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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kode Etik Jurnalistik adalah “Mahkota” dan “Nurani” dalam hati setiap 

wartawan. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik adalah salah satu barometer 

seberapa benar amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pers dijalankan. Oleh 

karena itu pemahaman dan pentaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik menjadi 

sesuatu yang mutlak bagi wartawan. 

Pemahaman dan penataan terhadap Kode Etik Jurnalistik tidak dapat 

ditawear-tawar. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan menjadi bagian 

tidak terpisahkan dalam proses kerja kreatifg wartawan dalam menyajikan berita. 

Seharusnya Kode Etik Jurnalistik sudah otomatis melekat dalam dalam setiap 

motif, tekhnikal, darinjiwa seorang wartawan. Kode Etik Jurnalistik Sudah harus 

Intermelazed atau mendarah daging dalam diri dari setiap wartawan. 

Sebagai pedoman, tuntunan, dan tuntutan profesi, Kode Etika Jurnalistik 

tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus terkait langsung 

dengan praktek jurnalistik. Di sinilah tokoh pers Indonesia, Muchtar lubis, 

mengingatkan, pers harus benar-benar operasional dalam diri wartawan. Dengan 

kata lain, ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik adalah 

bagaikan kapas yang kehilangan arah sehingga tidak jelas arah tujuannya. Tentu 

saja kalau ini terjadi merupakan sebuah kesalahan besar dan mendasar bagi 

wartawan. 
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Kendati demikian, dalam kenyataannya, menurut R.H. Siregar penerapan 

etika jurnalistik kurang diperhatikan. Di era reformasi sekarang ada kesan yang 

kuat kurangnya penghargaan atau ketaatan terhadap norma etik oleh sebagian 

kalangan wartawan. Tidak heran apabila kemudian masyarakat sering mengeluh 

bahwa wartawan Indonesia di era reformasi sekarang telah mempraktekkan apa 

yang disebut “jurnalisme anarki”, “jurnalisme preman”, “jurnalisme plintir”, 

“jurnalisme hitam”, dan predikat-predikat lain yang merusak citra wartawan 

Indonesia. Keadaan ini dipandang sebagai hal yang sangat buruk. 

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat penting bagi 

wartawan. Bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang 

memiliki sanksi fisik sekalipun, di hati sanubari setiap wartawan seharusnya Kode 

Etik mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Wartawan yang tidak 

memahami Kode Etik Jurnalistik akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai 

seorang wartawan. 

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah dari undang-

undang. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers berbunyi, 

“Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik”. Ini berarti, wartawan 

yang melanggar kode etik jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang. 

Kode Etik Jurnalistik dibuat khusus dari, untuk dan oleh wartawan sendiri 

dengan tujuan untuk menjaga martabat atau kehormatan profesi wartawan. Ini 

berarti, pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik merupakan hasil pergumulan 

hati nurani wartawan. Untuk itu, pelaksanaannya juga harus dilandasi dengan hati 

nurani. (Sukardi, 2007;26-28) 
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Sebagaimana yang tercantum dalam bab I undang-undang tentang pers 

dalam mengenai ketentuan umum yang tertulis dalam pasal 1 butir 1, Pers adalah 

lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan 

jurnalistik meliuputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan 

gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan 

media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 

Menurut Robert K. Merton, dijelaskan fungsi lainnya dari berita-berita 

yang dikomunikasikan kepada massa adalah pemberian prestise kepada individu-

individu yang berusaha agar tetap tahu mengenai kejadian-kejadian di sekeliling 

mereka. Ini bukan berarti bahwa setiap orang tergantung kepada berita-berita 

tersebut. (Sarwono dan Armando, 2003:16) 

Dalam hal ini orang yang tahu adalah orang yang dipandang penting oleh 

masyarakat. Orang-orang yang sesuai dengan penilaian ini meningkatkan prestise 

mereka didalam kelompok atau masyarakatnya. Seringkali individu-individu yang 

memiliki berita-berita local sebagaio focus perhatian mereka muncul sebagai 

pemuka-pemuka pendapat (opinion leaders) di masyarakatnya, sedangkan orang-

orang yang  menaruh perhatian kepada kejadian-kejadian di dalam masyarakat 

pada umumnya seringkali bertindak sebagai cosmo[olitan influentials (tokoh 

kosmopolit). 

Dua orang ahli ilmu sosiologi, Paul Lazarsfeld dan Robert. K. Merton, 

mengemukakan dua fungsi lainnya dari komunikasi massa yang khusus dapat 

diterapkan pada berita-berita yang dikomunikasikan kepada massa. Beberapa 
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gagasan mengenai fungsi dan disfungsi. Fungsi-fungsi ini adalah penganugrahan 

status (status contreal) dan pengakuan norma-norma social, mengakhlakan 

(ethicizing). 

Penganugrahan status berarti bahwa berita-berita yang melaporkan 

individu-individu seringkali meningkatkan prestise mereka. Dengan 

memfokuskan kekuatan media massa pada orang-orang tertentu, masyarakat 

menganugrahkan kepada orang-orang itu suatu status public (public status) yang 

tinggi. Dari sinilah nilai tertinggi diletakkan kepada aktifitas publicity dan public 

relation  pada masyarakat modern. 

Menurut Lazfred dan Merton dalam buku Communication of Ideas, 

komunikasi massa mempunyai fungsi mengakhlakkankalau komunikasi itu 

memperkuat control social atas anggota-anggota masyarakat yang membawa 

penyimpangan perilaku ke dalam pandangan masyarakat. Surat kabar, misalnya, 

mempublikasikan informasi mengenai pelanggaran norma-norma (Sarwono dan 

Armando, 2003:17) 

Fakta- fakta seperti itu sudah seharusnya diketahui oleh anggota-anggota 

masyarakat,tetapi keterbukaan melalui komunikasi massa menciptakan kondisi  

social di dalam masyarakat perkotaan, ketika anonimitas di kota telah 

memperlemah komunikasi massa yang sifatnya informal dan control terhadap 

penyimpangan perilaku. 

