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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang. 

Media massa sudah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat sejak dahulu 

bahkan saat ini media massa dapat merubah pola hidup seseorang. Media massa 

merupakan alat dalam komunikasi yang mampu memberikan pesan atau informasi 

secara serempak, cepat, dan menyeluruh kepada masyarakat yang luas dan heterogen. 

Ruang dan waktu tidak menjadi hambatan bagi media massa dalam menyebarkan 

pesan atau infomasi. Bahkan, media massa dapat menyebarkan pesan dan informasi  

dalam sekejap pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2007). Media massa adalah 

sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat 

difungsikan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya (McQuail, 1987).  

Salah satu fungsi dari media massa adalah fungsi informasi. Fungsi informasi 

merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam media massa. Karena pertama 

kali media massa dibuat tujuannya yaitu memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat luas. Tetapi, tidak sembarangan juga media massa menyebarkan sebuah 

informasi, harus memiliki kaidah-kaidah yang terkandung dalam jurnalistik. 

Jurnalistik adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan cara 

menyiarkan berita berbagai kejadian atau peristiwa sehari-hari yang aktual dan 

faktual secepat-cepatnya (Apriadi Tamburaka, 2012) . Dalam istilah jurnalistik, 

berita-berita tersebut mengandung 5W + 1H (What, Where, Who, When, Why, + 

How).  Dalam era sekarang, media massa yang hanya fokus terhadap menulis atau 

menyajikan berita dengan memberikan fakta-fakta tidak lagi mencukupi kepuasan 

audience, kecepatan dalam menyebarkan informasi menjadi salah satu faktor dalam 

menarik minat pembaca. 

Pada era online saat ini, kecepatan persebaran berita begitu cepat dan masif. 

Kebutuhan akan berita serta terjangkaunya setiap orang untuk mendapatkan informasi 
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menjadi dasar begitu cepat berita disebarkan. Maka dari itu, sering sekali sebuah 

informasi tidak terlalu mendalam langsung saja disebarkan ke tengah-tengah 

masyarakat. Akibatnya, masyarakat hanya mendapatkan permukaan saja dari 

informasi atau berita yang disebarkan. 

Timbul masalah jika jurnalistik berusaha mengungkap suatu kebenaran 

peristiwa tetapi berusaha ditutup-tutupi oleh pihak tertentu. Informasi yang 

seharusnya diterima oleh masyarakat pun terhenti. Untuk menghadapi masalah seperti 

itu, jurnalistik mempunyai teknik khusus, yaitu jurnalisme investigasi. 

Jurnalisme investigasi adalah teknik jurnalistik yang memiliki tingkat 

kesulitan yang sangat tinggi. Itupun karena sifat peliputannya yang berbeda dari 

peliputan biasa. Dalam melakukan investigasi, jurnalis harus bisa mengungkap 

kebenaran yang sengaja ditutup-tutupi oleh pihak tertentu. Pihak tersebut dapat 

berupa pemerintah, partai politik, golongan tertentu, kaum mayoritas, dan 

kepentingan pribadi. 

Salah satu bentuk aktivitas jurnalisme investigasi ini dituangkan dalam salah 

satu film Hollywood yaitu Spotlight. Film ini diangkat dari kisah nyata yang bercerita 

tentang sebuah tim reportase koran lokal di Boston, The Boston Globe, yaitu tim 

Spotlight. Saat itu Spotlight ditugaskan untuk menyelidiki kasus pencabulan pada 

anak-anak yang dilakukan oleh para pastur gereja Katolik. Ternyata dari penyelidikan 

tersebut mereka menyadari bahwa kasus yang mereka tangani dapat mengguncang 

negara, bahkan dunia. 

