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ABSTRAK 

ASPEK SOSIAL DALAM NOVEL HATI JASMINE 

KARYA VANNY CHRISMA W. DENGAN TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA  

DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

Dwi Happy Sholikah, A310 100 222, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta2014 

 

Tujuan penelitian untuk (1) mendeskripsikan unsur-unsur yang membangun dalam 
novel ini, (2) mendeskripsikan aspek sosial yang tekandung dalam ini (3) 
mendeskripsikan implementasi yang terdapat dalam novel Hati Jasmine karya Vanny 
Chrisma W sebagai bahan ajar di SMA. Menggunakan mentode penelitian kualitatif 
deskriptif dengan strategi studi kasus terpancang (embedded and cause study). Objek 
penelitian adalah aspek sosial dalam novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W yang 
diterbitkan oleh DIVA Press, tahun 2008. Data berwujud kalimat dan wacana.Sumber 
data primer (novel Hati Jasmine penerbit DIVA Press, Jogjakarta tahun 2008, tebal 372) 
dan sumber data sekunder (artikel dan internet). Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat. Validitas data menggunakan 
trianggulasi teori. Teknik analisis data menggunakan dialektika. Hasil analisis struktural 
menunjukkan tema yaitu semangat untuk bangkit dari keterpurukan.Menggunakan alur 
campuran.Aspek penokohan Jasmine, Adrian, Latifah, Bahrudin, Martha, Andrew, 
Kuffina, dan Lando. Latar tempat adalah taman Seroja, rumah Jasmine, rumah Adrian, 
kampus, makam, Rumah Sakit, kafe, dan taman Bungkul. Latar waktu terjadi selama 11 
tahun, latar sosial menggambarkan Jasmine saat masih kecil disiksa oleh ayahnya. Hasil 
analisis ditemukan tiga aspek yaitu aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi. 
Implementasi didasarkan pada standar kompetensi membaca memahami buku biografi, 
novel, dan hikayat yang termuat dalam KTSP mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI. 
Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah siswa mampu membandingkan unsur 
intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan dengan hikayat. 

 
 
 
Kata Kunci : aspek sosial, sosiologi sastra, novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W. 
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A. PENDAHULUAN  

Karya sastra adalah sebuah karya yang indah yang mempunyai banyak makna dan 

banyak aspek didalamnya yang dapat kita gali.Karya sastra lahir karena ada daya imajinasi 

yang didalamnya terdapat ide, gagasan, maupun pikiran seorang pengarang. Dari daya 

imajinasi inilah karya sastra dapat dibedakan antara karya sastra satu dengan kastra sastra 

yang lain, yang setiap pengarang memiliki ciri khas tersendiri dalam menggungkapkan ide-

ide imajinatif. 

Waluyo (2002:680) berpendapat bahwa karya sastra hadir sebagai wujud nyata 

imajinasi kreatif dari seorang sastrawan dengan proses yang berbeda antara pengarang yang 

satu dengan pengararang yang lain, terutama dalam penciptaan cerita fiksi. Proses tersebut 

bersifat individualis artinya cara yang digunakan oleh tiap-tiap pengarang dapat berbeda. 

Perbedaan itu meliputi beberapa hal, di antaranya metode, munculnya proses kreatif dan cara 

mengekspresikan apa yang ada dalam diri pengarang hingga bahasa penyampaian yang 

digunakan. 

Novel yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Hati Jasmine Karya 

Vanny Chrisma W. Novel Hati Jasmine ini mengangkat tema tentang sosiologi dan posisi 

wanita yang dianggap remeh dan diperlakukan dengan semena-mena didalam lingkungannya 

dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan siksaan. Penulis ingin 

menganalisis novel Hati Jasmine Karya Vanny Chrisma W dengan judul “Aspek-Aspek 

Sosial dalam Novel Hati Jasmine Karya Vanny Chrisma W dengan Tinjauan Sosiologi Sasta 

dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar di SMA”. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana struktur yang membangun 

dalam novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W; (2) Bagaimana aspek sosial dalam novel 

Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W dengan tinjauan Sosiologi Sastra; (3) Bagaimana 

implementasi yang terdapat dalam novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W sebagai 

bahan ajar di SMA. 

