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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Film sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi secara etimologis “communicato” berawal dari kata “communs” 

yang berarti sama makna. Sedangkan secara terminologis, komunikasi merupakan 

proses penyampaian pesan, informasi, simbol dari seorang komunikator kepada 

komunikan melalui media tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut John 

Fiske, komunikasi merupakan produksi dan pertukaran makna, dimana fokus 

bagaimana pesan atau teks, berinteraksi dengan manusia dalam rangka untuk 

memproduksi makna. Artinya, pandangan ini sangat memperhatikan peran teks 

didalam budaya. 

Berbeda dengan pengertian komunikasi sebagai semiotik, dimana pesan 

adalah sebuah konstruksi dari tanda-tanda yang akan memproduksi makna melalui 

interaksi dengan audiens. Jadi, pesan bukanlah sesuatu yang dikirim dari A ke B, 

namun merupakan elemen didalam sebuah hubungan terstruktur yang elemen-elemen 

lainnya termasuk realitas eksternal dan produser/pembaca (John Fiske, 2012 : 3-6). 

Berdasarkan bentuknya, Komunikasi dibagi menjadi beberapa konteks, yaitu: 

1. Komunikasi Intrapersonal

Merupakan proses komunikasi yang terjadi didalam diri suatu individu.

2. Komunikasi Intrapersonal
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Komunikasi yang terjadi antar komunikator dengan komunikan secara 

langsung dengan cara berhadapan muka. Komunikasi seperti ini lebih efektif 

karena kedua belah pihak saling melancarkan komunikasinya dan dengan 

feedback keduanya melaksanakan fungsi masing-masing. 

3. Komunikasi Publik 

Proses komunikasi yang terjadi didepan khalayak yang lebih besar. 

4. Komunikasi Massa 

Komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sarana bantu yang 

berupa media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, internet, film 

dan lain-lain. 

 Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner 

yaitu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang 

(mass communication is messages communicated through a mass medium to a large 

number of people). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu 

harus menggunakan media massa. Jadi sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada 

khalayak yang banyak, jika tidak menggunakan media massa, maka itu bukan 

komunikasi massa. 

 Nurudin dalam bukunya Pengantar Komunikasi Massa (2004 : 19), 

mengemukakan ciri - ciri dari komunikasi massa, yaitu:  

1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur dan bekerja sama satu 
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sama lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud disini menyerupai 

sebuah sistem. Sistem itu adalah sekelompok orang, pedoman, dan media 

yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, 

gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk 

mencapai suatu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan 

mengolah pesan itu menjadi sumber informasi.  

2. Komunikasi bersifat heterogen 

Komunikan terdiri dari beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial 

ekonomi, jabatan yang beragam, dan memiliki agama atau kepercayaan yang 

berbeda pula. 

3. Pesannya bersifat umum  

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan ke pada satu orang atau 

kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan - pesannya ditujukan 

kepada khalayak yang plural. Karena itu, pesan- pesan yang dikemukakan 

tidak boleh bersifat khusus.  

4. Komunikasinya berlangsung satu arah  

Pada media massa, komunikasi hanya berjalan satu arah. Kita tidak bisa 

langsung memberikan respon kepada komunikatornya (media massa yang 

bersangkutan). Kalaupun bisa, sifatnya tidak secara langsung. 

5. Komunikasi Massa menimbulkan keserempakan  

Serempak berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut hampir 

bersamaan. 
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Fungsi komunikasi massa menurut Dominick (2001), terdiri dari :  

1. Surveillance (Pengawasan) 

Fungsi pengawasan dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu : 

a. Pengawasan Peringatan (Warning or Beware Surveillance) 

Fungsi ini terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman 

dari angin topan, meletusnya gunung berapi, kondisi efek yang 

memprihatinkan, tayangan inflasi, atau adanya serangan militer. 

Peringatan ini dengan serta merta dapat menjadi ancaman. Kendati banyak 

informasi yang menjadi peringatan atau ancaman serius bagi masyarakat 

yang dimuat oleh media, banyak orang yang tidak mengetahui ancaman 

itu. 

b. Pengawasan Instrumental (Instrumental Surveillance) 

Fungsi ini merupakan penyampaian atau penyebaran informasi yang 

memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan 

sehari- hari. Berita tentang film apa yang sedang diputar di bioskop, 

bagaimana harga- harga saham di bursa efek, produk- produk baru dan 

sebagainya, adalah contoh - contoh pengawasan instrumental. 

