
NALURI DAN REAKSI TOKOH UTAMA DALAM NOVEL HATI JASMINE  KARYA 

VANNY CHRISMA W. DAN KAITANNYA DENGAN   

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 

 

Oleh 

 

S U M I A N I 

E1C111126 

 

 

PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2015 

 

       Dosen  Pembimbing I,  

 

 

 

 

 

  Drs. Cedin Atmaja, M.Si. 

 NIP. 19561231198301 1004 

    Dosen Pembimbing II, 

 

 
 

Syaiful  Musaddat, M.Pd. 

  NIP: 19771231200501 1003 

 

   



NALURI DAN REAKSI TOKOH UTAMA 

DALAM NOVEL VANNY CHRISMA W. 

DAN KAITANNYA DENGAN 

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 

ABSTRAK 

 

Permasalahan yang dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah naluri 

tokoh utama dalam novel Hati Jasmine 

karya Vanny Chrisma W., bagaimanakah 

reaksi tokoh utama dalam novel Hati 

Jasmine karya Vanny  Chrisma W., dan 

bagaimanakah kaitan antara naluri dan reaksi 

tokoh utama dalam novel Hati Jasmine 

karya Vanny Chrisma W.dengan 

Pembelajaran sastra di SMA. Berdasarkan 

permasalah tersebut, tujuan penelitian ini 

adalah  mendeskripsikan naluri tokoh utama 

dalam novel Hati Jasmine karya Vanny 

Chrisma W., mendeskripsikan reaksi tokoh 

utama dalam novel Hati Jasmine karya 

Vanny  Chrisma W. dan mendeskripsikan 

kaitan antara naluri dan reaksi tokoh utama 

dalam novel Hati Jasmine karya Vanny 

Chrisma W.dengan pembelajaran sastra di 

SMA. Penelitian ini adalah penelitian yang 

bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah studi pustaka, baca  

dan catat. Teknik analisis ini selanjutnya 

mengacu kepada pendekatan psikologi yaitu  

teori kepribadian Sigmund freud. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh 

kesimpulan bahwa naluri yang terdapat pada 

tokoh  utama adalah naluri kehidupan dan 

naluri kematian. Naluri kehidupan tokoh 

utama yakni dorongan untuk 

mempertahankan hidup, dorongan untuk 

bergaul atau berinteraksi dengan sesame 

manusia, dorongan untuk berbakti, dan 

dorongan untuk keindahan. Naluri kematian 

tokoh utama dalam bentuk pengerusakan diri 

(self-destructive behavior) dan naluri 

kematian dalam bentuk keingian mati (death 

wish). Naluri yang dominan mempengaruhi 

tokoh utama adalah naluri kehidupan karena 

naluri kematian tokoh utama dapat 

dihentikan dengan menggunakan mekanisme 

pertahanan diri. Reaksi tokoh utama 

disajikan dengan memaparkan tanggapan 

tokoh utama pada naluri yang dimilikinya, 

berdasarkan reaksi terhadap naluri yang 

dimilikinya, tokoh utama merupakah tokoh 

yang memiliki kepribadian extrovert. Kaitan 

antara naluri dan reaksi tokoh utama dalam 

novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma 

W. dengan pembelajaran sastra di SMA 

dapat dilihat dari Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD) pada 

pembelajaran sastra tersebut, dalam hal ini 

Standar Kompetensi (SK) yang terkait 

dengan pembelajaran novel di SMA yaitu 

membaca novel Indonesia/novel terjemahan. 

Dalam Standar Kompertensi tersebut 

terdapat dua Kompetensi Dasar (KD) yaitu, 

1) 7.1 menemukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrisik novel, 2) 7.2 menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indoesia/terjemahan yang dibacakan pada 

kelas XI (sebelas) semester satu dengan 

alokasi waktu (2 x 45 menit). Kompetensi 

Dasar yang difokuskan penulis yaitu 

menganalisis unsur-unsur intrinsik  novel 

Indonesia/ terjemahan.   

Kata kunci: Naluri, reaksi, tokoh utama dan 

pembelajaran sastra di SMA. 

THE INSTINCT AND REACTION OF 

THE MAIN CHARACTERS OF NOVEL 

HATI JASMINE BY VANNY CHRISMA 

W. AND RELATION TO THE 

TEACHINGOF LITERARY AT SENIOR 

HIGH SCHOOL  

ABSTRACT 

 

Issues raised in this research is how the 

instinct of the main characters of novel Hati 

Jasmine by Vanny Chrisma W., how the 



reaction of the main characters of novel Hati 

Jasmine by Vanny Chrisma W., and how the 

relation between instinct and reaction the 

main characters of novel Hati Jasmine by 

Vanny Chrisma W. with to the teaching 

literary at senior high school. Based on these 

problems, the goal of this study is to 

describe how the instinct of the main 

characters in the novel Hati Jasmine by 

Vanny Chrisma W., describe the reaction of 

the main characters of  novel Hati Jasmine 

by Vanny Chrisma W. and describe the 

relation between instinct and reaction of the 

main characters with to the teaching literary 

at senior high school. This research is 

qualitative. Data collection method used is 

literature study, read and record. The 

analysis technique used the qualitative 

descriptive technique. Based on the analysis, 

obtained that instinct contained in the main 

characters is the instinct of life and death 

instincts. The main characters of life instinc 

is life instinct for survival impulse, the 

impulse to associate or interact with fellow 

humans, the urge to worship, and 

encouragement for beauty. Death instinct 

main character in the form of self-

destruction (self-destructive behavior) and 

the instinct of death in the form of a desire to 

die (death wish). The dominant instinct 

affect the main characters is the instinct of 

life because the main characters death 

instinct can be stopped by using a self-

defense mechanism. The reaction of key 

figures presented by describing the response 

to the main character in the sense that it has, 

based on its reaction to the instincts, the 

main characters is a character that has an 

extrovert personality. The relation between 

instinct and reaction of the main characters 

of novel Hati Jasmine by Vanny Chrisma 

W. with to the teaching literary at senior 

high school can be seen from the 

Competency Standards (CS) and the Basic 

Competency (BC) on the literature study, in 

this case Competency Standards (CS) related 

with novel learning in school is reading the 

novel Indonesian/novel translation. In the 

Competency Standards there are two basic 

competencies (BC), namely, 1) 7.1 discover 

the intrinsic elements and extrinsic novel, 2) 

7.2 to analyze the elements of intrinsic and 

extrinsic novel appears logical / translation 

which was read in class XI (eleven) the first 

half of the allocation of time (2 x 45 

minutes). Basic Competence focused writer 

is to analyze the elements of the intrinsic 

novel Indonesia / translation. 

Keywords: instinct, reactions, the main 

characters and the teaching of literary at 

senior  high school. 

A. PENDAHULUAN 

Sastra adalah suatu bentuk dan hasil 

pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah 

manusia dan kehidupannya menggunakan 

bahasa sebagai mediumnya (Semi, 1984 : 

8).Sebagian besar sastra menampilkan 

gambaran kehidupan masyarakat (kenyataan 

sosial). Sastra lahir di tengah-tengah 

masyarakat, sehingga pada akhirnya sastra 

tetap melibatkan diri pada masyarakat. 

Karya sastra sebagai cerminan kehidupan 

masyarakat, merupakan dunia subjektivitas 

yang diciptakan oleh pengarang yang di 

dalamnya terdapat  berbagai aspek 

kehidupan yang saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya (Damono, 2003:1). Aspek 

kehidupan tersebut berupa aspek 

sosiolologis, psikologis, filsafat, budaya, dan 

agama. Keberadaan karya sastra tidak dapat 

dilepaskan dari diri pengarang sebagai 

bagian dari anggota suatu masyarakat. Oleh 

karena itu dalam penciptaannya, pengarang 

tidak dapat terlepas dari lingkungan sosial 

budaya yang melatarinya. 

Novel merupakan salah satu jenis 

karya sastra yang dapat memberikan manfaat 



kepada pembacanya. Di antaranya dapat 

memberikan pengalaman pengganti, 

mengembangkan imajinasi, mengembangkan 

pengertian tentang perilaku manusia, dan 

dapat menyuguhkan pengalaman yang 

universal. Pengalaman-pengalaman yang 

didapat tersebut tentunya sangat berkaitan 

dengan kehidupan manusia. Jadi, seorang 

pembaca novel seperti sedang melihat 

miniatur kehidupan manusia dan merasa 

sangat dekat dengan permasalahan yang ada 

di dalamnya. Hal ini berakibat, seorang 

pembaca tersebut ikut larut dalam alur dan 

permasalahan cerita. Sehingga seorang 

pembaca itu akan tertawa, sedih, bahagia, 

kecewa, marah, dan mungkin saja akan 

memuja sang tokoh atau membencinya. Oleh 

karena itu, cerita yang ada di dalam novel 

yang penuh dengan segala permasalahan 

yang universal tersebut ternyata menarik 

untuk dianalisis. Begitu pula halnya  dengan  

novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma 

W. yang menceritakan kehidupan manusia 

dan segala permasalahan  yang  

menyertainya.  

