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A. PENDAHULUAN 

 

Karya sastra merupakan gambaran nyata 

kehidupan manusia yang dituangkan ke dalam 

sebuah puisi, cerpen, novel, dan drama. 

Orang-orang yang menggambarkan peristiwa 

tersebut bukan hanya sastrawan saja. 

Seseorang juga bisa melakukannya dengan 

cara menuliskan kejadian apa saja yang 

dialami, baik yang sudah terjadi atau yang 

sedang direncanakan. Biasanya seseorang 

memiliki catatan pribadi, seperti buku harian 

atau puisi untuk seseorang yang di sayang. 

Tulisan tersebut bisa disebut sebagai karya 

sastra karena menceritakan tentang kejadian 

yang telah dipahami oleh penulis. Penulis 

sebuah karya sastra bisa dilakukan kapan saja 

dan di mana saja sesuai dengan keinginan 

penulis (Wellek dan Werren, 1995:9). 

Menurut Siswantoro (dalam Endasuara, 

2004: 31-35) secara kategori sastra berbeda 

dengan psikologi, sebab sebagaimana sudah 

kita pahami sastra berhubungan dengan dunia 

fiksi, drama, puisi, esay, yang diklasifikasikan 

ke dalam seni, sedangkan psikologi merujuk 

pada studi ilmiah tentang perilaku manusia 

dan proses mental. Meski keduanya berbeda, 

tetapi keduanya memiliki titik temu kesamaan, 

yaitu keduanya berangkat dari manusia, 

psikologi jelas terlibat erat karena psikologi 

mempelajari tingkah laku. Perilaku manusia 

tidak lepas dari aspek kehidupan yang 

membungkusnya dan mewarnai perilakunya. 

Novel Assalammualaikum Beijing 

menceritakan tentang perjalanan cinta tokoh 

Asma yang penuh dengan keharuan. 

Terkhianati oleh Dewa, kekasih yang selama 

ini ia berikan kepercayaan. Namun, 

kepercayaan itu Dewa sia-siakan. Di sisi lain, 

Asma yang sedang meliput di China 

mengantikan seorang reporter tua yang tiba-

tiba sakit, iabertemu dan berkenalan dengan 

Zhongwen. Disana Asma mengunjungi sejarah 

Islam yang ada di China. Menurutnya, cinta 

ada melalui serangkaian proses: perkenalan, 

adaptasi, kesamaan selera, kebersamaan 

melewati berbagai ujian, yang kesemuanya 

mensyaratkan tahapan dan waktu. Namun, 

semua ujian yang menghampiri Asma yang 

membuat ia semakin kuat dan ikhlas dalam 

menjalaninya. Kasih sayang Mama, Sekar, dan 

Zhongwen yang membuat Asma merasa aman 

walaupun musibah datang silih berganti. 

Novel dapat menjadi media pembelajaran 

di SMA yang efektif untuk menanamkan nilai-

nilai sosial bagi siswa, terutama untuk 

pendidikan karakter. Karena novel 

adalahcerita yang diangkat  darisebagian besar 

kehidupan manusia yang ditokohkan dalam 

cerita tersebut, yang didalamnya terdapat 

berbagai jenis masalah yang harus dihadapi 

tokoh tersebut. Masalah-masalah yang 

terdapat di dalam novel yang harus dihadapi 

oleh tokoh tersebut, ternyata bukan hanya 

terdapat pada cerita saja, tetapi ada 

kemungkinan juga terdapat pada masyarakat 

luas (pembaca). Dengan demikian,siswa yang 

sedang mengalami masalah seperti dalam 

novel yang dibaca, mereka akanmeneladani 

tokoh-tokoh untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya. 

Salah satu keunggulan novel 

Assalamualaikum Beijing yang ditulis Asma 

Nadia adalah gaya tuturannya, yang sulit 

ditemukan pada karya-karya penulis manapun, 

yang menghadirkan diksi yang mudah dicerna 

tetapi seakan-akan memiliki tenaga dalam 
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yang luar biasa. Sehingga sulit rasanya untuk 

mengabaikan satu kalimat pun dan sulit pula 

untuk melupakan jalinan kisahnya usai 

menuntaskannya meski telah melalui masa 

berhari-hari. Pesan-pesan moral dan religius di 

sepanjang cerita, menjadi bagian penting lain 

yang meningkatkan bobot novel ini lebih dari 

sekadar novel cinta biasa. Selain itu, hal 

menarik lainnya adalah karakter Asma yang 

begitu kuat seperti terlihat dari sikapnya 

menyikapi masalah-masalah yang dihadapi. 

Hal ini dapat menjadi teladan siswa yang 

membaca novel ini untuk mengikuti sisi 

kepribadian dari tokoh-tokoh dalam novel 

tersebut, terutama sekali tokoh utamanya, 

Asma. 

Berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan di atas, peneliti mengangkat 

judul “Kepribadian Tokoh Asma dalam Novel 

Assalammualaikum Beijing Kajian Humanistik 

Abraham Maslow dan Relevansinya Terhadap 

Pembelajaran Sastra Di SMA”. 

 

 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan sebelumnya, masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah kepribadian tokoh 

Asma dalam novel 

Assalammualaikum Beijing  Karya 

Asma Nadia berdasarkan teori 

Humanistik Abraham Maslow? 

2. Bagaimanakah relevansi penelitian 

novel Assalammualaikum Beijing 

karya Asma Nadia dalam 

pembelajaran sastra di SMA ? 

 

Tujuan 

 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai yaitu 

1. Mendeskripsikan kepribadian tokoh 

Asma dalam novel Assalammualaikum 

Beijing karya Asma Nadia berdasarkan 

teori Humanistik Abraham Maslow. 

2. Mendeskripsikan relevansi penelitian 

novel Assalammualaikum Beijing 

karya Asma Nadia dalam pembelajaran 

sastra di SMA. 