Tujuan penelitian ini adalah  (1) mendeskripsikan unsur-unsur yang membangun dalam 

novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W, (2) mendeskripsikan aspek sosial yang 

tekandung dalam novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W dengan tinjauan Sosiologi 

Sastra, dan (3) mendeskripsikan implementasi yang terdapat dalam novel Hati Jasmine karya 

Vanny Chrisma W sebagai bahan ajar di SMA. 
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Analisis struktural merupakan cara kerja pertama yang dilakukan dalam penelitian 

sastra sebelum diterapkannya analisis yang lainnya. Tanpa analisis struktural tersebut, 

kebulatan makna intrinsik yang dapat digali dari karya sastra tersebut tidak dapat diungkap. 

Unsur-unsur karya sastra hanya dapat ditangkap, dipahami sepenuhnya atas dasar 

pemahaman tempat dan fungsi unsur-unsur intrinsik dalam keseluruhan karya 

sastranya.Teeuw (dalam Suryabrata, 2004:16). 

Stanton (2007:20) membagi unsur-unsur pembangun novel kedalam tiga subjudul 

diantaranya fakta-fakta, tema, dan sarana-sarana cerita. 

a. Tema 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan ‘makna’ dalam pengalaman 

manusia; sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Ada banyak cerita 

yang menggambarkan dan menelaah kejadian atau emosi yang dialami manusia, seperti 

cinta, derita, rasa takut, kedewasaan, keyakinan, pengkhianatan manusia terhadap diri 

sendiri, disilusi, atau bahkan usia tua. Oleh karena tema merupakan pernyataan 

generalisasi, akan sangat tidak tepat diterapkan untuk cerita-cerita yang menggolah 

emosi karakter-karakternya (Stanton, 2007:57). 

b. Fakta cerita 

1) Alur  

Tasrif (dalam Nurgiantoro, 2007:149) mengemukakan lima tahapan alur, sebagai 

berikut (a) Tahap penyituasian (Situation), tahap yang berisi pelukisan dan 

pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh cerita. Tahap ini melandasi cerita yang 

dikisahkan pada tahap berikutnya. (b) Tahap Pemunculan Konflik (Generating 

Circumstances), masalah dan peristiwa-peristiwa yang menyulut terjadinya konflik 

mulai dimunculkan. (c) Tahap Peningkatan Konflik (Rising Action), konflik yang 

dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang dan menegangkan. (d) 

Tahap Klimaks (Climax), konflik yang ditimpakan pada para tokoh cerita mencapai 

titik intensitas puncak. (e) Tahap Penyeleseian (Denoument), konflik yang telah 

mencapai klimaks diberi penyeleseian, ketegangan mengendor, bahkan pada tahap 

ini cerita diakhri. 
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2) Penokohan  

Penokohan dalam karya sastra sering dikenal dengan pelaku atau perwatakan. 

Penokohan juga diidentikkan dengan karakter. Menurut Jones (dalam 

Nurgiyantoro, 2009: 165) penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang 

seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Stanton (dalam Nurgiyantoro, 

2007: 165) menyatakan bahwa penggunaan istilah karakter (character) sendiri 

dalam berbagai literatur bahasa Inggris menyaran pada dua pengertian yang 

berbeda, yaitu sebagai tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, 

ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh 

tersebut. 

3) Latar  

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007: 216) latar atau setting yang 

disebut juga sebagai landas tumpu, meyaran pada pengertian tempat, hubungan 

waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan. Stanton (2007: 35) menyatakan bahwa latar adalah lingkungan yang 

melingkupi sebuah peristiwa dalam sebuah cerita, semesta yang berinteraksi 

dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 

Hubungan sastra dan sosiologi menurut Endraswara (2003: 77) adalah bahwa sosiologi 

merupakan cabang ilmu yang bersifat reflektif dan memiliki hubungan hakiki dengan karya 

sastra. Hubungan-hubungan tersebut disebabkan oleh a) karya sastra dihasilkan oleh 

pengarang, b) pengarang itu sendiri adalah anggota masyarakat, c) pengarang memanfaatkan 

kekayaan yang ada dalam masyarakat, dan d) hasil karya sastra itu dimanfaatkan kembali 

oleh masyarakat. Sosiologi dan sastra merupakan dua bidang yang berbeda, tetapi keduanya 

saling melengkapi. Sosiologi tidak hanya menghubungkan manusia dengan lingkungan sosial 

budayanya, tetapi juga dengan alam. 

