
 
 

 

  62 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian mengenai konsep giri dan ninjou pada anime Stand By 

Me Doraemon dapat diperoleh kesimpulan bahwa konsep giri dan ninjou yang 

merupakan salah satu nilai moral bangsa Jepang ini memicu timbulnya hubungan 

persahabatan yang erat antara Nobita dan Doraemon. Awal mula perilaku giri ini 

dilakukan oleh Doraemon terhadap Sewashi yang telah menerima Doraemon tinggal 

bersama dengan keluarganya. Wujud pembayaran giri Doraemon terhadap Sewashi 

dilakukan dengan menuruti permintaan Sewashi yang menginginkan Doraemon untuk 

tinggal bersama Nobita. Pembayaran giri Doraemon ini termasuk ke dalam giri 

terhadap dunia. Apabila dilihat berdasarkan sifatnya termasuk di dalam tsumetai giri, 

yaitu giri yang dilakukan dengan ada rasa terpaksa.  

 Selain membayar giri terhadap Sewashi, Doraemon juga membayar giri kepada 

Nobita, karena Nobita telah menerima Doraemon untuk tinggal bersama. Perilaku 

tsumetai giri yang dilakukan oleh Doraemon kepada Nobita perlahan berubah menjadi 

atatakai giri seiring dengan semakin akrabnya hubungan Doraemon dengan Nobita. 

Perilaku atatakai giri yang dilakukan oleh Doraemon di antaranya dengan membantu 

Nobita dalam belajar, berolahraga, mengalahkan Dekisugi dalam mendapatkan hati 

Shizuka dan membantu Nobita melawan kejahilan dari Takeshi dan Suneo. 
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Di sisi lain, karena merasa telah banyak dibantu oleh Doraemon, Nobita 

membalaskan giri yang diterimanya dari Doraemon dengan cara mencoba untuk 

berhenti bergantung dari bantuan Doraemon dan lebih menggunakan kemampuannya 

sendiri. Bentuk pembayaran giri yang dilakukan Nobita adalah giri terhadap nama 

yang bersifat atatakai giri. Melihat kegagalan Nobita yang telah berusaha keras 

membuat Doraemon merasa iba. Perasaan iba yang ditunjukkan Doraemon dengan cara 

memberi perhatian yang tulus dan penuh kasih sayang kepada Nobita adalah bentuk 

ninjou yang secara tanpa disadari telah dilakukan oleh Doraemon. Sedangkan bentuk 

perilaku ninjou yang dilakukan oleh Nobita terlihat pada saat Doraemon harus kembali 

ke masa depan. Nobita berusaha untuk menahan agar Doraemon tidak pergi, akan tetapi 

semuanya sia-sia karena Doraemon harus tetap kembali ke masa depan. Secara umum 

perilaku konsep ninjou antara Nobita dan Doraemon terlihat dari eratnya hubungan 

persahabatan di antara keduanya.  

4.2  Saran 

 Penelitian ini hanya membahas tentang gambaran konsep dari giri dan ninjou 

pada persahabatan tokoh Nobita dan Doraemon dalam anime Stand By Me Doraemon. 

Penulis berharap pada penelitian selanjutnya yang menggunakan anime Stand By Me 

Doraemon sebagai sumber data agar dapat menganalisis konsep persahabatan yang 

terjadi pada tokoh Nobita dan kawan-kawan dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra dan teori persahabatan, mengingat anime Stand By Me Doraemon ini 

lebih menonjolkan cerita tentang persahabatan.  


