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ABSTRAK 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah, seperti apakah wujud inferior dan 

superior tokoh utama dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi ditinjau dari 
psikologi individual Alfred Adler? Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk 
mengetahui wujud inferior dan superior tokoh utama  dalam novel Negeri 5 Menara 
karya Ahmad Fuadi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Sumber 
data dalam penelitian ini yaitu novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka. Analisis data dilakukan 
menggunakan teori psikologi individual Alfred Adler khususnya yang berkaitan 
dengan inferior dan superior. Inferior merupakan bentuk tidak percaya diri yang ada 
dalam diri seseorang yang ditimbulkan karena berhadapan dengan situasi baru yang 
belum pernah dialami, dan perasaan ini menjadi sebab perbaikan dalam sikap 
seseorang untuk menjadi lebih baik atau superior.Wujud inferior dan superior banyak 
ditunjukkan oleh tokoh utama dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. 
Novel ini sangat cocok dikaji menggunakan pendekatan Psikologi Individual Alfred 
Adler khususnya yang berkaitan dengan perasaan inferior dan superior. Sebagaimana 
diketahui, setiap manusia pasti memiliki perasaan inferior atau tidak yakin terhadap 
dirinya , ketika ia dihadapkan dengan tugas atau tantangan baru yang belum pernah ia 
temui sebelumnya. Seperti tokoh Alif yang merupakan tokoh utama dala novel ini, 
ketika ia berhadapan dengan dunia pondok, dunia baru yang tidak pernah ia harapkan 
sebelumnya, banyak memunculkan perasaan inferior dalam dirinya berkaitan dengan 
tugas dan tantangan yang harus ia hadapi. Namun tantangan dan tugas tersebut tidak 
menjadikan Alif lemah, namun sebaliknya perasaan inferior tersebut menjadi 
motivasi bagi Alif untuk terus maju menjadi superior. 

Kata kunci: Psikologi individual, inferior dan superior, tokoh utama. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan hasil 

dari perwujudan pemikiran manusia 

tentang kehidupan, yang diekspresikan 

ke dalam bentuk tulisan. Karya sastra 

dapat berupa novel, puisi, cerpen, 

drama dan lain-lain. Salah satu karya 

satra yang erat kaitannya dengan 

kehidupan adalah novel. Menurut 

Eagleton dalam Faruk (2012:44) novel 

cendrung dipahami sebagai wacana 

yang bercerita mengenai peristiwa- 

peristiwa yang sekaligus fiksional dan 

faktual. Dalam karya sastra khususnya 

novel menceritakan tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam 

masyarakat seperti masalah sosial.  

Dalam sebuah novel unsur 

tokoh memegang peranan penting 

sebab, tanpa pelaku yang mengadakan 

tindakan, maka cerita itu tidak 

mungkin ada. Tokoh dalam sebuh 

novel biasanya adalah manusia yang 

memiliki karakter dan psikologi yang 

berbeda-beda. Hal menonjol yang 

terdapat dalam karya sastra terutama 

novel ialah elemen psikologi tokoh. 

Salah satu bentuk psikologis manusia 

adalah, yang berkaitan dengan 

perasaan tidak mampu, merasa lemah, 

tidak yakin  bahkan perasaan 

sebaliknya seperti percaya diri dan 

sebagainya. Seperti yang terdapat 

dalam Novel Negeri 5 Menara  yang 

menarik untuk diteliti, karena dalam 

novel tersebut dihadirkan berbagai 

bentuk psikologis dari tokoh utama 

yang berkenaan dengan perasaan 

inferior dan superior.  

Novel ini mengisahkan 

tentantang keinginanan Alif masuk 

SMA sementara Amaknya bersikeras 

supaya Alif masuk sekolah agama agar 

menjadi pemimpin umat yang besar. 

Setelah lama berbantah-bantahan 



2 
 

akhirnya Alif  lebih memilih masuk 

Pondok Madani di Jawa sesuai saran 

Pak Etek Gindonya daripada tetap 

tinggal di desa dan sekolah di tempat 

yang sama. Setelah sampai di pondok 

Madani, ternyata asumsinya tentang 

pondok selama ini salah. Bahkan  

untuk menjadi salah satu siswa di 

pondok tersebut, ia harus mengikuti tes 

dan menyingkirkan ribuan saingannya. 

