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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 Penyajian data dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui frekuensi kemunculan penggambarn profesi jurnalis dalam film 

Nightcrawler. Dalam mendeskripsikan data, maka diperlukan beberapa kategori 

yang menunjang kegiatan penelitian dalam menganalisis data. Data - data yang di 

dapatkan berdasarkan struktur kategori yang ditetapkan peneliti kemudian 

dimasukkan dalam lembar koding yang dilampirkan dalam penelitian ini. 

Pengkodingan data dilakukan oleh peneliti dengan dibantu dua orang koder yang 

disebut Koder 1 dan Koder 2. Kedua koder tersebut dipilih oleh peneliti 

berdasarkan latar belakang akademis dalam hal audio visual dan jurnalistik. Hasil 

pengkodingan data akan di uji nilai validitas dan realibilitasnya, apakah sudah 

memenuhi kriteria penelitian atau belum. Bentuk analisis data tersebut berupa 

tabel frekuensi yang dianalisis dengan rumus kuantitatif kemudian di 

deskripsikan. 

 Dalam penelitian ini data yang dihasilkan disesuaikan dengan kategorisasi 

yang telah dibuat oleh peneliti. Pengkategorisaian ini dimaksudkan untuk 

mempermudah peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian. Adapun 

kategorisasinya sebagai berikut : 

1. Memiliki Skill (Keterampilan Jurnalistik). 

Sub Kategori : 

a. Keterampilan Menggunakan Alat 
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Indikator: a.1  Mampu menggunakan alat penunjang pekerjaan 

wartawan. 

a.2 Tidak mampu menggunakan alat penunjang 

pekerjaan wartawan. 

b. Keterampilan Riset dan Investigasi 

Indikator:  b.1 Wartawan mendapatkan data secara relevan. 

b.2 Wartawan mendapatkan data dengan tidak relevan. 

c. Keterampilan menggunakan Teknologi Informasi 

Indikator: c.1 Memiliki keahlian dalam mengakses media lain 

sebagai penunjang pekerjaannya. 

c.2 Tidak memiliki keahlian dalam mengakses media 

lain sebagai penunjang pekerjaannya. 

2. Kesesuaian dengan Kode Etik International Foderation Journalist 

(IFJ). 

Sub Kategori: 

d. Jurnalis harus selalu melaporkan hanya sesuai dengan fakta yang 

dia ketahui asalnya. Jurnalis tidak boleh mendiamkan atau 

mengabaikan informasi – informasi penting atau memalsukan 

dokumen. 

Indikator: d.1 Berita yang dilaporkan sesuai dengan fakta di 

lapangan. 

d.2  Berita yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta di 

lapangan. 
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e. Jurnalis hanya boleh menggunakan metode – metode yang jujur 

untuk memperoleh foto dan dokumen. 

Indikator: e.1  Wartawan jujur dan profesional dalam praktiknya. 

e.2 Wartawan tidak jujur dan profesional dalam 

praktiknya 

f. Jurnalis harus berusaha sekuat mungkin memperbaiki atau meralat 

setiap informasi yang diterbitkan bila menemukan kesalahan yang 

berbahaya. 

Indikator: f.1 Perusahaan berita melakukan penyaringan terhadap 

berita yang akan ditayangkan. 

f.2 Perusahaan berita tidak melakukan penyaringan 

terhadap berita yang akan ditayangkan. 

3. Sistem Balas Jasa atau Mendapatkan Gaji. 

Sub Kategori: 

g. Imbalan 

Indikator: g.1 Wartawan mendapat upah yang disepakati bersama. 

g.2 Wartawan mendapat upah dengan mengancam, atau 

yang lainnya. 

h. Penghargaan dan Kehormatan 

Indikator: h.1 Wartawan mendapatkan promosi jabatan atau pujian 

dari atasan. 

h.2 Wartawan mendapatkan promosi jabatan atau 

pujian dengan memaksa atasan dan mengancam atau 

lainnya. 
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Berdasarkan ruang lingkup penelitian ini yaitu durasi waktu dari 

keseluruhan scene film Nightcrawler yang menunjukkan penggambaran profesi 

jurnalis, dengan jumlah total 78 scene yang berdurasi 118 menit 5 detik. Peneliti 

membagi kategori dalam beberapa indikator sesuai dengan scene yang 

menunjukkan penggambaran profesi jurnalis. Berikut tabel distribusi tiap scene 

dan durasi menurut kategori dan indikatornya. 

A. Penyajian dan Analisis Data 

Berdasarkan struktur kategori yang telah peneliti jelaskan di bab 

sebelumnya dan data lembar koding penelitian yang terdapat pada 

lampiran, maka dapat dikatakan 35 scene (44,87%) mengandung unsur 

penggambaran profesi jurnalis dari total 78 scene keseluruhan dalam film. 

Adapun rincian frekuensi kemunculan kategorisasi tersebut dapat dilihat 

pada tabel. 
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Tabel. 4 

Frekuensi Kemunculan Scene Penggambaran Profesi jurnalis 

Katagori 
Penggambaran 

Profesi 
Jurnalis 

Sub Kategori Indikator 
Frekuensi 

Kemunculan 
Scene  

Total 
Scene 

Jumlah 
Prosentase 

dari 78 
scene  

Total 
Prosentase 

dari 78 
Scene 

Jumlah 
Prosentase 
scene yang 

diteliti 

Total 
Prosentase 
dari scene 

yang diteliti 

Memiliki Skill 

(keterampilan 

jurnalistik) 

Alat 
Penunjang 

Kerja 
Wartawan 

a.1 4 

13 

5,12% 

16,7% 

11,42% 

37,12% 

a.2 0 0% 0% 

Riset dan 
Investigasi 

b.1 0 0% 0% 
b.2 5 6,41% 14,28% 

Teknologi 
Informasi 

c.1 4 5,12% 11,42% 
c.2 0 0% 0% 

Kesesuaian 

Kode Etik IFJ 

Jurnalis 
harus 

melaporkan 
sesuai 

dengan 
fakta yang 
diketahui 
asalnya. 

d.1 0 

15 

0% 

19,23% 

0% 

42,84% 

d.2 2 2,56% 5,71% 

Jurnalis 
hanya boleh 
menggunak
an metode 
yang jujur. 

e.1 1 1,28% 2,85% 

e.2 7 8,97% 20% 

Jurnalis 
harus 
sekuat 

mungkin 
memperbai

ki atau 
meralat 
setiap 

informasi 
yang 

diterbitkan 
jika ada 

kesalahan. 

