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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Film the Last Samurai terinspirasi dari pertempuran Shiroyama yang terjadi pada 

tahun 1877. Film ini merupakan buatan Amerika pada tahun 2003 dengan sutradara 

Edward Zwick. Film ini dibintangi oleh Tom Cruise sebagai Kapten Nathan Algren, 

seorang veteran perang Amerika. Setelah berhenti dari pekerjaannya, Nathan Algren 

diminta untuk membantu pemerintah Kaisar Meiji yang baru untuk melatih pasukan 

wajib militer gaya Barat pertama. Pasukan ini digunakan untuk menumpas 

pemberontakan yang dilakukan oleh kaum samurai yang menolak hilangnya eksistensi 

samurai dalam pemerintahan. Kaum samurai ini dipimpin oleh Katsumoto Moritsugu 

yang diperankan oleh Ken Watanabe. Katsumoto digambarkan sebagai samurai terakhir, 

yang memimpin perlawanan samurai dalam perang Shiroyama. Dalam sejarah Jepang, 

tokoh samurai yang mengadakan perlawanan dalam perang Shiroyama ini adalah Saigo 

Takamori. Saigo Takamori dikenal sebagai tokoh penting dalam Restorasi Meiji 

(en.m.wikipedia.org) 

Perang Shiroyama terjadi pada tahun 1877. Pertempuran yang melibatkan antara 

30.000 pasukan tentara kekaisaran Jepang yang didukung oleh artileri dan kapal perang, 

melawan 500 anggota terakhir dari prajurit samurai Saigo Takamori, yang hanya 

bersenjatakan dengan senapan dan senjata jarak dekat. Saigo Takamori (1823-1877) 
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merupakan samurai yang paling berpengaruh dalam sejarah Jepang. Ia juga dikenal 

sebagai orang yang berpengaruh dalam restorasi Meiji. (owlcation.com) 

Pembukaan negara Jepang terhadap kekuatan asing pada pertengahan hingga akhir 

abad ke 19 membawa perubahan yang sulit di negara yang sebelumnya mengisolasi diri 

pada masa keshogunan Tokugawa. Nilai tukar emas dan perak yang sangat berbeda 

dengan nilai tukar dari negara lainnya membawa ketidakstabilan pada perekonomian 

Jepang pada masa itu. Konflik politik antara keshogunan yang berkuasa dan militer 

kekaisaran membuat ketidakstabilan pada negara Jepang, yang pada akhirnya kaisar 

diberikan atas hak kekuasaan politik. Dengan kaisar pada era Meiji yang masih muda 

dan kelas samurai menjadi prajurit kekaisaran yang maju dan terorganisir dalam kendali 

pemerintah, Jepang mulai berkembang menuju modernisasi tanpa adanya permasalahan. 

Namun, sejalan dengan masyarakat modern dan perkembangan ekonomi, negara 

mengakhiri status hak istimewa tertinggi samurai yang telah berusia berabad-abad 

dalam struktur sosial negara. Dalam satu dekade, Jepang mengumumkan adanya 

perubahan besar dalam budaya, bahasa dan pakaian yang terjadi selama masa 

modernisasi, dan juga untuk menghapus hak istimewa samurai di masyarakat. Banyak 

samurai yang dipimpin oleh Saigo Takamori, mengundurkan diri dari jabatan mereka di 

pemerintahan dan mengungsi ke provinsi Satsuma, yang kemudia mereka membuka 

akademi paramiliter dan bangkit untuk mendominasi pemerintahan yang ada di sana. 

Pada akhir 1876, mereka telah menguasai daerah tersebut, sehingga membuat 

pemerintah Meiji menindaklanjuti hal tersebut sehingga memicu pemberontakan. 

(owlcation.com). 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

3 

SKRIPSI REPRESENTASI NILAI MORAL BUSHIDO… ABHIJANA A.D.M 

 

Meskipun jumlah pasukan yang lebih dari 40.000 orang dan militer yang tangguh, 

Saigo tetap melawan dari awal. Meskipun jumlah militer kekaisaran Jepang jauh 

melebihi jumlah pasukannya dan dari segi perlengkapan yang jauh lebih modern dari 

miliknya. Saigo masih tetap melawan walaupun senapan dan pedang pasukannya 

melawan Meriam artileri dan kapal perang modern. Pasukan Saigo mengalami 

kekalahan pada pertempuran kastil Kumamoto, Tabaruzaka, dan gunung Enodake. 

