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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1 Jurnalistik 

2.1.1 Pengertian Jurnalistik 

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ. Dalam bahasa 

Perancis, journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana 

jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan 

pencatatan atau pelaporan setiap hari. Jurnalistik bukanlah pers, bukan 

pula massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau 

media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik (Haris 

Sumadiria, 2008). Sedangakan dalam kamus jurnalistik diartikan sebagai 

kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, 

majalah, atau berkala lainnya (Assegaff, 1983:9). Menurut Ensiklopedi 

Indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan 

penyajian informasi tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari 

(pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran, dan pengkajian) 

secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada 

(Suhandang, 2004:22)  

 

1.1.2 Definisi Jurnalistik 

 Definisi jurnalistik secara umum ialah secara teknis, jurnalistik 

adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, 

menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada 

khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya. 

2.1.2.1 Menurut F. Fraser Bond dalam An Introduction to Journalism 

(1961 :1) menulis: jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat 

berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok 

pemerhati. 

2.1.2.2  Roland E. Wolseley dalam Understanding Magazines (1969:3) 

menyebutkan, jurnalistik adalah pengumulan, penulisan, 
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penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, 

pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematik dan dapat 

dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan 

disiarkan di stasiun siaran (Mappatoto, 1993:69-70) 

2.1.2.3  Adinegoro menegaskan, jurnalistik adalah semacam kepandaian 

mengarang yang pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat 

dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya (Amar, 

1984:30). 

2.1.2.4  Erik Hodgind, Redaktur Majalah Time, menyatakan, jurnalistik 

adalah pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, 

seksama, dan cepat, dalam rangka membela kebenaran dan 

keadilan berpikir yang selalu dapat dibuktikan (Suhandang, 

2004:23).  

2.1.2.5  Kustadi Suhandang menyebutkan, jurnalistik adalah seni dan atau 

keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan 

menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara 

indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani 

khalayaknya (Suhandang, 2004:23). 

 

2.2  Komunikasi Jurnalistik 

Komunikasi jurnalistik sering juga disebut kamunikasi media massa 

periodik. Dalam komunikasi jurnalistik ini, isi pesan/informasinya, dicari, 

dikumpulkan, diolah, disusun dan sajikan kepada khalayak melalui media 

massa periodik, dengan aturan yang ada pada jurnalistik. Media massa 

jurnalistik yaitu, surat kabar, majalah, radio, dan televisi, ada juga yang 

menyebut press (Inggris), perss (Belanda), dan pers (Indonesia). 

Pers, secara etimologis, berarti barang cetakan, alat cetak atau 

tekanan. Secara teoritis berarti, semua sarana komunikasi massa periodik. 

Pers, dalam arti sempit berarti media massa tercetak, seperti surat kabar dan 
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majalah. Pers dalam arti luas, adalah semua media massa periodik, yaitu 

yang tercetak dan elektronika (Wahyudi, 1991:88) 

 

2.3 Bentuk Jurnalistik 

Dari segi bentuk dan pengolahannya, jurnalistik dibagi kedalam tiga 

bagian besar: jurnalistik media cetak (newspaper and magazine journalism), 

jurnalistik media elektronik auditif (radio broadcast journalism), jurnalistik 

media audiovisual (television journalism). Jurnalistik media cetak meliputi, 

jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik 

tabloid harian, jurnalistik tabloid mingguan, dan jurnalistik majalah. 

Jurnalistik media elektronik auditif adalah jurnalistik radio siaran. 

Jurnalistik media elektronik audiovisual adalah jurnalistik televisi siaran dan 

jurnalistik media on line (internet). 

