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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Webinar 

Brilyantini (2015) mengatakan bahwa webinar adalah sebuah sarana seminar yang 

dilakukan melalui web. Kata webinar sendiri merupakan gabungan antara web dan 

seminar. Melalui webinar, banyak orang bisa berkumpul dan berinteraksi dengan 

chatting atau video conference untuk membahas sebuah topik, dan ada satu 

pembicara atau moderator yang memimpin pembicaraan (hlm. 35).  

 Teague (2015) menjabarkan beberapa alasan perlunya memakai webinar: 

1. Webinar dapat digunakan secara gratis. Penggunaan webinar memang 

memerlukan perangkat laptop, PC, atau tablet, tetapi perangkat-perangkat 

tersebut sudah tersedia di tempat kerja. 

2. Webinar bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti 

training, sales pitches, demonstrasi, interview, dan masih banyak lagi 

kegiatan bisnis maupun non-business. 

3. Siapa pun bisa menjalankan webinar. 

4. Webinar tidak mempunyai batasan tempat, artinya pengguna dapat 

berbicara pada ribuan orang di seluruh dunia lewat webinar. 

5. Persiapan penggunaan webinar hanya membutuhkan waktu kurang lebih 

lima menit (hlm. 88). 
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 Gambar 2.1. Tampilan webinar. 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

2.2. Corporate Video 

Fink & Medoff  (2007) mengatakan bahwa corporate video dibuat dengan target 

audience yang spesifik untuk mencapai tujuan yang juga spesifik. Berbeda dengan 

video-video lain seperti program TV, performance video, video musik, dan video 

art yang umumnya dibuat untuk tujuan menghibur, target penontonnya pun lebih 

umum atau dapat mencakup semua kalangan (hlm. 48). 

Sweetow (2011) mengatakan untuk pembuatan sebuah corporate video 

dibutuhkan sebuah tim inti yang terdiri dari Account Executive, Copywriter, 

Creative Director, dan Art Director (hlm. 61).  

 Reed (2012) menjelaskan bahwa dalam prosesnya, seorang account 

executive membuat client brief yang berisi informasi terkait product knowledge, 
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pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan, pesaing perusahaan maupun 

target audience. Client brief tersebut lalu diolah menjadi sebuah konsep video 

yang imajinatif dan informatif oleh copywriter dan art director, di bawah 

pengawasan creative director (hlm. 137). 

2.2.1.  Account Executive 

Tuminello (2004) menjelaskan account executive adalah penghubung antara klien 

dan tim produksi. Tugas seorang account executive adalah memahami kebutuhan 

klien serta memenuhi segala permintaan klien terkait video yang akan diproduksi 

(hlm. 172). 

 Kebutuhan dan permintaan klien tersebut akan dijabarkan lengkap dengan 

informasi lainnya seputar klien dan produk yang ingin dipasarkan dalam sebuah 

client brief.   

2.2.2. Creative Director 

Ditambahkan oleh Tuminello (2004) bahwa tugas seorang creative director 

adalah mengawasi perkembangan konsep oleh copywriter dan art director (hlm. 

172). Pada saat proses shooting, peran creative director hampir sama dengan 

sutradara, dimana creative director bertugas mengarahkan talent.  

2.2.3. Copywriter 

Menurut Tuminello (2004) copywriter adalah wordsmith, orang yang handal 

dalam menggunakan kata-kata. Seorang copywriter harus menggabungkan strategi 

kreatif dengan fakta, kemudian diolah menjadi sebuah konsep dan dituangkan ke 

bentuk tulisan. 
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2.2.4. Art Director 

Hampir sama dengan copywriter, bedanya seorang art director menuangkan 

konsep ke dalam bentuk visual. Bila copywriter bermain dengan kata, maka 

seorang art director bermain dengan visual. Biasanya art director dan copywriter 

bekerja berdampingan melakukan brainstorming ide dan konsep (hlm. 173).  

Morrisan (2010) menjelaskan struktur organisasi tim produksi, dimana 

kelompok atau tim dipimpin oleh seorang account executive. Juga terdapat staf 

kreatif (copywriter dan art director) yang berada di bawah pengawasan creative 

director (hlm. 153), sehingga bagan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Copywriter 

Applegate (2004) mengatakan, untuk sukses menarik perhatian audience, seorang 

copywriter harus memahami kebutuhan dan keinginan emosional audience. Hal 

ini bisa dilakukan dengan menempatkan diri di posisi audience, copywriter dapat 

Account Executive 

Creative Director 

Copywriter Art Director 

Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi 

(Morrisan, 2010, hlm. 153) 
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merasakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh target audience-nya bila 

berada di posisi audience. Untuk itu penting bagi seorang copywriter untuk 

mengetahui informasi mengenai siapa target audience, apa yang dibutuhkan, juga 

apakah produk yang ingin dipasarkan akan memenuhi kebutuhannya (hlm. 99). 

