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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1  Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Dalam Film Nightcrawler, isu yang ditampilkan adalah seorang Jurnalis 

lepas Lou Bloom (nama nyata) yang beraksi melakukan segala cara untuk 

mendapatkan rekaman video yang akan Ia jual untuk sebuah stasiun televisi 

swasta KWLA News. Dalam aksinya yang mencengangkan adalah dalam 

melakukan tugasnya sebagai jurnalis, Ia tidak menghiraukan rasa kemanusiaan 

yang ada. Dengan sikap yang ambisius, Ia memanipulasi fakta pada beberapa 

perisitiwa di TKP kemudian mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Nina 

(Rena Russo), dalam film ini diceritakan sebagai ketua redaksi pada sebuah 

stasiun televisi swasta. Nina turut memberikan andil dalam aksi Lou. Secara jelas 

dalam salah satu adegan, di mana Nina menginspirasi Lou agar dapat 

menghasilkan suatu berita yang akan membuat rating stasiun televisinya naik. 

Lou yang kemudian terinspirasi oleh Nina sangat cerdik dalam mengatur strategi. 

Ia membingkai sebuah video menjadi berita yang sangat dramatis, Ia 

menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ia tidak menghiraukan kode 

etik yang berlaku seolah-olah apa yang dilakukannya ada hal yang wajar. Ia rela 

mengorbankan asistennya Rick (Riz Ahmed) untuk menutupi apa yang telah Ia 

lakukan selama ini. Aksi Lou menimbulkan banyak korban namun Ia dapat 

mengalihkan dan memanipulasi serangkaian informasi buatan yang Ia sampaikan 

kepada Detektif Polisi dari Los Angeles Police Department (LAPD). Ia berhasil 

repository.unisba.ac.id



80 

 

lolos dari incaran detektif polisi dan diceritakan bahwa pada akhir adegan Ia 

mendirikan perusahaan penyalur berita yaitu Video Production House. 

Beberapa temuan yang peneliti dapatkan dari film Nightcrawler ini, akan 

dijelaskan pada bab ini, peneliti yang berfokus pada teori Seymour Chatman yang 

membagi dua struktur naratif yaitu story dan discourse. Pada bagian story 

mencangkup: event, karena dapat dikatakan event sebagai seluk beluk cerita 

analisis sekuen, kontingensi, kernels, satelit, plot, dan waktu termasuk di 

dalamnya, kemudian Seymour membagi ke dalam tujuh babak pembedahan 

narasi. Film akan diteliti oleh analisis sekuen, kontingensi, kernels dan satelit, 

plot, waktu, karakter, dan setting. Sedangkan discourse lebih kepada ekspresi 

yang menceritakan cerita itu sendiri, peneliti mengambil 5 bagian discourse yang 

akan menunjang penelitian dari film ini. Lima bagian tersebut adalah Point of 

view film, Narrators and characters speech acts, Non-narrated representation 

general, Soliloquy, Records of Thought, dan Interior monolog in Cinema. 

 

4.2  Ideologi Kejurnalistikan Ditinjau Dari Segi Story 

Dalam segi story peneliti menganalisis pada bagian event. Story dibentuk 

oleh dua elemen: events dan existent. Events kerap disebut sebagai plot. Namun, 

menurut para strukturalis event merupakan penyelarasan peristiwa yang amat 

dipengaruhi oleh diskursus Suatu peristiwa diubah menjadi plot oleh karena 

diskursusnya. Tiga hal utama dalam menyebut narrative sebagai struktur, yaitu 

keutuhan/keseluruhan (wholeness), perubahan (transformation), dan pengaturan 

diri (self regulation). Keutuhan/keseluruhan diartikan sebagai gabungan dari 
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elemen event and existents yang menjadikannya satu sehingga memiliki 

keterikatan. Sementara tiga perubahan dan pengaturan diri bersandar pada 

pandangan bahwa naratif memelihara sendiri sebuah mekanisme untuk merubah 

peristiwa lalu mengangkatnya ke dalam representasi yang harmonis (Chatman, 

1978: 20). Oleh karenanya peristiwa yang baru tidak begitu saja dimasukkan ke 

dalam narasi, namun penulis harus memikirkan relevansi cerita sehingga tidak 

menimbulkan kejanggalan. 

Event konten atau rantaian peristiwa merupakan penggambaran perubahan 

keadaan yang terdiri dari Action dan Happening. Action adalah perubahan 

keadaan atau situasi oleh perilaku agen yang kita kenal sebagai karakter melalui 

tindakan fisik non verbal, ekspresi bicara, pikiran, perasaan, persepsi, atau sensasi 

yang terjadi dalam Film Nightcrawler, dalam wilayah ini yang ditampilkan 

karakter dan memprediksikan tindakan-tindakannya. Beberapa analisis dipakai 

untuk menyempurnakan bagian event dari segi story dalam film itulah Seymour 

membagi ke dalam lima babak pembedahan narasi. Film akan dikaji dalam 

analisis sekuen, kontingensi, kernels dan satelit, plot, waktu, sedangkan dalam 

wilayah Existent Chatman membagi dalam dua babak yaitu, karakter, dan setting. 

 

4.2.1  Analisis Sekuen 

Analisis sekuen, mengidentifikasi peristiwa secara berurutan dan 

membaginya dalam pernyataan process statement dan stasis statement. Peneliti 

harus membedakan antara process statement dan proses stasis. Dengan cara 

membedakannya melalui identifikasi cerita. Process diaplikasikan pada ekspresi 
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yang dikerjakan/do sekaligus terjadi/happen atau kata kerja contohnya seperti 

kalimat yang digunakan dalam subjek penelitian. Sementara stasis ialah 

pernyataan pendukung atau yang menjelaskan eksistensi suatu keadaan alam 

(Chatman, 1978: 32). Penelitian ini peneliti mendapati 595 Process Statement dan 

182 Stasis Statement. 

 

4.2.2  Analisis Kontigensi 

Mengidentifikasi peristiwa dalam narasi yang tidak adanya 

kesinambungan dari narasi sesudah atau sebelumnya. Seymour menambahkan 

bahwa kontingensi ialah kecenderungan kuat untuk melihat peristiwa yang paling 

berbeda dalam teks (Chatman, 1978: 47). Dari pengertian tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa dalam naskah/dialog film Nightcrawler, penulis 

menemukan tidak adanya unsur kontigensi. Karena di dalam naskah film 

Nightcrawler, alur cerita memiliki pola yang berkesinambungan.  

 

4.2.3  Analisis Kernels dan satellite 

Analisis ini berupaya untuk melihat derajat pentingnya peristiwa, dalam 

film Nightcrawler ini ditemukan 31 kernels dan 12 satelite. Kernels melihat 

peristiwa utama yang lebih penting dari lainnya sehingga mustahil untuk 

dihilangkan. Kernels berupaya melihat peristiwa mayor yang lebih penting 

daripada lainnya, mustahil untuk dihilangkan. Sementara satelit bukan peristiwa 

utama atau yang sifatnya krusial, sehingga  bisa  dihilangkan  tanpa  mengganggu.  
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keutuhan plot namun ketiadaannya menimbulkan kemiskinan secara estetis 

(Chatman, 1978: 54). 22 Kernels dan 9 Satelite di antaranya: 

1. Kernels  

a. Adegan saat Lou mecuri kawat bekas untuk menghidupi dirinya. 

Kejadian tersebut sebagai latar belakang hidup Lou yang kekurangan 

ekonomi, Ia menafkahi dirinya dengan cara mencuri. 

b. Adegan saat Lou melihat kecelakaan dan bertemu dengan Jurnalis 

lepas Joe loder. Ia mulai tertarik menjadi jurnalis lepas. 

c. Adegan saat Lou mencuri sepeda untuk membeli kamera pertamanya. 

d. Adegan saat Lou merekam video pertamanya saat pembajakan mobil 

yang menghantarkannya bertemu dengan Nina, seorang direktur berita 

di stasiun swasta KWLA News 

e. Adegan saat Lou merekrut Rick sebagai seorang asisten 

f. Adegan saat Lou merekam video kedua dengan memindahkan foto 

agar mendapatan angle yang dramatis yaitu teror penembakan di Echo 

Park. 

g. Adegan saat Lou berhasil mengumpulkan semua berita yang telah Ia 

jual dan karir sebagai Jurnalis Lepas pun semakin sukses dengan Ia 

membeli mobil baru 

h. Adegan saat Lou merekam kecelakaan yang terjadi. Ia memindahkan 

korban yang sedang sekarat untuk mendapatkan angle yang bagus. 

i. Adegan saat Lou bertemu dengan Nina. Ia menjual video kepada Nina 

dan mengajaknya akan malam untuk bekerja sama 
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j. Adegan saat Joe mengajak Lou untuk bekerja sama tapi Lou 

menolaknya dengan mentah-mentah. 

k. Adegan saat Lou mulai mengalami penurunan karir sejak Ia gagal 

mendapatkan rekaman ketika terjadi peristiwa jatuhnya pesawat dan 

tidak ada korban selamat dan Ia mulai frustasi karena tidak 

mendapatkan rekaman video dari peristiwa tersebut. 

l. Adegan ketika Lou mencelakai Joe karena dianggap sebagai saingan 

dan merekamnya untuk dijadikan berita. 

m. Adegan saat terjadi perampokan di Granada Hills Ia datang sebelum 

polisi datang dan merekam pelakunya. Akan tetapi Ia 

menyembunyikan rekaman pelaku agar Ia bisa mengatur di mana dan 

kapan penangkapan pelaku untuk dijadikan berita lagi. 

n. Adegan ketika Lou bertemu Nina untuk menawarkan video yang 

membuat nina bertahan diposisinya sekarang. 

o. Adegan saat penayangan berita Granada Hils, yang berhasil membuat 

Lou menerima banyak uang. Hal tersebut membuat Lou semakin 

ambisius. 

p. Adegan saat salah seorang detektif mulai mencurigai Lou yang 

menyembunyikan rekaman pelaku perampokan Grana Hils. 

q. Adegan saat Lou mulai melacak posisi pelaku perampokan Granada 

Hils melalui rekaman yang berhasil merekam plat nomer pelaku. 

r. Mengikuti pelaku untuk mengatur kapan dan di mana Ia bisa 

melaporkan pada 911. 
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s. Pelaku dan polisi bentrok dan Rick asisten Lou tewas saat merekam, 

karena Lou sengaja agar tidak ada bukti karena Rick merupakan saksi 

kunci 

t. Lou menyerahkan video saat pelaku ditangkap dan video saat Rick 

meninggal 

u. Lou diinvestigasi oleh detektif, dengan perasaan tidak bersalah dan 

pernyataan yang meyakinkan 

v. Lou bebas dan memiliki perusahaan Video Production News. 

2. Satellite  

a. Saat lou menjual besi bekas 

b. Saat lou menonton tv (pada menit ke 10:06,240-10:48,816) 

c. Saat Lou merekam remaja wanita yang sedang diberi perawatan (pada 

menit ke 14:00,50-14:10,399) 

d. Saat Lou belajar menulis kode polisi (pada menit ke 22:38,965 - 

23:26,372) 

e. Saat Lou bersama Rick menunggu kejadian yang layak dijadikan 

berita (pada menit ke 27:30,865 - 28:24,554) 

f. Saat Lou bercerita mengenai pengalamannya pada Rick (pada menit 

ke 34:12,641 - 36:16,550) 

g. Perbincangan di mobil ([ada menit ke 39:53,094 – 40: 081,183) 

h. Ketika Lou menjelaskan pada Nina mengenai restoran Mexico (pada 

menit ke 43:35,805 – 44:16,131) 
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i. Saat Lou menanyakan pada rick mengenai catatan Traffic (pada menit 

ke 53:49,715 – 54: 42, 305) 

 

4.2.4  Plot dalam Film Nightcrawler 

Plot adalah peristiwa yang secara eksplisit ditampilkan dalam suatu teks 

(Chatman, 1978: 16). Plot, Lacey dan Gillespie memodifikasi plot Tzvetan 

Todorov menjadi lima bagian, yaitu; (1) kondisi keseimbangan dan keteraturan, 

(2) gangguan terhadap keseimbangan, (3) kesadaran terjadi gangguan, (4) upaya 

untuk memperbaiki gangguan, dan (5) terakhir pemulihan menuju keseimbangan 

(Eriyanto, 2013:47). Peneliti membagi menjadi 3 bagian plot yang ada dalam film, 

dan kemudian dari setiap bagian plot dibagi menjadi 5 bagian plot di dalamnya. 

Berikut adalah penjelasannya:  

a. Plot tertarik menjadi Jurnalis Lepas 

Struktur peristiwa Lou tertarik menjadi jurnalis lepas ketika dalam 

perjalanan pulang Lou melihat ada kecelakaan. Lou melihat seorang 

jurnalis independen yang sedang merekam kejadian tersebut. Ia kemudian 

mengikuti jurnalis independen yang sedang menegosiasikan harga kepada 

sebuah stasiun televisi. Lou mulai tertarik dengan apa yang dikerjakan 

oleh jurnalis tersebut (Joe). Ia mulai menanyakan bagaimana cara menjadi 

jurnalis independen dan bagaimana cara mendapatkan uang hingga 

menyalurkannya kepada stasiun berita. Dalam benaknya menjadi seorang 

jurnalis independen dapat menghasilkan uang yang lebih banyak dan Ia 

pun hanya perlu merekam suatu kejadian yang memakan korban dan 
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menimbulkan darah. Kemudian dilanjutkan dengan adegan saat Lou 

berada di pantai. Ia mencuri sebuah sepeda dari parkiran sepeda. Adegan 

berganti pada sebuah tempat pegadaian di mana Lou melakukan transaksi 

untuk menjual sepeda. Ia mendapatkan kamera perekam pertamanya dan 

scanner polisi, dengan begitu Ia dapat memulai karir sebagai seorang 

jurnalis lepas.  