 

B.  LANDASAN TEORI 

a. Psikologi Sastra 

 

Psikologi yang berasal dari kata psyche 

yang artinya jiwa dan logos, yaitu science atau 

ilmu mengarahkan perhatiannya pada manusia 

sebagai objek studi, terutama pada sisi 

perilaku, (behavior atau action) dan jiwa 

(psyche). Berdasarkan pengertian tersebut, 

secara singkat psikologi dikategorikan 

menjadi (1) ilmu atau kajian ilmiah tentang 

prilaku manusia dan (2) ilmu atau kajian 

ilmiah tentang jiwa manusia.Sebagai disiplin 

ilmu yang memfokuskan studi perilaku 

manusia, atau ilmu perilaku (Bonner, dalam 

Siswantoro, 2005: 27). Meski sebagai sebuah 

ilmu, psikologi tidak hanya dipengaruhi oleh 

satu jenis prinsip dan satu jenis keyakinan 

saja.Jadi dalam ilmu psikologi terhadap 

beberapa pendekatan teoritis yang berbeda-

beda, namun tentu tetap dalam upaya 

memahami pikiran, perasaan dan perilaku 

manusia. 

 

b. b. Psikologi Humanistik Abraham Maslow 

c.  

Teori humanistik muncul pada 

pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi 

terhadap teori psikodinamika dan 

behavioristik. Para teoritikus humanistic, 

seperti Carl Rogers (1902-1987) dan Abraham 

Maslow (1908-1970) meyakini bahwa tingkah 

laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai 

hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari 

maupun sebagai hasil pengondisian 

(conditioning) yang sederhana. Teori ini 

menyiratkan penolakan terhadap pendapat 

bahwa tingkah laku manusia semata-mata 

ditentukan oleh faktor di luar dirinya. 

Sebaliknya, teori ini melihat manusia sebagai 

aktor dalam drama kehidupan, bukan sekedar 
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reaktor terhadap instink atau tekanan 

lingkungan. Teori ini berfokus pada 

pentingnya pengalaman disadari yang bersifat 

subjektif dan self-direction (Desmita, 

2011:45). 

 Pendekatan Maslow-psikologi humanistic 

dan psikologi ketiga- dilihat oleh banyak 

orang sebagai suatu penangkal yang baik 

terhadap ciri behaviorisme yang mekanistis 

dan ciri psikoanalisis yang suram dan berputus 

asa. 

  

C. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, yaitu penelitian yang tidak 

mengguanakan perhitungan, tetapi penelitian 

ini berwujud kata-kata, kalimat, dan wacana 

yang terdapat dalam novel. (Ratna, 2012:47). 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

membangun persepsi alamiah sebuah objek, 

jadi peneliti mendekatkan diri kepada objek 

secara utuh. Penelitian kualitatif ini 

dipergunakan untuk memperoleh deskripsi 

tentang Kepribadian pada tokoh Asma dalam 

novel Assalammualaikum Beijing karya Asma 

Nadia dengan kajian Humanistik Abraham 

Maslow. 

 

Data dan Sumber Data  

Data menurut Muhajir (dalam Siswantoro, 

2005: 63), diartikan sebagai alat untuk 

memperjelas pikiran, pada dasarnya 

merupakan sumber informasi yang diperoleh 

dan dikumpulkan lewat narasi dan dialog di 

dalam novel atau cerita pendek dengan 

merujuk pada konsep sebagai kategori. Data 

dalam penelitian ini berupa dialog, kalimat, 

dan kata-kata yang berupa narasi yang 

merupakan gambaran watak tokoh Asma 

dalam novel Assalammualaikum Beijingkarya 

Asma Nadia. 

Sumber data adalah subjek penelitian dari 

mana data diperoleh. Dalam penelitian sastra, 

sumber data berupa novel, cerita pendek, 

drama dan puisi. (Siswantoro, 2010:72). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu sumber data yang berbentuk nevel. 

Identitas novel yang menjadi sumber dalam 

penelitian ini adalah: 

 

Judul Novel  : Assalammualaikum 

  Beijing 

Pengarang  : Asma Nadia 

Penerbit  : Noura Books 

Tahun Terbit  : 2014 

Jumlah Halaman : 342 

Jenis Buku  : Novel 

Jumlah Bab  : 37 

Assalamualaikum Beijing 

 
 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode erfungsi untuk menyederhanakan 

masalah, sehingga lebih mudah untuk 

dipecahkan dan dipahami Ratna (dalam Suci, 

2014:29). Berikut beberapa metode yang 

digunakan dalam mengumpulkan data yakni: 

Ratna (dalam Suci, 2014:30) menjelaskan 

bahwa penelitian perpustakaan secara khusus 

meneliti teks, baik lama maupun modern. 

Kekhasan metode perpustakaan dalam ilmu 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Assalamualaikum_Beijing.png&filetimestamp=20141116133657&


4 
 

sastra disebabkan oleh hakikat karya sastra 

sebagai dunia yang otonom sehingga 

menyebabkan karya sastra berhak untuk 

dianalisis terlepas dari latar belakang sosial 

yang dihasilkannya. Sebuah novel, misalnya, 

bahkan sebuah puisi dianggap memiiki 

kualitas yang sama dengan masyarakat 

tertentu. Dari penjelasan diatas, penelitian 

yang dijadikan kepustakaan adalah Novel 

Assalammualaikum Beijing karya Asma Nadia 

serta sumber-sumber imformasi yang relevan 

dengan Kepribadian Tokoh Asma dalam 

NovelAssalammualaikum Beijing Kajian 

Humanistik Abraham Maslow dan 

Relevansinya terhadap Pembelajaran Sastra di 

SMA. 

Teknik catat dilakukan untuk 

memperoleh data dengan cara mencatat data, 

yang berupa kata-kata, frase, kalimat dan 

wacana yang terdapat dalam novel 

Assalammualaikum Beijing karya Asma 

Nadia. Data berupa kata-kata, frase, kalimat 

dan wacana yang terdapat dalam novel 

Assalammualaikum Beijing yang diperoleh 

terlebih dahulu dengan menggunakan teknik 

simak, yaitu dibaca secara keseluruhan dan 

berulang-ulang kemudian dipahami isi dari 

novel tersebut. 