2. Interpretation (Interpretasi) 

Fungsi komunikasi massa ini sangat erat sekali kaitannya dengan fungsi 

pengawasan. Media massa tidak hanya menyajikan data dan fakta, tetapi juga 

menyajikan informasi beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu. 
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Contoh yang paling nyata untuk memahami fungsi ini adalah tajuk rencana 

surat kabar dan komentar radio atau televisi siaran. 

3. Linkage (Hubungan) 

Media massa mampu menggabungkan unsur - unsur yang terdapat di dalam 

masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh saluran 

perorangan. Misalnya, hubungan para pemuka partai politik dengan para 

pengikutnya ketika membaca berita surat kabar mengenai partainya yang 

dikagumi oleh para pengikutnya itu (Effendy, 1992 : 30). 

4. Transmission of value (Penyebaran nilai - nilai) 

Fungsi ini disebut juga socialization (sosialisasi). Sosialisasi mengacu pada 

cara, dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa 

yang mewakili gambar masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media 

massa memperlihatkan pada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang 

diharapkan mereka. Dengan kata lain, media mewakili kita dengan model 

peran yang kita amati dan harapkan untuk menirunya.  

5. Entertainment (hiburan) 

Sulit dibantah lagi bahwa pada kenyataannya hampir semua media 

menjalankan fungsi hiburan. Fungsi komunikasi massa sebagai hiburan jelas 

tampak pada televisi, film, dan rekaman suara. Media massa lainnya, seperti 

surat kabar dan majalah, meskipun fungsi utamanya adalah informasi dalam 

bentuk pemberitaan, rubrik-rubrik hiburan selalu ada, apakah itu cerita 

pendek, cerita besambung, atau cerita bergambar.  
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Dari paparan di atas, fungsi - fungsi komunikasi massa yang begitu banyak itu 

dapat disederhanakan menjadi empat fungsi, yaitu :  

- Menginformasikan (to inform) 

- Mendidik (to educate) 

- Menghibur (to entertain) 

- Mempengaruhi (to influence) 

Dari berbagai fungsi komunikasi massa menimbulkan adanya media sebagai 

wadah informasi untuk khalayak luas yang disebut dengan media massa, diantaranya 

: 

a. Media cetak : koran, majalah, tabloid 

b. Media elektronik : televisi, film, radio 

c. Media cyber : sosial media, website 

 

1.2. Film sebagai sebuah Industri 

Industri film adalah industri binis. Predikat ini telah menggeser anggapan 

orang yang masih meyakini bahwa film adalah karya seni, yang di produksi secara 

kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang yang bertujuan memperoleh estetika 

(keindahan) yang sempurna. Meskipun pada kenyataannya adalah bentuk karya seni, 

industri film adalah bisnis yang memberi keuntungan, kadang-kadang menjadi mesin 

uang yang sering kali, demi uang keluar dari kaidah artistik film  itu sendiri 

(Ardianto, 2004 :134). 
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Ada tiga komponen sistem dalam industri film :  

1. Produksi 

Produksi adalah pembuatan film. Ada 900 fitur film panjang diproduksi setiap 

tahunnya di Amerika Serikat pada tahun 1980. Teknologi sangat 

mempengaruhi produksi, film Hollywood difilmkan melalui videotape untuk 

pengambilan gambar. Lalu pada tahun 2007, pembuatan film digital dengan 

berbagai efek khusus  (special effect) yang tidak hanya mustahil, tapi juga 

tidak terbayangkan. 

2. Distribusi 

Dahulu, distribusi merupakan hal yang paling mudah dilakukan dalam 

pembuatan film dan mengirimnya ke teater. Namun sekarang, distribusi 

adalah menyalurkan film ke jaringan televisi, kabel, dan satelit serta kepada 

para pembuat kaset video dan videodisc. Sehingga ruang lingkup dari bisnis 

distribusi yang akan mendominasi  adalah perusahaan besar yang umumnya 

memiliki studio film besar. Dan untuk membuat salinan dan penjaminan 

dalam pengiriman, saat ini distributor juga membiayai produksi dan 

mengambil tanggung jawab untuk iklan dan promosi serta menyiapkan 

tanggal peluncuran film. 

3. Pemutaran (Eksebisi) 
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Film yang sudah dikerjakan dan siap dirilis akan dipertontonkan kepada 

khalayak di bioskop. Namun, setelah jangka lama distributor akan 

menyalurkan film tersebut melalui kepingan CD dan diperjualbelikan. 