f.1 5 6,41% 14,28% 

f.2 0 0% 0% 

Sistem Balas 

Jasa 

(Mendapatkan 

penghasilan 

Imbalan 
g.1 2 

7 

2,56% 

8,97% 

5,71% 

19,98% g.2 2 2,56% 5,71% 

Penghargaa h.1 2 2,56% 5,71% 
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Sumber data dari peneliti 

Berdasarkan tabel diatas, bahwasannya kategori kesesuaian kode 

etik International Federation Journalust (IFJ) menunjukkan proporsi 

kemunculan paling dominan yaitu sebanyak 15 scene, 19,23% dari total 78 

scene film Nightcrawler. Dengan indikator (d.1) muncul sebanyak 0 scene, 

0% dari total 78 scene film Nightcrawler , indikator (d.2) muncul 

sebanyak 2 scene 2,56% dari total 78 scene film Nightcrawler, indikator 

(e.1) muncul sebanyak 1 scene 1,28% dari total 78 scene film 

Nightcrawler, indikator (e.2) muncul sebanyak 7 scene 8,97% dari total 78 

scene film Nightcrawler, Indikator (f.1) muncul sebanyak 5 scene 6,41% 

dari total 78 scene film Nightcrawler, indikator (f,2) muncul sebanyak 0 

scene 0% dari total 78 scene film Nightcrawler. Sedangkan kategori 

memiliki skill (keterampilan jurnalistik) berada di posisi kedua dengan 

proporsi kemunculan sebanyak 13 scene 16,67% dari total 78 scene film 

Nightcrawler. Dengan indikator (a.1) dan (c.1) yang memiliki durasi 

kemunculan yang sama yaitu sebanyak 4 scene 5,12% dari total 78 scene 

film Nightcrawler, indikator (a.2), (b.1), dan (c.2) memiliki durasi 

kemunculan yang sama sebanyak 0 scene 0% dari total 78 scene film 

Nightcrawler, indikator (b.2) memiliki durasi kemunculan sebanyak 5 

scene 6,41% dari total 78 scene film Nightcrawler.  Untuk kategori sistem 

balas jasa (mendapatkan penghasilan atau penghargaan) berada di posisi 

ketiga yaitu dengan proporsi kemunculan sebanyak 7 scene, 8,97% dari  

atau 

Penghargaan) 

n dan 
Kehormata

n 
h.2 1 1,28% 2,85% 

 Jumlah 35 44,87% 100% 
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total 78 scene film Nightcrawler. Dengan indikator (g.1), (g.2), (h.1) yang 

memiliki durasi kemunculan sama yaitu sebanyak 2 scene 2,56% dari tital 

78 scene film Nightcrawler, sedangkan indikator (h.1) memiliki durasi 

kemunculan sebanyak 1 scene 1,28% dari total 78 scene film 

Nightcrawler. 

Dengan demikian, kategori kesesuaian kode etik International 

Federation Journalist  dengan indikator (e.2) yaitu wartawan tidak jujur 

dan profesional dalam praktiknya memiliki durasi kemunculan terbanyak 

yaitu 7 scene 8,97 % dari total 78 scene film Nightcrawler.  Mengenai 

keseluruhan data dari 35 scene yang menunjukkan kegiatan penggambaran 

profesi jurnalis yang muncul sesuai dengan kategorisasi yang telah 

ditetapkan oleh peneliti disajikan sebagai berikut. 

A.1 Analisis Kemunculan Scene Penggambaran Profesi Jurnalis 

 Pada analisis ini, peneliti menjabarkan tampilan adegan 

kemunculan penggambaran profesi jurnalis dalam film nightcrawler. 

Adapun kategorinya yaitu berdasarkan kemampuan skill 

(keterampilan), yaitu dengan sub kategori kemampuan penggunaan 

alat penunjang kerja wartawan, bagaimana seorang wartawan mampu 

atau tidak mampu dalam menggunakan alat penunjang pekerjaan 

sebagai jurnalis seperti mengoperasikan kamera foto ataupun video. 

Kemampuan riset dan investigasi, bagaimana wartawan melakukan 

pencarian data secara relevan atau tidak relevan misalnya dalam 

mewawancarai narasumber dan sebagainya. Kemampuan teknologi 
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Informasi, apa dan bagaimana wartawan mengakses media lain 

sebagai penunjang pekerjannya sebagai jurnalis, dalam hal ini seperti 

mampu mengakses internet, ataupun segala hal yang berhubungan 

dengan teknologi informasi. 

A.1.1 Analisis Kategori Memiliki Skill (ketrampilan Jurnalistik) 

   Pada kategori ini, segala bentuk kemampuan skill 

yang dimiliki wartawan dalam film nightcrawler akan 

dijabarkan. Hal yang berkaitan mengenai bagaimana seorang 

dapat mengoperasikan kamera video ataupun media lain 

seperti memiliki scanner polisi untuk menunjang kegiatannya 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai wartawan dalam bentuk 

teknis. Selanjutnya peneliti mendistribusikannya ke dalam 

tabel frekuensi dan prosentase sebagai berikut : 

Tabel. 5 
 

Tabel Distribusi Frekuensi Scene Kategori Skill (Ketrampilan Khusus) 

 

Sub 
Kategori 

Indikator 
Kemunculan 

Scene 
Total Prosentase 

Prosentase 
dari 78 

scene film 
Minions 

Durasi 
Total 

Durasi 

Alat 
Penunjang 

Kerja 
Wartawan 

a.1 

32 
51 
57 
64 

4 
Scene 

30,76% 5,12% 

32” 
8” 
4” 

11” 

55” 

a.2 0 0  0% 0% 0 0 

Riset dan 
Investigasi 

b.1 0 0 0% 0% 0 0 

b.2 

34 
45 
49 
52 

5 
Scene 

38,46% 6,41% 

15” 
21” 
70” 
15” 

192” 

313” 
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65 

Teknologi 
Informasi 

c.1 

30 
33 
34 
38 

4 
Scene 

30,76% 5,12% 

17” 
11” 
28” 
60” 

116” 

c.2 0 0 0% 0% 0 0 

Jumlah 13 100% 16,7% 484” 

Sumber : Koding peneliti 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kategori 

kemampuan skill (keterampilan khusus) memiliki kemunculan 

sebanyak 13 scene (16,7%) dari total 78 scene dalam film 

Nightcrawler. Sub kategori riset dan investigasi memiliki 

durasi kemunculan terbanyak yaitu 5 scene (6,41%) dari total 

78 scene dalam film Nightcrawler yang meliputi indikator  

Sedangkan sub kategori kemampuan menggunakan alat dan 

teknologi informasi memiliki durasi kemunculan yang sama 

sebanyak 4 scene (5,12%) dari total 78 scene dalam film 

nightcrawler. Berikut ini peneliti menyajikan data berupa 

beberapa gambar potongan scene yang menunjukkan 

kesesuaian data dengan lembar koding. 

