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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Menurut Nurudin (2011:3-4) komunikasi massa pada dasarnya adalah 

komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Dalam komunikasi 

massa memiliki unsur komunikator dan audience dalam penyampaian informasi. 

Fungsi dari komunikasi massa ini menurut Nurudin (2011:66) adalah untuk 

penyampaian informasi, hiburan, persuasi, transmisi budaya, mendorong kohesi 

sosial, pengawasan, korelasi, pewarisan sosial, melawan kekuasaan dan kekuatan 

represif dan menggugat hubungan trikotonomi. 

Dari uraian diatas, bisa dikatakan bahwa media memiliki peranan dengan 

komunikasi massa untuk mengirimkan pesan dari pengirim terhadap penerima nya. 

Media disini memiliki dua jenis yaitu media cetak dan media elektronik. Contoh 

dari media cetak adalah Koran, majalah, tabloid. Sedangkan contoh dari media 

elektronik adalah Radio, televisi, film dan Internet. 

Film dapat dikatakan sebagai bagian dari suatu media komunikasi masssa 

karena didalam film terdapat unsur-unsur pendukunng yaitu komunikator dan pesan 

yang disuguhkan melalui gambar bergerak dan audio. Komunikasi Massa 

mempunyai makna untuk film adalah sebagai pesan yang dikirimkan oleh 

komunikasi filmis untuk menafsirkan hakikat, fungsi dan efeknya. Irawanto 

(1999:11) dalam bukunya menyebutkan bahwasannya film yang dalam aspek 

sosial, politik dan budaya sesuai dengan proses komunikasi berlangsung memiliki 

maksud untuk memahami pilihan penonton yang dapat menghasilkan citra 

penonton film.  
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2.2  Propaganda 

 Propaganda dalam arti luas menurut Liliweri (2011:771) adalah teknik 

mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi presentasi pesan melalui 

ucapan lisan atau tertulis, bergambar atau bentuk musik. Propagandis juga 

memanipulasi emosi target audience dari perasaan suka ke perasaan tidak suka, dari 

perasaan cinta ke perasaan benci dan sebaliknya. Behaviour dan alam bawah sadar 

seseorang akan terpengaruh oleh suatu propaganda. Propagandis akan 

menggunakan rangsangan untuk memanipulasi emosi publik hingga tidak 

memberikan kapabilitas untuk berpikir menggunakan akal sehat. 

Menurut Nurudin (2008:29) Untuk mencapai sasaran dan tujuaannya, para 

propagandis menggunakanan beberapa teknik propaganda yaitu sebagai berikut: 

 1. Name Calling  

 Merupakan propaganda yang menyodorkan sebuah ide dan label yang tidak 

baik. Tujuan dari propaganda ini adalah supaya target dari propaganda tidak 

mengoreksi atau mencari kebenaran akan hal tersebut. Propaganda ini kebanyakan 

memberikan suatu panggilan atau sebutan buruk kepada lawan yang dituju agar 

menjadikan derajat mereka turun dan jatuh 

 2. Glittering Generalities 

 Teknik ini menggunakan cara dengan memberikan suatu hal sebagai sesuatu 

yang paling bijak dan membuat target dari propaganda tersebut menerima dan 

mempercayai hal tersebut tanpa memeriksa terlebih dahulu. Teknik membuat sang 

propagandis menjadi sesuatu yang serba luhur dan agung. Propagandis mewakili 

diri mereka sebagai objek yang luhur dan agung. Penggunaan kata – kata “Demi 
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keadilan dan kebenaran” merupakan ciri – ciri dari teknik propaganda ini. Tujuan 

dari teknik ini adalah untuk memberikang rangsangan persepsi kepada masyarakat 

agar selalu mendukung sang propagandis. Salah satu kelemahan dari teknik ini 

adalah propagandis akan selalu menganggap dirinya yang paling benar dan selain 

dia adalah salah. 

 3. Transfer 

 Transfer mencakup sebagai sangsi, kekuasaan dan pengaruh suatu hal yang 

dihormati dari lainnya serta disanjung melebihi dari hal lain supaya membuat 

“sesuatu” lebih diterima. Salah satu dari pertanda propaganda ini adalah 

menggunakan pengaruh dari seorang tokoh yang memiliki kewibawaan dalam suatu 

lingkungan tertentu. Target propagandis akan terpengaruh akan apa yang sedang di 

propagandakan dalam aspek psikologi merupakan tujuan dari propaganda ini 

 4. Testimonial 

 Teknik ini merupakan salah satu cara propagandis dalam melakukan 

propaganda dengan cara menggunakan perkataan dari seseorang yang dibenci atau 

dihormati bahwasannya program atau produk tersebut memiliki sifat yang baik atau 

buruk. Teknik ini banyak digunakan dalam kegiatan komerisil, namun tidak 

menutup kemungkinan digunakan dalam ranah politik juga. Propaganda ini 

memiliki tujuan untuk membuat target mempercayai bahwa suatu program atau 

barang ini didukung oleh orang – orang terkemuka itu tadi. 

