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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena 

dengan berkomunikasi manusia dapat menyampaikan pesan yang berupa pikiran, pendapat 

serta perasaannya. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi sangat bermacam-macam dapat 

berupa penyampaian pesan moral, baik yang terkandung dalam agama atau yang diterima oleh 

masyarakat. Moral merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, 

perangai, kehendak, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, 

buruk1.   

Penyampaian pesan moral dari komunikator kepada komunikan tidak lepas dari suatu 

media komunikasi dengan berbagai jenisnya. Media komunikasi film dinilai sebagai salah 

satau media yang efektif untuk menyampaikan pesan moral, mengingat bahwa film dapat 

mempengaruhi penontonnya dan memiliki potensi untuk mempengaruhi masyarakat luas,baik 

dalam rangka informasi maupun persuasi. 

Film mampu menjadi salah satu media komunikasi massa yang memiliki kekuatan 

persuasi yang cukup besar. Menurut Nurudin2 komunikasi Massa adalah komunikasi yang 

dilakukan menggunakan media massa baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Menurut 

McQuail3 film dikatakan menjadi bagian dari media massa karena dapat menyentuh wilayah 

terpencil seperti pedesaan, dan juga film dapat dinikmati oleh banyak kalangan pengedarannya 

juga sangat cepat. Fenomena film yang begitu cepat dan tidak mudah untuk diprediksi 

membuat film menjadi fenomena budaya yang cukup signifikan dan progresif. Fenomena 

                                                             
1 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 92. 
2  Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.3. 
3 Denis McQuail, Mcquail’s Mass Communication TheoryI, terj. Putri Iva Izzati. (Jakarta: Salemba Humanika, 

2011), hlm. 35 
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budaya ini disamping sebagai aspek hiburan, juga memiliki aspek lain termasuk fungsi 

informatif dan edukatif, sesuai dengan misi perfilman bahwa film digunakan sebagai media 

edukatif untuk pembinaan generasi muda4   

Media komunikasi film akan mampu memberikan pengaruh melalui penyampaikan 

informasi dan edukasi bagi masyarakat luas, karena mampu menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat, seiring berkembangnya teknologi hingga hadirnya internet dan kemudahan 

aksesnya di kehidupan manusia saat ini.  

Film muncul dari kreativitas melalui proses dan waktu yang panjang untuk 

menghasilkan karya yang berkualitas secara visual dan verbal. Film dapat diangkat dari 

berbagai gagasan diantaranya kisah novel, cerpen serta realitas dari kehidupan manusia sehari-

hari. Film yang diangkat berdasarkn realitas kehidupan sehari-hari salah satunya adalah A Taxi 

Driver yaitu sebuah film drama aksi  Korea Selatan garapan Jang Hoon, dengan Song Kang-

ho membintangi peran utamanya bersama dengan Thomas Kretschmann. Film tersebut dirilis 

pada 2 Agustus 2017 di Korea Selatan dan terpilih menjadi perwakilan Korea Selatan 

untuk Film Berbahasa Asing Terbaik di Academy Awards ke-90.  

Film  A Taxi Driver dibuat berdasarkan kisah nyata berlatarkan tahun 1980-an. 

Kesuksesan film A Taxi Driver terbukti dengan 15 kali masuk kedalam nominasi film layar 

lebar dan memenangkan 13 penghargaan5. Akting dari pemeran utama Kang Ho Song yang 

bagus juga menuai hasil dengan memenangkan Best Actor dalam Blue Dragon Awards dan 

Fantasia Film Festival. Film ini masuk box office dan tayang di bioskop Amerika pada tanggal 

13 Agustus 2017. A Taxi Diver memiliki rating tinggi pada tahun 2017 dari salah satu website 

penayangan film yaitu lk21.org.  

                                                             
4 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsfat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 212. 
5 “A Taxi Drivers (2017)”, IMDb, diakses dari http://www.imdb.com/title/tt6878038/, pada tanggal 13 Jan. 18 

pukul 21.43 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Film_drama
https://id.wikipedia.org/wiki/Film_aksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jang_Hoon
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Song_Kang-ho&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Song_Kang-ho&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kretschmann
https://id.wikipedia.org/wiki/Film_Berbahasa_Asing_Terbaik_(Academy_Award)
https://id.wikipedia.org/wiki/Academy_Awards_ke-90
http://www.imdb.com/title/tt6878038/
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Pada film tersebut diceritakan bahwa terjadi pemberontakan dari masyarakat Gwang-

ju  terhadap pemerintahan Korea Selatan pada tahun 1980-an. Masyarakat memberontak karena 

sistem pemerintahan diktator yang diterapkan oleh Jendral Chun Do Hwan dengan mengambil 

alih kekuasaan dengan jalan kudeta. Peristiwa ini disebut juga dengan “Gwang-ju Uprising” 

atau “Gerakan demokrasi Gwangju”. Di Indonesia juga terjadi pemberontakan pada tahun 

1980-an yang terjadi di wilayah Aceh. Namun berbeda dengan wilayah Gwang-ju yang 

berusaha membongkar kejahatan pemerintahan pada masa itu, di Indonesia justru masyarakat 

Aceh yang berusaha untuk memerdekakan wilayah Aceh dan melepaskan diri dari Indonesia. 

Operasi yang dilakukan oleh pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada saat itu yaitu 

perampokan senjata, serangan terhadap polisi dan pos militer, pembakaran dan pembunuhan 

yang ditargetkan kepada polisi dan personil militer, informan pemerintah dan tokoh-tokoh yang 

pro-Republik Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh kepada 

pemerintahan Indonesia dapat terselesaikan dengan perdamaian setelah terjadinya bencana 

tsunami pada tahun 2004. 