Contoh Potongan Scene Alat Penunjang Pekerjaan Wartawan 

Gambar 8 
Scene 32 
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Pada gambar 8 potongan scene 32 ini, Lou Bloom 

meliput kecelakaan pertama kalinya. Disini terlihat 

bahwasannya Lou mampu menggunakan alat yaitu kamera 

video. Meskipun video yang digunakan masih video kualitas 

rendah, namun ia mengoperasikannya dengan baik. Hal ini 

terkait dengan indikator a.1 yaitu wartawan mampu 

menggunakan alat penunjamg pekerjaan wartawan. Tersebut. 

Gambar 9 
Scene 51 

 

 

 

 

Pada gambar 9 potongan scene 51 ini menunjukkan 

alat yaitu berupa scanner polisi. Disini Lou dapat mengetahui 

informasi cepat sesuai dengan informasi yang didapatkan 

polisi guna menuju ke lokasi kejadian perkara paling cepat. 

Bahkan melalui scanner polisi tersebut, Lou bisa datang ke 

lokasi lebih cepat dibandingkan polisi dan menjadikan ia 

meliput keadaan di lokasi dengan leluasa. Salah satu alat 

penunjang pekerjaan wartawan yang dimiliki oleh Lou bloom 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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Gambar 10 
Scene 64 

 

 

 

 

Pada gambar 10 potongan scene 64 tersebut 

menunjukkan asisten Lou yang bernama Rick memandu Lou 

untuk menuju ke lokasi peliputan dengan Maps yang canggih. 

Ini salah satu alat penunjang pekerjaan wartawan yang 

digunakan Lou agar ketika dia harus meliput berita dia bisa tau 

lokasi kejadian tanpa harus bingung. 

Contoh Potongan Scene Sub Kategori Riset dan Investigasi 

Gambar 11 
Scene 45 

 

 

 

 

Pada gambar 11 potongan scene 45 tersebut terlihat 

bahwa Lou menyorotkan kamera langsung tepat pada sosok 

ibu – ibu yang berada di lokasi kejadian perkara. Lou 

menanyakan kejadian apa yang ada dilokasi. Disini terlihat 

kemampuan Lou dalam melakukan riset dan investigasi masih 
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belum cukup. Terlihat tokoh ibu – ibu tersebut tidak mau untuk 

bekerjasama dengan Lou. Hal ini sesuai dengan indikator b.2 

bahwasannya wartawan belum mampu mendapatkan data 

secara relevan. Wartawan tidak menanyakan identitas 

narasumber, dan bertanya alakadarnya. Berikut peneliti 

cantumkan dialog yang terjadi pada potongan gambar scene 

tersebut. 

Lou           : Berita Tv, apa yang terjadi? 

Ibu – ibu paruh baya  : Ada penembakan. Seminggu yang 

lalu sudah aku laporkan ke polisi  

kalau dia melambaikan pistol, tapi 

mereka tidak peduli. 

Lou  : Bisa kau ulangi lagi tanpa 

mengumpat? 

Ibu – ibu paruh baya    : Aku tidak mau! 

Lou          : Tapi ini untuk TV. 

Ibu – ibu paruh baya : Benarkah? Aku tidak punya TV 

(meninggalkan Lou). 

Gambar 12 
Scene 49 
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Pada gambar 12 potongan scene 49 tersebut, Lou 

meliput terlalu dekat dengan lokasi, disini dia mendapatkan 

peringatan namun tetap dilanggar. Dia tidak memperdulikan 

teriakan polisi yang menyuruhnya mundur beberapa meter dari 

lokasi kejadian. Dalm hal ini Lou sebagai seorang wartawan 

bertindak seenaknya sendiri tanpa mematuhi perintah dari 

polisi yang berada dilokasi kejadian. Dapat dikatakan hasil 

riset yang ia dapatkan tidak relevan karena dia bertindak 

semaunya. Hal ini sesuai dengan indikator b.2 bahwasannya 

wartawan mendapatkan data tidak relevan. Wartawan 

melakukan cara – cara yang tidak benar. 

Gambar 13 
Scene 52 

 

 

 

 

 

Pada gambar 13 potongan scene 52 ini menunjukkan 

bagaimana Lou yang mewawancarai seorang yang sedang 

telfon dengan tanpa memperhatikan kaidah yang benar. Scene 

ini merupakan potongan dari hasil riset investigasi untuk 

indikator tidak relevan dalam mendapatkan berita. Laki – laki 

tersebut menunjukkan sikap jengkel terhadap Lou karena terus 
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menerus bertanya padahal ia sedang menelpon 911. Berikut 

paparan dialog dalam scen tersebut. 

Lou         : Berita Tv, apa yang terjadi ? 

Laki – laki bertopi  : Kurasa itu tabrakan dari depan, ada pria 

yang menelpon yang meninggal 

disebelah sana. Ada perempuan, 

Lou          : Kau melihat kejadiannya ?  

Laki – laki bertopi       : Aku tak melihatnya. 

Lou          : Bisa beritahu kejadiannya ? 

Laki – laki bertopi  : Singkirkan kamera itu dari wajahku! 

Singkirkan! Aku sedang menghubungi 

911. 

Dari scene tersebut menunjukkan bahwa Lou 

sebagai seorang wartawan tidak mampu dalam melakukan 

wawancara dengan baik, serta mengganggu seorang yang 

sedang menelpon dengan wawancara yang ia lakukan. Dapat 

dikatakan bahwasannya sebagai wartawan ia harusnya 

menunggu sampai laki – laki tersebut selesei menelpon dan 

menanyakan kejadian dengan rinci. Dari sini dapat dijadikan 

acuan bahwasannya indikator dalam melakukan pencarian data 

yang dilakukan Lou tidak relevan. 
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Contoh Potongan Scene Sub Kategori Teknolgi Informasi 

Gambar 13 
Scene 38 

 

 

 

 

Pada gambar 13 potongan scene 38 tersebut, 

menunjukkan kegiatan seorang Lou mampu mengoperasikan 

alat lain yaitu mengedit video dan mentransfernya ke data 

pribadinya. Disini terlihat jelas bahwasanyya kemampuan Lou 

dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan teknis 

cukup terlihat baik. Dia mampu mengolah data untuk 

selanjutnya diserahkan kepada perusahaan media pemberitaan 

yang menaunginya. 

