tersebut tidak ada 

satupun dari keduanya yang cukup kuat untuk memaksakan keinginan dalam 

memperluas pengaruhnya dari yang satu kepada yang lainnya.2  

Sejak berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni 

Soviet dan kekalahan ideologi komunisme, tidak membuat Amerika Serikat puas 

dengan kemenangannya menjadi negara adidaya tunggal yang unggul dalam 

berbagai hal termasuk ideologi. Amerika Serikat justru makin memperkuat 

pengaruhnya dengan cara persuasif yakni menggunakan teknik propaganda 

melalui media. Propaganda yang dilakukan Amerika Serikat pada saat itu 

bukanlah menjadi yang pertama. Pertama kalinya Amerika Serikat melakukan 

propaganda di era pemerintahan Wodrow Wilson. Wilson berhasil memenangkan 

pemilihan presiden di tahun 1916. Amerika Serikat saat itu tengah menghadapi 

Perang Dunia I dan rakyat Amerika Serikat yang sangat anti perang merasa tidak 

ada keterlibatan dalam perang yang terjadi di Eropa. Wilson kemudian 

membentuk komisi propaganda resmi pemerintah yang dikenal dengan sebutan 

Creel Commision. Melalui komisi tersebut, Wilson pun berhasil menjadikan 

rakyat Amerika Serikat yang semula anti perang menjadi populasi yang haus akan 

perang dan berambisi menghancurkan sesuatu yang berbau Jerman.3  

                                                                 
2 Murtamadji, Kegagalan Perang Dingin Antardua Negara Adidaya: Faktor Penyebab Dan 

Implikasinya, diakses dalam  

http://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/3785/3261. (29-7-2016, 12:08 WIB) 
3 Noam Chomsky, 2009, Politik  Kuasa Media, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, hal. 13. 

http://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/3785/3261
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Peristiwa inilah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti tentang 

persaingan ideologi kedua negara dan fokus penulis adalah pada ideologi liberal 

kapitalis yang dianut oleh Amerika Serikat. Ideologi liberal kapitalis yang dianut 

Amerika Serikat merupakan ideologi yang mencakup asas demokrasi dalam 

bidang politik, kapitalisme dalam bidang ekonomi, dan individualisme yang 

kaitannya dalam hal kedudukan dan hak asasi manusia.4 Dalam bidang politik, 

Amerika Serikat meyakini bahwa demokrasi merupakan ideologi yang terbaik 

karena dengan berlandaskan paham ini Amerika Serikat akan mampu menjadi 

negara adidaya bahkan adidaya tunggal.5 

Demokrasi merupakan suatu rujukan pada sistem pemerintahan yang mana 

pemerintahan tersebut kekuasaannya ada pada rakyat dan dijalankan langsung 

oleh mereka atau individu yang mewakili mereka melalui sistem pemilihan 

bebas.6 Implementasi demokrasi dapat berupa berbagai macam seperti demokrasi 

liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, 

dan bahkan demokrasi Pancasila yang ada pada negara Indonesia.7 Keragaman 

demokrasi yang ada pada masing-masing negara di dunia memang terdapat 

perbedaan berdasarkan pada tradisi, kultur, dan kondisi masyarakat negara-negara 

tersebut. Namun, dalam pandangan Amerika Serikat, demokrasi harus bisa 

ditegakkan di beberapa negara di dunia meski dengan cara apapun. Amerika 

                                                                 
4 Albertine Minderop, 2006, Pragmatisme Sikap Hidup dan Prinsip Politik  Luar Negeri Amerika , 

Edisi I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 1. 
5 Ibid, hal. 49. 
6 Muhammad Nasir Badu, Demokrasi dan Amerika Serikat, The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu 

Politik Universitas Hasanuddin, Vol, 1, No, 1 (Januari 2015), Makassar: Universitas Hasanuddin, 

hal. 14. 
7 Miriam Budiardjo, 1981, Partisipasi dan Partai Politik  : Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: 

Gramedia, hal. 30. 
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Serikat memiliki ketertarikan untuk menyebarkan ideologi demokrasi yang 

dianutnya dengan tujuan kepentingan Amerika Serikat dalam bidang politik, 

keamanan, dan ekonomi negara lain. Amerika Serikat beranggapan bahwa 

demokrasi yang mereka anut merupakan demokrasi yang dapat diaplikasikan 

sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia secara universal.8  

Berakhirnya Perang Dunia II membuat propaganda selalu digunakan oleh 

pemerintah Amerika Serikat. Propaganda tersebut bertujuan untuk mengatasi 

segala bentuk ancaman seperti aksi demonstrasi serikat buruh yang menentang 

pemerintah, kebebasan pers yang mengganggu politik pemerintahan, bahkan 

pemerintah Amerika Serikat pada saat itu menggunakan propaganda untuk 

membangkitkan rasa ketakutan terhadap komunisme kepada rakyatnya.9 

Seiring perkembangan teknologi serta ditemukannya televisi yang mampu 

memperlihatkan suatu film, media film pun pertama kalinya pada tahun 1927 

digunakan sebagai alat propaganda.10 Film dianggap sebagai alat propaganda yang 

efektif dibanding media-media propaganda lainnya. Sejarah mencatat bahwa  

propaganda menggunakan media suara dimana orasi, komunikasi antar personal, 

dan radio digunakan sebelum abad 20.11 

Amerika Serikat membuat film sebagai alat propaganda politik karena 

antara politik dan film memiliki hubungan yang begitu intim serta tersembunyi.12 

                                                                 
8 Minderop, Op. Cit., hal. 205 et. Seq. 
9 Ibid, hal. 14. 
10 A Very Brief History of Propaganda in Times Past , diakses dalam 

http://www.physics.smu.edu/pseudo/Propaganda/history.html (9/4/2015, 19:53) 
11 Ibid. 
12 The Silhouette, The propaganda era: film is a political tool, diakses dalam 

http://www.thesil.ca/the-propaganda-era-film-is-a-political-tool (9/4/2015, 21:07). The Silhouette 

atau The Sil adalah majalah Universitas McMaster, Ontario, Kanada yang didirikan th. 1930. 