Dipilihnya novel  Hati Jasmine  

karya Vanny Chrisma W.  karena Hati 

Jasmine merupakan sebuah novel yang 

menekankan bahwa masa lalu bukan untuk 

diratapi, melainkan dijadikan pelajaran 

dalam meniti masa depan. Cerita yang ada 

dalam novel ini pun begitu menarik dan 

mampu membuat pembaca merasakan apa 

yang dirasakan oleh tokoh dalam novel ini. 

Selain itu juga dapat membangkitkan 

semangat hidup bagi pembacanya. Bahasa 

yang digunakan  Vanny Chrisma W. mudah 

dipahami, selain itu ada kata yang bisa 

menambah wawasan serta membuat orang 

selalu bertanya-tanya apa maksud dari 

kalimat atau kata-kata tersebut. 

Tokoh utama dari cerita ini bernama 

Jasmine, merupakan seorang wanita yang 

mengalami penderitaan hidup yang berat 

sehingga ia harus berjuang untuk hidup 

kembali dan menggapai keinginanya. 

Kehidupan yang dialami Jasmine sarat akan 

gejolak. Ia dihadapkan pada bayangan masa 

lalunya yang kelam melalui sosok  Adrian 

yang  merasa putus asa dan ingin mengakhiri 

hidupnya. Permasalahan  yang dialami 

Adrian, membuat  Jasmine merasa seperti 

melihat keluarganya di masa lalu yang 

mengakhiri hidupnya  dengan cara bunuh 

diri. Ibunya mengajak ia dan kedua adik 

kembarnya bunuh diri dengan cara 

meminum racun, namun di luar dugaan 

Jasmine selamat dan harus dirawat di rumah 

sakit jiwa  karena traumanya. Tapi tidak 

sampai di situ penderitaan Jasmine masih 

berlanjut, ia kembali merasakan kesedihan 

ditinggalkan keluarga ketika ayahnya 

meninggal dunia karena shock mendengar 

berita tentang keluarganya. Ayah  Jasmine 

tidak mengetahui kalau dirinya  masih hidup. 

Dan  Jasmine  pun tumbuh tanpa   dan hidup 

dalam trauma.  

Seseorang  yang  hidup  dalam 

trauma  tentunya  memiliki  naluri yang 

berbeda  dengan orang lain yang tidak  

memiliki  trauma. Naluri tersebut kemudian 

diwujudkan  dalam bentuk tindakan. Seperti  

diketahui bahwa naluri yang disebut juga 

dengan istilah instink  merupakan dorongan 

dari dalam diri yang  bersifat  tidak  memaksa 

melainkan timbul secara alamiah. Hal ini 

memiliki kesinambungan dengan reaksi. 

Reaksi merupakan pemikiran irrasional yang 

tidak disadari dari Manusia pada tingkatan 

tertentu memiliki dorongan naluriah yang 

hari demi hari terus membentuk 

kepribadiannya. Dorongan dari dalam diri 

manusia itu menimbulkan  keinginan  dan  

keinginan selanjutnya membutuhkan 

perealisasiannya  dalam tindakaan  nyata 

(Freud dalam Endang Murdiningsih, 2010: 

8).Menurut  pengamatan penulis,  tokoh utama 

yang  mengalami  trauma dihadapkan  pada 



dua naluri  yang  bertentangan, yakni naluri 

kehidupan dan naluri  kematian. Ketika ia 

dihadapkan dengan tokoh lain yang  memiliki 

naluri kematian, tokoh  utama  didera rasa 

cemas dan mencoba untuk menghentikan  

naluri kematian tokoh tersebut. Hal ini 

menjelaskan bahwa rasa  cemas  pada diri 

tokoh utama timbul  karena  adanya naluri 

kehidupan tokoh  utama  yang ditandai  dengan 

rasa ingin menolong orang lain, kemudian rasa 

itu diwujudkan dalam bentuk tindakan  yakni  

dengan  memberi motivasi pada tokoh lain agar 

tidak  terjerumus  pada naluri  kematiannya. 

Namun hal itu akan berbeda jika tokoh utama 

tidak merasa  cemas sedikitpun dengan tokoh 

lain  tersebut, maka yang akan terjadi adalah 

sebaliknya. Oleh  karena itu, naluri dan  reaksi  

dalam  pelaksanaanya memiliki keterkaitan  

yang  tidak  bisa dipisahkan. 

Kedudukan sastra di dalam 

kurikulum sekolah memang tidak berdiri 

secara otonom. Pengajaran sastra merupakan 

bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia 

(Mulyasa, 2004:89).Dengan demikian, 

kedudukan sastra dalam bahan pembelajaran 

agar siswa dapat mengikuti dan memiliki 

rasa peka terhadap materi yang disajikan 

dalam novel. Oleh karena itu, guru 

seharusnya mempunyai pengetahuan yang 

luas dan pemahaman yang mendalam 

tentang proses pembelajaran sastra.  

Sehubungan dengan hal tersebut 

sebetulnya banyak cara yang dapat 

dilakukan oleh seorang guru agar proses 

pembelajaran sastra berhasil dengan baik. 

Misalnya, dengan menggunakan beberapa 

ilmu bantu dalam mengkaji sastra, salah 

satunya yakni psikologi. Psikologi 

disamping merupakan ilmu, juga merupakan 

seni karena dalam pengalamannya dalam 

berbagai segi kehidupan manusia, namun 

dalam pelaksanaannya tentu saja diperlukan 

keterampilan dan kreativitas yang tersendiri 

(Wirawan, 2000:5).  

Berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan di atas, penulis   melakukan  

penelitian dengan  judul “Naluri  dan  Reaksi 

Tokoh Utama dalam Novel  Hati  Jasmine 

karya Vanny  Chrisma W. dan Kaitannya  

dengan Pembelajaran Sastra Di SMA”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, dan tindakan secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan beberapa 

metode ilmiah (Moleong, 2002: 6). 

Pendekatan yang digunakan  dalam  

penelitian ini  adalah pendekatan psikologis 

secara  tekstual. Psikologi tekstual adalah 

teori psikologi sastra dari aspek teks. Teks 

menjadi tumpuan utama. Hadirnya penelitian 

yang bersifat tekstual dalam psikologi sastra, 

yakni penelitian terhadap aspek psikologis 

sang tokoh dalam karya sastra. Hal ini di 

dasarkan pada fokus penelitian yang 

bertujuan mendeskripsikan aspek psikologis 

tokoh yakni naluri dan reaksi tokoh utama 

dalam  novel  Hati Jasmine. 

Data  yang dijadikan bahan 

penelitian berupa teks yang dinyatakan 

dengan kata-kata, kalimat, paragraf dan 

dialog  yang menggambarkan naluri dan 

reaksi tokoh pada novel Hati Jasmine karya 

Vanny Chrisma W. 

Sumber  data  adalah subjek 

penelitian data diperoleh (Siswantoro, 

2005:63). Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer. Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah teks novel  Hati Jasmine karya 

Vanny Chrisma W. tahun 2008 dengan 

jumlah halaman  375 halaman. Adapun 



metode pengumpulan dalam  penelitian ini  

adalah  sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka, merupakan upaya 

pengumpulan data dan menemukan 

sumber acuan melalui pengkajian 

terhadap sejumlah kepustakaan yang 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Kepustakaan yang dimaksud adalah novel 

Hati Jasmine karya Vanny  Chrisma W.  

2. Metode Baca dan Catat 

    Data dikumpulkan dengan cara 

membaca keseluruhan isi novel Hati 

Jasmine  kemudian mencatat bagian-

bagian yang akan diteliti. 

Instrumen dalam  penelitian  ini  

adalah  peneliti sendiri (Human 

Instrument)  dan  menggunakan alat  

bantu berupa  kartu data guna  

mempermudah pengumpulan data. 

Peneliti sebagai instrumen artinya peneliti 

yang melakukan seluruh kegiatan, mulai 

perencanaan sampai melaporkan hasilnya 

dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan seperangkat pengetahuan 

peneliti mengenai naluri dan reaksi tokoh  

utama  sastra.  