Pengawasan mealui komunikasi massa dapat terbukti disfungsional 

sebagaimana juga fungsi bagi masyarakat dan anggota-anggotanya. Misalnya, 

berita-berita yang tidak disensor mengenai dunia pada hakekatnya mengancam 
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struktur masyarakat. Misalnya, berita-berita mengenai tindak kejahatan, seperti 

pembunuhan, perkosaan, dan lain-lain. Terkadang media melakukan pelanggaran 

terhadap kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5. 

Dalam pasal 4 terdapat larangan untuk menampilkan berita yang sadis dan 

cabul, tapi masih ada saja media yang yang memuat pemberitaan yang sadis dan 

cabul. Misalnya, memuat foto orang meninggal disurat kabar dalam keadaan 

kondisi yang mengenaskan tanpa disensor, menulis kata-kata yang kasar, tidak 

senonoh, juga foto-foto yang mengandung nilai pornografi. 

Selain penyajian berita, identitas korban juga perlu dirahasiakan. Seorang 

jurnalis dilarang menyebutkan identitas kejahatan susila dan tidak menyebutkan 

identitas anak dibawah umur yang menjadi pelaku kejahatan. Yang kedua, 

peringatan-peringatan yang tidak ditafsirkan tentang bahaya dalam lingkungan 

menimbulkan kepanikan pada khalayak massa. 

Pada kenyataannya, berita criminal yang disajikan melalui media massa 

dari tahun ketahun perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik ahli 

hokum maupun masyarakat luas. Bentuk penyajian berita criminal pada media 

cetak merupakan media yang menarik untuk dibaca dan perhatian khalayak. 

Penyajian berita kejahatan melalui media cetak bias dalam berbagai bentuk seperti 

berita, artikel, opimni, dan lainnya. 

Dalam film Nightcrawler  menyajikan berbagai macam berita, salah satu 

diantaranya adalah berita criminal yang berkaitan dengan tindak kejahatan. Berita 

kejahatan pada film Nightcrawler disajikan dalam beberapa adegan. Semakin 
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banyaknya penyajian berita kejahatan diperlukan upaya untuk mengurangi 

dampak negatifnya. 

Apabila hal tersebut kurang diperhatikan, maka bisa berakibat kurang 

menguntungkan bagi pembangunan bangsa secara langsung. Bahkan secara tidak 

langsung media massa bisa disalahgunakan sebagai media pembelajaran yang 

merugikan ketentraman umum. 

Hal ini sesuai dengan fungsi pokok media massa (Effendy, 1999:31), yaitu 

tugas memberikan informasi, mendidik, mempengaruhi, menghibur.  Ketrampilan 

penyajian berita seperti yang dimiliki wartawan menjadi keinginan banyak orang. 

Bertitik tolak dari peranan wartawan yang signifikan dalam memperoleh berita, 

maka sebuah program berita televisi tempat wartawan untuk menyajikan beritanya 

harus menetapkan prinsip obyektifitas dalam setiap pemberitaannya. 

Perlu diketahui bahwa berita kriminal pada televisi seharusnya tidak 

dikemas dengan sensasional sehingga dapat memberikan pengaruh yang tidak 

baik terhadap penonton. Akibat-akibat negative pemberitaan mengenai tindak 

kejahatan tersebut timbul karena wartawan dalkam pengambilan beritanya 

memasukkan opni pribadinya secara berlebihan atau sensasional dan tidak 

berdasarkan fakta apa adanya. 

Ditengah menikmati kemerdekaan pers yang sangat besar, pers belum 

maksimal meningkatkan sumber dayanya sendiri. Keadaan semacam ini perlu 

segera diperbaiki secara sistematik dan kontinyu. Jika tidak segera diadakan suatu 

penataan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penataan kode etik 

jurnalistik, pers akan dapat berproses kearah yang liar tanpa kontrol. Semakin 
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merdeka sebuah pers maka pelaksanaan dan penataan kode etik jurnalistik 

semakin penting pula. 

Penulis memilih film Nightcrawler sebagai bahan penilitian berdasarkan 

pertimbangan penulis. Karena film nightcrawler cenderung menggunakan bahasa 

dan adegan sehari-hari dan sensasional dalam menyajikan setiap adegan beritanya 

agar menarik penonton film dan sangat berani dalam menguak fakta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : Unsur kode etik jurnalistik apa sajakah yang muncul dalam film 

nightcrawler ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui unsur kode etik jurnalistik yang muncul dalam film 

nightcrawler. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 

perkembangan disiplin ilmu komunikasi, khususnya pada konsentrasi 

jurnalistik tentang penyampaian pesan karena film selalu bertautan dengan 

informasi yang dibutuhkan masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 a. Diharapkan dapat menjadi bagian kerangka acuan bagi pembuat 

film lainnya untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam membuat karya 
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film tentang jurnalistik. Agar penikmat media massa bisa lebih terhibur 

dan lebih kreatif lagi dengan adanya informasi yang telah diberikan sineas 

dalam karya filmnya. 

 b. Menambah referensi bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang khususnya mengenai studi kasus 

tentang unsur kode etik jurnalistik dalam sebuah film. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Film 

1.5.1.1 Definisi Film 

Film adalah sebuah potret cerita kehidupan yang digambarkan oleh 

sebuah objek yang dimainkan di bioskop atau televisi. Film juga bisa 

disebut sebagai sebuah karya cipta seni dan budaya yang merupakan salah 

satu media komunikasi massa audiovisual yang diciptakan berdasarkan 

asas sinematografi yang direkam pada pita seluloid, pita video, piringan 

video, atau bahan teknologi lainnya. Film memiliki berbagai macam 

bentuk, jenis, dan ukuran yang melalui proses kimiawi, elektronik, atau 

proses lainnya. Film bisa diproduksi dengan atau tanpa menggunakan 

suara yang ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, elektronik, dan 

lainnya. Awalnya film memang dibuat dalam bentuk pita film, tetapi 

seiring berkembangnya waktu era film digital pun mulai bermunculan 

menggeser bentuk pita. 

