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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Film Train To Busan 

Gambar 1 

Film train to busan, merupakan salah satu dari film korea yang 

bergenre horror bertema tentang mayat hidup (zombie).film berdurasi 118 

menit ini menceritakan tentang bagaimana bertahan hidup didalam sebuah 

kerata bersama dengan penumpang lain dari serangan para zombie. film yang 

di sutradarai oleh  Yeon Sang-Ho sekaligus juga sebagai penulis naskahnya 

serta di bantu oleh park joo-Suk, melalui ceritanya, sarat kemanusiaan akan 

kepedulian serta tidak egois dan rasa saling tolong menolong walaupun 

dalam situasi genting sekalipun karena boleh jadi mereka yang 

mementingkan dirinya sendiri, justru akan menjadi bumerang bagi dirinya 

sendiri. Film train tu busan tayang perdana dalam Festival Film Cannes pada 

tanggal 13 mei 2016 dan resmi rilis pada tanggal 20 juli 2016. Dalam 

launchingnya film train tu busan menembus box office korea dalam 2 minggu 

sejak launchingnya meraih hampir 10 juta penonton. Sedangkan di indonesia 
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film train to busan rilis pada tanggal 31 agustus di jaringan biioskop CGV 

Blit dan Cinemaxx. 

Dilansir dari hollywood Reporter, pada hari perdana pemutaran film 

train to busan meraih pendapatan sebesar $5,8 juta . Pada hari sabtu 23 juli 

2016. Pendapatan tertinggi dalam satu hari dengan meraup keuntungan 

sebesar $9,9 juta. Jika di hitung dari priode akhir pekan lalu pada tanggal 22-

24 juli 2016train to busan berhasil meraih pendapatan sebesar $24 juta di 

negara korea selatan. Sedangkan total dalam 5 hari pemutarannya film train 

to busan berhasil meraih $38,8 juta,. Hal ini film train to busan di anggap 

sebagai pemecah rekor pertama di korea selatan yang sebelumnya di pegang 

oleh Roaring Currents tada tahun 2014 sebuah film mengenai perang 

Myeongryang yang berhasil meraih pendapatan $35,4 juta dalam priode yang 

sama. (https://beritagar.id) diakses pada tanggal 27 april 2018 pukul 17.00. 

Tabel 1 Daftar Penghargaan Film Train to Busan 

NO Tanggal Acara Penghargaan Kategori 

1 

25 November 

2016 

Blue Dragon Film 

Awards 

 Penghargaan Teknis 

 Penghargaan Pilihan 

Penonton untuk Film 

Paling Populer 

 

https://beritagar.id/
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Dragon_Film_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Dragon_Film_Awards
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2 

7 Oktober 2016 Buil Film Awards 

 Aktor Pendukung 

Terbaik 

 Yu Hyun-mok Film 

Arts Award 

 

3 

24 November 

2016 

Korean Association 

of Film Critics 

Awards 

 Penghargaan Teknis 

 

4 

3 Mei 2017 

Baeksang Arts 

Awards 

 Aktor Pendukung 

Terbaik 

 Sutradara Baru Terbaik 

5 

24 mei 2017 Chunsa Film Awards 

 Penghargaan Teknis 

 Penghargaan Pilihan 

Penonton untuk Film 

Paling Populer 

 

 

4.2. Sinopsis Film 

Film ini menceritakan seseorang yang bekerja sebagai manager di 

Seul bernama Seok-Woo (Gong Yoo). Dia tinggal jauh dari istrinya dan 

tinggal bersama putrinya yang bernama Soo-An (Kim Soo-Ahn). Seok-Woo 

menghabisakan banyak waktu untuk putrinya yang dia sangat sayangi.  Pada 

suatu malam sebelum ulang tahun Soo-An, Soo-An memiliki permintaan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buil_Film_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Association_of_Film_Critics_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Association_of_Film_Critics_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Association_of_Film_Critics_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/Baeksang_Arts_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/Baeksang_Arts_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/Chunsa_Film_Awards
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untuk bertemu dengan ibunya sebagai hadia di hari ulang tahunnya. Seok-

Woo tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan anak 

kesayangannya tersebut untuk membawanya ke Busan, tempat ibunya tinggal 

sekarang. Keesokan paginya, mereka berangkat ke Busan dengan 

menumpang Kereta KTX jurusan Busan di stasiun Seoul. 

Sebelum kereta KTX meniggalkan Stasiun Seul, Ada seorang cewe 

yang berubah menjadi zombie dan berusaha melompat ke kereta. Gadis itu 

terinfeksi virus mengerikan yang dapat merubah orang-orang yang digigitnya 

menjadi zombie yang menyeramkan. Dengan sekejap virus tersebut 

menyeber seperti api. Seok-Woo, Soo-An dan penumpang yang selamat 

berusaha untuk bertahan hidup di kereta KTX. (Sumber: 

http://www.jnkdrama.com). 