 

1.3. Film sebagai Media Propaganda 

Propaganda (dalam bahasa latin Propagare) mempunyai arti cara tukang 

kebun untuk menyemaikan tunas tanaman ke dalam tanah/lahan untuk memproduksi 

tanaman baru yang nantinya akan tumbuh sendiri. Dari kata propagare inilah yang 

kemudian digunakan oleh Gereja Katolik Roma yang diadopsi secara sosiologis yang 

berarti penyebaran ide-ide atau doktrin agama kristen ke dalam masyarakat secara 

terstruktur dan terencana. 

Adapun beberapa macam teknik propaganda yang disadur dari buku “The 

Fine Art of Prapaganda”, Alfred McClung Lee & Alizabeth Briant Lee, 1939) yaitu: 

1. Name Calling, teknik memberikan label buruk pada sesuatu 

gagasan/orang/lembaga supaya sasaran tidak menyukai atau menolaknya. 

2. Glittering Generality, teknik menghubungkan sesuatu dengan „kata yang 

baik‟ dipakai untuk membuat sasaran menerima dan menyetujui sesuatu tanpa 

memeriksa bukti-bukti. 

3. Transfer, teknik membawa otoritas, dukungan, gengsi dari sesuatu yang 

dihargai dan disanjung kepada sesuatu yang lain agar sesuatu yang lain itu 

lebih dapat diterima. 
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4. Testimoni, teknik memberi kesempatan pada orang-orang yang mengagumi 

atau membenci untuk mengatakan bahwa sebuah gagasan atau program atau 

produk atau seseorang itu baik atau buruk. 

5. Plain Folks, teknik propaganda yang dipakai pembicara propaganda dalam 

upaya meyakinkan sasaran bahwa dia dan gagasan-gagasannya adalah bagus 

karena mereka adalah bagian dari „rakyat‟. 

6. Card Staking, meliputi pemilihan dan pemanfaatan fakta atau kebohongan, 

ilustrasi atau penyimpangan, dan pernyataan-pernyataan logis atau tidak logis 

untuk memberikan kasus terbaik atau terburuk pada suatu gagasan, program, 

orang, atau produk. Teknik ini memilih argument atau bukti yang mendukung 

sebuah posisi dan mengabaikan hal-hal yang mendukung posisi itu. Argumen-

argumen yang dipilih bisa benar atau salah. 

7. Bandwagon, teknik ini digunakan dalam rangka meyakinkan kepada sasaran 

bahwa semua anggota suatu kelompok (di mana sasaran menjadi anggotanya) 

menerima programnya, dan oleh karena itu sasaran harus mengikuti kelompok 

dan segera menggabungkan diri pada kelompok. 

William E Daughtry dan Morris J. memaparkan dalam buku “A Psychological 

Warfare Casebook” bahwa propaganda berdasarkan sumber dibedakan menjadi 3 

yaitu : 

1. White Propaganda 

Dalam propaganda jenis ini sumber propaganda disampaikan secara jelas dan 

terbuka, propaganda model ini seringkali disebut dengan overt propaganda dan juga 
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commercial propaganda, hal ini karena biasanya propaganda jenis ini ramai pada saat 

kampanye pemilu dan bersifat pengiklanan. 

2. Black Propaganda 

Propaganda ini bersifat seolah memberikan sumbernya, namun sebenarnya 

bukan sumbernya dan cenderung sumber tersebut tidak dapat di konfirmasi 

kebenarannya dan sumbernya juga tidak diketahui secara jelas. Propaganda model ini 

seringkali ditemui dalam permainan tuduhan, terror, dan perang opini. 

3. Grey Propaganda 

Adalah propaganda yang bersifat seolah menunjukan sumbernya dari pihak 

yang netral, namun sejatinya sumbernya adalah dari pihak lawan. Biasanya pelaku 

propaganda ini menghindari adanya identifikasi dari pihak manapun. 

Sedangkan berdasarkan jenisnya yaitu : 

1. Propaganda Agitasi 

Bertujuan agar sasaran bersedia memberikan pengorbanan yang besar bagi 

tujuan yang langsung, mengorbankan jiwa mereka dalam usaha mewujudkan cita-

cita. 

2. Propaganda vertikal 

Propaganda vertikal dengan melalui media massa. 

3. Propaganda horisontal 

Dengan melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi 

dibanding komunikasi massa. 