Mulai dari sanalah Alif merasa tidak 

percaya diri pada kemampuannya. 

Perasaan tidak mampu yang sempat 

tergurat dalam benaknya secara 

perlahan pergi. Alif pun berpikir jika 

ia tidak mampu menaklukkan ujian ini, 

maka ia akan merasa sangat malu pada 

Amak dan orang-orang di 

kampungnya. Perasaan lemah tersebut 

menjadikana Alif termotivasi untuk 

berjuang menaklukkan soal-soal ujian 

dan membuktikan ke pada orang 

tuanya bahwa ia bisa lulus dalam ujian 

ini dan menjadi santri di pondok 

Madani.   

Berdasarkan kisah hidup 

tokoh Alif tersebut, peneliti sangat 

tertarik menganalisis psikologis tokoh 

Alif dalam menaklukkan perasaan 

inferior yang dimiliki dan berjuang 

menjadi peribadi yang superior dalam 

hidupnya. Penelitian ini sangat cocok 

dikaji menggunakan teori Alfred Adler 

yang merupakan pencetus teori 

psikologi Individual, yakni perjuangan 

menjadi sukses atau superior. Teori ini 

menganggap setiap individu dimulai 

dengan suatu kelemahan  yang 

mengaktifkan perasaan inferior, 

perasaa inferior inilah yang 

menggerakkan orang untuk sukses 

(Alwisol, 2009: 64). Sehingga 

penelitian ini dirumuskan dalam judul, 

Analisis Inferior dan Superior Tokoh 

Utama Novel Negeri 5 Menara Karya 

Ahmad Fuadi ( Tinjauan Psikologi 
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Individual Alfred Adler). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagi berikut: 

a. Bagaimanakah wujud inferior 

tokoh utama novel Negeri 5 

Menara  (Tinjauan Psikologi 

Individual Alfred Adler)? 

b. Bagaimanakah wujud superior 

tokoh utama novel Negeri 5 

Menara  (Tinjauan Psikologi 

Individual Alfred Adler)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui wujud 

inferior tokoh utama novel 

Negeri 5 Menara (Tinjauan 

Psikologi Individual Alfred 

Adler). 

b. Untuk mengetahui wujud 

superior tokoh utama novel 

Negeri 5 Menara (Tinjauan 

Psikologi Individual Alfred 

Adler). 

1.4 Manfaat  

Penelitian ini memiliki dua 

manfaat, yakni manfaat secara teoritis 

dan praktis, mengenai hal ini akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan sumbangsih 

dalam menambah pengetahuan atau 

wawasan pembaca serta memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan khususnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu, analisis inferior dan superior 

tokoh utama novel Negeri 5 Menara 

serta sastra Indonesia pada umumnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Secara praktis semoga 

penelitian ini dapat membantu 

pembaca untuk lebih memahami isi 

cerita dalam Novel Negeri 5 Menara 
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terutama yang berkaitan dengan 

psikologi tokoh yang mampu berjuang 

menjadi pribadi yang superior serta, 

sebagai motivasi pembaca yang selama 

ini merasa inferior dalam mengejar 

cita-cita ternyata, dengan kesabaran, 

keikhlasan, dan kesungguhan mampu 

membuat orang menjadi sukses. 

II. KAJIAN TEORI 

2.1 Kajian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Hasanah (2015) yang berjudul 

“Perilaku Tokoh Utama Cerpen Kadis 

Karya Muhammad Diponegoro: 

Perspektif Kognitif George Abraham 

Kelly”. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Susilawati (2015) dengan  judul 

penelitian “Analisis Psikoanalitik 

Tokoh Habibie Pada Novel Habibie 

Dan Ainun Dan Kaitannya Dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA” 

menggunakan teori Psikologi analitik 

Carl Gustav Jung. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Asmiatun (2012) dengan judul 

penelitian “Konflik Psikis Dan Nilai-

Nilai Pendidikan Tokoh Utama Arimbi 

Novel Detik Terakhir Karya 

Alberthiene Endah” menggunakan 

struktur kepribadian Sigmund Freud. 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Psikologi Sastra 