Metode  analisis  data  yang 

digunakan dalam  penelitian  ini  adalah 

metode analisis kualitatif, dalam hal ini 

analisis yang dilakukan adalah analisis 

penokohan utama untuk mengetahui 

tokoh utama. Penggunaan  metode ini 

bertujuan untuk mencari  tokoh, dan  

menentukan  tokoh utama, serta 

mendeskripsikan prilaku  tokoh yakni 

pada aspek  naluri  dan  reaksi. 

Hasil  analisis data  disajikan  dalam  

bentuk  naratif, yakni  bentuk  komposisi 

yang  berisi cerita  atau  paparan  

peristiwa  secara  runut. Ciri  utama  

paparan  adalah “unitisasi” artinya  

analisis  dilakukan berdasarkan  pada  

topik, tema, atau  konsep  yang  sama 

(Siswantoro, 2005: 82). Dalam 

penyajiannya penelitian ini juga 

menggunakan metode informal yaitu  

perumusan dengan menggunakan kata-

kata biasa, termasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis (Mahsun, 

2012: 123). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Naluri  Tokoh Utama  Dalam  Novel  

Hati  Jasmine 

   1.1  Naluri  Kehidupan  

1.  Dorongan untuk mempertahankan 

hidup  

Dorongan ini memang 

merupakan suatu kekutan biologis yang 

ada pada setiap makhluk di dunia untuk 

dapat bertahan hidup. Tingkah laku 

Jasmine  yang  mencerminkan naluri  

kehidupan muncul akibat pengurungan 

yang dilakukan ibu Jasmine terhadap 

Jasmine dan kedua adiknya. Ketika 

dikurung Jasmine dan adiknya tidak 

diberi makan dan minum, seperti pada 

kutipan berikut. 

Kutipan 1 

Aku  kehausan… sangat 

kehausan! Kami  bertiga 

menangis kehausan, tetapi 

pintu itu tetap tertutup rapat 

dan terkunci dari  luar. 

Tuhan…, bolehkah aku 

mengutuk mereka berdua?  

Aku berharap mereka segera 

dimatikan oleh Tuhan. Jika 

pun aku berusaha  menggedor 

pintu, ibu langsung berteriak, 

“Diam kau, Jasmine, anak 

setan!” Dan, seketika aku 

terdiam. 

Aku ingin keluar dari sini, 

tolong Ibu! Mawar dan 

Kenanga kelaparan. Mereka 

sampai menggigit baju 



mereka untuk menghilangkan 

rasa lapar! Tolong Ayah! 

(Chrisma W., 2008: 26-27). 

 Kutipan di atas menggambarkan 

naluri kehidupan Jasmine berupa dorongan 

untuk  mempertahankan hidup. Jasmine dan 

adiknya dikurung di dalam  kamar oleh 

ibunya. Hal ini terjadi lantaran kondisi 

ekonomi keluarga Jasmine yang terhimpit. 

Ayahnya bangkrut dan tidak bisa 

membangun bisnisnya lagi. Ayahnya 

menjadi sering bermabuk-mabukan dan 

berjudi. Tidak hanya itu, ayahnya juga 

ringan tangan dan sering memukuli ibunya. 

Karena merasa depresi akibat keluarga yang 

dibangunnya berantakan, ia tak lagi 

mendapat uang bulanan untuk belanja 

kebutuhan hidup sehari-hari, dan ibu 

Jasmine pun sering melampiaskan 

kemarahannya kepada ketiga anaknya.  

Jasmine dan kedua  adiknya dikurung tanpa 

diberi makan dan minum. Kondisi Jasmine 

yang terkurung tanpa diberi  makan  dan 

minum itulah yang menjadi penyebab 

munculnya naluri kehidupan  dalam bentuk 

dorongan untuk  mempertahankan hidup  

pada  diri  Jasmine. Rasa haus dan lapar 

merupakan nalurinya  untuk  hidup. Merasa 

lapar dan haus merupakan ciri-ciri manusia 

yang memiliki keinginan untuk hidup, 

karena pada saat merasa lapar maupun haus 

manusia akan mencari cara agar rasa haus 

dan lapar itu hilang. Keinginan agar rasa 

lapar dan hausnya hilang merupakan cara 

manusia untuk mempertahankan hidupnya. 

Untuk  memenuhi  nalurinya  tersebut 

Jasmine  berusaha  menggedor  pintu dan 

memohon  pada  ibunya  agar  membebaskan  

dirinya  dan  kedua adiknya. Akan tetapi 

ibunya tidak  memperdulikan 

permohonannya dan  meneriaki  serta  

memakinya. Jasmine yang  saat itu  masih  

berusia  sebelas tahun hanya  bisa menangis  

terdiam dan  mengutuk kedua  orang  tuanya  

untuk  melampiaskan  kemarahan dan  

kekecewaanya  akibat  kebutuhannya  yang  

tidak  terpenuhi. 

2. Dorongan untuk bergaul atau berinteraksi 

dengan sesama manusia 

Dorongan untuk bergaul atau 

berinteraksi dengan sesama manusia  

merupakan landasan biologi dari kehidupan 

masyarakat manusia sebagai kolektif. 

Tingkah laku Jasmine  yang  mencerminkan 

naluri  kehidupan  muncul akibat tekanan  

yang dialaminya selama berada di rumah 

sakit jiwa. Jasmine mengalami depresi dan 

trauma karena tragedi bunuh diri  bersama  

yang dilakukan keluarganya. Jasmine yang 

mengalami depresi dan trauma kemudia 

dimasukan ke  dalam rumah sakit jiwa. di 

rumah sakit ia hanya  bisa menangis  

merindukan keluarganya seperti pada 

kutipan berikut.  

Kutipan  2 

Aku  ingin ikut  mereka. Kenapa 

ayah, ibu, dan adik-adikku tega  

meninggalkanku sendirian di 

sini, terkucil di dalam ruangan 

yang  sempit?  

Tuhan… 

Hentikanlah hujan gerimis itu, 

aku  tahu mereka semua sedang 

bertedu di suatu tempat. 

Biarkanlah adik-adikku 

tersayang berlari menemuiku di 

kamar ini. Sungguh, aku tidak 

tahan ditinggal sendirian di 

ruang kosong dan penuh bau  

obat-obatan yang semakin hari 

kian membuatku mual. 

Gerimis… 

Katakan pada Tuhan  yang 

menuliskan alur kehidupanku 

dan keluargaku. Apakah  ini 

adil? Atau aku yang memang 

terlalu bodoh untuk mengerti 

semua itu? Aku selalu menanti 



di dalam kamar  ini, dua kali 

dalam seminggu, seorang wanita 

yang selalu merawat dan 

memperhatikan kondisi jiwaku 

sejak masih berusia sebelas 

tahun (Chrisma W., 2008: 112). 

Pada kutipan di atas menjelaskan 

bahwa Jasmine merasa kesepian berada di 

rumah sakit, ia tidak tahan ditinggal 

sendirian dan berharap keluarganya  segera 

menemuinya, namun itu tidak mungkin 

karena seluruh keluarganya telah meninggal. 

selama berada di rumah sakit, ia selalu 

mendambakan hidup normal seperti orang 

lain, namun ketika ia kembali ke 

kehidupannya yang normal banyak orang 

yang selalu ingin ikut campur dalam 

masalah ibunya yang bunuh diri. Jasmine 

pun hanya bisa berdiam diri agar orang-

orang tersebut tidak mengungkit masalah 

ibunya. Kondisi lingkungan sekitar yang 

sudah tidak nyaman untuk dirinya  semakin 

membuat Jasmine tertekan.  

Akibat dari depresi selama berada di 

rumah sakit, maka Jasmine berusaha 

melakukan melakukan berbagai bentuk 

kegiatan dan aktif  dalam  organisasi setelah 

ia dinyakan sembuh dan keluar dari rumah 

sakit. seperti pada kutipan berikut. 

Kutipan  3 

Jasmine berkumpul dengan  

teman-teman kuliah di  

kampusnyauntuk membicarakan 

dampak  kemiskinan  terhadap  

psikis  seseorang  yang  memicu  

bunuh  diri  secara  individu  atau  

sekeluarga  dikarenakan  tidak  

sanggup  untuk  meneruskan  

hidup. 

Jasmine salah  satu  pegelolah 

majalah  kampus Fiducia di STIE 

Perbankan Surabaya. Di  sana, ia  

menjabat sebagai  jurnalis. Di  

samping menulis, ia  bertugas  

mengumpulkan berbagai  macam  

polling  untuk  seluruh  

mahasiswa  kampus, dosen, dan  

orang-orang  sekitar  yang  

dijumpainya  di  jalan-jalan 

(Chrisma W., 2008: 35). 

