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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 merupakan sebuah situasi yang muncul untuk 

memperbarui situasi di bumi. Dengan berbagai kejadian yang ada ketika 

pandemi COVID-19 berlangsung membuat berbagai hal dapat berubah. 

Salah satu perubahan yang terjadi adalah perilaku sosial masyarakat yang 

diakibatkan oleh banyaknya peubahan yang ada seperti perubahan ekonomi, 

perubahan kebijakan, perubahan lingkungan dan perubahan jumlah 

penduduk. Hakekatnya, perilaku sosial masyarakat menjadi hal yang 

mempengaruhi masyarakat yang lainnya baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  Masyarakat memiliki perilaku sosial yang berbeda-beda namun 

kebanyakan masyarakat sangat terpengaruh pada situasi lingkungan 

sekitarnya. 

Data cerita pada perancangan ini didapatkan secara empiris melalui 

mengamati secara langsung dan ikut merasakan selain itu juga banyak 

informasi yang didapat melalui internet serta buku. Disini proses meneliti 

permasalahan cukup memekan banyak waktu karena banyak kejadian 

berlangsung pada tahap yang berbeda dari mulai pandemi sampai new 

normal. Selain itu cara pandang masing-masing individu mengharuskan 

penulis harus tetap ada di tengah dan mencoba memahami posisi 

narasumber. Dari banyaknya informasi yang didapat, karena persoalan waktu 

akhirnya semua dirangkum pada tujuh cerita komik. Tujuh cerita komik ini 

mewakili beberapa perilaku sosial masyarakat yang terjadi ketika masa 

pandemi COVID-19. Perilaku sosial masyarakat yang diangkat adalah 

perilaku yang dapat menerima keadaan dan mau beradaptasi dengan situasi 

pademi COVID-19. 

Komik Instagram ini memberikan sajian visual gaya gambar kartun 

dengan goresan garis tidak setabil namun menggunakan teknik digital agar 

memberi kesan tidak kaku. Dalam segi pewarnaan komik menggunakan 

warna yang cenderung cerah untuk membuat kesan ceria dan semangat pada 
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komik. Warna tersebut sesuai konsep dan tujuan yang diharapkan, karena 

komik ini bermaksud untuk memberikan semangat dan keceriaan pada 

masyarakat agar berani beradaptasi. Sisin verbal, yaitu bahasa, menggunakan 

bahasa pergaulan di Daerah Istimwea Yogyakarta (Bahasa Jawa yang 

dicampur Bahasa Indonesia). Dengan penyampaian visual yang menarik dan 

bahasa daeah keseharian diharapkan komik ini terasa dekat dengan target 

audience sehiga informasi dalamnya mampu menjadi pengingat akan 

protokol kesehatan dan menjadi stimulan masyarakat untuk berani 

beradaptsai dengan kebiasaan baru. 

 

B. Saran 

Cerita tentang perilaku sosial masyarakat di masa pandemi COVID-

19 yang terdapt pada komik ini baru sebagian kecil dari cerita-cerita yang 

ada. Masih banyak cerita yang perlu diangkat untuk melengkapi informasi 

tentang perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19 terutama yang 

berhasil beradaptasi. Contohnya adalah orang yang berhasil memanfaatkan 

keadaan secara positif dan mendapatkan hasil, seperti menjalankan hobinya 

hingga memperoleh penghasilan  atau berolahraga dan mendapat tubuh yang 

ideal. 

Mungkin ke depannya komik yang dibuat lebih banyak dan lebih 

memperlihatkan pribadi setiap karakter seperti  status sosial, hubungan, 

watak dan sifat mereka.  
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