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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Perancangan komik “Langkah Awal” memakai gaya bercerita drama

kehidupan sehari-hari remaja atau slice of life. Cerita ini berfokus pada

perjalanan hijrah seorang remaja, dimulai dari bagaimana kehidupan sebelum

dia berhijrah yang dipenuhi dengan kemaksiatan, lalu pada satu titik ada

momen yang membuat dirinya ingin berubah, namun masih ada keraguan

dalam dirinya untuk berubah, tentang apa yang terjadi jika dia meninggalkan

kebiasaannya, lingkungannya, dan teman-temannya, sehingga komik ini

membahas apa saja hambatan yang akan dia hadapi dan bagaimana cara

menyikapi hambatan-hambatan tersebut jika hambatan itu datang kepadanya.

Diharapkan dengan pendekatan gaya bercerita slice of life tersebut, pembaca

bisa ikut berproses dengan tokoh utama dan tidak ada kesan menggurui

sehingga pesan yang ingin disampaikan mudah diterima oleh pembaca.

Walaupun dengan kehidupan kemaksiatan yang banyak dijumpai

dikalangan remaja pada zaman ini, Penggambaran pada komik ini cukup

berhati-hati dan tidak ingin menampakkan kesan vulgar sehingga beberapa

adegan yang ada di komik ini disiasati dengan sedemikian rupa sehingga

tidak melanggar nilai-nilai ajaran agama Islam. Penekanan pada setiap

hambatan pada komik ini kurang terlihat jelas, yang seharunya membutuhkan

halaman tambahan agar dapat menjelaskan dengan baik, namun karena

keterbatasan waktu penulis, sehingga membuat konsep cerita yang awalnya

seharusnya panjang jadi harus disingkat menjadi satu babak cerita saja, yaitu

hanya menjadi langkah awal ketika berhijrah, sehingga harus merombak

ulang struktur cerita yang cukup memakan waktu.

Komik “Langkah Awal” ini diharapkan dapat menjadi alternatif komik

edukasi dalam bidang keilmuan islam, khususnya dalam perihal hijrah.

Komik ini juga diharapkan dapat menambah kepekaan mereka dalam

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



148

menyikapi segala permasalahan yang ada pada dirinya, terutama pada

masalah menghadapi hambatan saat berhijrah, bagaimana cara menyikapinya,

dan betapa dekat pertolongan Allah itu bagi siapa yang mau mendekat

kepada jalan-Nya.

B. Saran

Perancangan ini berfokus pada media komik sebagai pengantar pesannya,

dan tidak menutup kemungkinan permasalahan ‘hijrah’ menggunakan media-

media lain yang berpotensi untuk menjelaskan bagaimana pemecahan

masalah yang dihadapi oleh para pelakunya, seperti motion graphic,

instastory, tvc, infographic, dan lain sebagainya selama masih dalam ranah

desain komunikasi visual yang tentunya juga mempertimbangkan kebutuhan

dan karakter target audiens yang dituju. Dalam merancang komik tentu perlu

mengikuti tema permasalahan yang diangkat, perancangan ini mengangkat

tema tentang fenomena hijrah yang sedang banyak ditemui di kalangan anak

muda atau remaja, tahap pencarian data dan identifikasinya pun akan berbeda

jika objek permasalahannya juga berbeda, tentu harus menggali latar

belakang sejarah, perkembangannya, sebab munculnya permasalahan, hingga

menentukan perihal strategi komunikasi dan penerapannya pada media.

Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak muda ketika

menyikapi problematika lainnya seperti orang yang sudah berhijrah namun

kembali lagi ke masa sebelum dia berhijrah, nikah muda tanpa persiapan,

mengenalkan islam atau berdakwah tanpa didasari ilmu, dan permasalahan-

permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kekeliruan dalam

mengimplementasikan nilai-nilai atau ajaran islam yang perlu untuk

dicarikan solusi permasalahannya, agar tercipta praktek kehidupan beragama

yang ideal.
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