
 

BAB IV 

SIMPULAN 

Dari analisis yang telah dilakukan pada bab II dalam drama 3 Nen A Gumi: 

Ima Kara Mina-san wa, Hitojichi Desu karya Komuro Naoko dan Suzuki Yuma, 

maka unsur intrinsik dalam drama ini yaitu tokoh dan penokohan, latar, dan alur. 

Dengan unsur-unsur ini, penulis dapat mengetahui lebih dalam tentang tokoh, 

karakter, dan bagian-bagian pendukung dalam drama.  

Unsur ekstrinsik dalam penelitian ini penulis menggunakan ilmu psikologi 

sosial dengan konsep altruisme. Dalam konsep altruisme penulis memusatkan 

penelitian pada indikator-indikator tingkah laku altruisme menurut Arifin. 

Indikator-indikator yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki tingkah  laku 

altruisme adalah empati, interpretasi, sosial responsibility, inisiatif dan rela 

berkorban. Dalam drama 3 Nen A Gumi: Ima Kara Mina-san wa, Hitojichi Desu 

karya Komuro Naoko dan Suzuki Yuma, bahwa benar Hiiragi Ibuki memiliki 

indikator-indikator tingkah laku altruisme. Hal yang membuat Hiiragi bersifat 

altruisme adalah karena bentuk kepedulian dan tanggungjawabnya terhadap siswa-

siswinya. Selain itu Hiiragi juga ingin agar masyarakat dapat lebih memahami 

betapa berbahayanya bertutur kata tanpa memikirkan dampaknya, terlebih lagi 

tidak memikirkan orang yang menerima kata-kata tersebut. Oleh karena itu Hiiragi 

melakukan tindakan penyanderaan ini dikarenakan munculnya tingkah laku 

altruisme pada dirinya. 

 Melalui penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa jika dilihat 

sekilas seseorang yang memiliki tingkah laku altruisme memang baik, ia menolong 

orang-orang tanpa pamrih. Tetapi jika diperhatikan lebih teliti lagi seseorang yang 

memiliki tingkah laku altruisme tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga 

orang yang ditolong. Hal tersebut karena tidak semua orang yang ditolong akan 

suka jika orang yang menolongnya sampai mengorbankan dirinya sendiri, terutama 

jika orang tersebut adalah orang terdekat mereka. 
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Hal itulah yang dialami oleh siswa-siswi kelas 3A. Mereka bersyukur 

karena telah diselamatkan oleh Hiiragi, tetapi mereka juga tetap merasakan 

kehilangan akan sosok Hiiragi yang telah mengorbankan segalanya untuk mereka. 

Tetapi walaupun begitu mereka tetap harus melanjutkan hidup mereka dan 

melakukan yang terbaik untuk masa depan mereka agar tidak mensia-siakan apa 

yang telah Hiiragi berikan kepada mereka. 

 