Pada musim panas tahun 1877, jumlah samurai telah berkurang menjadi kurang 

dari 3.000. Saigo membawa sisa 500 orang yang siap bertempur dan mempersenjatai 

mereka yang kemudian mereka pergi ke kota Kagoshima pada tanggal 1 September dan 

merebut gunung yang dikenal sebagai Shiroyama untuk mempersiapkan diri untuk 

pertempuran terakhir (owlcation.com). 

Tentara kekaisaran di bawah komando Jendral Yamagata Aritomo bertekad untuk 

tidak membiarkan Saigo untuk kabur dalam pertempuran ini. Pasukannya mengepung 

gunung Shiroyama dan menggali serangkaian parit yang rumit di sekitar posisi itu untuk 

mencegah samurai untuk melarikan diri, sementara pemboman dari artileri dan kapal 

perang pendukung membuat mereka tetap terpojokkan. Anak buah Saigo menembakkan 

peluru yang terbuat dari lelehan dari patung budha emas dengan sisa senapa mereka 

yang terbatas untuk mencoba mengurangi kekuatan garis depan pasukan Yamagata. 

Setelah sistem parit Yamagata selesai, dia mengirimkan pesan kepada Saigo yang 

memintanya untuk menyerah. Namun, Saigo bersama dengan samurai lainnya, memilih 

untuk berpegang teguh kepada kode Bushido, yaitu lebih baik mati dalam pertempuran 

dari pada hidup menjadi tahanan, dan menolak tawaran dari Yamagata. Yamagata 
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bertekad untuk mengakhiri pemberontakan saat itu juga, dan memerintahkan 

pasukannya untuk bergerak mengepung samurai pada pagi hari tanggal 25 September, 

dengan perintah untuk menembak tanpa belas kasih ke setiap pasukan samurai yang 

menyerang, bahkan jika harus membunuh anak buah mereka sendiri. 

Dengan kondisi pasukan yang dibombardir, Saigo memerintahkan penyerangan ke 

garis depan pasukan kekaisaran. Meskipun kehilangan banyak anak buahnya dalam 

baku tembak dan kalah jumlah 60:1, Saigo akhirnya mencapai garis depan pasukan 

kekaisaran, dan para samurai memulai bertempur jarak dekat. Pada akhirnya membuat 

Saigo sendiri terluka tembak pada arteri yang kemudian dibawa keluar dari area 

pertempuran, dan melakukan ritual seppuku dan meminta salah satu rekan 

kepercayaannya untuk mengakhirinya. Catatan sejarah tidak begitu detail dalam 

menggambarkan bagaimana para samurai tersebut menemui ajalnya. Terlepas dari 

kesuksesan awal mereka, para samurai akhirnya tidak mampu melawan karena begitu 

banyaknya tentara yang mengejar mereka. Sebelum akhirnya mereka menemui ajal 

mereka hingga samurai terakhir (owlcation.com). 

Perang Shiroyama, menjadi latar belakang dari film The Last Samurai yang 

menceritakan masa-masa perjuangan terakhir bagi kaum samurai. Dalam film tersebut 

digambarkan Nathan Algren sebagai kapten pasukan yang dibayar untuk melatih 

pasukan kaisar untuk mengakhiri pemberontakan yang dilakukan oleh samurai yang 

menolak budaya Barat dan berakhirnya eksistensi samurai dalam pemerintahan Meiji. 

Pada pertempuran dengan pasukan yang belum terlatih dengan baik, Algren ditangkap 

oleh samurai yang dipimpin oleh Katsumoto. Belas kasih, kesopanan dan kehormatan 
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ditunjukkan Katsumoto saat membawa Algren ke desanya dan tinggal bersama samurai 

lainnya. Katsumoto membiarkan Algren bebas.  Katsumoto ingin lebih mengenal Algren 

sebagai musuhnya, agar Katsumoto mengetahui bagaimana pola pikir musuhnya nanti. 

Algren belajar dari warga setempat dan juga dari Katsumoto tentang kebudayaan 

mereka dan bahasa mereka. Katsumoto mengajarkan kepada Algren, tentang bagaimana 

mereka menghormati dan memegang teguh jalan hidup mereka sebagai seorang samurai. 

Katsumoto menunjukkan bagaimana dirinya menghormati, menunjukkan belas kasih, 

dan kesopanan kepada Algren sebagai musuh dengan tidak menyiksanya untuk 

mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Katsumoto juga jujur terhadap rasa 

kehilangan salah satu keluarganya yang dibunuh oleh Algren di saat sebelum dirinya 

ditangkap. Katsumoto menunjukkan bahwa ia dapat mengontrol dirinya sendiri untuk 

tidak meluapkan kemarahan akan rasa kehilangannya kepada Algren. 