Wilayah sosiologi sastra sendiri cukup luas. Wellek dan Warren (1995:111) membagi 

masalah sosiologi sastra sebagai berikut; Pertama, sosiologi pengarang yang 

mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan lain-lainnya menyangkut diri 

pengarang. Kedua, sosiologi karya sastra yang mempermasalahkan suatu kerya sastra itu 

sendiri, yang menjadi pokok telaah adalah tentang apa yang tersirat dalam karya sastra 
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tersebut dan apa tujuan atau amanat yang hendak disampaikan. Ketiga, sosiologi sastra yang 

mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra terhadap masyarakat. 

Lazar (dalam Al Ma’ruf, 2010:65-66) menjelaskan bahwa fungsi sastra adalah: (1) 

sebagai alat untuk merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, perasaan, dan 

pendapatnya; (2) sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan 

intelektual dan emosiolannya dalam mempelajari bahasa; dan (3) sebagai alat untuk memberi 

stimulus dalam pemerolehan kemampuan berbahasa. Dalam bahasa yang lebih sederhana 

pembelajaran sastra memiliki fungsi psikologis, ideologis, edukatif, moral, dan kultural.  

 

B. METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji novel Hati Jasmine karya 

Vanny Chrisma W. adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti akan 

menganalisis, memaparkan struktur dan aspek sosial dalam bentuk deskripsi. Strategi 

penelitian yang digunakan untuk mengkaji aspek sosial dalam novel Hati Jasminekarya 

Vanny Chrisma W. adalah bentuk Strategi studi kasus terpancang (embedded and cause 

study). Digunakannya studi kasus terpancang karena masalah dan tujuan penelitian sudah 

ditetapkan sejak awal oleh peneliti yaitu meneliti struktur dan aspek sosial dalam novel Hati 

Jasmine karya Vanny Chrisma W. 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aspek sosial dalam novel Hati Jasmine 

karya Vanny Chrisma W dengan tinjauan sosiologi sastra. Data dalam penelitian ini berupa 

kalimat dan wacana yang berkaitan dengan struktur novel dan aspek sosial yang terdapat 

dalam novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W. 

Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut. (a) sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W yang diterbitkan oleh 

DIVA Press, Jogjakarta tahun 2008, tebal buku 372 halaman. (b) sumber data sekunder 

dalam penelitian ini adalah berupa artikel dari internet dan penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitin ini sumber data sekundernya berupa 

artikel internet yaitu tentang biografi Vanny Chrisma W email www.vannychrisma. 

blogspot.com. Sumber tersebut memiliki relevansi untuk memperkuat argumentasi dan 

melengkapi hasil penelitian. 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik pustaka, 

teknik simak, dan teknik catat. Teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber-

sumber tertulis untuk memperoleh data, sesuai dengan masalah dan tujuan pengkajian sastra 

dalam hal ini berupa tinjauan sosiologi sastra. Teknik simak adalah teknik yang digunakan 

seseorang atau beberapa orang informan dalam upaya mendapatkan data, sedangkan teknik 

catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan peneliti ketika menerapkan metode simak secara 

cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber primer. Masum (dalam Setiarni, 2012:19). 

Teknik Validitas data menggunakan trianggulasi teori. Peneliti melakukan penelitian 

terhadap novel Hati Jasmine yang menggunakan bermacam-macam teori dalam mengkaji 

data tentang “Aspek Sosial Dalam Novel Hati Jasmine Karya Vanny Chrisma W dengan 

Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya sebagai bahan ajar di SMA”. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara 

dialektika. Dilakukan dengan menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam novel Hati 

Jasmine dengan fakta-fakta kemanusiaan yang diintegrasikan kedalam satu kesatuan makna. 

Metode dialektika menurut Goldmann (dalam Faruk, 2012:20) adalah menggabungkan 

unsur-unsur intrinsik menjadi keseluruhan data atau kesatuan makna yang akan dicapai 

dengan beberapa langkah, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 

yang ada dalam novel. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Struktur novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma W. 