Saat Lou merekam video pertamanya sebagai seorang jurnalis 

lepas, Ia merekam kejadian pembajakan mobil pria paruh baya bermuka 

oriental. Pria tersebut sedang membeli obat untuk istrinya yang sedang 

sakit. Karena peristiwa tersebut, Lou bertemu dengan Nina, seorang 

direktur berita di televisi swasta KWLA News. Mereka memiliki kesamaan 

ambisi dalam meraih karirnya. Lou bertemu dengan Rick yang kemudian 

menjadi asistennya. Rick merupakan seorang lulus SMA yang belum 

memiliki pengalaman menjadi seorang jurnalis. Terlihat dalam sebuah 

adegan di mana Rick menghadapi Lou untuk interview dan membuat Lou 

melewatkan pengambilan video pada suatu peristiwa untuk dijadikan 

berita.  

Saat terjadi teror penembakan di salah satu kawasan, Lou nekat 

menerobos rumah korban. Padahal, itu merupakan daerah terlarang karena 

sudah ada garis polisi. Kemudian Ia memindahkan foto-foto agar terlihat 

dramatis dan merekam secara diam-diam korban yang sedang dimintai 

keterangan oleh polisi dalam peristiwa tersebut. Frank, seorang editor di 

KWLA News tidak menyetujui karena seharusnya Lou mendapatkan izin 
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dari pemilik rumah bukan menerobos rumahnya yang saat itu menjadi 

TKP. Secara tersirat, terlihat ambisi Lou sebagai seorang Jurnalis 

independen yang melakukan segala cara untuk mendapat rekaman yang 

bagus untuk dijual. Peristiwa yang diceritakan dalam film ini 

dikonstruksikan oleh sang sutradara seolah-olah kronologis dari setiap 

peristiwa berpihak pada sang karakter utama, Lou Bloom.  

 
 

Gambar 4.1  
Lou melihat kecelakaan sampai bertemu dengan Nina untuk pertama kali 
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Gambar 4.2 
Lou membuat Nina terkesan akan tetapi Frank tidak menyukainya 

 
 

Tabel 4.1 Plot 
Tertarik menjadi Jurnalis Lepas 

 
 

Kondisi kesimbangan 
dan keteraturan  

Gangguan terhadap 
keseimbangan  

Kesadaran terjadi 
gangguan 

Upaya untuk 
memperbaiki 
gangguan  

Pemulihan 
menuju 
keseimbangan  

Lou saat mengemudi 
mobil untuk pulang dan 
istirahat. 
  

Ia melihat kecelakaan 
yang terjadi di jalan 
dan melhat jurnalis 
lepas yang sedang 
merekam kejadian 
tersebut. Dan 
menanyakan 
mengenai 
lowongan,malah 
ditolak mentah-
mentah, kemudian Ia 
mencuri sepeda untuk 
memulai sendiri karir 
sebagai jurnalis lepas. 

Saat lou 
melewatkan 
kejadian yang Ia 
rekam karena Rick 
memberi arah jalan 
yang salah. 

Saat ada teror 
penembakan di Echo 
Park Lou nekat 
menerobos rumah 
dan merekam suasana 
rumah dan merekam 
korban dari balik 
jendela  

Dari rekaman 
yang terjadi di 
Echo Park Lou 
mendapatkan 
pujian dari Nina, 
dan alur cerita 
membawa Lou 
dengan 
mengumpulkan 
semua rekaman 
yang telah Ia 
dapatkan dan 
membeli mobil 
baru. 
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b. Plot saat Lou menapaki karir sebagai jurnalis lepas yang berkembang 

Struktur peristiwa saat Lou menapaki karir sebagai jurnalis lepas 

yang semakin sukses. Akan tetapi jalan yang ditempuh membuat hati dan 

nuraninya dikesampingkan karena ambisinya. Ia menghalalkan segala cara 

untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Salah satunya ketika Lou 

akan merekam suatu kejadian kecelakaan Ia menyeret korban yang 

tergeletak untuk mendapatkan angle yang bagus. Padahal Ia bisa saja 

menyelamatkan korban kecelakaan tersebut. Namun, dengan tidak ada rasa 

bersalah Ia malah tersenyum puas ketika sudah mendapatkan rekaman 

yang bagus untuk dijual. Ia bertemu Nina untuk menjual rekaman yang 

baru saja Ia dapatkan, menurut Lou bingkai yang tepat tidak hanya 

menarik pandangan mata akan tetapi menimbulkan efek tertentu. Karena 

efek yang ditimbulkan dalam framing sangat memberikan pengaruh yang 

luar biasa untuk masyarakat. 

Dalam suatu adegan, Nina memperhatikan bahwa baju Lou terlihat 

ada percikan darah. Dengan tenang Lou mengelaknya, kemudian Ia malah 

mengajak Nina untuk makan malam di sebuah restoran Mexico untuk 

mendapatkan keuntungan dari Nina. Cerita selanjutnya ketika pertemuan 

Lou dan Nina di sebuah restoran Mexico, ternyata maksud Lou mengajak 

Nina untuk bekerja sama perihal karirnya masing-masing. Dengan karakter 

Lou Bloom yang diperankan Oleh Jake Gyllenhal sangat manipulatif, 

membuat Nina tertarik untuk bekerja sama, karena tidak dipungkiri berita 
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yang diberikan oleh Lou berpotensi menaikan nilai jual rating dari KWLA 

News. 

 
Gambar 4.3 

Saat Lou Menyeret Korban 
 

 
Gambar 4.4 

Pertemuan Lou dan Nina untuk Bekerja Sama 
 

Tabel 4.2 Plot  
Lou menapaki karir sebagai Jurnalis Lepas 

 
Kondisi kesimbangan 
dan keteraturan  

Gangguan terhadap 
keseimbangan  

Kesadaran terjadi 
gangguan 

Upaya untuk 
memperbaiki 
gangguan  

Pemulihan 
menuju 
keseimbangan  

Lou mendapatkan 
rekaman dengan angle 
yang bagus saat 
kecelakaan mobil terjadi. 

Nina melihat bercak 
darah di baju Lou, 
membuatnya curiga. 

Ketika Lou merasa 
Nina sudah mulai 
curiga Ia, 
mengganti topic 
pembicaraan 
dengan, membahas 
framing berita 
yang Ia hasilkan 

Lou mengajak Nina 
untuk makan malam 
di restaurant Mexico, 
untuk menjalin kerja 
sama. 

Lou membuat 
penawaran agar 
karir Nina sebagai 
direktur berita di 
KWLA News 
bertahan, dan Lou 
meminta 
posisinya lebih 
diakui karena Ia 
ingin membuat 
perusahaan 
penyalur video 
profesional. 
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c. Plot ambisi Lou Bloom 

Peristiwa selanjutnya yang dinarasikan ketika Lou melewatkan 

kejadian penting pada sebuah kecelakaan pesawat dengan tidak adanya 

korban selamat. Hal tersebut dikarenakan kesalahan Rick yang salah 

membaca arah jalan. Joe, sebagai saingan Lou malah mendapatkan 

rekaman eksklusif, Nina pun merasa kecewa karena Lou tidak menepati 

janjinya. Lou pun merasa frustasi, inilah alasan yang membuat mengapa 

Lou menjadi gelap mata dalam melakukan aksinya. Ia melakukan segala 

cara agar apa yang didapatnya tidak hilang begitu saja, Ia tega mencelakai 

Joe seorang jurnalis lepas yang menjadi saingannya. Adegan pun berganti 

saat Lou dan Rick tiba-tiba mendapat sinyal dari scanner polisi ada 

perampokan di kawasan elit Granada Hils, beruntungnya Ia datang 

sebelum polisi datang dan melihat pelakunya kabur. Mereka sempat 

merekamnya namun tidak melaporkan pada pihak kepolisian atau 

menolong korban di TKP. Lou hanya sibuk merekam seisi rumah untuk 

mendapat rekaman yang eksklusif.  

Setelah Ia mendapatkan berita yang bagus Ia segera pergi dan 

memotong bagian rekaman saat gambar pelaku keluar dari rumah dan 

gambar plat mobil pelaku. Hal tersebut bertujuan agar Ia bisa 

merencanakan kapan dan bagaimana alur penangkapan si pelaku 

perampokan dan pembunuhan tersebut. Setelah sukses dengan rencana 

Lou, Nina terpukau dengan hasil kerja Lou yang sangat brilliant. Akan 

tetapi karena pemberitaan mengenai Granada Hils membuat geger, muncul 
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kecurigaan dari Detektif Frontieri yang tertuju pada Lou. Ia curiga 

mengapa Lou berada di TKP dan bisa mendapatkan rekaman sedetail itu 

sebelum polisi datang. Lou pun memberikan salinan rekaman perisitiwa di 

Granada Hils yang sudah Ia siapkan sebelumnya.  

Kemudian peristiwa berlanjut saat Lou mencari keberadaan pelaku 

dan mengikutinya untuk dilaporkan pada polisi. Terjadi baku tembak 

hingga kejar-kejaran antara pelaku dan polisi. Rick, asisten Lou tewas 

karena tertembak oleh senapan si pelaku yang sedang berusaha untuk 

keluar setelah peristiwa tergulingnya mobil pelaku. Namun, di balik itu 

ternyata Lou merupakan dalang atas kematian Rick. Lou sengaja ingin 

menghilangkan saksi karena Rick mengetahui rencana jahat Lou. Akhirnya 

Lou mendapatkan lagi Video ekslusif tersebut dan memberikannya kepada 

Nina dengan Harga yang tinggi. Kemudian, semakin berkembangnya 

berita perampokan di Granada Hils ternyata ada fakta terungkap bahwa 

perampokan tersebut bukan perampokan biasa melainkan perampokan 

narkoba.  

Detektif frontieri yang sudah mencurigai Lou dari awal merasa 

bahwa Lou sudah merencanakan kajadian seperti ini dengan sengaja. Akan 

tetapi Lou dapat mengatasi dan meyakinkan bahwa Ia hanya melakukan 

pekerjaannya sebagai jurnalis independen. Singkat cerita, Ia bebas dari 

tudingan detektif Frontieri dalam kasus perampokan Granada Hills. Pada 

adegan akhir cerita, Lou tetap menjadi jurnalis independen yang sukses, 
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bahkan Ia berhasil mendirikan sebuah perusahaan penyalur video berita 

(Video Production News) dan telah merekrut tiga karyawan magang. 

 
Gambar 4.5 

Ambisi Lou Semakin Menjadi untuk Menjadi Seorang Jurnalis 
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Gambar 4.6 

Detik-detik Ahkir Cerita Film 
 

Tabel 4.3  
Plot Ambisi Lou 

 
Kondisi kesimbangan 
dan keteraturan  

Gangguan terhadap 
keseimbangan  

Kesadaran terjadi 
gangguan 

Upaya untuk 
memperbaiki gangguan  

Pemulihan menuju 
keseimbangan  

Lou mendapatkan 
rekaman eksklusif 
perampokan di Granada 
Hils 

Detektif frontieri 
yang mecurigai Lou 
dan mendatangi 
apartemen Lou untuk 
mendapatkan copy 
an rekaman. 

Saat Lou 
mendapatkan 
eksklusif video 
bentroknya polisi 
dan tersangka 
perampokan, dan 
berita menjadi 
semakin besar 
detektif frontier 
menginterogasi 
Lou. 

Lou mengelak dengan 
santai saat diinterogasi, 
karena Ia tidak merasa 
bersalah, Ia 
beranggapan melakukan 
pekerjaannya dengan 
seprofesional mungkin, 
dan Lou pun bebas. 

Lou berhasil 
mendirikan sebuah 
perusahaan yang 
bernama Video 
Production News 
dengan menyambut 
para pegawai yang 
magang. 

 
 

4.2.5 Analisis Waktu 

Sebuah narasi termasuk teks berita, tidak akan mungkin memindahkan 

waktu yang sesungguhnya (dalam realitas dunia nyata) ke dalam teks. peristiwa 
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nyata berlangsung tahunan atau puluhan tahun kemungkinan hanya disajikan 

beberapa jam saja dalam tayangan televisi atau surat kabar (Chatman, 1978: 24). 

Ada tiga aspek penting dalam menganalisis waktu yaitu order, frekuensi dan 

durasi. Dibawah ini adalah tabel untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

analisis dalam film Nightcrawler tabel ini memperlihatkan perbedaan keseluruhan 

cerita dan alur cerita, nantinya akan diketahui peristiwa mana yang akan 

ditonjolkan lebih dahulu oleh sang Director.  

