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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Film merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang berbentuk audio 

visual. Dalam jenisnya film dikategorikan menjadi beberapa macam menurut 

Effendy (2003:210) yaitu film cerita, film berita, film documenter, dan film kartun. 

Fungsi dari film digunakan sebagai media hiburan dan dijadikan alat ekspresi para 

seniman dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan gagasan-gagasan dan ide 

cerita. Disisi lain, film juga mempunyai pengaruh besar terhadap pandangan 

seseorang. Maka dari  itu film sering digunakan sebagai media propaganda oleh 

pihak tertentu. 

 Menurut Liliweri (2011:768) Propaganda mengacu pada pengertian sosial 

artinya membujuk orang – orang atau mengkomunikasi ideology yang telah 

dimanipulasi, dibiaskan, atau ideology yang tak pantas, informasi yang dibuat tidak 

lengkap atau informasi yang disesatkan, informasi palsu untuk mempengaruhi 

publik. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa propaganda selalu terkait 

erat dengan manipulasi informasi yang bertujuan mempengaruhi opini publik. 

Dalam prosesnya, propaganda cenderung menggunakan film sebagai alat 

keberhasilannya untuk mempengaruhi public. Keberhasilan ini dapat di lihat dari 

peran film itu sendiri sebagai media yang sangat efektif  dalam menyuntikkan pesan 

baik pesan baik maupun buruk sesuai dengan apa yang di kehendeaki oleh film 

creator (Decoder). 
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Berkaitan dengan penjelasan diatas, film yang mengandung unsur 

propaganda salah satunya adalah 13 Hours: Secret Soldiers of Benghazi.  Film yang 

diangkat dari kisah nyata insiden Serangan Benghazi pada tahun 2012 ini 

menampilkan cerita konflik di Libya pada tahun tersebut yang mana kelompok 

militan muslim Libya menyerang kamp diplomatik Amerika Serikat. Peristiwa 

tersebut menewaskan Duta Besar Amerika Serikat bernama J. Christopher Stevens 

dan Pejabat Manajemen Informasi Layanan Luar Negeri Amerika Serikat bernama 

Sean Smith. Film bergenre Biografi perang karya Michael Bay ini rilis pada tanggal 

15 Januari 2016. Film ini banyak menuai kontroversi dari pihak – pihak terkait. Hal 

ini dapat dilihat dalam pemberitaan media yang mengatakan bahwa Menteri 

kebudayaan dan informasi Libya Omar Gawaari, berpendapat film itu menunjukkan 

kontraktor AS "yang sebenarnya gagal mengamankan duta besar ... sebagai 

pahlawan".  

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Libya, Salah Belnaba, 

mengeluhkan film itu menggambarkan orang-orang Benghazi sebagai "fanatik dan 

bodoh" ketika sebagian besar penduduk sebenarnya ingin menjadi bagian dari 

komunitas internasional. Bahkan ada beredarnya sebuah postingan Facebook oleh 

penduduk Benghazi, Mohamed Kawiri yang menyerukan untuk memboikot film 

tersebut dengan mengatakan "Kami tidak akan membiarkan media Amerika 

menghancurkan reputasi kami," tulis Kawiri. Dia mengklaim bahwa dirinya telah 

membantu membawa Steven dari kompleks pembakaran dan mengatakan ribuan 

pengunjuk rasa turun ke jalan setelah serangan teroris untuk mengecam 

pembunuhan duta besar dan asing AS. petugas layanan informasi manajemen Sean 

Smith. (www.theguardians.com) 
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Yang menarik dari film ini adalah sang Sutradara Michael Bay 

mempresentasikan Amerika Serikat sebagai pahlawan untuk menyelesaikan konflik 

Libya, namun berakhir menjadi korban kelompok Militan Muslim Libya. Film 

produksi Paramount Pictures ini masuk dalam kategori Box office dan berhasil 

mendapatkan rating “A” dalam situs CinemaScore (www.cinemascore.com). Film 

ini ditunggu tunggu oleh insan perfilman 

Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti film propaganda ini 

dengan pendekatan semiotika yang mana dijelaskan oleh Sobur (2003:128) 

mengatakan bahwa film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis 

structural atau semiotika. Sobur juga menambahkan, bahwa sistem semiotika yang 

lebih penting lagi dalam film adalah digunakannya tanda tanda ikonis, yakni tanda 

tanda yang menggambarkan sesuatu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tanda merupakan peran penting dalam analisis film karena film umumnya 

dibangun dengan banyak tanda. Tanda tanda itu termasuk berbagai sistem tanda 

yang bekeraja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Dari 

apa yang disampaikan Alex Sobur ini, digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

bagaimana makna propaganda perang dari film Amerika Serikat terhadap rakyat 

Libya yang mana Amerika Serikat dipresentasikan sebagai korban dari keganasan 

dari rakyat Libya padahal Amerika Serikat berusaha menjadi pahlawan untuk 

menyelesaikan konflik Libya. Peneliti akan mendeskripsikan makna konotasi, 

denotasi dan mitos beberapa shot terpilih. 

Dari penjelasan tersebut, peneliti menggunakan analasis deskriptif untuk 

menganalisis makna propaganda perang Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bagaimana pesan propaganda perang Amerika Serikat dapat 
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diketahui  melalui unsur audio visual . Oleh karena itu peneliti mengangkat judul 

“Makna Propaganda Perang Amerika Serikat dalam Film (Analisis Semiotik 

pada film 13 Hours: Secret Soldiers of Benghazi karya Michael Bay keluaran 

tahun 2016)” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti yaitu :  

1. Apa makna denotasi, konotasi dan mitos dalam film 13 Hours: Secret 

Soldiers of Benghazi? 

2. Pesan dan teknik propaganda apa yang digunakan dalam film 13 Hours: 

Secret soldiers of Benghazi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdassarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Apa makna denotasi, konotasi dan mitos dalam film 13 Hours: Secret 

Soldiers of Benghazi? 

2. Pesan dan teknik propaganda apa yang digunakan dalam film 13 Hours: 

Secret soldiers of Benghazi? 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademis 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi manfaat secara 

akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat kepada 



5 

 

 

khalayak tentang bagaimana apa makna propaganda muncul dalam film action 

Hollywood. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Penelitian memberikan kesempatan peneliti dalam mempraktekkan dan 

mengaplikasikan berbagai teori yang telah peneliti pelajari berkaitan dengan tema 

penelitian yang diteliti. 

 


