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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Penulis membuat tugas akhir berupa naskah film panjang dengan judul ‘Klub Bunuh 

Diri’. Naskah ber-genre dark comedy dengan pembangunan unsur komedi 

menggunakan teknik setup, anticipation, punchline. Proses pembuatan berlangsung 

dari riset sejak April hingga selesai bulan Desember. 

Metode penelitian data dan konten dalam naskah berasal dari penelitian 

kualitatif yaitu studi literatur. Selain itu, penulis juga terinspirasi dari pengalaman 

pribadi beberapa orang dan referensi film. 

3.1.1 Logline 

Logline atau premis dari naskah yang penulis buat adalah sebagai berikut : Sally, 

remaja korban bully yang gagal bunuh diri, bertekad mengulang usaha bunuh dirinya 

lagi dengan cara yang lebih keren dengan bantuan Klub Bunuh Diri. 

3.1.2 Sinopsis 

Sally adalah seorang remaja berusia 15 tahun. Suatu kali, seolah berada di ujung 

tanduk, Sally memutuskan untuk gantung diri di kamarnya. Upaya itu didorong karena 

depresi dari tindakan penindasan di sekolah yang dialaminya. Sally sudah merekam 
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sebuah video selamat tinggal. Sayang, upayanya gagal karena ia ditemukan Luna, 

adiknya, sebelum nyawanya sempat melayang. 

Menanggapi kejadian tersebut, Debby, mama Sally, membawa Sally pada 

pendeta dan meminta agar Sally didoakan. Debby mengadakan persekutuan doa untuk 

mengusir setan jahat dari rumah dan dari diri Sally. Selain itu, Sally juga harus pindah 

sekolah. Naas, Jenna, sang penindas yang dulu satu sekolah, tak sengaja pindah di 

sekolah yang sama. Sally merasa putus asa. 

Di saat yang sama, Ian, seorang ketua OSIS, menyambut kedatangan Sally 

dengan cara yang tidak biasa. Ian yang tahu latar belakang Sally mengajak Sally 

bergabung dengan Klub Berkebun Meditatif. Di samping itu, Ian juga menawarkan 

bantuan sebagai ‘tim sukses’ bagi rencana bunuh diri Sally. Bersama, mereka mencari 

cara untuk mendapatkan uang. 

Kebetulan, Sally ditawari pelayanan di gereja oleh Om Philip yang ikut 

memberikan konseling pribadi pada Sally. Setiap kali pelayanan, per orang mendapat 

uang persembahan kasih. Mereka mengumpulkan uang tersebut untuk membeli pistol 

yang diinginkan Sally. Namun, di tengah jalan, Sally mempertanyakan niatnya. Ian 

yang membaca keraguan Sally ini berusaha menenggelamkan Sally untuk menguji 

kesungguhannya. Keduanya bertengkar. 

Sally merasa ditantang karena Ian mengatainya pecundang. Apalagi, Rio, 

kekasih Debby, memutuskan untuk melamar Debby di sebuah acara makan malam. 
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Sally memutuskan untuk overdosis obat tidur. Sayangnya, ia salah minum 

obat. Sally pingsan karena kebanyakan minum obat diare. Sepulangnya dari rumah 

sakit, Sally bertemu dengan Ian di sebuah minimarket. Tiba-tiba, di minimarket 

tersebut  terjadi perampokan. Sally dan Ian berhasil melumpuhkan perampok tersebut 

demi mengambil pistol yang ada di tangannya. Pistol tersebut dibawa Ian dan sekali 

lagi Sally merasa dikhianati. 

Di saat Sally berusaha meredam amarahnya, Papa mengajak Sally makan 

malam, setelah tiga tahun tak bertemu. Sally mengajak Debby dan Luna diam-diam. 

Sedangkan, Debby mengajak Rio tanpa memberitahu Sally. Ketika Rio datang, 

pecahlah suasana. Kemarahan Sally meledak. 

Ia berlari ke rumah Ian dan menemukan Ian tengah sekarat, botol-botol obat-

obatan berserakan di sampingnya. Sally merasa bahwa Ian menyabotase rencana Sally 

karena ingin mendahului Sally bunuh diri. Sally menyelamatkan Ian agar rencananya 

gagal. 

Semua orang mengira Sally sebagai pahlawan yang menyelamatkan Ian. Ian 

sendiri akhirnya pindah bersama keluarganya di Amerika Serikat. Sally tak lagi 

bertemu Papa. Papa juga tak datang ke pesta pernikahan Debby. 