2.3.1 Jurnalistik Media Elektronik Audiovisual 

Jurnalistik media elektronik audiovisual, atau jurnalistik televisi 

siaran, merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologikal, dan 

dimensi dramatikal. Verbal, berhubungan dengan kata-kata yang disusun 

secara singkat, padat, dan efektif. Visual, lebih banyak menekankan pada 

bahasa gambar yang tajam, jelas, hidup, memikat. Teknologikal, berkaitan 

dengan daya jangkau siaran, kualitas suara, dan gambar yang dihasilkan 

serta diterima oleh pesawat televisi penerima di rumah-rumah. Dramatikal, 

berarti bersinggungan dengan aspek dan nilai dramatik yang dihasilkan oleh 

rangkaian gambar yang dihasilkan secara simultan. Aspek dramatik televisi 

inilah yang tidak dipunyai media massa radio dan surat kabar. Aspek ini 

menggabungkan tiga kekuatan sekaligus; kekuatan gambar, suara, dan kata-

kata. Inilah disebut efek bersamaan dan efek simultan televisi. 

  

2.4 Pemahaman Film  

Secara harfiah, film (sinema) adalah cinematographie yang berasal 

dari kata cinema (gerak), tho atau phytos (cahaya), dan graphie atau grhap 
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(tulisan, gambar, citra). Jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan 

cahaya. Agar dapat melukis gerak dengan cahaya, harus menggunakan alat 

khusus, yang biasa disebut kamera. 

 

Film sebagai karya seni sering diartikan hasil cipta karya seni yang 

memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan 

yang sifatnya spiritual. Dalam hal ini unsur seni yang terdapat dan 

menunjang sebuah karya fim adalah: seni rupa, seni fotografi, seni 

arsitektur, seni tari, seni puisi sastra, seni teater, seni musik. Kemudian 

ditambah lagi dengan seni pantomin dan novel. Kesemuannya merupakan 

pemahaman dari sebuah karya film yang terpadu dan biasa kita lihat.
1
  

Menurut Gerzon R. Ayawaila dalam bukunya “Dokumenter, Dari Ide 

Sampai Produksi” (2009). Gaya dan bentuk film dokumenter lebih memiliki 

kebebasan dalam bereksperimen meskipun isi ceritanya tetap berdasarakan 

pada sebuah peristiwa nyata apa adanya. Ketika teknologi audio-visual 

berkembang, salah satunya televisi maka bentuk dan gaya dokumenter pun 

ikut berkembang dalam bermacam gaya dan bentuk. Film dokumenter 

terpecah dalam dan kategori produksi yaitu film dokumenter dan televisi 

dokumenter. 

Pada umumnya film dokumenter berdurasi panjang, diputar di 

bioskop, atau pada festival. Film dokumenter lebih bebas menggunakan 

semua tipe shot, sedangkan umumnya dokumenter televisi berdurasi 

pendek, dan terbatas menggunakan tipe shot seperti close up dan medium 

shot. Hal ini karena adanya penyesuaian pada perbedaan besar layar bioskop 

dengan layar kaca televisi.  

Film dokumenter merupakan film nonfiksi yang dibedakan dengan 

film cerita fiksi. Ada empat kriteria yang menerangkan bahwa dokumenter 

adalah film nonfiksi, yaitu: 

                                                           
1
 
www.kajianpustaka.com
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1. Setiap adegan dalam film dokumenter merupakan rekaman kejadian 

sebenarnya, tanpa interpretasi imajinatif seperti halnya dalam film fiksi. 

Apabila film fiksi latarbelakang (setting) adegan dirancang, pada 

dokumenter latar belakang harus spontan otentik dengan situasi dan 

kondisi asli (apa adanya). 

2. Yang dituturkan dalam film dokumenter berdasarkan peristiwa nyata 

(realita), sedangkan pada film fiksi isi cerita berdasarkan karangan 

(imajinatif). Bila dokumenter memiliki interpretasi kreatif, maka dalam 

film fiksi adalah interpretasi imajinatif. 

3. Sebagai sebuah film nonfiksi, sutradara melakukan observasi pada suatu 

peristiwa nyata, lalu melakukan perekaman gambar sesuai apa adanya. 

4. Apabila struktur cerita pada film fiksi mengacu pada alur cerita atau plot, 

dalam dokumenter konsentrasinya lebih pada isi dan pemaparan. 