 

A.1.2  Analisis Kategori Kesesuaian dengan Kode Etik 

International Foderation Journalist (IFJ) 

Pada kategori ini, peneliti menjabarkan kegiatan 

wartawan yang dalam praktiknya banyak melakukan yang 

tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam kategori 

tersebut terbagi dalam beberapa sub kategori yang telah dipilih 

peneliti dari total 9 kode etik international federation journalist 

(IFJ). Sub kategorinya yaitu Jurnalis harus selalu melaporkan 

hanya sesuai dengan fakta yang dia ketahui asalnya. Jurnalis 
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tidak boleh mendiamkan atau mengabaikan informasi – 

informasi penting atau memalsukan dokumen,  dalam data 

analisis nantinya akan ditunjukkan apakah wartawan 

melakukan liputan sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau 

kah tidak. Jurnalis hanya boleh menggunakan metode – 

metode yang jujur untuk memperoleh foto atau dokumen, dlam 

hal ini praktik jurnalis akan dijabarkan apakah ia telah 

melakukan praktik secara jujur dan profesional atau tidak. 

Selanjutnya wartawan atau jurnalis harus berusaha sekuat 

mungkin memperbaiki atau meralat setiap informasi yang 

diterbitkan bila menemukan kesalahan yang berbahaya, dalam 

hal ini peneliti menjabarkan bagaimana perusahaan 

pemberitaan melakukan penyaringan terhadap pemberitaan 

yang akan ditayangkan lebih lanjut. 

Berikut tabel frekuensi dan prosentasenya: 

Tabel. 6 

Tabel Distribusi Frekuensi Scene Kategori Berdasarkan Kode Etik 

International Federation Journalist (IFJ) 

Sub 
Kategori Indikator Kemunculan 

Scene Total Prosentase 
Prosentase 

dari 78 
scene film 
Minions 

Durasi Total 
Durasi 

Jurnalis 
harus 

melaporkan 
sesuai 

dengan 
fakta yang 
diketahui 
asalnya. 

d.1 0 0 0 0 0 0 

d.2 
45 

46 

2 

Scene 
13,3% 2,56% 

20” 

13” 
33” 

Jurnalis 
hanya boleh 

e.1 63 1 6,67% 1,28% 19” 19” 
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menggunak
an metode 
yang jujur. 

scene 

e.2 

46 

49 

52 

66 

72 

73 

74 

7 

Scene 
46,7% 8,97% 

47” 

60” 

83” 

76” 

63” 

131” 

117” 

577” 

Jurnalis 
harus 
sekuat 

mungkin 
memperbai

ki atau 
meralat 
setiap 

informasi 
yang 

diterbitkan 
jika ada 

kesalahan. 

f.1 

36 

48 

59 

67 

75 

5 

Scene 
33,34% 6,41% 

30” 

43” 

31” 

99” 

30” 

233” 

f.2 0 0 0% 0% 0 0 

Jumlah 15 100% 19,23% 862” 

Sumber : Koding peneliti 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kategori 

yang berdasarkan kode etik internasional federation journalist 

memiliki durasi kemunculan sebanyak 15 scene (19,23%) dari 

total 78 scene film Nightcrawler. Sub kategori jurnalis hanya 

boleh menggunakan metode yang jujur dengan indikator e.2 

terlihat paling dominan yaitu dengan kemunculan sebanyak 7 

scene (8,97%) dari total 78 scene dalam film Nightcrawler. 

Sedangkan indikator e.1 terlihat paling kecil dengan 

kemunculan sebanyak 1 scene (1,28%) dari total 78 scene 
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dalam film nightcrawler. Untuk sub kategori Jurnalis harus 

melaporkan sesuai dengan fakta yang diketahui asalnya, 

dengan indikator d.2 memiliki kemunculan 2 scene (2,56%) 

dari total 78 scene film Nightcrawler. Sedangkan sub kategori 

Jurnalis harus sekuat mungkin memperbaiki atau meralat 

setiap informasi yang diterbitkan jika ada kesalahan, dengan 

indikator f.1 memiliki kemunculan 5 scene (6,41%) dari total 

78 scene film Nightcrawler. Berikut beberapa potongan scene 

yang didapatkan sesuai dengan lembar koding. 

Contoh Potongan Scene Sub Kategori Jurnalis Harus Melaporkan Fakta 

Yang Diketahui Asalnya. 

Gambar 14 
Scene 46 
 

 

 

 

 

Pada gambar 14 potongan scene 46 tersebut 

merupakan salah satu yang dilakukan Lou sebagai wartawan 

yaitu memindahkan letak photo. Tentunya dengan hasil akhir 

yang dilaporkan kepada perusahaan pemberitaan dengan apa 

yang dilakukan oleh Lou ini berbeda, kesesuaian dengan fakta 

di lapangan berbeda dengan apa yang ia laporkan kepada 

perusahaan media pemberitaan. Hal ini sesuai dengan indikator 
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d.2 bahwasannya wartawan melaporkan apa yang ia dapat 

tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. 

Contoh Potongan Scene Sub Kategori Jurnalis Hanya Boleh 

Menggunakan Metode Yang Jujur 

Gambar 15 
Scene 63 

  

 

 

 

 

Pada gambar 15 potongan scene 63 tersebut Lou 

mengambil gambar sesuai dengan kejadian di lokasi, tanpa 

manipulasi. Dia mengambil gambar dari sudut yang sesuai 

tanpa melanggar keamanan setempat. Hal ini sesuai dengan 

indikator e.1 dimana wartawan melakukan pekerjaan secara 

jujur dan profesioanal. 

Gambar 16 
Scene 52 

 

  

 

 

Pada gambar 16 potongan scene 52 tersebut 

menunjukkan salah satu sikap Lou yang tidak patut dilakukan 
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oleh seorang wartawan. Terlihat Lou ketika memindahkan 

salah seorang korban kecelakaan mobil dari tempat aslinya. 

Hal itu dimaksudkan Lou untuk mendapatkan video dengan 

tata letak kamera yang bagus. Sesuai dengan indikator e.2 

bahwasannya wartawan tidak melakukan kegiatan yang jujur 

dan profesional dalam prakteknya. Perilaku wartawan tersebut 

menunjukkan kinerja yang hanya mementingkan kepentingan 

pribadi dan acuh pada aturan yang ada. Disini peneliti 

menunjukkan bagaimana sosok wartawan tersebut melakukan 

tindakan yang tidak benar dalam prakteknya. 

