
1 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya mengenai resepsi khalayak terhadap film The Kingdom terkait 

fungsinya sebagai media propaganda ‘war on terror’, maka dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Informan mengenali film The Kingdom sebagai film propaganda dari cara 

menggambarkan orang-orang negara Timur Tengah yang cenderung 

dicitrakan sebagai teroris, dan di sisi lain Amerika sebagai pembuat film 

cenderung diposisikan sebagai pahlawan anti-teroris. 

2. Hasil dan analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa menurut para 

informan FBI merupakan bentuk representasi kebaikan dari pihak pembuat 

film yaitu Amerika Serikat. Informan juga menjelaskan bahwa pihak yang 

terlihat mendominasi sisi protagonist dalam film The Kingdom ini adalah 

pihak Amerika Serikat, sebaliknya pihak Arab Saudi menjadi pihak 

antagonis.  Mayoritas informan juga menyatakan bahwa mereka tidak 

terpengaruh oleh apa yang diperlihatkan film The Kingdom, dimana 

pernyataan tersebut menjelaskan bahwa propaganda yang disampaikan 

kurang efektif. Menurut para informan banyak adegan dalam film The 

Kingdom terlihat mempunyai tujuan untuk menyudutkan pihak lawan 

dengan adanya suatu dialog yang menjelekan satu pihak, dimana penjelasan 

informan tersebut masuk ke dalam salah satu teknik propaganda yaitu name 
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calling. Menurut sudut pandang informan, film The Kingdom adalah suatu 

media propaganda Amerika Serikat yang berusaha menggiring penonton 

untuk mendukungnya.  

3. Informan dalam penelitian ini dibagi kedalam three hypotical position. 

Posisi yang pertama adalah dominant/hegemonic position. Informan yang 

berada dalam posisi dominant ini menyetujui apa yang dipresentasikan oleh 

pembuat film ini. Informan tersebut mendukung apa yang diperlihatkan dan 

dilakukan FBI sebagai representasi Amerika dalam film The Kingdom. 

Posisi yang kedua adalah negotiated position. Informan dalam posisi 

negotiated ini memposisikan Amerika Serikat sebagai pembuat film berada 

di tengah-tengah, dimana mereka tidak mendukung ataupun sebaliknya. 

Informan tersebut menilai dalam posisi ini juga penggambaran yang 

dilakukan pembuat film masih wajar melihat situasi dan realita yang terjadi 

saat ini. Posisi yang ketiga adalah oppositional position. Pada posisi 

oppositional ini, informan menilai bahwa film ini mempunyai suatu pesan 

propaganda yang diselipkan. Informan tersebut menyimpulkan bahwa, 

pembuat film dengan menggunakan adegan-adegan dalam film The 

Kingdom berusaha untuk menggiring opini orang yang menonton film ini 

agar membenci pihak lawan Amerika.     

4. Kenyataan dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa film The 

Kingdom mampu untuk membawa emosi penonton dalam meresepsi nilai 

propaganda yang ditanamkan oleh pembuat film. Mayoritas informan 

menyetujui bahwa The Kingdom adalah film propaganda. Hal ini dibuktikan 

dengan pendapat para informan yang menyadari bahwa film The Kingdom 
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hanyalah buatan orang Amerika yang berusaha untuk membuat citra yang 

kurang baik terhadap negara timur tengah, dan juga mayoritas informan 

yang masuk dalam oppositional code position. Selain itu penonton juga 

menganggap film The Kingdom hanya menjadi media hiburan saja.    

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan hasil yang telah diperoleh dari penelitian 

dampak propaganda melalui film, saran yang didapatkan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

5.2.1 Saran Akademis 

1. Penelitian ini membahas tentang resepsi penonton yang disebabkan oleh 

film propaganda yang bertemakan ‘war on terror’ Amerika Serikat terhadap 

negara timur tengah melalui film The Kingdom. Pada penelitian selanjutnya 

diharapkan peneliti lain dapat membahas berbagai film yang mempunyai 

unsur propaganda dengan tema atau latar belakang yang berbeda. Misalnya 

The Interview yang bertemakan komedi namun menyinggung tentang 

pemerintahan Korea Utara, atau The Taqwacore yang bertemakan tentang 

pemuda Amerika Serikat yang mencampurkan budaya punk dengan agama 

Islam. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, bisa meneliti dampak propaganda dengan metode 

atau teori lain. Dengan harapan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih 

mendalam dan beragam.   
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5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi khalayak penonton film, ada baiknya untuk bersikap lebih kritis untuk 

dapat mengetahui film yang di tonton mengandung unsur propaganda. 

Sehingga penonton dapat dengan sendirinya menyaring pesan yang 

disampaikan oleh film dan pembuat film. 

 