 5. Plain Folk 

 Teknik ini memiliki cara dengan memberikan suatu identifikasi terhadap 

suatu gagasan. Salah satu dari ciri paling popular dari propaganda ini adalah 
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penggunaan kata – kata “milik rakyat untuk rakyat” untuk memberikan sifat lebih 

“merakyat”.  

 6. Card Stacking 

 Propaganda ini bermaksud untuk menggiring opini publik supaya melihat 

dari satu sisi saja tanpa melihat dari sudut pandang lain. Teknik ini menggunakan 

seleksi dan kegunaan fakta, dan kebingungan yang masuk akal maupun tidak masuk 

akal untuk suatu hal yang sudah direncanakan oleh propagandis. 

 7. Bandwagon Technique 

 Teknik ini menggunakan cara membuat suatu kesuksesan yang sudah 

dicapai menjadi lebih heboh dan viral. Dalam ranah ekonomi, propagandis 

menggunakan teknik ini dengan tujuan untuk menarik minat dari para konsumen 

untuk membeli produk mereka yang sangat laku dipasaran 

 8. Reputable Mounthpiece 

 Mengemukakan suatu hal yang palsu atau tidak sesuai kenyataan adalah 

maksud dari teknik propaganda ini. Teknik yang seringkali digunakan oleh 

seseorang yang mengagungkan seorang yang sedang memimpin, akan tetapi tidak 

tulus dalam mendukungnya. Teknik ini digunakan oleh suatu orang atau kelompok 

yang sangat berambisi supaya memiliki posisi jabatan aman dalam suatu circle of 

power. Teknik ini juga biasa digunakan apabila ingin melengserkan kepemimpinan 

seseorang dengan tujuan menjadikan pemimpin tersebut menjadi lupa diri. 
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 9. Using All Forms of Persuations 

 Sebuah iming – iming dan rayuan merupakan senjata utama dalam teknik 

propaganda ini. Salah satu contoh yang paling sering ditemui dari teknik ini adalah 

pada saat masa – masa kampanye pemilihan kepimimpinan.   

 2.2.1  Propaganda sebagai transmisi satu-kepada-banyak 

  Dan Nimmo (2011) menyebutkan bahwa Paul Gregorious XV 

membentuk suatu perkumpulan untuk Para Kardinal, Congregatio de 

Propaganda Fide.  Tuga dari perkumpulan tersebut adalah untuk 

menyebarkan agama Kristiani kepada negara – negara lai di dunia ini. 

Pemeluk – pemeluk baru agama kristiani, di doktrin oleh para missioner 

yang ditugaskan oleh perkumpulan itu. Maka sejak adanya perkumpulan itu, 

propaganda sebagai komunikasi satu-kepada-banyak muncul sebagai 

sebuah istilah yang banyak digunakan. Perubahan lambang – lambang atau 

simbol digunakan propagandis menjadi alat untuk mencapai setiap individu 

selaku anggota kelompok 

2.3 Tipe – tipe Propaganda 

 Terdapat beberapa penulis yang berusaha membedakan propaganda yang di 

sengaja dan yang tidak disengaja. Demikianlah, guru ekonomi yang dengan sengaja 

mendoktrin siswa dengan pandangan – pandangan Marxis berbeda tujuannya 

dengan guru yang ketika menjawab suatu pertanyaan yang secara spontan 

menunjukkan segi – segi positif Marxis. Dalam propaganda yang tersembunyi, 

propagandis menyelubungi tujuan – tujuaannya. Berbeda dengan propaganda 

terang – terangan yang dengan jelas menyingkapkan tujuannya. Ellul dalam Nimmo 
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(2011) menjelaskan juga terdapat jenis propaganda vertical dan horizontal. 

Propaganda vertical adalah propaganda satu-kepada-banyak yang dengan jelas 

menggunakan Mass Media sebagai senjata utama untuk menyebarkan imbauan. 

Propaganda Horizontal adalah propaganda yang dilakukan antar sesama anggota 

suatu kelompok, bukan dari para pemimpin ke bawahan. Komunikasi interpersonal 

lebih sering digunakan daripada komunikasi massa. 

2.4  Film sebagai alat Propaganda 

 Dalam prosesnya selain teknik media juga digunakan sebagai alat 

propaganda, salah satunya film. Nurudin (2008:36) berpendapat bahwa propaganda 

lewat film kadang membenarkan (dengan tujuan mempengaruhi persepsi public) 

tindakan yang salah, ini justru menjadi persoalan. 