 Kutipan  di atas menjelaskan bahwa 

dorongan  untuk  bergaul  dan  berinteraksi 

dengan  sesama  manusia  dilakukan  

Jasmine  dengan  cara  melakukan  diskusi  

bersama  teman-temannya, dan  aktif  dalam  

organisasi. seseorang  yang  melakuakan  

diskusi  dan  aktif  dalam  organisasi  tentu  

saja  merupakan  orang  yang  memiliki  

keinginan  untuk  hidup. Dengan  melakukan  

diskusi dan  berorganisasi  Jasmine  telah  

menunjukan  bahwa  dirinya  ingin  menjaga  

keberlanglungan  hidupnya, dan  

keberlangsungan hidup  tesebut tercipta  

melalui  interaksi dengan  sesama  manusia. 

3. Dorongan untuk berbakti 

Dorongan ini mungkin ada karena 

manusia adalah makhluk kolektif. Agar 

manusia dapat hidup secara bersama 

manusia lain diperlukan suatu landasan 

biologi untuk mengembangkan altruisme, 

empati, Simpati, Cinta, dan sebagainya. Sifat 

dan tingkah laku Jasmine  yang  

mencerminkan naluri  kehidupan  yang  

muncul akibat dorongan  untuk   berbakti  

adalah sebagai  berikut : 

a) Memiliki Rasa  Empati 

  Konsep Empati terkait erat dengan 

rasa iba dan kasih sayang. Empati 

merupakan kemampuan mental untuk 

memahami dan berempati dengan orang 

lain, apakah orang diempati setuju atau 

tidak tetapi disini memiliki niat untuk 

membantu. Dengan membantu sesama 

berarti mendorong naluri kehidupan 

seseorang, secara naluriah ia ingin orang 

yang dibantu selamat. Rasa empati Jasmine 

ditunjukan pada saat ia menolong Martha 

yang ingin bunuh diri. Ia berusaha 



membantu Martha agar ia tetap hidup 

dengan cara menceritakan kisah tentang  

keluarganya yang bunuh diri bersama, ia 

berharap dengan menceritakan kondisinya 

yang hampir sama dengan Martha dapat 

mengurungkan niat Martha untuk bunuh 

diri. Ini menunjukan bahwa rasa empati 

merupakan bagian dari  naluri kehidupan. 

Hal tersebut  ditunjukan Jasmine dalam  

kutipan  berikut. 

Kutipan 4 

Gadis  itu  berjalan  mendekati  

Martha. Tiba-tiba Jasmine  

dikejutkan oleh  teriakan  Martha  

yang  membuat  denyut  

jantungnya  berdegup semakin 

kencang. Martha  membalikan 

tubuhnya dan menatap  ke arah 

Jasmine sambil  menangis. “ 

Biarkan aku mati.  Tuhan  saja 

tidak  menyayangi  aku. Kalau 

Dia  menyayangi  aku, kenapa  

aku  dibuat  seperti  ini?” ucap  

Martha  kembali menghadap  ke  

depan. 

Jasmine mengeluarkan  sesuatu  

di  dalam  tasnya. Dia  

mengambil  map  berisi 

potongan-potongan  koran yang  

memuat  berita  tragedi  sebelas  

tahun yang  lalu, di mana  nama  

Jasmine begitu  terkenal sampai  

masuk  ke  media  televisi. “ 

Sebelum  kau  memutuskan 

untuk  terjun ke bawah,  maukah  

kau  membaca  isi  dari  map  

ini?” pinta  Jasmine sambil  

menyodorkan  map  itu  dengan 

gemetar. Baginya, masalah  

Martha jauh  lebih  buruk  

daripada   Adrian. Apakah  

caranya  itu  dapat  juga  

membantu  Martha  untuk  

menggagalkan  niatnya? 

(Chrisma W., 2008: 327-328). 

Kutipan  di atas  menunjukan  rasa 

empati  Jasmine  pada  Martha  yang ingin  

bunuh  diri. Ia mencoba  memposisikan 

dirinya  pada  posisi Martha  yang  sedang  

terguncang  hatinya. Ia  berusaha  

meyakinkan  Martha  agar tidak  meneruskan  

niatnya  untuk  bunuh  diri  dengan  cara  

memperlihatkan berita tragedi  sebelas  

tahun  lalu  yang  dialaminya. Walaupun hal  

tersebut  dapat  membuka lukanya  di masa  

lalu, namun  ia tidak  perduli  jika  itu  dapat  

menyadarkan  Martha. 

Rasa  empati  Jasmine  mendorong  

dirinya  untuk  menolong  Martha  walaupun  

sangat  berat  baginya. Ia  merasa  dengan  

menceritakan  masa  lalunya  dapat  

menolong  orang  lain. Hal  ini  menunjukan  

bahwa  rasa  empati  Jasmine  merupakan  

wujud  dari  naluri  kehidupan  yang  

dimiliki  Jasmine. Dengan  menghentikan  

tindakan  bunuh  diri  Martha  berarti  ia  

ingin  agar  Martha  hidup. Hal  tersebut  

sesuai  dengan konsep  naluri  kehidupan 

yang  merupakan  dorongan  secara  tidak  

sadar  untuk  hidup, entah  itu  bagi  dirinya  

sendiri  maupun  orang  lain. Ia  tidak  ingin  

dirinya  atau  orang  lain  tidak  memiliki 

hidup, tetapi  sebaliknya  ia  ingin  agar  

dirinya  dan  orang  lain  memperoleh  hidup.  

b) Memiliki Rasa  Simpati 

   Simpati adalah suatu proses seseorang 

merasa tertarik terhadap pihak lain, 

sehingga mampu merasakan apa yang 

dialami, dilakukan dan diderita orang lain. 

Dalam simpati, perasaan memegang 

peranan penting. Simpati akan berlangsung 

apabila terdapat pengertian pada kedua 

belah pihak. Simpati lebih banyak terlihat 

dalam hubungan persahabatan, hubungan 

bertetangga, atau hubungan pekerjaan. 

Seseorang merasa simpati  pada orang lain 

karena sikap, penampilan, wibawa, atau 



perbuatannya. 

Rasa  simpati  yang  dimiliki  

Jasmine ditujukan  pada Adrian. Adrian 

merupakan  sosok  lelaki  yang  sering  

ditemuinya  di taman  seroja. Rasa  simpati  

Jasmine  bermula  saat  ia  merasa pernah 

mengenal Adrian sebelumnya padahal ia  

baru pertama kali  bertemu dengan  Adrian  

di taman seroja. Berikut  kutipan  yang  

menggambarkan rasa  simpati  Jasmine  

pada  Adrian. 

Kutipan 6 

Saat  ia  akan  menyingkirkan  

kursi, didengarnya  suara  pintu  

didobrak. Braakkk!!! 

Seorang  wanita  yang  

dikenalnya  selama  ini  telah  

berada  di  depannya. 

“Adrian...!” teriak  Jasmine. 

Buru-buru ia menahan  kursi  

yang  hampir  saja  terjatuh. 

“Adrian! Apa  yang  kau  

lakukan? Kau sudah  gila! Buat  

apa  kau  memutuskan  mati  

secepat  ini? Kau ini  kenapa 

Adrian?! Kau  sinting!” 

Adrian  masih  terdiam  masih  

terdiam, tak  menggubris  

ucapan  Jasmine, sementara  

gadis  itu  memintanya  untuk  

segera turun  dari  kursi 

(Chrisma W., 2008: 185). 

Teriakan dan  tindakannya  yang  

buru-buru  menahan  kursi  yang  hampir  

terjatuh  muncul  akibat dorongan  secara 

tidak  sadar  untuk  hidup  yang  dimiliki  

Jasmine  untuk  Adrian. Ia  menginginkan  

agar  Adrian selamat  dari tindakan  bunuh  

diri  yang  dilakukannya. Hal tersebut  tidak  

akan  terjadi  jika  Jasmine  tidak  memiliki  

rasa  simpati  terhadap  Adrian, karena  rasa  

simpatilah  ia merasa tertarik  dan ingin 

mengenal  Adrian lebih dekat, hingga  ia  

mengetahui  niat  bunuh  diri yang  dimiliki  

Adrian  dan  mampu  menolongnya. Rasa  

simpati berarti melakukan sesuatu  untuk  

orang  lain  dengan  cara  yang  menurut  

kita  baik, menyenangkan dan  benar. Hal 

tersebut  hanya  bisa  dilakukan  oleh 

seseorang  yang  ingin hidup, dan  memberi  

kehidupan untuk  orang  lain. Rasa simpati  

yang dimiliki Jasmine adalah dorongan  

dari  nalurinya  untuk berbakti. Selain itu  

rasa  simpati  juga timbul  dari nalurinya  

untuk  bergaul atau  berinteraksi  dengan  

sesama  manusia, karena  rasa  simpati 

dapat terlihat dalam  hubungan 

persahabatan, hubungan  bertetangga, atau 

hubungan  pekerjaan. Dan hal  tersebut 

adalah  bagian  dari  interaksi antara  

sesama  manusia. Oleh  karena  itu,   dapat  

disimpulkan  bahwa  rasa  simpati  dapat  

mendorong  naluri  kehidupan  seseorang, 

dan  hal  inilah  yang  terjadi  pada  

Jasmine. 

c) Memiliki rasa  sayang  terhadap  

keluarga 

Memiliki rasa  sayang  terhadap  

keluarga  merupakan dorongan dari  naluri  

kehidupan  yang  muncul  akibat  dorongan  

nalurinya  untuk  berbakti. Rasa sayang  

terhadap keluarganya ditunjukan  Jasmine 

saat ia  mengunjungi  makam  keluarganya. 