Tabel 4.4  
Komprasi Cerita dan Alur Cerita 

 Film Nightcrawler 
 

Story (cerita) Alur Cerita 

1) Lou sedang mencuri besi pembatas rel kereta 
api,dan dipergoki oleh seorang polisi yang sedang 
berpatroli. 

4) Dijalan pulang Lou melihat kejadian kecelakaan 
dan melihat jurnalis lepas yang sedang merekam 
kejadian tersebut untuk dijual. 

2) Lou merampok jam tangan polisi itu. 7) Rekaman pertama Lou yaitu saat pembajakan 
mobil pada warga Asia paruh baya di daerah Hancock 
Park. 

3) Lou bertemu dengan penadah besi untuk 
menjualnya. 

9) Lou bertemu Nina Russo selaku direktur bagian 
berita. 

4) Dijalan pulang Lou melihat kejadian kecelakaan 
dan melihat jurnalis lepas yang sedang merekam 
kejadian tersebut untuk dijual. 

14) Lou bertemu dengan Rick yang akan direkrut 
menjadi asisten. 

5) Lou mengikuti dan mulai tertarik menjadi seorang 
jurnalis lepas. 

19) Terjadi terror penembakan di Echo Park, Lou 
menerobos TKP dan merekam dengan angle yang 
dramatis. 

6) Hari berganti Lou akhirnya nekat mencuri sepeda 
untuk membeli kamera perekam dan scanner polisi, 
dan memulai karirnya menjadi seorang jurnalis lepas. 

26) Lou mendapat sinyal kecelakan yang 
menewaskan seorang lelaki. 

7) Rekaman pertama Lou yaitu saat pembajakan 
mobil pada warga Asia paruh baya di daerah Hancock 
Park. 

27) Lou mulai merekam kejadian tersebut dan 
menyeret korban untuk mendapatkan angle yang 
bagus. 

8) Dari rekaman itu, Ia menjualnya pada stasiun 
Swasta KWLA News. 

30) Lou mengajak Nina makan malam untuk 
mengajak Nina bekerjasama 

9) Lou bertemu Nina Russo selaku direktur bagian 
berita. 

34) Lou memanipulasi dan menjanjikan kinerja yang 
baik untuk mempertahankan posisi Nina dan Nina 
pun menyetujui untuk bekerja sama. 
 

10) Lou menonton berita hasil rekaman di tv dan 
menyimpannya dalam sebuah folder. 
11) Lou mempelajari kode polisi untuk kejadian 
sekitar Los Angeles. 
 

41) Lou merasa frustasi karena kinerjanya yang 
memburuk. 
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12) Lou menghabiskan harinya dengan menonton tv 
dan menyetrika baju. 

45) Lou merekam kecelakaan yang dialami Lou dan 
membuat saingannya berkurang. 

13) Lou bertemu dengan Rick. 47) Lou datang sebelum polisi datang dan merekam 
pelaku yang keluar dari rumah. 

14) Lou menyebutkan bahwa Ia baru kehilangan 
asistennya padahal Ia belum pernah mempunyai 
asisten sebelumnya Ia pun merekrut rick sebagai 
asistennya. 

48) Lou masuk kerumah dan merekam setiap sudut 
ruangan dengan detail. 

15) Lou mulai mengajari Rick kode polisi. 50) Lou berhenti dan memotong rekaman ketika 
pelaku keluar dari rumah dan menyembunyikannya. 

16) Lou dan Rick menerima sinyal kebakaran dan 
menuju ke tempat kejadian 

52) Nina terkesima dengan hasil kerja Lou. 

17) Akan tetapi Lou dan Rick Melewatkan kejadian 
kebakaran tesebut karena Rick meberikan arahan 
yang salah. 

59) Keesokan harinya Lou berkenalan dengan setiap 
crew dan pembawa berita, dan memperkenalkan 
perusahaan Video Production News. 

18) Lou menegur Rick yang lalai. 61) Keesokan harinya Lou didatangi oleh dua orang 
detektif, detektif Frontieri dan detektif Lieberman. 

19) Terjadi terror penembakan di Echo Park, Lou 
menerobos TKP dan merekam dengan angle yang 
dramatis. 

66) Lou bertemu dengan Rick dan menceritakan 
rencana untuk mengatur kapan dan di mana Ia bisa 
merekam penangkapan pelaku perampokan Granada 
Hills 

20) Lou menemui Nina, menyerahkan rekaman. 73) Rick dan Lou mulai merekam dan dua orang 
polisi mulai datang dan diikuti oleh dua orang polisi 
lainnya. 

21) Frank editor KWLA News tidak menyutujui cara 
Lou yang menerobos TKP tanpa ijin. 

77) Lou mengampiri mobil pelaku dan melihat pelaku 
yang masih sadar, menyuruh Rick untuk merekam. 

22) Lou berdiskusi mengenai fokus pada objek. 78) Saat Rick merekam ternyata pelaku menembak 
Rick. 

23) Lou menonton berita di televisi mengenai 
rekaman yang Ia buat.  

82) Lou datang ke kantor KWLA News disambut 
oleh pembawa acara dan Ia terlihat sangat senang. 

24) Lou menyimpan semua rekaman yang Ia rekam. 86) Frank datang dan memberikan informasi baru 
bahwa perampokan di Granada Hills bukan 
perampokan biasa melaikan perampokan Narkoba. 

25) Setelah Lou merekam banyak kejadian, Ia 
membeli mobil baru 

88) Lou akhirnya diinterogasi oleh detektif Frontieri 
dan mengelak semua tuduhan, lou menyebut apa yang 
dilakukannya sebagai profesionalisme dalam 
pekerjaan. 

26) Lou mendapat sinyal kecelakan yang 
menewaskan seorang lelaki. 

 

27) Lou mulai merekam kejadian tersebut dan 
menyeret korban untuk mendapatkan angle yang 
bagus. 
28) Lou menemui Nina untuk menyerakan rekaman 
mengenai kecelakaan tersebut. 

 

29) Nina memergoki cipratan darah yang ada di baju 
Lou, tetapi Lou mengelak. 

 

30) Lou mengajak Nina makan malam untuk 
mengajak Nina bekerjasama 

 

31) Diluar kantor KWLA News Lou bertemu dengan 
Jo yang menawarkan kerja sama tetapi Lou 
menolaknya mentah-mentah. 

 

32) Akhirnya Lou bertemu dengan Nina dan 
mengajak Nina untuk menjadi Partner dan 
menjelaskan bahwa Ia ingin menjadi pemilik stasiun 
tv. 
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33) Nina merasa terancam karena bulan depan 
merupakan penentuan posisinya dan harus menaikan 
rating. 

 

34) Lou memanipulasi dan menjanjikan kinerja yang 
baik untuk mempertahankan posisi Nina dan Nina 
pun menyetujui untuk bekerja sama. 

 

35) Lou sedang dalam perjalanan menuju tkp dan 
menguji Rick mengenai catatan lalu lintas di LA. 

 

36) Rick meminta kenaikan gaji yang Ia minta karena 
sudah dua bulan bekerjatetapi Lou menolaknya, 
dengan alasan keadaan ekonomi yang tidak 
memungkinkan. 

 

37) Lou dan Rick mendapatkan sinyal/laporan 
mengenai pesawat jatuh dan langusng menuju TKP. 

 

38) Akan tetapi mereka terlambat dan tidak mendapat 
video rekaman sebaliknya saingan Lou Joe 
mendapatkan rekaman video ekslusif. 

 

39) Lou menemui Nina yang marah besar karena Lou 
tidak mendapat rekaman video kecelakaan pesawat. 

 

40) Lou hanya memberikan rekaman Video mengenai 
berita kecelakaan mobil dan penusukan di Korona. 

 

41) Lou merasa frustasi karena kinerjanya yang 
memburuk. 

 

42) Lou merusak mobil Joe karena Dianggap saingan.  

43) Lou mendumel dalam mobil dan Rick dijadikan 
sasaran kekesalannya. 

 

44) Lou mendapatkan sinyal kecelakaan dan ternyata 
itu adalah Joe. 

 

45) Lou merekam kecelakaan yang dialami Joe dan 
membuat saingannya berkurang. 

 

46) Setelah itu Lou mendapatkan sinyal mengenai 
perampokan di kawasan elit Granada Hills. 

 

47) Lou datang sebelum polisi dan merekam pelaku 
yang keluar dari rumah di Granada Hills. 

 

48) Lou masuk kerumah dan merekam setiap sudut 
ruangan dengan detail. 

 

49) Rick datang karena takut polisi datang mereka 
pun bergegas untuk pergi. 

 

50) Lou berhenti dan memotong rekaman ketika 
pelaku keluar dari rumah dan menyembunyikannya. 

 

51) Lou menemui Nina yang sudah lama menunggu 
Lou, menyerahkan rekaman video rumah di Granada 
Hils. 

 

52) Nina terkesima dengan hasil kerja Lou.  

53) Frank terlihat tidak setuju karena tkp belum 
diidentifikasi. 

 

54) Tetapi Nina sangat ingin menayangkan kejadian 
ini dan akhirnya Wajah dan alamat tidak dijelaskan 
secara spesifik agar terhindar dari pelanggaran 
hukum. 

 

55) Nina Menegosiasikan harga, Lou menawarkan 
50.000 ribu dolar, dan memberikan penawaran 
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terakhir 15.000 ribu dolar. 
56) Dan jika Nina menolak Ia akan menjualnya ada 
stasiun berita yang lain. 
57) Akhirnya Nina menyerah, karena Lou menilai 
rekaman yang Ia berikan setimpal dengan nilai berita 
yang akan berkelanjutan. 

 

58) Lou meminta akses yang lebih mudah dengan 
mengenalkannya dengan setiap crew KWLA News. 

 

59) Keesokan harinya Lou berkenalan dengan setiap 
crew dan pembawa berita, dan memperkenalkan 
perusahaan Video Production News. 

 

60) Pemberitaan perampokan pun diberi judul Horror 
House.  

 

61) Keesokan harinya Lou didatangi oleh dua orang 
detektif, detektif Frontieri dan detektif Lieberman. 

 

62) Lou menceritakan bahwa Ia hanya melihat pelaku 
secara sekilas. 

 

63) Ia mengelak mempunya rekaman wajah pelaku 
dan detektif meminta salinan rekaman yang dimiliki 
Lou. 

 

64) Lou memberikan salinan yang sudah Ia potong.  

65) setelah detektif pergi Lou mencari tahu mengenai 
pelaku melalui wajah dan plat nomor mobil yang Ia 
rekam. 

 

66) Lou bertemu dengan Rick dan menceritakan 
rencana untuk mengatur kapan dan di mana Ia bisa 
merekam penangkapan pelaku perampokan Granada 
Hills. 

 

67) Rick meminta keuntungan dibagi dua karena Dia 
adalah satu-satunya saksi kunci. 

 

68) Lou mengikuti pelaku dan akhirnya pelaku keluar 
dari rumahnya. 

 

69) Pelaku akhirnya pergi ke tempat makan 
Chinatown Express, Lou pun menelepon 911 untuk 
melaporkan keberadaan pelaku. 

 

70) Terdengar suara dari scanner polisis mengenai 
keberadaan pelaku yang baru saja Lou laporkan. 

 

71) Lou mulai memberikan pengarahan pada Rick 
mengenai pengambilan video,Rick menolak dengan 
alas an keselamatan. 

 

72) Lou memastikan bahwa lebih berbahaya di dalam 
mobil akhirnya Rick pun menyetujuinya, karena Lou 
mengancamnya 

 

73) Rick dan Lou mulai merekam dan dua orang 
polisi mulai datang dan diikuti oleh dua orang polisi 
lainnya. 

 

74) Pelaku mulai curiga dan terjadilah baku tembak, 
satu pelaku kabur dan terjadilah kejar-kejaran polisi 
dan tersangka. 

 

75) Rick merekam dalam mobil peristiwa pengejaran 
polisi. 

 

76) Mobil pelaku dan polisi terguling.  
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77) Lou mengampiri mobil pelaku dan melihat pelaku 
yang masih sadar, menyuruh Rick untuk merekam. 

 

78) Saat Rick merekam ternyata pelaku menembak 
Rick. 

 

79) Lou merekam kejadian penembakan rick.  

80) Pelaku keluar dari mobil dan polisi pun datang 
menembak seketika pelaku. 

 

81) Rick yang masih sadar menyebut Lou yang 
ambisius dan gila. 

 

82) Lou datang ke kantor KWLA News disambut 
oleh pembawa acara dan Ia terlihat sangat senang. 

 

83) Lou menemui Nina dan menonton rekaman 
kejadian penangkapan pelaku, Nina memuji hasil 
rekaman Lou dengan sangat puas, meminta lou 
menyebutkan harga. 

 

84) Detektif Frontieri datang meminta semua salinan 
video. 

 

85) Nina menolak karena itu adalah property 
perusahaan yang dibeli dari jurnalis lepas. 

 

86) Frank datang dan memberikan informasi baru 
bahwa perampokan di Granada Hills bukan 
perampokan biasa melaikan perampokan Narkoba. 

 

87) Akan tetapi Nina menolak untuk memberitakan 
karena mengurangi esensi berita. 