 

2.4.1  Film Dokumenter Investigasi Jurnalistik  

Jenis dokumenter ini memang kepanjangan dari investigasi jurnalistik. 

Biasanya aspek visualnya yang tetap ditonjolkan. Peristiwa yang diangkat 

merupakan peristiwa yang ingin diketahui lebih mendalam, baik diketahui 

oleh publik ataupun tidak.  Umpamanya korupsi dalam penanganan 

bencana, jaringan kartel atau mafia di sebuah negara, tabir dibalik sebuah 

peristiwa pembunuhan, ketenaran instan sebuah band dan sebagainya. 

Peristiwa seperti itu ada yang sudah terpublikasikan dan ada pula yan 

belum, namun persisnya seperti apa bisa jadi tidak banyak orang yang 

mengetahui. Terkadang, dokumenter seperti ini membutuhkan rekonstruksi 

untuk membantu memperjelas proses terjadinya peristiwa. Bahkan di 

beberapa film aspek rekonstruksinya digunakan untuk menggambarkan 

dugaan-dugaan para subjek di dalamnya. Misalnya yang dilakukan oleh 

Errol Morris dalam filmnya The Thin Blue Line, rekonstruksi digunakan 

untuk memperlihatkan seluruh kemungkinan dan detil peristiwa yang terjadi 
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saat itu, misalnya merk mobil, bentuk lampu, jarak pandang dan sebagainya. 

2
 

2.4.2 Unsur Film 

Unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi 

sebuah film. Mise en-scene adalah segala hal yang berada di depan kamera. 

Mise en-scene memiliki empat elemen pokok yakni, setting, latar, tata 

cahaya, kostum dan make-up, serta akting dan pergerakan pemain. 

Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dengan obyek yang di 

ambil. Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) ke gambar lainnya 

(Himawan, 2008:2). 

 

2.4.3 Produksi Film Dokumenter 

Kunci utama dari sebuah film dokumenter adalah penyajian sebuah 

fakta. Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, 

dan lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa 

atau kejadian, namun merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau 

otentik. 

Bill Nichols (Nichols, 1991: 111) merumuskan secara sederhana 

bahwa film dokumenter adalah upaya menceritakan kembali sebuah 

kejadian atau realitas, menggunakan fakta dan data. 

2.4.3.1 Tahap-tahap Pembuatan Film Dokumenter 

Menurut Chandra Tansil (Chandra, 2010: 5), tahap pembuatan film 

dokumenter dibagi menjadi enam bagian: 

1. Membangun gagasan 

2. Riset 

3. Menyusun alur cerita 

4. Menyusun desain produksi 

5. Syuting 

6. Pemyuntingan gambar dan suara dimeja editing 

                                                           
2 Referensi jenis-jenis film dokmenter pada  www.kusendony.wordpress.com/2011 
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2.4.4 Angle Kamera 

Camera Angle dalam pengertian karya audio-visual berati sudut 

pengambilan gambar yang menekankan tentang posisi kamera berada pada 

situasi tertentu dalam membidik objek. Pemakaian angle kamera ini 

diharapkan dapat menggambarkan suatu peristiwa yang sesuai agar lebih 

terlihat menarik dan mampu mengilustrasikan kedinamisan suatu keadaan.  

 

Beberapa jenis angle kamera adalah sebagai berikut : 

1.  Bird Eye View 

Pengambilan gambaryang dilakukan dari atas di ketinggian tertentu 

sehingga memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas dengan 

benda-benda lain yang tampak dibawah begitu kecil. 

2.  High Angle 

Teknik pengambilan gambarnya dengan sudut pengambilan gambar 

tepat diatas objek, pengambilan gambar yang seperti ini memiliki arti 

yang dramatik yaitu kecil atau kerdil. 

3. Low Angle 

Pengambilan gambar teknik ini yakni mengambil gambar dari bawah 

si objek, sudut pengambilan gambar ini merupakan kebalikan dari hig 

angle. Kesan yang ditimbulkan yaitu keagungan atau kejayaan. 