Fritz Hippler mengemukakan bawahasannya film memiliki dampak 

propagandistic dan dampak psikologi yang lebih kuat pengaruhnya, ini disebabkan 

karena film tersebut sangat gampang tertanam dalam pikiran seseorang. Emosi dari 

visual film juga akan menetap di dalam pikiran penonton melebihi efek yang 

didapat dari seminar di gereja, sekolaham ataupun dari buku dan surat kabar. 

Daya mempengaruhi emosional yang sangat besar berasal dari sebuah film. 

Propagandis menggunakan film sebagai senjata utama untuk melakukan 

kepentingannya. Didalam aspek strategi propaganda, Indoktrinisasian adalah hal 

yang sudah pasti dilakukan, maka film pun dipilih sebagai alat propaganda 

dikarenakan efek film yang sangat lama menetap di pikiran target propaganda. 
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2.5  Semiotika dan Mitologi Roland Barthes  

2.5.1  Semiotika Roland Barthes  

Semiotika menurut Sobur (2004:15) adalah suatu ilmu atau metode analisis 

untuk mengkaji tanda. Perangkat – perangkat yang digunakan manusia untuk 

mencari jalan di dunia ini adalah tanda. Barthes mengartikan Semiotika sebagai 

mana manusia atau humanity dalam memberikan makna akan suatu hal atau things. 

Memaknai atau to signify dalam aspek ini bisa dikatakan dengan 

mengkomunikasian atau menyampaika (to communicate). Dalam hal ini, 

memberikan makna memiliki arti bahwasannya objek – objek disini tidak hanya 

memberikan informasi, akan tetapi juga mengkonstruksi sebuah system dari tanda 

tersebut. (Barthes dalam Sobur, 2004:15). Semiotika dimaknai sebagai sebuah 

system dari tanda. Ritus, tontonan dan protocol merupakan system signifikasi yang 

bukan berupa bahasa. (Sobur, 2004:63). Selain itu, Roland Barthes menyatakan lima 

kode yang dikenal sebagai lima kode naratif Barthes (Sobur, 2004:65-66), yaitu: 

Kode Hermeneutik (Kode teka – teki), Kode Semik (Makna Konotatif), Kode 

Simbolik, Kode Proaretik (logika tindakan), dan Kode Gnomik atau kode kultural 

yang membangkitkan suatu badan pengetahuan tertentu. 

Analisis dari Barthes ini memiliki tujuan bahwasannya Semiotika ini tidak 

untuk membuat suatu system yang mengklarifikasi unsur narasi yang formal. Tetapi 

tujuannya adalah untuk memberikan tindakan mana yang lebih masuk akal serta 

yang lebih menyakinkan. 
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2.5.2  Mitologi Roland Barthes  

Barthes dalam studi nya mengungkapkan bahewa peran pembca adalah area 

penting dalam sebuah tanda. Untuk lebih jelasnya, Barthes menjabarkan secarea 

rinci tentang system pemaknaan tataran ke-dua yang mana dibangun diatas system 

lain contohnya sastra. Sistem kedua yang dibahas Barthes ini disebut Konotatif, 

sedangkan Denotatif merupakan sebuah sistem pemaknaan tahap pertama.   (Sobur, 

2004:68-69). 

Tabel 2.1 

Peta Tanda Roland Barthes 

 

(Sumber: Alex Sobur, 2004 halaman 69) 

Peta Barthes diatas menjelaskan bahwa penanda dan petanda merupakan 

bagian dari denotatif. Selain itu, tanda denotif juga bisa disebut penanda konotatif. 

Dari peta diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa tanda konotatif juga mengandung 

kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Budiman dalam 

Sobur, 2004:71 mengatakan bahwa makna “denotasi dalam semilogy Bathes, 

adalah sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat 

kedua. Konotasi biasanya dikaitkan dengan operasi ideology, atau dinamai ‘mitos’ 

1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

(Petanda) 

3. Denotative Sign (Tanda 

denotatif) 

4. Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

5. Connotative 
Signified 
(Petanda Konotatif) 

6. Connotative Sign ( Tanda Konotatif) 

} Tingkat Pertama  

(Bahasa) 

} Tingkat Kedua 

(Mitos) 



14 
 

 

yang memiliki fungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi 

nilai – nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu”. Penanda, petanda, 

dan tanda merupakan dimensi bagian dari mitos. Didalam sistemnya, mitos di 

bentuk oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya, atau bisa di sebut 

mitos juga merupakan system pemaknaan kedua. Mitos juga memiliki beberapa 

penanda di dalamnya. 

