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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan mengenai citra negara 

Jepang, Italia, Jerman dan Amerika dalam anime Hetalia. Berikut adalah 

kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini: 

Jepang sebagai suatu negara lebih muda dibandingkan Cina, tetapi lebih 

tua dibandingkan Italia dan Jerman. Jepang memiliki kebudayaan yang unik dan 

sebagian kebudayaan tersebut merupakan pengaruh dari Cina. Jepang memiliki 

anjing ras asli Jepang. Jepang memiliki banyak mitos mengenai makhluk-makhluk 

gaib, namun mitos-mitos tersebut mulai pudar. Parlemen Jepang dinilai lambat 

dalam mengambil keputusan. Amerika memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

Jepang. Salah satu minuman khas Jepang adalah sake dan salah satu makanan 

khas Jepang adalah nikujaga. Jepang merupakan negara pembuat mobil dan 

penghasil beras putih dengan kualitas yang baik. 

Orang Jepang memiliki sifat serius, rajin, telaten dan terampil. Orang 

Jepang, terutama laki-laki, kurang ekspresif. Orang Jepang canggung dalam 

bergaya saat difoto. Orang Jepang suka mengambil keputusan dengan 

menggunakan janken atau suit khas Jepang. Orang Jepang memiliki kecepatan 

jalan yang cepat, namun masih lebih lambat dibandingkan orang Jerman dan 

orang Amerika. Orang Jepang tidak terbiasa dengan beberapa makanan dan 

kebudayaan barat. Pola makan dan makanan orang Jepang adalah sehat. Porsi 
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makan orang Jepang lebih sedikit dibandingkan orang Amerika. Orang Jepang 

memiliki banyak kegiatan dan festival sepanjang tahun. 

Italia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dan kekayaan alam, 

namun lemah dan selalu menjadi incaran negara-negara kuat di sekitarnya. Italia 

bagian utara dan Italia bagian selatan memiliki suasana dan kondisi yang berbeda. 

Italia sangat ahli dalam melarikan diri saat perang terutama jika berhadapan 

dengan Ingris. Italia merupakan negara pembuat sepatu bot dengan kualitas yang 

baik. 

Orang Italia ceria, namun aneh. Orang italia sangat menyukai pasta. Orang 

Italia lebih pendek dibandingkan Orang Jerman. Orang Italia memiliki 

penampilan yang perlente dan suka menggoda wanita dengan menggunakan 

tangan mereka. Orang Italia suka meminum bir atau anggur. 

Jerman merupakan negara yang kuat. Orang Jerman suka makan wurst dan 

kentang. Orang Jerman memiliki postur badan yang tinggi dan besar. Minuman 

kesukaan orang Jerman adalah bir. Orang Jerman serius dalam mengerjakan 

apapun. 

Amerika merupakan negara yang kuat. Amerika merupakan negara yang 

belum terlalu tua namun berkembang dengan cepat. Amerika selalu menempatkan 

diri sebagai pemimpin. Amerika tidak mau kalah dari negara manapun. Amerika 

suka berburu ikan paus. Amerika memiliki hubungan dengan hal-hal yang 

mengacu pada makhluk luar angkasa. Amerika memiliki produk-produk yang 

terkenal di dunia. Orang amerika sangat menyukai junkfood. Porsi makan orang 
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Amerika besar. Orang Amerika menyukai hal-hal yang ekstrem dan berbahaya. 

Salah satu makanan khas amerika adalah pai apel. 