a. Tema 

Tema dalam novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma Wadalah tentang semangat 

seorang gadis yang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan karena memiliki cerita masa 

lalu yang kelam. Ia menjadikan masa lalu tersebut sebagai semangat bagi dirinya sendiri agar 

tetap bangkit dan kuat dalam menjalani hidup. Meskipun sempat terpuruk, Jasmine tidak 

lantas mengutuki nasibnya sepanjang sisa umurnya. Ia bangkit dan menyadari bahwa 

menangisi hidup tidak menyelesaikan masalah. Ia berharap pengalaman pahit tersebut tidak 

akan pernah dirasakan atau juga dialami oleh orang-orang di sekelilingnya. Jasmine selalu 

memberi semangat kepada orang lain terutama orang yang dikenalnya untuk menghargai 

hidup yang dikaruniakan Tuhan.  
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b. Fakta cerita 

1) Alur 

Alur yang digunakan dalam novel Hati Jasmine adalah alur campuran hal tersebut dapat 

dilihat dari tahapan alur sebagai berikut. 

a) Tahap penyituasian 

Tahap penyituasian terdapat pada halaman 17-35. Digambarkan pengarang 

dengan mengambarkan Jasmine yang kuliah di STIE Perbankan Surabaya, seperti terlihat 

pada kutipan berikut. 

“Jasmine salah satu anggota majalah kampus Fiducia di STIE Perbankan 
Surabaya. Di sana, ia menjabat sebagai jurnalis. Di samping menulis, ia 
bertugas menggumpulkan berbagai macam polling untuk seluruh mahasiswa 
kampus, dosen, dan orang-orang sekitar yang dijumpainya dijalan-jalan. Gadis 
itu serius mengetik di depan computer base camp Fiducia, dengan memakai 
kacamata minusnya. Jasmine juga berdiskusi dengan salah seorang teman 
dekatnya, Fairuz yang menjabat sebagai Ketua UKM Fiducia tahun ini.” (Hati 
Jasmine, 2008:35) 

 
b) Tahap pemunculan konflik 

Tahap ini terdapat pada halaman 51-154. Digambarkan ketika muncul pada waktu 

Adrian menceritakan kisahnya kepada Jasmine tentang pengkhianatan kekasih dan 

temannya. Pengkhianatan inilah yang membuatnya menjadi terpuruk dan merasa ingin 

mati saja. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

”Di dalam pikirannya terlintas masa lalu yang kelam, keterpurukan yang 
membuat dirinya jatuh dan sulit untuk bangun kembali. Pertama, saat seorang 
yang dicintainya diam-diam diambil oleh sahabatnya sendiri. tanpa 
sepengetahan dirinya, wanita itu telah mencintai sahabatnya sendiri. kedua, 
saat ia ditipu oleh relasi kerja yang mengelola bisnis bersama. Bisnis itu sukses 
di awal, tetapi hancur kemudian. Ia pun kebingungan membayar seuruh utang-
utang sebesar ratusan juta rupiah. Untuk kedua kalinya ia kembali tidak 
mempercayai arti dari sebuah kejujuran.” (Hati Jasmine, 2008:51) 

 
c) Tahap peningkatan konflik 

Pada tahap ini terdapat pada halaman 184-191.Digambarkan ketika Adrian ingin 

bunuh diri, Jasmine menceritakan bagaimana dulu ibunya mengajaknya bunuh diri 

bersama kedua adiknya.Jasmine dapat terselamatkan, sedangkan ibu dan kedua adiknya 

meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 
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“Pada malam hari, ibu meminta kami bertiga untuk bangun dari tidur yang 
terlelap. Ibu meminta adikku, Mawar dan Kenanga, untuk terlebih dahulu 
meminum obat serangga yang dimasukkan di dalam air. Setelah itu barukah 
aku dan ibuku yang meminumnya.” (Hati Jasmine, 2008:190) 

 

d) Tahap klimaks 

Tahap klimaks terjadipada halaman 199-332, ketika Adrian merasa kecewa untuk 

yang kedua kalinya karena merasa telah dibohongi oleh Jasmine, saat Adrian ingin 

bertemu dengan teman dunia mayanya, yang ternyata adalah Jasmine, Jasmine meminta 

temannya Kuffina untuk menyamar sebagai dirinya dan bertemu dengan Adrian, seperti 

pada kutipan berikut. 

”Semua adalah kebohongan yang tampak, tipuan! Semua ternyata adalah 
sandiwara yang nyata. Semua ini memang nyata, tapi hanyalah kebohongan. 
Ya Tuhan, kenapa aku selalu dikelilingi oleh rasa ketidakpercayaan dan 
kebohongan?” ratapnya sambil menangis pelan.”(Hati Jasmine, 2008:223). 
 

e) Tahap penyelesaian 

Penyelesaian selanjutnya terjadi pada halaman 350-365, ketika Adrian yang 

awalnya ingin bunuh diri karena rasa kecewa untuk yang kedua kalinya saat dia merasa 

dibohongi oleh Jasmine. Adrian pergi menjauh dari Jasmine. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan berikut ini. 