 

Metode Analisis Data 

 

Setelah data yang di analisis terkumpul 

maka selanjutnya adalah menganalisis data 

tersebut. Analisis data pada dasarnya 

merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menentukan sejauh mana 

kebenaran data yang sudah di analisis atau 

ditelaah diteliti dalam rangka mendapatkan 

hasil dan menarik kesimpulan dalam 

penelitian (Hook 1995 :23 dalam Arikunto, 

2002:69). Analisis data pada novel 

Assalammualaikum Beijing karya Asma Nadia 

merupakan cara yang dilakukan untuk 

menentukan sejauh mana kebenaran data yang 

sudah dianalisis untuk mendapatkan hasil agar 

bisa disimpulkan dalam penelitian yang sudah 

diteliti. 

Untuk menganalisis data yang sudah 

terkumpul menggunakan metode deskriptif. 

Metode ini digunakan dalam rangka untuk 

menganalisis data didalamnya. Dalam 

penelitian ini, teknik analisis deskriptif untuk 

menganalisis kepribadian tokoh Asma dalam 

novelAssalammualaikum Beijing. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut kemudian tentukan 

kemungkinannya sebagai bahan ajar di tingkat 

SMA. 

Metode analisis deskriptif mempunyai 

prosedur dan penerapannya. Tekniknya yaitu 

mengunpulkan data dengan cara mencatat data 

yang ada dalam novel Assalammualaikum 

Beijing. Hal ini didasarkan bahwa sasaran 

penelitian ini adalah Kepribadian tokoh Asma 

dan relevansinya terhadap pembelajaran sastra 

di SMA. 

         Langkah yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Membaca novel Assalammualaikum 

Beijing karya Asma Nadia untuk 

memahami isi novel tersebut secara 

berulang-ulang dan cermat, kata demi 

kata dan kalimat demi kalimat, 

sehingga memperoleh gambaran 

tentang isi novel. 

b. Mengklasifikasikan dan 

menginterpretasi data sesuai dengan 

konteks penelitiannya itu berkaitan 

dengan psikologi. 

c. Menganalisis kepribadian tokoh Asma 

dengan teori Kepribadian Humanistik 

Abraham Maslow. 

d. Menganalisis relevansi kepribadian 

tokoh Asma dengan pembelajaran 

sastra di SMA. 

e. Menarik kesimpulan. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menganalisis psikologi 

tokoh Asmadengan menggunakan teori 

humanistik Abraham H. Maslow. Psikologi 
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humanistik Abraham H. Maslow ini mengkaji 

orang-orang normal yang ingin mendapat 

pencapaian maksimal atau aktualisasi diri. 

Dengan kata lain teori ini mengkaji tentang 

orang-orang yang telah berhasil atau orang-

orang sukses. Selain itu yang terpenting adalah 

teori ini menekakankan pada proses 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi 

ketingkat yang sebaik mungkin, realisasi 

keunikan setiap individu dan pemenuhan 

potensi diri.  

 

Analisis Kebutuhan-kebutuhan Asma 

Kebutuhan Fisiologis 

 

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan 

dasar yang paling penting karena berkaitan 

dengan kelangsungan hidup seperti makan, 

minum, udara, dan lain-lain. Kebutuhan 

tersebut merupakan kebutuhan yang paling 

utama untuk dipenuhi. Kebutuhan fisiologis 

Asma sudah dapat terpenuhi dengan 

baik.Kebutuhan-kebutuhan Asma yang 

termasuk dalam kebutuhan fisiologis ini 

keseluruhannya dapat terpenuhi dengan baik, 

kecuali dengan kebutuhan seks yang tidak ada 

di dalam novel. 

a) Kebutuhan Makan  

 

Kebutuhan akan makanan merupakan 

kebutuhan yang mutlak dipenuhi sebelum 

kebutuhan yang lain. Pemenuhan kebutuhan 

ini berkaitan langsung dengan kelangsungan 

hidup individu. Setelah kebutuhan ini 

terpenuhi, upaya pemenuhan kebutuhan lain 

dapat dilanjutkan. Pentingnya kebutuhan akan 

makanan terlihat dari anggapanAsma ketika 

diajak makan malam, seperti yang terungkap 

dalam kutipan di bawah ini. 

 
Awalnya hanya Masjid Niujie setiap 

ke Beijing. Sebab dia dan Ashima-

nya pernah berada di sana suatu 

ketika.Di pelataran masjid itu dia 

mulai meneruskan dongeng Ashima, 

bercampur dengan obrolan lain, 

sebelum kemudian tamat saat 

mereka makan malam di cafetaria 

tempat gadis itu menginap. (Nadia, 

2014:149-150) 

 

Berdasarkan kutipan di atas 

dapatdilihat bahwa Asma sedang memenuhi 

kebutuhan makan. Di pelataran masjid 

Zhongwen mulai meneruskan dongeng 

Ashima, bercampur dengan obrolan lain 

sebelum kemudian tamat saat mereka makan 

malam di cafetaria tempat Asmamenginap. 

Kebutuahn makan dan minum Asmasangat 

terpenuhi bagi kehidupannya, berikut 

kutipannya. 

 
“Oh, Ashima? She will be back tomorrow 

to Indonesia.” 

Zhongwen tersenyum. Mereka 

menanti makan 

malam, di restoran tempat Asma 

menginap yang dipenuhi lampion. 

Kebersamaan yang hanya beberapa 

jam.(Nadia, 2014:204) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa Ashimaia akan kembali ke 

Indonesia besok. Zhongwen tersenyum, 

mereka menanti makan malamdi restoran 

tempat Asma menginap yang dipenuhi dengan 

lampion. Kebersamaan yang terjalin hanya 

beberapa jam. Kebutuhan makan Asma sudah 

terpenuhi dengan baik, berikut kutipannya. 

 
Makan malam terhidang. 

Sebelum meraih sumpit, Zhongwen 

memandangnya dengan senyum 

yang membayang. 

“Have you heard about Meng Jiang 

Nv?” 

Ketika Asma menggeleng, lelaki itu 

membawanya menjelajah ke satu 

kisah cinta berbeda, tetapi 

menyiratkan pesan yang sama. 