Menurut (Wibowo. Dkk, 2006:196) mengatakan bahwa film adalah 

alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak melalui sebuah 
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media cerita. Film juga merupakan medium ekspresi artistik sebagai suatu 

alat bagi para seniman dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan 

gagasan – gagasan dan ide cerita. 

Menurut Effendy (2000:201) juga berpendapat bahwa film adalah 

gambaran teatrikal yang diproduksi secara khusus untuk dipertunjukkan di 

gedung – gedung bioskop dan televisi atau sinetron yang dibuat khusus 

untuk siaran televisi. 

1.5.1.2 Jenis – Jenis Film 

Dalam bukunya Heru Effendy (2009: 3-5) ada beberapa jenis film 

sebagai berikut : 

a. Film dokumenter (Documentary films) 

 Menurut Grierson film dokumenter adalah sebutan yang diberikan 

untuk film pertama kalinya Lumiere bersaudara yang berkisah 

tentang perjalanan (travelogues) yang dibuat sekitar tahun 1980-an. 

Namun, tiga puluh enam tahun kemudian si pembuat film dan juga 

kritikus asal Inggris yaitu John Grierson berpendapat film 

dokumenter merupakan cara kreatif dalam mempresentasikan 

sebuah realitas. Dengan demikian film dokumenter tak pernah 

lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan 

propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. 

b. Film cerita pendek 

 Film cerita pendek merupakan film cerita yang biasanya berdurasi 

di bawah 60 menit. Di banyak negara seperti Jerman, Australia, 
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Kanada, dan Amerika Serikat, film cerita pendek dijadikan 

laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi sese-

orang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita 

panjang. 

c. Film cerita panjang 

 Film cerita panjang merupakan film dengan durasi lebih dari 60 

menit lazimnya berdurasi 90-100 menit. Film yang diputar di 

bioskop umumnya termasuk dalam kelompok. Misalnya film 

Dance With Wolves yang berdurasi lebih dari 120 menit. 

d. Film-film jenis lain 

• Profil perusahaan 

Film ini diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu 

berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan, misalnya 

tayangan “Usaha Anda” di SCTV. Film ini sendiri berfungsi 

sebagai alat bantu presentasi. 

• Iklan televisi 

Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, 

baik tentang produk (iklan produk) maupun berupa layanan 

masyarakat (iklan masyarakat).  

• Program televisi 

Program televisi dibagi menjadi dua jenis yaitu cerita dan 

noncerita. Untuk jenis cerita terbagi menjadi 2 kelompok 

antara lain kelompok fiksi dan nonfiksi. Kelompok fiksi 



11 
 

memproduksi film serial, film televisi/FTV, dan film cerita 

pendek. Untuk kelompok nonfiksi itu sendiri yaitu menggarap 

aneka program pendidikan, film dokumenter, atau profil tokoh 

dari daerah tertentu. Sedangkan untuk program noncerita 

memproduksi variety show, TV quiz, talkshow, dan 

liputan/berita. 

• Video klip 

Video klip merupakan sarana bagi para produser musik untuk 

memasarkan produknya lewat medium televisi. Ini 

dipopulerkan pertama kali lewat saluran televisi MTV tahun 

1981. 

1.5.1.3 Karakter Tokoh Dalam Film 

Salah satu yang menjadi tantangan dari seorang penulis adalah 

membangun karakter tokoh. Karakter tokoh yang kuat dan jelas akan 

sangat membantu pencapaian kesan dari tema yang disodorkan. Apakah 

dia seorang manusia, binatang atau benda mati seperti kayu dan batu, 

wayang, bintang, bulan kartun , setan atau malaikat, semua harus dapat 

diterima dan logis. Artinya tokoh yang kita buat akan terkesan wajar, 

alami dan tidak dibuat – buat. Lingkungan tokoh juga harus diperhatikan 

agar karakter dan watak tokoh yang kita kemukakan tersebut logis.misal 

seorang pencuri yang hidup di lingkungan sesama pencuri tentu akan 

berbeda wataknya dengan pencuri yang hidup di lingkungan orang yang 

saleh. 
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 Ada banyak cara untuk menggambarkan tokoh agar sesuai dengan 

tema yang akan kita kemukakan. 

1. Langsung menceritakannya 

Ini adalah cara yang paling mudah (seperti film “What Women 

Want”) 

2. Menggambarkan watak tokoh melalui dialog dengan lawan 

mainnya 

Dari percakapan tersebut, penonton dapat menangkap watak tokoh, 

apakah dia temperamental, penyabar, atau pendendam. Melalui percakapan 

juga dapat diungkapkan dimana tokoh tinggal, dengan siapa, bagaimana 

suasana dan sebagainya. 

3. Menggambarkan tokoh dengan menjelaskan lewat tingkah lakunya 

Ketika tokoh bereaksi terhadap suatu rangsangan tertentu, atau 

gerak – geriknya semua dapat digambarkan secara visual sebagai suatu 

cara menceritakan tentang karakter tokoh kita. 

4. Karakterisasi melalui pergulatan batin 

Cara yang paling mudah bagi seorang pembuat film untuk 

memperlihatkan pada kita pergulatan batin sebuah karakter ialah dengan 

jalan membawa kita lewat gambar atau suara ke dalam kalbu tokoh itu 

sendiri. Kita dapat membayangkan, mengingat dan memikirkan tentang 

pikiran – pikiran yang tidak diucapkan, angan – angan, harapan, aspirasi 

dan impian oleh si tokoh tersebut. 