Berikut  kutipan  yang  menggambarkan hal  

tersebut.  

Kutipan 7 

 Ibu….., huhuhu…, Jika  saja ibu  

dapat  mendengar  ucapanku  ini, 

mungkin  ibu  tak  akan  pernah 

berniat  untuk  bunuh  diri  

bersama, ucap  Jasmine  sambil 

menangis  terisak-isak, lalu  

menaburkan bunga-bunga  di  

atas  makam  itu. Kemudian  ia  

memanjatkan  doa untuk mereka  

bertiga, dan  menghampiri  

makam  ayahnya  yang  terletak  

jauh  di  sana. 



Tuhan…, jadikan  adik-adikku  

sebagai penebus dosa  ibuku. 

Setelah  itu, dia  beranjak  pergi 

meninggalkan  makam  itu  

sambil menangis. Dia  seakan-

akan  dapat  melihat  sosok  

mereka  bertiga  yang  tengah 

menatapnya  penuh dengan  rasa   

kesedihan, tetapi  berubah  

senang  kemudian. Mereka  

bertiga  melambai-lambaikan  

tangannya.  Sosok   mereka  pun  

tiba-tiba  menghilang  begitu  

saja,  terbawa angin yang  

mengibarkan  rambut  Jasmine. 

Gadis itu  pun  meneruskan  

perjalanan pulang. Sebulan  

sekali, Jasmine  rutin  berziarah  

ke  makam untuk  mendoakan  

arwah  mereka  (Chrisma  W., 

2008: 48-49). 

 Kutipan  di  atas  menjelaskan  

bahwa  Jasmine   sangat  menyayangi 

keluarganya. Hal  itu  terlihat dari  sikap  

Jasmine yang  sangat  menyayangkan 

tindakan  ibunya  yang  memutustuskan  

untuk  bunuh  diri  bersama. Ia  berdoa  agar  

Tuhan  mengampuni  tindakan  bunuh  diri  

yang  dilakukan  ibunya. Hal  ini  

membuktikan  bahwa  Jasmine  sangat  

menyayangi  ibunya, ia  tidak  ingin  ingin 

ibunya  tersiksa karena  dosa  yang  

dilakukannya. Bukti lain  dari  rasa sayang  

yang  dimiliki  Jasmine  terhadap  

keluarganya  adalah dengan  rutin  berziarah  

ke  makam  keluarganya. Hal  tersebut  

terjadi  karena  dorongan  dari  nalurinya  

untuk  berbakti. Rasa sayang   merupakan  

wujud  dari bakti  seorang  anak  terhadap 

keluarganya,  dan  hal  itu  dapat  

mendorong  naluri  kehidupan  seseorang. 

4. Dorongan  untuk  keindahan 

 Dorongan ini seringkali sudah 

tampak dimiliki bayi, yang sudah mulai 

tertarik pada bentuk-bentuk, warna-warni, 

dan suara-suara, irama, dan gerak-gerak, dan 

merupakan dasar dari unsur kesenian. Sifat 

dan tingkah laku Jasmine  yang  

mencerminkan naluri  kehidupan  yang  

muncul akibat dorongan  untuk keindahan  

adalah menyukai  kata-kata indah  dan  

puitis.  Ketertarikan Jasmine terhadap  kata-

kata  indah  merupakan  bagian  dari  naluri  

kehidupan yang  dimilikinya. Seseorang 

yang  ingin  hidup  biasanya  lebih  

menghargai sesuatu  yang  ada  disekitarnya, 

seperti  yang  dilakukan  Jasmine, ia  sangat  

menyukai  kata-kata  indah  dan  puitis. 

Karena  suka  pada  kata-kata  indah  dan  

puitis  Jasmine  menjadi penulis  novel  dan  

Jurnalis untuk  menyalurkan kegemarannya. 

Berikut  kutipan  yang  menggambarkan 

ketertarikannya  pada  kata-kata  indah  dan  

puitis. 

Kutipan 8  

Kuffina : Aku  hanya bisa  

memberikan beberapa kata  dari  

tulisan    yang  aku  baca  di  

kertas  itu.  

Jasmine  : Apa? 

Kuffina  : Aku  memudar tanpa 

waktu. 

Jiwaku  yang  murung tertenung  

kabut, terbakarkan  rindu.  

Hujan  kian dilingkari halimun, 

mengikrarkan rindu. 

Betapa  cantik  lesung  pipimu, 

betapa  sial jalur takdirku. 

       Jasmine terperangah saat  

tengah  membaca  kalimat itu, 

begitu  indah dan  menyakitkan 

arti  dari  tulisan  itu  ketika  

dicermati  dan  diresapi  dalam-

dalam. Lekas-lekas dia  

menyimpan percakapan itu ke  

dalam  file-nya  agar  tidak  

hilang. Lalu  gadis  itu  

melanjutkan  pembicaran  dengan  



Kuffina. 

Jasmine  :  Kau  gila. Kalimat itu  

benar-benar indah! 

Aku  menangis….( Chrisma W., 

2008 : 172-173). 

Kutipan  tersebut  menjelaskan 

ketertarikan Jasmine  pada  kata-kata  indah, 

ia  bahkan  sampai menangis saat  membaca 

tulisan  tersebut. Hal ini  membutikan  

bahwa  dorongan untuk  keindahan  dapat 

menggugah  perasaan seseorang. Orang 

yang tergugah  perasaannya karena kata-kata  

indah dan puitis  seperti  itu tentu  saja  

merupakan  orang yang  sangat  menghargai 

keindahan. Dan menghargai keindahan  

adalah  bagian  dari  naluri  kehidupan. Jadi,  

dapat  disimpulkan  bahwa  Jasmine  

memiliki naluri  kehidupan  yang  timbul 

akibat  dorongan  untuk  keindahan melalui  

keertarikannya  pada  kata-kata  indah  dan  

puitis. 

1.2  Naluri  Kematian  

a. Naluri kematian dalam bentuk 

pengerusakan diri (self-destructive 

behavior) 

Naluri kematian  dalam  bentuk  

pengerusakan diri (self- destructive  

behavior) diperlihatkan  Jasmine  saat  ia 

mencari Adrian  yang  berniat melakukan 

bunuh  diri. 

Kutipan 9 

Siang  itu, Jasmine  mengayuh  

sepedanya  terus-menerus, tak  

peduli  betapa  letih  fisiknya. 

Peluh telah  membanjiri 

tubuhnya. Ia  hampir  terlupa  

jika  memiliki penyakit yang  

dapat  kambuh. Tiba-tiba  napas  

gadis  itu  tersengal-sengal. 

Akhirnya, dia  jatuh  dari  

sepeda  mini  dan  tak  sadarkan  

diri (Chrisma W., 2008: 74). 

Kutipan  di  atas  menjelaskan  bahwa  

Jasmine  sangat  ingin menemukan Adrian. 

Keinginannya  untuk  menemukan Adrian 

memicu naluri  kematian  dalam  bentuk  

pengerusakan  diri (self- destructive  

behavior) dari Jasmine. Dorongan ini selalu 

muncul dalam tindakan menyakiti dan 

menciderai tubuh sendiri. Jasmine tidak  

peduli dengan penyakitnya dan  membuat  

tubuhnya menjadi  lemah, hingga  akhirnya  

ia  jatuh  pingsan. 

b. Naluri kematian  dalam  bentuk  

keinginan  mati (death  wish) 

    Jasmine  memperlihatkan naluri  

kematian  dalam  bentuk  keinginan  mati 

(death  wish) ketika ia berusia sebelas 

tahun. Ia dan adiknya harus mengalami 

penderitaan karena  pertengkaran kedua  

orang tuanya. Ayah dan ibunya  sering 

bertengkar  karena  semenjak  usaha  yang  

digeluti  ayahnya  bangkrut. 