Psikologi berasal dari kata 

psyche yang berarti jiwa dan logos, 

yaitu science atau ilmu yang 

mengarahkan perhatiannya pada 

manusia sebagai objek studi, terutama 

pada sisi perilaku (behavior atau 

action) dan jiwa (psyche). Berdasarkan 

pengertian singkat di atas dapat 

dipahami psikologi merupakan ilmu 

atau kajian ilmiah tentang perilaku 

manusia. Wellek & Warren dalam 

Minderop (2010:56) dijelaskan bahwa, 
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istilah psikologi sastra mempunyai 

empat pengertian. Pertama adalah studi 

psikologi pengarang sebagai tipe atau 

sebagai pribadi. Kedua, suatu proses 

kreatif. Ketiga, studi tipe dan hukum-

hukum psiklogi yang diterapkan pada 

karya sastra, dan keempat mempelajari 

dampak sastra pada pembaca. 

Endraswara (2008:15) 

mengatakan sastra dan psikologi tidak 

dapat dipisahkan karena, keduanya 

memiliki fungsi dalam kehidupan ini, 

yaitu sama-sama berurusan dengan 

persoalan manusia sebagai makhluk 

individu dan makhluk sosial. 

Keduanya memanfaatkan landasan 

yang sama yaitu menjadikan 

pengalaman manusia sebagai bahan 

telaah. Oleh karena itu, pendekatan 

psikologi dianggap penting 

penggunaanya dalam penelitian sastra. 

Lebih lanjut Siswantoro dalam 

Setianingrum (2008:14) 

mengemukakan psikologi sastra 

mempelajari fenomena kejiwaan 

tertentu yang dialami oleh tokoh utama 

dalam karya sastra ketika merespon 

atau bereaksi terhadap diri dan 

lingkungannya, dengan demikian 

gejala kejiwaan dapat terungkap lewat 

perilaku tokoh dalam sebuah karya. 

2.2.1 Psikologi Kepribadian 

Psikologi kepribadian adalah 

ilmu yang mempelajari kepribadian 

manusia dengan objek penilitiannya 

yaitu  faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkah laku manusia 

(Minderop, 2010:8). Setiap  tingkah 

laku yang dimunculkan oleh individu 

tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa 

alasan. Pasti ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi atau melatar belakangi 

seperti pengalaman, keadaan 

lingkungan dan lain- lain. Sasaran 

pertama psikologi kepribadaian adalah 

memperoleh informasi mengenai 
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tingkah laku manusia. Sasaran keduan, 

kepribadian mendorong individu agar 

dapat hidup secara utuh dan 

memuaskan, dan yang ketiga, 

sasarannya ialah agar individu mampu 

mengembangkan segenap potensi yang 

dimiliknya secara optimal melalui 

perubahan psikologis (Minderop, 

2010:8). 

Kajian kepribadian merupakan 

kajian mengenai bagaimana seorang 

individu menampakkan dirinya pada 

lingkungan. Setiap individu memiliki 

karakter yang menandakan dirinya 

sendiri, sebab individu memiliki 

pengalaman perbeda dan keunikan 

sendiri, walaupun semua berdasarkan 

hukum yang berlaku umum. Pada 

dasarnya tidak ada hukum kepribadian 

yang terpisah dari psikologi. Menurut 

pandanga eksperimental, kajian 

kepribadian merupakan suatu proses 

yang harus dipahami dengan 

mempelajari peristiwa yang 

mempengaruhi perilaku seseorang 

melalui konstribusi peristiwa tersebut 

terhadap kepribadian si individu 

(Krech dalam Minderop 2010: 7).  

2.2.3 Psikologi Individual 

Psikologi individual 

memandang individu sebagai makhluk 

yang saling tergantung secara sosial. 