(Nadia, 2014:206) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dilihat 

bahwa Asma menanti makan malam 

terhidang. Sebelum meraih sumpit, Zhongwen 
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memandangnya dengan senyum yang 

pempesona. Zhongwen melontar pertanyaan 

apa yang kamu dengar tentang Meng Jiang, 

Asma hanya menggeleng, lelaki itu 

membawanya menjelajah ke suatu kisah cinta 

yang berbeda, tetapi menyiratkan pesan yang 

sama. 

 

b) Kebutuhan Istirahat 

 

Asma adalah manusia biasa yang 

membutuhkan tempat tinggal untuk memenuhi 

kebutuhan istirahat berikut kutipan di bawah 

ini. 
Asma menghembuskan napas. Malam 

semakin larut. 

Gadis berkulit hitam manis itu tak punya 

waktu  

Merenungi omelan panjang lebar 

sahabatnya tentang kartu nama 

Zhongwen yang hilang. Banyak 

persiapan yang masih harus 

dilakukannya sebelum berangkat 

pagi-pagi sekali besok. Sebuah 

travel yang dipesan saat check in di 

hotel tadi, akan menjemput dan 

membawanya ke The Great 

Wall.(Nadia, 2014:27-28) 

 

Berdasarkan kutipan diatas dilihat jelas 

bahwa Asma menghembuskan napas. Karena 

malam semakin larut, tanpa menhiraukan 

omelan sahabatnya Sekar tentang kartu nama 

Zhongwen yang hilang. Selajutnya kebutuhan 

istirahat Asma sangat terpenuhi dalam kutipan 

berikut. 

 
Pukul 23.30 malam. 

Dengan hati-hati, Asma meletakkan 

kamera SLDR yang lensanya baru 

di bersihkan di sisi ranjang, lalu 

membuka netbook, Sekar sudah 

menghilang dari monitor. 

Masih ada waktu. Gadis itu meraih 

netbook dan dengan cepat jemari 

lentiknya mengetik sebuah 

nama.(Nadia, 2014:29) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dilihat 

bahwapukul 23.30 malamAsma meletakkan 

kamera SLDR yang baru ia bersihkan di sisi 

ranjang, lalu ia membuka netbook ternyata 

sahabatnya Sekar sudah menghilang dari 

monitor. Masih ada waktu, gadis itu meraih 

netbook dan dengan cepat jemari tangannya 

mengetik sebuah nama. Kebutuhan akan 

istirahat Asma sangat terpenuhi, berikut 

kutipannya. 

 
Mama mematikan lampu, hingga 

hanya temaram cahaya dari kamar 

mandi yang menerangi. Perempuan 

itu membaringkan tubuhnya di 

sebelah sisi ranjang anaknya. 

Mereka lalu berpegangan tangan 

dalam gelap.(Nadia, 2014:228) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dilihat 

bahwa Mama mematikan lampu, hanya 

temaram cahaya lampu dari kamar mandi yang 

menerangi kamarnya. Ibu membaringkan 

tubuhnya di sebelah sisi ranjang Asma. 

Mereka lalu berpegangan tangan dalam 

gelapnya malam. 

 

c) Kebutuhan Minum 

 

Kebutuhan minum termasuk kedalam 

kebutuhan fisiologis yang harus terpenuhi. 

Kebutuhan minum tokoh Asma terdapat dalam 

kutipan berikut berikut ini : 

 
Pekerjaan Zhongwen sebagai 

pemilik satu biro travel di Xi‟an, 

membuatnya seperti pusat informasi 

berjalan. Dia mengajarkan Asma 

cara meminum teh yang 

dihidangkan di meja sebagaimana 

masyarakat setempat melakukannya. 

(Nadia, 2014:113) 

 

 Berdasarkan kutipan di atas dilihat 

bahwa Asma di ajarkan cara meminum teh 

dengan baik yang dihidangkan di meja 

sebagaimana masyarakat setempat 

melakukannya. 
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d) Kebutuhan Udara/oksigen 

 

Asma adalah manusia biasa yang 

membutuhkan oksigen atau udara dalam 

hidupnya sehingga Asma selalu memenuhi 

kebutuhan tersebut agar bisa tetap menjalani 

hidup, berikut kutipannya. 
“Only twenty minutes.” 

Asma menghembungkan nafas 

lega.Akhirnya pertolongan Allah 

datang juga lewat pemuda dengan 

rahang tegas yang kontras dengan 

sepasang mata cesdas yang bersinar 

lembut. Lelaki itu meletakkan tas 

ranselnya yang tampak lesuh dir as 

di atas kursi, sebelum duduk di 

sisinya.(Nadia, 2014:10) 

 
Dengan cepat Asma kehilangan 

kebanggaan akan kebutuhan 

staminanya. Beberapa kali gadis itu 

menghentikan langkah, hanya untuk 

mengatur nafas, terutama pada lima-

sepuluh menit pertama, sambil 

duduk di anak tangga atau tepian 

tembok yang dihiasi bendera 

berwarna-warni. Sempat juga ia 

memandang iri beberapa gadis yang 

berjalan dibantu teman lelaki, 

hingga bebas melenggang tanpa 

beban.(Nadia, 2014:57) 

 

 
Dan, sekarang. 

Asma menarik nafas. Nyeri itu… 

seperti ada sesuatu mengganjal di 

dadanya.(Nadia, 2014:158) 

 

Asma menundukkan wajah. 

Menarik napas berat, 

Kedukaan karena cinta hanya akan 

melemahkan.(Nadia, 2014:248)        

 

Asma menundukkan wajah. 

Menghembuskan napas panjang 

sebelum menatap wajah suaminya, 

dia harus sangat bersyukur untuk 

bulan madu dalam kondisi sehat 

seperti ini.(Nadia, 2014:329) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa terdapat sebuah kalimat yang 

mengatakan bahwa Asmamenghela nafas 

panjang. Kalimat ini menunjukkan bahwa 

Asma sedang menghirup udara atau bernafas 

sehingga kebutuhan udara/oksigen telah 

terpenuhi, karena tanpa udara seseorang tidak 

akan mampu bertahan hidup. 