Saat Algren tinggal bersama samurai di desa, dia mengalami mimpi buruk terhadap 

masa lalunya. Dia pernah melakukan pembantaian, yang kini pengalaman tersebut 

menghantuinya. Dengan tinggal bersama samurai, Algren melihat kehidupan para 

samurai secara langsung.  Hal ini membawakan ketenangan dalam dirinya. Banyak 

pelajaran kehidupan yang ia pelajari. Saat tinggal dan berinteraksi dengan para samurai 

membuat Algren kagum terhadap jalan hidup mereka dan jatuh cinta terhadap jalan 

hidup mereka sebagai samurai.  

Konflik dimulai saat, Algren yang diantar oleh Katsumoto untuk pergi ke Tokyo, 

untuk membebaskan Algren dan juga untuk memenuhi panggilan kaisar. Katsumoto 

yang tetap dengan pendiriannya sebagai samurai untuk memperjuangkan eksistensinya, 
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mengakibatkan dirinya ditangkap oleh pasukan kaisar. Kemudian Algren yang mencoba 

untuk menyelamatkan Katsumoto, berakhir kembali lagi dirinya untuk pergi ke desa 

tempat dimana para samurai tinggal. 

 Pada akhirnya diceritakan Algren memutuskan untuk membantu Katsumoto 

menyusun strategi dalam menghadapi pasukan kaisar yang dipersenjatai dengan 

senapan api dan meriam. Ia ikut bertempur dengan pasukan Katsumoto melawan 

pasukan kaisar.  Pertempuran ini menyerupai pertempuran Shiroyama yang dipimpim 

oleh Saigo Takamori. Akan tetapi, meskipun mempunyai semangat tempur yang tinggi, 

para samurai menghadapi pertempuran yang tidak seimbang karena pasukan kaisar 

memakai senjata api dan meriam. Para samurai dihabisi oleh senjata api dan meriam, 

yang akhirnya hanya menyisakan Katsumoto dan Algren. Katsumoto meminta kepada 

Algren untuk membantu dirinya mengakhiri hidupnya sebagai seorang samurai dengan 

cara seppuku. 

Film adalah lakon (cerita) gambar hidup. Film merupakan salah satu media 

komunikasi yang mempunyai kandungan nilai seni dan budaya, dengan 

menggabungkan unsur suara atau tanpa suara dan gambar di dalamnya, sehingga 

komunikasi lebih efektif dan maksud-maksud yang ingin disampaikan oleh pembawa 

pesan dapat ditangkap dan dimengerti dengan baik oleh penerima pesan (Tonni dan 

Janner, 2020: 241). Pernyataan ini menjelaskan peran film sebagai salah satu media 

komunikasi massa yang berguna untuk menyampaikan pesan kepada pihak-pihak 

tertentu.  
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Untuk melihat nilai-nilai Bushido yang terdapat pada samurai, peneliti tertarik 

untuk menganalisis karakter Katsumoto dalam film The Last Samurai dan melihat 

bagaimana Katsumoto menunjukkan kehormatan sebagai seorang samurai terakhir 

dengan moral Bushido yang dia tunjukkan dalam film tersebut. Kepemimpinan 

Katsumoto dalam perang hingga akhir hayatnya menunjukkan kepada para penonton 

tentang bagaimana cara seorang samurai hidup. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana representasi nilai moral bushido yang terdapat pada tokoh Katsumoto 

sebagai pemimpin samurai dalam film The Last Samurai? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana nilai moral bushido pada 

tokoh Katsumoto sebagai pemimpin samurai dalam film The Last Samurai. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi penelitian yang 

berhubungan dengan nilai moral bushido pada samurai di Jepang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah pembaca memahami nilai-nilai Bushido 

yang terdapat pada seorang samurai dan memahami lebih lanjut tentang budaya Jepang.  
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1.5 Tinjauan Pustaka 

Berikut adalah beberapa penelitian yang terkait dengan The Last Samurai yang 

menjadi referensi dalam penelitian ini. Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis 

oleh  Jatu Arrumurti Mursito, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga yang 

diterbitkan pada tahun 2006, dengan judul “Representasi Nilai-Nilai Bushido dalam 

Film Produksi Hollywood”. Dalam penelitiannya, Jatu membahas tentang bagaimana 

budaya bushido ditampilkan dari perspektif orang Amerika. Jatu dalam penelitiannya 

menjelaskan secara rinci bagian mana yang menggambarkan karakteristik yang 

tercerminkan sebagai karakteristik dari Bushido. Kenapa peneliti mengambil skripsi dari 

Jatu sebagai tinjauan pustaka, karena penggambaran Bushido dalam penelitian yang Jatu 

tulis, mampu menjadi bahan pembukti bahwa Samurai memiliki semangat juang yang 

tinggi, yang membuat sampai pada akhirnya perang Shiroyama terjadi. 

Berikutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Anindito Marcellus Gregorius Osok, 

mahasiswa pendidikan bahasa Inggris pada tahun 2017, yang berjudul “The Value of 

Katsumoto`s Leadership as Seen in Jhon Logan`s Movie Script The Last Samurai”. 

Dalam penelitiannya Anindito mendeskripsikan tentang bagaimana karakter Katsumoto 

sebagai seorang pemimpin dan memiliki nilai kepemimpinan. Kenapa peneliti 

mengambil skripsi dari Anindito sebagai tinjauan pustaka, karena pendeskripsian 

kepemimpinan Katsumoto sebagai pemimpin, mampu sebagai bahan pembukti bahwa 

karakter dari Katsumoto memiliki jiwa seorang pemimpin. Berbeda dengan penelitian 

ini yang membahas tentang nilai-nilai bushido, penelitian Anindito hanya sebatas dalam 

pendeskripsian seorang pemimpin. 
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1.6 Landasan Teori 

1.6.1 Konsep Bushido 

Kata Bushido, merujuk kepada etika yang dibentuk di antara para samurai. 

Meskipun istilah tersebut tidak digunakan sampai periode Edo, konsep itu sendiri 

dibentuk pada periode Kamakura, berkembang melalui fondasi moralitas nasional 

setelah restorasi Meiji (The Japanese Mind, 2002, p. 43). Perlu diketahui bahwa 

“Bushido tidak hanya melibatkan semangat bela diri dan keterampilan dengan senjata, 

tetapi juga kesetiaan mutlak kepada tuan, rasa kehormatan pribadi yang kuat, 

pengabdian pada tugas, dan keberanian, jika diperlukan, untuk mengorbankan dirinya 

dalam pertempuran atau dalam ritual” (The Japanese Mind, 2002, p. 43-42). 

Agama budha masuk ke Jepang dari Cina pada abad keenam dan memiliki 

pengaruh yang besar pada budaya Jepang. Pada akhir abad ke-12, sebuah sekte agama 

budha yang disebut Zen didirikan di Jepang. Sementara sekte budha lainnya 

mempengaruhi sebagian besar aspek religious kehidupan Jepang, Zen berkontribusi 

besar dalam membangun karakter Jepang. Kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh Zen 

antara lain upacara minum teh (sado), merangkai bunga (kado), haiku, dan kaligrafi 

(shodo). Selain itu, Zen mempunyai pengaruh besar terhadap Bushido. 

Zen menekankan pada pengalaman tubuh sendiri untuk menemukan kebenaran. 

Dikatakan bahwa “untuk dalam kondisi Satori adalah menyadari akan adanya alam 

bawah sadar (mushin atau no-mind)” (Japanese Mind, dalam Suzuki, 1988, p. 200), dan 

mushin adalah rahasia seni bela diri sekaligus seni estetika dalam menciptakan 

mentalitas yang kuat. Dengan kata lain, keadaan tanpa pikiran menyatukan tubuh 
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dengan jiwa. Banyak samurai berlatih keras untuk mencapai keadaan ini melalui Zen, 

yang mampu menghilangkan rasa takut mereka terhadap kematian. 

Dengan demikian, elemen spiritual bushido berasal dari Agama budha Zen, dan Zen 

digunakan oleh samurai untuk melatih fisik dan mental. Mereka memperoleh 

keterampilan dalam meningkatkan seni militer mereka dengan cara menjaga pikiran 

mereka tetap tenang, apapun yang terjadi. 

Selain pengaruh utama dari sekte Zen, konsep modern dari bushido didirikan atas 

dasar ideologi konfusianisme. Hal yang terpenting dari konfusianisme adalah filosofi 

yang rasional dari sifat manusia yang menganggap hubungan antar manusia sebagai 

dasar bermasyarakat. Terdapat 4 perinsip dalam konfusianisme ini, yang pertama adalah 

humanisme, dimana dalam hal ini mengarah kepada perasaan yang bersahabat terhadap 

sesama manusia, kedua adalah kepercayaan, loyalitas atau keadilan, yang ketiga adalah 

kesopanan, ritual, penghormatan terhadap segala bentuk sosial dan kesopanan, dan yang 

terakhir adalah kebijaksanaan (The Japanese`s Mind, 2002, p. 43). 