“Hati seorang perempuan tidak akan berubah karena waktu dan musim, bahkan 
sekalipun ia mati dengan abadi, hatinya tak akan binasa. Jasmine, Yolanda, 
siapa pun dirimu…, biarkanlah aku pergi mencari kehidupan sendiri. mungkin 
kau akan bertemu denganku di satu masa yang akan datang.” (Hati Jasmine, 
2008:362-363) 

 

2) Penokohan 

Tokoh yang dianalisis dalam novel Hati Jasmine yaitu Jasmine, Adrian, Latifah 

(ibu Jasmine), Bahrudin (ayah Jasmine), Martha, Andrew, Kuffina, dan Lando. 

Penokohan dalam novel Hati Jasmine dikaji berdasarkan sifat dan peranannya, 

bedasarkan aspeknya, dan perwatakannya. Berikut akan dipaparkan salah satu tokoh 

dalam novel Hati Jasmine.  
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a) Jasmine 

Jasmine adalah tokoh utama dalam novel ini. Berdasarkan dimensi fisiologis 

Jasmine digambarkan sebagai seorang gadis manis berlesung pipit. Jasmine memakai 

kacamata, hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“Lesung pipit Jasmine tampak jelas saat dia sedang tersenyum lebar. Lesung 
pipt itulah yang membuat Adrian menaruh rasa simpati kepadanya. Gadis itu 
terlihat sangat manis.” (Hati Jasmine, 2008: 137) 
“Gadis itu serius mengetik di depan komputer base camp fiducia, dengan 
memakai kaca mata minusnya…” (Hati Jasmine, 2008:35) 
 

Secara psikologis sosok Jasmine memiliki ketakutan tentang kejadian yang 

berhubungan dengan bunuh diri. Jika ia mendengar berita tentang bunuh diri, ia selalu 

ingat masa lalunya yang suram, seperti terlihat pada kutipan berikut. 

 

“Detak Jantung Jasmine berdetak demikian kencang, saat peristiwa itu 
mengingatkannya pada masa lalu kelamnya. Suatu… sesuatu, sesuatu yang tak 
pantas lagi untuk diingat dan sempat membuatnya gila sejenak”. (Hati Jasmine, 
2008:14) 
“Jasmine sering kali terlihat menangis tanpa sebab yang jelas. Sebelas tahun 
adalah masa yang sulit bagi dirinya untuk dapat kembali normal seperti sedia 
kala.” (Hati Jasmine, 2008:47) 

 

Secara sosiologis Jasmine digambarkan sebagai sosok yang sangat rajin sebagai 

penulis freelance yang cukup aktif, seperti terlihat pada kutipan berikut.  

“Seperti biasa, ia akan keluar berjalan-jalan ke taman belakang sambil 
membawa leptop kesayangannya. Jasmine bekerja sebagai penulis freelance 
yang cukup aktif. Setiap bulan, ia mengirimkan karyanya ke penerbit agar bisa 
diterbitkan menjadi sebuah novel.” (Hati Jasmine, 2008:17). 

 

3) Latar 

Latar tempat pada novel Hati Jasmine adalah taman Seroja, rumah Jasmine, rumah 

Adrian, kampus (STIE Perbankan Surabaya), makam, Rumah Sakit, kafe (J-Co Cafe), 

dan taman Bungkul. Latar waktu terjadi selama 11 tahun, saat Jasmine masih kecil 

berusia 11 tahun hingga ia berusia 22 tahun, saat Jasmine dewasa dan bertemu dengan 

orang-orang yang putus asa.Sedangkan latar sosial menggambarkan Jasmine saat iamasih 

kecil yang disiksa oleh ayahnya dan saat Jasmine dewasa ia bertemu dengan Adrian 

orang yang ingin mengkhiri hidupnya karena rasa kecewa. 
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2. Aspek Sosial dalam Novel Hati Jasmine Karya Vanny Chrisma W. 