 

88) Lou akhirnya diinterogasi oleh detektif Frontieri 
dan mengelak semua tuduhan, lou menyebut apa yang 
dilakukannya sebagai profesionalisme dalam 
pekerjaan. 

 

89) Lou keluar dari kantor polisi.  

90) Lou memberikan selamat karyawan magang di 
perusahaan Video production News. 

 

 

1) Urutan  

Urutan cerita (order) adalah rangkaian peristiwa satu dengan 

peristiwa yang lain sehingga membentuk narasi. Pertama, urutan cerita 

(story order). Dalam cerita (story), urutan bersifat kronologis. Cerita 

adalah peristiwa sesungguhnya dan bersifat kronologis. Kedua, urutan plot 

(plot order). Dalam urutan plot, rangkaian peristiwa bisa bersifat 

kronologis atau bisa juga tidak kronologis. Penulis cerita bisa masuk ke 

peristiwa saat ini dan peristiwa sebelumnya dapat disajikan dalam bentuk 

repository.unisba.ac.id



101 

 

kilas balik (flashback). Ketiga, Urutan teks (screen order), sama seperti 

urutan plot, dalam teks atau screen, urutan adegan bisa berupa kronologis 

bisa juga tidak (Eriyanto, 2013: 31). Dari urutan cerita Film Nightcrawler 

bersifat kronologis, yakni rentetan peristiwa yang terlihat dalam 

pembukaan adegan, ketika Lou Bloom sedang mencuri kawat untuk 

menghidupi kebutuhannya dilanjutkan ketika Lou melihat kejadian 

kecelakaan saat akan pulang. Ia tertarik dengan pekerjaan seorang jurnalis 

lepas yang sedang meliput kejadian di TKP dan mulai bertanya mengenai 

profesi tersebut.  

Adegan berganti saat Lou sedang bersantai di pantai lalu Ia melihat 

sepeda dan tiba-tiba adegan berganti lagi saat sepeda sedang Ia gadaikan 

untuk mendapatkan kamera perekam dan scanner polisi untuk memulai 

karirnya sebagai seorang Jurnalis lepas. Dari peristiwa tersebut alur maju 

secara kronologis sampai ke bagian akhir, jadi tidak ada flashback, dalam 

urutan plot yang dimulai dari dialog no. 4 dalam tabel di atas. Maju ke 

sebuah adegan di mana Lou dirintis sebagai seorang Jurnalis lepas dan 

sampai Ia menuju sukses menjadi seorang distributor video berita yang 

terus berkembang. Terjadi konflik terjadi ketika Lou mulai frustasi 

mengenai kejadian yang Ia lewatkan sebagai berita besar, Ia tega 

mencelakai saingannya Joe. Sampai ketika terjadi peristiwa heboh 

mengenai perampokan di kawasan elit Granada Hills yang kontroversial 

dengan nilai jual video yang tinggi, Ia melakukan perencanaan mengenai 

‘di mana dan kapan’ sang pelaku dapat ditangkap. Disitulah timbul 
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kecurigaan seorang detektif (etektif Frontieri) yang meneliti kasus ini, Lou 

menyusun sebuah alibi untuk dan memanipulasi cerita. Akhir adegan, Lou 

berkeliaran bebas dan bertahan sebagai jurnalis lepas, bahkan Ia berhasil 

mendirikan perusahaan penyalur video berita (Video Production House) 

2) Frekuensi  

Frekuensi mengacu kepada berapa kali suatu peristiwa yang sama 

ditampilkan. Dalam cerita (order), kategori frekuensi pasti tidak ada 

karena peristiwa dalam kondisi nyata dan hanya terjadi satu kali (tidak 

mungkin diulang). Tetapi dalam plot atau teks (Screen), mungkin saja 

perisitiwa ditampilkan beberapa kali. Dalam frekuensi terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu frekuensi plot dan frekuensi teks. Frekuensi plot ini merujuk 

kepada berapa kali suatu peristiwa ditampilkan dalam plot. Suatu peristiwa 

ditampilkan berulang-ulang untuk menekankan makna tertentu dalam 

narasi. Sedangkan frekuensi teks ini merujuk kepada berapa kali suatu 

adegan ditampilkan dalam keseluruhan narasi (Eriyanto, 2013: 35).  

Dalam film Nightcrawler frekuensi plot terdapat pada peristiwa 

saat Lou menunggu sinyal dari scanner polisi mengenai peristiwa disekitar 

Los Angeles, terutama peristiwa berdarah dan memakan korban. Lou 

merekam kejadian yang bisa dijadikan berita selanjutnya Ia bertemu 

dengan Nina untuk menyerahkan video rekaman. Sedangkan untuk bagian 

frekuensi teks dalam Film Nightcrawler tidak ditemukan adanya adegan 

yang diulang atau diputar. Berikut peneliti lampirkan gambar yang 

mewakilinya.  
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Gambar 4.7 

Saat Lou Menunggu Sinyal dari Scanner Polisi 
 

 
Gambar 4.8 

Saat Lou Merekam Perisiwa Berdarah yang Akan Dijual pada Nina 
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Gambar 4.9 

Lou Bertemu dengan Nina untuk Menyerahkan Rekaman 
 

3) Durasi  

Durasi adalah waktu dari peristiwa. Pertama, durasi cerita (story 

duration). Ini merujuk kepada keseluruhan waktu dari suatu peristiwa dari 

awal hingga akhir. Durasi dari cerita ini bisa bulan, tahun, bahkan dalam 

ratusan tahun tergantung dari peristiwa. Kedua, durasi plot (plot duration). 

Ini merujuk kepada waktu keseluruhan dari alur (plot) suatu narasi. Durasi 

plot umumnya lebih pendek dibandingkan dengan durasi cerita. Hal ini 

karena pembuat cerita kerap mengambil bagian waktu tertentu dari suatu 

cerita untuk ditonjolkan kepada khalayak. Ketiga, durasi teks. ini merujuk 

kepada waktu dari suatu teks. misalnya, sebuah film berdurasi 2 jam. Atau 
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sebuah berita televisi mengambil durasi 15 menit, dan seterusnya 

(Eriyanto, 2013: 25).  

Dalam film karya Dan Gilroy ini menampilkan durasi cerita yang 

tidak jelas, karena Gilroy membuat alur waktu yang tidak pasti akan tetapi 

masih ditahun yang sama atau tidak berganti tahun. Durasi plot dalam film 

ini terjadi ditahun yang sama, dimulai ketika tertarik terhadap profesi 

jurnalis lepas hingga Lou diinterogasi oleh detektif Frontieri. Sedangkan 

screen duration dalam film ini adalah 117 menit. 

 

4.3  Existent dalam Film Nightcrawler 

 Existent merujuk pada character dan setting yang berfungsi menjaga 

eksistensi keutuhan narasi. Seymour mengatakan character akan memiliki 

“traits”  atau diartikan sebagai sifat, ciri, dan pembawaan yang nantinya didukung 

oleh setting sebagai fungsi penunjuk karakter (Chatman, 1978:126). Bagian ini 

tentu saja penting dan tidak bisa dihilangkan, berikut adalah penjelasannya. 

 
4.3.1  Karakter dalam Film Nightcrawler 

Dalam menganalisis karakter pada Film Nightcrawler, peneliti 

menggunakan teori dari Algirdas Greimas Analisis karakter model Algirdas 

Greimas terdiri dari subjek, objek, pengirim, penerima, pendukung, dan 

penghalang (Eriyanto, 2013:96). Subjek merupakan peran utama yang 

mengarahkan jalannya sebuah cerita sedangkan objek merupakan tujuan yang 

ingin dicapai oleh subjek. Lain halnya dengan pengirim yang berperan sebagai 

penentu arah dan umumnya tidak bertindak secara langsung. Pembawa nilai dari 
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pengirim disebut dengan sebagai penerima. Selanjutnya, pendukung akan 

berfungsi mendukung subjek dalam usaha mencapai objek. Terakhir, karakter 

penghalang yang menghambat subjek mencapai tujuan. Penyajian karakter akan 

memperlihatkan bagaimana watak yang ditampilkan oleh karakter dalam film ini 

untuk menghasilkan kecenderungan sifat tertentu. Berikut tabel yang akan 

menjelaskan:  

Tabel 4.5 
Pembedahan Watak Karakter 

 
Adegan Objek  Subjek  Pengir

im  
Penerima  Pendukung  Penghalang  Watak  

Lou sedang 
mencuri besi 
pembatas rel 
kereta 
api,dan 
dipergoki 
oleh seorang 
polisi yang 
sedang 
berpatroli. 

Untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
hidup karena Ia 
seorang 
pengangguran 

Lou  Lou  Polisi  Tukang Besi 
yang membeli 
besi curian 
dari Lou 
padahal Ia tahu 
itu barang 
curian 

Polisi  Ambius 

Dijalan 
pulang Lou 
melihat 
kejadian 
kecelakaan 
dan melihat 
jurnalis 
lepas yang 
sedang 
merekam 
kejadian 
tersebut 
untuk dijual, 
Ia mengikuti 
dan mulai 
tertarik 
mengenai 
kejadian 
tersebut. 
Akhirnya 
nekat 
mencuri 
sepeda  

Untuk membeli 
kamera 
perekam dan 
scanner polisi 

Lou  Lou  Penadah 
barang  

Pemilik sepeda 
yang lalai 

- Cerdik dan 

cepat 

tanggap 

Rekaman 
pertama Lou 

Dijual untuk 
mendapatkan 

Lou  Lou  KWLA News Nina yang 
terpukau 

Frank Pekerja 
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yaitu saat 
pembajakan 
mobil pada 
warga Asia 
paruh baya 
di daerah 
Hancock 
Park 

uang denganAngle 
Lou yang 
dekat dengan 
korban 

Keras 

Lou 
mempelajari 
kode polisi 
untuk 
mengetahui 
kejadian 
sekitar Los 
Angeles 

Untuk 
mendapatkan 
sinyal kejadian 
perkara 

Lou  Lou  KWLA News  Nina 
menyukai Lou 
yang cepat 
belajar 

- Ulet  

Lou mulai 
mengajari 
Rick kode 
polisi 

Agar kinerja 
Rick meningkat 

Lou  Lou  Rick  Scanner polisi 
sebagai alat 
komunikasi 
antar polisi  

- Cerdik dan 

disiplin 

Terjadi 
terror 
penembakan 
di Echo 
Park, Lou 
menerobos 
TKP  

Untuk 
mendapatkan 
angle yang 
bagus  

Lou  Lou  KWLA News Nina yang 
menyukai 
pengambilan 
Video Lou 
yang Dramatis 
dan dijadikab 
berita 

Polisi  Ulet  

Lou 
mendapat 
sinyal 
kecelakan 
yang 
menewaskan 
seorang 
lelaki. 
Lou mulai 
merekam 
kejadian 
tersebut dan 
menyeret 
korban  

Untuk 
mendapatkan 
angle yang 
bagus 

Lou  Lou  KWLA News Nina yang 
menyukai cara 
kerja Lou 

- Sosiopat  

Akhirnya 
Lou bertemu 
dengan Nina 
dan 
mengajak 
Nina makan 
malam  

Bekerja sama 
dengan nina 

Lou  Lou  Nina  - - Manipulatif  

Lou merasa 
frustasi 
karena 
kinerjanya 
yang 
memburuk. 
Kemudian 

Menyingkirkan 
saingan 

Lou  Lou  Joe  Rick asisten 
Lou 

- Sosiopat  
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merusak 
mobil Joe 
karena 
Dianggap 
saingan 
Setelah itu 
Lou 
mendapatka
n sinyal 
mengenai 
perampokan 
di kawasan 
elit Granada 
Hills. Lou 
datang 
sebelum 
polisi datang 
dan 
merekam 
pelaku yang 
keluar dari 
rumah 

Mendapatkan 
video secara 
ekslusif 

Lou  Lou  KWLA News  Rick asisten 
Lou 

- Ambisius 

Lou 
memotong 
bagian saat 
pelaku pergi 
dari rumah 

Agar 
menghilangkan 
bukti  

Lou  Lou  Lou  Rick asisten 
Lou 

Detektif/poli
si  

Ambisius  

Lou 
menemui 
Nina 
menyerahka
n rekaman 
video rumah 
di Granada 
Hils 

Mendapatkan 
uang dan 
mendapatkan 
akses dengan 
orang-orang 
penting di 
stasiun tv  

Lou  Lou  KWLA News Linda  Frank  Cerdik  

Nina 
Menegosiasi
kan harga, 
karena terlau 
mahal 

Mencapai 
kesepakatan 
harga 

Lou  Lou  KWLA News - Nina  Cerdik  

Lou 
mengikuti 
perampok  

Menjebak 
pelaku agar Ia 
mendapatkan 
video ekslusif 
mengenai 
pangkapan 
pelaku 
perampokan di 
Granada Hills 

Lou  Lou  Polisi  Rick Asisten 
Lou 

- Ambisius 

Polisi datang 
setelah 
mendapat 
laporan 
telepon 
kejahatan 

Untuk 
menangkap 
perampok  

Polisi  Lou  Perampok  Lou 
menelepon 
polisi 

- Cepat 

tanggap  
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Dan terjadi 
baku tembak 

Lou 
mengampiri 
mobil 
pelaku dan 
melihat 
pelaku yang 
masih sadar, 
menyuruh 
Rick untuk 
merekam 

Membunuh 
Rick untuk 
menghilangkan 
bukti 

Lou  Lou  Rick  Perampok 
yang merasa 
terancam 

- Sosiopat  

Frank 
datang dan 
memberikan 
informasi 
baru bahwa 
perampokan 
di Granada 
Hills bukan 
perampokan 
biasa 
melaikan 
perampokan 
Narkoba. 
 

