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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan tentang representasi 

pemimpin publik dalam Komik Kostum menurut peneliti adalah Komik situasi 

untuk umum mampu merepresentasikan kepemimpinan publik terutama dalam 

sikap pemimpin publik dalam mengambil setiap keputusan.  

Sikap yang direpresentasikan pemimpin publik di Indonesia melalui komik 

situasi untuk umum adalah sikap mengambil keputusan yang menguntungkan 

kelompoknya seperti partai politiknya atau orang terdekat pemimpin publik 

tersebut.  

Serta banyak sikap pemimpin publik yang peneliti temukan sering 

melakukan pencitraan tanpa memberikan hasil dari pekerjaan sebagai pemimpin 

publik dan janji-janji yang diberikan pemimpin publik kepada masyarakat juga 

menjadi pembicaraan semata karena sikap pemimpin publik yang mengutamakan 

kepentingan kelompok dan dirinya sendiri.  
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5.2. Saran  

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk penelitian selanjutnya terutama dalam 

kepemimpinan publik. Penelitian ini yang membantu penelitian berikutnya 

tentang kepemimpinan publik yang digambarkan dalam komik terutama dalam 

komik strip yang terbit di Indonesia.  

Serta, penelitian ini membantu dalam mengartikan pesan-pesan dan 

kritikan yang dibuat oleh Komikus Komik Situasi untuk Umum terhadap 

kepemimpinan publik di Indonesia.  

 Penelitian ini membantu Komikus mampu memberikan kritikan yang lebih 

lugas dan jelas, sehingga membuat pembaca tahu dan mengerti maksud dari 

kritikan komikus terhadap peristiwa politik terutama peristiwa yang menyangkut 

kepemimpinan publik. 
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