5. Karakterisasi melalui reaksi tokoh – tokoh lain 
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Cara karakter – karakter lain melihat seseorang dapat dipergunakan 

sebagai alat yang baik untuk membangun karakterisasi. Kadang – kadang 

sebagian besar dari informasi mengenai suatu tokoh sudah diungkapkan 

melalui cara – cara ini sebelum tokoh itu sendiri tampil. Salah satu teknik 

karakterisasi yang paling efektif ialah penggunaan karakter – karakter yang 

saling bertentangan dalam tingkah laku, sikap, pendapat, gaya hidup, 

penampilan fisik yang merupakan kebalikan dari apa yang dimiliki tokoh 

utama, untuk memperjelas dan menegaskan kepribadiannya. 

6. Karakterisasi melalui pemilihan nama 

Sebuah cara karakterisasi yang penting dalam film adalah 

penggunaan nama yang memiliki ciri – ciri bunyi atau konotasi yang 

sesuai untuk membantu menggambarkan sebuah watak. Karena memilih 

nama melibatkan pemikiran yang cukup banyak, maka nama tidak boleh 

dianggap sepele. 

7. Karakter baku dan stereotype 

Tokoh – tokoh baku adalah tokoh – tokoh kecil yang tingkah 

lakunya dapat diramalkan. Umumnya merupakan tokoh – tokoh khas 

sesuai dengan pekerjaan atau profesi mereka. Mereka sebetulnya berfungsi 

sebagai property panggung yang wajar layaknya lampu atau tirai. 

Sebaliknya stereotype adalah watak – watak yang mempunyai artiyang 

agak lebih penting dalam sebuah film. Mereka adalah tokoh – tokoh yang 

cocok untuk suatu pola tingkah laku yang sudah ditentukan sebelumnya 
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dan merupakan mayoritas. Contoh – contoh stereotype adalah pemuda 

playboy, mafia gendut, dsb. 

8. Karakter yang statis, karakter yang berkembang 

Tokoh – tokoh berkembang adalah tokoh – tokoh yang sangat 

dipengaruhi oleh action plot dan yang mengalami perubahan penting 

dalam kepribadian, sikap, pandangan hidup sebagai akibat perkembangan 

cerita. Tokoh – tokoh berkembang bisa menjadi tokoh yang lebih sendu 

dan bijaksana, atau lebih bahagia dan lebih percaya diri. Mereka mungkin 

memperoleh suatu kesadaran baru tentang hidup atau makin menjadi 

matang, lebih bertanggung jawab, lebih bermoral atau tidak. Agar bisa 

mendapatkan pemeran yang pas untuk tokoh dengan karakter yang 

diingankan, maka perlu yang disebut dengan casting. Casting adalah sbuah 

proses memilih pemeran yang tepat untuk tokoh – tokoh yang akan 

bermain dalam sebuah film. (https://sinaukomunikasi.wordpress.com/ 

2011/10/10/karakter-tokoh-dalam-film/ diakses pada tanggal 31 Maret 

2015 pukul 03:45) 

1.5.2 Kode Etik Jurnalistik 

1.5.2.1 Definisi Kode Etik Jurnalistik 

Kode etik merupakan sekumpulan aturan atau patokan yang harus 

dihormati oleh para pelaku profesi bersangkutan. Setiap profesi biasanya 

mempunyai patokan perilaku yang harus diperhatikan oleh mereka yang 

berkecimpung dalam profesi itu. Patokan-patokan tersebut dalam 

https://sinaukomunikasi.wordpress.com/%202011/10/10/karakter-tokoh-dalam-film/
https://sinaukomunikasi.wordpress.com/%202011/10/10/karakter-tokoh-dalam-film/
https://sinaukomunikasi.wordpress.com/%202011/10/10/karakter-tokoh-dalam-film/
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pokoknya membimbing kearah dilakukannya secara terhormat profesi 

yang dijalankan sehingga tidak merugikan orang lain yang tidak bersalah. 

Masing-masing media massa mempunyai kode etiknya sendiri 

karena memang setiap jenis media massa memiliki karakter atau cirinya 

masing-masing, maka kita mengenal di dunia ini terdapat kode etik 

jurnalistik media cetak, kode etik jurnalistik radio, dan kode etik jurnalistik 

televisi. Diantara ketiga kode etik media massa ini, maka kode etik 

jurnalistik televisi adalah yang paling luas dari segi substansi aturannya. 

Dikarenakan media cetak dan media radio adalah media yang tidak 

menyajikan gambar tetapi hanya tulisan atau naskah dan suara. Tanggung 

jawab orang yang berkecimpung di media cetak dan radio hanya sebatas 

dari naskah yang ditulisnya atau kata-kata yang diucapkan. Siaran televisi 

menyajikan dua hal sekaligus, yaitu narasi dan gambar. 

Dalam dunia televisi, gambar terkadang mempunyai arti dan 

pengaruh yang jauh lebih besar dari kata-kata. Bahkan sebuah gambar 

tidak memerlukan kata-kata karena ia telah dapat bercerita sendiri. Dengan 

demikian, kode etik jurnalistik televisi juga mencakup aturan-aturan 

mengenai gambar-gambar apa yang patut ditayangkan dan gambar-gambar 

apa yang tidak patut ditayangkan. 