Memberikan 
informasi berita 
yang benar 

Frank  Joel  Masyarakat  Satuan Tugas 
yang 
melaporkan 
fakta setelah 
penyelidikan 

Nina  Jujur  

Detektif 
Frontieri 
datang 
meminta 
semua 
salinan 
video 

Untuk 
mendapatkan 
fakta yang 
sebenarnya 

Detektif 
Frontieri  

Polisi  KWLA News  Polisi yang 
menjadi 
korban pelaku 

Nina  Cerdik 

Lou 
diinterogasi 
oleh detektif 
Frontieri, 
akan tetapi 
Lou 
mengelak 
dengan 
cermat 

Mengungkapka
n bahwa Lou 
bersalah 

Detektif 
Frontieri 

Polisi  Lou  Polisi  - Manipulatif  

Lou bebas  Memiliki 
perusahaan 
bernama Video 
Production 
House  

Lou  -  Lou  Pegawai baru 
Lou  

- manipulatif 
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Dalam penyajian tabel di atas memperlihatkan bahwa subjek mengarahkan 

cerita dengan objek sebagai tujuan utamanya, kemudian arah dari relasi ditentukan 

oleh pengirim sebagai penentu arah, dengan memberikan aturan dan nilai-nilai, 

posisi pendukung dan penghalang merupakan tolak ukur relasi karakter bekerja. 

Melihat penjabaran yang telah diuraikan dalam tabel di atas bisa disimpulkan 

bahwa karakter Lou merupakan Subjek yang sangat Dominan memegang kendali 

terhadap segala peristiwa yang terjadi. Dalam artian, bahwa Lou lah pusat dari 

setiap peristiwa yang terjadi di dalam alur Film Nightcrawler karya Dan Gilroy 

ini. Dapat disimpulkan bahwa watak dari Lou Bloom adalah seorang sosiopat 

yang ambisius dan manipulatif. Ia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan 

sesuatu yang bisa diberitakan melalui video-video yang Ia rekam, sebagai 

penunjang kesuksesan karirnya. 

Akan tetapi, dengan kesimpulan watak dari tabel karakter di atas, Lou 

memiliki watak yang cerdik dan disiplin karena Ia benar-benar memulainya dari 

nol hingga mendapatkan karir yang cemerlang sebagai seorang jurnalis lepas.Lou 

sangat subjek yang dominan.akan, tetapi ada beberapa adegan Lou tidak selalu 

menjadi subjek, ada kalanya Frank, dan detektif Frontieri yang menjadi subjek. 

Pemeran yang lainnya sebagai pendukung dalam setiap kejadian yang terjadi 

dalam film. Selain Lou, Nina diposisikan sebagai penyokong dari setiap aksi yang 

Lou lakukan. Hal tersebut membuat Lou bekerja lebih keras, karena tidak ingin 

mengecewakan Nina. Nina merupakan pemeran utama kedua yang sangat 

berperan penting dalam film ini. Rick yang merupakan asisten Lou sebagai 

pendukung dalam setiap aksi Lou.  
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4.3.2  Setting dalam Film Nightcrawler  

Selain karakter, satu lagi analisis yang menjaga keutuhan narasi ialah 

analisis setting. Demi menunjang kejadian perkara maka latar belakang berguna 

sebagai penunjuk karakter dalam bekerja. Setting bisa berupa ruang eksplisit 

dalam sajian narasi berita atau bisa juga dilihat lewat hubungan sebab akibat 

antara satu tokoh dan tokoh lainnya (Eriyanto, 2013:38). Di bawah ini peneliti 

menemukan adanya latar eksplisit dari segi tempat berlokasi di Los Angeles 

sementara lainnya berdasarkan hubungan antar karakter. 

• Latar Tempat: Los Angeles 

Los Angeles merupakan kota kedua terpadat di Amerika setelah New York 

City, dan terletak di California Selatan. Terkenal dengan pusat dunia bisnis, 

perdagangan internasional, hiburan, budaya, media, mode, ilmu pengetahuan, 

olahraga, teknologi, dan pendidikan terdepan, dan merupakan kota terkaya ketiga 

di dunia dan kota paling kuat dan berpengaruh kelima di dunia denagn kawasan 

elit disekitarnya. Dalam ini digambarkan kalangan menengah kebawah karakter 

utama dalam film seorang pengangguran Lou Bloom yang bekerja serabutan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencuri. Diperlihatkan sudut 

jalan dan suasana kawasan apartemen Lou yang menengah kebawah, juga gedung 

KWLA News, dalam Film ini juga digambarkan tempat-tempat terjadi peristiwa 

yang dijadikan berita, seperi pembajakan mobil di Hancock Park, teror 

penembakan di Echo Park, kecelakan di Korona dan kasus besar perampokan 

rumah yang ternyata perampoka narkoba di Granada Hills. 
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Dalam temuan dari segi Story, peneliti menemukan bahwa ideologi 

terkandung dalam bagian plot dan karakter, sedangkan pada bagian analisis 

sekuen, analisis kontigensi, analisis kernels dan satellite, analisis waktu, dan 

setting tidak bisa dikaji untuk mengaitkannya pada ideologi, karena pada dasarnya 

ideologi menurut Stuart Hall yang dikaji melalui proses konsensus sudah ada 

dalam Plot dan karakter. Jadi ketika dikaji dari segi yang lainnya sama saja 

dengan alur dari plot dan karakter.  

Ideologi dari segi Story jika dilihat dari pembahasan di atas peneliti 

menemukan bahwa idelogi pertama, didapat pada bagian Plot menjadi jurnalis 

lepas dan terjadi proses konsensus yaitu saat adegan Lou merekam video 

pertamanya saat pembajakan mobil pada lelaki Asia paruh baya yang 

mengahantarkannya bertemu dengan Nina seorang direktur berita di stasiun 

swasta KWLA News, yang menjadikannya seorang jurnalis lepas pemula, saat 

Lou merekam video kedua yaitu teror penembakan kedua di Echo Park Lou 

menerobos masuk ke dalam rumah tanpa disadari oleh orang sekitar dan merekam 

keadaan sekitar rumah,dengan merekam foto-foto keluarga dan memindahkannya 

agar mendapat angle yang dramatis, kemudian Lou berhasil mengumpulkan 

semua berita yang telah Ia jual dan karir sebagai jurnalis lepas pemula semakin 

sukses sampai Ia membeli mobil baru, jadi plot pertama sebagai ambang 

permisivitas karena belum ada konflik keadaan masih aman dan terkendali. 

Kedua, plot saat Lou menapaki karir sebagai jurnalis lepas yang 

berkembang, Ia mulai menghalalkan cara untuk menjadi seorang jurnalis yang 

berkembang salah satunya menyeret salah satu korban kecelakaan untuk 

repository.unisba.ac.id



113 

 

mendapatkan angle yang bagus, padahal Ia bisa menyelamatkan korban yang bisa 

saja masih hidup tetapi Ia malah tersenyum puas jika dilihat dari ambang legalitas 

sebenarnya Ia melakukannya karena profesionalisme terhadap pekerjaannya dan 

tidak ada yang dirugikan dalam kejadian itu hanya Dia mengesampingkan hati 

nurani sebagai seorang manusia,sejalan dengan pernyataan dari narasumber Mega 

yang bekerja di vivanews.co.id “Fakta di lapangan ya, kalo disini lokal kan di 

Bandung yang saya liat hampir serupa tapi ekstrim banget kalo yang di Film, 

sampai Dia menarik mayat untuk mendapatkan angle yang bagus, itu kan TKP 

hanya pihak berwenang yang boleh masuk” dari tindakan Lou yang menerobos 

masuk TKP merupakan tindakan yang illegal akan tetapi aksinya tidak diketahui 

oleh pihak berwenang, hanya saja beberapa fakta di lapang seperti setting gambar 

itu ada, misalnya ekspos curanmor anak-anak video kan pengen dapet angle bagus 

jadi minta tolong sama polisi, kebetulan punya hubungan yang baik sama 

polisinya, tersangkanya disuruh berjalan untuk mendapatkan rekaman yang 

bagus.” 

Kemudian Ia bertemu dengan Nina untuk menyerahkan rekaman Nina 

memuji kinerja Lou dan diberitakan dalam berita utama di pagi hari, menurut Lou 

“bingkai yang tepat tidak hanya menarik pandangan mata akan tetapi 

menimbulkan efek, karena efek yang ditimbulkan dalam framing sangat 

memberikan pengaruh yang luar biasa untuk masyarakat”. Kemudian mengajak 

Nina untuk membahas mengenai karir mereka untuk kedepannya karena mereka 

saling mmebutuhkan, dan Lou menyadari bahwa Dia berhasil menaikan rating tv 

repository.unisba.ac.id



114 

 

karena Video yang Ia berikan kemudian mereka mendapatkan kesepakatan 

bersama untuk bekerja sama. 

Ketiga, plot ambisi Lou Bloom sebagai ambang kekerasan Ekstrem, 

Menyimpang dimulai saat Lou mencelakai Joe yang mendapatkan rekaman 

khusus kecelakaan pesawat yang membuatnya frustasi kemudian Ia tega 

mencelakai Joe sebagai saingan utamanya. Dalam film dinarasikan bahwa Lou 

mendapat sinyal dari scanner polisi bahwa ada perampokan di perumahan elit 

Granada Hills, beruntungnya Ia datang sebelum polisi datang yang sempat 

merekam pelaku yang baru keluar dari rumah tersebut, Ia cepat-cepat masuk 

setelah pelaku kabur dan merekam keadaan rumah yang baru dirampok secara 

eksklusif, setelah Ia mendapatkan rekaman tersebut Ia pergi dengan terburu-buru 

dan memotong video saat pelaku keluar agar menghilangkan bukti, agar Ia bisa 

menentukan kapan dan di mana Ia bisa merekam lagi adegan penangkapan si 

pelaku dan polisi. Nina langsung terpukau dan membuat negosisasi harga yang 

tinggi dengan Lou, dan videopun diberitakan sebagai berita utama yang membuat 

gempar masyarakat walaupun banyak pro kontra dalam penayangan yang 

membuat detektif curiga dan tertarik pada kejadian tersebut. Akhirnya Lou 

mengatur proses penangkapan pelaku dan mendokumantasikannya untuk dijual 

kembali dalam proses penangkapan pelaku terjadi kejar-kejaran yang membuat 

Rick tewas karena ulah Lou. Disinilah terjadi proses ambang kekerasan ekstrem, 

menyimpang karena menimbulkan pembunuhan dan tindakan kekerasan yang 

menggunakan kekerasan.  
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Berikutnya ideologi yang ditemukan dalam film adalah pada bagian 

karakter, jika dikaji melalui ideologi dari Stuart Hall, Lou sebagai subjek yang 

sangat dominan yang ditonjolkan dalam karakter, memulainya dari ambang 

permisivitas atau ambang terdalam adalah menjual video rekaman pertama saat 

pembajakan mobil pada warga Asia di daerah Hancock Park. Dengan objek dijual 

untuk mendapatkan uang dengan subjek dan pengirim Lou Bloom, penerima 

KWLA News sebagai pembawa nilai dari pengirim, pendukung dari ambang 

terdalam ini adalah Nina yang terpukau dengan rekaman yang Lou hasilkan. Yang 

terakhir Frank sebagai penghalang dari tindakan yang Nina dan Lou karena dinilai 

terlalu ekstrem dari ambang ini masih terlihat wajar karena tidak ada yang 

dirugikan disimpulkan watak subjek adalah seorang yang pekerja keras. 

Kemudian beralih kepada ambang legalitas dalam proses pembedahan karakter ini 

saat terjadi teror penembakan di Echo Park Lou menerobos TKP, dengan objek 

untuk mendapatkan rekaman yang bagus untuk dijual dengan subjek dan pengirim 

Lou dan penerima KWLA News, dengan Nina sebagai pendukung yang menyukai 

rekaman yang Lou hasilkan dengan Polisi sebagai penghalang dari pembedahan 

karakter bagian ini perilaku dari Lou yang dipandang tidak baik karena menerobos 

tkp tanpa izin, akan tetapi masih bisa diterima karena tidak ada yang dirugikan 

dalam kejadian ini Lou pun mendapatkan uang dan karir yang mulai 

dipertimbangkan dan dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa karakter 

subjek adalah orang yang ulet dan berani mengambil resiko, selanjutnya yang 

terakhir masuk ke dalam ambang kekerasan yang dimulai saat Lou menyuruh 

Rick untuk merekam Pelaku yang sedang sekarat dan objeknya membuat Rick 
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tertembak untuk menghilangkan bukti dan pengirim Lou sendiri, Rick sebagai 

penerima Dan perampok yang merasa terancam sebagai pendukung akan tetapi 

dalam pembedahan karakter dari adegan ini tidak ditemukan adanya penghalang 

akan tetapi dapat disimpulkan bahwa watak subjek adalah seorang yang sosiopat. 