http://www.physics.smu.edu/pseudo/Propaganda/history.html
http://www.thesil.ca/the-propaganda-era-film-is-a-political-tool
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Film sering digunakan sebagai alat propaganda karena kemampuannya yang unik 

dalam menyampaikan pesan dimana pesan tersebut berupa tampilan gambar yang 

bergerak serta suara sehingga dapat memperlihatkan visual yang begitu hidup.13 

Amerika Serikat semakin didukung dengan adanya industri film yang 

berbasis di kota Hollywood.14 Dukungan dari industri film inilah yang akhirnya 

menjadi media propaganda yang efektif bagi Amerika Serikat untuk menjalankan 

kepentingannya. Menurut data yang diperoleh, pasca peristiwa serangan teroris 

9/11, pemerintah Amerika Serikat mengadakan pertemuan dengan para insan 

perfilman Hollywood. Pertemuan yang diadakan di Peninsula Hotel, Beverly Hills 

tersebut dihadiri oleh Karl Rove, yang merupakan penasehat politik utama 

Presiden George W. Bush dan para petinggi studio industri perfilman Amerika 

Serikat seperti Warner Bros, Twentieth Century Fox, Columbia Pictures, dan 

studio industri besar lainnya. Agenda dari pertemuan tersebut adalah himbauan 

pemerintah Amerika Serikat untuk menciptakan bagaimana industri perfilman 

dapat turut berperan dalam perang melawan teroris. Pertemuan ini memberikan 

gambaran tentang adanya suatu hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan 

industri perfilman Hollywood untuk menyebarkan propaganda yang sesuai dengan 

keinginan pemerintah Amerika Serikat.15 

Berdasarkan data-data tersebut penulis melihat adanya sisi menarik untuk 

diteliti dari hubungan antara Hollywood dan pemerintah Amerika Serikat dalam 

memproduksi film yang mengandung unsur propaganda. Pada dasarnya tidak 

                                                                 
13 Ibid. 
14 Worldatlas, Where is Hollywood,CA ?, diakses dalam 

http://www.worldatlas.com/na/us/ca/where-is-hollywood.html (2/1/2017, 22:57 WIB). 
15 David Walsh, Hollywood enlists in Bush’s war drive, diakses dalam 

https://www.wsws.org/en/articles/2001/11/holl-n19.html (28/10/2016,22:10 WIB).  

http://www.worldatlas.com/na/us/ca/where-is-hollywood.html
https://www.wsws.org/en/articles/2001/11/holl-n19.html
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semua film Hollywood memiliki unsur propaganda, namun penulis mengamati 

setiap film dari Hollywood berdasarkan kecenderungan unsur propaganda dari isi 

film-film Hollywood. Kecenderungan tersebut selanjutnya akan diteliti lebih 

dalam, dengan tujuan untuk membuktikan apakah film-film tersebut mengandung 

unsur propaganda atau tidak. Pada penelitian ini penulis mengambil salah satu 

film Hollywood yang akan diteliti yaitu film The Dictator. Film ini merupakan 

film Hollywood yang ber-genre komedi dan dirilis pada tahun 2012. 

Secara garis besar film The Dictator bercerita tentang seorang pemimpin 

negara fiktif di Afrika Utara, Wadiya yang bernama Haffaz Aladeen. Aladeen 

yang diceritakan dalam film tersebut merupakan seorang penguasa yang 

menjalankan sistem otoritarian dalam pemerintahannya.16 Film yang dirilis resmi 

pada 16 Mei 2012 ini memiliki catatan mengesankan setelah rilis perdana di 

negara bagian Amerika Utara, yaitu meraup keuntungan hingga US$ 25.000.000 

dalam 5 hari pasca rilisnya film ini.17 Keuntungan yang cukup besar ini 

menandakan bahwa ketertarikan penonton untuk melihat film ini cukup besar 

antusiasnya. Antusias penonton yang besar juga dikarenakan tokoh utama dari 

film ini merupakan seorang komedian yang terkenal bernama Sacha Baron Cohen, 

seorang keturunan Yahudi Inggris (merupakan keturunan orang Persia dan 

Israel).18 

                                                                 
16 David Edelstein, 'The Dictator' Rules With A Satirist's Fist , diakses dalam 

http://www.npr.org/2012/05/16/152675821/the-dictator-rules-with-a-satirists-fist (6/1/2017, 14:42 

WIB). 
17 Pamela McClintock, Box Office Report: Sacha Baron Cohen's 'Dictator' Scores $4.5 Million on 

Wednesday, diakses dalam http://www.hollywoodreporter.com/news/dictator-box-office-sacha-

baron-cohen-325758 (6/1/2017, 15:02 WIB). 
18 Ruth Starkman, The Dictator’s Politics?, diakses dalam http://www.huffingtonpost.com/ruth-

starkman/the-dictators-politics_b_1549161.html (6/1/2017, 15:13 WIB). 

http://www.npr.org/2012/05/16/152675821/the-dictator-rules-with-a-satirists-fist
http://www.hollywoodreporter.com/news/dictator-box-office-sacha-baron-cohen-325758
http://www.hollywoodreporter.com/news/dictator-box-office-sacha-baron-cohen-325758
http://www.huffingtonpost.com/ruth-starkman/the-dictators-politics_b_1549161.html
http://www.huffingtonpost.com/ruth-starkman/the-dictators-politics_b_1549161.html
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Penulis melihat banyak pesan yang disampaikan dalam film ini, yakni 

berusaha menekankan bahwa demokrasi adalah suatu sistem yang lebih baik 

daripada otoriter. Bentuk genre film yang komedi ini juga dapat mempengaruhi 

penonton lebih baik dibandingkan film-film yang ber-genre drama, aksi, maupun 

animasi. Film Hollywood ini dinilai ingin menyampaikan suatu propaganda 

politik mengenai ideologi demokrasi. Menurut sebuah artikel terdapat suatu 

statement mengenai politik dalam komedi yang bertuliskan, “Pertama buatlah 

mereka tertawa dan ketika mulut mereka terbuka, selipkan pesanmu ke dalam 

nya”.19 Makna dari tulisan tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa dengan 

pesan humor maupun komedi, penerima pesan yang merupakan adalah penonton 

film komedi secara tidak langsung menerima suatu ajakan dari pesan yang ia 

terima. 

