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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah politik internasional, propaganda merupakan cara paling efektif 

untuk mempengaruhi maupun mengkonstruksi hal-hal negatif kepada publik negara 

lain tentang suatu negara yang diidentifikasi sebagai musuh politiknya dan sebaliknya 

untuk membentuk citra positif negara pelaku propaganda itu sendiri. Menurut Harold 

Lasswell propaganda didefinisikan sebagai ekspresi dari pendapat atau tindakan yang 

dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk 

mempengaruhi pendapat atau tindakan orang lain atau kelompok untuk tujuan-tujuan 

yang telah ditentukan melaui manipulasi psikologi.
1
  

Penggunaan film sebagai media propaganda merupakan hal yang efektif 

sekaligus efisien, walaupun film mengenai kisah nyata namun tetap terdapat terdapat 

unsur subyektifitas, seperti yang diungkapkan oleh Peter L.Berger dan Thomas 

Luckman melaui bukunya yang berjudul Social Contruction of Reality : A Treatise in 

the Sociological of Knowledge, kontruksi realitas digambarkan sebagai proses sosial 

melalui tindakan dan interaksinya dimana individu secara intens menciptakan suatu 
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realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.
2

 Hal inilah yang 

menyebabkan dimana produksi suatu film tidak terlepas dari unsur subyektifitas dari 

prespektif, emosi, atau bahkan ideology produsen film.  

Sejak periodesasi perang, propaganda menjadi hal yang biasa yang dilakukan 

oleh negara untuk mencapai kepentingannya. Negara yang dikenal sering 

menggunakan propaganda adalah Amerika Serikat. Alat propaganda AS yang paling 

dikenal efektif sebut saja salah satunya adalah film Hollywood. Film Hollywood yang 

paling dikenal sukses mengkonstruksi citra AS berkenaan dengan kekalahan AS 

dalam perang Vietnam yaitu film “Rambo”. Bahkan beberapa ahli mengatakan film 

merupakan sarana politik luar negeri AS yang efektif dibanding dengan invasi AS 

yang menelan biaya besar dan memakan korban yang tidak sedikit.  

Salah satu film perang Hollywood produksi tahun 2013 yang banyak 

memunculkan perdebatan adalah Lone Survivor. Film ini bercerita tentang  

kegagalan Operasi Red Wing di Afganistan pada tahun 2005, dimana Team 10 

mendapatkan tugas untuk membunuh komandan senior kaum Taliban yang telah 

melakukan pembunuhan dan kejahatan terhadap rakyat Afganistan serta merupakan 

orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan marinir angkatan darat di 

Afganistan. Perdebatan akan propaganda yang terdapat dalam film tersebut antara 

lain muncul dari Broggan Morris yang berjudul Lone Survivor : Propaganda can still 

be art?.  
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Lone Survivor merupakan film yang menceritakan mengenai kegagalan 

operasi Red Wing yang dilakukan oleh Amerika Serikat, sedangkan operasi Red Wing 

sendiri diawali dengan menurukan lima pasukan dipegunungan Afganistan untuk 

begerilya membunuh Ahmad Shah. Penerbangan dilakukan pada pukul 18.00 dengan 

menggunakan dua Chinook (helikopter pengangkut tentara) dan dua Apache 

(Helikopter tempur). Namun keesokan harinya saat telah berhasil menyusup dan 

mengetahui keberadaan Ahmad Shah penembakan atau pembunuhan tidak dilakukan 

karena belum mendapat komando atau perintah dari markas pusat akibat signal 

komunikasi yang buruk, sehingga pasukan tidak dapat mengeksekusi Ahmad Shah 

melainkan hanya bergerilya di daerah pegunungan saja sambil mencari signal radio 

yang lebih baik.  

Hingga pasukan bertemu dengan tiga warga sipil Afganistan dimana hal inilah 

yang mejadi pokok permasalahan gagalnya operasi ini. Sehingga mereka menyandra 

dan berdiskusi mengenai tiga warga sipil ini, dimana muncul tiga pilihan yaitu 

membunuh namun misi berjalan sukses, kedua mengikat mereka dan meninggalkanya 

namun dengan resiko mereka bisa lepas dan berteriak ke tentara Taliban dan pilihan 

ketiga membiarkan meraka lolos serta segera lari keatas gunung untuk segera 

mendapatkan signal komando dari markas pusat. Namun tim 10 lebih memilih untuk 

melepaskan ketiga warga sipil tersebut dan berlari kepegunungan dan diburu oleh 

taliban hingga berakhir pada gagalnya misi operasi redwing ini sendiri yang 

menyisakan 1 orang selamat yaitu Marcus Lutther.  
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Salah satu propaganda yang terdapat dalam film ini adalah penggambaran 

kaum Taliban dalam beberapa scene yang ada, dimana dalam sebuah scene 

digambarkan bahwa kaum Taliban merupakan umat beragama islam yang sangat 

kontra akan kaum barat terutama Amerika Serikat, bahkan dalam film ini di 

adegankan seorang warga negara Afganistan yang membantu pergerakan tentara atau 

pemerintahan Amerika akan dipenggal kepalanya dengan menyebutkan kata 

“ Allahuakbar”. Dalam konteks ini kata “Allahuakbar” merupakan sebuah simbol 

dengan bentuk audio yang digunakan sebagai bentuk propaganda yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat dalam film Lone Survivor. Kata “Allahuakbar” merupakan indikasi 

untuk mengarah pada umat muslim dengan adegan eksekusi memenggal kepala atau 

secara tidak langung adegan ini mengatakan bahwa islam merupakan negara yang 

keras tanpa toleransi dan tidak memperdulikan HAM.  Ini merupakan salah satu jenis 

propaganda yang tercantum dalam film Lone Survivor hal ini seperti mengibaratkan 

bahwa islam merupakan agama yang keras, tidak fleksibel dan tidak berasakan pada 

Hak Asasi Manusia. 