Gambar 17 
Scene 66 

 

 

 

 

 

Pada gambar 17 potongan scene 66 terlihat 

bagaimana Lou sebagai wartawan dengan sembunyi 

mendapatkan gambar wajah pelaku pembunuhan di Granada 

Hills. Namun dalam perjalanan menuju ke penyerahan data lou 

menghapus video pelaku dengan dalih untuk di lakukan 

penyelidikan tersendiri demi mendapatkan tayangan berita 

yang berkelanjutan dan menarik perhatian. 
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Gambar 18 

 

 

 

 

Pada gambar 18 potongan scene 66 tersebut namun 

gambar yang berbeda terlihat bagaimana seorang Lou 

mengcopy file dan menghapus beberapa file yang berhasil ia 

rekam untuk diserahkan kepada perusahaan media 

pemberitaan. Disini terlihat jelas bahwasannya wartawan tidak 

melakukan praktek yang jujur dan tidak profesional demi 

kepentingan pribadinya. Kesesuaian dengan indikator e.2 

terlihat bagaimana sosok Lou ini mampu mempengaruhi 

kepala bidang pemberitaan yang menaunginya. Dengan data 

yang tidak jujur ia tetap diberikan pujian atas karya yang ia 

dapatkan. 

Gambar 19 
Scene 72 
 

 

 Pada gambar 19 potongan scene 72 tersebut 

menunjukkan negosiasi Lou terhadap rekan kerjanya yaitu 
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Rick dalam mengambil gambar yang bagus untuk mengikuti 

proses penangkapan pelaku pembunuhan di Granada Hills 

yang telah diatur oleh Lou. Hal ini telah direncanakan oleh 

Lou sebelumnya. Sesuai dengan indikator e.2 bahwasannya 

dalam potongan gambar tersebut Lou merencanakan liputan 

pemberitaan agar mendapatkan liputan pertama dan 

mendapatkan hasil sesuai dengan rencananya. 

Gambar 20 
Scene 74 

 

 

 

 

  

Pada gambar potongan scene 74 tersebut terlihat 

bagaimana Lou memanfaatkan situasi untuk mendapatkan 

tayangan berita yang bagus dikala rekan kerjanya tertembak 

oleh tersangka pembunuhan. Perilaku lou tersebut tidak 

menunjukkan sikap yang seharusnya dilakukan oleh wartawan. 

Pada gambar selanjutnya digambarkan bagaimana Lou 

merencanakan semua ini terhadap rekan kerjanya Rick. 

Gambar 21 
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 Pada gambar 21 potongan scene 74 diatas terlihat 

Lou menghampiri Rick yang tengah sekarat. Berikut peneliti 

paparkan dialog antara keduanya . 

Rick :      Kau Melihatnya. Kau Melihatnya! 

Lou : Aku tidak bisa membahayakan keberhasilan 

perusahaanku untuk mempertahankan karyawan 

sepertimu Rick! 

 Berdasarkan dialog tersebut terbukti bahwasannya 

Lou merencanakan agar rekan kerjanya Rick terbunuh. Namun 

dia tetap mendapat keuntungan dengan mendapatkan detik – 

detik pengambilan gambar ketika rekannya tertembak. Hal ini 

sangat dirasa tidak profesional dengan apa yang harus 

dilakukan oleh seorang wartawan. Lou telah melakukan 

kegiatan yang tidak jujur dalam praktik sebagai wartawan yang 

ia sandang. 

Contoh Potongan Scene Sub Kategori Jurnalis Harus Sekuat Mungkin 

Memperbaiki atau Meralat Setiap Informasi Yang diterbitkan Jika Ada 

Kesalahan. 

Gambar 22 
Scene 59 
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 Pada gambar 22 potongan scene 59 diatas, 

perusahaan media melakukan penyaringan berita yang 

didapatkan dari Lou untuk ditayangkan atau tidak. Di adegan 

tersebut terlihat kepala bidang news yaitu Nina, tidak sepaham 

dengan yang diberikan sama Lou. Dan tidak akan dilakukan 

penayangan terhadap yang berita yang diperoleh Lou. Dalam 

hal ini sesuai dengan indikator f.1 bahwasannya semua berita 

yang masuk akan melalui penyaringan dan diperiksa sesuai 

kaidah jurnalis atau tidak untuk kemudian ditayangkan. 

Gambar 23 Gambar 24 

Scene 67 

 

 

 

 Pada dua gambar 23 dan 24 potongan scene 67 

diatas, menunjukkan penyaringan berita yang cukup berarti. 

Bagaimana sebuah tayangan ketika dikaitkan dengan hukum 

jurnalis dan kode etiknya bisa untuk ditayangkan demi rating. 

Berikut dialog yang terdapat pada potongan scene 67: 

Nina : Penyerangan rumah di Granada Hills. Dia tiba 

dilokasi sebelum polisi dengan waktu 10 menit yang 

terbatas. Berapa banyak yang dapat kita siarkan? 
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Linda   : Maksudmu secara hukum? 

Nina    : Tidak, secara moral. Tentu saja secara hukum. 

Linda   : Apakah mereka sudah di identifikasi? 

Frank  : Itu baru saja terjadi, kau harus asumsikan bahwa 

itu salah satu yang akan disiarkan. 

Linda : Kau tidak boleh siarkan identitas mereka tanpa 

memberitahu kerabat terdekat mereka. 

Nina   : Apa kita melanggar hukum kalau menyiarkan ini 

? 

Linda : Samarkan wajah, jangan berikan alamat 

sebenarnya, lakukan itu. Aku tidak tahu. Aku tidak 

akan berpikir begitu. 

Frank : Dalam jurnalistik dan secara etika? 

Nina : Ini bukan di Hartfard! 

Frank : Kita ada diluar semua standart siaran. 

 Dari dialog tersebut terlihat bagaimana proses 

penyaringan berita yang tetap dilakukan dengan mengacu pada 

hukum jurnalis dan kode etik yang ada.  Dengan demikian 

kesesuaian scene tersebut dengan indikator f.1 berlaku. Setiap 

pemberitaan tidak akan ditelan mentah – mentah untuk asal 
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ditayangkan, melainkan tetap dilakukan penyaringan guna 

menjadikan berita itu sesuai aturan yang ada. 

A.1.3 Analisis Kategori Berdasarkan Sistem Balas Jasa 

Kategori sistem balas jasa dalam penelitian ini 

menunjukkan bagaimana proses pemberian upah, pujian 

ataupun peningkatan jabatan diberikan. Di dalam pemberian 

sistem upah atau gaji tersebut tidak selalu mulus dan dihargai. 

