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ABSTRAK 

 

Film merupakan media komunikasi massa yang dinilai cukup efektif 

dalam penyampaian pesan dibanding media massa lainnya. Proses penyampaian 

pesan cendrung mengkonstruksi realitas yang ada di lingkungan sekitar kehidupan 

manusia dan menyarankan berbagai kemungkinan moral, sosial dan psikologis. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa banyak pesan moral dalam 

film Forrest Gump karya sutradara Robert Zemeckis. Dimana moral dalam hal ini 

adalah sikap baik dan buruk yang meliputi moral individu (moral yang 

menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan pribadinya), moral sosial 

(moral yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain 

dalam kehidupan dalam masyarakat atau lingkungan disekitarnya), moral religi 

(moral yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang 

diyakininya), moral individu dan sosial, moral sosial dan religi. Unit analisis yang 

digunakan adalah scene dengan jumlah 150 scene dengan sample scene yang 

memiliki pesan moral 62 scene yang berupa adegan maupun dialog. Dimana tiap 

scene diambil dan kemudian dimasukan dalam tiap kategori. Sedangkan ruang 

lingkupnya adalah film “Forrest Gump” yang difokuskan pada pesan moral yang 

ada pada tiap scene nya. Dengan jenis kategori moral individu, moral sosial, moral 

religi, moral individu dan sosial, moral sosial dan religi. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil sebagai berikut : pesan moral 

dari kategori moral individu muncul sebanyak 14 scene atau 22.6%, pesan moral 

sosial muncul sebanyak 25 scene atau 40%, moral religi sebanyak 3 scene atau  

5%, moral individu dan sosial muncul sebanyak 17 scene atau 27.4%, moral sosial 

dan moral religi muncul sebanyak 3 kali atau 5%. Dari hasil penelitian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa film Forrest Gump karya Robert Zemeckis 

terdapat pesan moral yang cukup lengkap untuk disampaikan kepada 

penontonnya. Hal ini  juga dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif proses 

penyampaian pesan moral melalui media film dalam berprilaku dan etika sehari-

hari.  
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