Kekuatan gambar dan suara pada televisi memberikan pengaruh 

yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Televisi dapat digunakan 

untuk menghasut kebencian antar kelompok. Pada perang yang terjadi 

antara Bosnia dan Kroasia, televisi digunakan sebagai alat untuk 
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meningkatkan kebencian antaretnis dan pada akhirnya menimbulkan 

pembunuhan terhadap satu etnis. Gambar televisi juga sangat besar 

pengaruhnya kepada anak-anak. Tontonan televisi sering dipersalahkan 

sebagai penyebab tindak kekerasan, perbuatan asusila, atau tindakan 

kriminal lainnya. (Morrissan, 2010: 243-244) 

Upaya stasiun televisi menaikan peringkatnya (rating) dalam 

merebut jumlah penontom dapat membuat stasiun televisi cenderung 

mengabaikan kode etik. Jika suatu stasiun televisi banyak mendapat 

penonton karena menyajikan berita kriminalitas yang banyak mengumbar 

darah, maka hal itu akan mendorong televisi lain untuk juga menampilkan 

gambar yang lebih sadis lagi agar dapat meningkatkan rating-nya. Dengan 

demikian, persaingan antara stasiun televisi akan membuat televisi 

kehilangan tannggung jawab moralnya kepada masyarakat.  

Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari 

mereka yang bekerja pada suatu profesi. Kode etik dikeluarkan oleh 

asosiasi atau  persatuan profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota 

asosiasi profesi itu. Sanksi atau hukuman bagi pelanggaran kode etik 

diatur oleh organisasi. Sanksi terberat biasanya di pecat dari keanggotaan. 

Tayangan televisi memberikan inspirasi yang sangat luas terhadap 

masyarakat sehingga kurang tepat jika pelaku pelanggaran hanya diberikan 

sanksii moral saja. Kode etik jurnalistik televisi yang bersifat universal 

harus diangkat lebih tinggi sebagai peraturan perundang-undangan yang 

memberikan sanksi hokum pidana kepada pelanggarnya.  
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Sebagai sumber hukum di bidang penyiaran, Undang-Undang No. 

32 Tahun 2002 memuat sanksi atau hukuman bagi mereka yang 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalamn undang-

undang penyiaran terbagi atas dua :  

1. Pelanggaran kode etik, yaitu hal yang terkait dengan upaya stasiun 

televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program. 

Pasal 42 Undang-undang penyiaran menyebutkan: “Wartawan 

penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik 

tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan perundang-undangan yang 

berlaku.” 

2. Pelanggaran teknik administratif, misalnya: pelanggaran ketentuan 

mengenai izin penyelenggaraan siaran, ketentuan mengenai jangkauan 

siaran atau frekuensi siaran, ketentuan mengenai muatan likal, 

ketentuan mengenai hak siar, ketentuan mengenai kepemilikan 

lembaga penyiaran, ketentuan mengenai laporan keuangan, dan lain-

lain.  

Sanksi yang diberikan undang-undang terhadap kedua jenis 

pelanggaran di atas terdiri atas sanksi pidana dan sanksi administrative 

snksi pidana terdiri dari membayar denda Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar 

atau pidana penjara 2 tahun hingga 5 tahun. Sedangkan sanksi 

administrative terdiri dari: mulai dari teguran tertulis, penghentian 

sementara acara, pembatasan durasi siaran hingga pencabutan izin 

penyelenggaran penyiaran. 
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Pelanggaran kode etik yang diancam dengan sanksi pidana meliputi 

beberapa yang umumnya terkain dengan isi siaran, yaitu:   

Pasal 36 Ayat (5) menyatakan isi siaran televisi dilarang:  

a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/ atau bohong 

b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan 

narkoba. 

c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antara golongan.  

Pasal 36 Ayat (6) yang menyatakan isi siaran televisi dilarang 

memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/ atau mengabaikan nilai-

nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan 

internasional.  

Pasal 46 Ayat (3), dalam hal menyiarkan iklan, maka dilarang 

melakukan:  

a. Promosi yang dihubungkan dengan ajartan suatu agama, ideology, 

probadi, dan/ atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/ atau 

merendahkan martabat agama lain, ideology lain, pribadi lain, atau 

kelompok lain. 

b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif.  

c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. 

d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-

nilai agama. 

e. Eksploitasi anak di baawah umur 18 tahun. 
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  Pelanggaran kode etik yang diancam sanksi administrative meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan 

disiarkan. 

b. Lembaga penyiaran berlangganan (Pasal 26 Ayat 2). 

c. Isi siaran tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada 

khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan 

mata acar5a pada waktu yang tidak tepat, dan lembaga penyiaran tidak 

mencantumkan dan/ atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai 

dengan isi siaran (Pasal 36 Ayat 3). 

d. Stasiun televisi tidak menjaga netralitasnya dan berpihak kepada 

kepentingan golongan tertentu (Pasal 36 Ayat 4). 

e. Stasiun televisi tidak mencantumkan hak siar dari suatu acara (Pasal 

43 Ayat 2). 

f. Stasiun televisi tidak memberikan ralat dalam hal terjadi kesalahn 

pada isi siaran atau berita atau terjadi dangahan atas isi siaran dan/ 

atau berita (Pasal 44 Ayat 1). 

g. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-

anak tidak mengikuti standart siaran untuk anak-anak (Pasal 46 Ayat 

6). 

Undang-undang penyiaran memberikan perlakuan khusus kepada 

lembaga penyiaran berlangganan untuk mrlakukan sensor internal, 

sedangkan lembaga penyiaran yang lain, sensor harus dilakukan melaui 
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lembaga sensor. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 26 Ayat 2 yang 

menyatakan: “dalam menyelenggarakan siaranya, lembaga penyiaran 

berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran 

yang akan disiarkan atau disalurkan.” Sementara untuk lembaga 

penyiaran lainya berlaku ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan: “Isi 

siaran dalam bentuk film atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor 

dari lembaga yang berwenang.” 

Ketentuan soal sensor ini kemungkinan dibuat berdasarkan 

pertimbangan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan memiliki pangsa 

penonton ysng khusus (eksklusif) sedangkan lembaga penyiaran lain 

memiliki penonton yang bersifat umum dan terbuka sehingga dapat 

dilihat dan didengar siapa saja. Dengan demikian, aturan sensor terhadap 

lembaga penyiaran berlangganan tidak seketat lembaga penyiaran umum.  