Pembahasan tentang aspek sosial dalam novel Hati Jasmine karya Vanny Chrisma 

W yaitu meliputi (a) aspek budaya meliputi norma sosial perempuan, moral perubahan 

sikab, moral rasa kecewa, moral kejiwaan, (b) aspek lingkungan yaitu dampak terhadap 

masyarakat, dan (c) ekonomi yaitu kemiskinan. 

 

1) Aspek Budaya 

a) Morma sosial Perempuan 

Suatu motivasi akan timbul dalam diri seorang yang salah satunya berasal dari 

kisah hidupnya sendiri, Jasmine mampu bangkit dan mampu memberikan motivasi dan 

pembelajaran kepada orang lain berdasarkan kisah hidupnya, ia tidak ingin orang lain 

mengalami kejadian yang sama. seperti pada tema yang diangkat dalam novel ini, 

semangat seorang gadis yang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan karena memiliki 

cerita masa lalu yang kelam. Ia menjadikan masa lalu tersebut sebagai semangat untuk 

dirinya sendiri agar tetap bangkit dan kuat dalam menjalani hidup. Ia berharap 

pengalaman pahit yang dia alami tidak akan pernah dirasakan atau juga dialami oleh 

orang-orang di sekelilingnya. Jasmine selalu memberi semangat kepada orang lain 

terutama orang yang dikenalnya untuk menghargai hidup yang dikaruniakan Tuhan. 

Jasmine rela menguak luka di masa lalunya demi memotivasi orang lain agar jangan 

sampai menyerah dalam hidup. 

Ketika Jasmine bersama orang yang putus asa kadang ia teringat akan kisah masa 

lalunya yang menyedihkan, ia tidak ingin orang lain merasakan apa yang pernah ia 

rasakan dulu, seperti terlihat pada kutipan berikut. 

“ingin sekali ia mengatakan kepada lelaki itu tentang masa kelamnya. Baginya, 
permasalahan yang terjadi  masih tak sebanding dengan dirinya sendiri. saat 
rasa putus asa mulai muncul di benak ibunya dulu, ketika Jasmine masih terlalu 
kecil untuk dapat mengerti arti dari setiap masalah yang menimpa ibunya dan 
dia tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana”.(Hati Jasmine, 2008:107) 
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b) Moral Perubahan Sikap 

Novel Hati Jasmine menggambarkan perubahan moral yang terjadi pada diri ayah 

Jasmine, Bahrudin.ia mengalami perubahan moral dampak dari perubahan ekonomi yang 

terjadi di kelurganya. 

Perubahan ekonomi mampu merubah tingkah laku kehidupan seseorang dan 

mampu merubah bentuk moral kepribadian seseorang.Orang yang mengalami perubahan 

ekonomi secara mendadak.Dampak yang langsung di rasakan adalah orang-orang yang 

berada di sekelilingnya, seperti anggota keluarga. Keluarga merasakan langsung dampak 

perubahan moral yang terjadi. Saat ayah Jasmine di pecat dari pekerjaannya dan kejadian 

ini perdampak pada kehidupan Bahrudin sekeluarga, ia berubah menjadi orang yang suka 

marah-marah dan bertindak kasar kepada istri dan anaknya, seperti terlihat pada kutipan 

berikut.  

“Hai, wanita pelacur! Kau hina suamimu sendiri karena sudah tidak mampu 
menafkahi dan memberi makan anak-anak kita. Kenapa kau tidak menjual 
dirimu saja? Wajahmu masih cantik dan juga menarik. Daripada kau tiap hari 
membuatku pusing tujuh keliling, kenapa tidak turun ke jalan dan menjajakan 
tubuhmu? Tabunganku sudah ludes tak bersisa, apa yang masih kau harapkan, 
Latifah?!” bentaknya keras. (Hati Jasmine, 2008:151-152)  

 

c) Moral Rasa Kecewa 

Jasmine bertemu dengan orang-orang yang mengalami perubahan sikap  karena 

juga memiliki masa lalu yang kelam, yang merasa putus asa dan ingin bunuh diri seperti 

yang di lakukan oleh ibunya dulu. Ia tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Ia ingin 

meliht orang-orang yang ingin bunuh diri tersebut bangkit dan lebih mengerti arti 

kehidupan. 

“Walaupun Adrian itu berwatak jujur dan tekun dalam segala bidang yang 
digelutinya.” (Hati Jasmine, 2008:202)  

 

Kutipan di atas menggambarkan Adrian yang sangat tekun dan jujur dalam 

pekerjaannya, tetapi ia berubah menjadi orang yang putus asa ketika ia dihianati oleh 

kekasihnya dan sahabatnya sendiri, seperti terlihat pada kutipan berikut. 