Namun hal ini bertolak belaka dengan pengkarakteran tokoh tentara Amerika, 

beberapa scene dalam film ini memberikan contoh pengakan HAM yang tinggi oleh 

tentara Amerika dimana ketika menghadapi tiga warga sipil yang tidak sengaja 

bertemu di pegunungan, tentara Amerika lebih memilih untuk tidak membunuh 

warga sipil tersebut walaupun hal itu membayahakan bagi keselamatan tentara itu 

sendiri. Berkaitan dengan analisis semiotika ilmu komunikasi pada setiap pesan-

pesan yang ada pada film baik itu berupa simbol, suara, atau bahkan gerakan 
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memiliki arti-arti tersendiri dan terbagi menjadi tiga wilayah yaitu sematik, siktantik 

dan pragmatic.
3
 Semantik adalah pengertian atau persepsi tentang arti tanda visual 

pada pelihat, pengguna atau penerima tanda, Dalam arti lain semantik merupakan 

suatu tingkat  meneliti dan menganalisa makna dari suatu visual tertentu. Sintaktik 

adalah mengatur, mendisiplinkan, menyeragamkan. untuk mencapai keberaturan dan 

keserasian sebagai satu kesatuan bahasa bentuk, sistem visual, gaya visual. Dan 

pragmatic adalah pengungkapan pesan secara fisik pada pelaksanaan eksekusi ukuran, 

material, teknik, konstruksi, kemudahan, kejelasan, keamanan, ergonomi, dan 

kapasitas fisik mata. 3 variabel inilah yang mendasari munculnya tanda dan petranda 

dalam proses peneletian mengenai propaganda yang terdapat dalam film lone 

survivor. 

Pengkajian beberapa scene dalam Lone Survivor memiliki arti-arti yang saling 

berkesinambungan. Sedangkan jika dilihat dalam perkembangan jaman hingga era 

sekarang tentara AS masih aktif mengawasi pergerakan kaum Taliban di Afganistan. 

Penempatan markas – markas dan batalion di Afganistan masih berjalan sangat padat 

walaupun isu mengenai Al Qaedah sudah berakhir dan Osama Bin Laden sudah tewas. 

Isu Terorisme inilah yang menjadi motif awal intervensi Amerika di Afganistan, 

dimana pasca tragedi pengeboman WTC presiden Bush mengeluarkan kebijakan 

bahwa  Terorisme menjadi fokus utama George W.Bush. Salah satu cara dengan 

membentuk  Operasi Kebebasan Abadi (Operating Enduring Freedom) dan negara 

yang di anggap sebagai sarang terorisme adalah Afganistan. Film ini diproduksi oleh 

                                                           
3
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Universal Studio pada tahun 2013. Film ini diangkat berdasarkan novel Lone 

Survivor : The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of 

SEAL Team 10 (2007)  karya Marcus Luttrell dan Patrick Robinson. Novel ini 

berdasarkan kisah nyata yang yaitu gagalnya operasi Red Wing yang dilakukan oleh 

Tim 10 dan dipimpin oleh Marcus Luttrel.  Lone Survivor di filmkan pada tahun 2013 

disutradarai oleh Peter Berg dan di bintangi oleh oleh Mark Wahlberg sebagai 

Marcus Luttrel, Taylor Kitsch sebagai Michael P.Murphy, Emile Hirsch sebagai 

Danny Dietz, Ben Foster sebagai Matthew Axelson dan Eric Bana sebagai Erik S. 

Kristensen. 

Dalam penelitian ini banyak fenomena propaganda dalam berbagai film 

Hollywood yang tidak terkaji dalam penelitian akademis baik itu film bergenre 

patriotism, kartun, superhero atu bahkan komedi. Sehingga fenomena ini dapat 

dengan mudah digunakan oleh propagandis untuk menyampaikan pesan atau bahkan 

merubah pola pikir target individu dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam penelitan ini 

Lone Survivor memiliki tingkat propaganda yang cukup kuat dalam beberapa scene 

yang ada dalam film mengenai patriotism, kekerasan, rasisme serta berbagai 

pelanggaran HAM yang didalam cuplikan film.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana upaya pencitraan dan propaganda yang dilakukan Amerika Serikat 

dalam film Lone Survivor terkait operation red wing ? 
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1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan referensi bagi penelitian 

akademik berikutnya mengenai propaganda yang terdapat dalam suatu film 

yang pada dasarnya masih terdapat unsur subyektifitas, dimana dalam karya 

sebuah film masih terdapat unsur subyektifitas yang disisipkan oleh pembuat 

film. walaupun film tersebut berdasarkan kisah nyata sekalipun, penelitian ini 

juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan pada para 

akademisi dalam menyerap pesan suatu film yang mengandung unsur-unsur 

propaganda, baik itu melalui gestur, simbol, tata bahasa, atau bahkan 

pengkarakteran peran-peran yang terdapat dalam suatu film. 

Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk  pengetahuan 

akademis mengenai betuk-bentuk propaganda dan kepentingan apa yang 

ingin dicapai, serta dapat mengubah pembaca menjadi lebih kritis dalam 

menanggapi pesan – pesan yang terdapat dari sebuah film. 

Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat 

praktis yaitu memberikan gambaran mengenai cara menyerap pesan dari 

sebuah film agar pesan yang terkadung dalam sebuah film tidak diterima 
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secara mentah-mentah, serta dapat bermanfaat bagi produksi film untuk 

mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji unsur-unsur 

propaganda yang dilakukan oleh Amerika terkait dengan kasus-kasus 

pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh George W.Bush terutama 

dalam konteks peperangan dan isu terorisme. Karena secara tidak langsung 

dalam film ini, terdapat beberapa scene dimana yang mengkodisikan bahwa 

Tentara Amerika ataupun Amerika merupakan tokoh protagonis pembela 

HAM. Beberapa scene menunjukan bahwa tentara Amerika bertindak sesuai 

dengan peraturan-peraturan yang menitik beratkan pada HAM warga sipil 

serta hanya bertidak sesuai dengan komando-komando dari pusat atau dapat 

dikatakan tidak bertindak semaunya sendiri. Sedangkan mengingat jumlah 

korban sipil yang berjatuhan mengenai intervensi yang dilakukan oleh G. 