Hal yang menjadi pertimbangan peneliti dari film ini adalah dimana representasi sosok 

seorang supir taksi yang membantu wartawan dalam mengambil gambar untuk pembuktian 

dimana telah terjadi pemberontakan di Gwang-ju Korea Selatan. Tindakan moral yang 

ditunjukan oleh supir taksi, wartawan dan warga sekitar menjadikan alasan peneliti mengambil 

penelitian ini dimana berfokus pada pesan moral yang disampaikan. Pada kenyataanya saat ini 

moral manusia kepada sesama makhluk hidup semakin dipertanyakan, berbeda dengan jaman 

dahulu yang masih menjunjung adanya moral kepada sesama makhluk hidup. Tindakan 

manusia kepada sesamanya baik yang lebih muda dan lebih tua tidak ada sikap menghargai 

dan sopan santun. Pada tahun 2012 terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh dua orang 

mahasiswa dari salah satu universitas di Korea Selatan. Mahasiswa korban bullying merasakan 

tindakan mereka diisolasi dengan teman kelas lainnya, dipukuli selama jam makan siang dan 
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dikurung di kelas. Alat-alat yang digunakan untuk mengintimidasi para korban yakni dengan 

memaksa untuk mengerjakan tugas kuliah, mencuri, hingga kekerasan seksual, pengurungan 

dan memukul secara perkelompok.6 Tindakan mahasiswa-mahasiswa di atas pelaku bullying 

menunjukkan adanya tindakan amoral kepada sesamanya. Meskipun banyak ancaman dan 

beberapa alasan dibalik perlakuan mahasiswa tersebut lalu tidak dibenarkan juga tindakan 

tersebut dilakukan. Alasan yang ditemukan oleh beberapa analis tentang kejadian bully tersebut 

didasarkan kepada sifat kompetitif yang sangat tinggi di Korea Selatan. Seiring dengan 

kesuksesan negara Korea Selatan secara ekonomi menimbulkan pada pelajar dan mahasiswa 

didorong ke dalam lingkungan persaingan untuk berhasil. Hasilnya mereka para pelajar dan 

mahasiswa tidak melihat teman sebaya sebagai teman tetapi sebagai seorang kompetitor dan 

mereka perlu untuk mengalahkan pesaingnya dengan cara apapun.7 Mahasiswa-mahasiswa 

jaman dahulu yang direpresentasikan pada film ini menunjukkan tindakan saling menolong, 

gotong royong untuk mencapai tujuan yang sama. Berbeda dengan representasi sesungguhnya 

pada mahasiswa-mahasiswa saat ini, yang berusaha untuk mencapai tujuan atas dasar 

pencapaian pribadi dan bukannya bekerja sama untuk mendapatkannya akan tetapi 

menjatuhkan satu sama lainnya. 

Penelitian ini melihat bagaimana pesan moral disampaikan melalui tindakan moral 

yang dilakukan untuk membantu memberantas pemberontakan serta pesan moral melalui 

tindakan lain yang disampaikan dalam film tersebut yang akan digali dari berbagai adegan yang 

ditampilkan dalam setiap scene-nya lewat hubungan antara tanda (sign), penanda (signifier), 

dan petanda (signified) sehingga kemudian akan menghasilkan makna konotatif, denotatif, dan 

mitos. Pesan yang disampaikan pada film baik dalam bentuk lisan, tulisan dan gerak tubuh 

                                                             
6 Jiyeon Lee, “South Korea’s Bulliying has deadly consequences” CNN.com, diakses dari 
https://edition.cnn.com/2012/01/18/world/asia/south-korea-bullying/index.html, pada 29 Mar. 2019 pukul 
21.25 WIB 
7 Ibid,. 

https://edition.cnn.com/2012/01/18/world/asia/south-korea-bullying/index.html
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manusia dapat dijadikan sebuah kajian semiotik dan tanda8. Tanda (sign) yang ditunjukan oleh 

tokoh Man-seob, Peter dan supir taksi wilayah Gwangju yang perlu digali kemaknaannya 

berkaitan dengan perannya sebagai supir taksi yang sangat giat dalam bekerja untuk 

mendapatkan uang demi menghidupi putri semata wayangnya.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk mengetahui serta memahami makna 

pesan moral yang ada dalam sebuah film A Taxi Driver, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes dengan judul penelitian 

“MAKNA PESAN MORAL DALAM FILM DOKUMENTER (Analisis Semiotik Roland 

Barthes pada Film “A Taxi Driver” karya Jang Hoon)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana makna pesan moral yang terkandung pada film dokumenter “A Taxi Driver”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui   

makna pesan moral yang  terkandung pada film dokumenter “A Taxi Driver”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat secara 

akademis dan manfaat praktis yang berkaitan dengan analisis semiotika  pesan moral dalam 

film dokumenter. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kontribusi bagi bidang ilmu 

komunikasi dalam menambah pengetahuan mengenai analisis semiotik pesan moral 

                                                             
8 Siti Mifta, “Pesan Pendidikan Dalam Film Anak (Analisis Semiotik pada Film Childern of Heaven Karya Majid 

Majidi)” Skripsi Sarjana Univrsitas Muhammadiyah Malang (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 

2006), hlm. 8. 
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dalam film dokumenter. Serta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan 

deskriptif dari pesan moral yang terdapat pada film A Taxi Driver. 

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi pemerhati film sebagai

bahan masukan dalam membuat film dokumenter yang memberikan pesan moral

lebih baik.  Selain itu dapat juga digunakan sebagai media referensi bagi peneliti

yang akan menggunakan penelitian serupa


