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ABSTRAK 

 

 

Fasisme adalah pengorganisasian masyarakat dan pemerintahan secara totaliter oleh kediktatoran 

partai tunggal yang sangat nasionalis, rasialis, militeris, dan imperialis. Sedangkan propaganda 

adalah suatu jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi pandangan dan reaksi, tanpa 

mengindahkan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang disampaikan. Propaganda 

adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari fasisme. Meski pun paham ini diyakini telah hilang 

seiring dengan kejatuhan rezim Nazi-Hitler, namun fasisme tetap bisa dirasakan di masa kini. 

Selain kemunculan fasisme baru atau yang disebut Neo-Fasisme atau Neo-Nazi, berbagai ajaran 

fasisme juga dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Seperti, rasialisme yang sangat nyata ada 

di sekitar kita. Realitas inilah yang ditampilkan kembali dalam sebuah film. 

V For Vendetta merupakan film produksi Warner Bros Studio pada tahun 2006 yang telah 

memperoleh berbagai penghargaan karena mengangkat tema yang tidak biasa. Film ini 

menggambarkan perjuangan seorang pria yang ingin menggulingkan pemerintahan yang diktator. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis semiotik. 

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah semiotik 

dengan memakai model yang disampaikan oleh Peirce. Model ini dipakai karena memiliki 

kelebihan yaitu dapat diterapkan dalam berbagai macam tanda. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan signifikasi dua tahap Barthes. 

Dari penelitian ini ditemukan bahwa Adam Sutler dan pemerintahannya dalam film V For 

Vendetta identik dengan Adolf Hitler dan gerakan Nazi-nya. Ini tercermin dari karakternya yang 

keras, kejam, chauvinis dan rasialis. Selain itu, Sutler juga pandai dalam memanfaatkan berbagai 

macam instrumen propaganda. Teknik propaganda transfers adalah teknik yang sering muncul 

dalam film ini, bentuknya adalah penggunaan simbol-simbol yang memiliki pengaruh-pengaruh 

tertentu. 

\ 

 

 

 

 



ABSTRACTION 

 

Key Word : Propaganda, Fascism, Semiotic 

 

 

Fascism is organization society and governance totalitarianly by single nationalist racism, 

militeris dictator party. While propaganda is a communication type that trying to influence 

reaction and view, without bothering about real correct value or not true of submitted message. 

Propaganda can’t be locked out by fascism. We know, fascism has losed along with downfall of 

Nazi-Hitler regime, but fascism still able to be felt in present day. Besides apparition of new 

fascism called Neo-Fascism or Neo-Nazi, various fascism also in life of us. Like, racialism. This 

reality is depict into movie. 

V For Vendetta produce by Warner Bros studio in 2006. This movie get various appreciation 

because lifting an unique theme. This movie depict struggle a man which overthrow dictator 

governance. 

This research use Peirce’s semiotic analysis method. This Model can be applied in so many kinds 

of sign. Besides, this research also use two phase signification by Roland Barthes. 

This research is found that Adam Sutler and his governance in film of V For Vendetta identik 

with Adolf Hitler and his Nazi’s movement. Sutler has hard character, cruel, chauvinist and 

rasialis. Besides, Sutler is a clever propagandis. Transfers is one of Propaganda technique which 

used in many scene of this film, like usage of symbols owning certain influences. 

 