Segala ketentuan mengenai kode etik dalam Undang-undang 32/ 

2002 sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan panduan umum 

sehingga masih perlu dijabarkan atua dirmuskan dalam aturan yang lebih 

rinci dan jelas. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan dan 

kesalahpahaman dalam mengartikan ketentuan undang-undang. Misalnya 

dalam mengartikan kekerasan, cabul, atau perjudian sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 36 Ayat 5 butir b. Apa batasan yang dapat dijadikan 

patokan bahwa isi dari suatu siaran menonjolkan kekerasan, cabul, atau 

perjudian. 
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Tugas untuk merumuskan secara lebih lengkap terhadap berbagai 

ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran ini dilaksanakan oleh 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga negara yang 

bersifat independen sebagai wujud peran serta mayarakat di bidang 

penyiaran. Salah satu tugas KPI adalah menyusun Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS) yang merupakan 

ketentuan kode etik yang lebih rinci. 

Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan panduan tentang batasan-

batasan mengenai apa yang diperoleh atau tidak diperbolehkan 

berlangsung dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan Standar 

Program Siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang 

diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program 

siaran. Dengan demikian P3SPS merupakan penjabaran dari ketentuan 

kode etik dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 yang masih bersifat 

umum. Pedoman perilaku penyiaran bersumber kepada: a) nilai-nila 

agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b) 

Norma-norma yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dalam 

lembaga penyiaran. 

Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang 

sekurang-kurangnya berkaitan dengan: 

a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan. 

b. Rasa hormat terhadap hal pribadi. 

c. Kesopanan dan kesusilaan. 
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d. Pembatasaan adegan seks, kekerasan, sadisme. 

e. Perlindungan terhadap anank-anak, remaja dan perempuan. 

f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khlayak. 

g. Penyiaran program dalam bahasa asing. 

h. Ketepatan dan kenetralan program berita dan lain-lain. 

Sesuai dengan kodratnya, stasiun televisi dapat menjangkau secara 

langsung khalayak yang sangat beragam baik dalam usia, latar belakang 

ekonomi, budaya, agama, dan keyakinan. Karena itu, stasiun televisi harus 

semamtiasa berhati-hati agar isi siaran yang dipancarkannya tidak 

merugikan, menimbulkan efek negative, atau bertentangan dan 

menyinggung nilai-nilai dasar yang dimiliki beragam kelompok khalayak 

tersebut.   

Stasiun televisi harus memperhatikan keseimbangan anatr kebutuhan 

untuk memperlihatkan realitas dan pertimbangan tentang efek negative 

yang dapat ditimbulkan khususnya dalam penyiaran program berita yang 

memuat adegan kekerasan, kecelakaan, dan bencana. 

Program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan 

secara dominan mengandung adegan kekerasan eksplisif dan fulgar, hanya 

dapat disiarkan pada jam tayang dimana anak-anak pada umumnya di 

perkirakan sudah tidak menonton televisi, yakni pukul 22.00 -03.00 sesuai 

dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.  

Stasiun televisi dilarang menyajikan program dan promo program 

yang mengandung adegan yang dianggap diluar prikemanusiaan atau 
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kekerasan atau menjustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam 

kehidupan serhari-hari. Selain itu, stasiun televisi dilarang menyajikan 

lagu-lagu atau klip video music yang mengandung muatan pesan 

menggelorakan atau mendorong kekerasan. (Morissan, 2010:245-249) 

1.5.2.2 Fungsi Kode Etik Jurnalistik  

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat vital bagi 

wartawan, bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya 

yang memiliki sanksi fisik sekalipun. Kode Etik Jurnalistik memiliki 

kedudukan yang sangat istimewa bagi wartawan. Kode Etik Jurnalistik 

memiliki lima fungsi, yaitu: 

a. Melindungi keberadaan seorang professional dalam berkiprah di 

bidangnya. 

b. Melindungi masyarakat dan malpraktek oleh praktisi yang kurang 

professional. 

c. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi. 

d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi. 

e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik diakses pada tanggal 4 

april 2015 pukul 22:45) 

  Menurut Rolnicki (2008: 363) Kode etik hanya akan efektif jika 

jurnalis Koran atau medium lainnya mengetahui dan menggunakan kode 

itu. Setiap jurnalis, mempertaruhkan kredibilitasnya dalam publikasi 

publik. Untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan menegakkan standar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik
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masyarakat, dan jurnalisme yang telah ditetapkan bagi profesi ini, tujuan 

penting yang hendak di capai adalah: 

1. Jurnalis dapat dipercaya, akurat, jujur dan independen, dan memenuhi 

janji. 

2. Jurnalis menghormati dan sensitive terhadap standard an selera 

komunikasi. 

3. Seorang Jurnalis memiliki penghargaan yang tinggi kepada privasi 

personal. 

4. Jurnalis memperlakukan orang dengan soipan dan tata karma. 

5. Jurnalis bersikap adil dan tak memihak. 

6. Jurnalis memerhatikan kelengkapan dan konteks dari fakta, dan opini 

yang dipakai dalam berita. 

7. Jurnalis mau mengakui dan mengoreksi kesalahan. 

8. Jurnalis mendengarkan pertanyaan dan keluhan dari public. 

9. Jurnalis berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap aspek 

pekerjaannya. 

10. Jurnalis mempertimbangkan kepentingan public dalam menentukan 

keputusan. 

Jika Jurnalis mengikuti pedoman tersebut, maka standar etika yang tinggi 

akan ditegakkan dan kredibilitas karyanya tidak akan diragukan.  

1.5.2.3 Unsur-Unsur Kode Etik Jurnalistik Televisi 

Menurut Iskandar (2003:218-222) bahwa sesungguhnya salah satu 

perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan 
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mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan 

oleh pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan 

pers wajib dihormati oleh semua pihak 

Mengingat negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan 

atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang 

Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan 

menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi 

norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

berdasarkan pancasila. 