Sacha Baron Cohen sebagai seorang peran utama dalam wawancaranya 

mengatakan bahwa tokoh Aladeen yang ia perankan merupakan tokoh cerminan 

dari Muammar Ghaddafi, seorang pemimpin diktator dari Libya.20 Cohen juga 

mengatakan bahwa The Dictator merupakan sebuah film komedi dan mengenai 

tokoh pemimpin diktator yang ia perankan merupakan sebuah subyek sindiran 

yang ia tujukan pada pemimpin negara yang otoriter dan ia memerankan seorang 

                                                                 
19 Nicholas Powers, 'The Dictator': Sacha Baron Cohen Tries to Emulate Charlie Chaplin , diakses 

dalam 

http://www.alternet.org/story/155518/'the_dictator'%3A_sacha_baron_cohen_tries_to_emulate_ch

arlie_chaplin (6/1/2017, 15:45 WIB). 
20 Starkman, Loc.Cit. 

http://www.alternet.org/story/155518/'the_dictator'%3A_sacha_baron_cohen_tries_to_emulate_charlie_chaplin
http://www.alternet.org/story/155518/'the_dictator'%3A_sacha_baron_cohen_tries_to_emulate_charlie_chaplin
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diktator yang bodoh juga dengan tujuan untuk menyindir bahwa seorang 

pemimpin otoriter merupakan sosok yang bodoh dan konyol.21 

The Dictator merupakan film yang menarik untuk diteliti, karena selain 

ber-genre komedi film ini juga secara visual mengambil setting an di wilayah 

Afrika Utara serta pesan demokrasi yang selalu ditampilkan, sehingga penulis 

menganggap ada kecenderungan unsur-unsur propaganda dalam menyebarkan 

ideologi demokrasi pada film ini. Berdasarkan beberapa fenomena yang 

dijelaskan sebelumnya mengenai ideologi demokrasi, hubungan antara pemerintah 

Amerika Serikat dengan industri perfilman Hollywood, hingga pernyataan dari 

peran utama pada film The Dictator yang merupakan bagian dari film Hollywood, 

maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Propaganda Demokrasi 

Amerika Serikat Melalui Film Komedi (Studi Analisis Isi Film The Dictator)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya, maka pertanyaan 

dari rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

propaganda demokrasi Amerika Serikat disebarkan melalui film komedi yaitu 

film The Dictator ? 

 

 

 

                                                                 
21 Josh Grossberg, Sacha Baron Cohen's The Dictator Under Fire From Arab Americans , diakses 

dalam http://www.eonline.com/news/316704/sacha-baron-cohen-s-the-dictator-under-fire-from-

arab-americans (6/1/2017, 16:07 WIB) 

http://www.eonline.com/news/316704/sacha-baron-cohen-s-the-dictator-under-fire-from-arab-americans
http://www.eonline.com/news/316704/sacha-baron-cohen-s-the-dictator-under-fire-from-arab-americans
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

propaganda demokrasi Amerika Serikat dapat disebarkan melalui film 

komedi. Film yang digunakan pada penelitian ini adalah film komedi yang 

berjudul The Dictator, kemudian isi propaganda demokrasi yang 

terkandung dalam film ini dijelaskan dengan menggunakan analisis isi 

deskriptif.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi 

bagi para akademisi dalam memahami bagaimana propaganda demokrasi 

dapat disebarkan melalui film komedi. 

 b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara pribadi bagi penulis dapat membentuk pemahaman 

tentang Propaganda serta bagaimana teknik-teknik propaganda yang 

digunakan dengan mengamati adegan yang ditampilkan pada film komedi. 

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk masyarakat 

terutama para penstudi Hubungan Internasional dalam mengamati suatu isi 

yang terkandung pada suatu media, khususnya media film dengan 

menggunakan analisis isi deskriptif. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis turut mencantumkan beberapa 

penelitian terdahulu yang dijadikan dasar teori guna menjawab tema yang 

diambil. 

 Pertama, Texsa W. Dewobroto22, dalam penelitiannya yang berjudul 

Propaganda Amerika Dalam Film Hollywood (Analisis Isi Deskriptif Propaganda 

Amerika Dalam Film “Black Hawk Down”) yang memaparkan bahwa film adalah 

salah satu bagian dari media massa yang mana film tersebut merupakan sebuah 

media yang dapat menyampaikan pesan, baik itu secara persuasif ataupun 

propaganda. Penelitian ini menggambarkan keadaan Amerika pasca tragedi WTC 

pada 11 September 2001, dimana peristiwa tersebut membuat suatu perubahan 

besar terhadap politik Amerika yang khususnya dalam arah kebijakannya dalam 

memberantas terorisme di dunia. Untuk mewujudkan itu semua, maka pemerintah 

Amerika membutuhkan dukungan dari seluruh publik melalui suatu pembentukan 

opini publik yang dapat mendukung segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

Amerika dalam memberantas terorisme. Salah satu cara yang dilakukan adalah 

melakukan propaganda melalui seluruh media termasuk film. 