    Naluri  kematian  dalam  bentuk  

keinginan  mati (death  wish) bermula 

ketika ia mengetahui kedua adik kembarnya  

Mawar  dan  Kenanga  menjadi pelampiasan 

kemarahan  ayah  dan ibu  mereka. Jasmine 

berharap  kedua adiknya  mati daripada  

harus menderita karena  ibunya  sendiri. 

Berikut kutipan yang  menggambarkan 

keinginan mati Jasmine terhadap  adiknya.  

Kutipan 10 

Aku  memeluk  tubuh adik  

kembarku, Mawar  dan  

Kenanga. Kedua  adik  

kembarku  itu  usianya  masih  

lima tahun. Wajah  mereka  

sangat  lucu, tapi  aku tak  suka  

jika  mereka menangis, apalagi  

karena  telah  disiksa! 

Dengan  cadel, Mawar  

mengadu, “Tata..., ibu pukul 

Mawal... kelas  banget!” 

“Kenanga  juga, cakit...! 

Huhuhu...,” timpal Kenanga. 

Pikiranku  retak seketika. Aku 

tak habis  pikir, bagaimana  



mungkin  mereka  sanggup  

menyiksa anak  kandungnya  

sendiri? Padahal, ibu tak  pernah  

melakukan  hal  itu  kepadaku, 

selalu  kepada  mereka  berdua. 

Ada  apa  dengan  kedua  anak  

kembar  ini? Penyebab  

malapetakakah? Tiap hari  aku  

mendengar  tangisan mereka  

yang  semakin memilukan  

hatiku, menyesakkan  dadaku, 

aku tak  kuat... 

Tuhan..., ambillah  nyawa  

mereka  daripada  harus  

merasakan  penderitaan  akibat  

ulah  ibunya  sendiri (Chrisma 

W., 2008: 24).   

     Kutipan  di  atas  menjelaskan bahwa  

Jasmine memiliki naluri kematian  dalam  

bentuk  keinginan  mati (death  wish). Hal 

tersebut  terlihat dari kalimat doa Jasmine 

kepada  “Tuhan Tuhan..., ambillah  nyawa  

mereka  daripada  harus  merasakan  

penderitaan  akibat  ulah  ibunya  sendiri”. 

Kalimat tersebut menggambarkan 

keputusasaan Jasmine terhadap tindakan 

ibunya, ia tidak bisa  berbuat apa-apa untuk 

melindungi kedua  adiknya karena ia  

sendiripun masih sangat  kecil, dan ia hanya  

bisa berharap  agar adik segera  terbebas 

dari siksaan ibunya. Melihat penderitaan 

kedua  adiknya  membuat  Jasmine  

mempunyai keinginan yang bertentangan 

dengan  sikapnya  yang  sangat  

menyayangi  kedua  adiknya. Jadi, naluri 

kematian  dalam bentuk  keinginan  mati 

(death wish)  yang  dimiliki  Jasmine  

terhadap  kedua  adiknya  muncul karena  

keinginannya  untuk  membebaskan  kedua  

adiknya  dari  penderitaan.  

2. Reaksi  Tokoh Utama  dalam  Novel  

Hati Jasmine 

Dalam  pembahasan  ini  reaksi  pada  

tokoh  utama akan  disajikan dengan  

memaparkan tanggapan  tokoh  utama  pada  

naluri  yang  dimilikinya. Berikut 

pemaparan  naluri tokoh  utama  dalam 

novel Hati Jasmine.  

2.1  Reaksi  Pada  Naluri  Kehidupan 

1.  Reaksi pada dorongan untuk 

mempertahankan hidup  

Reaksi Jasmine terhadap naluri 

kehidupannya  yang berupa dorongan untuk 

mempertahankan  kehidupan adalah 

berusaha untuk menggedor pintu dan 

memohon kepada ibunyaagar dibebaskan. 

Naluri yang muncul saat itu adalah rasa 

lapar dan haus. Rasa lapar dan haus yang 

dimiliki Jasmine mendorongnya untuk 

menggedor pintu dan memohon kepada 

ibunya agar dibebaskan. Upaya 

yangdilakuakan Jasmineuntuk terbebas dari 

kurungan inilah yang disebut tindakan atau 

reaksi Jasmine terhadap  dorongan untuk 

mempertahankan hidup. Ketika menusia 

merasa lapar dan haus manusia akan 

menghilangkan rasa lapar dan haus tersebut 

dengan mencari makan dan minum untuk 

mempertahankan kehidupannya. Namun 

dalam kasus Jasmine ia tidak bisa 

menghilangkan rasa lapar dan haus tersebut 

karena dikurung oleh ibunya. Oleh karena 

itu ia menggedor pintu kamar dan memohon 

pada ibunya agar dibebaskan  sehingga ia 

dan kedua adiknya bisa keluar untuk 

menghilangkan rasa lapar dan haus mereka. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa reaksi pada 

naluri kehidupan yang dimiliki jJasmine 

berupa dorongan untuk mempertahankan 

kehidupan adalah dengan cara menggedor 

pintu dan memohon pada ibunya dari 

kurungan, sehingga ia dan adiknya bisa 

mempertahankan hidup. 

2. Reaksi pada dorongan untuk bergaul 

atau berinteraksi dengan sesama 

manusia  

Reaksi pada  naluri  kehidupan  

Jasmine yang  timbul  akibat dorongan 



untuk bergaul atau berinteraksi dengan 

sesama manusia yang diwujudkan  melalui 

tingkah laku  Jasmine  yang  melakukan  

diskusi, aktif  dalam  organisasi, dan  

menjalin  persahabatan  adalah  Jasmine  

menjadi  pribadi  yang  aktif  dan 

penyayang. Keaktifan  Jasmine  terlihat  

pada  kutipan ke-3. Pada  kutipan  tersebut 

disebutkan  bahwa  Jasmine  aktif  

melakukan  kegiatan  organisasi.  

3. Reaksi Pada  Dorongan untuk  Berbakti 

Reaksi pada  naluri  kehidupan  

Jasmine  yang  timbul  akibat dorongan 

untuk berbakti yang  pertama adalah  

reaksinya  pada  rasa empati  yang  

dimilikinya. Rasa  empati  yang  dimiliki  

Jasmine yang  pertama  ditujukan  pada  

Martha, seseorang  yang  ingin  bunuh  diri. 

Reaksi yang dilakukan Jasmine adalah  

menolong Martha yang putus asa dan ingin 

bunuh diri. Dalam proses membujuk Martha 

Jasmine kembali teringat akan tragedi  yang  

menimpa  keluarganya. Seperti yang telah  

disebutkan sebelumnya  bahwa  Jasmine  

memiliki  trauma yang  berhubungan  

dengan  bunuh  diri. Keadaan Martha 

membuat ia  teringat akan trauma yang 

dialaminya. Jasmine yang mengalami 

trauma kemudian mengatasi  traumanya  

dengan  menggunakan  mekanisme  

pertahanan  diri  dalam  bentuk  

pemindahan  objek.  Pemindahan  objek ini  

merupakan  proses  pengalihan perasaan  

dari  objek  asli ke  objek  pengganti. 

Pemindahan objek ini dilakukan  Jasmine 

dari  ibunya  terhadap  Martha.  Ibunya  

yang  dulu  bunuh  diri  tidak  sempat  ia  

tolong sehingga  menimbulkan rasa  

bersalah  dalam  diri  Jasmine.  

Rasa  bersalah  yang  dirasakan  

Jasmine  pada  ibunya  membuat  ia  

berempati  pada  Martha, dan  kemudian  

‘melampiaskan’ rasa bersalah  yang 

dirasakan  pada  ibunya  terhadap  Martha. 

Jasmine  tidak  ingin  Martha  melakukan  

kesalahan  seperti  yang  dilakukan  ibunya. 

Untuk itu  ia  menolong  Martha dengan  

memberi  nasihat  dan  motivasi  yang  

dulunya  tidak  bisa  ia  berikan  pada  

ibunya. Berkat  nasihat  dan  motivasi  

tersebut  Martha  bisa  ditenangkan  dan  

berhenti  melakukan  tindakan  bunuh  

dirinya. 

Reaksi pada naluri  kehidupan  

Jasmine  yang  timbul  akibat Dorongan 

untuk berbakti yang selanjutnya  adalah  

reaksi  Jasmine  terhadap  rasa  simpati  

yang  dimilikinya. Rasa  simpati  Jasmine  

ditujukan  pada  Adrian, seseorang  yang  

sering  ia   temui  di  taman. Rasa  simpati  

Jasmine  berawal  dari  ketertarikannya  

terhadap  sosok  Adrian  yang  misterius. 