4. Propaganda integrasi dengan penanaman doktrin. 
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Sudah menjadi hal yang wajar bahwa sebuah film digunakan sebagai alat 

untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu ataupun sebuah alat propaganda untuk 

mengajak ataupun menghasut khalayak yang menonton agar ikut dan terpengaruh 

keinginan pembuat film yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Banyak aspek yang 

dijadikan tujuan produser film dalam memasukkan unsur-unsur propaganda ke dalam 

film yang dibuatnya, misalnya saja mulai dari kepentingan bisnis, budaya, sosial, 

bahkan sampai kepentingan-kepentingan politik. 

Dalam perindustrian perfilman, politik pun juga ikut terlibat, seperti film 

G30S/PKI dimana pada film tersebut memicu banyak kontroversi yang mampu 

menimbulkan gejolak. Selain itu, ada film Janur Kuning yang menceritakan secara 

dominan tentang Letkol Soeharto yang bertujuan untuk meningkatkan citra Soeharto 

pada masa itu. 

Dalam film pun sebuah kepentingan politik bisa diselipkan karena ada 

beberapa pihak yang ingin membangun image baik kepada masyarakat. Bahkan untuk 

menjatuhkan lawan pun melalui film sebagai media institusi politik bisa dilakukan. 

 

1.4. Unsur-unsur Film 

Ada beberapa unsur-unsur penting dalam pembuatan sebuah film, yaitu : 

1. Penulis Skenario 

Orang yang membuat skrip naskah film, secara mendetail sehingga semua 

unsur yang terlibat dalam pembuatan film bisa menerjemahkan tugas-
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tugasnya dengan optimal. Karena dalam skenario harus rinci dan jelas segala 

bentuk lakuan-lakuan yang harus dilakukan oleh aktor/aktris. 

2. Sutradara 

Berperan sebagai pemegang pimpinan dalam pembutan film dari awal hingga 

akhir. Sutradara bertanggung jawab atas pengarahan selruh proses pembuatan 

film. 

3. Aktor/aktris 

Merupakan pemain dalam sebuah film beserta selruh lakuan/aktingnya. 

4. Juru kamera 

Mengambil gambar dalam proses pembuatan film. Gambar diambil tentunya 

atas dasar skenario dan arahan dari stradara yang merupakan pemimpin dalam 

dalam proses pembuatan film. 

5. Penyuntingan (editing) 

Editing adalah proses penyusunan gambar-gambar film yang dilakukan oleh 

seorang editor. Proses editing dilakukan setelah seluruh proses pengambilan 

gambar/film selesai dari awal hingga akhir. 

6. Penata artistik 

Penata artistik terdiri atas penata suara, busana, rias dan setting. Tentu saja 

penata artistik juga harus dapat mengaktualisasikan apa yang diinginkan oleh 

tuntutan skenario. 

7. Produser 

Merupakan orang yang membiayai selruh pembuatan film sampai dengan 

promosi dan pemasarannya. 
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1.5. Jenis dan Genre dalam Film 

Menurut Danesi (2010: 134) film memiliki tiga kategori utama, yaitu: film 

fitur, film animasi, dan dokumentasi. Film fitur merupakan karya fiksi yang 

strukturnya selalu berupa narasi. Film animasi adalah teknik pemakaian film untuk 

menciptakan ilusi gerakan dari serangkaian gambaran benda dua atau tiga dimensi. 

Film dokumentasi merupakan karya film nonfiksi yang menggambarkan situasi 

kehidupan nyata yang terjadi di masyarakat dan setiap individu di dalamya 

menggambarkan perasaannya dan pengalaman dalam situasi yang apa adanya, tanpa 

persiapan, dan langsung pada kamera atau pewawancara. 

Pembagian film secara umum menurut Prastisa (2008: 4), ada tiga jenis film, 

yakni: dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Film fiksi memiliki struktur naratif 

(cerita) yang jelas sementara film dokumenter dan eksperimental tidak memiliki 

struktur naratif. Secara konsep, film dokumenter memiliki konsep realism (nyata) 

yaitu sebuah konsep yang berlawanan dengan film eksperimental yang memiliki 

konsep formalism (abstrak). Film fiksi juga dapat dipengaruhi oleh film dokumenter 

atau film eksperimental baik secara naratif maupun sinematik. 