 Kedua, jurnal penelitian dari Ica Wulansari dan Doddy Wihardi yang 

berjudul Propaganda Amerika Serikat Terhadap Iran Melalui Pemberitaan di 

Media Massa (Sebuah Tinjauan: Dampak Program Pengembangan Nuklir Iran 

                                                                 
22 Texsa W. Dewobroto (01 09 01760/KOM), 2010, Propaganda Amerika Dalam Film Hollywood 

(Analisis Isi Deskriptif Propaganda Amerika Dalam Film Black Hawk Down), Skripsi Jurusan 

Ilmu Komunikasi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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Terhadap Amerika Serikat).23 Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana 

Amerika melakukan propaganda dengan media massa. Media massa yang 

digunakan oleh Amerika pada penelitian ini adalah news atau pemberitaan. 

Amerika menganggap Iran merupakan suatu ancaman karena memiliki prinsip 

yang berseberangan dngan Amerika dalam politik internasional. Namun, Amerika 

mengakui keunggulan Iran dalam hal teknologi nuklir, sumber daya alam, dan 

pengaruh Iran di Timur Tengah. Amerika mengeluarkan kebijakan politik luar 

negeri yang berupaya untuk menaklukan Iran dengan berbagai cara. Salah satu 

cara yang dilakukan adalah melakukan propaganda guna menyebarluaskan 

pengaruh kepada negara-negara di jazirah Arab. Propaganda tersebut dilakukan 

oleh pihak-pihak media berita dengan menempatkan pemerintah dan elit politik 

Amerika Serikat sebagai narasumber utama, sehingga pemberitaan yang 

disampaikan oleh media mengenai Iran tidak akurat dan menimbulkan keraguan. 

Media sering memberitakan suatu peristiwa mengenai Iran secara provokatif dan 

menempatkan Iran sebagai negara yang agresif untuk berperang dengan 

menggunakan teknologi nuklirnya. 

 Ketiga, penelitian dari Mega Haryanti Pitria24 yang berjudul Film Korea 

Selatan “King 2 Hearts” Sebagai Media Propaganda Publik Terhadap 

Masyarakat Korea Utara, yang memaparkan bahwa film merupakan media yang 

dapat memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat dengan cepat. Penelitian ini 

                                                                 
23 Ica Wulansari dan Doddy Wihardi, Propaganda Amerika Serikat Terhadap Iran Melalui 

Pemberitaan di Media Massa (Sebuah Tinjauan: Dampak Program Pengembangan Nuklir Iran 

Terhadap Amerika Serikat) , Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Transnasional, Vol, 7, No, 1 

(Juni 2012), Jakarta: FISIP Universitas Budi Luhur, hal. 42-45. 
24 Mega Haryanti Pitria (08260042), 2013, Film Korea Selatan “King 2 Hearts” Sebagai Media 

Propaganda Publik Terhadap Masyarakat Korea Selatan , Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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menjelaskan bagaimana film “King 2 Heart” menjadi media propaganda publik 

yang dilakukan oleh pihak swasta Korea Selatan dimana film tersebut dalam alur 

ceritanya menggambarkan situasi yang sama dengan situasi nyata yang tengah 

dihadapi oleh Korea Selatan dan Korea Utara. Hal mendasar yang diteliti oleh 

Mega Haryanti Pitria adalah bagaimana analisa film Korea Selatan tersebut 

memberikan dampak terhadap publik Korea Utara sebagai objek yang 

terpropagandakan. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif sebagai 

metodologi penelitiannya dan menggunakan tiga kerangka konseptual, yakni 

konsep kepentingan nasional, konsep propaganda, dan konsep film yang 

digunakan  dalam mengidentifikasi data pada penelitian tersebut. Hasil dari 

penelitian ini menjelaskan bahwa Korea Selatan berhasil dalam industri film nya 

memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi melalui industri film dan 

secara tidak langsung film tersebut juga memberikan propaganda ke khalayak luas 

melalui sebaran produksi film tersebut. 

 Keempat, penelitian dari Grisqa Farid25, yang berjudul Dampak 

Penayangan Film Balibo Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dan 

Australia Pada Tahun 2009-2012. Penelitian tersebut memaparkan bagaimana 

film juga dapat menyampaikan suatu pesan yang kontroversial bagi publik 

sehingga dapat mempengaruhi suatu hubungan diplomatik antar negara. Film 

Balibo merupakan film yang dianggap terdapat adegan kontroversial didalamnya 

dimana alur ceritanya menceritakan tentang kasus tewasnya lima wartawan 

Australia pada saat invasi tentara Indonesia di Timor Timur (sekarang Timor 

                                                                 
25 Grisqa Farid (07260041), 2013, Dampak Penayangan Film Balibo Terhadap Hubungan 

Diplomatik  Antara Indonesia Dan Australia Pada Tahun 2009-2012, Skripsi, Malang: Jurusan 

Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Leste) pada tahun 1975. Film tersebut dianggap kontroversi karena dianggap 

dapat memberikan dampak negatif terhadap hubungan kerjasama Indonesia dan 

Australia. Penelitian ini berusaha menekankan dalam menjelaskan bagaimana film 

Balibo tersebut berdampak terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dengan 

Australia. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik sebagai metode 

penelitiannya dan menggunakan lima konsep sebagai kerangka konseptualnya, 

yakni konsep hubungan bilateral, teori komunikasi massa, konsep film, teknik 

propaganda, dan multi-track diplomacy. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa film Balibo tidak memberikan dampak terhadap hubungan 

bilateral antara Indonesia dan Australia. Hal itu disebabkan karena efek dari isu 

film Balibo ini tersingkirkan oleh isu-isu yang lebih besar seperti terorisme, 

ekonomi, dan militer. 