Director dalam Film ini mengkonstruksikan dengan kuat bahwa karakter yang 

diperankan oleh Jake Gylenhall ini sangat membuat penontonya terpukau dengan 

keyakinan sang karakter utama dalam berperan. 

Dalam proses pembedahan ideologi dari teori Stuart Hall di atas peneliti 

mengonstruksikannya ke 9 elemen jurnalistik. Prinsip-prinsip ini adalah Sembilan 

selemen jurnalisme (Kovach, 2001: 7-8). Tujuan utama di antara semua tujuan 

jurnalisme adalah menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan 

bisa mengatur diri sendiri. Untuk memenuhi tugas ini :  

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah kebenaran 

Pada ihwal ini ada kebulatan suara mutlak dan juga kebingungan yang 

sempurna: semua orang setuju wartawan harus menyapaikan kebenaran. 

Namun orang berselisih paham tentang apa yang dimaksudkan dengan 

“kebenaran”. Contoh: polisi melacak dan menangkap tersangka 

berdasarkan fakta-fakta. Hakim memimpin pengadilan. Juri menyatakan 

keputusan bersalah atau tak bersalah. Jadi, kebenaran itu sendiri adalah 

suatu fakta yang tidak dikurangi atau dilebih-lebihkan. Dalam film 

Nightcrawler yang telah dijelaskan sebelumnya peneliti melihat, seperti 

saat kejadian teror yang terjadi di Echo Park saat Lou memindahkan foto-

foto di TKP agar mendapat angle yang bagus dan perampokan di Granada 
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Hills Lou Bloom yang datang sebelum polisi, melihat dan merekam pelaku 

kabur, kemudian Ia memotong video saat pelaku kabur untuk mengatur 

kapan, di mana pelaku tersebut ditangkap, dari kejadian itu Ia telah 

menutupi fakta untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual hasil 

rekaman proses penangkapan pelaku. Jadi pelaku menyembunyikan bukti 

untuk mengungkap kebenaran, dan ternyata berita yang sebenarnya bukan 

perampokan rumah biasa tetapi perampokan gembong narkoba dan Nina 

sebagai direktur dari bagian berita di KWLA News mengetahui kebenaran 

itu malah menutupinya karena Ia menilai akan menurunkan dari esensi 

berita. 

2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga. 

Komitmen kepada warga (citizen) lebih besar ketimbang egoisme 

profesional. Kesetiaan kepada warga ini adalah makna dari yang kita sebut 

independensi jurnalistik. Karena kewajiban pertawan seorang wartawan 

adalah kepada pembaca/pendengar/pemirsa. Dalam film Nightcrawler ini, 

peneliti tidak menemukan adanya indepedensi jurnalistik karena kelicikan 

Lou Bloom yang merancang penangkapan pelaku perampokan. Padahal Ia 

bisa saja mencegah hal itu terjadi jika Ia memberikan video sang pelaku 

yang kabur. Dan melakukan aksinya di tempat ramai dipenuhi dengan 

warga sipil di Chinatown express. berakibat tiga orang polisi yang 

bertugas meninggal. Ia melakukan hal tersebut demi kepentingan 

pribadinya. Menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. 
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3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. 

Disiplin verifikasi adalah ihwal yang memisahkan jurnalisme dari hiburan 

(entertainment) dan “infotaiment” berfokus pada hal-hal yang paling 

mrnggembirakan hati. Propaganda menyeleksi fakta atau mengarang fakta 

demi kepentingan yang lain persuasi dan memanipulasi. Fiksi mengarang 

skenario untuk sampai pada kesan yang lebih personal dari apa yang 

disebut kebenaran. Dengan kata lain seorang jurnalis harus disiplin dalam 

menyajikan berita juga dalam mengolah berita itu sendiri. Dalam kasus ini 

Lou Bloom yang berperan sebagai seorang koresponden Ia terpaku pada 

video yang berubungan dengan kriminalitas semata. Dengan cara Lou 

mengarang fakta menggambarkan bahwa Lou tidak disiplin. Dan tidak 

berdasarkan verifikasi karena Ia mengolah berita dari framing yang 

dibuatnya sendiri. 

4. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. 

Independensi semangat dan pikiran ini lah, dan bukannya netralitas, yang 

harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh wartawan, lebih berakar dalam 

pragmatis ketimbang teori yang artinya kepraktisan lebih didahulukan 

dibandingkan dengan teori, karena berita yang butuhkan lebih cepat jadi 

cara yang praktis lebih didahulukan daripada teori. Dalam film ini peneliti 

menyimpulkan bahwa dalam proses penyajian berita tidak praktis karena 

Lou banyak memanipulasi berita yang akan Ia salurkan pada Nina. Seperti 

adegan memotong bagian pelaku yang kabur, menyeret korban untuk 

mendapatkan angle yang dramatis. 
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5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. 

Atau lebih lanjut, prinsip anjing penjaga Prinsip anjing penjaga bermakna 

tak sekedar memantau pemerintahan, tapi juga meluas hingga pada semua 

lembaga yang kuat di masyarakat. Dan media merupakan lembaga yang 

kuat jadi seorang jurnalis harus memberikan berita yang akan disebarkan 

media sebagai pemantau kekuasaan. Dalam kasus ini jika dilihat sebagai 

anjing penjaga, peneliti melihat kejadian pembajakan mobil membuat Nina 

tertarik dengan kemampuan Lou mengambil angle, karena Lou 

mendapatkan angle yang eksklusif dan dekat dengat korban yang sekarat. 

Nina ingin menayangkan video tersebut saat pagi karena orang-orang yang 

akan bekerja dan pergi ke sekolah akan menontonnya dan 

membicarakannya sepanjang hari. Sehingga terbentuklah kekhawatiran 

masyarakat. Dari kejadian tersebut peneliti menilai bahwa Nina berhasil 

membuat media sebagai pemantau atau pengendalian masyarakat. Tapi 

jika dilihat dari segi Kode Etik Jurnalis termasuk ke penyalahgunaan 

karena Ia menayangkan berita yang sadis Tanya disensor dan 

menayangkannya saat orang akan sarapan. 

6. Jurnlisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan 

warga. 

Semua bentuk medium yang dipakai wartawan sehari-hari bisa berfungsi 

untuk menciptakan forum di mana publik diingatkan akan masalah-

malasah penting mereka sedemikian rupa sehingga mendorong warga 

untuk membuat penilaian dan mengambil sikap. Rasa ingin tahu yang 
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manusiawi membuat orang bertanya-tanya sesudah membaca liputan 

acara-acara yang sudah terjadwal, pembeberan penyimpangan, atau 

reportase tentang suatu kecenderungan yang berkembang. Fungsi forum 

pers ini bisa menghasilkan demokrasi bahkan di negara besar serta 

beragam. Caranya, mendorong sesuatu yang dinilai James Madison dan 

yang lainnya sebagai dasar bangunan demokrasi-kompromi, kompromi, 

kompromi. Maka, jurnalisme harus menyediakan sebuah forum untuk 

kritik dan kompromi publik. Dalam film ini peneliti tidak menemukan 

adanya unsur kritik maupun dukungan warga. 

7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan 

relevan. 

Tugas wartawan adalah menemukan cara membuat hal-hal yang penting 

menjadi menarik untuk setiap cerita, dan menemukan campuran yang tepat 

dari yang serius dan kurang serius yang ada dalam laporan berita pada hari 

mana pun. Mungkin pemahaman yang terbaik sebagai berikut. Jurnalisme 

adalah bertutur dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah menyediakan 

informasi yang dibutuhkan orang dalam memahami dunia. Tantangan 

pertama adalah menemukan informasi yang dibutuhkan orang untuk 

menjalani hidup mereka. Kedua adalah membuatnya bermakna, relevan, 

dan enak disimak. Dalam film Nightcrawler ini peneliti, menemukan point 

yang menarik karena berita yang disampaikan sampai membuat rating 

penonton naik dengan berita yang KWLA News sampaikan akan tetapi 

dari pengemasannya yang tidak relevan dan menghalalkan segala cara 
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yang tidak bisa diterima. Dalam wawancara yang peneliti lakukan, 

“apapun yang didapat wartawan sebagai bahan berita akan masuk tim 

redaksi yang mengedit atau mengemas”. Menurut narasumber mega dari 

viva.co.id, tetapi dalam film malah sebaliknya menampilkan kebobrokan 

dari media sendiri yang diperlihatkan dalam film. 

8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional. 

Mengumpamakan jurnalisme sebagai pembuatan peta membantu kita 

melihat bahwa proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi. Hal 

ini tak hanya berlaku untuk sebuah berita. Sebuah halaman depan atau 

sebuah siaran berita yang lucu dan menarik tapi tak mengandung apapun 

yang signifikan adalah sebuah pemutar balikkan. Pada saat yang sama, 

berita hanya berisi hal serius dan penting, tanpa sesuatu yang ringan atau 

manusiawi, sama-sama tak seimbang. Jadi, proposional ada sesuatu yang 

seimbang yang disusun secara rapi untuk mendapatkan suatu berita yang 

sesuai dan komprehensif adalah mudah diterima dengan baik oleh 

masyarakat. Dalam film ini menggambarkan kejadian-kejadian kriminal 

yang ditonjolkan, dengan kondisi masyarakat di Los Angeles yang sangat 

perduli dengan hal-hal yang bersifat kriminal dari korban mayoritas dan 

pelaku minoritas. Jadi, tidak proposional karena hanya menonjolkan 

berita-berita mengenai kekerasan. Akan tetapi komprehesif karena 

diterima baik oleh masyarakat yang mengkhawatirkan hal yang seprti itu 

dapat terjadi pada mereka. 

 

repository.unisba.ac.id



122 

 

9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. 

Setiap wartawan dari redaksi hingga dewan redaksi harus punya rasa etika 

dan tanggungjawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan 

membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa. Agar hal ini bisa 

terwujud, keterbukaan redaksi adalah hal yang penting untuk memenuhi 

semua prinsip yang dipaparkan dalam buku ini. Halangan yang tak 

terhitung banyaknya menyulitkan memproduksi berita yang akurat, adil, 

imbang, berfokus pada warga, berpikiran independen, dan berani. Namun 

upaya ini padam dengan sendirinya tanpa ada atmosfer terbuka yang 

memungkinkan orang untuk menentang asumsi, persepsi, dan prasangka 

orang lain. Dalam film ini sangat kontras sekali, makna dari 9 elemen 

jurnalisme, malah sebaliknya karena isu yang ditonjolkan seorang 

wartawan yang sangat ambisius menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan berita. Memberikan gambaran yang terbalik mulai dari, 

menerobos TKP sampai tegas mencelakai Joe seorang jurnalis lepas 

saingannya. Kemudian Nina seorang direktur redaksi yang memiliki 

ambisi yang juga tinggi seolah menutup mata, telinga dan hati nuraninya 

dengan kejanggalan yang dilakukan Lou yang Ia pikirkan hanyalah 

jabatannya sebagai direktur redaksi bertahan. Peneliti melihat tidak ada 

etika keprofesian dalam film ini, etika dan nurani justru dikesampingkan. 

Dalam film ini dibentuk bingkai masalah berupa isu dari realitas seorang 

wartawan yang rela melakukan segala cara untuk mendapatkan berita, maka dari 

itu dijelaskan dalam pembagian plot dan proses konsensus di atas dan mengenai 
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alur terjadinya ideologi dalam film Nightcrawler peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa konstruksi yang ada dalam film yaitu Framing. Berita yang dibuat oleh 

Lou untuk mengendalikan masyarakat percaya akan apa yang diberitakan oleh 

media televisi dan membuat rating televisi tersebut meningkat dengan drastis. 

Dalam film ini dibuat seolah kejadian tersebut bisa saja terjadi dikehidupan nyata 

karena bingkai yang dibuat oleh sang director film sangat riil perilaku yang 

ditonjolkan dari plot mendefinisikan nilai dan perilaku yang sesuai dengan nilai 

yang berlaku dalam masyarakat, perilaku atau nilai apa yang dipandang 

menyimpang. Perbuatan, sikap, atau nilai yang menyimpang tersebut bukanlah 

sesuatu yang alamiah yang terjadi dengan sendirinya, semua melainkan 

dikonstruksikan dan dijelaskan dalam tiga pembagian plot bahwa ambang 

terjadinya suatu peristiwa dalam film.  Sedangkan dalam segi karakter dalam tidak 

ditemukan adanya penghalang akan tetapi dapat disimpulkan bahwa watak subjek 

adalah seorang yang sosiopat. Director dalam Film ini mengkonstruksikan dengan 

kuat bahwa karakter yang diperankan oleh Jake Gylenhall ini sangat membuat 

penontonya terpukau dengan keyakinan sang karakter utama dalam berperan. 