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan 

mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan 

masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan 

Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh 

wartawan Indonesia. 

BAB I 

Kepribadian dan Integritas 

Pasal 1 

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang 

Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara 

RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, 
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mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam 

mengembang profesinya. 

Pasal 2 

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan 

bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik 

(tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan 

keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, 

menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu 

golongan yang dilindungi oleh undang-undang. 

Pasal 3 

Waratawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik 

(tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balik 

fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensional. 

Pasal 4 

Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi 

obyektivitas pemberitaan. 

BAB II 

Cara Pemberitaan dan Menyatakan Pendapat 

Pasal 5 

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, 

mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan 

fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interprestasi dan opini 

wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. 
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Pasal 6 

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi 

kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, 

suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, 

kecuali menyangkut kepentingan umum. 

Pasal 7 

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga 

menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghoramti 

asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang 

berimbang. 

Pasal 8 

wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) 

tidak merugikan pihak korban. 

BAB III 

Sumber Berita 

Wartawan Inonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat 

untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan 

gambar)dan selalu menyatakan identitas kepada sumber berita. 

Pasal 10 

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya 

mencabut atau meralat setiap oemberitaan yang kemudian ternyata tidak 

akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada 

sumber atau obyek berita. 
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Pasal 11 

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan 

memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita. 

Pasal 12 

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak 

mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya. 

Pasal 13 

Wartawan Indonesian harus menyebut sumber berita, kecuali atas 

permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya 

sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini. 

Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala 

tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan. 

Pasal 14 

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar 

belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak 

dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off 

the record" 

BAB IV 

Kekuatan Kode Etik Jurnalistik 

Pasal 15 

Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati 

dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI dalam 

melaksanakan profesinya. 
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Pasal 16 

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahawa penataan 

Kode etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing. 

Pasal 17 

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan 

sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak 

organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan 

oleh Dewan Kehormatan PWI. 

Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan 

terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal 

dalam Kode Etik Jurnalistik ini. 

1.6 Struktur Kategori 

Jantung dari analisis isi adalah kategorisasi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan isi media. Dalam penelitian ini, kode etik jurnalistik 

bisa didefinisikan sebagai sekumpulan aturan atau patokan yang harus 

dihormati oleh para pelaku profesi bersangkutan. Patokan-patokan tersebut 

dalam pokoknya membimbing ke arah dilakukannya secara terhormat 

profesi yang dijalankan sehingga tidak merugikan orang lain yang tidak 

bersalah. (Morissan,2010:243) Menurut Iskandar (2003:218-221) kode etik 

jurnalistik ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang 

harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan. Adapun yang 

menjadi kategorisasi unsur kode etik jurnalistik dalam film Nightcrawler 

adalah sebagai berikut :  



30 
 

No Kategorisasi Penjelasan Indikator 

1 Kepribadian dan 

Integritas 

Suatu konsep yang 

menunjukkan konsistensi antara 

tindakan dengan nilai dan 

prinsip berdasarkan norma-

norma agama dan undang-

undang 

1. Ketaatan agama 

2. Tanggung jawab 

berita 

 

2 Cara Pemberitaan 

dan Menyatakan 

Pendapat 

Sebagai seorang jurnalis harus 

paham tentang cara 

pemberitaan yang benar dan 

tidak mencampur adukan fakta 

dan opini sendiri 

1. Opini masyarakat 

2. Menyamarkan 

identitas korban 

3 Sumber Berita Wartawan harus menempuh 

cara yang sopan dan terhormat 

untuk memperoleh karya 

jurnalistik dan selalu 

menyatakan identitasnya 

kepada sumber berita 

1. Plagiarisme 

2. Identitas jurnalis 

 

1.7 Metode Penelitian 

Dasar dari penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi menurut 

Krippendorf (1991:7) analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk 

membuat inferensi dengan mengidentifikasikan secara sistematik dan 

objektif, karakteristik khusus dalam sebuah teks, selanjutnya meyakini 

karakter inferensial pengkodean unit – unit teks. 

Jika menurut Kerlinger dalam Dominick (2000:143) memahami 

analisis isi sebagai sebuah metode penelitian dan analisis komunikasi yang 
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dilaksanakan secara sistematik, objektif, dan bersifat kuantitatif, dengan 

tujuan untuk mengukur berapa variabel. 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil ruang lingkup penelitian 

dengan menganalisa semua scene yang terdapat pada film Nightcrawler 

dengan total 45 scene yang berdurasi 118 menit. 

1.9 Unit analisis 

Unit analisis merupakan elemen terkecil dan terpenting dari analisis 

isi. Unit analisis dapat berupa sebuah kata atau simbol tunggal, sebuah 

tema (pernyataan tunggal tentang sebuah objek) atau sebuah artikel 

lengkap. Dalam analisis film dan televisi, unit analisis dapat berupa 

karakter, akting, dialog, atau seluruh program. 

Penelitian ini sendiri diarahkan pada setiap scene, yang berupa 

dialog dan adegan yang mengandung unsur kode etik jurnalistik. 

Selanjutnya untuk penelitian ini digunakan dua buah unit analisis, yaitu : 

1. Unit analisis dialog 

Unit analisis dialog adalah segala kalimat yang diucapkan 

oleh pemain dalam menokohkan sebuah karakter atau dalam 

membangun sebuah cerita pada film. Unit analisis dialog sendiri 

bisa terdiri dari script dialog, voice over dan off screen. Dalam 

penelitian ini, dialog bisa berupa ucapan oleh karakter yang 

mengarah pada muatan unsur kode etik jurnalistik. 