 

Kebutuhan Akan Rasa Aman 

 

Kebutuhan akan rasa aman dan 

perlindungan adalah kebutuhan yang 

mendorong individu untuk memperoleh 

ketentraman, perlindungan, ketertiban, bebas 

dari rasa takut dan kecemsan serta 

memperoleh jaminan masa depan. Kebutuhan 

ini sangat penting bagi setiap orang, baik 

anak-anak, remaja maupun dewasa. 

Kebutuhan akan rasa aman yang 

dimilikiAsma, dapat dilihat dalam kutipan 

berikut. 

 
Kesabaran dan kesungguhan 

Zhongwen merawat 

Asmamenyentuh dan 

menumbuhkan kembali perasaan 

sayang dan cinta yang awalnya 

ikut hilang bersama memori 

perempuan muda itu. (Nadia, 

2014:232) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa kebaikan dan kepedulian yang 

tulus dari Zhongwen yang membuat 

kebutuhanakan rasa aman terpenuhi dengan 

baik dari diri Asma,seperti kutipan berikut di 

bawah ini. 

“Kamu tahu, hidup Mama untuk 

kamu, Sayang.”Lembut suara 

Mama, setiap kali Asma 

mengulang permintaan maaf, 

karena terus merepoti perempuan 

terkasih itu.(Nadia, 2014:159) 

Berdasarkan kutipan di atas 

kasih sayang yang tulus dari 
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Mamamembuat Asmanyaman, seperti 

yang terungkap dalam kutipan di bawah 

ini. 

Kehadiran Mama, dan Sekar, sejak 

dulu selalu dihitungnya sebagai 

nikmat luar biasa dalam hidup. Dan 

kini, tak hanya mereka. Allah telah 

menghadirkan dua buah hati dengan 

cara paling ajaib, plus seorang lelaki 

dari negeri tirai bambu yang dulu 

sedikitpun tak terlintas sebagai 

kemungkinan. (Nadia, 2014:334) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa kehadiran Mama, Sekar, lelaki 

yang berasal dari tirai bambu yang selama ini 

menemaninya tidak pernah ia bayangkan akan 

menjadi suaminya, dan Allah telah 

menghadirkan dua buah hati dengan cara 

oprasi. Kebutuhan akan rasa aman tokoh 

Asma telah dipenuhi dengan baik, seperti yang 

terungkap dalam kutipan di bawah ini. 

Bersama lelaki itu, hari-hari penuh 

onak dan duri seolah berselimut 

pelangi. Asma merasa sebagai 

sebuah kepingan puzzle yang tak 

mungkin diabaikan. Dia adalah 

bagian penting yang melengkapi 

kekurangan dan keterbatasan laki-

laki mualaf itu.(Nadia, 2014:334) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa kehidupan Asma penuh dengan 

duri, namun bersama Zhongwen  merasa 

hidupnya sekarang seperti merasakan 

ketenangan. Zhongwen adalah laki-laki yang 

melengkapi kekurangan dan keterbatasannya. 

 

Kebutuhan akan Rasa Cinta dan Dimiliki 

Kebutuhan rasa dicintai dan dimiliki 

adalah suatu kebutuhan yang mendorong 

seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan, 

saling mencintai dan saling memilki agar tidak 

merasa kehilangan, kesendirian, dan 

keterasingan sepanjang hidupnya. Dalam 

kebutuhan tokoh Asma kebutuhan rasa cinta 

dan ingin memilik, seperti yang terungkap 

dalam kutipan di bawah ini : 

Seakan ditelan bumi harapan akan 

hari-hari cerah yang dikiranya 

menjelang. Sejak Zhongwen 

mengungkapkan perasaan 

rindunya kepada gadis itu, lewat 

pesan singkat di ponsel, beberapa 

waktu lalu.Kabar yang disambut 

gempita oleh sekar. 

“Akhirnya, kamu akan menikah 

dan jadi ibu-ibu seperti aku”, tawa 

sekar lebar.Waktu mendengar itu 

Asma hanya tersenyum. “Dia baru 

bilang rindu, bukan ingin 

menikahi. Itu dua hal yang 

berbeda, tahu”.(Nadia, 2014:158) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa kebutuhan akan rasa cinta dan 

dimiliki sejak Zhongwen mengungkapkan 

perasaan rindunya kepada Asma lewat pesan 

singkat. Asma hanya tersenyum, dia baru 

bilang rindu bukan ingin menikahi.Kebutuhan 

akan rasa cinta dan dimiliki sangat terpenuhi 

dari diri Asma sejak kehadiran Zhongwen, 

seperti kutipan di bawah ini : 

“Marry me, Ashima?” Suaranya 

tegas bercampur getar keharuan 

dan rindu.(Nadia, 2014:301) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa seseorang pemuda yang 

bernama Zhongwen dengan suara tegas 

bercampur getar keharuan dan rindu 

mengucapkan kalimat maukah kamu menikah 

denganku, Ashima. Dalam kehidupan tokoh 

Asma kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki 

sudah terpenuhi, seperti kutipan di bawah ini. 

Kelopak mata besar milik gadis 

bernama lengkap Asmara itu 

berembun. Dia tak langsung 

menjawab. Sebaliknya menelusuri 

mata Zhongwen yang di dalamnya 

tersirat sebuah harapan. Sungguh 
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dia tak ingin memalingkan 

pandangan.Sekali ini saja. Semoga 

Tuhan berkenan memaafkannya 

sebab dia hanya ingin betul-betul 

percaya bahwalaki-laki asing itu 

memang mengucapkannya.(Nadia, 

2014:301-302) 

Menikah? Allah. Asma ingin 

mengangguk, tetapi cairan bening 

memberati mata, padahal momen 

seindah ini tak seharusnya 

disambut dengan derai 

tangis.(Nadia,2014:302) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwaAsma sangat terharu ketika 

mendengar Zhongwen mengucapkan ingin 

menikah dengannya. NamunAsmatidak 

langsung menjawab.Ia berfikir tidak secepat 

itu menerima Zhongwen, sebaliknya melihat 

mata Zhongwen yang begitu berharap bisa 

diterima oleh Asma. Namun, Asma ingin 

memantapkan hati untuk bisa betul-betul 

percaya bahwa laki-laki asing itu 

mengucapkannya dari hati yang tulus. 