 Kelima, penelitian dari Agus Chandra Yahya26 yang berjudul Teknik 

Propaganda Dalam Film (Analisis Isi Film Argo Karya Ben Affleck). Penelitian 

ini menjelaskan bahwa propaganda melalui film dapat tersampaikan kepada 

sasaran dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Film ini menceritakan 

tentang misi penyelamatan yang dilakukan seorang agen CIA terhadap beberapa 

Diplomat Amerika Serikat yang berhasil melarikan diri dari ancaman masyarakat 

Iran. Film mendapatkan dukungan dari pemerintah Amerika serta mendapatkan 

penghargaan tertinggi dari ajang Oscar 2013 karena memiliki cerita historis antara 

Amerika dengan Iran. Film ini merupakan bagian dari propaganda liberal 

konservatif yang dibuat oleh Hollywood untuk mendukung pemerintahan Barack 

                                                                 
26 Agus Chandra Yahya (08220276), 2014, Teknik Propaganda Dalam Film (Analisis Isi Film 

Argo Karya Ben Affleck), Skripsi, Malang: Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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Obama dalam ajang pemilihan presiden. Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah analisis isi dengan perangkat statistik sebagai alat analisis. Analisis isi 

yang digunakan bersifat kuantitatif guna mempermudah dalam menguraikan isi 

teknik propaganda dalam film tersebut. 

 Kemudian yang terakhir adalah penelitian dari Ferdian Firdaus27 yang 

berjudul Propaganda Amerika Serikat Tentang Terorisme Islam Melalui Media 

Film (Analisis Isi Film Zero Dark Thirty Karya Kathryn Bigelow). Penelitian ini 

membahas mengenai film yang bisa menjadi media propaganda yang sangat 

efektif. Film ini mengambil setting lokasi di Timur Tengah, bertemakan 

terorisme, dan berdasarkan pada kisah nyata. Propaganda yang dilakukan oleh 

Amerika melalui film ini adalah bagaimana pesan mengenai terorisme yang 

dilakukan oleh orang Islam dapat tersampaikan oleh penonton. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis isi dengan perangkat statistik deskriptif. 

Berdasarkan analisis isi yang diperoleh, maka dapat diperoleh bahwa kemunculan 

scene yang mengandung unsur propaganda dalam film tersebut adalah sebanyak 

53 scene.  

 Berdasarkan dari enam penelitian yang dijelaskan diatas memiliki 

pembahasan tentang media massa yang dijadikan media propaganda, khususnya 

film. Media film dianggap paling praktis sebagai pembawa pesan, karena di dalam 

film tidak hanya tulisan yang menjadi pembawa pesan, namun unsur suara, visual 

atau gambaran situasi dan keadaan suatu peristiwa juga dapat memberikan pesan 

yang lebih jelas kepada penerima sehingga apa yang akan disampaikan dapat 

                                                                 
27 Ferdian Firdaus (08220377), 2014, Propaganda Amerika Serikat Tentang Terorisme Islam 

Melalui Media Film (Analisis Isi Film Zero Dark Thirty Karya Kathryn Bigelow) , Skripsi, 

Malang: Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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diterima secara efektif. Persamaan dari penelitian tersebut diatas dengan 

penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama menggunakan film sebagai 

media yang digunakan untuk propaganda. Beberapa film yang telah dikeluarkan 

oleh Hollywood serta hubungan antara industri film Amerika dengan pemerintah 

Amerika pada penelitian terdahulu, menjadi dasar penulis untuk meneliti kembali 

mengenai film yang ber-genre komedi tentang kecenderungan isi propaganda 

yang terkandung didalamnya.  Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya 

yang mana film Hollywood yang digunakan adalah film ber-genre aksi dan 

tentunya hanya dapat ditonton oleh kategori orang dewasa, film yang akan diteliti 

oleh penulis adalah film komedi yang dapat ditonton oleh kategori orang remaja 

hingga dewasa sehingga sasaran penonton menjadi lebih luas. Selain itu beberapa 

penelitian terdahulu menggunakan analisis isi dengan pendekatan kuantitatif, 

sedangkan penulis menggunakan analisis isi dengan pendekatan kualitatif. 

Untuk mempermudah pembaca dalam membedakan penelitian terdahulu 

dari penelitian ini, maka penulis membuat tabel yang didalamnya berisikan pokok 

bahasan dalam penelitian terdahulu dari penelitian ini. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

Judul dan Nama Peneliti Metode Penelitian dan Alat 

Analisa 

Bahasan/ Hasil Penelitian 

Skripsi: Propaganda 

Amerika Dalam Film 
Hollywood (Analisis Isi 
Deskriptif Propaganda 

Amerika Dalam Film 
“Black Hawk Down”) 

Oleh: Texsa W. Dewobroto 
(01 09 01760/KOM) 

- Analisis Isi Deskriptif  

- Konsep Propaganda  
- Teori Komunikasi Massa 
- Konsep Film 

Pemerintah Amerika 

menggunakan propaganda 
melalui media film untuk 
membentuk opini publik 

yang dapat mendukung 
segala kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah 
Amerika dalam 
memberantas terorisme.  
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Jurnal: Propaganda Amerika 
Serikat Terhadap Iran 

Melalui Pemberitaan di 
Media Massa (Sebuah 
Tinjauan: Dampak Program 

Pengembangan Nuklir Iran 
Terhadap Amerika Serikat) 

Oleh: Ica Wulansari dan 
Doddy Wihardi 

- Pendekatan Neo-Realisme 
- Konsep Politik Luar 

Negeri 
- Konsep Kepentingan 

Nasional 

- Teori Propaganda 
- Konsep Media Massa 

Media Amerika yang 
bertindak sebagai 

propagandis melakukan 
pemberitaan mengenai 
Iran yang tidak akurat dan 

menempatkan Iran sebagai 
negara yang agresif untuk 

berperang dengan 
menggunakan teknologi 
nuklir. 

Skripsi: Film Korea Selatan 
“King 2 Hearts” Sebagai 
Media Propaganda Publik 

Terhadap Masyarakat Korea 
Utara  

Oleh: Mega Haryanti Pitria 
(08260042) 

- Deskriptif Kualitatif 
- Konsep Kepentingan 

Nasional 

- Konsep Propaganda 
- Konsep Film 

Korea Selatan berhasil 
dalam industri film nya 
memberikan dampak 

terhadap peningkatan 
ekonomi melalui industri 

film dan secara tidak 
langsung film tersebut 
juga memberikan 

propaganda ke khalayak 
luas melalui sebaran 

produksi film tersebut. 

