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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  Kesimpulan  

Dari seluruh uraian dan analisa yang telah dilakukan peneliti mulai dari bab 

awal sampai bab akhir, maka dapat ditarik kesimpulan :  

1. Sikap antisosial adalah sikap yang melawan kebiasaan masyarakat dan 

kepentingan umum. Sikap yang merugikan masyarakat, dapat 

mengganggu kesejahteraan masyarakat. 

2. Sikap yang sangat rentan dan mudah mempengaruhi remaja-remaja 

sekarang ini. Dampak yang ditimbulkannya sangat beragam. Banyak hal 

yang dapat berujung pada antisosial salah satunya adalah diskriminasi 

kaum minoritas dan kekecewaan karena dikhianati oleh orang yang 

dipercayai. 

3. Bentuk antisosial tokoh Robert berupa tindakan-tindakan anarkis yang 

tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kerugian bagi orang 

banyak. 

4. Sebab antisosial tokoh Robert karena diskriminasi, penghianatan 

kepercayaan dan disaat Robert mulai menyadari bahwa tidak ada yang 

namanya kebaikan, keadilan dan kebajikan di dunia ini, Robert menyadari 
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bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan hanyalah demi mencapai 

dan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, sehingga Robert menjadi 

antisosial dan tidak mempercayai siapapun. 

5. Akibat antisosial tokoh Robert pada diri sendiri dengan tidak 

mempercayai semua orang, dan akibat terhadap orang yang membuat 

Robert tidak memiliki perasaan kepada semua orang, dan juga berdampak 

pada lingkungan dengan menghancurkan semua manusia di bumi. Robert 

lebih memilih menjadi antisosial yang tidak mempedulikan norma dan 

aturan yang berlaku. 

4.2. Saran-saran 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti 

ingin memberikan beberapa saran yaitu :  

1. Komik atau manga pada umumnya selalu menunjukkan nilai-nilai yang 

kurang baik seperti sering adanya kekerasan. Namun, dalam komik 

sebanarnya terdapat nilai pendidikan yang sangat bermanfaat untuk 

membentuk kepribadian anak. Nilai pendidikan itu seperti tidak pantang 

menyerah, selalu optimis, dan nilai lainnya. Bila orang tua mengetahui hal 

itu, anak-anak mereka bisa ditunjukkan nilai itu dan diarahkan. Sehingga 

nantinya anak mereka bisa menjadi generasi yang berkarakter mulia.  
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2. Dalam hasil penelitian ini, peneliti masih belum cukup dan perlu adanya 

pendalaman lagi. Karena sempitnya sumber serta kurangnya informasi 

menjadi kendala tersendiri. Peneliti berharap akan ada peneliti lain yang 

melanjutkan penelitian untuk lebih menyempurnakannya. 

 

Semoga saran-saran di atas dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi 

peneliti sendiri. Sehingga skripsi ini dapat dipergunakan dengan lebih baik lagi. Rasa 

syukur peneliti ucapkan atas segala rahmat dan karunia Allah SWT. 

 


