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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Setelah dilakukannya penelitian atas film Argo dilihat dari analisis data dan 

kajian pustakanya, terlihat adanya ketujuh teknik propaganda menurut Institute for 

Propaganda Analysis yang direpresentasikan pada film yang mengambil setting pada 

saat Revolusi Iran pada tahun 1979 yang menjadi puncak runtuhnya hubungan politik 

luar negeri antara Iran dengan Amerika Serikat. 

Tanda visual dan non-visual yang merepresentasikan propaganda anti-Iran pada 

film Argo dapat dilihat dari adanya suatu kontras negatif dan positif dalam 

menggambarkan rakyat Iran dengan Amerika Serikat (CIA). Ini dapat dilihat dari makna 

yang didapat berdasarkan analisis ketujuh teknik propaganda, yaitu name calling, 

glittering generalities, transfer, testimonials, bandwagon, plain folks, dan card stacking, 

dimana dalam film ini, terdapat ketujuh teknik propaganda tersebut, yang cenderung 

lebih banyak mengarah pada name-calling.  

Kajian Semiotika dalam film memiliki kemungkinan interpretasi yang tidak 

terbatas. Propaganda anti-Iran yang direpresentasikan dalam film Argo dapat 

direpresentasikan dengan berbagai cara, yaitu bisa dilihat dari unsur mise-en-scene; 

pencahayaan, komposisi, akting, hingga pengambilan gambar. Rangkaian dialog dan 

gambar visual yang merepresentasikan propaganda berasal dari pembuat film dan 
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ditampilkan oleh tokoh dan segala unsur baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, ini tentunya menunjukkan propaganda soft-power yang menggunakan film 

sebagai medianya. 

Film timbul dari keinginan untuk merefleksikan kondisi masyarakat dan bahkan 

bersumber dari keinginan untuk memanipulasi. Seiring berkembangnya film sebagai 

media massa dalam masyarakat, film tidak lagi menjadi media yang sebatas 

memberikan pemenuhan hiburan. Film kini sarat akan berbagai pesan yang dikonstruksi 

secara artificial oleh pembuatnya dengan tujuan yang manipulatif.  Oleh sebab itu, 

akibat negatif yang ditimbulkan oleh propaganda yang direpresentasikan dalam film 

yang menceritakan peristiwa yang sangat bersejarah ini adalah banyaknya pemberitaan 

media mengenai bagaimana penggambaran orang Iran sangat sesuai dengan stereotip 

anti-Arab/Iran dalam Hollywood, kemudian kekecewaan pihak Kanada yang merasa 

film Argo meminimaliskan peran mereka dalam misi penyelamatan tersebut. 

5.2 Saran 

 Studi mengenai politik terutama yang mempelajari mengenai politik luar negeri 

negara-negara raksasa seperti Amerika Serikat dan Iran yang memiliki pengaruh yang 

sangat kuat dalam mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan budaya global ini 

sangat menarik untuk diteliti. Tentunya banyak film-film Hollywood yang mengambil 

tema politik sebagai tema utamanya.  

Penelitian semiotika film sangat bermanfaat untuk mengetahui makna-makna 

dari tanda-tanda yang terdapat pada suatu film. Sehingga penelitian ini diharap dapat 

membantu dalam menambah referensi mengenai analisis semiotika film, khususnya 

Representasi Propaganda..., Trysha Katelia Agustin, FIKOM UMN, 2014



209 
 

mengenai propaganda, yang secara spesifik mengulasi tentang ketujuh teknik 

propaganda dan isu masalah politik antara AS dengan Timur Tengah. 

 Untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ketertarikan menonton film-film 

Hollywood berkelas seperti Argo yang memenangkan begitu banyak penghargaan 

bergengsi, salah satunya adalah mendapatkan tiga piala Oscar, diharapkan mampu 

berpikir kritis dan tidak hanya mengambil kesimpulan apa adanya dan dari segi 

hiburannya saja.  

Propaganda didalam film-film Hollywood sudah sangat sering terjadi, dan 

banyak penonton yang setuju begitu saja dengan pesan-pesan yang disampaikan, 

terutama terhadap film-film berlatar belakang sejarah. Hal ini tentu akan membentuk 

persepsi penonton terhadap berbagai golongan, kalangan atau kelompok-kelompok 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pembuat propaganda. Dengan demikian, 

perubahan pandangan atau persepsi tersebut akan merugikan pihak tertentu dan 

menguntungkan pihak lain secara tidak adil.  

Oleh sebab itu, diharapkan penonton diseluruh dunia dapat melihat segala 

bentuk propaganda yang sering muncul dalam film Hollywood untuk dapat kemudian 

mengkritisasi hal tersebut, sehingga dapat memberikan perubahan dalam penyebaran 

propaganda dalam media komunikasi dalam hal ini film, sehingga produksi film-film 

berbau propaganda akan semakin berkurang efeknya terhadap penonton yang kritis, 

yang pada akhirnya representasi stereotip negatif dalam hal ini pada orang Iran dalam 

film Hollywood semakin lama, semakin hilang atau berkurang. 
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