Bush maka dalam film ini lebih menonjolkan unsur-unsur patriotisme dan 

penegakan kedamaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu 

peneliti membuat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

unsur pencitraan ataupun propaganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Untuk menjawab tema yang diambil penulis turut mencantumkan beberapa 

penelitian terdahulu yang dijadikan dasar teori dalam melakukan penelitian. 

Penelitian terdahulu pertama berasal Texa W. Debroto dengan judul 

skripsinya  Propaganda Amerika Dalam Film Hollywood (Analisis Isi Deskriptif 

Propaganda Amerika dalam Film Black Hawk Down.  

Tragedi WTC 11 September 2001 merupakan suatu peristiwa yang membawa 

perubahan besar terhadap arah politik Amerika pada khususnya, dan Dunia pada 

umumnya. Salah satu agenda utama Amerika paska peristiwa tersebut adalah 

memberantas terorisme dari muka bumi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah 

Amerika pada saat itu sebagai pemerintahan yang dipilih secara demokratis 

membutuhkan dukungan dari publik dalam segala kebijakannya, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu upaya pembentukan opini publik yang mendukung kebijakan dan 

tindakan pemerintah Amerika. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah 

dengan melakukan kampanye propaganda melalui semua media yang tersedia 

termasuk menggunakan media film. Diantara film-film yang digunakan pemerintahan 

George W. Bush sebagai medium propaganda untuk membentuk persepsi, 

memanipulasi kognisi, dan mengarahkan perilaku sesuai keinginan pemerintah 

Amerika adalah film Black Hawk Down.  

Film tersebut dibentuk sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan dan 

menanamkan nilai dan ide-ide yang mengarahkan perilaku akhir audiens agar mereka 
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mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Amerika dalam kampanye mereka 

memberantas terorisme global yang dikaitkan dengan dunia Islam. Jowet dan 

O’Donnell mendefinisikan propaganda sebagai :
4
 

 "Sebuah usaha yang terencana dan sistematik untuk mencoba 

membentuk persepsi, memanipulasi kognisi, dan mengarahkan 

perilaku sesuai dengan keinginan pelaku propaganda ( propagandis )".  

Dengan merujuk kepada 7 teknik propaganda yang diklasifikasikan oleh 

Institute of Propaganda Analysis, Film Black Hawk Down menggunakan 5 dari 7 

teknik tersebut yaitu Name-calling, Glittering Generalities, Transfer, Plain Folks dan 

Card Stacking. Data-data yang didapat dari penelitian menunjukan bahwa 

kecenderungan teknik propaganda yang digunakan dalam film Black Hawk Down 

adalah Teknik Glittering Generalities, disusul oleh Teknik Transfer, Card Stacking, 

Plain Folks, dan Name Calling. Data-data yang didapat dari penelitian ini juga 

menunjukan bahwa Film Black Hawk Down menyebarkan nilai-nilai dan pesan 

sesuai dengan apa yang diinginkan Pemerintahan George W. Bush. 

Melalui penggunaan teknik-teknik propaganda tersebut Amerika digambarkan 

sebagai pihak yang memiliki moral yang luhur, berani membela kebenaran, berjuang 

untuk perubahan yang lebih baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta 

berperan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia, berbeda dengan lawan Amerika 

dalam film tersebut yaitu orang-orang Somalia khususnya yang berafiliasi dengan 

                                                           
4
 Texa W. Debroto dengan judul skripsinya  Propaganda Amv erika Dalam Film Hollywood (Analisis 

Isi Deskriptif Propaganda Amerika dalam Film Black Hawk Down hal.3 
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Aidid. Orang-orang Somalia digambarkan sebagai orang-orang kasar dan kejam yang 

menentang nilai-nilai demokrasi, gemar berperang, tidak mengindahkan nilai-nilai 

kemanusiaan, dan lebih mengutamakan jalan kekerasan. Film ini juga berpotensi 

menyebarkan kebencian kepada dunia Islam karena orang-orang Somalia yang 

digambarkan kejam dan melakukan kekerasan 91 khususnya kepada tentara Amerika 

(yang notabene adalah orang-orang Amerika) dalam film tersebut diidentikkan 

sebagai kaum Muslim.  

Terkait dengan penelitian Texa W.Debroto terdapat unsur yang  membedakan 

penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu obyek kajian penelitian, penelitian yang 

dilakukan oleh Texa W.Debroto menggunakan film Black Hawk Down  sedangkan 

penulis menggunakan film Lone Survivor. Selain itu penelitian Texa W.Debroto 

menggunakan analisis isi deskriptif sedangkan penulis menggunakan analisis 

semiotika. Namun terdapat persamaan dalam penggunaan konsep propaganda yaitu 

menggunakan konsep propaganda Institute Propaganda Analysis. 

Penelitian terdahulu kedua berasal dari Anggit Awiyat dengan judul 

skripsinya Propaganda Barat Terhadap Islam Dlam Film (Studi Tentang 

Makna Simbol dan Pesan Film "Fitna" Menggunakan Analisis Semiologi 

Komunikasi).  

Dalam penelitian ini, sebuah film documenter berdurasi 15 menit menjadi titik 

focus kajian. Dalam film “Fitna” dianalisis menggunakan metode semiologi 

komunikasi, dengan mengindentifikasi pesan-pesan yang terdapat dalam film dan 
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melalui Korpus – korpus, dari analisa tersebut intrumen propaganda dapat dilihat 

dengan jelas. 