Film “Spotlight” ini berfokus pada sekumpulan wartawan bentukan dari The 

Boston Globe yang menamakan diri mereka tim Spotlight. Tim ini mengfokuskan diri 

dalam menginvestigasi atau menyelidiki kasus-kasus besar dan prosesnya tidak tentu 

jangka waktunya. Anggotanya terdiri dari Walter Robinson (diperankan oleh Michael 

Keaton), editor tim Spotlight. Kemudian ada 3 reporter: Michael Rezendez 

(diperankan oleh Mark Ruffalo), Sacha Pfeiffer (diperankan oleh Rachel McAdams), 
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Matt Carroll (diperankan oleh Brian d’Arcy James); dan Ben Bradlee Jr. (diperankan 

oleh John Slattery) sebagai deputi editor. 

Film ini diawali dengan datangnya seorang editor baru di The Boston Globe 

bernama Marty Baron (diperankan oleh Liev Schreiber) yang dipindahkan dari 

Miami. Baron tertarik terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh sorang pastur 

bernama pastur Geoghan terhadap anak-anak. Baron pun menugaskan tim Spotlight 

untuk menginvestigasi kasus tersebut. 

Setelah diselidiki oleh tim Spotlight, banyak fakta-fakta mencengangkan 

terungkap, termasuk juga keterlibatan pihak gereja dalam menutupi kasus pencabulan 

tersebut. 

Selain ceritanya yang berdasarkan kisah nyata tersebut, tim Spotlight 

memperlihatkan bagaimana etos kerja sebenarnya di dunia jurnalistik. Kerja tim yang 

solid menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan pencapaian yang maksimal. Sifat 

berani menyuarakan kebenaran atau fakta apa adanya diperlukan bagi setiap 

wartawan atau jurnalis dalam bersikap. Dalam film “Spotlight”, ditunjukkan oleh 

kerja tim Spotlight yang tangguh meski pun sering kali menghadapi banyak kesulitan. 

Pada akhirnya kerja keras mereka dalam mempublikasikan kasus itu 

menghasilkankan Pulitzer Prize pada tahun 2003 dan diangkat ke layar lebar pada 

tahun 2015. 

Film ini termasuk dalam genre film drama. Film drama adalah genre film 

yang memanfaatkan emosi penontonnya. Hal yang wajar jika penonton film drama 

ada yang marah bahkan sampai menangis karena pengaruh dari film drama tersebut. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran-gambaran jurnalisme 

investigasi diwacanakan dalam sebuah film, dengan objeknya yaitu film “Spotlight”. 

Film ini dikatakan memiliki perwujudan dari jurnalisme investigasi tersebut. Selain  

naskahnya yang berdasarkan kisah nyata, tekanan dari berbagai pihak terus menguji 

independensi mereka dalam melakukan investigasi. 
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Penelitian ini menggunakan analisis wacana sebagai metode penelitian. 

Analisis wacana adalah ilmu akan bentuk suatu pesan atau telaahnya tentang aneka 

kegunaan bahasa (pragmatik). Metode ini dipilih oleh peneliti karena analisis wacana  

tidak hanya menjelaskan makna suatu teks, proses serta cara penyampaian pesan 

tersebut juga dijelaskan. Metode ini cocok untuk mencari prinsip-prinsip jurnalisme 

investigasi dalam film “Spotlight”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan dari penelitian ini adalah: 

Bagaimana wacana jurnalisme investigasi dalam film Spotlight karya Tom 

McCarthy? 

   

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana wacana 

jurnalisme investigasi dalam film Spotlight karya Tom McCarthy 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Akademik: 

 Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi upaya 

ilmu komunikasi, dan bermanfaat bagi mahasiswa untuk dijadikan 

referensi yang melakukan penelitian tentang film. 

 Diharapkan juga dari penelitian ini dapat memberi gambaran 

bagaimana kerja jurnalisme investigasi dilakukan begitu juga prinsip-

prinsipnya tersebut 
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1.4.2 Manfaat Praktis: 

Diharapkan seluruh proses serta hasil dari penelitian yang diperoleh 

dapat memperluas wawasan atau pengetahuan tentang ilmu 

komunikasi yang diperoleh. 

 