Menikah, Asmaingin sekali 

mengangguk dan bersedia menikah dengan 

Zhongwen, tetapi cairan bening yang 

memberatkan mata Asma, momentseindah ini 

tidak pantas untuk disambut dengan derai 

tangis yang dialami oleh Asma. Begitu pula 

dalam kutipan di bawah ini Asma semakin 

jatuh cinta, berikut kutipannya. 

 
“Zhongwen?” 

“Ya, Ashima?” 

“Asma.” 

Lelaki itu menggeleng. 

“Forever you are Ashima for me.” 

Pasti bibir Asma tersenyum. 

“I know what I need. And I need 

you in my life.”(Nadia, 2014:305) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa Zhongwen memanggil Asma 

dengan sebutan nama Ashima, Asma, namun 

lelaki itu menggeleng. Zhongwen mengatakan 

selamanya kamu akan menjadi Ashimaku, 

perempuan manapun pasti pasti akan akan 

bahagia diperlakukan seperti itu,Asmahanya 

tersenyum. Zhongwen melontarkan kalimat 

aku tahu apa yang aku butuhkan dan aku 

membutuhkan kamu dalam hidupku. Begitu 

pula pada kutipan di bawah ini Asma semakin 

jatuh cinta pada Zhongwen, seperti yang 

terungkap dalam kutipan di bawah ini. 

Allah telah mengirim lelaki yang 

matanya selalu dipenuhi rasa ingin 

tahu ke rumah mereka.(Nadia, 

2014:306) 

Cinta sejati yang coba dibuktikan 

Zhongwen. Lelaki yang 

kehilangan cinta kasih keluarga 

dan telah melalui begitu banyak 

pengorbanan demi keislamannya. 

Sesuatu yang meruapakan syarat 

mutlak bagi Asma untuk sebuah 

pernikahan. Kesatuan 

akidah.(Nadia, 2014:306) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa Allah telah mengirimkan lelaki 

yang yang penuh dengan rasa perdulidengan 

kondisi Asma. Cinta sejati yang dibuktikan 

oleh Zhongwen lelaki yang kehilangan kasih 

sayang  keluarganya dan telah melalui begitu 

banyak pengorbanan demi keislamannya. 

Sesuatu yang menjadi syarat mutlak bagi 

Asmauntuk melakukan sebuah pernikahan 

yang ditentukan oleh agama islam. Begitu pula 

dalam kutipan di bawah ini Asma semakin 

jatuh cinta, berikut kutipannya. 

Alhamdulillah, ijab kabul 

berlangsung lancar. Resepsi 

sederhana penuh kehangatan 

.(Nadia, 2014:309) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa ijab kabul berlangsung dengan 

lancar dan hikmat. Resepsi yang dilakukan 

begitu sangat sederhana dan penuh 

kehangatan. Kebutuhan akan rasa cinta dan 

dimiliki dalam diri Asma sudah terpenuhi 

dengan baik. 
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Kebutuhan dan Penghargaan 

 

Kebutuhan akan penghargaan atau rasa 

harga diri adalah kebutuhan yang amat 

krusial, karena kebutuhan ini membuat 

seseorang mendapat tempat di masyarakat. 

Dengan adanya penghargaan dari masyarakat 

berarti seseorang mampu menjalani hidupnya 

dengan baik. Setiap orang memiliki dua 

kategori kebutuhan akan penghargaan yaitu 

harga diri dan penghargaan dari orang lain. 

Harga diri meliputi kebutuhan akan percaya 

diri, kompetensi, prestasi dan kebebasan. 

Selanjutnya, penghargaan dari orang lain 

berupa repotasi, kekaguman, status dan 

popularitas. Kebutuhan akan penghargaan 

tokoh Asma seperti dalam kutipan di bawah 

ini. 

a) Rasa Percaya Diri atau 

Penghargaan dari Diri Sendiri 

Tokoh Asma mempunyai rasa percaya 

diri atau penghargaan dari diri sendiri,seperti 

yang terungkap dalam kutipan di bawah ini. 

Dari area parkir Badaling, Asma 

tidak bisa menyembunyikan 

kekaguman.Di kejauhan, Tembok 

China tampak seperti ular raksasa 

yang kian mengecil.Di beberapa 

sisi terlihat banyak turis mendaki 

hingga anak-anak tangga 

kejauhan. Diam-diam gadis itu 

bersyukur diminta menggantikan 

seorang reporter senior yang 

mendadak sakit, untuk membuat 

laporan perjalanan ke negeri tirai 

bambu ini.(Nadia, 2014:55-56 

Berdasarkan kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa kebutuhan akan penghargaan 

dari diri sendiri Asma sangat bersyukur 

diminta menggantikan seorang reporter senior 

yang mendadak sakit. Semua ini adalah 

penghargaan yang sangat membanggakan 

untuk Asma bisa diberikan kepercayaan oleh 

orang lain untuk membuat laporan perjalanan 

ke negeri tirai bambu. 

b) Penghargaan dari Orang Lain 

Penghargaan dari orang lain meliputi 

status, ketenaran, kebanggan, dianggap 

penting dan diapresiasi oleh orang lain atas 

apa yang dilakukannya. Penghargaan dari 

orang lain yang dirasakan oleh tokoh Asma, 

seperti kutipan di bawah ini. 

“Congratulations! Kata pepatah 

China, dengan menaiki tembok 

besar, seseorang telah lulus dari 

ujian dan menjadi manusia sejati.” 

Asma tersenyum. Ya, dia kini 

resmi sebagai pemegang „Hero 

Card‟ yang diprosesnya di salah 

satu toko suvenir menjelang 

turun.(Nadia, 2014:59) 

Berdasarkan  kutipan di atas dapat 

dilihat bahwa penghargaan dari orang lain 

yang ditunjukkan oleh Sunny selamat kata 

pepatah China, dengan menaiki tembok besar, 

seseorang telah lulus dari ujian dan bisa di 

katakan menjadi manusia sejati.” Asma 

tersenyum.Ya, ia kini resmi sebagai pemegang 

„Hero Card‟ yang di prosesnya di salah satu 

toko souvenir. 