Ketertarikan  tersebut  kemudian  

‘menjelma’  menjadi  rasa  simpati  yang  

dalam  terhadap  Adrian  saat  ia  

mengetahui  bahwa  Adrian  didera  rasa  

putus  asa  dan  ingin  bunuh  diri.  Jasmine  

yang  mengalami  trauma  akibat  tindakan  

bunuh  diripun  dihadapkan  pada   situasi  

yang  hampir  sama  dengan  yang  

dialaminya  saat  ia  berumur  sebelas  

tahun, seseorang  yang  disayanginya  mati  

sebelum  ia  menyemangatinya. Untuk  

melawan  traumanya  Jasmine  mencoba  

untuk  menghentikan  niat  bunuh  diri  

Adrian. Ia  mendekati  Adrian  agar  ia bisa  

memberikan  motivasi  dan  dapat  

menghentikan  niat  bunuh  diri  yang  

dimiliki  Adrian. Reaksi  yang  timbul  

selanjutnya  akibat  rasa  simpati  yang  

dimiliki  Jasmine  terhadap  Adrian  adalah  

rasa  cinta. rasa  simpati  akan  sosok  

Adrian  yang  misterius  dan  putus  asa  

namun  puitis  itu membuatnya  jatuh  cinta.  

 Rasa  simpati  yang  kemudian  

menimbulkan  cinta  yang  dirasakan  

Jasmine  terhadap Adrian  merupakan  

wujud  dari  naluri  kehidupanya. Nalurinya  



menuntunya   untuk  merasakan  simpati  

pada  Adrian,  dan  menimbulkan cinta  pada  

diri  Jasmine, yang  selanjutnya 

direalisasikan  dengan  tindakan  Jasmine  

yang  mencari  Adrian.  

 Reaksi pada naluri  kehidupan  

Jasmine  yang  timbul  akibat dorongan 

untuk berbakti yang selanjutnya  adalah  

reaksi  Jasmine  terhadap  rasa  sayang  

terhadap keluarganya. Kasih  sayang  yang  

dimiliki Jasmine  terhadap  keluarganya 

mendorong  Jasmine  untuk menyelamatkan  

orang lain  yang  ingin bunuh diri. Ia  tidak  

ingin  orang  lain  mengalami  penderitaan  

yang sama seperti  yang  telah dialaminya. 

Hal tersebut  terlihat dari  tindakannya  

menyelamatkan  Adrian dan Martha  dari  

upaya  bunuh diri  yang  dilakukan  

keduanya. 

4. Reaksi  pada  dorongan  untuk  keindahan 

Reaksi pada  naluri  kehidupan 

tokoh  utama yang  timbul  akibat dorongan 

untuk keindahan diwujudkan  melalui 

tingkah laku  Jasmine  yang terpana  dan 

terperangah  saat  membaca  atau  

mendengar  kata-kata  indah dan puitis 

yang  disukainya. Jika ia menemukan kata-

kata  indah  dan  puitis ia  dengan segera  

akan  menyimpan kata-kata  tersebut  dalam  

file-nya.  

2.2 Reaksi  Pada  Naluri  Kematian 

Naluri kematian dalam  bentuk  

pengerusakan  diri  (self-destructif  

behavior)  tokoh  utama  adalah   

keterpurukan  Jasmine  dalam  trauma  saat  

ia mengetahui   bahwa  Adrian  ingin  

melakukan   bunuh  diri. Bentuk  

pegerusakan  diri  yag  dilakukan  Jasmine  

adalah  membuat  dirinya  berada   pada  

kondisi  yang  labil. Ia selalu  dihantui  oleh  

bayangan  kematian  Ibunya. Ia  merasa  

takut  jika  Adrian  mengalami  nasib  yang  

sama  dengan  ibunya. Oleh  karena  itu, ia  

melakukan  berbagai  cara  untuk  

menghentikan  Adrian, bahkan  ketika  

Adrian  menghilang ia  mengabaikan  

penyakitnya  sendiri  demi  menemukan  

Adrian.  

Penyeasalan  yang  timbul  karena  

peristiwa  yang  hampir  membayakan 

dirinya  membuat  Jasmine  risau dan  

pikirannya  menjadi kalut. Hal ini  dapat  

menimbulkan  kecemasan dan  

mengganganggu kestabilan  emosi  Jasmine  

yang  dulunya  sempat  dirawat  di  rumah  

sakit  Jiwa. Untuk  mengatasi  hal  tersebut  

Jasmine  menggunakan  mekanisme  

pertahanan  diri  yang  dapat  mencegahnya  

mengalami kecemasan dan  ketidakstabilan  

emosi. Mekanisme pertahanan  diri  tersebut  

berupa  proyeksi. Proyeksi  merupakan  

mekanisme  pertahanan  diri yang  bekerja  

saat  seseorang  merasa  cemas  terhadap  

tekanan  dan  mencoba untuk  meredakannya  

dengan  mengalihkan  kepada  dunia  luar  

atau orang  lain. Seseorang  yang  merasa  

cemas   karena  tekanan  terhadap  ego  dari  

id  dan  superego dapat  mencoba  

meredakan  kecemasannya  dengan  

menimpakan  sebabnya  kepada  dunia  luar.  

Hal inilah  yang  dilakukan  Jasmine. Ia  

mencoba  meredakan  kecemasannya  

dengan  menimpakan  penyebabnya  pada  

Adrian, ia merasa menyesal karena  telah  

mengenal Adrian. Seperti  pada  kalimat “  

Jasmine benar-benar  merasa  risau, 

pikirannya  kalut. Seharusnya  dia  tidak  

pernah  mengenal  dan  mencoba  mendekati  

lelaki  aneh  itu” . penyesalan  tersebut   

merupakankan  tindakannya  untuk  

menimpakan  penyebab  kecemasannya  

pada  Adrian. Hal itu  akan  sama  halnya  

dengan  mengatakan  bahwa  jika  Jasmine  

tidak  mengenal  dan berusaha  mendekati 

Adrian  maka  ia  tidak  akan  menjadi  risau  

dan  pikirannya  menjadi  tenang. Jadi, 

reaksi  tokoh  utama  pada  naluri  kematian  

dalam  bentuk  pengerusakan  diri  (self-



destructive behavior)  adalah  penyesalan  

yang menyebabkan  kecemasan. Namun hal  

itu  dapat  diatasi  dengan  menggunakan  

mekanisme  pertahanan  diri  yang  berupa  

proyeksi. Proyeksi  yang  dilakukan  Jasmine  

yakni  dengan  menimpakan  sebab  

kecemasan  yang  dialami  Jasmine  pada  

Adrian.  Sedangkan  reaksi  tokoh  utama  

pada  naluri  kematian  dalam  bentuk  

keinginan  mati  (death wish)  adalah  

merasa  tertekan. Seperti  pada  pembahasan  

sebelumnya  bahwa  Jasmine memiliki naluri  

kematian  dalam  bentuk  keinginan  mati  

(death wish)  pada  adik  dan  kedua  orang  

tuanya. Jasmine  merasa  tertekan  karena  

tidak  bisa  berbuat  apa-apa  untuk  

menghentikan  tindakan  orang tuanya  yang  

menyiksa  mereka. Jasmine sangat  tertekan  

hingga  ia ingin  segera  meninggalkan 

semua  permasalahan  itu. Jasmine  yang  

saat  itu  masih  berusia  sebelas  tahun  ingin  

meninggalkan  permasalahanya  dengan  

mempunyai  rumah  masa  depan. Baginya  

rumah  masa  depan  adalah  tempat  yang  

bisa  membuatnya  bahagia. Sedangkan  arti 

rumah   masa  depan  yang  sesungguhnya  

adalah  kuburan, tempat  peristirahatan  

manusia  yang  terakhir.  Jiwa  Jasmine  

yang  tertekan  itu  ialah  reaksi  dari  naluri  

kematian  dalam  bentuk  keinginan  mati  

(death  wish). Keinginan  mati  yang  semula 

ia  miliki  pada  adik  dan  kedua  orang  

tuanya  kini  ia  tujukan  pada  dirinya.  

Jasmine  tidak  sanggup  merealisasikan  

keinginannya  karena  hal  itu  sangat  

bertentangan  dengan  norma  dan  hukum, 

lagipula  ia masih  berusia  sebelas  tahun  

dan  sangat  menyayangi  adik  dan  kedua  

orang  tuanya. Hal  itulah  yang  

membuatnya  tertekan  dan  ingin  memiliki 

rumah  masa  depan.  

Keinginan  Jasmine  untuk  memiliki  

rumah  masa  depan  merupakan  mekanisme  

pertahanan  diri  yang  dimiliki  Jasmine, 

mekanisme ini  disebut dengan fantasi. 