Ada dimana wartawan meminta untuk diberikan gaji lebih 

tinggi dengan tindakan mengancam, meminta sesuatu yang 

sifatnya pribadi, bahkan tidak akan mau bekerja sama dengan 

perusahaan media ketika tidak dituruti permintaannya. Berikut 

pemaparan tabel frekuensinya. 

Tabel. 7 

Tabel Distribusi Frekuensi Scene Kategori Sistem Balas Jasa 

Sub Kategori Indikator 
Kemunculan 

Scene 
Total 

Prosenta
se 

Prosentase 
dari 78 scene 
film Minions 

Durasi 
Total 

Durasi 

Imbalan 
g.1 

36 
53 

2 Scene 28,57% 2,56% 
10” 
3” 

13” 

g.2 
55 
67 

2 Scene 28,57% 2,56% 
191” 
174” 

365” 

Penghargaan 
dan 

Kehormatan 

h.1 

48 

75 
2 Scene 28,57% 2,56% 

15” 
16” 

31” 

h.2 68 1 Scene 14,28% 1,28% 27” 27” 

 Jumlah 7 100% 8,97% 436” 
Sumber : Koding peneliti 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui 

bahwasannya kategori sistem balas jasa memiliki durasi 

kemunculan sebanyak 7 scene (11,52%) dari total 78 scen e 

dari film Nightcrawler. Sub kategori Imbalan dengan indikator 

g.1 memiliki durasi kemunculan sebanyak 2 scene (2,56%) 

dari total 78 scene film Nightcrawler. Sedangkan indikator g.2 

memiliki durasi kemunculan yang sama dengan indikator g.1 

yaitu 2 scene (2,56%) dari total 78 scene dari  film 

Nightcrawler. Untuk Sub kategori penghargaan dan 

kehormatan dengan indikator h.1 memiliki durasi kemunculan 

yang sama dengan indikator g.1 dan g.2 yaitu sebanyak 2 scene 

(2,56%) dari total 78 scene dalam film Nighcrawler. 

Sedangkan untuk indikator h.2 memiliki durasi kemunculan 

kecil yaitu 1 scene (1,28%) dari total 78 scene dalam film 

Nightcrawler. Berikut beberapa potongan scene yang 

didapatkan sesuai dengan lembar koding. 

Contoh Potongan Scene Sub Kategori Imbalan 

Gambar 25 
Scene 36 
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 Pada gambar 25 potongan scene 36 tersebut Lou 

menerima gaji pertamanya sebagai wartawan lepas. Nina 

selaku kepala bidang pemberitaan memberikan penawaran 

untuk berita yang didapatkan Lou. Dan menemukan 

kesepakatan bersama atas pertimbangan yang di sebutkan oleh 

Nina. Berikut dialog yang ditampilkan: 

Nina  : Berapa? 

Lou  : Aku menjual rekaman video ini $1000. 

Nina  : Terlalu mahal. Sudah malam, kau tak bisa kemana 

– mana, dan kualitas videonya jelek sekali. Kuberi 

$250, itu sudah paling tinggi. Kusiapkan Cek 

untukmu. 

 Melihat dari adegan dan dialog yang ada dapat 

dikatakan scene 36 sesuai dengan kategori imbalan dengan 

indikator g.1, dimana gaji yang didapatkan sesuai kesepakatan 

tanpa paksaan dan ancaman apapun. Wartawan menerima gaji 

pertama dengan lapang dada tanpa perlawanan.  

Gambar 26 
Scene 67 
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 Pada gambar 26 potongan scene 67 tersebut, Lou 

melakukan negosiasi menganai pembayaran yang akan 

dibayarkan oleh Nina terhadapnya. Pada negosiasi tersebut, 

Lou mengancam apabila keinginannya tidak dituruti dan ia 

akan menjual berita yang ia dapatkan kepada perusahaan 

pemberitaan lain. Berikut ini dialog antar keduanya: 

Nina  : Berapa banyak untuk ini semua? 

Lou  : $100.000 

Nina  : Aku perlu angka pasti untuk 9 menit ini. 

Lou  : $50.000 

Nina  : Beri aku angka serius. $3.000. 

Lou  : Aku sudah beri dua pilihan padamu Nina. $15.000. 

Nina  : Aku tak bisa habiskan anggaran bulanan demi satu 

berita. 

Lou  : Nina, aku ingin perkembangan terbaru atas apa 

yang terjadi selama ini. Seven broadcast sudah 

mendekatiku setidaknya beberapa kali, The ND 

sudah memberiku nomor telepon. Mereka akan 

memberi tawaran lebih baik. Dengarkan aku Nina! 

Dengan rekaman ini orang akan beralih ke beritamu. 

Kau harus mengerti, $15.000 bukanlah yang 
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kuinginkan. Mulai sekarang, aku ingin pekerjaanku 

tertulis di berita. Nama perusahaanku Video News 

Production, Layanan Pengumpulan Berita 

Profesional. Aku ingin diperkenalkan kepada semua 

kru yang kau miliki, dan aku ingin kau menceritakan 

semua tentang ceritaku yang sebelumnya. Aku ingin 

menghentikan diskusi kita tentang harga. Jika aku 

sudah menyebutkan angka termurah itulah harga 

termurahku. Dan yakini bahwa harga yang 

kutentukan sudah aku pertimbangkan dengan 

cermat.Hal terakhir yang ku inginkan, Kau Nina ! 

lakukan semua apa yang aku minta. Bagaimana? 

Apa kita sepakat? 

 Dari percakapn tersebut terlihat bagaimana Lou 

mengancam dan menginginkan sesuatu yang lebih untuk 

dirinya. Hal ini sesuai dengan indikator g.2 yaitu wartawan 

mendapatkan imbalan dengan cara yang tidak benar. 

Seharusnya wartawan bisa bersikap bijak atas apa yang ia 

perbuat, tidak semata – mata ingin disanjung akhirnya 

melakukan segala hal agar bisa mencapai apa yang ia inginkan. 
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Contoh Potongan Scene Sub Kategori Penghargaan dan Kehormatan 

Gambar 27 
Scene 75 

 

 

 

 

Pada gambar 27 potongan scene 75, Nina sebagai 

kepala bidang pemberitaan memuji Lou atas kinerja yang 

dilakukan. Nina cukup bangga akan apa yang dilakukan Lou. 

Disini tertuju pada indikator h.1 yaitu wartawan mendapatkan 

pujian atau kehormatan khusus atas apa yang ia dapatkan 

dalam pekerjaanya. 

