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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A.  Simpulan 

Setelah melalui proses penciptaan karya yang panjang untuk meraih tujuan awal 

penciptaan, yaitu penyusunan ide cerita, analisa visual pada komik ini. Dengan 

perang nuklir sebagai sumber inspirasi dalam pembuatan karya yang berjudul “The 

Apocaypse”. 

Penyusunan cerita penulis awali dengan mencari ide dan kontemplasi melalui 

media buku, jurnal, E-book, game, dan internet. Setelahnya memilih genre Post-

Apocalyptic agar cerita lebih terarah dan tidak melenceng jauh dari cerita awal. 

Pengerjaan awal karya ini sepenuhnya dengan teknik digital yang didukung 

prosesnya dengan beberapa software dan Pen tablet. Dilanjutkan dengan pembuatan 

naskah sinopsis, storyline, desain karakter, storyboard, sketsa, inking, coloring, 

penyisipan background, pemberian balon kata disertai fontnya hingga proses 

percetakan. Komik ini dikhususkan untuk pembaca yang berusia 15 tahun keatas. 

Dalam menganalisis Visual komik ini diwujudkan dengan latar tempat yang 

mendukung jalannya cerita dengan genre Post-Apocalyptic, yang ilustrasinya 

bergaya Semi-Realis yang dimana gaya ini memiliki anatomi yang berbeda seperti 

komik barat dan lebih condong ke gaya Manga. Komik ini menggunakan 

Screentone dalam pewarnaannya yang sering ditemui pada komik Jepang. Komik 

ini berlatarkan tempat di United yang negara tersebut berkonflik dengan Turok 

dalam perang nuklir. Menggunakan Font Badaboom BB dan Anime Ace sebagai 

Sound Lettering dan dialog di balon kata. Terdapat beberapa unsur komik dan seni.  

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Perang nuklir yang mungkin saja akan terjadi masa depan nanti tentu saja sangat 

mengkhawatirkan, apalagi masih banyak orang-orang yang belum mengetahui 

bahaya dan dampak dari hal ini. tentu saja diperlukan suatu media sebagai 

gambaran agar orang-orang tau bagaimana jika perang nuklir terjadi, walaupun 

tidak menjelaskan terlalu detail tentang permasalahannya. 
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Untuk penulis sendiri yang menggunakan komik yang awalnya merupakan 

media hiburan menjadi sebuah media hiburan yang menggambarkan sedikit 

informasi kepada pembaca bagaimana harus menyikapinya. Tentu, perlu 

pendalaman yang lebih dalam jika ingin membahas ini agar semua orang mengerti 

dan mengetahui dari dampak dan bahaya perang nuklir. 

Diharapkan bagi peneliti yang mungkin memilih topik yang sama untuk bisa 

lebih dikembangkan lebih baik dari penulis sendiri. Karena masih banyak yang 

belum dieksplorasi lebih luas disaat penelitian ini berlangsung. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari hasil karya komik tentang 

Perang Nuklir ini. kelemahannya adalah penulis harus menggamabarkan 

bagaimana dampak perang nuklir, karena senjata yang sekarang pasti berbeda 

dengan yang pernah terjadi sebelumnya di Hiroshima dan Nagasaki yang 

perkiraannya jauh lebih kecil dari pada senjata nuklir yang sekarang. Selain itu 

penulis juga masih pemula dalam membuat komik yang memiliki tema cerita yang 

berat dan diharuskan agar membuat gambaran dari ide-ide tersebut agar tergoreskan 

di komik penulis. Perlu diperbanyak latihan lagi dalam memilah informasi sumber 

terkait. 

 

 

  