4. Eye Level 

Pengambilan gambar ini dengan sudut pandang sejajar dengan mata 

objek, tidak ada kesan dramatik tertentu yang di dapat dari eye level 

ini, yang ada hanya memperlihatkan pandangan mata seseorang yang 

berdiri. 

5. Frog Level 

Sudut pengambilan ini diambil sejajar dengan permukaan tempat 

objek menjadi sangat besar. 
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2.4.5 Ukuran Gambar (Frame Size) 

Sedangkan menurut ukuran gambar atau suatu objek yang menjadi 

sasaran yang akan direkam, jenis-jenisnya dibagi sebagai berikut : 

1. Extreme Close-up [ECU] 

Pengambilan gambar sangat dekat sekali, hanya menampilkan 

bagian tertentu pada tubuh objek. Fungsinya untuk kedetilan suatu 

objek. 

2. Big Close-up [BCU] 

Pengambilan gambar hanya sebatas kepala hingga dagu objek. 

Fungsi untuk menonjolkan ekspresi yang dikeluarkan oleh objek. 

 

3. Close-up [CU] 

Ukuran gambar hanya sebatas dari ujung kepala hingga leher. 

Fungsinya untuk memberi gambaran jelas tenteng objek. 

4. Medium Close-up [MCU] 

Gambar yang diambil sebatas dari ujung kepala hingga 

dada.fungsinya untuk mempertegas profil seseorang sehingga 

penonton jelas. 

5. Mid Shoot [MS] 

Pengambilan gambar sebatas kepala hingga pinggang. Fungsinya 

memperlihatkan sosok objek secara jelas. 

6. Kneel Shoot [KS] 

Pengambilan gambar sebatas kepala hingga lutut. Fungsinya hampir 

sama dengan Mid Shoot. 

7. Full Shoot [FS] 

Pengambilan gambar penuh dari kepala hingga kaki. Fungsinya 

memperlihatkan objek beserta lingkunganya. 

8. Long Shoot [LS] 

Pengambilan gambar lebih luas dari pada Fool Shoot. Fungsinya 

untuk menujukan objek dengan latar belakangnya. 
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9. Extreme Long Shoot [ELS] 

Pengambilan gambar melebihi Long Shoot, menampilkan lingkungan 

si objek secara utuh. Fungsinya untuk menunjukkan objek tersebut 

bagian dari lingkunganya. 

10. One Shoot 

Pengambilan gambar satu objek. Fuungsinya memperlihatkan 

seseorang atau benda dalam frame. 

11. Two Shoot 

Pengambilan gambar dua objek. Fungsinya untuk memperlihatkan 

adegan 2 orang yang sedang berkomunikasi. 

12. Three Shoot 

Pengambilan gambar 3 objek untuk memperlihatkan 3 orang yang 

sedang mengobrol. 

13. Group Shoot 

Pengambilan gambar sekumpulan objek. Fungsinya untuk 

memperlihatkan adegan sekelompok orang dalam melakukan 

aktifitas. 

 

2.4.6 Infografis 

2.6.5.1 Infografis 

Tidak dapat dipungkiri hampir sebagian besar orang suka 

mendapatkan informasi dengan gambar, dan semakin unik dan kreatif 

informasi itu dikemas, maka orang akan semakin tertarik untuk 

mencari informasi tersebut.  Itulah yang membuat infographic selalu 

menarik perhatian banyak orang. Infografis adalah gabungan tema 

besar kejadian yang informasinya digali secara mendalam kemudian 

ditampilkan secara bersamaan beserta foto yang menjelaskan tiap 

sudut permalahan. Dapat dikatakan infografis mungkin salah satu 

solusi terkait kebosanan masyarakat melihat tampilan presentasi yang 

monoton apalagi terkait prosentase data.  
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Menurut Doug Newsom dan Jim Haynes dalam bukunya Public 

Relations Writing (2004:21), infografis adalah visual grafis yang 

menampilkan representasi dari informasi, data dan pengetahuan. 