Pada jaman Edo seorang samurai yang bernama Yamamoto berkata bahwa kata 

bushido memiliki arti bahwa memiliki kesiapan untuk mati. Berarti bahwa semua 

samurai harus hidup secara mengagumkan dan terhormat agar saat meninggal nanti 

tidak memiliki rasa penyesalan.  

Loyalitas menjadi salah satu ciri dalam sistem masyarakat feodal di Jepang. 

Hubungan antara tuan dan pengikutnya disebut sebagai kewajiban dan pelayanan (go-on 

to houko). Pada jaman Kamakura, kemampuan ekonomi seorang samurai dapat dilihat 

berdasarkan dengan wilayah kekuasaannya, dan penguasa menjamin wilayah jasanya 
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dan memberi mereka wilayah tambahan berdasarkan bagaimana pencapaian mereka 

dalam peperangan. Ada juga sebuah konsep yang mengatakan bahwa dalam ideologi 

etis samurai, hubungan antara pengikut dan tuannya didasarkan pada kepatuhan mutlak 

dan pengorbanan diri (The Japanese`s Mind, 2002, P. 45). 

Selain itu samurai juga menghargai kehormatan dengan cara ekstrim dan ketat, 

yang tersirat dalam sebuah pepatah, “Die rather than disgrace yourself,” yang 

memiliki arti bahwa lebih baik mati daripada membuat malu diri sendiri. Kehormatan 

sangatlah penting bagi seorang samurai, dan menjadi kebanggan tersendiri bagi mereka. 

Mencapai kematian dalam kehormatan berarti keturunan mereka akan diberikan hadiah 

dan diperlakukan dengan baik oleh tuannya. (The Japanese`s Mind, 2002, P. 46). 

Seppuku atau bunuh diri dengan mengeluarkan isi perut sendiri, adalah salah satu 

cara yang sangat terhormat untuk mati sebagai seorang samurai. Perut dianggap sebagai 

tempat dimana jiwa berada, jadi samurai menunjukkan integritas mereka dengan cara 

ini. Samurai menunjukkan keberanian mereka dan memiliki kepuasaan tersendiri dalam 

membunuh diri mereka menggunakan pedang mereka, yang merupakan milik mereka 

yang paling penting dan berharga (The Japanese`s Mind. 2002. P. 46). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penjelasan tentang bushido untuk 

mengindentifikasi karakteristik bushido seperti penjelasan di atas dalam tokoh 

Katsumoto dalam film The Last Samurai. 
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1.7 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian 

kualitatif. Menurut Albi dan Johan (2018: 8) penelitian kualitatif adalah pengumpulan 

data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal. Teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena objek dari penelitian ini 

berupa film (audiovisual) dimana terdapat kumpulan gambar-gambar beserta dialog 

yang berfungsi sebagai data yang dianalisis secara deskriptif. 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti mengambil bagian-bagian dari film, 

dan diperjelas dengan adanya dialog antara Katsumoto dan karakter lainnya. Tidak 

hanya dialog saja, tetapi bagaimana interaksi Katsumoto terhadap lingkungan sekitarnya, 

yang memberikan gambaran jelas tentang bagaimana nilai-nilai bushido yang ada pada 

dirinya sebagai seorang samurai. 

1.7.2 Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasikan data dari 

film The Last Samurai, dan menganalisis nilai moral bushido pada karakter tokoh 

samurai Katsumoto. 
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1.8 Sistematik Penulisan 

Dalam penelitian yang berjudul “Representasi Perang Shiroyama dalam Film The 

Last Samurai” terdapat empat bab yang terdiri dari sebagai berikut : 

1. Bab 1 berisi tentang pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang 

permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu juga dijelaskan tentang rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab 2 berisi tentang penjelasan lebih dalam tentang bushido dan sinopsis dari 

film The Last Samurai. 

3. Bab 3 berisi tentang analisis yang didapatkan dari nilai moral bushido, yaitu 

keberanian, ketulusan, kejujuran, kehormatan, kesetiaan, kontrol diri, 

kesopannan dan kebajikan.  

4. Bab 4 merupakan kesimpulan dari hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


