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BAB IV 

   KESIMPULAN 

Setelah saya meneliti dan menganalisis Anime Mirai Nikki melalui 

pendekatan interinsik dan ekstrinsik, maka penulis menyimpulkan bahwa tokoh 

Yuno Gasai mempunyai sikap seorang psikopat yang ditandai dengan memiliki 

hubungan yang kejam terhadap sesama. Perilaku ini ia lakukan berdasarkan dari 

sikap memonopoli dan posesif yang sangat berlebihan kepada Yukiteru. Rasa 

kasih sayang Yuno Gasai  yang sangat berlebihan ini pada awalnya karena Yuno 

kehilangan sosok orang tuanya. Dia butuh sosok untuk memberi dia tujuan hidup 

yang jelas. Munculnya Yukiteru dalam hidup Yuno membuat sisi psikopat Yuno 

terlihat.  

Lalu semakin lama rasa tidak berempati serta bersikap kejam terhadap 

sesama terlihat dari perlakuannya kepada teman-teman serta orang disekitar 

Yukiteru. Yuno melakukan itu karena rasa takut Yuno untuk kehilangan sosok 

yang membuat dia ingin bertahan hidup sampai sekarang. Impian Yuno adalah 

menjadi istri Yukiteru lalu hidup bahagia, dan Yukiteru adalah sosok yang akan dia 

nikahi. Dia ingin menikah dan hidup bahagia karena kekerasan yang dia terima 

dari orang tuanya serta keluarga yang tidak harmonis menjadi pembalajaran Yuno 

agar kehidupannya di masa depan dengan Yukiteru tidak seperti orang tuanya. 

Sosok Yukiteru menjadi peran penting dalam hidup, sifat dan perkembangan 

karakter Yuno. Yuno dapat menjadi sosok yang lembut jika Yukiteru tetap sesuai 

dengan impian 

Seorang anak yang tidak memperoleh kasih sayang dari kedua orang 

tuanya, mendapatkan perlakuan kasar atau tidak manusiawi bahkan jika itu anak 

adopsi sebagaimana tokoh Yuno Gasai, dapat menyebabkan trauma yang 

membuat pribadi seseorang menjadi abnormal seperti contohnya psikopat. Karena 

orang tua Yuno yang kejam serta tidak memperlakukan Yuno sebagai anak 

semestinya membuat Yuno memilikii emosi dangkal disertai tidak memiliki 

empati. Oleh karena perlakuan orang tuanya yang kejam, Yuno menjadi sosok 

yang kejam, namun perlakuan kejam dan tidak berempati nya tidak dia 
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lampiaskan kepada Yukiteru, tapi kepada orang disekitar Yukiteru yang ingin 

merebut dan menyakiti Yukiteru. Karena Yuno tidak mau kehidupannya di masa 

depan hancur, penuh kekerasan atau tidak harmonis seperti keluarga yang 

mengadopsinya, akhirnya dia menjaga Yukiteru, namun terlalu posesif. Dengan 

demikian, kekerasan yang dilakukan keluarga dapat menyebabkan sikap psikopat 

seperti pada tokoh Yuno Gasai. 

Kesimpulan akhir yang penulis tangkap bahwa latar belakang kekerasan 

keluarga adalah penyebab utama karakter psikopat Yuno Gasai muncul. Ditambah 

sikapnya yang terobsesi oleh Amano Yukiteru membuat sikap Yuno Gasai bisa 

berubah-ubah dengan cepat (impulsif). Dengan mengecek menggunakan uji klinis 

psychopathy-checklist, sikap Yuno Gasai memenuhi semua ciri-ciri psikopat yang 

ada pada psychopathy-checklist milik Robert D Hare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