Sedangkan genre film ada beberapa contohnya, yaitu : 

- Action : Film yang banyak menghadirkan aksi laga dan pertarungan 

- Adventure : Film tentang petualangan dan penjelajahan ke suatu tempat/lokasi 

- Animation : Film kartun yang pembuatannya menggunakan teknik animasi 

- Biography : Film yang menceritakan biografi seorang tokoh nyata 

- Comedy : Film komedi lucu dengan tujuan membuat penonton tertawa 

- Crime : Film dengans tema kriminal sebagai setting utama 
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- Documentary : Film dokumenter tentang topik/objek tertentu 

- Drama : Film yang menghadirkan konflik drama dari beberapa tokoh yang 

ada 

- Family : Film yang mengandung pesan moral keluarga 

- Fantasy : Film dengan setting dan karakter yang bersifat fantasi dan imajinatif 

- History : Film yang menceritakan sebuah kejadian sejarah 

- Horror : Film horor dengan tujuan membuat penonton ketakutan 

- Musical : Film yang menghadirkan tema musikal 

- Mystery : Film yang mengandung unsur misteri dan penyelidikan 

- Romance : Film tentang kisah cinta yang romantis 

- Sci-Fi / Science Fiction : Film tentang sains fiksi dan teknologi 

- Sport : Film yang bertemakan dunia olahraga 

- Thriller : Film yang menghadirkan unsur ketegangan sepanjang durasi 

- War : Film yang bersetting di zaman perang nyata 

- Western : Film western ala koboy dan dunia barat 

(Sumber : http://namafilm.blogspot.co.id/2014/07/macam-genre-film.html. 

Diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 22.31). 

 

1.6. Macam-macam Sifat Pesan Film 

Menurut Dedy Mulyana, pesan komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu (Dedy 

Mulyana, 2005) : 

1. Verbal 

http://namafilm.blogspot.co.id/2014/07/macam-genre-film.html
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Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu 

kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. 

Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk 

mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami 

suatu komunitas. Dalam film, pesan verbal adalah kata/bahasa yang diucapkan 

oleh aktor. 

2. Non Verbal 

Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan 

non verbal. Istilah non verbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua 

peristiwa komunikasi diluar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis, 

komunikasi non verbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun 

dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling jalin-menjalin, saling 

melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Dalam film, 

pesan non verbal yaitu musik, gesture (gerakan tubuh, mimik wajah, 

sentuhan), dan fashion. 

Lambang atau simbol adalah bentuk yang menandai sesuatu yang lain diluar 

perwujudan sebagai simbolik itu sendiri. Lambang juga digunakan untuk 

menunjuk sesuatu yang lain berdasarkan kesepakatan ataupun kelompok 

orang. Dalam film, simbol digunakan secara menyeluruh mulai dari dialog 

para pemain (pesan verbal), perilaku pemain dari warna baju, gerakan tangan, 

dan mimik wajah (pesan non verbal), dan objek yang maknanya disepakati 

bersama. Simbol adalah suatu istilah dalam logika, matematika, semantik, 

semiotik, dan epistemologi (Wellek & Warren, 1995: 239). Simbol juga 
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memiliki sejarah panjang di dunia theology (“simbol” adalah sebuah sinonim 

dari “kepercayaan”) di bidang liturgi, di bidang seni rupa, dan puisi (Alex 

Sobur, 2006: 155-156). 

Pada dasarnya, simbol adalah sesuatu yang berdiri/ ada untuk sesuatu yang 

lain, kebanyakan diantaranya tersembunyi atau setidaknya tidak jelas. Sebuah 

simbol dapat berdiri untuk suatu institusi, cara berfikir, ide, harapan, dan 

masih banyak lagi. 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai 

efek yang diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah suara dan 

gambar. Sistem semiotika dalam film adalah digunakannya tanda-tanda 

ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu (Alex Sobur, 2006: 

129). 

 

1.7. Sejarah Atheisme dan Perkembangannya 

Atheisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah paham 

yang tidak mengakui adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Yang dimaksut adalah 

sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan ataupun Dewa 

Dewi serta penolakan terhadap Theisme (Sumber dari Dictionary of Philosophy : 

Runes, Dagobert D.). 

Istilah atheis berasal dari bahasa Yunani (atheos), yang artinya merujuk 

kepada siapapun yang kepercayaannya bertentangan dengan agama. Orang yang 
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pertama kali mengaku sebagai atheis muncul pada abad ke 18. Pada zaman sekarang, 

sekitar 2,3 % populasi dunia mengaku sebagai atheis, jika 11,9 % mengaku sebagai 

nonteis. sekitar 65 % orang Jepang mengaku sebagai atheis, agnostik, ataupun orang 

tak beragama, dan sekitar 48 % di Rusia. 