Film  Fitna diawali dengan ditampilkan Al Qur’an yang kemudian dibuka 

pada halaman pertama yang kosong ditampilkan gambar karikatur orang berjenggot 

lebat, mata melotot dan mengenakan surban berbentuk bom dikepala dengan sumbu 

api menyala dan waktu hitungan mundur 15 menit sebagai tanda dimulainya film ini. 

Surban merupakan pakaian penutup kepala yang biasa dikenakan oleh laki-

laki Muslim, ini merupakan simbol bahwa orang tersebut beragama Islam. Jenggot 

lebat dimasyarakat umum biasa diidentikan sebagai orang arab. 

Pada korpus 1 gambar karikatur tersebut oleh komunikator digambarkan 

sebagai wajah Nabi Muhammad dengan menggunakan surban berbentuk bom 

mengandung makna bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran agama Islam kepada 

umat Muslim untuk melakukan teror terhadap orang yang non-Islam 

Pada korpus 2, adalah makna dan arti dari surat An-Anfaal. Surat An-Anfaal 

ayat 60 yang dikutip komunikator mengandung makna bahwa di dalam Al-Quran 

terdapat ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan kekuatan teror 

kepada musuh agama Islam. Komunikator ingin menunjukkan bahwa kaum Muslim 

telah bertindak di luar batas kemanusiaan, dan menganggap Surat Al Anfaal ayat 60 

tersebut sebagai alasan pembenarnya, padahal surat tersebut diturunkan untuk 

memberikan kaum Muslimin bersikap dan menghadapi kaum Musyirikin dalam 
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peperangan. Namun dalam film ini sama sekali tidak di jelaskan masalah tersebut, 

hanya diperlihatkan perilaku yang tidak manusiawinya. 

Berlanjut hingga korpus 30, dengan menganalisa dari bagian-bagian film 

dapat di identifikasi film “Fitna”, merupkan bentuk dari salah satu propaganda yang 

berhasil. Propaganda yang paling berhasil adalah propaganda yang akan mendorong 

manusia untuk beraksi atau sebaliknya memperkuat sesuatu yang tadinya sudah 

diyakini oleh manusia sebagai kebenaran, kemudian dijadikan sedemikian hingga 

orang itu tidak lagi mempercayai kebenaran tersebut dan menjadikannya malas 

melakukan kebenaran yang sebelumnya telah ia yakini. 

Negara-negara Barat yang dipimpin Amerika berusaha menyebut kelompok-

kelompok Islam sebagai kelompok teroris. Ini cara yang ghalib dilakukan guna 

menjustifikasi intervensi mereka ke berbagai penjuru dunia hanya dengan alasan 

memerangi terorisme. Tidak hanya sarana politik yang digunakan untuk mewujudkan 

tujuan mereka tapi juga seni. Film-film yang mereka buat selalu berusaha 

mencitrakan umat Islam sebagai “teroris” dan cinta kekerasan. Penerbitan buku-buku, 

artikel dan karikatur yang menodai kesucian Islam merupakan usaha lain negara-

negara Barat untuk memperkenalkan Islam sebagai musuh Barat. 

Terkait Penelitian Anggit Awiyat, terdapat unsur yang membedakan dengan 

penelitian penulis yaitu objek film yang dianalisa, Anggit Awiyat menggunakan film 

fitna bergenre black propaganda yang terang-terang film tersebut dibuat untuk 

mempengaruhi pola pikir target secara terang-terangan atau frontal sedangkan penulis 
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menggunakan film Lone Survivor yang bergenre patriotisme walaupun terdapat unsur 

propaganda namun bersifat lebih halus dan tidak digambarkan secara frontal. 

Sedangkan terdapat unsur persamaan dalam kedua penelitian ini yaitu menggunakan 

metode analisis yang sama yaitu analisis semiotik. 

Penelitian terdahulu ketiga berasal dari Rizky Akmalsyah dengan judul 

Analisis Semiotik Terhadap Film “A Mighty Heart” film A Mighty Heart 

menceritakan tenrang penculikan dan pembunuhan tragis seorang reporter Wall Street 

Journal berdarah Yahudi di Pakistan yang ditulis oleh Mariane Pearl’s yang 

merupakan suami dari reporter tersebut Daniel Pearl’s. Analisis Semiotik dalam film 

ini menggunakan konsep makna denotasi, konotasi dan Mitos.  

Dalam scene 1 film ini diawali dengan prolog Mariene Pearl’s yang 

mengisahkan tentang awal perjalanannya dengan Daniel hingga sampai di Pakistan 

dimana kondisi anti-Amerika dan kericuhan terjadi di Pakistan. Penulis menganalisa 

dengan visual yang ditampilkan dalam film dengan metode pengambilan gambar 

yang berbeda-beda, yaitu terdapat tipe Medium long shot, Big Close Up, Extra Long 

Shot, dan Long Shot. Sedangkan dalam metode analisanya terkait dengan makna 

Denotasi yang terdapat pada scene 1 memiliki pesan yang mengkondisikan terdapat 

seseorang dalam kerumunan yang sedang berorasi diatas mobil bak dan beberapa 

orang ada disekitarnya memadati jalan sambil membakar bendera Amerika. 

Sedangkan makna konotasinya, pemerintah Taliban tidak terkendali dan mundur ke 

perbatasan Pakistan, selanjutnya rakyat Pakistan berkumpul di jalan-jalan untuk 

mendemo kejahatan Bush terhadap Timur Tengah, hal ini direalisasikan dalam film 
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dengan membakar bendera Amerika. Selanjutnya Mitos yang terdapat dalam scene ini 

adalah bentuk yang nyata dari kebanyakan rakyat Pakistan memusuhi orang Amerika, 

disebabkan oleh Bush yang sering meng-invasi dan memfitnah terhadap negara-

negara yang bermayoritas muslim.  