Infografis menyajikan informasi yang cepat jelas dan kompleks, 

seperti tanda, peta, jurnalisme, pendidikan, dan pengetahuan. Dengan 

infografik informasi akan lebih mudah diproses dan juga mengubah 

data, informasi, permasalahan yang riil dan kompleks menjadi visual 

yang lebih sederhana untuk dicerna oleh audience. 

Popularitas infografis  telah meningkat secara dramatis dalam 

beberapa tahun terakhir. Infografis kini dapat ditemukan di berbagai 

surat kabar, presentasi, dan internet dengan beragam jenis visual grafis 

yang mencakup peta diagram, visualisasi data dan teknis, penjelasan 

instruksional dan ilmiah untuk menggambarkan informasi yang luas 

menjadi lebih padat dan mudah dimengerti. 

- Jenis- Jenis Infografis 

Secara umum infografis terbagi menjadi dua jenis, yaitu grafis 

informatif dan grafis visual. 

a. Grafis informatif adalah grafis yang memaparkan kejadian, proses, 

hasil penelitian maupun fakta secara artistik. Di sini unsur-unsur 

yang terdapat dalam kaidah seni seperti warna, bentuk, irama, 

kesatuan dan komposisi antara penempatan infografis dan naskah 

diperhatikan untuk menarik perhatian pembaca. 

b. Sedangkan grafis visual adalah grafis yang bersifat sebagai ilustrasi 

dari seluruh isi berita maupun opini yang digambarkan secara 

analogi, simbol dan metafora dengan artistik. Grafis visual tidak 

terdapat ulasan maupun teks pendukung yang mendampingi. 

 

2.4.7 Narasi 

Penggunaan narasi dalam film biasanya didasarkan pada beberapa hal 

(Chandra, 2010:111): 
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1. Apabila sejak awal film sudah memiliki desain narasi, dengan kata lain 

pembuat film sudah mempunyai kerangka narasi sebagai acuan dalam 

mengerjakan film. Daftar kerangkanya sudah ada, dan pembuat tinggal 

mengumpulkan gambar yang relevan dengan kebutuhan narasi. 

2. Pertimbangan atas jumlahinformasi yang begitubanyak dan padat, 

alhasil narasi adalahjalan paling bijaksana sebagai medium untuk 

menyampaikan informasi tersebut. Dengan kata lain, memang benar 

bahwa narasi mutlakuntuk dipakai, dengan tujuan film dapat dinikmati 

lebih cair. 

3. Pertimbangan akhir adalah ketika pembuat film menjadi tidak berdaya 

dengan serangkaian gambar yang sudah dikumpulkan. 

 

2.4.8 Keunggulan Film Dokumenter 

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa film dokumenter merupakan 

rekaman atas realitas atau kenyataan dan untuk mendukungnya ternyata 

diperlukan 5 (lima) persyaratan yang harus dipenuhi agar film tersebut dapat 

digolongkan ke dalam jenis film dokumenter, yaitu : 

1. Film harus menceritakan kisah nyata yang tidak didramatisir.  

2. Menghadirkan bukti yang nyata. 

3. Tidak merekayasa kebenaran. 

4. Objektif. 

5. Semaksimal mungkin menunjukkan bukti nyata dalam konteks 

riilnya.
3
  

Kelima persyaratan agar film dapat digolongkan kedalam jenis film 

dokumenter tersebut dapat pula dijadikan sebagai kelebihan dari film 

dokumenter. Selain kelebihan-kelebihan tersebut film dokumenter masih 

memiliki beberapa kelebihan antara lain mampu mengajak penonton untuk 

mendapatkan pengalaman pribadi secara langsung dari apa yang 

                                                           
3 www.komunitas-dokumenter.org  
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disampaikan dalam film tersebut serta dapat menambah pengetahuan. Film 

dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk 

berbagai macam tujuan. Namun film dokumenter tetap tidak pernah lepas 

dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan dan propaganda bagi orang 

atau kelompok tertentu. 

  