Banyak atheis bersikap skeptis kepada keberadaan fenomena paranormal 

karena kurangnya bukti empiris. Pada kebudayaan barat, atheis seringkali 

diasumsikan sebagai tak beragama. Namun beberapa sistem kepercayaan seperti 

agama Budha Theravada tidak memiliki kepercayaan terhadap tuhan, dan agama 

tersebut juga disebut sebagai atheistik. 

Pada tahun 1772, Baron d'Holbach mengatakan bahwa ''Semua anak-anak 

dilahirkan sebagai atheis, karena mereka tidak tau akan Tuhan". George H. Smith 

(1979) juga mengatakan bahwa "Orang yang tidak kenal dengan theisme adalah 

atheis, karena ia tidak percaya pada tuhan. Pendapat ini dapat dikatakan menjadi 

sebuah dasar munculnya atheis. Akan tetapi dikarenakan orangtua mereka 

mempunyai agama, maka pandangan atheis terhadap anak tersebut menjadi hilang 

dikarenakan anak tersebut mengikuti apa yang diyakini orangtuanya. 

Francis Jacob mengatakan "Sedikit pengetahuan menjadikanmu seorang 

atheis, pengetahuanmu yang mendalam menjadikanmu beriman kepada tuhan." Dari 

pernyataan tersebut maksudnya adalah bahwa semua yang dilakukan oleh masing-

masing orang adalah tergantung pada keimanannya masing-masing. Apabila iman 

lemah, maka ia akan mendapatkan kedamainan yang salah, apabila iman kuat maka ia 

akan mendapatkan ketenangan dan kedamain kepada Tuhan (Allah SWT). 
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Dan mereka berkata: “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia 

saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain 

masa”, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka 

tidak lain hanyalah menduga-duga saja. (Al Jatsiyah 24). 

Dari tahun ke tahun jumlah masyarakat atheis semakin berkembang di dunia. 

Pada masa sekarang ini, China adalah negara paling banyak memiliki masyarakat 

atheis. Perkembangan atheis di negera ini muncul karena sistem politik negara itu 

yang mendorong masyarakat melupakan agama. Karena itu bisa dikatakan atheis di 

China lahir secara alamiah karena pengondisian oleh negara, bukan lahir dari sebuah 

proses kontemplasi diri yang menghasilkan keyakinan bahwa agama hanyalah 

sebagai sebuah budaya yang mengusik kehidupan masyarakat. 

Survei Gallup International menyebutkan presentase di semua negara di dunia 

yang menganut paham atheis : 
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Bertambahnya masyarakat yang lebih memilih menganut paham atheisme di 

dunia ini tentu tidak terlepas dari perkembangan sebuah film yang di dalamnya 

mengandung unsur-unsur propaganda atheisme. Di jaman sekarang, memang masih 

jarang sekali sebuah film yang di dalamnya mengandung unsur-unsur propaganda 

atheisme, kebanyakan film yang berunsurkan propaganda masih didominasi 

propaganda zionisme, satanisme, dan juga illuminati. Tahun 2011, ada sebuah film 

hollywood yang di dalamnya juga mengandung propaganda atheisme yaitu film X-

Men First Class. Disini, banyak sekali terdapat simbol-simbol yang mengarah kepada 

zionisme juga atheisme. Misalnya saja simbol hexagram, checkered floor, juga ada 

simbol seorang pakar juga penemu Teori Evolusi yaitu Charles Darwin. Seperti yang 

sudah diketahui, Charles Darwin memang terkenal dengan Teori Evolusi nya yang 

beranggapan bahwa alam ini tercipta secara kebetulan tanpa adanya Tuhan Sang 

Pencipta Alam. Dan sekarang ini peneliti juga menemukan satu film animasi yang 
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mengandung unsur propaganda atheisme yang dipublikasikan tahun 2016 lalu yang 

berjudul Sausage Party. 

 

1.8. Simbol – simbol Atheisme 

1. The Darwin fish atau The evolve fish 

 

Simbol ini yang seringkali ditemukan dan dianggap sebagai penganut 

paham atheis. Ada yang bertuliskan nama “Darwin” di dalamnya, maupun 

tidak ada. Simbol ini merupakan suatu simbol milik kelompok yang 

percaya dan membenarkan tentang teori evolusi pemikiran Darwin. Juga 

bisa diartikan sebagai simbol bentuk penyerangan terhadap simbol umat 

Kristen yaitu The Ichthus fish. 