3.1.3 Posisi Penulis 

Posisi penulis di naskah ini adalah mahasiswa yang sedang dalam tahap menyelesaikan 

strata 1. Penulis dalam naskah ‘Klub Bunuh Diri’ berperan sebagai periset, perancang 
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dan penulis naskah dari draft pertama hingga selesai. Penulis juga bertanggungjawab 

menentukan genre dalam naskah yaitu dark comedy.  

3.1.4 Peralatan 

Dalam rangka menulis naskah ‘Klub Bunuh Diri’, penulis menggunakan aplikasi 

penulisan Celtx dan laptop. Penulis juga menggunakan literatur berupa buku-buku dan 

artikel. 

3.2. Tahapan Kerja 

Penulis melalui beberapa tahapan kerja dari bulan Februari hingga Desember. Tahapan 

kerja penulisan naskah ‘Klub Bunuh Diri’ adalah sebagai berikut : 

1. Pemilihan ide cerita 

Pada tahap ini, penulis memiliki dua premis untuk dipresentasikan kepada dosen. 

Premis pertama yaitu ‘Sally, remaja korban bully yang gagal bunuh diri bertekad 

mengulang usaha bunuh dirinya lagi dengan cara yang lebih keren dengan bantuan 

Klub Bunuh Diri.’ Premis yang kedua yaitu ‘Seorang ibu paruh baya menjadi 

seorang superhero untuk menyelamatkan home industry ibu-ibu di kompleksnya 

dari korporasi besar’. 

Kedua premis memiliki pendekatan yang berbeda. Dosen menyarankan 

premis pertama dibahas menggunakan pendekatan dark comedy, sedangkan premis 

kedua dengan pendekatan comedy. Namun, saat itu penulis belum tahu apakah 

elemen yang akan dibahas penulis untuk premis kedua. Akhirnya, penulis memilih 
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premis pertama berdasarkan saran dari teman maupun dosen serta keyakinan 

pribadi.  

2. Riset 

Riset utama yang penulis lakukan adalah melalui kualitatif berupa literatur buku 

dan wawancara. Awalnya, penulis hanya melakukan penelitian terhadap genre dark 

comedy dari buku Dark Comedy oleh J.L. Styan. Dari buku tersebut, penulis 

mendapatkan pemahaman mengenai penyebaran genre dark comedy di antara para 

dramatis , karakteristiknya, serta mengenal ironi sebagai elemen penting dalam 

genre. 

Penulis juga membaca buku Comedy Writing Secret oleh Mel Helitzer 

sebagai bahan pengetahuan komedi pada umumnya. Dari buku tersebut, penulis 

banyak sekali mendapatkan teori dan persamaan dalam menyusun komedi. Salah 

satunya, penulis mendapat teori mengenai teknik Setup, Anticipation, Punchline 

(SAP) yang penulis gunakan dalam penulisan naskah serta laporan. Beberapa 

elemen lain yang dibutuhkan dalam komedi juga dijabarkan dengan jelas, misalnya 

yaitu target, hostility, realism, exaggeration, emotion dan surprise. 

Selanjutnya, penulis juga melakukan riset terhadap film-film ber-genre 

dark comedy untuk dijadikan inspirasi serta perbandingan. Penulis menonton 

Heathers (1988) karena adanya kesamaan tema dan dua tokoh utama. Selain itu, 

dari film tersebut, penulis mendapatkan gambaran mengenai hubungan hero – fake 

ally opponent antar dua tokoh utama. Film ke-dua adalah Harold and Maude (1971) 
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karena adanya kesamaan tema dan tokoh utama. Penulis mendapat gambaran akan 

tokoh utama yang depresif karena problema keluarga. 

Penulis mewawancarai student counselor di Universitas Multimedia 

Nusantara sebagai salah satu sumber data. Dari wawancara tersebut, penulis 

mendapatkan informasi sekilas mengenai fase perkembangan psikologi tahap 

remaja, kondisi psikologi orang yang ingin bunuh diri serta penanganan kasus 

percobaan bunuh diri di lingkungan sekitar. 

Remaja pada umumnya merupakan tahap pencarian identitas diri. Pada 

tahap ini, remaja selalu mencoba mengidentifikasi diri mereka. Golongan yang 

terdekat dengan remaja adalah peer mereka. Remaja mencoba mencari identitas di 

luar keluarga. Namun, sesekali terjadi anomali dimana remaja tak mampu masuk 

ke dalam lingkaran sosial. Jika hal tersebut terjadi, remaja bersangkutan akan 

mencoba mencari identitas diri mereka melalui hal lain. Misalnya, kelakuan nakal 

atau tindakan depresif. 

Lalu, orang yang ingin bunuh diri bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu 

kondisi depresi ditambah tidak adanya support system atau karena ingin mencari 

perhatian. Lika-liku depresi penulis jelaskan lebih lanjut pada bagian Tinjauan 

Pustaka Psikologi Remaja. 

