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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Zionisme merupakan suatu paham dan gerakan yang bersifat 

politis, rasial, dan ekstrim, yang bertujuan untuk menegakkan negara 

khusus bagi Bangsa Yahudi di Palestina (facebook: Israel Berbahasa 

Indonesia, 11 Juni 2011). Kata zionisme sangat banyak diperdebatkan 

karena memiliki definisi berbeda pada setiap orang yang memahaminya, 

ada yang mendefinisikan bahwa zionisme sebuah agama, sebuah ras, 

ataupun sebuah ilmu yang sesat untuk menghancurkan sebuah negara 

maupun agama. 

Menyinggung banyaknya definisi zionisme yang sebagian orang 

berfikiran bahwa ajaran tersebut merupakan ajaran yang sesat, namun 

kesadaran mereka untuk mengantisipasi masuk dikehidupan sekitar 

sangatlah kurang. Tidak hanya perkembangan globalisasi saja yang bisa 

masuk ke dunia kita namun paham zionisme pun juga bisa masuk di 

kehidupan sekitar kita. Zionisme bisa disebut juga ideologi karena pada 

gerakan kemerdekaan tersebut juga mengajarkan tentang ide, cita – cita, 

maupun pandangan paham mereka. Cita – cita zionisme ialah 

menggenggam seluruh dunia sesuai dengan apa yang mereka mau dengan 

Tuhan mereka yaitu Dajjal / The All-See ing Eye(Henry Makow, 2015: 

13). Zionisme pun juga bisa masuk ke dalam media massa entah itu 
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majalah, koran, televisi, atau media elektronik lainnya. Mungkin serangan 

mereka tidak secara frontal namun secara perlahan dan secara berkala. 

Contoh dari serangan mereka ialah dengan menggunakan simbol sebagai 

keyakinan mereka dan untuk menunjukkan keberadaan mereka. Simbol 

merupakan sebuah tanda yang didalamnya mempunyai makna dan pesan 

yang membuat sugesti bagi yang melihatnya. Tanpa kita sadari, kita sering 

sekali melihat keberadaan simbol zionis disekitar kita.  

Media massa sangat memiliki efek yang besar karena kita tidak 

bisa memungkiri bahwa pengaksesan media massa bisa kita akses 

dimanapun dan kapanpun. Pada saat ini, media massa yang sering 

digunakan ialah televisi dan media elektronik bahkan anak – anak pun 

sudah tidak ada batasan untuk mengaksesnya. Sebagai contoh kecil 

kegiatan anak – anak ialah menonton film kartun di televisi ataupun 

melalui media online (youtube). Tanpa mereka sadari, mereka telah 

melihat beberapa simbol zionis pada beberapa film kartun. Zionisme tidak 

mengenal usia, gender, bahkan kepentingan (politik, ekonomi, sosial, dan 

lain – lain), apapun yang mereka lakukan demi menanamkan paham 

mereka agar orang – orang awam menjadi budak para zionis (Henry 

Makow, 2015: 13).  

Menurut Marcel Danesi, film merupakan teks yang memuat 

serangkaian citra fotografi yang mengakibatkan adanya ilusi gerak dan 

tindakan dalam kehidupan nyata. Ilusi gerak tersebut lebih dominan 

terhadap film kartun dimana proses pembuatan dari animasi tersebut 

sangat lama agar mampu menghasilkan makna atau pesan yang sama 
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dengan film yang diperankan oleh manusia (Sumbo Tinarbuko, Semiotika 

Analisis Tanda Pada Karya Desain Komunikasi Visual). Sedangkan 

menurut Ibiz Fernandez McGraw animasi adalah sebuah proses merekam 

dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan 

sebuah ilusi pergerakan. 

