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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 
 

Berdasarkan  rumusan  masalah,  maka  penulis  mengambil  kesimpulan 

bahwa drama Itazura na Kiss 2 Love in Okinawa ini secara garis besar 

menceritakan tentang  hal yang  sangat  menonjol  yang  dialami oleh dua tokoh 

utama yang terdapat di dalamnya yaitu tentang cinta. 

Tokoh utama dalam drama Itazura na Kiss 2 Love in Okinawa ini yaitu 

Aihara Kotoko dan Irie Naoki. Aihara Kotoko adalah gadis yang ceria, romantis, 

dan emosional. Irie Naoki adalah lelaki yang yang dingin, cerdas, dan profesional. 

Drama ini mengisahkan Kotoko dan Naoki yang sedang melakukan perjalanan 

bulan madu di Okinawa selama satu minggu.  Sejak hari pertama Kotoko dan 

Naoki mulai terlibat suatu masalah dengan Mari yang merupakan tokoh tambahan 

dalam drama ini. Mari adalah tokoh yang membuat sebuah permasalahan dalam 

cerita. Mari berwatak antagonis yang mengganggu hubungan cinta Kotoko dan 

Naoki. 
 

Dalam drama ini, penulis menganalisis drama ini melalui teori psikologi 

cinta.   Teori yang penulis gunakan yaitu teori segitiga cinta Sternberg. Teori 

segitiga cinta tersebut digambarkan dalam drama Itazura na Kiss 2 Love in Tokyo 

karya Arai Yuuka. Hubungan cinta Kotoko dan Naoki mempunyai tiga komponen 

yang terdapat pada teori segitiga cinta. Keintiman hubungan Kotoko dan Naoki 

berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kotoko yang mencintai Naoki selama 

6 tahun butuh pengorbanan dan ketekunan untuk mendapatkan cinta Naoki. Naoki 

yang awalnya tidak menyukai Kotoko, pada akhirnya menyadari bahwa dia juga 

mencintai Kotoko. Proses keintiman pada Kotoko dan Naoki kembali diuji pada 

perjalanan bulan madu mereka. Namun, akhirnya keintiman mereka berlanjut 

hingga mencapai proses gairah. Setelah mengalami banyak hambatan karena ulah 

Mari. Pada malam terakhir mereka di Okinawa, mereka berhasil melakukan 

hubungan  intim.  Kemudian,  komitmen  yang  ada  pada  hubungan  Kotoko  dan 

Naoki  yaitu  ikatan  pernikahan  dan  perasaan  cinta  merekalah  yang  membuat 

mereka  bisa  menghadapi  masa-masa  sulit  mereka.  Kotoko  berusaha  untuk 

menjadi istri yang baik untuk Naoki, namun Naoki tidak berharap apapun dari 
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Kotoko. Namun, Naoki ingin Kotoko bisa memahami profesinya nanti ketika dia 

akan menjadi seorang dokter. 

Dari kesimpulan diatas, cinta Kotoko dan Irie termasuk consummate love 

(cinta sempurna) yaitu cinta yang memiliki ketiga komponen cinta diatas. Cinta 

ini adalah tipe cinta yang ideal menurut Sternberg. Cinta ini memang banyakan 

didambakan   oleh   orang-orang,   yang   menjadi   kendala   adalah   kemampuan 

pasangan dalam memperkuat tiga komponen tersebut. 


