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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil “Analisis Isi Pesan Romantisme Dalam Stand Up Comedy Wira 

Nagara Periode Bulan Maret 2016 – Februari 2019”, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Berdasarkan hasil penelitian dalam video tayangan Stand Up Comedy Wira 

Nagara, pesan romantis dalam video tersebut ketika sedang patah hati agar tidak 

terlalu dalam kesedihan. Adapun pesan-pesan romantis yang dapat diambil nilai 

positifnya yang terdiri dari nilai-nilai dalam cinta sejati, serta nilai-nilai dikaitkan 

dalam cinta. 

1. Ketika sedang jatuh cinta adakalanya seseorang akan mengalami patah 

hati. Memang pemahaman mengenai apa artinya patah hati sangat 

terikat dengan kesedihan luar biasa yang disebabkannya. Perasaan sedih 

adalah bagian yang normal dalam kehidupan. Namun kesedihan tidak 

harus berlarut-larut. Harus ada perubahan yang lebih baik untuk 

menunjukkan kepada orang yang sudah membuat patah hati agar 

menjadi pribadi yang lebih baik. Wira bercerita bahwa ada kesedihan 

dibalik orang humoris. Orang humoris tak sepenuhnya hebat atau kuat 

karena selalu ada hati yang miris dibalik orang humoris. Wira menemani 

temannya yang sedang bersedih karena patah hati. Wira juga 

mengatakan bahwa dirinya merasa lebih terluka dari orang lain.  
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2. Nilai-nilai dalam cinta sejati termasuk kesetiaan adalah perekat. Setia 

adalah ketika mengistimewakan pasangan melebihi siapapun. Kesetiaan 

adalah menjadikan hati menjadi singgasana bagi satu orang saja. 

Komitmen adalah janji, juga mengandung target untuk dicapai dan 

dipenuhi. Akan menyenangkan ketika komitmen bersama bisa diraih 

pada waktunya. Meskipun Wira menyatakan cinta, wanita tetap 

komitmen bahwa dirinya akan segera menikah. Cinta sejati adalah cinta 

tak bersyarat yang membebaskan orang yang kita cintai agar menjadi 

dirinya sendiri. Mengenai  cinta tak bersyarat, ini tidak berhubungan 

dengan kepantasan diri. Merasa dicintai karena kepantasan diri atau 

berhak menerima cinta, selalu menimbulkan keraguan. Mungkin tidak 

dapat membahagiakan orang yang diinginkan untuk mencintai, atau 

mungkin selalu ada rasa cemas, jangan-jangan suatu waktu cinta akan 

lenyap. Wira telah mencintai seorang wanita tanpa syarat. Cinta tak 

bersyarat tidak hanya diungkapkan kepada sesama manusia saja. Tetapi 

cinta tak bersyarat juga harus diterapkan kepada Tuhan, seperti kutipan 

diatas yang dikatakan oleh bapak dari Wira yang menjelaskan tentang 

cinta tak bersyarat mengenai mencintai seseorang tidak harus dilihat dari 

rupa.  

3. Terdapat berbagai nilai yang dikaitkan dalam cinta. Antara nilai-nilai 

yang terdapat dalam cinta adalah kasih sayang, persahabatan, akhlak 

yang baik, rasa tanggung jawab, kemesraan, dan perhatian. Kasih sayang 

adalah satu perasaan ingin dibelai, dimanja, dilindungi, dijaga dan 



112 
 

dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kasih sayang bisa ditunjukkan 

dengan cara apapun. Kasih sayang diungkapkan dengan cara seringnya 

berkomunikasi. Wira juga menjaga persahabatan, Wira sedang bersama 

temannya yang sedang patah hati. Wira menemani temannya yang 

sedang patah hati, kemudian Wira mengajak temannya untuk pulang. 

Akhlak baik menjelaskan ketika sudah sembuh dari patah hati kita 

harusnya memperbaiki diri dengan mempertebal iman dan takwa agar 

tidak kembali pada masa lalu. Wira menyampaikan kepada orang-orang 

yang memiliki pasangan agar tidak terlalu mengumbar kemesraan 

dimuka umum. Selain kemesraan juga terdapat nilai tanggung jawab 

terhadap pasangan. Sebuah hubungan jika tidak didasari dengan nilai 

tanggung jawab maka hubungan tidak bisa berjalan lama atau tidak bisa 

langgeng. 

4. Dalam implementasinya, tayangan Stand Up Comedy Wira Nagara 

tersebut mengandung pesan romantis dapat diambil pesan-pesan positif 

didalamnya oleh masyarakat khususnya masyarakat muda, diantaranya 

yakni dapat dijadikan contoh untuk lebih menghargai dalam menjalin 

hubungan terhadap pasangan. Dengan adanya pesan-pesan romantis 

yang terkandung dalam tayangan Stand Up Comedy tersebut juga dapat 

membuat para khalayak muda lebih bersikap positif ketika sedang patah 

hati serta dapat diambil contoh seperti nilai cinta sejati serta nilai-nilai 

yang dikaitkan dalam cinta.  
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5.2 Saran 

1. Diharapkan Stand Up Comedy di Indonesia lebih banyak menciptakan 

materi tayangan Stand Up Comedy yang mengandung pesan-pesan yang 

positif sehingga tayangan Stand Up Comedy di Indonesia semakin bijak 

dalam memberikan materi pesan yang positif. 

2. Diharapkan dengan adanya tayangan Stand Up Comedy yang banyak 

mengandung pesan romantis selain menampilkan komedi juga dapat 

memberikan contoh untuk mengedepankan pesan-pesan positif.  

 


