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Abstrak 

 

Karya sastra merupakan hasil rekaan atau khayalan yang di dalamnya penuh dengan 

cerita berbagai masalah kehidupan manusia yang dialami para tokoh dan dan tidak 

sepenuhnya terjadi pada dunia nyata, terkadang hanya hasil rekaan. Salah satu bentuk sastra 

yang banyak dan relatif mudah diapresiasi pembaca adalah novel. Novel Negeri Lima Menara 

karya Ahmad Fuadi merupakan salah satu novel yang menarik untuk diteliti. Dinyatakan 

menarik didasari pertimbangan bahwa pengarangnya adalah tokoh utama yang menikmati 

pendidikan di Pondok Modern Gontor di Jawa Timur, Pengalaman itulah yang menyebabkan 

Fuadi memiliki banyak kenangan selama belajar di sebuah pondok pesantren (dalam cerita ini 

disebut Pondok Madani) di Jawa Timur. Permasalahan penelitian ini adalah (1)Bagaimanakah 

deskripsi struktural yang meliputi tema, penokohan, alur/plot, dan latar , dalam novel Negeri 

Lima Menara karya Ahmad Fuadi? (2) Bagaimanakah deskripsi nilai pendidikan karakter 

dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi yang mencakup a) religius, b) 

tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian dan kerja keras. Penelitian ini menggunakan teori-

teori sastra yang mencakup aspek struktural dan nilai pendidikan karakter. Penelitian dengan 

judul Aspek Struktural Dan Nilai Pendidikan Karakter dalam novel Negeri Lima Menara 

karya Ahmad Fuadi mengunakan metode penelitian kualitatif karena menghasilkan prosedur 

analisisi yang bukan menggunakan prosedur statistik melainkan penghayatan dan pemahaman 

terhadap isi kumpulan novel Negeri Lima Menara. Pendekatan penelitian yang digunakan 

yaitu deskriptif dengan kajian aspek struktural dan nilai pendidikan karakter. Data penelitian 

berupa kutipan-kutipan dari wacana novel Negeri Lima Menara yang diuraikan dan dianalisis 

dengan pedoman teori yang relevan, sesuai dengan aspek struktural dan nilai pendidikan 

karakter. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat tema mayor dan minor. Tema mayor menggambarkan 

pendidikan. Sedangkan tema minor yaitu keputusan setengah hati, man jadda wajada, dan 

sepuluh pentung. Terdapat penokohan yang terbagi menjadi tokoh utama, pendamping, 

bawahan, figuran, dan bayangan; serta alur cerita yang dimulai dari tahap situation, tahap 

generating circumstances, tahapa rising action, tahap climax, dan tahap denouement;  latar 

tempat, waktu dan sosial. Unsur ekstrinsik yang ditekankan yaitu aspek pendidikan karakter 

yang terdapat dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi meliputi (a) Religius, (b) 

tanggung jawab, (c) kedisiplinan, (d) kepedulian, dan (e) kerja keras. 

 

Kata kunci: Pendidikan Karakter, Aspek Struktural, Novel Negeri Lima Menara.  
 

 

 



I. LATAR BELAKANG 

Sastra merupakan daya cipta manusia 

yang mengungkapkan berbagai masalah 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

dengan menggunakan bahasa sebagai 

medianya dan dituangkan dalam bentuk 

lisan dan tulisan. Hal ini sesuai dengan  

pendapat yang menyatakan bahwa “ 

sastra adalah pembayangan atau 

penulisan kehidupan dan pikiran 

imajinatif ke dalam bentuk dan stuktur-

stuktur bahasa ( Tarigan , 1984: 3). 

Semi dalam (Ulpha, 2010: 1) 

berpendapat bahwa sastra adalah suatu 

bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif 

yang objeknya adalah manusia dan 

kehidupannya dengan menggunakan 

bahasa sebagai mediumnya. Sastra 

merupakan karya seni yang imajinatif 

sehingga  harus diciptakan dengan suatu 

daya kreativitas, kreativitas  itu tidak saja 

dituntut dalam upaya melahirkan 

pengalaman batin dalam bentuk karya 

sastra, tetapi lebih dari itu. Sastra juga 

harus kreatif dalam memilih unsur-unsur 

terbaik dari pengalaman hidup manusia 

yang dihayatinya. 