Selain itu setiap scene dalam film dianalisis dengan metode pengambilan 

gambar, antara lain dengan Bird Eye View, High Angle, Low Angle, Eye Level, Frog 

Level dan juga dianalisis dengan ukuran gambaran untuk memperjelas makna dan 

menyampaikan pesan dengan tepat antara lain Extreme Close up, Big Close Up, Close 

Up, Medium Close Up, Medium Shot, Knee Shot, Full Shot, Long Shot, Medium Long 

Shot, Extreme Long Shot, One Shot, Two Shot, Three Shot, Group Shot.  

Secara keseluruhan makna denotasi dalam film ini berawal dari kehidupan Daniel 

dan Mariane Pearl’s yang dramatis di Pakistan, hingga berujung pada penculikan dan 

pembunuhan tragis Daniel, sedangkan makna konotasinya sutradara sengaja 

mengangkat kinerja jurnalis yang rumit dan perasaan orang-orang yang ditinggal mati 

oleh rekannya serta didedikasikan bagi para jurnalis yang tewas dalam mengemban 

tugasnya. 

Terkait dengan penelitian Rizky Akmalsyah, terdapat unsur pebedaan yaitu 

penggunaan objek penelitan yang berbeda Mighty Heart dan Lone Survivor. Selain 

dalam penelian Rizky Akmalsyah menggunakan analisis dengan metode pengambilan 

gambar, sedangkan dalam penelitian penulis tidak menggunakan analysis metode 



16 
 

pengambilan gambar. Namun terdapat unsur yang memiliki persamaan yaitu analisis 

mengenai makna denotasi, kontasi.  

Penelitian keempat berasal dari Mega Haryati Pitria dengan judul skripsi Film 

Korea Selatan “King 2 Heart” Sebagai Media Propaganda Publik Terhadap 

Masyarakat Korea Utara. King 2 Heart menggambarkan tentang dimana kondisi 

konflik antara kedua negara yaitu Korsel dan Korut dimana ada konflik antara kedua 

negara yang menyebabkan pasanangan kekasih tak bisa bersama, dari film ini 

digambarkan kodisi konflik dimana penganut budaya Korsel akan mendapat 

kencaman dari pemerintah Korut yang membatasi kebebasan warganegaranya. 

Dimana dalam film ini terdapat konsep kepentingan nasional dari pihak swasta Korsel 

untuk mengkondisikan bahwa menjadi warga negara Korut tidak bisa mendapatkan 

kebebasan dalam beraspirasi dimana hal ini merupakan salah satu bentuk propaganda 

seperti yang di ungkapkan oleh Harold Lasswel yaitu :  

1. untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh  

2. untuk melestarikan persahabatan sekutu 

3. untuk mempertahankan persahabatan sekutu dan jika mungkin untuk 

menjalankan kerjasama dari pihak-pihak yang netral 

4. untuk menghancurkan semangat musuh 

Melihat fenomena tersebut penelitian penulis memiliki alur pemikiran yang 

hampir sama yaitu mengkondisikan dimana propaganda yang dihasilkan oleh film 

King 2 Heart hampir sama dengan Lone Survivor yaitu bertujuan untuk 
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memperburuk citra musuh namun ideloginya yang berbeda, jika dalam King 2 Heart 

menggunakan peseteruan antara kaum Komunis dan Demokrasi maka dalam Lone 

Survivor menggunakan perseteruan antara kaum Taliban dengan demokrasi Amerika 

Serikat. 

Penelitan terdahulu kelima berasal dari M.Faisal Datu Sefa dengan judul 

skripsinya Propaganda Demokrasi Amerika Serikat Melalui Film Komedi 

(Studi Analisis isi Film Dictactor). Dictactor merupakan film produksi Paramount 

Picture yang begenre komedi dimana menggambarkan posisi pemimpin bangsa yang 

notabenya mirip dengan Kim Jong il namun dalam film ini diperankan oleh orang 

timur tengah yaitu negara wadiya yang merupakan negara palsu yang tidak benar-

benar ada. Dalam penggambaran ini Aladen selaku pemimpin negara wadiya 

merupakan sosok diktaktor yang sewena-wena terhadap rakyatnya sendiri namun 

digambarkan dengan kondisi yang condong ke bentuk humor. Penggambaran 

kepemimpinan yang diktaktor ini hampir menganut ideogi komunisme dimana 

keputusan pemimpin bangsa adalah mutlak, selain itu pengembangan nuklir yang ada 

dalam film ini hampir mirip dengan pengembangan nuklir yang tengah dilakukan 

oleh Korut. 

Dalam penelitian ini teknik propaganda yang digunakan menganut teknik 

propaganda Institut Propganda Analisis yaitu menggunakan Name calling, Glitering 

Generalities, Transfer, Tertimonial, Plain Fols, Card Staking,Bandwagon. 

Propaganda yang dilakukan melalui media homor ini dianalisi dengan 9 teknik 

propaganda tersebut yang notabenya memiliki unsur yang sama. 
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 Dalam memperjelas penelitan terdahulu penulis meresume perbedaan dan 

persamaan kelima penelitian terdahulu tersebut untuk mempermudah penelitian. 

Pertama pesamaan teori yang digunakan dalam mengkaji metode propaganda yang 

digunakan yaitu menggunakan Teknik Analisis yang digunakan oleh Institute 

Propaganda Analysis (Name-calling, Gritelling Generatilities, Transfer, Plain Folks, 

dan Card Staking) teknik ini digunakan oleh Texa W.Debroto dengan judul penelitian 

Propaganda Amerika Dalam Film Hollywood (Analisis Isi Deskriptif) Propaganda 

Amerika dalam Film Black Hawk Down dan juga digunakan oleh M. Faisal datu Sefa 

dengan judul penelitian Propaganda Demokrasi AS melalui film komedi (studi 

analisis isi film dictactor). Teknik ini cenderung digunakan karena mudah dalam 

menganalisis metode-metode propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

dimaksud dalam penelitian, selain itu kedua penelitian diatas menggunakan analisis 

isi deskriptif untuk menjabarkan simbol-simbol dalam penelitian. 

