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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film merupakan sebuah karya seni dan industri yang saat ini semakin 

berkembang pesat. Film digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atau 

sebagai bentuk dari realitas sosial. Namun film juga dibuat untuk membentuk 

sebuah realitas agar terbangun seperti yang dibutuhkan oleh produsennya. Cerita 

yang dibangun dalam film dapat bersifat fiksi maupun non fiksi. 

Film berperan sebagai media audio visual, yang banyak digunakan sebagai 

media hiburan bagi penontonnya. Oleh karena itu film mampu membawa dan 

memberikan pengalaman serta membangkitkan perasaan penonton untuk 

mengikuti alur cerita secara lebih mendalam. Hal terpenting dalam sebuah film 

adalah kemasan dan alur cerita yang menarik sehingga menimbulkan kegemaran 

atau kesukaan audience agar mengikuti cerita dalam film hingga selesai 

(Kurniawan, 2015). 

Fungsi lain tentang film adalah sebagai media informasi maupun edukasi. 

Film dianggap mempunyai nilai lebih dalam menyampaikan pesan dan makna. 

Film dapat memiliki pengaruh positif apabila film yang disampaikan 

menanamkan nilai pendidikan, kebudayaan, sosial, kemanusiaan dan sebagainya. 

Di sisi lain film dapat memiliki pengaruh negatif terhadap penikmat film tanpa 

adanya pemilihan yang baik, sebab ada beberapa film yang lebih banyak 

menampilkan sisi pornografi dan kekerasan untuk menarik simpati penonton dari 

pada makna isi cerita yang ingin disampaikan. 
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Sobur (2006), mengatakan bahwa kekuatan dan kemampuan film 

menjangkau banyak segmen sosial. Hal tersebut membuat para ahli berpendapat 

bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Persuasif 

(mempengaruhi) dalam komunikasi dapat diartikan sebagai usaha pengubahan 

sikap individu dengan memasukkan ide, pikiran, pendapat dan fakta baru lewat 

pesan-pesan komunikatif (Azwar, 1997:61). Jumanturo(2001), dalam bukunya 

mengatakan bahwa tujuan dari persuasif adalah untuk mengubah sikap dan 

tingkah laku seseorang dengan menggunakan berbagai media. Dari penjelasan di 

atas, dapat dikatakan bahwa sebuah film sebagai bentuk dari komunikasi massa, 

dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, baik perilaku antar individu 

maupun dalam bermasyarakat. Perilaku khalayak dapat merujuk kepada pesan 

positif ataupun negatif tergantung dengan pesan yang terdapatpada film. 

Di Indonesia para sutradara kini berlomba-lomba untuk membuat karya 

yang menarik, bermutu dan berkualitas sesuai keinginan pasar. Tidak heran jika 

kini film yang diproduksi bermacam-macam. Mulai dari film animasi, film anak, 

action, romance dan horror. Genrefilm yang banyak diminati oleh masyarakat 

saat ini adalah film dengan genre horor (Lowo Enjelita dan Catur Nugroho, 2017). 

Dengan adanya ketertarikan masyarakat Indonesia tentang film bergenre horor, 

diharapkan film yang diproduksi memiliki pesan-pesan yang layak diberikan 

kepada para penikmatnya. 

Film yang memberikan pesan bermanfaat bagi kehidupan merupakan film 

yang tidak hanya memberikan hiburan semata, melainkan juga memberikan 

edukasi dan juga informasi di dalamnya. Seperti yang telah dipaparkan 
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sebelumnya bahwa film memiliki peran penting dalam merubah perilaku 

penonton.  

Dalam waktu dekat ini, masyarakat telah diberikan salah satu dari sekian 

banyak film yang telah diproduksi di Korea Selatan. Film ini mendapatkan 

perhatian lebih, baik dari para menikmat film, maupun dari media massa. Sebuah 

film yang disutradarai oleh Yeon Sang-ho, berjudul “Train to Busan”. Film ini 

dirilis pada tanggal 20 Juli 2016 dan dalam penayangan pertamanya mampu 

mencetak sejarah baru film box office Korea dengan menembus 10 juta penonton. 

