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BAB V 

KESIMPULAN 

1. Perbandingan Aktan I 

Anime Live action 

Tidak munculnya aksis pembantu. Munculnya aksis pembantu. 

 

 Pada versi anime pembantu tidak muncul, hanya Erika yang 

berusaha memikirkan cara untuk mendapatkan foto pria. Sedangkan pada 

live action, Sanda muncul sebagai pembantu Erika untuk mencari foto pria. 

Adanya Sanda bersama Erika bukan hanya sebagai pembantu Erika, tetapi 

sebagai penjelas cerita Erika mengapa ia menjadi berteman dengan wanita-

wanita tersebut. 

2. Perbandingan Aktan II 

Anime Live action 

Aksis penerima dan pengirim 

merupakan Kimura. 

Aksis penerima dan pengirim 

merupakan Kamiya 

 

 Pada live action karakter yang dimunculkan bukan Kimura 

melainkan Kamiya. Pada versi ini pun karakter Kamiya dikombinasi kan 

dengan karakter Kimura dan ia tidak pernah muncul pada versi live action. 

Kamiya pada versi live action juga mempunyai karakter yang sama seperti 

pada versi anime-nya, yaitu senang mempermainkan wanita dan sombong.  
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3. Perbandingan Aktan III 

Anime Live action 

Aksis pembantu Sanda. Aksis pembantu siswa dan Takeru. 

 

 Dikarenakan pada versi live action, Sanda bersekolah di sekolah 

perempuan yang berbeda seperti Erika, Sanda tidak bisa hadir untuk 

menjadi pembantu Erika oleh karena itu, hadir lah siswa lain sebagai 

pembantu Erika. Sedangkan pada versi anime Sanda bersekolah yang sama 

dengan Erika, dan juga ia satu kelas bersama Kyouya yang menyebabkan 

dia menjadi pembantu Erika. Pada versi ini juga Erika mengetahui letak 

apartemen Kyouya tanpa ada bantuan. Tetapi pada versi live action Erika 

menanyakan letak apartemen Kyouya kepada Takeru. 

4. Perbandingan Aktan IV 

Anime Live action 

- - 

 

 Pada aktan IV, tidak ada perubahan aksis dari anime ke live action, 

tetapi yang berubah adalah pada plotnya. Seperti pada versi anime pria-

pria yang merayu Reika adalah pada saat Erika dan Reika berjalan-jalan 

bersama, sedangkan pada versi live action, pria-pria tersebut merayu Reika 

pada adegan pengenalan karakter Reika. Selain itu, kedatangan Reika pada 

versi anime adalah saat Erika dan Kyouya sudah berstatus pacaran, 

sedangkan pada versi live action, kedatangan Reika pada saat Erika dan 

Kyouya belum berstatus tersebut. 
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5. Perbandingan Aktan V 

Anime Live action 

- - 

 

 Pada aktan V pun tidak ada perubahan aksis, tetapi perubahan 

besar plotnya. Pada versi anime, studi lapangan tidak pernah terjadi, Erika 

dan Kusakabe hanya berjalan-jalan di kota terdekat yang sudah 

direncanakan oleh Kusakabe. Pada versi ini pun Kamiya tidak hadir 

seperti pada versi live action. Karena karakter Kamiya mempunyai plotnya 

dia sendiri yang sedikit berbeda dari versi live action. Lalu pada saat 

Kyouya memberikan kalung kepada Erika pada versi live action berbeda 

dengan versi anime nya dimana sebelum Kyouya dan Erika berstatus 

pacaran, Kyouya sudah memberikan kalung kepada Erika. 

 