Kebutuhan Aktualisasi Diri 

 

Kebutuhan aktualisasi diri 

merupakan kebutuhan manusia yang paling 

tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini 

akan muncul apabila kebutuhan-kebutuhan di 

bawahnya telah terpenuhi dengan baik. Dalam 

teori Abraham Maslow untuk mencapai 

aktualisasi diri ada 15 ciri untuk bisa mencapai 

taraf yang ideal itu.  

 

Berdasarkan yang sudah 

dideskripsikan sebelumnya, terdapat lima 

kebutuhan berdasarkan teori Abraham 

Maslow. Dari kelima tingkat kebutuhan 

tersebut, ada dua kebutuhan yang dalam 

proses pemenuhannya ada sebuah ujian yang 

harus dihadapinya, seperti kebutuhan akan 

rasa aman, dan kebutuhan akan rasa cinta dan 
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saling memiliki. Dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tersebut, tidak serta merta 

kebutuhan tersebut secara langsung terpenuhi 

melainkan melalui proses dimana seseorang 

harus mampu menggapainya, seperti yang 

dialami oleh tokoh Asma dalam novel 

Assalammualaikum Beijing. 

Pada kebutuhan yang pertama, Asma 

pada awalnya mengalami penyakit yang cukup 

serius yang membuat dirinya harus bolak-balik 

masuk rumah sakit.Ujian yang datang bertubi-

tubi membuat impian Asma rapuh. Namun, 

Asma yakin Allah tidak akan menguji 

hambanya di luar batas kemampuannya. 

Dukungan dari orang-orang tercinta dan kasih 

sayang Mama, sekar, Zhongwen, dan kedua 

buah hatinya yang membuat Asma semangat 

untuk sembuh. Hal itu, menunjukkan 

kepribadian yang tegar  dari sosok Asma. 

Pada kebutuhan yang kedua yaitu 

kebutuhan akan rasa cinta dan saling memiliki. 

Asma sempat menjauh dari Zhongwen karena 

ia tidak ingin gagal untuk kedua kalinya 

menjalin hubungan dengan seorang lelaki. 

Kekecewaan dimasa lalu yang di torehkan 

Dewa membuat Asma lebih berhati-hati dalam 

memilih pendamping hidupnya nanti. Setelah 

perjalananya ke China untuk menggantikan 

salah satu reporter yang mendadak sakit ia 

menelusuri berbagai sejarah yang ada di 

China. Seiring berjalannya waktu ia bertemu 

dengan sosok lelaki yang berahang kukuh 

yang berasal dari tirai bambu yang beragama 

non muslim. Disana ia berkenalan dan saling 

menjaga pertemanan dengan baik. Dari awal 

pertemuannya dengan Zhongwen Asma tidak 

berharap lebih terhadap Zhongwen karena 

perbedaan agama yang menjadi penghalang 

cinta mereka. Namun takdir berkata lain 

Zhongwen rela meninggalkan keluarganya 

demi memperdalam ilmu tentang agama. 

Setelah beberapa bulan sudah saling mengenal 

tiba-tiba Asma menderita penyakit stroke dan 

cairan bening yang membut hubungan Asma 

dan Zhongwen sedikit menjauh.Asma tidak 

ingin terlalu berharap kepada Zhongwen, 

namun kesabaran dan kesungguhan Zhongwen 

yang selalu menemani Asma ketika berada di 

rumah sakit membuat cinta Asma luluh 

terhadap Zhongwen. Cinta sejati yang coba 

dibuktikan Zhongwen.Lelaki yang kehilangan 

cinta dan telah melalui begitu banyak 

pengorbanan demi keislamannya untuk 

menjadi seorang mu‟alaf.Sesuatu yang 

merupakan syarat mutlak bagi Asma untuk 

sebuah pernikahan.Hal ini menunjukkan 

bahwa tokoh Asma memiliki kepribadian yang 

cukup selektif dalam memilih pasangan, 

karena agama merupakan salah satu syarat 

yang paling ditekankan. 

Relevansi antara Kepribadian Tokoh Asma 

dalam Novel Assalammualaikum Beijing 

karya Asma Nadia terhadap Pembelajaran 

Sastra di SMA 

 

Tujuan pembelajaran sastra Indonesia 

adalah untuk mendekatkan siswa dengan 

berbagai jenis karya sastra yang lahir di 

Indonesia yang dapat dijadikan bahan belajar. 

Dalam hal ini, upaya pendekatan ini 

disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. 

Siswa SMA akan dituntut untuk mahir dalam 

menganalisis suatu karya sastra dengan tingkat 

analisis yang tinggi. Salah satu materi yang 

diupayakan untuk menguji daya analisis siswa 

yaitu menentukan unsur  karya sastra dalam 

novel maupun cerpen. Unsur karya sastra 

terdiri atas unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik, unsur  intrinsik ditujukan untuk  

menguji unsur-unsur yang ada di dalam karya 

sastra tersebut seperti; alur, tema, penokohan, 

perwatakan, dan sebagainya, sedangkan unsur 

ekstrinsik lebih menguji kemampuan analisis 

siwa pada nilai-nilai yang terkandung dalam 

karya sastra tersebut seperti; nilai kebudayaan, 

nilai moral, nilai religi, dan sebagainya. 

Namun sayangnya pendeskripsian nilai-nilai 

tersebut dalam tataran analisis kerapkali 

dilakukan hanya dalam lingkup analisis yang 

umum, sehingga cara ini tidak secara 
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maksimal meningkatkan kemampuan analisis 

siswa. 

Karya sastra merupakan salah satu 

bahan ajar yang diajarkan kepada para siswa 

di sekolah baik tingkat SMP maupun SMA. 

Hal tersebut mengingat bahwa adanya materi 

tentang pembelajaran sastra dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Materi 

tersebut tertuang dalam Standar Kompetensi 

(KD) SK/KD dan Kompetensi Dasar (KD) 

dalam bentuk silabus pembelajaran.Dalam 

rangka mengimplementasikan materi atau 

program pengajaran yang sudah dituangkan 

dalam silabus, guru harus menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP 

merupakan pegangan bagi guru untuk 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Oleh 

karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP 

memuat hal-hal yang langsung berkaitan 

dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya 

pencapaian penguasaan suatu kompetensi. 

