BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Stereotip dalam buku komik the Death of Superman mewakili maskulinitas
dalam tokoh pahlawan super. Representasi stereotip dalam tokoh Superman sebagai
pahlawan super pria diidentifikasi dari penampilan fisik, perilaku fisik, cara
berkomunikasi dan kepribadian. Pertama, karisma dan maskulin Superman disajikan
sebagai fitur wajah gaya barat, rambut hitam, dengan otot yang menonjol. Selain itu,
stereotip maskulinitas diperlihatkan pada kostum Superman yang menutupi semua
tubuhnya. Baju yang Superman pakai sangat ketat sehingga membentuk dan
memperlihatkan lekuk otot-ototnya. Bukan hanya baju yang ketat, Superman
menggunakan sepatu merah dan jubah.
Kedua, perilaku Superman yang disajikan dalam buku komik menunjukkan
sebagai pahlawan super pria yang sangat kuat dengan perilaku yang mendominasi
tokoh lain. Bukan hanya mendominasi, Superman menjadi pemimpin untuk tokoh
lain dalam buku komik the Death of Superman. Namun stereotipnya ada yang
berbeda dengan karakteristik tentang perilaku fisiknya. Perbedaan ini nampak jelas
dengan perilaku Superman yang mudah mengambil keputusan dengan mengikuti
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egonya yaitu mengalahkan musuhnya. Penggunaan stereotip yang digambarkan
dalam buku komik memberikan informasi tentang kepribadian tokoh Superman untuk
pembaca.
Kepribadian Superman yang tangguh dan asertif membuat dirinya tegas
dibandingkan tokoh lain. Dengan perilaku yang mendominasi dan kepribadian yang
tangguh dan asertif, Superman adalah pahlawan super yang berani dan sangat percaya
diri dengan kekuatannya. Oleh karena itu, perilaku komunikatif Superman suka
memerintah tokoh lain dan mengancam penjahat super. Dengan demikian, buku
komik memperkenalkan stereotip pada pria yang menjadi pahlawan super dan
Superman memperkenalkan stereotip maskulinitas yang ada pada buku komik.

5.2. Saran
Ada fenomena lain yang muncul di buku komik the Death of Superman.
Seperti dalam setiap seri buku komik Superman, buku komik the Death of Superman
mempunyai tokoh-tokoh pahlawan super lain yang dapat dianalisis dalam penelitian
selanjutnya, karena penelitian ini hanya berfokus pada tokoh Superman jadi untuk
penelitian selanjutnya bisa melihat respon baik dan buruk dari pahlawan super
lainnya atau tokoh lainnya terhadap perilaku dominasi dari tokoh Superman dalam
buku komik.