Novel sebagai salah satu bentuk 

karya sastra diharapkan memunculkan 

nilai-nilai positif bagi penikmatnya, 

sehingga mereka peka terhadap masalah-

masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sosial dan mendorong untuk 

berprilaku yang baik. Novel juga 

merupakan ungkapan fenomena sosial 

dalam aspek-aspek kehidupan yang dapat 

digunakan sebagai sarana mengenal 

manusia dan zamannya. Novel yang 

semakin bersinar dimasa kini tak lain 

adalah cerita yang berkelanjutan tentang 

manusia yang dipoles sedemikian rupa 

oleh penulis-penulis yang kreatif. 

Dunia pendidikan merupakan 

salah satu aspek lingkungan sosial yang 

sering melatar belakangi sebuah karya 

sastra seperti novel. Hal ini karena 

penddidikan merupakan salah satu aspek 

yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-

hari di dalam masyarakat (Mahayana, 

2007: 135). Novel sebagai karya sastra  

memuat nilai pendidikan yang 

bermanfaat bagi orang yang 

membacanya. 

Nilai pendidikan artinya nilai-

nilai yang berhubungan dengan aktivitas 

atau kegiatan manusia yang mengandung 

nilai mengubah dan membentuk sikap 

seseorang yang kurang baik menjadi 

baik, yang tidak tahu menjadi tahu. Nilai 

pendidikan juga dapat dimaknai sebagai 

nilai yang mutlak dibutuhkan di dalam 

membentuk karakter seseorang sesuai 

dengan norma-norma masyarakat. Oleh 

karena itu kita perlu sekali berwisata 

religi melalui kegiatan membaca, 

mengkaji, dan mengapresiasi novel yang 

bernuansa pendidikan. 

Salah satu novel bernuansa 

pendidikan yang layak dikaji adalah 

novel „‟Negeri Lima Menara‟‟ karya 
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Ahmad Fuadi. Novel tersebut 

menceritakan mimpi seorang anak untuk 

dapat melanjutkan studinya di ITB yang 

ingin menjadi orang hebat seperti BJ. 

Habibie, salah satu orang yang memiliki 

kecerdasan luar biasa di indonesia.  

Pengarang novel „‟Negeri Lima 

Menara‟‟ adalah Ahmad Fuadi, Kisahnya 

bermula dari seorang anak bernama Alif 

yang baru saja tamat dari sekolah 

menengah pertamanya. Alif   bermimpi 

bahwa dirinya bisa menguasai bahasa 

arab dan bahasa inggris, kemudian Alif 

ingin belajar teknologi tinggi di bandung 

seperti Habibie, lalu merantau sampai ke 

Amerika. Alif tinggal di sebuah kampung 

kecil dipinggir danau maninjau, dia yang 

tidak pernah menginjakan kakinya di luar 

tanah minang harus mengalahkan 

impiannya memenuhi keinginan sang 

bunda. Amak yang menginginkan Alif 

masuk pesantren di pulau jawa. Amak 

berharap Alif bisa bermanfaat bagi 

banyak orang, seperti Bung Hatta dan 

Buya Hamka walau Alif ingin menjadi 

Habibie. Alif menerimanya dengan 

setengah hati, Alif harus naik bus tiga 

hari tiga malam untuk menuju sebuah 

Pondok Madani di sudut kota Ponorogo, 

Jawa Timur. 

Yang paling berkesan dalam 

membaca novel ini adalah terbukanya 

sebuah cara pandang baru tentang tempat 

pendidikan yang berbau pondok 

pesantren. Bahwa pesantren tidak hanya 

identik dengan kolot, yang tidak fleksibel 

untuk mengetahui perkembangan zaman, 

atau yang lebih sering menjadikan tempat 

pembuangan bagi anak-anak yang 

bermasalah. 

Penelitian ini mengangkat novel 

„‟Negeri Lima Menara‟‟ sebagai objek 

utama penelitian. Hal ini dilakukan 

karena novel tersebut sarat dengan  nilai-

nilai pendidikan karakter yang pantas 

diteladani oleh masyarakat Indonesia. 

Kelebihan lainnya, sangat menarik, 

mengharukan, inspiratif dan mampu 

memberikan semangat untuk meraih 

impian. Hal ini diharapkan dapat 

meminimalisasikan prilaku koruptif, 

manipulatif dan sebagainya. 

