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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian hasil studi banding komik dengan novel grafis dalam karya 

“Prologue for The Lost ini dapat diambil kesimpulan bahwa: 

-  Proses seleksi tulisan dari naskah novel asli dilakukan untuk membatasi 

bagian–bagian yang terlalu panjang untuk masuk ke dalam novel grafis dan 

mencari alternatif yang lebih kreatif sebagai penggantinya. 

-  Proses penerjemahan novel menjadi novel grafis dijembatani dengan adanya 

proses pembuatan panel page, yaitu proses penempatan teks-teks pada novel 

yang telah diseleksi untuk nantinya menjadi teks-teks yang akan dimasukkan 

ke dalam panel. 

- Halaman-halaman yang terbagi dalam panel page memiliki poin. Poin-poin 

yang berwujud alfabet ini menunjukkan panel pada satu halaman. Sedangkan 

strip yang terdapat di dalamnya menunjukkan urutan-urutan teks yang terdapat 

dalam balon kata di satu panel. 

5.2 Saran 

Kekurangan dari hasil penelitian ini adalah teknik pewarnaan yang penulis 

gunakan dalam proyek ini masih belum sempurna. Selain pengerjaan yang. 

membutuhkan waktu banyak, intensitas keahlian penulis menuju gaya pewarnaan 

realis ini juga dirasa membutuhkan latihan banyak. Kesulitan dalam menemukan 

referensi–referensi dari dalam negeri yang membahas tentang novel grafis dan 
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langkah-langkah membuat novel grafis juga menjadi kekurangan dari hasil 

penelitian ini. 

Hasil penelitian berupa proyek novel grafis “Prologue For The Lost” ini 

merupakan salah satu cara untuk  membuka wawasan pembaca  mengenai 

bagaimana cara membuat novel grafis. Melalui penelitian ini, penulis berharap 

masyarakat tidak hanya mengenal novel grafis, melainkan juga mampu 

menghargai karya-karya novel grafis yang ada. 
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