Pada generasi milenial, interaksi sosial secara langsung menjadi hal yang 

semakin sedikit porsinya. Sebab, interaksi sosial tersebut dapat tergantikan dengan 

adanya media sosial internet. Namun, imbas interaksi sosial maya tersebut terhadap 
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psikologi orang berbeda dengan interaksi sosial secara langsung. Orang lebih susah 

mengungkapkan perasaan secara langsung. 

Di Indonesia, menangani masalah psikologi dengan berkonsultasi dengan 

psikiater masih merupakan sesuatu yang langka. Hal tersebut disebabkan karena 

masih adanya stigma masyarakat yang menganggap seseorang gila atau memiliki 

aib tertentu. Stigma tersebut dapat menimbulkan rasa malu. Kata ‘gila’ sendiri 

masih memiliki konotasi negatif. Oleh karena itu, orang sering memendam sendiri 

masalahnya jika merasakan sesuatu yang salah terhadap psikologis mereka. 

3. Pembangunan karakter 

Penulis membangun karakter Sally dengan three dimensional character yaitu dari 

segi fisik, psikologi dan sosiologi. Dari segi fisik, Sally adalah remaja perempuan 

berusia 15 tahun yang lemah, bertubuh kurus, berkulit pucat, berambut hitam 

panjang sepinggang dan selalu terurai. Sally selalu berjalan menunduk dan 

menggunakan rambutnya sebagai tirai. Secara psikologi, Sally adalah karakter yang 

mengalami depresi klinis dan introvert. Secara sosiologi, orang tua Sally bercerai, 

keluarganya aktif dalam kegiatan agama dan Sally hampir tidak memiliki teman. 

Selain itu, Sally sering ditindas diam-diam oleh Jenna saat SMP. 

Karakter Ian juga memainkan peran yang signifikan dalam naskah. Secara 

psikologis, Ian memiliki dua wajah. Di hadapan orang, Ian adalah orang yang 

berkharisma, extrovert, bertipe pemimpin dan sangat populer. Namun, sebenarnya 

Ian adalah orang yang kesepian dan lebih sering melihat sisi negatif kehidupan. 

Dari segi fisik, penulis menggambarkan Ian sebagai remaja lelaki yang tinggi, tegap 
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dan tampan. Dari segi sosiologi, Ian adalah anak yang populer di sekolah, seorang 

ketua OSIS, dan murid yang membanggakan. Sayangnya, semua pencapaian itu 

diabaikan oleh keluarganya yang tinggal di luar neger dan meninggalkan Ian 

sendirian di Indonesia. Perlakuan keluargan Ian berpengaruh pada perilaku Ian 

yang selalu ingin menjadi nomor satu, namun diam-diam juga tak tahan dengan 

nihilnya prestasi dari keluarga, kelompok yang membuat Ian ingin membuktikan 

dirinya. 

4. Pembabakan/penentuan sekuens adegan 

Pembabakan melalui satu kali perombakan. Penulis sudah membuat pembabakan 

pertama hingga ke tahap penulisan treatment. Namun penulis menemukan bahwa 

pembabakan yang telah dibuat terlalu padat dan tidak fokus pada premis. Setelah 

membaca literatur lebih jauh, penulis juga menemukan bahwa pembabakan yang 

dibuat sebelumnya tidak cukup logis. Oleh karena itu, penulis membuat 

pembabakan baru. 

5. Penulisan treatment 

Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, penulis telah menulis treatment dari 

pembabakan pertama. Namun dalam perancangan adegan, penulis belum cukup 

banyak menaruh perhatian pada teknik SAP dan nilai-nilai dark comedy. Padahal 

seharusnya, kedua hal tersebut adalah masalah yang harus diuraikan penulis. 

Dalam pembabakan kedua, penulis meletakkan teknik SAP sebagai 

prioritas utama dalam perancangan adegan maupun dialog. Penulis merancang 
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setiap adegan terlebih dahulu di selembar kertas sebelum menuliskannya sebagai 

treatment dalam aplikasi Celtx. 

6. Penulisan naskah 

Naskah ditulis oleh penulis dari bulan Agustus hingga Oktober sebagai draft 1. 

Kemudian disusul draft 2 pada bulan September. Penulisan draft 3 dan 4 dilakukan 

sebelum menghadapi prasidang 2. Penulisan naskah berdasarkan treatment yang 

telah ditulis sebelumnya. Namun dalam penulisannya, penulis memiliki temuan 

baru sehingga draft selalu menyesuaikan dengan perubahan terutama tambahan 

teori.  
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