Kedua persamaan menggunakan teori propaganda mengenai konotasi denotasi 

dan makna oleh Ronald Barthes, teori ini gunakan oleh Rizky Akmalsyah dengan 

judul penelitian Analisis Semiotik Terhadap Film “Mighty Heart” serta juga penuli 

menggunakan teori tersebut. Teori ini berkaitan dengan makna denotasi dan konotasi 

dalam suatu simbol yang memiliki dua arti yang berbeda. Hal ini dapat digunakan 

untuk menganalisis simbol maupun gesture dan ekspresi yang terdapat dalam suatu 

film, semisal simbol singa yang terdapat disuatu film dapat menggambarkan maknya 

yang gagah maupun pemberani ataupun gesture senyuman kecil yang memberikan 

makna menyepelekan ataupun bermakna memiliki tujuan tertentu. 
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Ketiga pesamaan dalam penelitan terdahulu menggunakan metode analisis semiotika 

yaitu mengkaji melaui analisis perframe ataupun korpus-korpus yang terdapat dalam 

film, metode analisi ini terdapat dalam penelitian Anggit Awiyat dengan judul 

penelitian Propaganda Barat Terhadap Islam Dalam Film (Studi Tentang Makna 

Simbol dan Pesan Film “Fitna” Menggunakan Analisis Semiologi Komunikasi) dan 

juga dalam penelitian Rizky Akmalsyah dengan judul penelitian  Analisis Semiotik 

Terhadap Film “Mighty Heart”. Analisi semitoka cenderung digunakan karena dapat 

mempermudah penelitian dengan memilah-milah frame ataupun korpus dalam film 

yang memilki makna dan dikaji dengan konsep-konsep propaganda. 

Keempat perbedaan dalam penelitian terdahulu, pebedaan dalam kelima 

penelitian terdahulu ini cukup beragam yaitu antara metode semiotika yang 

digunakan oleh Rizky Alamsyah dan Anggit Awiyat serta analisi isi deskriptif oleh 

Texa W. Debroto dan M.Faisal Datuk Sefa. Hal ini merupak dua metode yang 

berbeda mengingat analisis semiotika cenderung bersifat Ekplanatif yang 

menggunakan yang memberikan hasil penelitian sebab-akibat sedangkan analisis isi 

deskriptif yang cenderung penelitian bersifat Desktiptif yang memberikan hipotesa 

yang kuat dalam berargumentasi. 

 

Tabel Posisi Penelitian 

Judul Penelitian dan 

penulis 

Teori yang 

digunakan 

Hasil 
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Propaganda Amerika 

Dalam Film 

Hollywood (Analisis 

Isi Deskriptif) 

Propaganda Amerika 

dalam Film Black 

Hawk Down Texa 

W.Debroto 

 

 5 dari 7 

Teknik 

Analisis yang 

digunakan 

oleh Institute 

Propaganda 

Analysis 

(Name-

calling, 

Gritelling 

Generatilities, 

Transfer, 

Plain Folks, 

dan Card 

Staking) 

 Analisis isi 

deskriptrif 

 

 Dalam Film Black Hawk 

Down terdapat pesan-

pesan yang diinginkan 

propagandist dalam film 

dimana film ini 

memposisikan  propaganda 

tersebut Amerika 

digambarkan sebagai pihak 

yang memiliki moral yang 

luhur, dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, serta 

berperan aktif untuk 

menciptakan perdamaian 

dunia, berbeda dengan 

lawan Amerika dalam film 

tersebut yaitu orang-orang 

Somalia digambarkan 

sebagai orang-orang kejam 

yang menentang nilai-nilai 

demokrasi, gemar 

berperang 
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Propaganda Barat 

Terhadap Islam Dalam 

Film (Studi Tentang 

Makna Simbol dan 

Pesan Film “Fitna” 

Menggunakan Analisis 

Semiologi Komunikasi) 

Anggit Awiyat 

 

 Analisis 

semiotik 

komunikasi 

 

 Islamophobia 

 

 Analisis 

Perkorpus 

pada scene 

film 

 

 Film mempresentasikan 

sikap ataupun tindakan 

rasisme terutama 

islamphobia 

 Film ini juga memberian 

perilaku ataupun 

pandangan dan hukum 

yang dibawa oleh agama 

Islam itu sendiri terhadap 

kelompok lain untuk 

menarik simpati dan 

mempengaruhi setiap 

individu yang melihat 

filmnya ini khususnya 

umat Belanda 

 

Analisis Semiotik 

Terhadap Film “Mighty 

Heart” Rizky 

Akmalsyah 

 Analisis 

Semiotik 

tanda (sign) 

Ronald 

Barthes 

dengan 

 Pengajian mengenai 

konsep Jihad dalam islam 

yang mengandung makna 

perang suci ataupun 

kekerasan berkaitan 

dengan makna Denotatif, 
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menggunakan 

makna 

Konotatif, 

Denotatif dan 

Mitos 

 Konsep 

Propaganda 

 Analisis Long 

Shot Scene 

dan Gesture 

 Islamphobia 

Konotatif ataupun Mitos 

yang ditonjolkan dalam 

film serta memasukan 

pesan jika kehidupan atau 

budaya kaum barat yaitu 

Eropa dan Amerika lebih 

damai dan indah. 

Film Korea Selatan 

“King 2 Heart” sebagai 

Media Propaganda 

Publik Terhadap 

Masyarakat Korea Utara 

 Konsep 

Konsep 

kepentingan 

Nasional 

 Konsep 

Propaganda 

Harold 

Lasswell 

 Film Kosel digunakan 

sebagai media propaganda 

bagi pihak swasta Korsel 

dikarenakan masyarakat 

Korut yang menykai film 

ataupun lagu Korsel akan 

dipenjarakan. 