Skripsi: Dampak 
Penayangan Film Balibo 
Terhadap Hubungan 

Diplomatik Antara 
Indonesia dan Australia 

Pada Tahun 2009-2012 
Oleh: Grisqa Farid 
(07260041) 

- Deskriptif Analitik 
- Konsep Hubungan 

Bilateral 

- Teori Komunikasi Massa 
- Konsep Film 

- Teknik Propaganda 
- Multi-track Diplomacy 

Film Balibo tidak 
memberikan dampak 
terhadap hubungan 

bilateral antara Indonesia 
dan Australia karena efek 

dari isu film ini 
tersingkirkan oleh isu-isu 
yang lebih besar seperti 

terorisme, ekonomi, dan 
militer. 

Skripsi: Teknik Propaganda 

Dalam Film (Analisis Isi 
Film Argo Karya Ben 
Affleck 

Oleh: Agus Chandra Yahya 
(08220276) 

- Analisis Isi Kuantitatif 

- Teknik Propaganda 
- Konsep Film 

Film ini merupakan bagian 

dari propaganda liberal 
konservatif yang dibuat 
oleh Hollywood untuk 

mendukung pemerintahan 
Barack Obama dalam 

ajang pemilihan presiden. 

Skripsi: Propaganda 
Amerika Serikat Tentang 
Terorisme Islam Melalui 

Media Film (Analisis Isi 
Film Zero Dark Thirty 

Karya Kathryn Bigelow) 
Oleh: Ferdian Firdaus 
(08220377) 

- Analisis Isi Deskriptif 
- Teknik Propaganda 
- Konsep Film 

- Konsep Penokohan 
- Konsep Terorisme 

Propaganda yang 
dilakukan oleh Amerika 
melalui film ini adalah 

bagaimana pesan 
mengenai terorisme yang 

dilakukan oleh orang 
Islam dapat tersampaikan 
oleh penonton. 
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Skripsi : Propaganda 
Demokrasi Amerika Serikat 

Melalui Film Komedi (Studi 
Analisis Isi Film The 
Dictator)  

Oleh: MA. Faisal Datu Sefa 
(201310360312187) 

- Deskriptif Kualitatif 
- Konsep Propaganda 

- Teknik Analisis Isi 
Deskriptif 

Hollywood sebagai 
propagandis Amerika 

Serikat berusaha 
melakukan propaganda 
melalui film komedi yang 

pesannya berisi bahwa 
ideologi demokrasi 

merupakan ideologi yang 
paling baik dibandingkan 
dengan ideologi lainnya. 

 

1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Konsep Propaganda 

Secara definisi konsep propaganda sendiri banyak dikemukakan oleh para 

ahli, baik itu para ahli di bidang sosiologi, psikologi, maupun komunikasi. 

Menurut Communication Theories menjelaskan bahwa propaganda merupakan 

kegiatan komunikasi yang menggunakan teknik-teknik tertentu.28  

Berdasarkan definisi tentang konsep propaganda dari berbagai ahli, 

penulis menggunakan pendapat dari Harold D. Lasswell yang menjelaskan 

tentang konsep propaganda melalui bukunya yang berjudul “Propaganda 

Technique In The World War” (1927). Dalam bukunya ia mengatakan bahwa : 

propaganda adalah semata-mata kontrol opini yang dilakukan melalui simbol-
simbol yang mempunyai arti, atau menyampaikan pendapat yang kongkrit dan 
akurat (teliti), melalui sebuah cerita, rumor, laporan, gambar-gambar dan bentuk-

bentuk lain yang bisa digunakan dalam komunikasi sosial. 29 
 

Pendapat yang dikemukakan Lasswell ini sesuai dengan tema yang penulis 

angkat dalam penelitian ini yang mana propaganda melalui sebuah film 

merupakan suatu cara yang dilakukan Hollywood dalam mengendalikan kontrol 

opini untuk menyebarkan ideologi demokrasi dengan film sebagai medianya. Film 

                                                                 
28 Djoenasih S. Sunarjo dan Sunarjo, 1982, Mengenal Propaganda, Yogyakarta: Liberty,  hal. 26. 
29 Nurudin, 2001, Komunikasi Propaganda, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 10. 
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merupakan suatu media yang didalamnya terdapat gambar-gambar yang berisikan 

cerita dan pesan untuk disampaikan kepada penonton. 

Teknik-teknik propaganda seperti yang dijelaskan dalam “Communication 

Theories”, dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik Propaganda melalui 

pengamatan Institute of Propaganda Analysis. Dalam Hubungan Internasional, 

terdapat sebuah konsep yang dikembangkan pada era antara Perang Dunia I dan 

Perang Dunia II, Institute for Propaganda Analysis, yang dikembangkan dari Yale 

University untuk membantu masyarakat mendeteksi dan menganalisa suatu 

propaganda, tepatnya pada tahun 1937 di Amerika Serikat.30 Menurut Institute of 

Propaganda Analysis, Teknik-teknik Propaganda terdiri dari tujuh komponen, 

yaitu Name Calling, Glittering Generalities, Transfer, Testimonials, Plain Folk, 

Card Stacking, dan Bandwagon.31 

Name Calling merupakan teknik yang digunakan propagandis dengan 

memberikan penamaan buruk terhadap seseorang, kelompok, maupun suatu 

gagasan dengan dengan simbol negatif dalam propagandanya. Tujuannya adalah 

untuk menjatuhkan seseorang baik individu maupun kelompok, atau bahkan suatu 

konsep, istilah, dan ideologi tertentu agar target yang terkena propaganda akan 

ikut memandang buruk seseorang individu maupun kelompok tersebut. Penamaan 

buruk memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sejarah dunia karena dapat 

merusak reputasi, menjadikan manusia punya prestasi, dapat membuat orang lain 

masuk sel penjara, dan mempengaruhi pria untuk maju dalam pertempuran. 