Perasaan bersatu dengan orang lain 

(interes sosial ) ada sejak manusia 

dilahirkan dan menjadi syarat utama 

kesehatan jiwa. Rincian teori pokok-

pokok teori  Adler  mencakup enam 

hal berikut: 

1. Satu-satunya kekuatan dinamik 

yang melatar belakangi 

aktivitas manusia adalah 

perjuangan untuk sukses atau 

menjadi superior. 

2. Persepsi subjektif individu 

membentuk tingkahlaku dan 

kepribadian. 
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3. Semua fenomena psikologis 

disatukan di dalam individu 

dalam bentuk self. 

4. Manfaat dari aktifitas manusia 

harus dilihat dari sudut 

pandang interes sosial. 

5. Semua potensi manusia 

dikembangkan sesuai dengan 

gaya hidup. 

6. Gaya hidup dikembangkan 

melaui kekuatan kreatif 

individu (Alwisol, 2009:64). 

2.2.2 Perjuangan Menjadi Sukses 
atau Superioritas 

Menurut Adler dalam Alwisol 

(2009:64)  individu memulai hidup 

dengan kelemahan fisik yang 

mengaktifkan perasaan inferior, 

perasaan yang menggerakkan orang 

untuk berjuang menjadi superioritas 

atau sukses. Jadi perasaan inferior 

merupakan perasaan rendah diri, tidak 

mampu dan tidak yakin dalam 

menghadapi situasi baru dalam hidup.  

 Di dalam diri manusia 

terdapat dua dorongan pokok yang 

melatar belakangi segala tingkah laku 

manusia. Pertama dorongan 

kemasyarakatan yang mendorong 

manusia bertindak mengabdikan diri 

pada masyarakat. Kedua dorongan 

keakuan yaitu dorongan yang 

membuat manusia bertindak mengabdi 

kepada dirinya sendiri (Suryabrata, 

2014:186). Dorongan kemasyarakatan 

dalam diri individu berarti, berjuang 

mencapai kesempurnaan bagi semua 

orang yang didasari oleh minat sosial 

sehingga dapat mensukseskan umat 

manusia. Sedangkan dorongan 

keakuan berarti  individu berjuang 

mencapai kesempurnaa dan menjadi 

pribadi yang lebih superior. 
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2.2.5 Mengatasi Inferioritas dan 
Menjadi Superioritas 

Bagi Adler, manusia 

dimotivasi oleh satu dorongan utama 

yaitu dorongan untuk mengatasi 

perasaan inferioritas dan menjadi 

superioritas. Dengan demikian, pada 

dasarnya perilaku ditentukan oleh 

masa depan yang kita bayangkan. 

Didorong oleh perasaan inferioritas 

kemudian ditarik oleh keinginan 

menjadi  superioritas. Inferioritas bagi 

Adler, berarti merasa lemah dan tidak 

terampil dalam menghadapi tugas-

tugas yang harus diselesaikan 

(Alwisol, 2009:66). Berjuang menjadi 

superioritas berarti selalu berusaha 

menjadi sesuatu yang lebih baik dan 

lebih dekat dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Perasaan inferioritas 

melahirkan tujuan untuk superioritas, 

dan secara bersama-sama mendorong 

manusia terus bergerak dari minus ke 

plus, dari bawah ke atas, dari tidak 

mampu menjadi mampu. Perasaan 

inferioritas dimiliki oleh semua orang 

karena, manusia memulai hidup dari 

makhluk yang lemah dan kecil.  

Sepanjang hidup, inferioritas 

akan terus muncul selama manusia 

dihadapkan oleh situasi baru yang 

belum pernah ditemui. Perasaan ini 

merupakan penyebab dari semua 

perbaikan perilaku manusia. Sebagai 

contoh, Alif sebagai tokoh utama 

dalam novel Negeri 5 Menara merasa 

tidak mampu menguasai bahasa Asing 

dalam tempo empat bulan sampai ia 

belajar dengan sungguh-sungguh 

untuk menguasai bahasa asing. Hal ini 

terjadi karena, perasaan inferior 

menunjukkan bentuk ketidakyakinan 

yang diungkapkan melalui pertanyaan-

pertanyaan yang timbul dalam diri Alif 

setiap menghadapai tugas baru. Intinya 
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setiap kali menghadapi tugas baru, 

pasti akan muncul perasaan inferioritas 

kemudian, perasaan tersebut akan 

diatasi oleh perasaan ingin mencapai 

superioritas.  

