
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

 Penelitian ini menggunakan teori resepsi sastra yakni kesan pembaca terhadap 

komik One Piece volume 54-58. Untuk mengetahui kesan pembaca tersebut penulis 

menggunakan metode kuantitatif dengan cara menyebar kusioner kepada responden.  

 Dari kusioner yang dibagikan didapat data-data yang kemudian penulis olah 

dan kemudian penulis analisis. Dari serangkaian penelitian yang telah penulis lakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Komik One Piece volume 54-58 ini mendapat respon yang baik dari 

mahasiswa Program Studi Sastra Jepang Universitas Andalas angkatan 

2013. Responden yang diambil peneliti berjumlah dua puluh orang dan 

mayoritas perempuan. Sebelumnya responden diminta untuk membaca 

komik One Piece sehingga bisa memudahkan peneliti untuk mendapatkan 

data-datanya.  

2. Para responden memberikan respon terhadap unsur intrinsik berdasarkan 

pertanyaan yang telah peneliti sediakan, sebagian besar responden 

memberikan tanggapan yang baik dan dapat membantu peneliti. Respon 

mahasiswa Sastra Jepang Universitas Andalas angkatan 2013 terhadap 

unsur intrinsik adalah : 



 

 

A. Tokoh utama pada komik ini adalah tokoh Luffy yang sedang berjuang 

untuk penyelamatan tokoh Ace, menurut tanggapan responden 

menyatakan bahwa tokoh Luffy merupakan seseorang yang sangat luar 

biasa karena berjuang untuk melawan kelompok Marinir.  

B. Alur pada komik ini adalah alur maju, ini terlihat dari cerita yang 

berawal dari tokoh Luffy masuk Impeldown dan harus melihat Ace 

mati di depam mata kepalanya.  

C. Latar pada komik ada dua yaitu Impeldown dan Marineford, 

responden memberikan tanggapan bahwa kedua latar tempat setuju 

menjadikan tempat untuk hukuman mati tokoh Ace.  

D. Tema yang terdapat pada komik ini adalah tentang nilai persaudaraan 

yang luar biasa menyelamatkan saudara angkat dari hukuman mati.  

E. Amanat yang dapat di ambil dari komik One Piece volume 54-58 ini 

adalah berjuanglah sekuat tenaga untuk menyelamatkan saudara, 

karena saudara lebih berharga dari pada apapun.   

3. Selain memberikan tanggapan terhadap unsur intrinsik, responden juga 

diminta untuk memberikan respon positif dan negatif terhadap perjuangan 

Luffy dalam menyelamatkan Ace. Respon positif yang timbul yaitu 

responden Luffy sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan rela 

berkorban untuk saudara, sedangkan respon negatif yang diberikan 

responden yaitu responden menilai yang dilakukan Luffy sangat 

menyedihkan karena berjuang sekuat tenaga tapi hasilnya menjadi sia-sia. 

 



 

 

4.2 Saran 

 Penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap komik One Piece volume 54-

58 dengan menggunakan tinjauan resepsi sastra ini, masih memiliki banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari 

pembaca untuk kesempurnaan tulisan ini. Selain itu juga berharap akan lebih banyak 

lagi penelitian mengenai pendidik. 

 