Gambar 28 
Scene 68 

 

 

 

 

Pada gambar scene 68, adegan ini merupakan 

adegan dimana Nina memantau secara langsung terhadap 

berita yang akan ditayangkan. Disini permintaan Lou agar 

namanya disebut dan di apresiasi dalam wacana berita 

terealisasikan atas ancaman yang ia lakukan sebelumnya. Hal 
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ini sesuai dengan indikator h.2 yaitu wartawan mendapatkan 

apresiasi atas apa yang ia dapatkan dengan cara yang tidak 

benar yaitu mengancam kepala bidang pemberitaan di 

perusahaan berita yang menaungi dirinya bekerja. 

 Dari keseluruhan penjabaran kategori - kategori 

diatas, dapat dikatakan bahwa kegiatan profesi jurnalis yang 

dilakukan oleh seorang wartawan lepas yang bernama Lou 

Bloom ini tidak dapat untuk dicontoh dalam kehidupan sehari 

– hari. Hal itu terkait dengan liputan yang dilakukan olehnya 

tidak jujur dan melakukan kebohongan serta melakukan 

perencanaan untuk liputan beritanya atas kepentingan 

pribadinya. Penggambaran profesi jurnalis dalam film 

Nightcrawler ini setidaknya bisa membuat kita yang 

berkecimpung dalam dunia jurnalis untuk lebih memaknainya 

sebagai perilaku yang tidak patut untuk ditiru. Karena pada 

dasarnya jurnalis memilik kaidah dan harus mematuhi kode 

etik yang telah ditetapkan. 

B. Uji Reliabilitas 

Dalam uji reliabilitas kategorisasi, peneliti menggunakan sistem 

koding yang dibantu oleh dua orang koder dalam melakukan 

pengkodingan data. Berdasarkan strukutur kategori yang telah ditetapkan 

peneliti, masing – masing koder baik koder 1 dan koder 2 diminta untuk 

menilai dan memberikan tanda pada lembar koding yang selanjutnya hasil 
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tersebut dikumpulkan dan dihitung secara statistik. Pengujian reliabilitas 

ini digunakan penaliti untuk mengetahui data yang diperoleh sudah 

reliabel atau belum. Dalam rumus Holsty, yaitu:  

 

 

 

Keterangan : 

CR = Coefisien Reliability. 

M = Jumlah koding yang disepakati oleh peneliti dan koder. 

N1, N2  = Total jumlah koding dari koder pertama dan koder kedua. 

  Ambang penerimaan yang dipakai untuk uji reliability kategorisasi 

adalah 0,75. Jika kesepakatan antara peneliti dan pengkoding tidak 

mencapai 0,75 maka kategorisasi operasional mungkin perlu dirumuskan 

lebih spesifik. Artinya kategorisasi yang dibuat belum mencapai tingkat 

keterhandalan atau kepercayaan. Maka untuk lebih spesifik digunakan 

rumus Scott, yaitu Index of reliability : 

 

 

Keterangan : 

 Pi               =  Nilai keterhandalan (validitas) 

Observed Agreement   =  Jumlah yang disetujui oleh pengkode yaitu CR 

21

2  CR
NN

M


  

Agreement Expected %1
Agreement Expected % Agreement  Observed %




iP  
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Expected Agreement = Jumlah persetujuan yang diharapkan dalam suatu  

kategorisasi, dinyatakan dalam jumlah hasil 

pengukuran dari proporsi keseluruhan, yaitu 

proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan. 

B.1 Uji Reliabilitas Kategorisasi Penggambaran Profesi Jurnalis 

Tabel. 8 

Total Expected Agreement Kategorisasi 

Penggambaran Profesi Jurnalis Peneliti dan Koder I 

Sumber 

Data 

Kategorisasi Penggambaran Profesi Jurnalis 

Memiliki Skill (Keterampilan Jurnalistik) 
Kode Etik  Intrnational Federation 

Journalist (IFJ) 

Sistem Balas Jasa (Mendapatkan 

Penghasilan dan Penghargaan) Jumlah 

a.1 a.2 b.1 b.2 c.1 c.2 d.1 d.2 e.1 e.2 f.1 f.2 g.1 g.2 h.1 h.2 

Peneliti 4 0 0 5 4 0 0 2 1 7 5 0 2 2 2 1 35 

Koder I 5 0 1 4 2 1 1 2 0 7 3 0 2 2 2 1 33 

M 4 0 0 4 1 0 0 2 0 7 4 0 2 2 1 1 28 

EA 0,14 0 0 0,14 0,035 0 0 0,07 0 0,25 0,14 0 0,07 0,07 0,035 0,035 0,985 

EA2 0,0196 0 0 0,0196 0,001225 0 0 0,0049 0 0,0625 0,0196 0 0,0049 0,0049 0,001225 0,001225 0,139675 

Sumber data dari hasil koding peneliti dan koder 1 

 

Peneliti dan Koder I 

Coefisien  Realiability Peneliti dan koder I 

 M : Jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing koder) 

 N1 : Jumlah coding yang dibuat oleh Peneliti 

 N2 : Jumlah coding yang dibuat oleh koder I 

 EA : Jumlah Frekuensi kemunculan scene yang telah dibagi 
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 EA2 : Hasil dari EA yang dikuadratkan 

Tingkat kesepakatanya adalah: 

                                 2M 

Reliabilitas (CR)  =   

                              N1+ N2  

Tingkat kesepakatan dihitung dengan menggunakan rumus Holsty: 

M  : 28 

N1 : 35 

N2 : 33 

                                2M 

CR           =  

                    N1+ N2  

                                2 (28) 

CR           =  

                   35 + 33  

                          56 

CR           =  

                       68 

CR           =      0,8235 

 

Pi            =  % observed agreement - % expected agreement 

       1 - % expected agreement 

Pi             =       0,8235 – 0,139675 =   0,683825           =  0,7948 

                       1 – 0,139675  0,860325 
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Tabel. 9 

Total Expected Agreement Kategorisasi 

Penggambaran Profesi Jurnalis Peneliti dan Koder II 

Sumber 

Data 

Kategorisasi Penggambaran Profesi Jurnalis 

Memiliki Skill (Keterampilan Jurnalistik) 
Kode Etik  Intrnational Federation 

Journalist (IFJ) 