 Bly (2007) mengatakan, seorang copywriter yang kreatif pasti ingin 

menciptakan sebuah promosi yang pintar dan mewah. Tetapi sebagai copywriter 

yang profesional, tugas yang harus dijalankan adalah meningkatkan penjualan 

dengan pengeluaran seminim mungkin. Ditambahkan juga bahwa seorang 

copywriter harus menggali atau mengungkapkan alasan mengapa audience mau 

membeli produk yang dipromosikan (hlm. 26). 

 Selain itu dalam meyakinkan audience untuk membeli produk yang 

dipromosikan, ada beberapa hal yang harus dilakukan copywriter: 

1. Get attention 

Ada begitu banyak iklan atau promosi, baik di media cetak, website, 

televisi, maupun radio, dan konsumen tidak bisa menyaksikannya satu per 

satu, oleh karena itu tugas copywriter adalah harus menciptakan copy atau 

media promosi yang menarik perhatian dan lebih menonjol dibanding 

iklan lainnya (hlm. 44). 

2. Communicate 

Copywriter yang baik bisa menciptakan media promosi yang komunikatif 

dan mudah dimengerti oleh audience (hlm. 90). 

 

 

Penerapan Konsep Humor..., Vina Grace, FSD UMN, 2018



10 

 

3. Persuade 

Dalam menulis sebuah copy, yang paling pertama harus ditulis adalah 

kelebihan atau keunggulan produk, bukan feature-nya. Penting juga untuk 

menunjukkan bahwa sebuah produk atau jasa yang dipromosikan tersebut 

dibutuhkan oleh audience (hlm. 153). 

2.4. Creative Brief 

Mondschein (2009) menjelaskan creative brief sebagai resume dari sebuah proyek 

iklan, isi resume tersebut mencakup informasi 5W (who, what, when, where,why) 

dan 1H (how), informasi tersebut digunakan sebagai panduan bagi tim kreatif 

untuk menciptakan ide kreatif yang mampu menarik audience (hlm. 14).  

 Shelford dan Remillard (2002) mengatakan bahwa tujuan dibuatnya 

creative brief adalah untuk mengomunikasikan tujuan sebuah proyek serta 

memberi gambaran hasil utama proyek yang akan dibuat kepada tim kreatif (hlm. 

60). 

2.5. Script 

Sweetow (2011) mengatakan bahwa penulisan naskah corporate video dapat 

dilakukan dalam bentuk split page (dua kolom) maupun straight across the page 

atau yang biasa disebut teleplay (hlm. 111). 

 Zettl (2017) menjelaskan bahwa script dalam bentuk split page lebih 

umum disebut dengan A/V (audio/visual) script. Pada A/V script, bagian kolom 

sebelah kiri berisi semua informasi mengenai video, sedangkan bagian kanan 

berisi informasi mengenai audio.  
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 Borst (2011) menambahkan, format naskah ini selain disebut dengan A/V 

(audio/visual) script karena fitur berupa dua kolom audio dan visual ini yang 

paling menonjol dari skrip. Bahkan kadang orang keliru menyebutnya dengan 

audio/video script (hlm. 265). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Contoh Format A/V Script.  

(Zettl, H. 2017, hlm. 366) 

 

 

Laufenberg (2004) menambahkan, skrip A/V digunakan untuk 

menginformasikan (instruksi), video edukasi untuk perusahaan, atau untuk iklan 

dan promosi. Skrip A/V paling sering digunakan untuk pelatihan pegawai baru, 

untuk meyakinkan sebuah perusahaan akan produk yang ditawarkan, 

menceritakan sejarah dan misi sebuah bisnis, dan untuk menjelaskan step sebuah 

prosedur (hlm. 247). 
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2.5.1. Visual 

Sweetow (2011) mengatakan script video yang baik mengandalkan visual dan 

gerakan untuk menceritakan suatu adegan, sehingga penulisan script dilakukan 

dengan sedetail mungkin seperti yang dibayangkan penulis. Penulisan visual 

dalam naskah dapat mencakup cues untuk angle dan pergerakan kamera untuk 

menjelaskan suatu keadaan, seperti contohnya “Pan kanan ke kiri, dari two-shot 

Taylor dan Connie ke Connie untuk memperlihatkan Connie yang sedang 

mengawasi mereka dari balik korannya.”  Walau begitu, penulis tidak perlu untuk 

selalu menulis setiap angle kamera.  

