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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Monaco (2011) menyebutkan bahwa film adalah sebuah cabang dari kesenian 

dimana hasil karyanya adalah gabungan antara gambar, suara, teknik editing, serta 

macam-macam teknik lainnya yang menjadi sebuah satu kesatuan. Satu hal yang 

menjadi kunci penting dalam pembuatan sebuah film yang utuh adalah dengan 

memiliki sebuah cerita yang mampu membuat sebuah alur yang berjalan dimana 

membuat penonton seakan terbawa dalam suasana cerita yang dihasilkan (hlm. 

18). 

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan penerapan 

dry humour dalam menggambarkan situasi pasangan yang dingin. Namun dry 

humour adalah cabang dalam komedi. Menurut Helitzer (2005) komedi adalah 

seni membuat orang lain tertawa (hlm. 7). Namun belakangan ini komedi-komedi 

yang ada mengandung unsur kekerasan fisik dimana kita melihat orang lain 

kesakitan terlebih dahulu barulah kita tertawa. Cara kerja komedi ini sudah tidak 

lagi populer. 

Penulis menggunakan penerapan dry humour dimana menurut Helitzer 

(2005) mengartikannya sebagai sebuah seni membuat seseorang tertawa miris 

(hlm. 7). Dry humour ini sendiri tidak membuat penonton tertawa terbahak-bahak 

namun bisa menimbulkan tawa karena secara tidak sadar, mereka sedang 

menertawakan diri mereka sendiri atau kehidupan keseharian mereka. 
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Penulis menggunakan tokoh sepasang kekasih karena menurut penulis, 

tokoh sepasang kekasih ini merupakan hal dasar dari sebuah hubungan manusia 

dimana manusia tidak bisa hidup sendiri. Penulis kemudian menggunakan konsep 

hubungan yang dingin untuk menggambarkan kondisi hubungan mereka. Namun, 

bila hanya hubungan yang dingin saja secara harafiah maka hubungan mereka 

berdua hanya sebatas acuh tak acuh dan saling diam. Untuk itu, penulis 

menggunakan komedi dry humour untuk membengkokkan situasi yang ada dari 

hubungan yang dingin menjadi komedi agar penonton tidak hanya melihat 

pasangan yang saling diam. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana penggunaan teknik dry humour dalam menggambarkan hubungan 

yang dingin? 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini akan dibatasi pada: 

Penggunaan genre komedi dry humour dalam dialog di scene 7 Percakapan Antar 

Sahabat, scene 10 Nia Menggoda Shaun Lemas, scene 17 Gempa Onani, scene 39 

Rukun, dan scene 45 membelakangi namun saling tusuk, pada naskah panjang 

berjudul A Time When I Fall in Love with you Again.  
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk memperkenalkan teknik dry humour 

dalam hubungan yang dingin dalam naskah film panjang berjudul A Time When I 

Fall in Love with you Again. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Memberikan alternatif lain dalam penyampaian komedi bahwa komedi itu tidak 

harus selalu menggunakan slapstick atau mencela satu sama lain namun juga bisa 

dengan cara dry humour. 
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