2.2.6 Novel 

Kata novel berasal dari 

bahasa latin novellus. Kata novellus 

dibentuk dari kata novus yang berarti 

baru atau new dalam bahasa Inggris. 

Dikatakan baru karena, novel adalah 

bentuk karya sastra yang datang 

setelah karya sastra lainnya, yaitu puisi 

dan drama. Secara harfiah novella 

berarti sebuah barang baru yang kecil, 

yang kemudian diartikan sebagai cerita 

pendek yang berbentuk prosa. Novel 

hadir sebagi salah satu bentuk 

gambaran kehidupan masyarakat, 

meskipun peristiwanya tidak nyata, 

tetapi hal tersebut dapat dipahami 

dengan prinsip yang sama dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Definisi novel dapat 

dimengerti dari beberapa definisi 

tokoh seperti H.B.Jassin yang 

mengatakan, novel adalah suatu 

kejadian yang luar biasa dari 

kehidupan orang- orang luar biasa 

karena kejadian ini terlahir suatu 

konflik, suatu pertikaian, yang 

mengalihkan jurusan nasib mereka 

(Diki, 2010). Sementara Siswantoro 

dalam Endraswara (2008:180) 

mengatakan ,novel dan cerpen sebagai 

bagian bentuk satra merupakan jagad 

realita yang di dalamnya terjadi 

peristiwa perilaku yang dialami dan 

diperbuat manusia (tokoh).  

2.2.6 Tokoh dan Penokohan  

Penokohan merupakan salah 

satu faktor terpenting dalam sebuah 

cerita fiksi. Setiap karya fiksi otomatis 

terdapat tokoh di dalamnya. Menurut 

Aminuddin dalam Nugrahini 

(2014:11) penokohan adalah cara 
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pengarang menampilkan tokoh atau 

pelaku. Sedangkan tokoh merupakan   

pelaku yang mengemban peristiwa 

dalam cerita fiksi sehingga peristiwa 

itu mampu menjalin suatu cerita. Lebih 

lanjut dijelaskan oleh Abrams dalam 

Nugrahini (2014:11) mendefinisikan 

tokoh sebagai orang yang ditampilkan 

dalam suatu karya naratif, atau drama, 

yang oleh pembaca ditafsirkan 

memiliki kualitas moral, intelektual, 

dan kualitas emosi yang diekspresikan 

dalam ucapan dan apa yang dilakukan 

dalam tindakan. 

 III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati (Bodgan & Taylor dalam 

Moleong, 2005:4). Jadi penelitian ini 

menghasilkan data-data tertulis yang 

diperoleh dari hasil pengamatan 

perilaku tokoh utama dalam novel 

Negeri 5 Menara  yang mencerminkan 

perasaan inferior dan superior.  

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam 

penelitian diperlukan untuk penjabaran 

hasil penelitian. Keberadaan data dan 

sumber data akan diuraikan sebagai 

berikut: 

3.2.1 Data 

Siswantoro (2010:70) 

mengatakan, data adalah sumber 

informasi yang akan diseleksi sebagai 

bahan analisis. Data penelitian ini 

berupa kutipan kalimat dan watak 

tokoh yang dapat ditelusuri melalui, 

bagimana tokoh itu berbicara tentang 

dirinya sendiri, memahami bagaimana 

jalan pikirannya, melihat bagimana 

tokoh lain berbicara tentangnya dan 

melihat bagiamana tokoh lain 
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berbincang dengannya (lihat 

Aminuddin 80: 2012), yang 

menunjukkan  perasaan inferior dan 

superior tokoh utama berdasarkan 

psikologi individual Alfred Adler. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian 

merupakan subjek dari mana data 

diperoleh (Arikunto, 2010:172). 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah, novel negeri 5 menara karya 

Ahmad Fuadi yang diterbitkan oleh PT 

Gramedia Pustaka Utama Jakarta, dan 

diterbitkan pada tahun 2009 dengan 

jumlah 425 halaman. Novel ini 

memilki sampul berwarna coklat muda 

dengan latar tulisan negeri 5 menara 

yang dikelilingi oleh menara yang 

berasal dari lima negara yang berbeda 

yaitu, Arab Saudi, Mesir, Eropa, 

Amerika dan Indonesia. 