 Selain angle kamera, untuk menggambarkan sebuah adegan dapat 

dilakukan dengan mendeskripsikan emosi dan ekspresi pada aktor. Tetapi 

sutradara dan aktor tetap bisa menginterpretasi adegan tersebut sebebas mereka 

(hlm. 110). 

2.5.2. Audio 

Ditambahkan oleh Sweetow (2011), dalam video pelatihan biasanya dibuka 

dengan penerapan prosedur yang salah disertai dengan akibatnya, kemudian 

dilanjutkan dengan penjelasan metode yang benar. 

 Selain itu untuk menemukan sebuah ide dialog, pikirkan masalah yang 

melekat atau yang mungkin terjadi pada penonton, seperti contohnya 

ketidaksepakatan antar dua karyawan.  

 Jeda dan keheningan terkadang berbicara lebih keras daripada kata-kata. 

Sikap diam seorang aktor pada rekannya akan menimbulkan dampak emosional 

yang besar. 
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 Menurut Videomaker (2013), dialog dalam corporate video tidak begitu 

berbeda dengan film feature, dimana dialog pada setiap cerita harus believable 

dan seperti dunia nyata (hlm. 100). 

2.6. Three-Dimensional Character 

Frey (1994) mengatakan untuk mengenal karakter yang kita ciptakan sedalam 

mungkin, jabarkan karakter tersebut dalam bentuk tiga dimensi. Dimensi pertama 

adalah physiological, kedua sociological, dan ketiga adalah phsyiological. 

 Dimensi fisiologis sebuah karakter mencakup tinggi badan, berat badan, 

umur, seks, ras, kesehatan, dan lainnya. Tinggi-pendek atau kurus-gemuknya 

sebuah karakter mempengaruhi perkembangan karakter tersebut. 

 Dimensi yang kedua adalah dimensi sosiologis. Ada di kelas sosial mana 

karakter yang diciptakan, lingkungan seperti apa sebuah karakter dibesarkan, atau 

bagaimana sikap orang tua sebuah karakter terhadap uang dan seks. Hal-hal 

tersebut penting untuk digali lebih dalam guna memahami karakter sepenuhnya 

(hlm. 4). 

 Dimensi psikologis adalah produk dari kedua dimensi sebelumnya. Dari 

dimensi psikologis, kita menemukan phobia, ketakutan, kebencian, rasa bersalah, 

fantasi, dan seterusnya. Dimensi ini juga mencakup IQ, bakat, kemampuan 

khusus, kebiasaan, dan semacamnya (hlm. 5). 

 Milhorn (2006) menambahkan bahwa mengetahui 3 dimensi dari karakter 

berarti mengetahui akar sebuah karakter, yang akan membantu kita mengetahui 

bagaimana tindakan atau reaksi karakter sekarang (hlm. 214). 
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 Egri (1972), (hlm. 37) memberikan panduan untuk membuat 3 

dimensional karakter dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.1. Three-Dimensional Characterization 

FISIK SOSIOLOGI PSIKOLOGI 

Nama 

Usia 

Gender 

Tinggi 

Warna rambut, mata, 

kulit 

Postur 

Penampilan 

Kekurangan fisik 

Keturunan 

Ras 

Suku 

Kesehatan 

Kelas 

Pekerjaan 

Pendidikan 

Keluarga 

Pertemanan 

Agama 

Afiliasi politik 

Hobi 

Tempat di masyarakat 

IQ 

Kehidupan seks 

Pegangan hidup / moral 

Ambisi 

Frustrasi / kekecewaan 

 

 Kyrölä (2014) karakter pada drama atau film komedi sering kali 

digambarkan dengan fisik badan yang gemuk. Walau begitu, kegemukan itu 

sendiri tidak harus selalu menjadi central issues di serial atau film komedi (hlm. 

101). 

2.7. Humor 

Berger (2017) membagi humor menjadi empat kategori berdasarkan teknik 

penggunaannya, humor dalam bentuk lisan, tindakan atau nonverbal, identitas, 

dan logika. Kemudian dijabarkan juga teknik penerapan humor berdasarkan 4 

kategori tersebut. 
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Gambar 2.4. Kategori dan Teknik dalam Humor.  

(Berger, A. A. 2017, hlm. 18) 

 

Keempat kategori ini penting untuk menentukan jenis humor yang akan 

dibuat, tetapi tekniknya lah yang terpenting untuk dipertimbangkan dalam 

menganalisa humor (A Glossary of the Techniques of Humor: Morphology of the 

Joke-Tale section, para. 7). 