2.6 Semiotika dalam Film 

 Menurut Sobur (2004:127) efek dari kemampuan film dapat mencapai 

banyak level di masyarakat, sehingga membuat banyak ahli mempunyai 

kesempatan dalam mempengaruhi masyarakat banyak. Banyak dari penelitian – 

penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan tentang dampak dari film akan 

khalayak banyak, selalu diartikan dengan cara linier. Hal tersebut dapat ditraik 

kesimpulan bahwa film memiliki pengaruh dan bisa membentuk masyarakat 

berdasarkan muatan pesan (message) didalamnya. Film merupakan potret dari 

masyarakat, pendapat ini keluar berdasarkan kritik yang muncul dari prespektif 

tersebut. Irawanto dalam Sobur, 2004:127 mengatakan bahwa “Film selalu 

merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar”. 

 Di dalam film memiliki banyak tanda, yang juga meliputi tanda – tanda yang 

memiliki keterkaitan satu sama lain atau bekerja sama agar menggapai suatu efek 

yang sudah diinginkan sebelumnya. Gambar dan suara merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam sebuah film. Salah satu system semiotika yang sangat penting 

didalam sebuah film adalah sebuah tanda – tanda berlambang, suatu tanda yang 
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memiliki suatu gambaran akan suatu hal. Sobur, 2004:128 berpendapat 

bahwasannya musik di dalam sebuah film menjadi suatu sign yang menggambarkan 

sesuatu, akan tetapi dengan cara yang lebih tersirat. Volume musik dalam film yang 

menjadi lebih keras bisa dikatakan sebagai suatu ancaman yang mendekati 

seseorang. Sebetulnya, tanda – tanda film menurut Sobur (2004:129) “melakukan 

sesuatu yang tidak jauh berbeda dengan roman atau novel. Film tersebut-jika tidak 

merupakan film documenter- menyajikan ‘teks’ fiksional yang memunculkan dunia 

(fiktif global) yang mungkin ada. Permasalahan mengenai ketegangan antara fiksi 

dan non-fiksi yang muncul dalam sastra pada dasarnya juga muncul dalam film. 

Karena itu, hal serupa berlaku khusus bagi film – film yang menuturkan cerita-jadi 

bagi hampir semua film”. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian – penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian. 

Hasil dari penelitian terdahulu tentang propaganda film digunakan sebagai bahan 

perbandingan dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan hasil penelitian Denny Wahyu (2007) tentang represantasi 

propaganda perlawanan kaum Mujahiddin terhadap tentara Amerika Serikat dalam 

film “Iraq Under Attack 1”. Dalam film tersebut sangat jelas adanya propaganda 

yang menggunakan simulakrum perang (simulacrum of war). Penggunaan audio 

visual untuk memanipulasi kesadaran dan kontrol publik. 

 Sri Hendra (2007) dalam penelitiannya yang mengangkat tentang konstruksi 

propaganda dalam teks film “Tears of the sun” menunjukkan hasil bahwa 
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konstruksi propaganda dalam film digunakan sebagai representasi realitas dan 

konvensi ideologi pembuat. Hasilnya ditemukan beberapa teknik propaganda yang 

ditemukan dalam film tersebut yang sudah disuntikkan oleh pembuatnya. 

 

 Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Penelitian terdahulu 

Penulis 

atau 

komponen 

Penulis 

Denny Wahyu 

(2007) 

Sri Hendra 

(2007) 

Judul 

Penelitian 

Representasi Propaganda 

perlawanan kaum Mujahidin 

terhadap tentara Amerika 

Serikat (Sebuah analisis 

semiotika dalam film “Iraq 

Under Attack 1”) 

Konstruksi Propaganda dalam 

Film (Studi analisis Semiotika 

konstruksi Propaganda dalam 

film “Tears of the Sun”) 

Objek 

penelitian 
Film Under Attack 1 Film Tears of the Sun 

Metode dan 

alat 

penelitian 

Metodologi Interpretatif 

Kualitatif, Analisis Semiotika 

Metodologi Interpretatif 

Kualitatif, Analisis Semiotika 

Kesimpulan 

penelitian 

Penggunaan simulacrum of war 

sebagai bentuk perlawanan 

terhadap tentara Amerika 

Serikat sebagai pembentukan 

image yang buruk kepada 

lawan. 

Penggunaan teknik labelling, 

Glittering generalities, dan plain 

folk digunakan dalam film untuk 

pembuatan stereotip bahwa 

umat Islam adalah umat yang 

patut di perangi. 
 

(Sumber: Denny Wahyu (2007) dan Sri Hendra (2007)) 

 

 

 