2. Unit analisis akting 
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Unit analisis akting dalam film adalah berupa adegan atau 

akting daripada pemain dalam film tersebut. Akting adalah segala 

kegiatan yang dilakukan guna menokohkan karakter atau 

membangun cerita dalam sebuah film. Dalam hal ini, segala akting 

pemain yang mengarah pada muatan unsur kode etik jurnalistik 

dapat digunakan sebagai unit analisis. 

1.10 Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini ialah frekuensi 

kemunculan unit analisis akting dan dialog dalam setiap scene yang 

mengandung unsur kepribadian dan integritas, unsur pemberitaan dan 

menyatakan pendapat, unsur sumber berita. Perhitungan ini didasarkan 

pada berapa kali kemunculan representasi unsur kode etik jurnalistik pada 

setiap scene, sementara pengukurannya menggunakan struktur kategori 

yang telah ditetapkan. 

Akting atau perilaku adalah kegiatan atau aktifitas fisik yang 

dilakukan oleh pemeran baik sendiri maupun bersama lawan main yang 

menunjukkan adanya unsur kode etik jurnalistik. Sedangkan dialog adalah 

segala sesuatu yangg diucapkan oleh pemain dalam menokohkan karakter 

dalam cerita film tersebut. 

1.11 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengelompokkan scene yang mewakili keseluruhan isi film Nightcrawler. 
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Kemudian data dipilah – pilah dan dimasukkan ke dalam kategorisasi yang 

telah ditetapkan dengan melakukan pengamatan dengan cara menggunakan 

lembar koding yang dibuat berdasarkan kategori yang ada dalam adegan 

film tersebut. Berikut contoh lembar koding : 

Tabel 1 
Lembar Coding 

Unsur Kode Etik Jurnalistik dalam Film Nightcrawler 
 

SCENE 

KATEGORISASI 

Kepribadian 
dan Integritas 

Cara 
Pemberitaan 

dan 
Menyatakan 

Pendapat 

Sumber 
Berita 

1 2 1 2 1 2 

1 
      

2 
       

1.12 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(AI), dimana menurut Kerlinger dalam Dominick (2000) memahami analisa isi 

sebagai sebuah metode penelitian dan analisis komunikasi yang dilaksanakan 

secara sistematik, obyektif dan bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur 

beberapa variabel. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis sebagai berikut: 

1. Distribusi frekuensi 

Alat analisis ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

frekuensi kemunculan masing-masing kategori. Dalam penerapannya, 

data berupa setiap unsur kode etik jurnalistik yang terdapat dalam film 
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Nightcrawler dimasukkan ke dalam kategorisasi yang telah ditetapkan. 

Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan alat distribusi frekuensi 

untuk mengetahui frekuensi kemunculan dari setiap kategori tema 

penelitian. Berikut merupakan tabel distribusi frekuensi yang digunakan: 

 Tabel 2  

Lembar Distribusi Frekuensi Unsur Kode Etik Jurnalistik 
Dalam Film Nightcrawler 

KATEGORISASI F PROSENTASE ( % ) 

Kepribadian dan 
Integritas   

Cara Pemberitaan dan 
Menyatakan Pendapat   

Sumber Berita   

JUMLAH   

 

2. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran dilakukan untuk memberikan 

penjelasan deskriptif mengenai unsur etnisitas yang terdapat dalam film 

Nightcrawler sesuai dengan hasil pengkodingan yang telah disepakati. 

1.13    Uji Reliabilitas 

 Dalam penelitian untuk keterhandalan data yang dihasilkan, 

peneliti menggunakan tehnik reliabilitas observasi (pengamatan) yang 

dibantu oleh dua orang pengamat untuk mencari tingkat persetujuannya. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Mula-mula pengamat I dan pengamat II bersama-sama melakukan 

koder dengan menggunakan sebuah format pengamatan dan diisi bersama-

sama. Format isian yang dimaksud hanya terdiri dari dua kolom yang 

memuat alternative jawaban “√ “ dan” - “. Untuk mencapai tingkat reabilitas 

yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan pendefisian batasan kategori 

sedetail mungkin, memberikan pengertian dan pelatihan terhadap koder. 

Reliabilitas antar koder dapat dihitung dengan formula yang dibuat Holsty, 

yang digunakan untuk menentukan reabilitas data nominal.  

Menurut Dominick (2000,155-152) untuk menghitung kesepakatan 

dari hasil penilaian para koder peneliti menggunakan rumus Holsty sebagai 

berikut:                  

C.R =   

Keterangan : 

C.R  =  coofisien reliability 

M  =  jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2  =  jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan 

peneliti dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan observed agreement yang 

diperoleh dari penelitian. 

Hasil selanjutnya kemudian menurut Scott dikembangkan dalam ‘Index of 

Reliability” yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu kelompok kategori, tetapi 

juga kemungkinan frekuensi yang timbul. Rumus Scott adalah sebagai berikut: 

21
2

NN
M
+
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 Pi =  

    Keterangan :  

Pi     : Nilai keterhandalan. 

Observed Agreement : Jumlah persetujuan nyata antar pengkode yaitu 

CR. 

Expected Agreement : jumlah persetujuan yang diharapkan karena 

peluang. 

Ambang penerimaan yg sering dipakai untuk uji reabilitas kategorisasi 

adalah 0,75 yang berarti apabila tingkat kesepakatan 0,75 atau lebih data yang 

didapatkan dinyatakan valid atau reliable. 

 

reementExpectedAg
reementExpectedAgreementObservedAg

%1
%%

−
−


	Hasil selanjutnya kemudian menurut Scott dikembangkan dalam ‘Index of Reliability” yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu kelompok kategori, tetapi juga kemungkinan frekuensi yang timbul. Rumus Scott adalah sebagai berikut:
	Pi = //
	Keterangan :
	Pi     : Nilai keterhandalan.
	Observed Agreement : Jumlah persetujuan nyata antar pengkode yaitu CR.
	Expected Agreement : jumlah persetujuan yang diharapkan karena peluang.