 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Sugiono (2013:304) 

mengatakan, dalam penelitian 

kualitatif, yang menjadi instrument 

penelitian atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai 

alat yang melakukan penelitian dapat 

menyesuaikan diri terhadap semua 

aspek keadaan dan dapat 

mengumpulkan aneka ragam data 

sekaligus (Nasution dalam Sugiono, 

2013:307). Instrumen penelitian dalam 

penelitian ini akan terbagi menjadi dua 

sub tabel instrumen penelitian sesuai 

dengan jumlah penelitian yang dikaji. 

Dalam hal ini meliputi wujud inferior 

dan superior yang terdapat pada tokoh 

utama dalam novel Negeri 5 Menara 

karya Ahmad Fuadi. 

3. 4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode studi kepustakaan, yaitu 
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memanfaatkan berbagai macam 

pustaka yang relevan dengan bahan 

kajian yang diteliti, dalam hal ini 

peneliti membaca novel Negeri 5 

Menara dan menandai setiap tulisan 

yang berkaitan dengan perasaan 

inferior dan superior yang ditunjukkan 

oleh tokoh utama novel Negeri 

Menara berdasarkan kajian psikologi 

individual Alfred Adler. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, 

peniliti menggunakan deskriptif 

analisis. Deskriptif analisis dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan fakta-

fakta yang kemudian disusul dengan 

analisis dan hasil analisis tersebut 

dapat memberikan  pemahaman dan 

penjelasan secukupnya (Ratna, 

2013:53). Penelitian ini mengacu pada 

penerapan kajian yang dikemukakan 

oleh Alfred adler yang mengatakan 

bahwa individu memulai hidup dengan 

kelemahan yang mengaktifkan 

perasaan inferior, perasaan yang 

menggerakkan orang untuk berjuang 

menjadi superioritas Sehingga dalam 

penelitian ini akan dideskripsikan 

terlebih dahulu bentuk inferior dan 

superior tokoh utama novel Negeri 5 

Menara, kemudian dilakukan 

dianalisis sesuai dengan teori yang 

digunakan.  

3.6 Teknik Penyajian Hasil Analisis 
Data 

Dalam penelitian ini hasil 

analis data disajikan dalam bentuk 

deskripsi. Yaitu mendeskripsikan hasil 

penelitian dengan memaparkan wujud-

wujud inferior dan superior tokoh 

utama novel Negeri 5 Menara dengan 

jelas dan terperinci. 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian 

merupakan langkah-langkah yang akan 

digunakan dalam melakukan 
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penelitian. Adapun prosedur penelitian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut 

: 

1) Memilih dan menentukan 

objek kajian, yaitu novel 

Negeri 5 Menara Karya 

Ahmad Fuadi. 

2) Membaca secara berulang-

ulang Novel Negeri 5 

Menara. 

3) Mengidentifikasi dialog-

dialog, perbuatan, sifat, dan 

sikap serta komentar atau 

penilaian pelaku lain 

tentang tokoh utama yang 

berkaitan dengan perasaan 

inferior dan superior sesuai 

dengan teori psikologi 

individual Alfred Adler 

dalam novel Negeri 5 

Menara karya Ahmad 

Fuadi.  

4) Mengkalisifikasi dan 

menginterpretasi data 

sesuai dengan konteks 

penelitian, yang berkaitan 

dengan perasaan inferior 

dan superior sesuai dengan 

teori psikologi indviidual 

Alfred Adler dalam novel 

Negeri 5 Menara karya 

Ahmad Fuadi.  

5) Menganalisis data yang 

berkaitan dengan perasaan 

inferior dan superior tokoh 

utama novel Negeri 5 

Menara menggunakan teori 

psikologi individual Alfred 

adler. 

