
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia akhir-akhir ini dipenuhi 

dengan berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh remaja. Hal ini 

menjadi sebuah pelajaran dan renungan bagi kita semua, bahwa ada yang 

salah dengan bangsa kita. Media sepertinya menjadikan ini sebagai 

tambang pemasukan sedangkan bagi yang menonton berita kriminalitas 

tersebut, hal ini menjadi inspirasi dan melakukan tindak kriminal juga. 

Kriminalitas yang dilakukan oleh  remaja mempunyai banyak penyebab 

dan tidak bisa disimpulkan sederhana, karena hal tersebut sangat rumit, 

menyangkut kehidupan dan hubungan. Menyalahkan salah satu pihak juga 

tidak adil. Namun yang pasti salah satu penyebabnya adalah kehilangan 

rasa peduli, hormat dan kasih sayang. 

Dibutuhkan sebuah media yang menginspirasi bagi remaja untuk 

tetap memlihara rasa hormat, peduli dan kasih sayang terhadap sesama. 

Perancangna komik antologi ‘TERIMA KASIH’ bisa jadi salah satu media 

informatif dan komunikaif yang mengajak pembaca untuk mengingat dan 

merenungkan kembali kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang di 

sekitar. Karena dasar dari rasa peduli adalah mengingat, maka dengan 

merenungkannya semoga bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil 

sikap. 

 

B. Saran 

Dengan adanya perancangan komik antologi TERIMA KASIH  

diharapkan insan-insan kreatif di bidang komik produktif menciptakan 

sebuah karya yang membangun dan membenahi mental bangsa. Tidak 

harus besar, hal kecil kita benahi bersama-sama. Membangun mental 

remaja dengan pembelajaran akan pentingnya sikap berterima kasih dan 

sikap terpuji lainnya sehingga memberikan dukungan terhadap sikap etika 
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keseharian. Dengan ketulusan kita berterima kasih, kasus-kasus 

kriminalitas seperti yang diberitakan diharapkan berkurang, kalau bisa tidak 

terjadi lagi. Kehidupan akan menjadi damai dengan adanya rasa hormat dan 

saling menghargai. 
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