Sistem Balas Jasa 

(Mendapatkan Penghasilan 

dan Penghargaan) 
Jumlah 

a.1 a.2 b.1 b.2 c.1 c.2 d.1 d.2 e.1 e.2 f.1 f.2 g.1 g.2 h.1 h.2 

Peneliti 4 0 0 5 4 0 0 2 1 7 5 0 2 2 2 1 35 

Koder 

II 
2 0 0 5 4 0 0 2 1 7 5 0 1 2 1 1 31 

M 2 0 0 5 4 0 0 2 1 7 5 0 1 2 1 0 30 

EA 0,06 0 0 0,167 0,13 0 0 0,06 0,03 0,23 0,167 0 0,03 0,06 0,03 0 0,964 

EA2 0,0036 0 0 0,027889 0,0169 0 0 0,0036 0,0009 0,0529 0,027889 0 0,0009 0,0036 0,0009 0 0,139078 

Sumber data dari hasil koding peneliti dan koder 1I 

 

Peneliti dan Koder II 

Coefisien  Realiability Peneliti dan koder II 

 M : Jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing koder) 

 N1 : Jumlah coding yang dibuat oleh Peneliti 

 N2 : Jumlah coding yang dibuat oleh koder II 

 EA : Jumlah Frekuensi kemunculan scene yang telah dibagi 

 EA2 : Hasil dari EA yang dikuadratkan 
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Tingkat kesepakatanya adalah: 

                                 2M 

Reliabilitas (CR)  =   

                              N1+ N2  

Tingkat kesepakatan dihitung dengan menggunakan rumus Holsty: 

M  : 30 

N1 : 35 

N2 : 31 

                                2M 

CR           =  

                    N1+ N2  

                                2 (30) 

CR           =  

                   35 + 31  

                          60 

CR           =  

                       66 

CR           =      0,91 

 

Pi            =  % observed agreement - % expected agreement 

       1 - % expected agreement 

Pi             =       0,91 – 0,139078     =   0,770922  =  0,9 

                       1 – 0,139078   0,860922 

 



92 

 

Berdasarkan rumus Holsty di atas hasil uji reliabilitas kategorisasi 

penggambaran profesi jurnalis mencapai nilai kesepakatan antara peneliti 

dengan koder 1 sebesar 0,8235 dan  peneliti dengan koder 2 sebesar 0,91. 

Artinya data yang diperoleh antara peneliti dengan koder 1 dan koder 2 

dinyatakan reliabel, karena nilai kesepakatan yang di capai di atas 0,70. 

Hasil dari reabilitas disebut juga  OA (Observed Agreement) kemudian 

peneliti uji lagi dengan rumus Scott Pi untuk mendapatkan nilai 

keterhandalan dan hasil dari rumus Scott Pi di atas, kategorisasi 

penggambaran profesi jurnalis mencapai nilai keterhandalan antara peneliti 

dengan koder 1 sebesar 0,7948 dan peneliti dengan koder 2 sebesar 0,90. 

Jika keterhandalan diatas 0,70 maka kategori penggambaran profesi 

jurnalis yang peneliti pakai reliabel. 

Dengan demikian, hasil Uji Reliabilitas tersebut menunjukkan 

bahwa ketegori penggambaran profesi jurnalis yang peneliti buat reliabel. 

Dari uji reliabilitas antara peneliti dengan kedua koder yang terpercaya dan 

mengerti dalam melakukan pengkodingan terhadap kategorisasi 

penggambaran profesi jurnalis yang peneliti buat, maka dapat dilihat 

indikator wartawan yang tidak jujur dan profesional dalam praktiknya (e.2) 

dari kategorisasi berdasarkan kode etik international federation journalist 

(IFJ) mempunyai durasi kemunculan paling banyak daripada indikator 

yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut menampilkan 

bagaimana film Nihgtcrawler menampilkan kegiatan jurnalis yang masih 

melakukan pelanggaran kode etik dalam praktiknya. Seperti halnya 



93 

 

berbohong dengan apa yang diliput di lapangan, bahkan sampai melakukan 

perencanaan peliputan untuk tujuan mendapatkan berita yang bagus. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, dapat dikatakan 

bahwa film Nightcrawler menunjukkan sebuah pesan kepada masyarakat 

khususnya penikmat atau profesi jurnalis bahwasannya tidak menutup 

kemungkinan masih ada yang melakukan kegiatan seperti yang di 

contohkan dalam film tersebut. Penggambaran profesi jurnalis pada tokoh 

Lou Bloom dalam film Nightcrawler digambarkan dengan karakter 

jurnalis lepas yang melakukan segala cara demi mendapatkan apa yang ia 

inginkan. Lou Bloom dalam perannya melakukan tindakan yang tidak 

benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai jurnalis lepas. Ia melakukan 

kebohongan, namun cukup cerdik dalam menutupi segala kebohongan 

yang ia lakukan demi mendapatkan liputan berita yang bagus untuk 

menaikkan kredibilitasnya sendiri. Karakter Lou Bloom yang tidak segan 

dalam menabrak norma umum identik dengan tanda – tanda seorang yang 

mengalami gangguan mental.  

Penggambaran karakter yang digambarkan oleh sutradara Dan 

Gilroy dalam film ini menggambarkan bagaimana dunia jurnalisme yang 

melupakan kode etiknya dapat dengan mudahnya masuk ke media massa 

dan tidak mendapatkan sanksi. Bagi jurnalis ada ungkapan bahwa tragedi 

adalah berita. Dan Gilroy menggambarkan film Nightcrawler sebagai 

sebuah sindiran bagi potret sisi kelam jurnalisme yang mengabaikan kode 

etik dan mengeksploitasi tayangan kekerasan demi rating. Film ini 

mengangkat fenomena jurnalis lepas dan dunia media, dimana sebuah 
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berita yang buruk kejadiannya bisa menghasilkan harga yang tinggi dalam 

media pemberitaan. Hal ini menjadi kritik tersendiri mengenai dunia 

jurnalisme khususnya media pemberitaan yang lebih umum media 

pemberitaan televisi yang melihat kriminalitas sebagai bentuk untuk 

mendapatkan rating dengan tanpa memperdulikan bagaimana proses 

mendapatkan berita tersebut. 

 Pesan yang tersampaikan dalam film Nightcrawler ini cukup 

melekat pada masyarakat yang menontonnya. Seyogyanya diharapkan 

masyarakat bisa lebih kritis dalam melihat sebuah film untuk dinilai secara 

profesional bukan hanya sebatas hiburan semata. Film ini juga 

memberikan pelajaran bahwasannya kejadian – kejadian yang terdapat 

dalam semua scene dalam film Nightcrawler tidak patut untuk dijadikan 

contoh, melainkan untuk dijadikan evalusi diri mengenai dunia jurnalis. 




