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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi adalah salah satu cara umat manusia untuk menyambung hidup, 

karena komunikasi inilah kita dapat beradaptasi pada perkembangan zaman yang terus 

berubah. Komunikasi bisa juga disebut sebagai alat untuk membantu kegiatan-kegiatan 

yang dikerjakan manusia. Semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologipun 

terjadi dan muncul lah apa yang disebut teknologi komunikasi yang membawa perubahan 

besar pada kehidupan bersosial manusia. Teknologi komunikasi yang dimaksud tersebut 

adalah media massa, yaitu sarana komunikasi yang paling sering digunakan dalam 

kehidupan sosial masyarakat, media massa ini juga mampu menembus batas ruang dan 

waktu yang memberikan kebutuhan informasi bagi seluruh masyarakat secara mendunia. 

Kekuatan media massa ini menjadikan informasi bukan hanya sekedar bertukar atau 

mendapatkan info, namun juga bisa sebagai hiburan yang bisa dinikmati semua orang. 

Film juga merupakan salah satu dari media komunikasi yang bersifat audio visual 

untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat tertentu. (Effendy, 1986: 134). Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk 

apa saja tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah film dapat 

mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan dan informasi. Pesan dalam 

film  menggunakan mekanisme lambang – lambang yang ada pada pikiran manusia 

berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan dan sebagainya. 
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 Dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan film pun juga terjadi. 

Jika pada zaman dahulu pembuatan film hanya dilakukan dengan peralatan seadanya, 

namun pada zaman modern ini film dapat dibuat dengan teknik CGI, dimana pembuatan 

film itu dilibatkan dengan grafik computer sehingga adegan yang hampir mustahil 

dilakukan dapat dengan mudahnya dilakukan, seperti contohnya pada film-film yang 

bergenre fantasi. Dengan metode tersebut pun para audience tidak hanya mendapatkan 

pesan-pesan yang didapat dalam film tersebut, namun mereka juga cukup terhibur dengan 

efek efek yang tidak mereka sangka-sangka. 

 Pesan-pesan moral berpendidikan memang sangat penting dalam sebuah film, 

namun agar audience bisa menikmati keseluruhan isi film tersebut sangatlah penting 

untuk membuat cerita diluar dugaan para audience. Disinilah peneliti mengangkat film 

yang berjudul “Too Young To Die”, ialah film yang berasal dari jepang. Alasan peneliti 

mengangkat film yang berasal dari jepang ini karena kebanyakan film jepang membuat 

alur cerita yang cukup aneh, seperti menggabungkan kehidupan realistis dengan hal yang 

surealis. Penggabungan hal realis dengan hal surealis inipun dapat membuat audience 

cukup terhibur,  namun tidak menutup kemungkinan bahwa pesan-pesan moral yang 

disampaikannya juga merupakan hal vital dalam film-film tersebut. 

 Film “Too Young To Die” ini menceritakan seorang siswa SMA yang bernama 

Daisuke (Kamiki Ryunosuke) yang tengah melakukan studi tour sekolah mereka bersama 

teman satu kelasnya. Disini Daisuke diceritakan sedang jatuh cinta kepada teman 

sekelasnya yang bernama Hiromi (Morikawa Aoi), ia berniat ingin mengungkapkan 

cintanya kepada Hiromi. Namun naas, ditengah perjalanan study tour tersebut bis yang 

ditumpangi oleh Daisuke dan teman sekelasnya itu mengalami kecelakaan. Setelah 
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Daisuke menyadarkan diri dari kecelakaan tersebut, ternyata tempat yang ia singgahi 

sekarang adalah Neraka. Awalnya Daisuke sendiri menyaggah hal tersebut, namun 

setelah dijelaskan kepada iblis penghuni neraka yang bernama Killer K (Nagase Tomoya) 

akhirnya Daisuke pun menerima kenyataannya. Meskipun telah mengetahui dirinya 

berada dineraka, yang ia khawatirkan selanjutnya adalah Hiromi, daripada 

mengkhawatirkan dirinya sendiri, Daisuke malah mengkhawatirkan orang lain. Killer K 

pun menjelaskan bahwa yang selamat dari kecelakaan bis tersebut hanyalah satu orang. 

Mendengar hal itu, Daisuke pun percaya bahwa yang selamat tersebut adalah Hiromi. Ia 

pun bersikeras agar dirinya dapat dikeluarkan dari neraka, disini Killer K menyarankan 

Daisuke untuk bekerja dengan giat di neraka tersebut agar ia bisa di renkarnasikan. 

Mendengar hal itu, Daisuke pun bekerja sekeras mungkin agar dirinya bisa 

direnkarnasikan dan hidup kembali lalu menyatakan perasaannya pada Hiromi 

 Pada ringkasan film di atas tersebut dapat kita lihat bagaimana perjuangan keras 

Daisuke dalam menjalani kesehariannya yang sudah berubah total hanya untuk 

menyatakan cintanya. Pesan-pesan moral dalam film ini cukup banyak, namun beberapa 

pesan moral disini bersifat tersirat atau tidak terlihat dengan jelas. Seperti setingan tempat 

yang terdapat pada film tersebut, neraka adalah tempat yang keras dan kejam, tidak heran 

apabila disana terdapat tindakan kekerasan dan perkataan yang tidak sepantasnya. 

Meskipun begitu, pesan moral disini bisa dibilang sangat penting, karena pada akhir film 

tersebut pesan-pesan moral yang disampaikan secara tersirat maupun tidak ini juga cukup 

membuahkan hasil. Dan bahkan sifat positif dari tokoh utama film ini dapat memotivasi 

para penonton. 
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 Seperti yang sudah dijelaskan peneliti, film “Too Young To Die” ini memiliki 

pesan-pesan moral yang cukup banyak, namun pesan tersebut kadang tersirat kadang 

tidak. Karena hal inilah peneliti tertarik untuk meneliti film ini dengan menggunakan 

analisis isi, dimana peneliti ingin mencari frekuensi kemunculan pesan-pesan moral pada 

film ini. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “berapa banyak frekuensi pesan moral yang terjadi pada film 

“Too Young To Die” karya Kudou Kankurou ini?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

frekuensi kemunculan pesan moral yang terkandung dalam film “Too Young To Die” 

karya Kudou Kankurou 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 1.4.1 Kegunaan Akademis 

   Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan mengenai kajian analisis isi pada sebuah film tentang 

penyampaian pesan moral, penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi 
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para peneliti lain dalam mengembangkan berbagai penelitian dimasa yang 

akan datang, terutama penelitian tentang penganalisaan pesan moral, apakah 

itu bersifat tersirat maupun tidak 

 1.4.2. Kegunaan Praktis 

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara 

luas dalam memahami pesan moral dalam film terutama pesan-pesan yang 

tersirat. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi masukan para insan 

perfilman dalam memproduksi film yang mengutamakan proses penyampaian 

pesan secara tersirat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