Fantasi  merupakan  cara   mencari  solusi  

dari  permasalahan  dengan  memasuki  

dunia  khayal.  Dengan berfantasi pada apa 

yang mungkin menimpa dirinya, individu 

sering merasa mencapai tujuan dan dapat 

menghindari dirinya dari peristiwa-peristiwa 

yang tidak menyenangkan, yang dapat 

menimbulkan kecemasan dan yang 

mengakibatkan frustrasi. Individu yang 

seringkali melamun terlalu banyak kadang-

kadang menemukan bahwa kreasi 

lamunannya itu lebih menarik dari pada 

kenyataan yang sesungguhnya.  Jasmine  

berharap  dengan  memiliki  rumah  masa  

depan  ia  akan  memiliki  masa depan  dan  

terbebas  dari  rasa  tertekan  yang  

dimilikinya. Khayalan  Jasmine tentang  

rumah  masa  depan  tersebut  menjadi  

salah-satu  solusi  yang  dimilikinya  agar  

tidak  tertekan  oleh  naluri  kematiannya.  

Berdasarkan  reaksi  tokoh  utama  

terhadap  naluri  kehidupan  dan  naluri  

kematian  yang  dimilikinya. Maka  dapat  

dikatakan  bahwa  tokoh  utama  memiliki 

kepribadian yang extrovert. Kepribadian 

yang extrovert yaitu kepribadian yang 

terbuka, orang-orang yang lebih berorientasi 

ke luar, ke lingkungan, dan orang lain. 

Orang-orang seperti ini mudah bergaul, 

ramah, mudah mengerti perasaan orang lain. 

3. Kaitan  Antara  Naluri  dan  Reaksi 

Tokoh Utama  dalam Novel  Hati 

Jasmine  dengan  Pembelajaran  

Sastra  Di  SMA  

 Dalam pembahasan ini, kaitan antara  

naluri  dan reaksi  tokoh  utama  dalam  

novel  Hati  Jasmine  dengan  pembelajaran  

sastra di SMA yaitu   menghubungkan  

antara naluri  dan  reaksi tokoh  utama 

dengan  materi  pelajaran  pada Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) pada pembelajaran sastra. Dalam  hal 

ini, Standar Kompetensi (SK) yang terkait 



dengan pembelajaran novel di SMA yaitu 

membaca novel Indonesia/novel terjemahan. 

Dalam Standar Kompertensi tersebut 

terdapat dua Kompetensi Dasar (KD) yaitu, 

1) 7.1 menemukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrisik novel,  2) 7.2 menganalisis unsur-

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indoesia/terjemahan yang dibacakan pada 

kelas XI (sebelas) semester satu dengan 

alokasi waktu (2 x 45 menit). Kompetensi 

Dasar yang difokuskan penulis yaitu 

menganalisis unsur-unsur intrinsik  novel 

Indonesia/terjemahan.  

Naluri  dan  reaksi merupakan bagian  

dari  kepribadian  tokoh, dan tokoh 

merupakan unsur intrinsik dalam novel. 

Selain itu dalam novel  yang dikaji  penulis  

juga menampilkan banyak amanat yang bisa  

dijadikan sebagai  motivasi bagi peserta 

didik. Hal ini  menunjukkan bahwa  naluri 

dan reaksi  tokoh  utama dalam novel hati 

Jasmine dapat dijadikan sebagai materi atau 

bahan ajar pada pembelajaran sastra di 

SMA.   

D. PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian yang  

telah  dilakukan, dapat  disimpulkan  sebagai  

berikut. 

1. Sifat  dan tingkah laku tokoh  utama  yang  

mencerminkan  naluri kehidupan  yang 

timbul  akibat dorongan  naluri  antara  

lain, dorongan untuk memperhankan 

kehidupan (merasa lapar dan haus), 

dorongan  untuk  bergaul dan  berinteraksi 

dengan  seseama  manusia (ingin hidup 

normal seperti orang lain), dorongan 

untuk  berbakti  (memiliki rasa  empati, 

memiliki  rasa  simpati dan memiliki  rasa  

sayang terhadap keluarga), dorongan 

untuk keindahan (menyukai  kata-kata  

indah  dan  puitis). Sementara untuk 

dorongan seks, dorongan  untuk berupaya  

mencari  makan, dan  dorongan untuk 

meniru  tingkah  laku  sesamanya  tidak 

ditemukan. Sedangkan  naluri kematian  

pada  tokoh  utama  antara lain, naluri 

kematian dalam  bentuk  pengerusakan 

diri (self-destructive  behavior) yang  

berupa, mengabaikan  penyakit  yang  

diderita, sering  melamun, dan  terpuruk  

dalam  trauma. Naluri  kematian  dalam  

bentuk  keinginan  mati (death  wish) 

ditujukan  pada  adik  dan  kedua  orang 

tuanya. Naluri  yang  lebih  dominan  

mempengaruhi  tokoh  utama  adalah  

naluri  kehidupan karena naluri kematian 

pada tokoh  utama  dapat  dihentikan 

dengan mekanisme pertahanan  diri. 

2. Reaksi  pada  tokoh  utama   disajikan 

dengan  memaparkan  tanggapan  tokoh  

utama  pada  naluri  yang  dimilikinya. 

Reaksi tokoh  utama  pada  naluri  

kehidupannya  antara  lain, reaksi pada 

dorongan untuk mempertahankan 

kehidupan(menggedor pintu dan 

memohon pada ibunya agar dibebaskan 

dari kurungan), reaksi pada  dorongan  

untuk bergaul  dan  berinteraksi dengan  

sesama  manusia (memiliki  kepribadian  

yang  aktif), reaksi pada  dorongan  untuk  

berbakti  (menolong  sesam  karena  rasa  

empati, dan  jatuh  cinta), reaksi pada  

dorongan untuk keindahan (terperangah  

dan terpana  saat mendengar kata-kata  

indah). Reaksi  tokoh  utama  pada  naluri  

kematiannya  antara  lain, merasa  

tertekan  dan  mengalami  ketidakstabilan  

emosi. Namun  naluri kematiannya  dapat  

dihindari  dengan  menggunakan  

mekanisme  perhanan  diri  yang  berupa  

proyeksi  dan  fantasi. Berdasarkan 

reaksinya  terhadap  naluri kehidupan  dan 

naluri  kematian  yang  dimilikinya, maka  

dapat  disimpulkan  bahwa  tokoh utama  

memiliki kepribadian  yang extrovert  

karena tokoh utama  memiliki sifat  dan  



tingkah laku seperti, mudah bergaul, 

ramah, mudah mengerti perasaan orang 

lain.  

3. Kaitan antara  naluri dan  reaksi  tokoh  

utama dalam novel  Hati  Jasmine  

dengan pembelajaran  sastra  di SMA  

dapat dilihat dari  Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada 

pembelajaran sastra tersebut, dalam  hal 

ini  Standar Kompetensi (SK) yang terkait 

dengan pembelajaran novel di SMA yaitu 

membaca novel Indonesia/novel 

terjemahan. Dalam Standar Kompertensi 

tersebut terdapat dua Kompetensi Dasar 

(KD) yaitu, 1) 7.1 menemukan unsur-

unsur intrinsik dan ekstrisik novel,  2) 7.2 

menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel Indoesia/terjemahan yang 

dibacakan pada kelas XI (sebelas) 

semester satu dengan alokasi waktu (2 x 

45 menit). Kompetensi Dasar yang 

difokuskan penulis yaitu menganalisis 

unsur-unsur intrinsik  novel Indonesia/ 

terjemahan. Naluri  dan  reaksi 

merupakan bagian  dari  kepribadian  

tokoh, dan tokoh merupakan unsur 

intrinsik dalam novel. Selain itu dalam 

novel  yang dikaji  penulis  juga 

menampilkan banyak amanat yang bisa  

dijadikan sebagai  motivasi bagi peserta 

didik. Hal ini  menunjukkan bahwa  naluri 

dan reaksi  tokoh  utama  dalam novel 

Hati Jasmine dapat dijadikan sebagai 

materi atau bahan ajar pada pembelajaran 

sastra di SMA.  

b. SARAN 

Berangkat dari kesimpulan di atas, 

berikut ini penulis mengemukakan beberapa 

saran yang dapat dijadikan tolak ukur dan 

pertimbangan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang sastra, pembelajaran 

bahasa dan sastra indonesia. 

1. Hasil  penelitian ini dapat dijadikan 

sumbangan pikiran atau referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang sejenis, khususnya 

tentang kajian naluri  dan  reaksi  tokoh  

utama. 

2. Hasil penelitian ini dapat  mendorong  

apresiasi  pembaca agar  lebih  memahami 

karya sastra. 

3. Kepada guru bahasa Indonesia, agar lebih  

selektif  dalam  memilih  bahan ajar 

sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  

pembelajaran, khususnya  pembelajaran 

sastra.  
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