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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Sejarah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari, karena sejarah 

merupakan pedoman dan ajaran dari masa lalu untuk kita melangkah maju 

membentuk suatu masa depan. Dalam komik Ash From The Past, pembaca nya 

mendapat banyak pelajaran mengenai sejarah Kota Bandung yang sangat berkesan 

bagi kota itu sendiri yaitu sejarah Bandung Lautan Api. Selain sejarah itu sendiri, 

pembaca juga diberi pemahaman dan kesadaran betapa penting nya makna sebuah 

sejarah dan apa fungsinya sejarah itu sendiri untuk dikenang dan dihormati sepanjang 

masa, terutama sejarah perjuangan. Segala pelajaran dan pengetahuan itu dapat 

disampaikan dengan baik kepada pembaca remaja karena menggunakan media 

komik, yang merupakan salah satu media pembelajaran yang efektif dan dan dapat 

dengan mudah dinikmati karena menggunakan bahasa visual yang disesuaikan 

dengan selera remaja pada masa kini. Dengan menggunakan komik sebagai media 

penyampaian informasi utama mengenai sejarah, maka para pembacanya dapat 

menikmati alur cerita dalam komik tersebut, tanpa merasa dipaksa untuk belajar 

sejarah atau bahkan tidak menyadari sama sekali bahwa sewaktu mereka membaca 

komik Ash From The Past tersebut, secara tidak langsung, mereka sedang 

mempelajari makna sejarah dan sejarah Bandung Lautan Api secara rinci. Komik 

Ash From The Past memaparkan kisah perjalanan tokoh utama yang juga merupakan 

seorang remaja menyelusuri peristiwa-peristiwa bersejarah di masa lalu secara 

menarik, yang dilengkapi dengan banyak adegan konflik, drama, dan juga 

romantisme yang masuk akal dan nyata, sehingga komik Ash From The Past ini tidak 

terasa muluk-muluk serta dapat dinikmati secara nyata oleh para pembaca nya. 

Beberapa plot dalam komik yang berdasarkan pada peristiwa nyata dan lokasi 

peristiwa yang merupakan peristiwa dan lokasi yang ada dan nyata pada masa 

sekarang juga merupakan daya tarik tersendiri dari komik ini.  
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Selama mengerjakan Tugas Akhir Komik Ash From The Past ini, penulis secara 

pribadi banyak mendapat pengetahuan baru mengenai sejarah, terutama sejarah 

Bandung Lautan Api. Pengalaman yang penulis dapatkan selama mengerjakan Tugas 

Akhir ini juga telah memberi banyak pengalaman serta pengetahuan baru yang dapat 

berguna untuk masa ke depan nya bagi penulis. Penulis menyadari bahwa masih ada 

banyak hal yang perlu dipelajari lagi dalam hidup dan dalam etos kerja terutama di 

dunia kerja di kemudian hari.  

 

5.2 Saran Penulis  

5.2.1 Untuk Universitas Kristen Maranatha  

Tugas Akhir ini telah membantu memberi pengetahuan mengenai sejarah terutama 

sejarah Bandung Lautan Api kepada penulis dan juga kepada seluruh civitas U.K. 

Maranatha. Semoga laporan ini dapat berguna memberikan pengetahuan mengenai 

sejarah terutama sejarah Bandung Lautan Api secara menarik dan menghibur 

pembaca nya.  

Penulis mengharapkan agar pihak universitas dan para dosen lebih terbuka serta tidak 

mengucilkan suatu gaya ilustrasi tertentu karena setiap mahasiswa memiliki 

kemampuan yang berbeda serta gaya ilustrasi yang berbeda pula. Namun penulis 

merasa bersyukur dan berterima kasih kepada para dosen pembimbing yang telah 

memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5.2.2 Untuk Pihak Penerbit PT. Gramedia  

Kepada pihak Gramedia, penulis mengharapkan agar Gramedia lebih 

mengembangkan lagi promosi komik lokal. Dari observasi langsung yang dilakukan 

penulis ke Gramedia-Gramedia terdekat, hanya sedikit komik lokal yang terpampang 

di rak buku, atau bahkan tidak ada sama sekali. Padahal para komikus muda 

Indonesia mulai produktif dan bersemangat dalam memajukan perkembangan komik 

lokal. Dengan berkembangnya industri komik di Indonesia, diharapkan pada 
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kemudian hari akan banyak bermunculan komik-komik lokal berkualitas yang 

memberikan hiburan sekaligus pengetahuan kepada pembacanya. 

5.2.3 Untuk Masyarakat Umum Indonesia 

Hendaknya masyarakat terutama dari lembaga pemerintahan tidak mempersulit 

mahasiswa terutama dalam pemberian izin sewaktu mahasiswa tengah mencari data 

untuk pengerjaan Tugas Akhir. Penulis juga berharap agar masyarakat Indonesia juga 

ikut mendukung kemajuan komik lokal, dengan ikut membaca komik lokal. Semoga 

informasi mengenai sejarah Bandung Lautan Api ini dapat bermamfaat bagi kota 

Bandung, masyarakat Bandung, dan masyarakat Indonesia seluruhnya.  

 

 