Propaganda Demokrasi 

AS melalui film komedi 

(studi analisis isi film 

 Teknik 

Propaganda 

Institute 

 The Dictator merupakan 

salah satu film yang 

diproduksi Hollywood 
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dictactor)  

(M. Faisal datu Sefa) 

Propaganda 

Analysis Name 

Calling, 

Glitering, 

Generalities, 

Transfer, 

Testimonial, 

Plainfoks, 

Card Staking, 

Bandwagon 

sebagai propaganda untuk 

menyebarkan ideologi 

demokrasi melaui korpus-

korpus yang terdapat 

dalam cuplikan film. 

 

 

1.5 Kerangka Teori dan Pendekatan 

1.5.1 Analisis Semiotik Denotasi, Konotasi dan Makna 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda 

bahasa ataupun gesture yang memiliki pesan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisa semotika Roland Barthes dimana mengkaji 

menggunakan analisa Denotasi, Konotasi dan Makna. Dalam analisa 

semiotika Ronald Barthes menajabarkan dalam tabel mengenai analisa 

Denotasi, Konotasi dan Makna dimana analisa ini berkaitan dengan petanda 

dan penanda. 
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Tabel 1.6 Analisa Simiotika Ronald Barthles 

 

1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

(pertanda) 

3. Denotative Sign (tanda denotatif) 

4. Connotative Signifier (Penanda 

Konotatif) 

 

5. Connotative 

Signified (petanda 

konotatif) 

6. Connotative Sign (tanda Konotatif) 

Tabel 1.Analisis Denotasi, Konotasi dan Makna 

Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan pertanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda 

denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut 

merupakan unsur material: contohnya jika mengenal tanda “singa”, barulah 

konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin
5
. 

Jadi dalam teori Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

melandasi keberadaannya. 6 Jika denotatif merupakan makna sebernarnya atau 

secara harfiah, konotasi cenderung dengan operasi ideology yang disebutnya 

                                                           
5
 Drs.Alex Sobur, M.Si 2013 Semiotika Komunikasi Hal 69 

6
 Ibid 
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sebagai “mitos” dan berfungsi untuk mengungkapan dan memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai yang dominan yang berlaku dalam periode 

tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai sistem pemaknaan tataran ke-dua. 

Semisal Pohon beringin yang rindang dan lebat menimbulkan konotasi 

“keramat” karena dianggap sebagai hunian para makhluk halus. 

  Konotasi “keramat” ini kemudian berkembang menjadi asumsi 

umum yang melekat pada simbol pohon beringin, sehingga pohon beringin 

yang keramat bukan lagi menjadi sebuah konotasi tapi berubah menjadi 

denotasi pada pemaknaan tingkat kedua. Pada tahap ini, “pohon beringin yang 

keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah Mitos. Kemudian pemaknaan dari 

signified dan signifier mulanya adalah pemikiran dari Sassure yang 

dilanjutkan oleh Ronald Barthes dimana penanda dilihat sebagai bentuk atau 

wujud fisik yang dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur sedangkan 

pertanda merupakan makna yang terungkap melalui konsep, fungsi atau nilai-

nilai yang terkandung dalam karya arsitektur.
7
 

Kemudian salah satu contoh pengaplikasian denotasi dan konotasi 

dalam penelitian ini adalah analisa film antara menit 00:37 hingga 03:50 

dimana film diawali dengan latihan berat para pasukan milliter Amerika 

Serikat. Jika dianalisa dengan makna denotatif maka hal ini merupakan 

gambaran latihan milliter pasukan Amerika Serikat. Sedangkan jika dianalisa 

                                                           
7
 Alit Kumala Dewi,S.Sn, Dosen PS DKV. Semiotika Bagian I hal.2 dikases dari http://repo.isi-

dps.ac.id/464/1/469-1617-1-PB.pdf pada (2/2/2018) pukul 10.40 

http://repo.isi-dps.ac.id/464/1/469-1617-1-PB.pdf
http://repo.isi-dps.ac.id/464/1/469-1617-1-PB.pdf
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dengan makna konotatif hal ini belum tentu sekedar latihan saja, melihat 

unsur-unsur keberanian patriotism dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh 

Amerika Serikat.  

1.5.2 Konsep Propaganda 

Konsep propaganda untuk mengkaji unsur-unsur propaganda yang 

terdapat dalam Lone Survivor menggunakan 5 dari 7 konsep propaganda 

Intitute Propaganda Analysis. 7 konsep tersebut antara lain adalah name 

calling, glittering generalites, testimonial, transfer, plains folk, card staking, 

dan badwagon technique. Konsep propaganda tersebut adalah:  

1. Name-calling 

Pemberian julukan atau sebutan dalam arti yang buruk 

dengan maksud menurunkan derajat nama seseorang atau 

prestise suatu ide di muka umum 

. 

2. Glitttering Generalities 

Teknik dimana pihak propagandis 

mengindentifikasikan dirinya dan menonjolkan gagasanya 

dengan segala sesuatu yang serba luhur dan agung 

3. Testimonial 

Teknik yang menggunakan nama orang atau kelompok 

terkemuka yang mempunyai otoritas dan prestise sosial tinggi 
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dalam menyodorkan atau meyakinkan suatu hal dengan jalan 

mengeluarkan pernyataan 

4. Transfer 

Ciri-ciri kegiatan propaganda yang menggunakan 

teknik pemakaian pengaruh dari tokoh atau pihak atau suatu 

hal yang memiliki wibawa atau pengaruh dilingkungan tertentu, 

dengan maksud menarik keuntungan-keuntungan psikologis 

dari pengaruh tersebut 

5. Plain Fokls 

Teknik propaganda dengan jalan memberi identifikasi 

terhadap ide, calon pemilih atau hal apapun yang 

dipropagandakan sebagi milik rakyat atau demi kepentingan 

bersama. 