Jeroen Temperman menyatakan bahwa ada variasi pada simbol Ichtus ini. 

Beberapa variasi menambahkan kaki dan menambahkan tulisan “Darwin” 

dalam tubuhnya. Ada juga versi lainnya yang membuat referensi untuk 

sushi, hiu, rantai makanan, makanan cepat saji, iblis atau kematian, juga 

tambahan simbol-simbol zionisme tergantung fungsi dan keperluan dari 

pihak-pihak tertentu, mulai dari humor untuk kritik, untuk bahan 
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mengejek, untuk menghujat, atau untuk mempengaruhi golongan tertentu. 

(Artikel : Temperman, Jeroen The Lautsi Papers: Multidisciplinary 

Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom) 

2. American Atheist‟s symbol 

 

Ketika American Atheist (AA) didirikan pada tahun 1963, mereka 

menggunakan simbol atomik dan juga huruf kapital A di tengahnya. 

Simbol atomik digunakan dari kepercayaan mereka bahwa proses 

penciptaan manusia masih bisa dijelaskan melalui metode ilmiah dan 

masih bisa dipikir secara rasional. Sedangkan huruf kapital A di 

tengahnya bukan untuk merepresentasikan atheisme, melainkan sebuah 

inisial untuk negara yang mendirikan American Atheist (AA) yaitu negara 

Amerika. 

Sayangnya, banyak orang yang tidak mengetahui dan memahami maksut 

dari simbol diatas dan menganggap simbol tersebut sebagai simbol 

bahaya, limbah nuklir, bom nuklir, radiasi nuklir, bahaya gas beracun, dan 

sebagainya. 
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3. Letter A dan Scarlet Letter A 

 

Dikarenakan kata “Atheist” berawalan dengan huruf A di berbagai macam 

bahasa, salah satu tokoh atheis Richard Dawkins mempromosikan huruf 

kapital A dan yang berwarna merah tua sebagai simbol organisasi 

atheisnya. Dawkins juga mengklaim bahwa masih belum ada yang 

menggunakan hak cipta terhadap simbol huruf kapital A tersebut. 

Aliansi Atheis Internasional sudah menyeleksi bentuk font A sebagai 

simbol organisasi mereka. Banyak macam variasi desain simbol A, 

termasuk salah satu yang seperti simbol dari Star Trek Television and 

Movie Shows. (http://bornatheist.com/5b. Diakses pada tanggal 15 

Desember 2016 pukul 23.00). 

4. The crossbuster symbol 

http://bornatheist.com/5b
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Mirip dengan simbol band asal Amerika yaitu Bad Religion. Lambang 

salib hitam dengan latar belakang warna putih didalam sebuah lingkaran 

merah dan juga ada garis merah yang melintang diatasnya. Simbol ini 

diinterpretasikan sebagai “no Christian here” atau “Christianity 

forbidden” yang menolak tentang keberadaan Kristiani dan juga 

ajarannya. 

5. The Invisible Pink Unicorn 

  

Website The Invisible Pink Unicorn (IPU) merekomendasikan simbol ini 

untuk merepresentasikan sebagai simbol Atheis : 

“It is a fusion between the mathematical void symbol and the stylized 

representation of an unicorn. The void symbol (empty set) is an allusion to 
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nothingness and in this case meaning „no faith‟ or „no god‟. The unicorn 

is a reference to a kind of story that atheist often tell to make their point.” 

Simbol ini merupakan gabungan dari simbol matematika void yang 

merepresentasikan kekosongan, yang memiliki arti tidak ada kepercayaan 

atau tidak ada tuhan. Sedangkan simbol unicorn memiliki arti sebagai 

sebuah cerita yang hanya sebuah fantasi saja. Tidak bisa dibuktikan 

kebenarannya. 

1.9. Teori Tanda 

Bagi seseorang yang tertarik dengan semiotik, maka tugas utamanya adalah 

mengamati (observasi) terhadap fenomena gejala disekelilingnya melalui berbagai 

“tanda” yang dilihatnya. Tanda sebenarnya representasi dari gejala yang memiliki 

sejumlah kriteria seperti nama (sebutan), peran, fungsi, tujuan, keinginan. Oleh 

karenanya, tanda-tanda itu sangatlah akrab dan bahkan melekat pada kehidupan 

manusia yang penuh makna seperti teraktualisasi pad bahasa, religi, seni sejarah, ilmu 

pengetahuan (Budianto, 2001: 16). 

