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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat berdasarkan analisa data dan penyelesaian media ialah 

bahwa komik bernuansa kebudayaan lokal masih kalah bersaing dengan produksi 

luar negeri. Namun, melihat semangat membaca generasi muda saat ini dan juga 

apresiasi terhadap perkembangan komik lokal, diyakini bahwa suatu saat komik lokal 

akan semakin maju dan berkembang. 

Komik Sampurasun! ini diperuntukkan bagi pembaca usia 12 – 15 tahun, mengingat 

itulah masa remaja dimana diperlukan masukan yang positif dan mendidik terhadap 

perkembangan moral mereka. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang kreatif 

untuk dapat masuk dalam dunia remaja dan diterima dengan baik. Di antaranya 

melalui media komik, yang memang sedang digemari oleh remaja masa sekarang.  

5.2 Saran 

5.2.1 Diri Sendiri 

untuk lebih dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.  

5.2.2 Dosen 

dari Ibu Silvi: lebih mendalami dunia remaja masa kini, agar karya yang dihasilkan 

dapat sesuai dengan lingkungan pembaca dan pesan tersebut mudah tersampaikan.  

dari Ibu Monica: menggunakan gaya ilustrasi yang lebih sesuai dengan usia target, 

dan lebih berkreasi dalam eksplorasi wajah karakter agar tidak membosankan.  

dari Pak Riki: memaksimalkan teknik yang sudah dikuasai dengan memperbanyak 

jam terbang membuat komik supaya karya yang dihasilkan lebih menjual.  

dari Pak Banung: jangan lupa memerhatikan aspek audience di samping aspek 

media/teknik dan aspek pesan dalam memecahkan suatu masalah dengan desain. 
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5.2.2 Civitas Akademika 

memerhatikan perkembangan desain di bidang komik dan animasi, dan bersaing 

secara global, serta memberi peluang bagi komikus lokal untuk lebih berkreasi.  

5.2.3 Masyarakat pada Umumnya 

diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap perkembangan budaya dalam hal moral, 

tidak hanya terhadap kebudayaan yang bisa dilihat secara fisik. Dan, bagi para 

orangtua teruslah mendidik putra-putrinya melalui pengajaran moral dalam keluarga. 
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