Bahwa media memperlakukan suatu masyarakat sebagai wadah untuk 

menyebarkan berita yang mereka konstruksikan sendiri dan dikategorikan sebagai 

suatu perilaku yang menyimpang. Dan jika dikonstrusikan kembali dalam 9 

elemen jurnalisme dari Bill Kovach dalam film Nightcrawler ditemukan bahwa, 

ideologi kejurnalistikan Lou tidak diterapkan sama sekali karena Ia hanya fokus 

pada framing yang bagus dan membuat nilai jual dari videonya meningkat dan 

melenceng dari apa yang dijabarkan oleh Kovach dari ke Sembilan elemen 
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jurnalisme yang sudah dijelaskan malah melanggar dari realitas yang seharusnya. 

Menurut narasumber, “Menurut saya Sembilan elemen jurnalisme itu adalah 

acuan atau Patokan bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya dalam 

menyediakan infromasi bagi khlayak luas, keterkaitannya dalam film ini sangat 

terlihat menyimpang dan tidak sesuai dengan isi dari Sembilan elemen 

jurnalismenya sendiri.” Jadi seperti pekerjaan setiap pekerjaan yang dilakukan 

harus berdasarkan hati nurani dan 9 elemen jurnalisme merupakan suatu pedoman 

untuk mewakili para jurnalis dalam melakukan pekerjaannya. Karakter utama 

dalam film sangat berdarah dingin yang membuat “sentilan” tersendiri untuk para 

jurnalis diluar sana dan membuat penonton mulai berpikir apakah pada realitas 

sebenarnya bisa terjadi hal-hal yang dilakukan oleh Lou. 

 

4.4     Ideologi Kejurnalistikan ditinjau dari segi Discourse 

Setidaknya pembahasan seputar “apa” dan “bagaimana” suatu konten 

cerita (story) dikomunikasikan dapat dipahami melalui dua hal mendasar: struktur 

dari penyampaian narasi dan pengartikulasiannya melalui materi perantara 

(medium) yang spesifik antara lain komunikasi verbal, tekstual, sinematik, 

musikal, dan sebagainya (Chatman, 1978: 22). Dua hal tersebut menjadi landasan 

pemikiran yang krusial dalam memahami konsepsi wacana menurut 

Chatman.Chatman berfokus untuk membedah strategi pengkomunikasian cerita 

secara sinematik visual sehingga manakala hendak dipakai untuk membedah 

strategi pengkomunikasian secara tekstual lebih-lebih teks bergenre faktual atau 

non-fiksi. Chatman menguraikan ada sepuluh yang termasuk ke dalam ciri-ciri 
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yang diteliti dari segi verbal, tekstual, sinematik dan pantomimik. Peneliti 

mengerucutkan dari sepuluh bagian itu menjadi lima. Karena tidak semuanya 

sesuai dengan penelitian peneliti dalam film Nightcrawler yaitu:  

1. Point of View Film 

Suara lagu dengan layar hitam atau gambar penuh dengan 

keheningan, atau kesemuanya dapat dikombinasikan dengan berbagai cara. 

Suara dapat sepenuhnya disinkronkan, seperti ketika bibir bergerak 

bertepatan dengan kata-kata pembicara atau tidak sinkron, seperti ketika 

bibir tidak ada yang bergerak namun terdengar suara misal, ketika 

mendengar pikiran, dalam film Nightcrawler ada beberapa bagian yang 

merujuk pada Point of view Film yaitu :  

 
Gambar 4.10 

Lou membuat Folder mengenai Video yang Ia rekam 
 

 
Gambar 4.11  

Lou sedang menjelaskan sesuatu pada Rick 
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Ada scene di mana Director membuat adegan ketika Lou sedang 

mengumpulan video yang Ia rekam untuk Ia jual, terlihat dari adegan 

tersebut bahwa Lou sudah mengumpulkan banyak video, dengan adegan 

santai ketika sedang istirahat bersama Rick sampai ke adegan Lou punya 

mobil baru, disitu tidak ada percakapan sama sekali hanya latar musik 

yang terdengar lebih bersemangat yang menunjukkan situasi Lou saat ini 

sedang menampaki karirnya yang mulus sebagai seorang Jurnalis. 

2. Narrators and Characters Speech Acts 

Dalam bagian ini membuat penonton dapat memutuskan perbedaan 

antara pembicaraan, pemikiran atau gerak tubuh dari sang narator ataupun 

sang karakter. Dalam Film Nightcrawler ini peneliti menemukan bahwa 

pokok pembicaraan, pemikiran, dan gerak tubuh yang ada di dalam alur 

cerita berikutnya yang dimainkan oleh setiap karakter secara keseluruhan. 

Menuju pada saat Lou menyuruh Rick untuk merekam pelaku yang ada 

dalam mobil terguling, Lou berkata dengan ekspesi yang datar “dia sudah 

mati, rekam sekarang”. Rick pun bergegas untuk merekam si pelaku, 

ternyata pelaku tersebut masih hidup dan menembak Rick dengan tiga kali 

tembakan. Dari awal saat Lou pertama kali ekpresi Lou melihat pelaku 

yang sedang berusaha keluar Lou sudah tau bahwa pelaku mampu 

mencelakai Rick. Makanya Lou menyuruh Rick merekamnya dengan 

tujuan Rick celaka malahan meninggal. 

repository.unisba.ac.id



127 

 

 
Gambar 4.12 

Saat Lou Menyuruh Rick Merekam 
 

 
Gambar 4.13 

Rick Ditembak 
 

3. Non-Narrated Representation In General 

Jadi secara umum bagian ini terfokus pada gerak-gerik dan bahasa 

tubuh karakter itu sendiri misalnya seperti saat Lou menerobos tkp terror 

penembakan di Echo Park Ia mengubah posisi foto yang menempel agar 

jadi lebih dramatis, menyeret korban kecelakaan untuk mendapatkan angle 

yang bagus karena Ia tahu itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan 

kebenaran asliya akan tetapi Ia melakukannya tanpa sepengetahuan orang 

yang bertujuan untuk membuat bingkai tersendiri jadi dengan kata lain 

kembali lagi kepada hati nurani-masing-masing. Atau ketika Ia menyeret 

tubuh korban kecelakaan untuk mendapatkan angle yang dramatis. Dalam 
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benak Lou hal tersebut baik-baik saja tapi jika ditinjau dari segi moral 

tentu saja sudah menyalahi. 

 
Gambar 4.14 

(Lou memindahkan posisi foto) 

 
Gambar 4.15 

(saat Lou menyeret korban) 
 

4. Soliloquy  

Dalam film Nightcrawler ini bagian yang merujuk pada ekspresi 

narasi di mana satu-satunya sumber informasi berasal dari karakter yang 

secara resmi menyajikan, menjelaskan, dan mengomentari hal-hal yang 

terjadi adalah ketika Lou sedang mengamati studio KWLA News duduk di 

kursi pembawa berita, dan mengamati kamera yang dipakai ketika tidak 

ada siapapun yang ada disana, menujukan diri Lou yang menyedihkan 
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membuatnya menjadi seorang yang ambisius, dan mempunyai tujuan 

untuk menjadi dari salah satu KWLA News. 

 

 
Gambar 4.16 

(Lou sedang berada di ruang siaran) 

 

5. Records of thought: direct free styles = interior monologue 

Tertuju pada otak karakter dan juga menyorot pada pemikiran 

karakter itu sendiri pemberitahuan biasanya tentang pemikiran karakter 

secara verbal yang tertuju kepada pemikiran non verbal pada umumnya 

yang dimaksud dengan record of thought adalah suatu kejelasan dalam 

komunikasi yang sebenarnya tidak perlu untuk diungkapkan karena pada 

dasarnya setiap orang yang melihat dan mendengar sudah mengetahui hal 

atau sesuatu yang dimaksudkan oleh karakter itu sendiri merujuk pada 

perilaku Nina saat penayangan berita mengenai Granada Hill, Nina sangat 

tegas kepada bawahannya, saat Frank memberitahu mengenai 

perkembangan kasus Granada Hills yang ternyata adalah perampokan 

gembong narkoba, Nina dengan tegas menolak untuk memberitakannya 

karena menurut Nina itu akan mengurangi esensi berita. Diperlihatkan 
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watak Nina yang tegas dan otoriter, menekankan sesuatu pada 

“kepentingan” dan mengabaikan nilai kebenaran dari etika jurnlaistik. 

 

 
Gambar 4.17  

Frank Memberitahu Nina Mengenai Fakta Sebenarnya 
 

 
Gambar 4.18 

Lou Merekam Kejadian Berdarah 
 

 
Gambar 4.19 

Lou Menghindari Polisi 
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Ideologi kejurnalistikan dari segi Discourse, ideologi yang terkandung 

menurut teori dari Stuart Hall dan dikonstruksikan melalui 9 elemen 

Kovach,dalam segi discourse ini peneliti mengkaji 5 bagian akan tetapi tidak 

semua bisa diteliti melalui ideologi dari Stuart Hall dan dikonstruksikan oleh 9 

elemen jurnalisme, jadi peneliti hanya mengkaji melalui 3 bagian saja. pertama-

tama peneliti menemukan pada bagian Point of view Film. Suara lagu dengan 

layar hitam atau gambar penuh dengan keheningan, atau kesemuanya dapat 

dikombinasikan dengan berbagai cara. Suara dapat sepenuhnya disinkronkan, 

seperti ketika bibir bergerak bertepatan dengan kata-kata pembicara atau tidak 

sinkron, seperti ketika bibir tidak ada yang bergerak namun terdengar suara misal 

adegan ketika Lou sedang mengumpulan video yang Ia rekam untuk Ia jual, 

terlihat dari adegan tersebut bahwa Lou sudah mengumpulkan banyak video, 

dengan adegan santai ketika sedang istirahat bersama Rick sampai ke adegan Lou 

punya mobil baru, disitu tidak ada percakapan sama sekali hanya latar musik yang 

terdengar lebih bersemangat yang menunjukkan situasi Lou saat ini sedang 

menampaki karirnya yang mulus sebagai seorang Jurnalis. Dalam proses 

konsesnsus ambang yang terdalam yaitu ambang permisivitas yaitu mencangkup 

masyarakat yang beradab. Lou disini sebagai jurnalis lepas termasuk ke dalam 

masyarakat beradab yang berupaya mencari nafkah dengan menjadi seorang 

jurnalis lepas dengan karir yang mulus.  

Berikutnya adalah ambang legalitas dalam Non-Narrated Representation 

In General, pada bagian ini saat Lou menerobos tkp saat teror penembakan di 

Echo Park Ia mengubah posisi foto yang menempel agar terlihat lebih dramatis. 
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Menyeret korban kecelakaan untuk mendapatkan angle yang bagus, jika itu 

diketahui orang jelas-jelas apa yang dilakukan Lou adalah sesuatu hal yang ilegal 

akan tetapi dalam kasus Lou tidak ada yang tahu dan itu adalah cara Lou untuk 

membingkai suatu untuk menjadi suatu isu yang akan membuat kinerjanya 

meningkat dan kembali lagi kepada hati nurani masing-masing. Jadi termasuk ke 

dalam ambang legalitas karena tindakan yang Lou lakukan menyimpang akan 

tetapi itu caranya untuk mendapatkan suatu isu dan berakhir dengan damai tanpa 

ada kekacauan, malahan menimbulkan rating berita stasiun televisinya meningkat. 

Dalam proses Discourse peneliti menemukan bahwa sang director membuat hal-

hal yang terkecil seperti ekspresi atau mimik dari karakter utama sangat 

merepresentasikan seorang jurnalis lepas yang menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan berita, kepiawaian sang aktor dalam mendalami peran sebagai 

seorang manipulatif, kombinasi suara dan gerakan yang disinkronkan, seperti bibir 

yang bergerak, dalam film ini sang director membuatnya sangat selaras. 

Perbedaan antara pembicaraan, pemikiran atau gerak tubuh dari sang narator 

ataupun sang karakter yang ditampilkan sangat terlihat nyata dari mulai gerakan 

dan pemikiran disajikan dengan selaras.  

Penonton bisa menilai dan menyimpulkan dari cara karakter utama yang 

terfokus pada gerak-gerik dan bahasa tubuh yang merepresentasikan watak 

karakter. Ketika aktor atau karakter utama melakukan adegan seperti, tertawa 

sendiri, mengamati sesuatu dalam keadaan tertentu dapat diartikan bahwa Ia 

kesepian, atau Ia sedang merencanakan sesuatu yang ambisius. Dan dalam film ini 

suatu kejelasan dalam komunikasi yang sebenarnya tidak perlu untuk 
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diungkapkan karena pada dasarnya setiap orang yang melihat dan mendengar 

sudah mengetahui hal atau sesuatu yang dimaksudkan oleh karakter itu sendiri. 

Saat Lou duduk di kursi pembawa berita Ia melihat ke sekeliling dnegan ekspresi 

dingin menyiratkan maksud tertentu yaitu untuk menjadi bagian dari KWLA News. 

Akan tetapi untuk bagian terakhir dalam proses konsensus ambang 

kekerasan, ekstrem, menyimpang tidak ditemukan dalam bagian discourse jadi 

hanya ditemukan dua ambang saja yaitu, ambang permisivitas dan legalitas. 

Dalam proses pembedahan ideologi dari teori Stuart Hall di atas peneliti 

mengonstruksikannya ke 9 elemen jurnalistik. Yaitu:  

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah kebenaran 

Pada ihwal ini ada kebulatan suara mutlak dan juga kebingungan yang 

sempurna: semua orang setuju wartawan harus menyapaikan kebenaran. 