“Di dalam pikirannya terlintas masa lalu yang kelam, keterpurukan yang 
membuat dirinya jatuh dan sulit untuk bangun kembali.Pertama, saat seorang 
yang dicintainya diam-diam diambil oleh sahabatnya sendiri.tanpa 
sepengetahan dirinya, wanita itu telah mencintai sahabatnya sendiri. kedua, 
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saat ia ditipu oleh relasi kerja yang mengelola bisnis bersama. Bisnis itu sukses 
di awal, tetapi hancur kemudian.Ia pun kebingungan membayar seuruh utang-
utang sebesar ratusan juta rupiah. Untuk kedua kalinya ia kembali tidak 
mempercayai arti dari sebuah kejujuran.” (Hati Jasmine, 2008:51) 
 

d) Moral Kejiwaan 

Faktor kejiwaan adalah dampak dari perubahan ekonomi yang terjadi. Perubahan 

sikap dan perilaku akibat permasalahan ekonomi yang dialami oleh keluarga Bahrudin. 

Keluarga bahrudin yang awalnya adalah keluarga yang mampu dan termasuk keluarga 

yang berada tiba-tiba jatuh miskin secara mendadak karena Bahrudin di PHK dari 

pekerjaannya, dari kejadian tersebut merubaah kejiwaan Bahrudin, istri dan ketiga 

anaknya secara seketika. Bahrudin menjadi sosok yang pemarah, seperti terlihat pada 

kutipan berikut. 

”Semuanya seakan telah berubah dalam hitungan detik. Kejatuhan yang 
beruntun dan menimpa dirinya secara bergantian akhirnya menjadikannya 
frustasi dan berkawan dengan teman-teman pemabuk serta penjudi yang malah 
menyeretnya semakin jauh terpuruk.” (Hati Jasmine, 2008:153-154)  

 

2) Aspek Lingkungan  

a) Dampak Terhadap Masyarakat 

Dalam lingkungan sosial terdapat hubungan interaksi antara masyarakat dengan 

lingkungan yang ada disekitarnya. Sikap masyarakat terhadap lingkungan sosial 

dipengaruhi oleh nilai sosial. 

Perubahan yang terjadi berpengaruh langsung sosial masyarakat terlihat ketika 

Bahrudin yang awalnya adalah seorang yang dermawan berubah drastis, seperti terlihat 

pada kutipan berikut. 

”Bahrudin memang dulunya terkenal sebagai seorang yang paling dermawan. 
Ia selalu membantu tetangga, fakir miskin, sampai para gelandangan yang dia 
temui di jalan. Bahrudin juga memiliki panti asuhan yang dikelolanya sejak 
menjabat sebagai kepala bagian. Namun, peristiwa yang memalukan telah 
membuat sosok dermawan lelaki itu sirna begitu cepat. Semuanya seakan telah 
berubah dalam hitungan detik. Kejatuhan yang beruntun dan menimpa dirinya 
secara bergantian akhirnya menjadikannya frustasi dan berkawan dengan 
teman-teman pemabuk serta penjudi yang malah menyeretnya semakin jauh 
terpuruk. Setiap hari ia pulang ke rumah dalam keadaan tidak sadar, bahkan 
sampai tidur di pos ronda” (Hati Jasmine, 2008:153-154)  
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3) Ekonomi  

a) kemiskinan 

Masalah perekonomian yang diangkat di dalam novel Hati Jasmine karya Vanny 

Chrisma W adalah kesulitan ekonomi yang dialami kelurga Jasmine, hal ini dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini.  

“Berbagai kenaikan harga barang kebutuhan dan pangan di negeri kita ini 
menyebabkan kehidupan masyarakat miskin kian terjepit. Jasmine, mereka, 
orang-orang miskin yang tak mampu untuk membeli barang-barang kebutuhan 
sehari-hari, langsung berfikir, ‘mungkin daripada mati pelan-pelan karena 
kelaparan, lebih baik bunuh diri. fenomena bunuh diri sekeluarga ini akibat ibu 
rumah tangga yang mengalami depresi”. (Hati Jasmine, 2008:36) 

 

Kutipan di atas menggambarkan tentang kondisi kemiskinan yang dialami pada 

keluarga Jasmine. Kemiskinan yang dialami keluarga Jasmine berawal dari pemecatan 

ayah Jasmine dari pekerjaannya.   

