BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, peneliti akan menarik beberapa
kesimpulan. Di antaranya kesimpulan mengenai struktur sinetron 별에서 온 그대
(Byeol E Seo On Geudae) dan struktur sinetron Kau yang Berasal dari Bintang,
kemudian persamaan dan perbedaan serta budaya dalam sinetron 별에서 온 그대
(Byeol E Seo On Geudae) dan sinetron Kau yang Berasal dari Bintang.
A. Kesimpulan
Dari keseluruhan aktan yang terdapat dalam sinetron 별에서 온 그대
(Byeol E Seo On Geudae), terdapat 3 aktan utama dan 8 aktan pendukung. Aktan
utama sinetron tersebut adalah aktan I, aktan VII dan aktan X, sedangkan aktan
pendukung adalah aktan II, aktan III, aktan IV, aktan V, aktan VI, aktan VIII,
aktan IX dan aktan XI. Jumlah fungsi yang menduku aktan utama adalah 6 fungsi,
terdiri dari 1 subjek, 1 pengirim, 1 objek, 1 penerima, 1 pembantu, dan 1
penentang.
Adapun jumlah masing-masing fungsi secara keseluruhan adalah sebagai
berikut: fungsi subjek sebanyak 11 buah, fungsi pengirim sebanyak 11 buah,
fungsi objek sebanyak 11 buah, fungsi penerima sebanyak 4 buah, fungsi
pembantu sebanyak 9 buah, dan fungsi penentang sebanyak 8 buah. Dari 54 buah
fungsi tersebut, aktan utama dapat dikelompokan sebanyak 12 buah fungsi,
sedangkan aktan pendukung dikelompokan menjadi 42 buah fungsi.
Dari keseluruhan aktan yang terdapat dalam sinetron Kau yang Berasal
dari Bintang, terdapat 3 aktan utama dan 8 aktan pendukung. Aktan utama
sinetron tersebut adalah aktan I, aktan VII dan aktan X, sedangkan aktan
pendukung adalah aktan II, aktan III, aktan IV, aktan V, aktan VI, aktan VIII,
aktan IX dan aktan XI. Jumlah fungsi yang mendukung aktan utama adalah 6
fungsi, terdiri dari 1 subjek, 1 pengirim, 1 objek, 1 penerima, 1 pembantu, dan 1
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penentang.
Adapun jumlah masing-masing fungsi secara keseluruhan adalah sebagai
berikut: fungsi subjek sebanyak 11 buah, fungsi pengirim sebanyak 11 buah,
fungsi objek sebanyak 11 buah, fungsi penerima sebanyak 4 buah, fungsi
pembantu sebanyak 9 buah, dan fungsi penentang sebanyak 8 buah. Dari 54 buah
fungsi tersebut, aktan utama dapat dikelompokan sebanyak 12 buah fungsi,
sedangkan aktan pendukung dikelompokan menjadi 42 buah fungsi.
Kedua sinetron tersebut mempunyai tokoh utama dengan kepribadian
yang sama. Cheon Song-Yi dan Vania adalah artis yang sangat cantik dan terkenal,
yang telah menjadi seorang bintang sejak kecil. Hal itu membuat Cheon Song-Yi
dan Vania tak punya banyak teman dan tidak memiliki kehidupan normal
layaknya gadis seusianya. Cheon Song-Yi dan Vania juga sering bertingkah
seenaknya, tidak peduli, terkesan sombong dan angkuh, walau sebenarnya sangat
lembut hati, sensitif, dan baik hati. Meski demikian, Cheon Song-Yi dan Vania
juga adalah gadis yang tegar yang berusaha mengatasi masalahnya dengan
caranya sendiri.
Dalam sinetron 별에서 온 그대 (Byeol E Seo On Geudae), tokoh
utamanya adalah Do Min-Jun dan Cheon Song-Yi, sedangkan, dalam sinetron Kau
yang Berasal dari Bintang, tokoh utamanya adalah Vania dan Morgan. Kedua
sinetron tersebut dipengaruhi oleh budaya dan zaman yang berbeda. Terdapat
beberapa persamaan yang dapat tercermin dari kedua sinetron dengan budaya
yang berbeda yaitu antara Indonesia dan Korea Selatan. Persamaan dari kedua
sinetron tersebut adalah seorang gadis bertemu seorang laki-laki yang
dianggapnya sebagai takdir. Selanjutnya, sinetron 별에서 온 그대 (Byeol E Seo
On Geudae) dan Kau yang Berasal dari Bintang juga menggambarkan seorang
gadis yang sering bertingkah seenaknya, tidak peduli, terkesan sombong dan
angkuh, walau sebenarnya sangat baik hati. Kedua sinetron tersebut juga memiliki
makna yang sama, makna yang terkandung dalam kedua sinetron tersebut salah
satunya adalah karakter sombong, acuh, pemarah yang gabambarkan pada tokoh
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Cheon Song-Yi dan Vania. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu
sama lain, kita harus saling membantu dan bersikap baik terhadap sesama.
Selain persamaan, terdapat pula perbedaan antara kedua sinetron. Karena
sinetron Kau yang Berasal dari Bintang merupakan adaptasi dari sinetron 별에서
온 그대 (Byeol E Seo On Geudae) sehingga perbedaan yang ada terdapat pada

tema, tokoh, latar tempat dan latar waktunya.
Dalam kedua sinetron, peneliti dapat menyimpulkan bahwa budaya yang
terdapat tema, tokoh, latar tempat dan latar waktunya dalam sebuah karya sastra
lintas negara dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan memiliki beberapa
persamaan dan juga perbedaan. Hal tersebut terjadi karena budaya yang
terkandung dalam sinetron 별에서 온 그대 (Byeol E Seo On Geudae) dari Korea
Selatan dan Kau yang Berasal dari Bintang dari Indonesia memiliki ciri khasnya
masing-masing.

B. Saran
Berdasarkan penelitian di atas mengenai perbandingan sastra dalam
sinetron 별에서 온 그대 (Byeol E Seo On Geudae) dari Korea Selatan dan Kau
yang Berasal dari Bintang dari Indonesia, peneliti memberikan saran kepada
peneliti selanjutnya supaya dapat terus mengembangkan penelitian sastra
bandingan terutama penelitian-penelitian mengenai karya sastra lintas negara.
Selain itu sinetron Kau yang Berasal dari Bintang dari Indonesia dan 별
에서 온 그대 (Byeol E Seo On Geudae) dari Korea Selatan dapat dikembangkan

lagi dengan meneliti persoalan motif atau tema.
Peneliti juga berharap penelitian mengenai sastra bandingan dapat terus
dilakukan supaya masyarakat di Indonesia dan Korea Selatan menyadari
pentingnya

karya-karya

sastra

yang

dihasilkan

oleh

pengarang

dalam

mencerminkan kehidupan masyarakat dan kebudayaan masyarakat.
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