Menurut Rishel (2002) humor datang dengan dua cara, humor yang tidak 

disengaja dan humor yang disengaja. Humor yang tidak disengaja seperti keseleo 

lidah saat berbicara, atau kepolosan anak dalam menghadapi sesuatu. Sementara 

humor yang disengaja contohnya bisa terdapat pada lirik lagu, cerita pendek, 

novel, maupun naskah film (hlm. 32). 

Adapun dalam menciptakan humor, dibutuhkan penambahan elemen 

kejanggalan atau keganjilan pada suatu situasi (hlm. 35). 
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2.7.1.  Incongruity 

Incongruity adalah keadaan yang tidak sesuai atau janggal, sesuatu yang tidak 

sesuai dengan ekspektasi logika kita. Rishel (2002) menjelaskan Incongruity atau 

kejanggalan terjadi ketika kita mengharapkan sesuatu, tetapi kemudian tidak 

berjalan sesuai ekspektasi atau perkiraan.  

Untuk membuat sesuatu menjadi humoris, Rishel menyebutkan, buatlah 

secara tidak normal, dilebih-lebihkan, tidak biasa, tidak terduga, aneh, terbalik, 

distorsi, atau berbelit (hlm. 35). 

 Beard (2007) mengatakan bahwa dalam beberapa teori psikologi, 

terkadang kita tertawa saat melihat atau mendengar sesuatu yang tidak terduga. 

Contohnya, kebanyakan dari kita akan tersenyum atau bahkan terkekeh saat 

melihat pemandangan tidak terduga berupa dua ekor anjing, satu sangat besar 

sedangkan yang lain sangat kecil, dalam satu foto.  

Hanya perbedaan, atau kejanggalan, ukuran antara kedua ekor anjing 

tersebut dapat membangkitkan pengalaman yang menyenangkan yang kita sebut 

dengan humor.  

 Walau begitu, Beard mengatakan, ada teori yang bertentangan dengan 

teori di atas, dimana kejanggalan saja tidak selalu cukup untuk membuat keadaan 

menjadi lucu (hlm. 40). 

2.7.2. Playful 

Rishel (2002) mengatakan, kejanggalan sendiri saja tidak cukup untuk membuat 

suatu keadaan menjadi humoris. Ada kejanggalan yang netral, ada yang 

memalukan, menakutkan, juga membingungkan. Adanya suatu suara berisik di 
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dapur pada malam hari disertai badai, merupakan keadaan yang janggal, tetapi 

bukan humoris melainkan menakutkan. 

 Untuk membuat suatu keadaan menjadi humoris seperti pada definisi 

humor itu sendiri, maka kata “incongruity” atau kejanggalan tidak dapat berdiri 

sendiri, melainkan perlu ditambahkan dengan kata “playful”. Kita harus membuat 

kejanggalan dengan cara yang menyenangkan atau dalam nonthreatening context 

(hlm. 38).  

 Beard (2007) menjelaskan sebuah teori yang dinamakan two-stage 

incongruity-resolution theories, dimana dalam teori tersebut dipaparkan bahwa 

“playful” dibutuhkan untuk membuat sebuah humor. Berikut adalah contoh 

sebuah joke untuk memperlihatkan cara kerja teori tersebut: 

Zoo Visitor to Zookeeper: Excuse me, but can you tell 

me why gorillas have such big nostrils?  

Zookeeper: Yes, sir, it’s because they have such big 

fingers. 

Gambar 2.5. Contoh Joke. 

                                   (Beard, F. K. 2007, hlm. 40) 

 

Saat pertama mendapat joke tersebut, jawaban dari Zookeeper seperti tidak 

sesuai atau tidak nyambung dengan pertanyaan yang dilontarkan (stage ini 

menandakan kejanggalan). Kemudian ketika kita mainkan atau tambahkan elemen 

playful pada kejanggalan tersebut, kita menemukan bahwa sebenarnya jawaban 

dan pertanyaan sesuai (kalau kita memahami joke-nya). Bahwa lubang hidung 
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gorila besar karena jari-jari gorila juga besar (jari dipakai untuk mengorek 

hidung).  

Beard mengatakan bahwa saat kita mendapatkan/mengerti joke tersebut –

the ah ha! moment—itu adalah resolution of incongruity, saat dimana kita 

merasakan gairah psikologis yang menyenangkan yang dinamakan humor (hlm. 

41).  