                                                                 
30 Sunarjo, Op. Cit., hal. 33. 
31 Institute for Propaganda Analysis , How to Detect Propaganda , diakses dalam 

http://www.mindivogel.com/uploads/1/1/3/9/11394148/how_to_detect_propaganda.pdf  

(13/6/2016, 20:11 WIB) 

http://www.mindivogel.com/uploads/1/1/3/9/11394148/how_to_detect_propaganda.pdf
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Penamaan buruk yang digunakan pada teknik ini dapat berbentuk kasar 

maupun halus, selama kata-kata tersebut memiliki unsur emosianal negatif. 

Contoh dari bentuk penamaan buruk yang kasar seperti penamaan kata “biadab” 

kepada seseorang, sehingga target yang terkena propaganda akan menganggap 

orang tersebut adalah orang yang jahat dan tidak memiliki rasa belas kasih. 

Kemudian contoh penamaan buruk yang  menggunakan kata halus adalah kata 

“pelit”, sehingga target yang terkena propaganda menganggap seorang yang diberi 

penamaan “pelit” merupakan orang yang cenderung akan sulit untuk memberikan 

bantuan baik moril maupun materil.32 

Glittering Generalities Teknik ini singkatnya adalah kebalikan dari Name 

Calling. Apabila teknik Name Calling memberikan penamaan buruk terhadap 

seseorang maupun kelompok, maka teknik Glittering Generalities memberikan 

persepsi yang bagus terhadap seseorang maupun kelompok oleh propagandis 

dengan kata-kata yang bermakna positif. Teknik ini bertujuan agar target yang 

terkena propaganda bisa mempercayai berita maupun isu yang propagandis 

sebarkan tanpa perlu menanyakan lagi tentang keabsahan berita tersebut apakah 

itu benar-benar fakta atau sebuah hoax atau kebohongan.33 

Transfer atau yang dimaksud dengan pengalihan merupakan teknik yang 

digunakan propagandis dengan cara memanfaatkan otoritas, dukungan, dan 

kewenangan suatu objek yang pada umumnya dihormati dan dipercayai oleh 

khalayak luas. Tujuannya adalah untuk menyebarkan agenda yang akan 

disebarkan sehingga target yang terkena propaganda bisa dengan mudah 

                                                                 
32 Mohammad Shoelhi, 2012, Propaganda Dalam Komunikasi Internasional , Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, hal. 59 et. Seq. 
33 Ibid, hal. 60 et. Seqq. 
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mempercayai agenda tersebut. Sebagai contoh, propagandis menggunakan nama 

agama dan institusi sebagai alat untuk menyebarkan agenda yang akan 

disampaikan. 

Contoh lainnya dalam penggunaan teknik ini adalah penggunaan istilah 

simbol yang secara konstan dan akrab terdengar oleh masyarakat luas, seperti 

“Garuda Muda”, yang dalam istilah opini publik persepakbolaan Indonesia 

merujuk kepada para pemain junior sepak bola Indonesia. Secara emosional 

simbol ini mampu mengubah suatu pandangan seseorang terhadap objek tersebut, 

seperti dalam pernyataan, “Garuda Muda tidak mampu mengikuti kompetisi 

tingkat dunia”. Pernyataan tersebut membuat pandangan seseorang secara 

emosional beranggapan bahwa seluruh pemain junior sepak bola Indonesia tidak 

mampu mengikuti kompetisi tingkat dunia. Berdasarkan contoh-contoh tersebut 

teknik pengalihan dianggap cukup ampuh digunakan dalam teknik propaganda 

sebagai dukungan atau penolakan terhadap suatu konsep maupun gagasan.34 

Teknik Testimonials digunakan oleh propagandis dengan menggunakan 

suatu pernyataan atau kesaksian seseorang maupun kelompok yang merupakan 

sosok figur terkenal di masyarakat luas. Contoh figur tersebut adalah Presiden, 

Ketua Dewan Keamanan PBB, Menteri, atau bahkan artis kelas dunia. Dengan 

menggunakan kalimat dari figur-figur besar tersebut maka membuat propagandis 

lebih mudah menyebarkan agenda yang telah direncanakan. Kalimat “Berdasarkan 

kalimat dari .......... “ atau “Seorang profesor berkata bahwa fakta ini ........... “ 

                                                                 
34 Ibid, hal. 62 et. Seq. 
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adalah kalimat yang termasuk dalam penerapan Testimonial dalam penyebaran 

propaganda.35 

Plain Folks digunakan propagandis sebagai pendekatan untuk 

memperlihatkan sisi kesederhanaan dari propagandis. Aspek penguasaan 

psikologis dengan menarik empati dan simpati target yang terpropaganda adalah 

syarat mutlak dalam penggunaan teknik ini. Contoh penggunaan teknik Plain 

Folks adalah ketika diadakannya pemilu dimana kandidat mencoba untuk 

membaur sebagai rakyat biasa untuk menarik empati dan antusiasme simpatisan. 

Dalam penerapannya pada aktifitas negara, negara yang hendak 

menggunakan teknik Plain Folks ini mencoba untuk memahami kondisi negara 

yang akan menjadi sasaran propaganda. Setelah memahami kondisi negara 

sasaran maka propagandis akan menggunakan teknik ini dan negara sasaran 

propaganda akan menuruti propaganda yang telah diagendakan negara 

propagandis.36 

Teknik Card Stacking digunakan propagandis dengan cara menggunakan 

semua kebohongan dalam melancarkan aksi propagandanya. Propagandis 

berusaha mempercayakan fakta yang telah disusun sebelumnya sehingga fakta 

yang sebenarnya menjadi menjadi terabaikan. Cara penyebaran yang dilakukan 

lebih ke arah persuasif. Selain menggunakan strategi yang telah disebutkan 

sebelumnya, terkadang propagandis membuat sebuah isu sebagai pengalihan dari 

isu utama. 