Namun orang berselisih paham tentang apa yang dimaksudkan dengan 

“kebenaran”. Contoh: polisi melacak dan menangkap tersangka 

berdasarkan fakta-fakta. Hakim memimpin pengadilan. Juri menyatakan 

keputusan bersalah atau tak bersalah. Jadi, kebenaran itu sendiri adalah 

suatu fakta yang tidak dikurangi atau dilebih-lebihkan. Dalam film 

“Nightcrawler”, peneliti menemukan bahwa pesan moral dalam cerita 

tidak sesuai dengan elemen ini. misalnya, berita yang disiarkan 

berdasarakan framing dari seorang jurnalis tidak ditujukan untuk 

kebutuhan public melainkan semata-mata hanya untuk kepentingan stasiun 

televise berita swasta belaka (uang dan rating yang tinggi). Hal tersebut 
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didukung dari aksi karakter utama yang memanipulasi input data otentik 

hingga proses mengolah data.  

2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga. 

Komitmen kepada warga (citizen) lebih besar ketimbang egoisme 

profesional. Kesetiaan kepada warga ini adalah makna dari yang kita sebut 

independensi jurnalistik. Karena kewajiban pertawan seorang wartawan 

adalah kepada pembaca/pendengar/pemirsa. Film ini, tidak sesuai dengan 

elemen kedua. Dijelaskan dalam beberapa adegan bahwa karakter utama, 

Lou, lebih menekankan pada komersial dibandingkan dengan kebutuhan 

publik. Padahal, seharusnya seorang jurnalis dapat menyajikan suatu 

informasi yang valid berdasarkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat 

akan suatu isu/berita. 

3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. 

Disiplin verifikasi adalah ihwal yang memisahkan jurnalisme dari hiburan 

(entertainment) dan “infotaiment” berfokus pada hal-hal yang paling 

mrnggembirakan hati. Propaganda menyeleksi fakta atau mengarang fakta 

demi kepentingan yang lain persuasi dan memanipulasi. Fiksi mengarang 

skenario untuk sampai pada kesan yang lebih personal dari apa yang 

disebut kebenaran. Dengan kata lain seorang jurnalis harus disiplin dalam 

menyajikan berita juga dalam mengolah berita itu sendiri. Karakter utama, 

Lou, sebagai jurnalis tidak sesuai dengan elemen ini. karena dalam 

beberapa adegan dijelaskan bahwa Ia melakukan manipulasi input data 

otentik dan melakukan perencanaan dalam proses penyajian berita. Lou 
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dalam film ini melakukan pekerjaan sebagai jurnalis semata-mata untuk 

mencari keuntungan belaka. Lou pun melakukan dramatisasi dalam 

mengambil dan mengolah input data. 

4.  Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. 

Independensi semangat dan pikiran inilah, dan bukannya netralitas, yang 

harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh wartawan, lebih berakar dalam 

pragmatis ketimbang teori yang artinya kepraktisan lebih didahulukan 

dibandingkan dengan teori, karena berita yang butuhkan lebih cepat jadi 

cara yang praktis lebih didahulukan daripada teori. Dalam film ini, 

karakter Lou sebagai jurnalis memiliki keterikatan kontrak dengan Nina 

yang berakibat pada keharusan Lou untuk selalu melakukan manipulasi 

input data, sehingga infromasi yang kemudian diberikan bersifat dramatis 

dan menguntungkan stasiun televisi.  

5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. 

Atau lebih lanjut, prinsip anjing penjaga Prinsip anjing penjaga bermakna 

tak sekedar memantau pemerintahan, tapi juga meluas hingga pada semua 

lembaga yang kuat di masyarakat. Dan media merupakan lembaga yang 

kuat jadi seorang jurnalis harus memberikan berita yang akan disebarkan 

media sebagai pemantau kekuasaan. Dalam film ini, diceritakan bahwa 

Nina (ketua redaksi) yang memegang andil dalam suatu perusahaan 

penyalur berita. Maka, redaksi itu sendiri sebagai “pengendali kekuasaan” 

dalam menyajikan informasi suatu berita, di mana redaksi yang 

menentukan apakah penyajian berita dilakukan dengan netral atau tidak. 
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Keterwakilan karakter Nina tidak sesuai dengan elemen ini karena tidak 

didasari oleh independensi atau ketidakberpihakkan.  

6. Jurnlisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan 

warga. 

Semua bentuk medium yang dipakai wartawan sehari-hari bisa berfungsi 

untuk menciptakan forum di mana publik diingatkan akan masalah-

malasah penting mereka sedemikian rupa sehingga mendorong warga 

untuk membuat penilaian dan mengambil sikap. Rasa ingin tahu yang 

manusiawi membuat orang bertanya-tanya sesudah membaca liputan 

acara-acara yang sudah terjadwal, pembeberan penyimpangan, atau 

reportase tentang suatu kecenderungan yang berkembang. Fungsi forum 

pers ini bisa menghasilkan demokrasi bahkan di negara besar serta 

beragam. Caranya, mendorong sesuatu yang dinilai James Madison dan 

yang lainnya sebagai dasar bangunan demokrasi-kompromi, kompromi, 

kompromi. Maka, jurnalisme harus menyediakan sebuah forum untuk 

kritik dan kompromi publik. Dalam ihwal ini peneliti menemukan bahwa 

discourse yang dikontruksikan melalui bagian ini karena berita yang 

diberikan Lou kepada KWLA News membuat peneonton tertarik dan 

menaikan rating stasiun televise tersebut.  

7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan 

relevan. 

Tugas wartawan adalah menemukan cara membuat hal-hal yang penting 

menjadi menarik untuk setiap cerita, dan menemukan campuran yang tepat 
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dari yang serius dan kurang serius yang ada dalam laporan berita pada hari 

mana pun. Mungkin pemahaman yang terbaik sebagai berikut. Jurnalisme 

adalah bertutur dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah menyediakan 

informasi yang dibutuhkan orang dalam memahami dunia. Tantangan 

pertama pertama adalah menemukan informasi yang dibutuhkan orang 

untuk menjalani hidup mereka. Kedua adalah membuatnya bermakna, 

relevan, dan enak disimak. Dalah ihwal ini peneliti menemukan bahwa 

discourse yang terkandung adalah keuletan dan kefokusan Lou dalam 

membuat framing membuat berita menarik khususnya berita yang berbau 

kriminal, dengan pembawaan Lou yang dingin dan tidak memakai hati 

nuraninya untuk mendapatkan video yang Ia dapatkan, contohnya ketika 

Lou merekam sendiri rekannya yang kecelakaan dan merekam kematian 

Rick dengan ekspresi tanpa perasaan bersalah. Saat orang menonton video 

itu yang terpikirkan adalah perasaan simpati pada korban. Akan tetapi, 

pada kenyataannya ada cerita di balik video tersebut yang diambil oleh 

Lou snag jurnalis independen tersebut. 

8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional. 

Mengumpamakan jurnalisme sebagai pembuatan peta membantu kita 

melihat bahwa proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi. Hal 

ini tak hanya berlaku untuk sebuah berita. Sebuah halaman depan atau 

sebuah siaran berita yang lucu dan menarik tapi tak mengandung apapun 

yang signifikan adalah sebuah pemutar balikkan. Pada saat yang sama, 

berita hanya berisi hal serius dan penting, tanpa sesuatu yang ringan atau 
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manusiawi, sama-sama tak seimbang. Jadi, proposional ada sesuatu yang 

seimbang yang disusun secara rapi untuk mendapatkan suatu berita yang 

sesuai dan komprehensif adalah mudah diterima dengan baik oleh 

masyarakat. Dalam unsur discourse yang peneliti temukan dalam film ini 

menggambarkan kejadian-kejadian kriminal yang ditonjolkan, dengan 

kondisi masyarakat di Los Angeles yang sangat perduli dengan hal-hal 

yang bersifat kriminal dari korban mayoritas dan pelaku minoritas. Jadi, 

tidak proposional karena hanya menonjolkan berita-berita mengenai 

kekerasan. Akan tetapi komprehesif karena diterima baik oleh masyarakat 

yang mengkhawatirkan hal yang seprti itu dapat terjadi pada mereka. 

Dalam ihwal discourse Lou yang sudah mengetahui bahwa masyarakat 

Los Angeles yang lebih tertarik mengenai berita kriminal, membuat 

frmaing yang memusatkan pada hal tersebut, dari cara Lou mengambil 

ambil kamera agar terlihat lebih dramatis membuat penonton tertarik. 

9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. 

Setiap wartawan dari redaksi hingga dewan redaksi harus punya rasa etika 

dan tanggungjawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan 

membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa. Agar hal ini bisa 

terwujud, keterbukaan redaksi adalah hal yang penting untuk memenuhi 

semua prinsip yang dipaparkan dalam buku ini. Halangan yang tak 

terhitung banyaknya menyulitkan memproduksi berita yang akurat, adil, 

imbang, berfokus pada warga, berpikiran independen, dan berani. Namun 

upaya ini padam dengan sendirinya tanpa ada atmosfer terbuka yang 
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memungkinkan orang untuk menentang asumsi, persepsi, dan prasangka 

orang lain. Dalam ihwal ini peneliti menemukan bahwa dari gerak-gerik 

Lou yang dingin dan tidak pernah sekalipun merasa bersalah telah 

membuktikan bahwa hati dan nuraninya dikesampingkan. 

 
Dalam bagian discourse film ini peneliti menemukan bahwa dari gerak-

gerik yang dilakukan oleh Lou Bloom dari mulai point of view film, narrators and 

characters speech act, non-narrated representation in general, soliloquy dan 

record of thought: direct free styles = interior monologue, menyiratkan sosok 

seorang jurnalis lepas/independen Lou Bloom adalah seorang yang sosiopat 

berhati dingin yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang 

diinginkan. Kode etik jurnalis yang terkandung juga dalam 9 elemen jurnalisme 

sama sekali dihiraukan dalam film ini, yang ditonjolkan justru sisi gelap dunia 

jurnalis seutuhnya. Konstruksi yang dilakukan oleh sang director atau sutradara 

sangat terlihat jelas dari perlakuan, ekspresi muka, backsound mencekam yang 

ada dalam film. Di mana sang sutradara menkonstruksikan adegan dengan sangat 

detail dan mencekam memperlihatkan setiap gerak-gerik menyiratkan sosok 

seorang yang ambisius,manipulatif dan sosiopat. Adegan ketika Lou sedang 

mengumpulkan Video yang Ia rekam untuk dijual, dalam adegan tersebut Lou 

sudah mengumpulkan banyak video berarti karir Lou sebagai seorang jurnalis 

lepas mencapai level berikutnya.  

Berlanjut saat Lou menerobos dan menyeret korban yang terluka untuk 

mendapatkan angle yang dramatis, diam-diam mencelakai rekannya Joe dan 

puncakmya Rick terbunuh akibat Lou. merupakan suatu adegan yang menyiratkan 
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perilaku Lou yang melenceng dari ideologi kejurnalistikan yang tidak mengacu 

pada 9 elemen jurnalisme. Jadi, dalam film ini bagian discourse yang dikaji 

melalui teori ideologi dari Stuart Hall kemudian dikonstruksikan melalui 9 elemen 

jurnalisme bahwa, ideologi kejurnalistikan yang disampingkan dan tidak 

digunakan dalam film ini, menutupi fakta yang seharusnya diungkapkan malah 

disembunyikan karena kepentingan rating penonton. Seperti diungkapkan oleh 

narasumber saat ditanya mengenai betapa pentingnya rating, “Biasanya iya, kalo 

Televisi pasti mementingkan rating, terkadang bertentangan dengan wartawan 

misalnya menurut saya kurang bagus atau kurang rame tapi menurut redaktur bisa 

menaikan rating gimana lagi, tapi kita juga harus punya prinsip sendiri jangan 

terbawa oleh arus,apa yang diinginkan redaktur kita jalanin, tetapi kita harus gali 

juga ide lain.agar tidak monoton.” Dalam film Nightcrawler diperlihatkan saat 

Nina bersikukuh dengan Frank mengenai pemberitaan Granada Hill ternyata 

adalah perampokan narkoba bukan perampokan biasa Nina tidak ingin itu 

diungkap karena akan mengurangi esensi dan ratingpun akan turun berita tidak 

akan berlanjut. Dalam kutipan artikel di http://forum.detik.com/showthread.php? 

t=69901&page=3 peneliti mengutip “ Dodo, reporter senior berita kriminal di 

sebuah stasiun televisi, menambahkan, liputan dan tayangan berita kriminal sudah 

seperti perburuan sensasi infotainment. ”Yang dicari hanya kehebohan. Dampak 

pemberitaan kerap diabaikan.” Dalam film ketika stasiun televisi heboh dengan 

berita perampokan di Granada Hills pemburuan sensasi dan menambahkan efek-

efek dalam pemberitaan dampak pemberitaan tidak dihiraukan pada masyarakat 
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yang menontonnya.dengan kemahiran Lou dalam berbicara ia pun lolos dan 

berhasil mendirikan sebuah perusahaan Video Production News. 
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