6. Card Staking 

Teknik propaganda dengan jalan menonjolkan hal-hal 

yang dianggap baik saja atau sesuai dengan keinginan 

propagandis, sehingga hanya satu sisi saja yang ditonjolkan 

dan terlihat 

7. Bandwagon 

Dilakukan dengan cara membersar-besarkan hal, 

biasanya kesuksesan dan keberhasilan yang telah dicapai, 

dengan tujuan untuk menratik simpatisan yang lebih banyak 

lagi. 
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Sedangkan dalam menganalisa unsur propaganda yang terdapat dalam 

film Lone Survivor penulis tidak menggunakan semua konsep propaganda 

yang digolongkan oleh IPA, namun penulis hanya menggunakan 5 konsep 

propaganda yang dianggap sesuai oleh penulis untuk mengkaji unsur-unsur 

propaganda yang terdapat dalam film. Konsep propaganda IPA diatas yang 

digunakan oleh penulis untuk menganalisis propaganda yang terdapat pada 

scene Lone Surivor dengan menggunakan metode Analisis Semiotika.  

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Ekspanatif dimana 

menganalisa dengan menggunakan teori, konsep dan data. Fenomena 

propaganda yang terdapat dalam film Lone Survivor dikaji dengan metode 

analisa semiotika yaitu menganalisa dengan menganalisis simbol, tanda dan 

pesan yang terdapat dalam film serta konsep-konsep propaganda  Institute of 

Propaganda Analysis. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Mengalisa menggunakan teknik analisa secara semiotik yaitu 

penyelidikan simbol-simbol atau tanda yang membentuk pemikiran yang 

penting dalam komunikasi, semiotik terdiri atas sekumpulan tanda-tanda yang 

mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi perasaan dan kondisi diluar 

tanda itu sendiri. 
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1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam analisa penulis untuk memperfokus kajian yaitu 

rentang waktu 2005 hingga 2013 dimana 2005 merupakan titik dimulainya 

operasi red wing sedangkan 2013 merupakan tahun dimana film tersebut 

diproduksi 

Batasan Materi 

Batasan materi dalam menganalisa film Lone Survivor, hanyalah 

mengenai unsur-unsur propaganda yang terdapat dalam film, awal mula 

pergerakan serta kepentingan yang dilakukan Amerika Serikat di Afghanistan, 

batasan materi kajian hanya seputar tanda-tanda serta simbol yang terdapat 

dalam film Lone Survivor, menggunakan kajian pustaka, jurnal, literatur-

literatur serta kajian melalui situs-situs internet dan analisa film sebagai 

materi pengkajian penelitian.  
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1.7 Hipotesis 

  Mengalisa menganai upaya pencitraan yang dilakukan oleh Amerika dalam 

Film Lone Survivor, terdapat beberapa scene yang mengandung unsur pencitraan 

Amerika Serikat. Dalam upaya pencitraan yang dilakukan oleh Amerika ini adalah 

dengan membuat scene patriotisme dan pembela HAM yang ditonjolkan dibeberapa 

scene dalam film dengan menggunakan nama Amerika Serikat. Dengan salah satu 

scene pada durasi 00:34:21 hingga 00:46:10 dimana tentara Amerika Serikat dengan 

sengaja membebaskan tiga warga sipil yang mengetahui Operasi Red Wing tersebut 

namun tetap harus membebaskanya dengan alasan HAM.  

Adapun analisis yang digunakan penulis dalam film tersebut, merupakan 

teknik propaganda Glittering Generalities dimana bertujuan untuk mencitrakan diri 

karena dalam scene tersebut digambarkan situasi genting oleh tentara Amerika 

dimana signal komando tidak dapat diterima sedangkan ada kemungkinan besar salah 

satu dari ketiga sandera tersebut merupakan pejuang Taliban, namun Marcus Luttrell 

sebagai komandan pasukan lebih memilih melepaskan ketiga sandera tersebut dengan 

alasan HAM serta aturan dimana tentara AS dilarang keras membunuh warga sipil. 

Sedangkan makna Denotasi dan Konotasi terdapat pada scene 00:43:30 dimana scene 

tersebut menunjukan wajah salah satu dari ketiga sandera tersebut yang mana 

merupakan pemuda Afganistan. Makna denotasi menunjukan jika scene tersbut 

menggambarkan seorang pemuda yang tengah diikat oleh tentara AS, namun jika 

dikaji dengan makna Konotasi maka pemuda tersebut memberikan ekspresi marah 
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dengan mulut tertutup serta tatapan sentimental yang menggambarkan seolah-olah 

pemuda tersebut berniat membalaskan dendam. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara sistematis bagian dari 

penelitian ini dalam beberapa bagian bab dan sub-bab. Adapun sistematika penulisan 

dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut : 

                       Tabel 1.7.5 Sistematika Penulisan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Manfaat Akademis 

1.3.2 Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori dan Pendekatan 

1.6 Metodelogi Penelitian 

1.7.2 Metode Penelitian 

1.7.3 Teknik Analisa Data 

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 

         a Batasan Waktu 

         b Batasan Materi 

1.7.5 Hipotesis 
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BAB II 

KRONOLOGI OPERASI REDWING DAN 

PERKEMBANGAN MILLITER DI 

AFGANISTAN 

2.1 Awal pula pergerakan milliter Amerika 

di Afganistan 

2.2 Keterkaitan kebijakan G.Bush, milliter 

dan film Lone Survivor 

BAB III 

UPAYA PENCITRAAN YANG 

DILAKUKAN AMERIKA SERIKAT 

DALAM FILM LONE SURVIVOR 

3.1 Analisis dengan makna secara 

konotatif dan denotatif dalam scene 

Lone Survivor 

3.2 Analisis dengan konsep propaganda 

Institute Propaganda Analyisis 

3.3 Pesan yang terdapat dalam film 

BAB IV 

PENUTUP 

Bagian bab Penutup ini terdiri dari kesimpulan 

dan saran mengenai analisis dari upaya 

pencitraan Amerika 

Tabel 2. Tabel Posisi Penelitian 




