
113 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dapat disipulkan bahwa di dalam komik  Si Nopal 

bergenre humor karya Naufal Fariddurazak pada umumnya satire sosial yang 

disampaikan memuat konteks Freedom Of Speech yang artinya kebebasan yang 

mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas, semua orang gemar 

mengomentari segala fenomena di sekitarnya secara rasional atau permasalahan 

yang terjadi di masyarakat. Begitupun dengan komikus Naufal Fariddurazak 

yang menuangkan komentarnya atau hak bicaranya melalui komik strip Si Nopal 

untuk mengomentari seputar kejadian dan kehidupan masayarkat sehari-hari, 

yang mencakup fenomena sosial, budaya, politik dan mengenai atau norma sosial 

dalam penggambarannya dengan maksud pesan satire yang di sampaikan 

memberikan cermin kepada masyarakat dengan cara merefleksikan kebodohan, 

kedunguan dan kelinglungan dalam nilai-nilai kehidupan yang mereka anut. 

Pesan satire yang disampaikan Tidak hanya melalui gambar dalam komik, pesan 

satirenya juga disampaikan melalui percakapan yang ada dalam komik.  

5.2  Saran 

  Saran bagi komikus dan komik strip Si Nopal di situs Ciayo Comics 

untuk lebih meningkatkan jumlah pengunjung dan pembaca komik strip Si Nopal 

yang di unggah di situs Ciayo comics. Selain itu komikus juga di harapakan 

untuk lebih mendeskripsikan sumber yang di kritik atau pihak yang dirasa 

menjadi sumber permasalahan, agar cerita komik lebih menarik untuk dikaji dan 

di tafsirkan oleh para pembaca ataupun peneliti. 

 Komik-komik sekarang bisa menjadi semakin baik dalam segi gambar 

dan tema apa yang diangkat dalam komik itu sendiri. Pemilihan gambar dan kata-kata 

yang semakin baik, karena komik adalah bacaan penghibur bagi semua kalangan. 
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Sebagai masyarakat harus lebih jeli dalam mengikuti perkambangan teknologi 

khusunya dalam membaca komik digital.   

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mebuat 

penelitian serupa yang dapat dikebangkan menjadi pendekatan kuantitatif terhadap 

para pebaca komik satire sosial bergenre humor (strip) dari situs Ciayo Comics. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi landasan penelitian dalam 

meneliti dampak komik satire sosial bergenre humor itu sendiri dan dampak terhadap 

pembacanya. 
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