Berikut adalah penjabaran tentang hal-hal 

yang termuat dalam RPP: 

1. Standar Kompetensi yang 

digunakan dalam pembelajaran 

ini adalah membaca yaitu 

memahami berbagai hikayat, 

novel Indonesia/novel 

terjemahan; 

2. Kompetensi Dasar yang 

digunakan yaitu menganalisis 

unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan yang 

diajarkan pada kelas XI 

(sebelas) semester satu dengan 

alokasi waktu atau satu kali 

pertemuan (2x45); 

3. Indikator dalam pembelajaran 

adalah menganlisis unsur-unsur 

intrinsik (tema, penokohan, 

latar/setting, amanat, dan sudut 

pandang) dan ekstrinsik (uapaya 

pencapaian hirarki kebutuhan 

dasar manusia); 

4. Tujuan pembelajaran berisi 

penguasaan kompetensi yang 

ditargetkan/dicapai dalam 

rencana perencanaan 

pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dirumuskan dalam 

bentuk pernyataan yang 

operasional dari kompetensi 

dasar. Apabila KD sudah 

aperasioanal, rumusan 

tersebutlah yang dijadikan dasar 

dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dapat terdiri atas 

sebuah tujuan beberapa tujuan. 

Jadi, tujuan pembelajaran dalam 

pembelajaran ini adalah siswa 

mampu menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan ekstrinsik 

karya ssatra Indonesia; 

5. Media pembelajaran dan sumber 

belajar. Media pembelajaran 

yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajarannya 

yaitu laptop dan LCD. 

Sedangkan sumber belajarnya 

yaitu buku paket bahasa 

Indonesia, novel terjemahan, 

dan novel Assalammu’alaikum 

Beijing karya Asma Nadia; 

6. Metode dapat diartikan sebagai 

benar-benar metode, tetapi dapat 

pula diartikan sebagai model 

atau pendekatan pembelajaran, 

bergantung pada karakteristik 

pendekatan suatu strategi yang 

dipilh. Metode yang digunakan 

dalam pembelajaran ini adalah 

diskusi, penugasan dan inkuiri; 

7. Materi pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran 

ini yaitu materi yang 

berhubungan dengan unsur-

unsur karya sastra. 

Untuk mencapai suatu kompetensi 

dasar harus dicantumkan langkah-langkah 
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kegiatan pembelajaran setiap pertemuan.Pada 

dasarnya, langkah-langkah kegiatan 

pendahuluan/pembuka, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup/akhir. Hal tersebut akan 

menggambarkan tujuan pembelajaran yang 

sudah dirumuskan terlebih dahulu sehingga 

perlu dilakukan agar pembelajaran sastra itu 

lebih terarah dan pelaksanannya dapat 

dilakukan secara sistematis. 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

 

      Simpulan 

Setelah dilakukan penelitian terhadap 

kepribadian tokoh Asmadalamnovel 

Assalammualaikum Beijing karya Asma 

Nadia dan relevansinya terhadap 

pembelajaran sastra di SMA berdasarkan 

teori hirarki kebutuhan bertingkat 

Abraham H. Maslow dapat disimpulkan 

menjadi dua bagian penting sebagai 

berikut: 

1. Kepribadiantokoh Asma dalam novel 

Assalammualaikum Beijing karya Asma 

Nadia terlihat dari pencapaian tokoh 

Asmadalam memenuhi kelima jenjang 

hirarki kebutuhan tersebut. Masalah-

masalah yang dihadapi tokoh Asma 

seperti hubungan pribadinya yang 

penuh dengan misteri bahwa ketika 

seseorang ikhlas dalam menjalani 

semuaujian hidup yang telah digariskan 

untuk menjaga agar kebutuhan akan 

rasa cinta dan dimiliki tetap terpenuhi 

secara langsung membentuk 

kepribadian tokoh Asma. Dari cara 

tokoh Asma menyikapi peristiwa-

peristiwa yang terjadi dapat 

disimpulkan bahwa tokoh 

Asmamemiliki kepribadian yang tegar 

dan cukup selektif dalam memilih 

pasangan. Di sisi lain, Asma juga 

seseorang yang mampu menerima 

keadaan sehingga dapat bangkit dari 

keterpurukan, guna memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasar sampai 

pada tingkat aktualisasi diri seperti yang 

dikemukakan oleh Abraham Maslow. 

 

2. Relevansi hasil kepribadian tokoh 

Asma dalam novel Assalammualaikum 

Beijing terhadap pembelajaran sastra di 

SMA. Pembelajaran sastra di SMA 

adalah kegiatan apresiasi terhadap 

karya sastra, yang membantu siswa 

dalam mengembangkan pengetahuan. 

Relevansi kepribadian tokohAsma 

dalam novelterhadap pembelajaran 

sastra di SMA kelas XI semester I, 

dengan Standar Kompetensi (SK) 

memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia, atau novel terjemahan, 

dengan Kompetensi dasar (KD) 

menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel Indonesia atau novel 

terjemahan, yang dapat membantu 

siswa untuk mengindentifikasi dan 

menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik dalam novel Indonesia atau 

novel terjemahan,terutama dalam 

pendidikan karakter. 

 

 

     Saran  

 

1. Bagi kalangan pembaca sastra, 

hendaknya meningkatkan apresiasi 

terhadap genre roman dalam karya 

sastra. Karena genre ini dirasakan 

mulai pudar dan tidak diperhatikan 

perkembangannya. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sumbangan peningkatan analisis 

kepribadian tokoh yang dilakukan 

selanjutnya, khususnya menggunakan 

teori hirarki kebutuhan Abraham 

H.Maslow; 

3. Guru Bahasa dan sastra Indonesia 

khususnya di SMA bisa menggunakan 

novel Assalammualaikum Beijing 
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sebagai media pembelajaran sastra 

untuk meningkatkan apresiasi peserta 

didik terhadap karya sastra; 

4. Untuk melengkapi kekurangan 

terhadap hasil penelitian ini, 

diharapkan pada penelitian selanjutnya 

menggunakan teori yang lebih relevan 

serta mendalam selanjutnya hasil 

penelitiannya lebih mendalam. 
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