Selain itu film ini juga menjadi film Korea pertama yang mendapat 10 juta 

penonton pada tahun 2016. Pencapaian fantastis ini jauh melampaui keseluruhan 

film yang saat ini tayang di boxoffice Korea. Ada 87 ribu penonton menyaksikan 

pada hari pertama penayangan (premiere) dan 128 ribu penonton menyusul di hari 

kedua. Pada hari ketiga langsung melonjak drastis menjadi 1,2 juta penonton 

karena banyaknya komentar dan review positif tentang film yang juga diputar di 

Cannes Film Festival 2016 ini. 

Film yang bergenre horror thriller dengan konsep kemunculan zombie ini, 

berisikan mengenai sindiran-sindiran terhadap kehidupan sosial. Vera 

Artanti(2017) dalam tulisannya di “Portal Berita Bojonegoro”, mengatakan film 

“Train to Busan” memiliki unsur-unsur kemanusiaan didalamnya dan juga 

memiliki nilai seni tinggi tentang pesan kemanusiaan yang terkandung dalam alur 

ceritanya.Dalam film tersebut, sutradara membahas kehidupan sosial yang ada di 

korea Selatan, terkait dengan berkurangnya kepedulian terhadap orang lain. 

Pesanyang ingin disampaikan melalui film tersebut adalah kandungan nilai-nilai 

tentang kesadaran akan keegoisan dan individualisme dalam masyarakat jaman 
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sekarang, diamna masyarakat hanya sempat memikirkan diri sendiri, bahkan 

ketika dihadapkan dengan bencana. 

Adanya permasalahan kemanusiaan tersebut merupakan cermin dari sulitnya 

mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada setiap orang, kelompok, 

bahkan hingga negara. Di Indonesia, masih banyak ditemukan kasus-kasus 

pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh adanya 

kasus penolakan pasien hamil di 7 rumah sakit di Bekasi yang berakibat 

meninggalnya seorang bayi. Penolakan itu disebabkan karena ketidakmampuan 

pasien untuk membayar biaya rumah sakit dan juga penolakan pihak rumah sakit 

terhadap bantuan pelayanan kesehatan yaitu BPJS (BeritaSatu, 2017). Seorang 

dokter yang seharusnya dapat melakukan penanganan medis, tidak dapat 

menolong akibatsistem yang dibuat oleh rumah sakit.  

Pada kasus lain dengan masalah serupa, adanya berita meninggalnya balita 

bernama Tiara Debora yang berusia 4 bulan, akibat tidak mampu menanggung 

biaya rumah sakit yang dibebankan kepada orang tuanya (Okezone, 2017).Kedua 

kasus ini merupakan bukti bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya ada, 

dikalahkan secara sistematik oleh motif bisnis rumah sakit.Keterpurukan terhadap 

sikap kemanusiaan inilah yang dianggap penting, sehingga dibuat sebuah 

tontonanyang mengandung pesan-pesan positif untuk mempersuasif khalayak dan 

dimaksudkan untuk merubah tingkah laku penonton. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menggali pesan 

kemanusiaan yang ada di dalam film “Train to Busan”. Hal ini berguna untuk 

mendapatkan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah dari pesan yang 

diinginkan oleh para sineasnya. Pesan ini akan menjurus pada perilaku sosial dan 
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berbagai aspek sosial lainnya, bagi para khalayak penikmat film tersebut. Film ini 

dipilih karena banyak menceritakan perilaku-perilaku sosial dan sarat akan pesan-

pesan kemanusiaan yang dilakukan oleh karakter-karakter didalamnya. Sehingga 

akan menimbulkan perasaan yang begitu mendalam bagi para penikmatnya, sesuai 

dengan sudut pandang yang akan diangkat dalam produksi film tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang ingin 

diungkap peneliti adalah “Berapa banyak frekuensi pesan kemanusiaan tersebut 

muncul dalam film Train to Busan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis berapa 

banyak frekuensi pesan kemanusiaan yang muncul dalam film Train to Busan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Akademis 

Dapat memberikan sumbangan bagi kajian ilmu komunikasi khususnya 

konsentrasi Audio Visual, terkait pemahaman mengenai pesan kemanusiaan 

dalam sebuah film sebagai bentuk Audio Visual. Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memotivasi peneliti lain agar 

dapat mengembangkan berbagai penelitian tentang perfilman di masa yang 

akan datang. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkenaan dengan 

analisis isi terhadap sebuah film. Film yang akan dianalisis adalah film drama 

Korea Selatan yang sarat akan pesan kemanusiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