                                                                 
35 Ibid, hal. 63 et. Seqq. 
36 Ibid, hal. 65 et. Seq. 
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Teknik ini pernah digunakan oleh Amerika Serikat. Contoh nyata yang 

pernah terjadi adalah ketika Presiden George W. Bush berusaha mengumpulkan 

dukungan untuk melakukan agresi terhadap Irak dengan membuat fakta bahwa 

Irak sedang mengembangkan senjata nuklir. Fakta tersebut tidak pernah terbukti, 

namun dengan upaya propaganda yang dilakukan Amerika Serikat pada saat itu 

berhasil mengumpulkan dukungan dari sekutu untuk melancarkan agresi terhadap 

Irak.37 

Teknik yang terakhir adalah Bandwagon. Pada teknik ini propagandis 

menggunakan identitas suatu komunitas sebagai alat propaganda. Dalam 

melancarkan penyebaran propagandanya, propagandis menggunakan media massa 

maupun acara-acara yang bisa mengumpulkan massa yang banyak dan bisa 

menyampaikan propagandanya secara langsung kepada sasaran. Propagandis juga 

membuat sebuah isu yang bisa menarik target untuk mendatangi acara yang akan 

digunakan sebagai acara penyebaran agenda yang akan disebarkan. Teknik ini 

merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan mayoritas pendukung sebanyak-

banyaknya sehingga minoritas akan menjadi sasaran yang mudah untuk menjadi 

target propaganda.38 

 Berdasarkan apa yang dijelaskan mengenai konsep propaganda tersebut, 

penulis mengambil bagian dari konsep propaganda yang berupa teknik-teknik 

propaganda yang terdiri dari tujuh komponen sebagai dasar untuk menjawab 

rumusan masalah dari kajian yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. 

 

                                                                 
37 Ibid, hal. 67. 
38 Ibid, hal. 68 et. Seq. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode/ Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif sebagai metode utama dalam pengolahan data. Metode ini 

merupakan suatu metode yang dapat menggambarkan atau 

memperlihatkan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh 

tanpa menggunakan perhitungan angka-angka atau pengolahan data yang 

menggunakan prosedur statistik. Metode ini diharapkan dapat menjelaskan 

bagaimana penulis melihat persoalan kemudian berusaha untuk 

menggambarkan persoalan tersebut secara sederhana, sistematis, 

mengungkapkan fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang 

diamati dengan teori atau konsep. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya pengumpulan data-data yang 

diperlukan untuk menunjukan bukti-bukti atau suatu temuan dari lapangan 

guna menjawab rumusan masalah. Terdapat tiga teknik pengumpulan data 

yang biasa digunakan, yaitu studi observasi, studi dokumentasi, dan 

wawancara.39 Pada penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumentasi 

sebagai teknik pengumpulan data yang mana data-data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel dari situs-situs 

internet, dan film The Dictator dalam bentuk file video mp4 yang 

kemudian akan dieksplorasi sesuai dengan rumusan masalah.  

                                                                 
39 Aunu Rofiq Djaelani, Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif, diakses dalam 

http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/pawiyatan/article/viewFile/55/64 (29/5/2017, 21:04 WIB) 

http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/pawiyatan/article/viewFile/55/64
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1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah 

dengan analisis isi deskriptif. Analisis isi deskriptif merupakan analisis isi 

yang digunakan untuk menggambarkan  secara rinci suatu pesan atau suatu 

teks tanpa harus menguji suatu hipotesis tertentu.40 Tujuannya adalah 

untuk mengetahui isi dari data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah film The Dictator, yang mana setelah film diamati 

kemudian penulis memetakan secara deskriptif isi dari tiap-tiap adegan 

dalam film The Dictator yang mengandung unsur propaganda. Setelah 

adegan yang mengandung unsur propaganda diperoleh, penulis kemudian 

akan memilah adegan-adegan tersebut yang mengandung pesan nilai-nilai 

demokrasi. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

Batasan materi dalam penelitian ini hanya difokuskan pada bagaimana 

propaganda demokrasi Amerika Serikat melalui film komedi yaitu film 

The Dictator berdasarkan pengamatan dengan menggunakan analisis isi. 

b. Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini yaitu tahun 2012 yang mana pada 

tahun tersebut merupakan tahun dirilisnya film The Dictator.  

 

 

                                                                 
40 Eriyanto, 2011, Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 47. 



25 
 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara sistematis bagian 

dari penelitian ini secara rinci. Adapun perincian sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Demokrasi, Film, dan Hollywood. Bab ini penulis menjelaskan 

tentang permulaan demokrasi dan hubungan antara demokrasi dengan Amerika 

Serikat, kemudian upaya Amerika Serikat dalam menyebarkan demokrasi, sejarah 

Hollywood dan hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dengan Hollywood, 

dan media film yang dijadikan sebagai alat propaganda pertama kali. 

Bab III Analisis Isi Film The Dictator. Pada bab ini penulis menjelaskan 

secara rinci tentang film The Dictator mengenai data film serta resensi film yang 

merupakan jalan cerita film secara keseluruhan. Selanjutnya penulis menjelaskan 

analisis isi scene yang mengandung unsur propaganda dengan menggunakan 

teknik propaganda yaitu Name Calling, Glittering Generalities, Transfer, dan 

Card Stacking. Penulis turut menjelaskan hasil analisis isi berdasarkan temuan-

temuan yang diperoleh melalui pengamatan isi film yang mengandung unsur nilai-

nilai demokrasi, kemudian yang terakhir penulis menjelaskan pesan-pesan yang 

terkandung dalam film The Dictator. 

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisi 

kesimpulan dari hasil analisa penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya. 