Salah satu pakar yang mempelajari tentang tanda yaitu Ferdinand de Saussure 

mengatakan bahwa yang paling penting dalam konteks semiotik adalah 

pandangannya mengenai tanda. Saussure meletakkan tanda dalam konteks 

komunikasi manusia dengan melakukan pemilahan antara apa yang disebut signifier 

(penanda) dan signified (petanda). Signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan 

yang bermakna, yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis dan dibaca. 

Sedangkan signified adalah gambaran mental, yakni pikiran atau konsep aspek mental 

dari bahasa. Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut 
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dinamaka signification. Dengan kata lain, signification adalah upaya dalam memberi 

makna terhadap dunia (Fiske, 1990: 44). 

Salah seorang pengikut Saussure, Roland Barthes, membuat sebuah model 

sistematis dalam menganalisis makna dari tanda-tanda. Fokus perhatian Barthes lebih 

tertuju kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order signification) (Fiske, 

1990: 88). 

First order    Second order 

Reality           Signs    Culture 

             Form 

 

 

      Content 

 

 

Sumber : John Fiske, Intoduction to Communication Studies, 1990, hlm. 88. 

Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified 

di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai 

denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan 

Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan 

interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca 

Denotation 
Signifier 

Signified 
Conotation 

Myth 
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serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang 

digambarkan tanda terhadap sebuah objek; sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya (Fiske, 1990: 88). 

Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja 

melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau 

memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Mitos merupakan 

produk kelas sosial yang sudah mempunyai suatu dominasi. Mitos primitif misalnya, 

mengenai hidup dan mati, manusia dan dewa, dan sebagainya. Sedangkan mitos masa 

kini misalnya mengenai femininitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan, dan kesuksesan 

(Fiske, 1990: 88). 

Dalam bukunya yang terkenal, S/Z (1970), Roland Barthes yang dikenal 

sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang getol mempraktikkan model 

linguistik dan semiologi Saussurean, menganalisis sebuah novel kecil yang relatif 

kurang dikenal berjudul Sarrasine, yang ditulis oleh sastrawan Prancis abad ke-19, 

Honore de Balzac. Dalam penilaian John Lechte (2001: 196), buku ini ditulis Barthes 

sebagai upaya untuk mengeksplisitkan kode-kode narasi yang berlaku dalam suatu 

naskah realis. Barthes berpendapat bahwa Sarrasine ini terangkai dalam kode 

rasionalisasi, suatu proses yang mirip dengan yang terlihat dalam retorika tentang 

tanda mode. Lima kode yang ditinjau Barthes adalah (Lechte, 2001: 196 ; lihat pula 

Indriani, 2000: 145-149) : 

1. Kode Hermeneutik 
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Kode teka teki berkisar pada harapan pembaca untuk mendapatkan 

“kebenaran” bagi pertanyaan yang muncul dalam teks. Kode teka teki 

merupakan unsur struktur yang utama dalam narasi tradisional. Di dalam 

narasi ada suatu kesinambungan antara pemunculan suatu peristiwa teka teki 

dan penyelesaiannya didalam cerita. 

2. Kode Semik 

Kode konotatif  yang menawarkan banyak sisi. Dalam proses pembacaan, 

pembaca menyusun tema suatu teks. Ia melihat bahwa konotasi kata atau frase 

tertentu dalam teks dapat dikelompokkan dengan konotasi kata atau frase 

yang mirip. Barthes menganggap denotasi sebagai konotasi yang paling kuat 

dan yang paling akhir. 

3. Kode Simbolik 

Aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural, atau tepatnya 

pascastruktural. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa makna berasal dari 

beberapa oposisi biner atau pembedaan, baik dalam taraf bunyi menjadi 

fonem, maupun pada taraf oposisi psikoseksual yang melalui proses. 

4. Kode Proaretik 

Kode tindakan/lakuan dianggapnya sebagai perlengkapan utama teks yang 

dibaca orang, artinya antara lain semua teks yang bersifat naratif. Secara 

teoritis, Barthes melihat semua lakuan dapat dikodifikasi, dari terbukanya 

pintu sampai petualangan yang romantis. 

5. Kode Gnomik 
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Merupakan acuan teks ke benda-benda yang sudah diketahui dan dikodifikasi 

oleh budaya. Menurut Barthes, realisme tradisional didefinisi oleh acuan ke 

apa yang telah diketahui. Rumusan suatu budaya atau subbudaya adalah hal-

hal kecil yag telah dikodifikasi yang diatasnya para penulis bertumpu. 