2.7.3. Tension 

Rishel (2002) menganjurkan agar kita memberikan ketegangan di antara apa yang 

terlihat normal dan apa yang janggal, karena perbedaan keduanya saja tanpa 

ketegangan tidak dapat menghasilkan sesuatu yang lucu.  

 Dicontohkan oleh Rishel dengan gambaran seorang anak perempuan usia 

14 tahun masuk ke dalam ruang kelas bersama pria berusia 50 tahun. Kedatangan 

kedua orang dengan perbedaan gender dan usia saja tidak cukup untuk membuat 

situasi lucu.  

Keadaan menjadi humoris ketika kemudian kita ketahui bahwa anak 

perempuan tersebut dewasa sebelum waktunya dan mempunyai IQ 170. Juga 

diketahui bahwa ternyata anak perempuan tersebut adalah profesor, dan pria 

tuanya adalah murid (hlm. 37). 

2.7.4. Humor is Playful Incongruity 

Rishel (2002) mendefinisikan humor sebagai kejanggalan yang bisa dimainkan, 

serta di dalamnya diberikan ketegangan (tension) antara dua level pengertian. 

Ketegangan tersebut bentuknya tidak terduga dan kemudian menghasilkan sebuah 

pengertian baru.  
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Gambar 2.6. Diagram Proses Humor. 

                                                   (Rishel, M. A., 2002, hlm. 40) 

 

Rishel mengambil contoh: “Now that I know how to get the most out of 

life, most of it is over.”. Meaning #1 fokus pada kata “most out of life”, dimana 

artinya adalah nilai kehidupan, dan merupakan statement yang normal. Meaning 

#2 fokus pada seberapa banyaknya sisa kehidupan yang tersisa, “most of it is 

over.”.  Meaning #2 menjadi perbandingan yang janggal dengan Meaning #1. 

Kita mendapat dua pengertian yang kontras pada kata “most”, pada 

Meaning #1, kita mendapat kabar gembira, sementara pada Meaning #2 

dihadapkan dengan kenyataan bahwa sisa hidup tinggal sedikit lagi. Pada joke ini, 

‘kontras’ dipakai sebagai Tension dalam diagram (hlm. 42). 

2.8. X & Y Generation 

Kartajaya (2006) mengatakan bahwa generasi X adalah orang yang lahir pada 

kurun waktu 1965 – 1981. Ia menyebut generasi ini tinggal di jaman yang lebih 
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baik (damai dan perekonomian baik). Selain itu generasi X umumnya adalah 

generasi yang kreatif dan penikmat televisi. 

 Generasi Y adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 – 1995, dan disebut 

generasi milenial (hlm. 121).  

 Cran (2010) mengatakan bahwa generasi X adalah pekerja keras dan 

memiliki gairah untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Cran juga 

menyebutkan bahwa generasi X selalu mencari dan melihat setiap kesempatan 

yang ada. Selain itu generasi X memiliki ketakutan bila menyeimbangkan 

keluarga dan kerja, bos akan mengira bahwa mereka tidak sungguh-sungguh 

dalam bekerja.  

 Salah satu dari komplain terbesar generasi X terhadap pekerjaan adalah 

terlalu banyak aturan dan tidak cukup lisensi kreatif. Untuk menyenangkan 

generasi X, Cran mengatakan, berikan kebebasan untuk generasi X seperti 

fleksibilitas untuk bekerja dari rumah, dengan begitu mereka akan bekerja 

semampunya untuk meningkatkan performa (hlm. 5).  

 Sementara generasi Y, tidak terlalu termotivasi oleh uang seperti generasi 

X. Mereka lebih suka memanfaatkan waktu luang untuk aktifitas yang 

menyenangkan. Oleh karena itu untuk menyenangkan generasi Y, ijinkan mereka 

untuk mempunyai kehidupan lain selain pekerjaan, berikan waktu yang fleksibel 

(jam mulai dan selesai kerja).  

 Generasi Y juga senang diperlakukan sebagai teman, karena generasi ini 

tidak akan otomatis respek kepada pemimpinnya karena jabatan, mereka akan 

respek dengan pendekatan personal (hlm. 10). 
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2.9. Trending Topics 

Pudyastomo (2010) mengatakan bahwa trending topics adalah isu-isu yang 

sedang hangat di media sosial (hlm. 20). 

Grafura & Susilowati (2017) menambahkan, trending topics merupakan 

isu yang menjadi pembicaraan orang banyak serta menghasilkan aksi sosial yang 

cepat. Hal tersebut terjadi karena pada masa ini pertukaran informasi sangat cepat 

dengan adanya perangkat komunikasi dan sosial media (hlm. 3).  
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