. Film kartun pun juga sama halnya dengan film yang ditokoi oleh 

manusia, dimana didalam cerita tersebut mempunyai makna dan pesan 

bagi para penontonnya. Kartun identik dengan anak – anak dan pastinya 

sangat jarang ditemukan hal – hal negatif yang terdapat dalam cerita 

tersebut, akan tetapi di jaman sekarang sangatlah mustahil, ternyata 

banyak kartun - kartun yang mempertontonkan pesan – pesan atau simbol 

terselubung yang mampu mendorong penontonnya melakukan hal yang 

berbau negatif seperti paham zionisme yang dilakukan melalui media 

massa. 

Salah satu isu yang merebak yaitu pada film kartun Spongebob 

Squarepants, kartun buatan Amerika Serikat ini diduga menyusupkan 

simbol – simbol zionisme entah itu secara visual maupun dialog.Salah satu 

cuplikan pada Spongebob Spongebob dan Patrick menyatakan “mendapat 

perintah dari The All-Seeing Eye (Mata Satu) sambil membungkuk & 

mengenakan topi fez dengan Satu bola mata diatasnya”.  

Jalaludin Rakhmat mengungkapkan bahwa gambaran dunia dalam 

televisi merupakan gambaran dunia yang sudah diolah. Dalam hal ini bisa 

disebut sebagai Tangan-tangan Usil. Tangan pertama yang usil adalah 

kamera (camera), gerak (motions), ambilan (shots), dan sudut kamera 
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(angles) menentukan kesan pada diri pemirsa. Tangan kedua adalah proses 

penyuntingan. Dua gambar atau lebih dapat dipadukan untuk 

menimbulkan kesan yang dikehendaki.  Tangan ketiga adalah ketika 

gambar muncul dalam layar televisi kita. Layar televisi mengubah persepsi 

kita tentang ruang dan waktu. Televisi juga bisa mengakrabkan objek yang 

jauh dengan penonton.  Memang televisi bisa menjadikan komunikasi 

interpersonal antara penonton dengan objek yang ditonton, perasaan 

gembira, sedih, simpatik, bahkan cinta bisa terjalin tanpa terhalang oleh 

letak geografis yang jauh. Tangan keempat adalah perilaku para penyair 

televisi. Mereka dapat menggaris bawahi berita, memberikan makna yang 

lain, atau sebaliknya meremehkannya. Mereka mempunyai posisi stategis 

dalam menyampaikan pesan pada khalayak (Rakhmat Jalaludin, 1991). 

Efek pesan film terhadap otak memang tidak secara langsung terlihat, 

namun ketika kita menonton film kartun yang secara berkala ditayangkan 

di televisi secara terus menerus yang ditonton oleh anak – anak pastilah 

terdapat efek perilaku yang ditiru didalam pertemanan mereka entah itu 

secara langsung ataupun berkala.  

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji tanda - tanda  “zionisme” yang ada didalam tiga episode film 

Spongebob Squarepants dalam rangka memecahkan sebuah makna yang 

ada didalamnya sehingga dapat mengetahui apa makna simbol zionisme 

dalam film tersebut. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh 

peneliti diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Berbentuk apa saja lambang – lambang zionisme yang ada pada 

film anak Spongebob Squarepants episode Good Neighbours, 

Hocus Pocus, dan Chephalopod Lodge 

b. Apa makna lambang – lambang tersebut dalam perspektif 

semiotika Roland Barthes 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui makna simbol zionisme dalam tiga episode film 

Spongebob Squarepants 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan informasi, wawasan, dan pengembangan yang lebih 

luas kepada mahasiswa, khususnya jurusan Ilmu Komunikasi agar 

mengetahui bagaimana makna simbol dalam sebuah film. 

b. Menjadi bahan referensi atau rujukan kajian pustaka untuk 

melengkapi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai informasi untuk kalangan pengajar/pendidik agar lebih 

mengerti adanya pesan didalam sebuah simbol pada film untuk 

mengantisipasi efek yang ditimbulkan kepada anak didiknya 

 



6 
 

b. Sebagai tindak kewaspadaan para pengamat film, pelaku, produser 

film agar lebih membatasi film – film yang berbau penyelipan 

makna latent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


