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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Dark comedy adalah salah satu genre untuk menyampaikan kritik sosial. Dark comedy 

dalam naskah ‘Klub Bunuh Diri’ menggambarkan kondisi psikis remaja yang rentan 

mengambil jalan pintas. Kritik utama yang disampaikan dalam naskah adalah 

mengenai orang tua yang seringkali mengambil keputusan atas nama anak, namun 

tanpa memikirkan anak. Sehingga anak kemudian menjadi komoditas harga diri orang 

tua. Terutama dalam menangani psikologis, penulis ingin menunjukkan salah 

kaprahnya masyarakat terhadap gangguan psikologis. Serta, bahwa seharusnya orang 

tua maupun kerabat dekat seorang penderita gangguan psikologis tidak termakan oleh 

stigma masyarakat. 

Dalam upaya penulis menciptakan genre dark comedy, penulis telah 

memutuskan untuk menggunakan teknik Setup, Anticipation, Punchline. Penggunaan 

teknik SAP penulis terapkan pada poin-poin penting yang mendorong alur cerita.  

Kebanyakan adegan yang penulis rancang adalah menceritakan keinginan karakter 

Sally untuk mati sekaligus menertawakannya pada bagian punchline. 

Dalam naskah ‘Klub Bunuh Diri’, penulis menerapkan teknik SAP dengan 

menciptakan situasi karakter Sally yang merupakan seorang remaja depresif dan ingin 

melakukan bunuh diri. Penulis mengenalkan alasan bunuh diri Sally adalah penindasan 
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oleh sesama teman sekolah. Namun, seiring berjalannya plot naskah, penulis tidak lagi 

membahas penindasan melainkan memfokuskan diri antara hubungan Sally dengan 

Debby serta kegiatan Sally dengan dua teman barunya yaitu Ian dan Gisela. Penulis 

menutup cerita dengan punchline yang menjadi ironi terhadap setup. 

Penggunaan teknik SAP sangat  memudahkan penulis untuk menampilkan 

genre dark comedy. Teknik SAP adalah sebuah teknik komedi yang paling dasar dan 

sederhana. Penciptaan genre dark comedy melalui teknik SAP melalui ironi dalam 

naskah. Penggambaran ironi tersebut cukup mudah sebab struktur setup dan punchline 

memberikan kontras satu sama lain. Penggunaan teknik SAP untuk menguraikan 

kompleksitas isu dalam dark comedy efektif karena strukturnya yang tertata dan padat. 

Dark comedy menurut Styan (2005) adalah sebuah drama yang merangsang 

perasaan dan pikiran para penonton pada kesan tertentu kemudian mengacaukannya 

secara tiba-tiba. Reorientasi perhatian penonton tersebut dapat dicapai dengan 

sederhana melalui struktur teknik SAP yaitu transisi dari anticipation ke punchline. 

Penggunaan struktur teknik SAP membentuk sebuah dark comedy yang lebih tertata. 

Teknik SAP dapat diaplikasikan pada berbagai layer naratif sehingga penulis dapat 

menyampaikan tragedi sosial dengan lebih kuat di benak penonton. 

5.2. Saran 

Naskah ‘Klub Bunuh Diri’ merupakan percobaan pertama penulis dalam penulisan 

komedi. Dalam prosesnya, penulis melalui banyak rintangan. Genre dark comedy 

Penerapan Teknik..., Stephanie Pascalita Gunawan, DKV UMN, 2017



73 

 

mengeksplorasi keganjilan pada lingkungan lalu menerjemahkannya dalam sebuah 

cerita yang jenaka. Dalam beberapa masalah, penulis menemukan solusi untuk 

penulisan genre dark comedy. 

Dalam penulisan dark comedy, sebaiknya dilakukan riset yang mendalam 

mengenai isu-isu yang hendak diangkat. Opini personal sangat penting bagi seorang 

filmmaker, namun opini tersebut harus didukung dengan data serta pengetahuan yang 

mendalam terhadap subjeknya. Selain itu, dalam perjalanannya, riset bisa jadi 

mengubah cerita karena ditemukannya fakta-fakta baru. Fakta tersebut justru 

memperkaya bobot sebuah cerita. 

Ketika menulis lelucon-lelucon dengan teknik SAP, penulis merasa humor yang 

dibuat selalu kurang lucu. Lalu, penulis cenderung melebih-lebihkan dialog ataupun 

action karakter dan menambah rangkaian humor lain secara bertubi-tubi. Hal ini malah 

membuat humor utama yang dibuat di awal makin tak jelas dan tampak dibuat-buat. 

Melebih-lebihkan dialog atapun action karakter juga bukanlah solusi jika penulis 

merasa humornya tidak lucu. Hasilnya akan menjadi lebih baik jika percaya diri dengan 

membuat humor apa adanya, sesuai fakta dan mengikuti keinginan karakter yang telah 

dibuat. 

Dalam penulisan komedi, humor seharusnya menyesuaikan target penonton. 

Sehingga, diperlukan pula  konsep mengenai siapa saja penonton yang ditargetkan, 

sebab humor memiliki makna yang berbeda bagi setiap kalangan. Penulis perlu 
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mempelajari psikologi dan sosiologi penonton yang ditargetkan serta hal apa saja yang 

kiranya menjadi lucu bagi mereka. Dengan begitu, humor yang ditampilkan akan 

memberi kesan khusus dan tidak terjadi salah paham antara maksud penulis dan 

pengertian penonton.
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