4.3. Informasi Film Train To Busan 

 Judul : Train To Busan 

 Film Tayang : 13 Mei 2016 (Cannes festival) 

   20 Juli 2016 (Korea Selatan) 

   31 Agustus 2016 (Indonesia) 

 Genre  : Horror, zombie, Thriller 

 Penulis Naskah : Park Joo-Suk, Yeon Sang-Ho 

 Sutradara : Yeon Sang-ho 

 Produser : Lee Dong-ha 

 Produksi : Next Entertainment World 

 Negara : Korea Selatan 

 Pemain : -   Gong Yoo (Seok-woo) 

http://www.jnkdrama.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/Gong_Yoo
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- Kim Su-an (Soo-an) 

- Jung Yu-mi (Sung Kyung) 

- Ma Dong-seok (Sang-hwa) 

- Ahn So-hee (Jin-hee) 

- Choi Woo-shik (Young-gook) 

- Kim Eui-sung (Yong-suk) 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Train_to_Busan. 

4.4 Karakter Utama Dalam Film Train To Busan 

4.4.1 Gong Yoo (Seok-woo) 

 

 

 

 

                   Gambar 2 

 Terlahir dengan nama Gong Ji-chul, yang biasa di kenal dengan nama 

panggung  Gong Yoo, merupakan seorang actor berkebangsaan korea 

selatan, lahir pada tanggal 10 juli 1979 di busan korea selatan.  Perannya 

di kenal melalui beberapa drama televise salah satunya adalah  the 1st shop 

of coffee(2007). Gong yoo juga pernah membintangi beberapa film yang 

selanjutnya menjadi peran utama di film train to busan. Peran di film train 

to busan menjadi Seok-woo seorang ayah dari Soo-an. Dalam ceritanya 

Seok-woo adalah seorang manager di sebuah perusahaan gas. Karakter 

dalam film tersebut adalah seorang yang egois tidak memperhatikan orang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kim_Su-an
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jung_Yu-mi_(aktris_kelahiran_1984)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ma_Dong-seok
https://id.wikipedia.org/wiki/Ahn_So-hee
https://id.wikipedia.org/wiki/Choi_Woo-shik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kim_Eui-sung
https://id.wikipedia.org/wiki/Train_to_Busan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gong_Yoo
https://id.wikipedia.org/wiki/Yeon_Sang-ho
https://id.wikipedia.org/wiki/Yeon_Sang-ho
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lain dan akhirnya di sadarkan oleh putrinya betapa pentingnya orang lain 

di dalam sebuah kehidupan. 

4.4.2  Kim Su-an (Soo-an) 

 

 

 

       Gambar 3 

Kim Su-an lahir pada tanggal 26 Januari 2006 di korea selatan. Dalam 

karirnya yang di mulai dari tahun 2011 tercatat pernah membintangi 

lebih dari 15 film dan mendapat barbagai penghargaan salah satunya 

menjadi great actress award dalam penghargaan great short film  festival 

pada tahun 2014. Dalam film train to busan Kim Su-an berperan sebagai 

Soo-an. Seorang anak dari Seok-woo, seorang anak kecil yang bertahan 

hidup bersama ayahnya terhadap serangan para zombie. Karakter dalam 

film tersebut ia seorang anak kecil yang peduli terhadap orang lain, 

sebuah sikap yang bertolak belakang dari sosok ayahnya dalam film 

tersebut. 
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4.4.3 Jung Yu-mi (Sung Kyung) 

 

 

 

 

 

  Gambar 4 

Jung Yu-mi actris berkebangsaan korea selatan lahir pada tanggal 18 

januari 1983 korea Selatan. Peran dalam film train to busan adalah 

sebagai Sung Kyung seorang wanita hamil yang merupakan istri dari 

Sang-Hwa, dalam ceritanya sung kyung yang akan berkunjung ke busan 

bersama suaminya, tak di sangka wabah zombie membuat ia harus 

bertahan hidup bersama suaminya, dia adalah seorang istri yang baik 

terhadap orang lain yang selalu mengingatkan suaminya ketika berkata 

tidak pantas kepada orang lain. 

4.4.4 Ma Dong-Seok (Sang-Hwa) 

 

 

 

 

 

                 Gambar 5 

Ma Dong-Seok lahir dengan nama Lee Dong-Seok merupakan actor 

amerika yang berbasis di korea selta, lahir pada tanggal 1 maret 1971. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jung_Yu-mi_(aktris_kelahiran_1984)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ma_Dong-seok
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Dalam film train to busan Ma Dong-Seok berperan sebagai Sang-Hwa 

seorang suami dari Sung Kyung. Dengan postur yang tinggi besar ia 

berkarakter sebagai llaki laki yang suka menggunakan otot dalam melawan 

para zombie, selain itu dalam berbicara seringkali tidak sopan kepada 

orang lain layaknya seorang preman dalam perannya. 

4.4.5 Kim Eui-sung (Yong-suk) 

 

 

 

 

 

  Gambar 6 

Kim Eui-Sung Lahir pada tanggal 17 Desember 1965 merupakan 

actor berasal dari korea utara. Sepanjang karirnya telah menghasilkan 

banyak film yang ia perankan salah satunya adalah film train to busan. 

Dalam film tersebut Kim Eui-Sung berperan sebagai Yong-Suk,tokoh 

antagonis, seorang berwatak egois dan melakukan cara apapun untuk 

sesuatu yang dia mau.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kim_Eui-sung