“Kau tahu, anakku Jasmine…, tidak ada seorang pun yang sudi membantu 
hidup kita. Sementara itu, ayahmu sudah tidak mampu bekerja lagi 
sebagaimana mestinya karena bisnisnya tiba-tiba gulung tikar. Sulit bagi ibu 
untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sulit ini,  sementara harga-harga 
barang kebutuhan semakin melambung tinggi, kian menambah sulit kehidupan 
kita.”(Hati Jasmine, 2008:43) 

 

3. Implementasi Hasil Penelitian sebagai Materi Pembelajaran Sastra di SMA 

Dunia pendidikan merupakan media yang mengarahkan peserta didik menjadi 

manusia seutuhnya. Pelajaran Bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya tentang 

kesastraan, dapat berperan besar dalam mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

karya sastra kepada peserta didik. Pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya kesastraan, 

banyak mengkaji karya sastra dengan tujuan untuk pendidikan nilai-nilai akhlak, moral, 

filsafat, budaya politik, hiburan serta memberikan teladan bagi pendidik dan peserta didik 

(Purba, 2008). Novel Hati Jasmine merupakan salah satu karya sastra yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran dengan cara mengintegrasikan karya sastra khususnya 

novel ke dalam kurikulum pendidikan. 

Seperti karya sastra lain, novel juga mempunyai porsi sebagai bahan dalam 

pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam SKKD(Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar) SMA pada jenjang kelas XI semester I dengan 
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standar kompetensi (7) membaca, memahami berbagai hikayat, novel Indonesia atau 

novel terjemahan, dan kompetensi dasar (7.2) yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik novel Indonesia atau terjemahan. 

 

D. SIMPULAN  

Berdasarkan analisis struktural yang dilakukan terhadap novelHati Jasmine Karya 

Vanny Chrisma W dapat disimpulkan bahwa novel Hati Jasmine memiliki tema tentang 

semangat seorang gadis yang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan karena memiliki 

cerita masa lalu yang kelam. Ia menjadikan masa lalu tersebut sebagai semangat untuk 

dirinya sendiri agar tetap bangkit dan kuat dalam menjalani hidup. Meskipun sempat 

terpuruk, Jasmine tidak lantas mengutuki nasibnya sepanjang sisa umurnya. Ia bangkit 

dan menyadari bahwa menangisi hidup tidak menyelesaikan masalah. Ia berharap 

pengalaman pahit tersebut tidak akan pernah dirasakan atau juga dialami oleh orang-

orang di sekelilingnya. Jasmine selalu memberi semangat kepada orang lain terutama 

orang yang dikenalnya untuk menghargai hidup yang dikaruniakan Tuhan. Alur yang 

terdapat dalam novel ini yaitu alur campuran.Tokoh yang dianalisis dalam novel Hati 

Jasmine, yaitu Jasmine, Adrian, Latifah (ibu Jasmine), Bahrudin (ayah Jasmine), Martha, 

Andrew, Kuffina, dan Lando.Latar tempat pada novel Hati Jasmine adalah taman Seroja, 

rumah Jasmine, rumah Adrian, kampus (STIE Perbankan Surabaya), makam, Rumah 

Sakit, kafe (J-Co Cafe), dan taman Bungkul. Latar waktu terjadi selama 11 tahun, saat 

Jasmine masih kecil berusia 11 tahun hingga ia berusia 22 tahun, saat Jasmine dewasa 

dan bertemu dengan orang-orang yang putus asa. Latar sosial menggambarkan Jasmine 

saat ia masih kecil yang disiksa oleh ayahnya dan saat Jasmine dewasa ia bertemu dengan 

Adrian orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena rasa kecewa. Aspek sosial yang 

terdapat dalam novel Hati Jasmine adalah aspek budaya, lingkungan, dan aspek ekonomi. 

Hasil penelitian ini juga dapat diimplikasikan ke dalam pembelajaran sastra 

diSMA khususnya pada kelas IX dengan SK 7.Memahami berbagai hikayat, 

novelIndonesia atau novel terjemahan, dan KD 7.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik 

danekstrinsik novel Indonesia atau terjemahan, yang bermanfaat untuk 

membentukkepribadian peserta didik. 
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