
BABIV 

KESIMPULAN 

Dalam anime Love Hina dan Kiss x Sis yang menjadi bahasan 

penulis pada skripsi ini, memiliki banyak adegan yang sekiranya kurang 

pantas dilakukan remaja yang belum menikah, bisa berupa sentuhan atau 

hubungan fisik seperti laki-laki menyentuh payudara perempuan dan 

perempuan yang menyentuh daerah vital laki-laki secara sengaja maupun 

tidak sengaja. Berikutnya terdapat pengaplikasiannya juga dalam 

pemahaman terhadap keadaan seperti contoh laki-laki dan perempuan 

berada di kamar yang sama dan memperlihatkan beberapa bagian tubuh 

yang seharusnya tertutup kepada pasangannya, tidak ditayangkan secara 

langsung, namun memberikan kebebasan kepada penonton untuk 

menginterpretasikan adegan selanjutnya sesuai dengan sudut pandangnya 

masing-masing. 

Dalam angket yang penulis buat, pada pertanyaan nomor 7, 10, dan 

1 1 ,  menunjukkan bahwa remaja di Jakarta sebagian besar termotivasi 

melakukan adegan seperti dalam anime tersebut. Terbukti juga dari 

pertanyaan nomor 8, 9, dan 13 juga mulai menunjukkan kelainan yang 

ditimbulkan oleh anime ecchi terhadap remaja umur 16-19 tahun di 

Jakarta yang menontonnya. Berdasarkan jawaban yang diberikan, 

responden mulai menunjukkan kelainan orientasi seks seperti 2D Complex, 

atau ketertarikan seks seseorang yang tertuju ke bentuk manusia dalam 

bentuk 2 dimensi yang ada di dalam anime. 

Masalah tayangan yang kurang senonoh yang di saksikan oleh 

remaja di Jakarta bisa datang tidak hanya dari anime yang disediakan 

dalam bentuk CD, DVD & Blu-ray, dengan munculnya situs untuk 
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mengunduh tayangan anime yang terdapat di dalam internet 

mempermudah remaja Jakarta untuk mendapatkan tayangan tersebut, 

terlebih lagi larangan internet terhadap pomografi juga lemah dan 

pengakses remajanya memiliki ribuan cara untuk melanggar larangan 

tersebut tanpa harus menemui jalur hukum. Remaja dalam masa 

pubertasnya kerap kali mencoba untuk melakukan pornoaksi terhadap 

pasangannya yang belum sah dijalur hukum maupun agama. Dalam kasus 

seperti ini perhatian orang tua sangat berperan penting terhadap anak-anak 

remajanya, pencegahan hal tersebut dapat dilakukan hanya apabila orang 

tua mengerti perkembangan teknologi yang dihadapi anak-anak remajanya 

sekarang ini. 

Sering kali dengan bebasnya memperlihatkan adegan tersebut 

kepada penonton-penonton mudanya sehingga remaja di Jakarta yang 

khususnya menyukai anime jenis ini cukup banyak yang melakukan hal 

hal ecchi didalam anime tersebut sebelurn menikah. 
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