 

II. METODE 

Penelitian yang berjudul Aspek 

Struktural Dan Nilai Pendidikan Karakter 

dalam Novel Negeri Lima Menara Karya 

Ahmad Fuadi adalah penelitian kualitatif 

sehingga tidak digunakan analisis 

statistik melainkan penghayatan dan 

pemahaman terhadap isi kumpulan novel 

tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif dengan kajian 

Struktural dan Nilai Pendidikan Karakter. 
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Jenis penelitian deskriptif dengan kajian 

struktural dan nilai pendidikan karakter 

ini dilakukan dengan cara 

mendiskripsikan fakta-fakta yang 

kemudian disusul dengan analisis. 

Dengan demikian, data penelitian ini 

berupa kutipan-kutipan dari wacana 

novel “Negeri Lima Menara” Karya 

Ahmad Fuadi kemudian diuraikan dan 

dianalisis berdasarkan pemikiran peneliti 

dan berpedoman pada landasan teori yang 

relevan serta sesuai dengan masalah dan 

objek penelitian. 

Tahap penelitian antara lain; (1) tahap 

persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) 

tahap pelaporan. Pada penelitian ini 

untuk mempermudah pengambilan data 

juga digunakan instrumen pembantu 

berupa tabulasi data.  

Tabulasi data merupakan instrument 

penelitian pendukung yang berisi 

indikator aspek struktural dan aspek nilai 

pendidikan karakter dalam novel Negeri 

Lima Menara karya Ahmad Fuadi. 

 

III. HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

Aspek Struktural Dan Nilai Pendidikan 

Karakter dalam Novel Negeri Lima 

Menara Karya Ahmad Fuadi dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini 

menggunakan deskripsi sebagai berikut: 

deskripsi aspek struktural yang terdiri dari 

tema, penokohan, alur, dan latar. Serta 

deskripsi aspek nilai pendidikan karakter 

yang terdiri dari religius, tanggung jawab, 

kedisiplinan, kepedulian dan kerja keras. 

Deskripsi struktural meliputi 1) tema, 

2) penokohan, 3) alur,  4) latar. Tema 

yang berart ide yang mendasari suatu 

cerita, tema terbagi menjadi dua bagian 

yaitu tema mayor dan tema minor. Tema 

mayor dalam novel Negeri Lima Menara 

adalah “pendidikan” dan dilengkapi 

dengan tig tema minor. Penokohan adalah 

cara pengarang menampilkan tokoh. 

Penokohan terbagi menjadi lima bagian, 

yaitu tokoh utama, pendamping, bawahan, 

figuran dan bayangan.  

Alur terbagi menjadi lima tahapan 

antara lain: tahap situation, tahap 

generating circumtances, tahap rising 

action, tahap climax  dan tahap 

denouement. Sedangkan latar dibagi 

menjadi tiga unsur antara lain: latar 

tempat, waktu dan sosial.  

Dalam novel juga terdapat 

pembahasan unsur eksternal yaitu nilai 

pendidikan karakter. Deskripsi nilai 

pendidikan karakter dalam novel Negeri 

Lima Menara karya Ahmad Fuadi terdiri 

dari religius, tanggung jawab, 

kedisiplinan, kepedulian dan kerja keras. 

Religius, di gambarkan oleh Amak 

yang mempunyai sifat religiusitas dan Alif 

yang menunjukkan kepatuhan kepada 
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TuhanNYA. Alif  melaksanakan ibadah 

wajib dan ibadah sunah dengan penuh 

keikhlasan dan mengutamakan ridho 

Allah tanpa mengharap imbalan. 

Tanggung jawab , di gambarkan oleh 

tokoh utama yaitu Alif dan teman-

temannya. Alif dan teman-temannya  

bertanggung jawab atas kesalahan yang 

dilakukan di Pondok Madani. Alif   

menerima konsekuensinya, menerima 

hukuman dengan lapang dada. 

kedisiplinan, pengarang melalui tokoh 

menggambarkan bagaimana peraturan 

yang ada di PM harus di laksanakan 

dengan tertib karena untuk menjadikan 

PM bebas dari pelanggaran disiplin. 

Kepedulian , di gambarkan oleh orang tua 

santri dan tokoh shahibul Menara yang  

saling membantu antara sahabat yang satu 

dengan yang lainnya,  solidaritas untuk 

mewujudkan kebersamaan. Kerja keras, di 

gambarkan oleh tokoh dalam usahnya 

mencari ilmu di PM, karakter kerja keras 

di PM  disampaikan melalui petuah-

petuah para ustad di PM dalam setiap 

kesempatan. 
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