6) Memberikan simpulan atas 

hasil analisis data. 
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IV PEMBAHASAN 
 

4.1 Analisis Inferior  dan Superior 
Tokoh Utama Novel Negeri 5 
Menara Karya Ahmad Fuadi 
(Tinjauan Psikologi Individual 
Alfred Adler). 

Berdasarkan tinjauan 

psikologi individual Alfred Adler yang 

berkaitan dengan inferior dan superior 

perilaku tokoh utama dalam novel 

Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi, 

banyak menunjukkan perasaan  

inferior terhadap hal-hal baru atau 

tugas baru yang akan dihadapi. 

Perasaan inferior terhadap tugas baru 

yang dihadapi tersebut adakalanya 

dibarengi dengan perasaan superior 

untuk menjadi lebih baik dalam 

menghadapi tantangan baru tersebut. 

Perasaan inferior dan superior pada 

tokoh utama novel Negeri 5 Menara 

lebih lanjut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

4.1.1 Wujud Inferior Tokoh Utama 
Novel Negeri 5 Menara  

 Ditemukan sepuluh wujud 

inferior yang ditunjukkan oleh tokoh 

utama dalam novel Negeri 5 Menara 

meliputi perasaan tidak yakin, ragu-

ragu, khawatir dan canggung. Untuk 

lebih rincinya dapat dilihat pada 

penjelasan kutipan berikut ini: 

4.1.1.1 Wujud Inferior Perasaan 
Tidak Yakin 

Tokoh utama novel Negeri 5 

Menara yaitu Alif, menunjukkan 

perasaan inferiornya atau perasaan 

tidak yakin yang pertama ketika ia 

disuruh oleh Amaknya untuk masuk 

Madrasah Aliyah setelah ia lulus dari 

Madrasah Tsanawiyah. Hal ini terlihat 

pada kutipan berikut: 

“Bagiku, tiga tahun di 
Madrasah Tsanawiyah sudah 
cukup bagiku untuk 
mempersiapakan dasar ilmu 
agama. Kini saatnya aku 
mendalami ilmu non agama. 
Tidak madrasah lagi. Aku ingin 
kuliah di UI, ITB dan terus ke 
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Jerman seperti Pak Habibie. Aku 
ingin menjdi orang yang mengerti 
dengan teori-teori ilmu modern, 
bukan hanya ilmu fiqih dan 
hadits. Aku ingin suaraku 
didengar di depan civitas 
academica, atau dewan gubernur 
atau rapat menejer. Bukan hanya 
berceramah dimimbar surau 
dikampungku. Bagaimana 
mungkin aku bisa menggapai 
cita-cita besarku ini kalau akau 
masuk madrasah lagi?(Fuadi, 
2013: 8-9) 

 
 Kutipan di atas merupakan 

dialog yang dilakukan oleh Alif 

dengan Amaknya, disela-sela 

percakapan tersebut Alif terdiam 

sejenak memikirkan permintaan 

Amaknya agar ia masuk ke Madrasah 

Aliyah. Sementara Alif ingin sekali 

masuk SMA, dalam hatinya timbul 

perasaan inferior terhadap permintaan 

Amaknya, hal tersebut dapat dilihat 

pada kutipan “ bagaimana mungkin 

aku bisa menggapai cita-cita besarku 

ini kalau aku masuk Madrasah lagi”. 

Perasaan ini muncul karena, sekolah di 

Madrasah bagi Alif tidak memberikan 

kesempatan yang luas untuk 

mempelajari ilmu non agama, dan jika 

ia masuk Madrasah Aliyah dan 

menjadi pemimpin umat yang besar 

seperti keinginan Amaknya maka ia 

tidak akan bisa mencapai cita-citanya. 

Dalam dialog tersebut Alif dihadapkan 

pada pilihan yang sangat sulit baginya. 

Yaitu mengubur keinginannya masuk 

SMA serta cita-citanya sebagai ahli 

ekonomi dan insinyur.  

4.1.1.2 Wujud Inferior Perasaan 
Ragu 

Perasaan inferior yang meliputi 

perasaan ragu-ragu ditunjukkan oleh 

tokoh Alif ketika ia mengambil 

keputusan setengah hati untuk 

merantau ke Jawa Timur dan lebih 

memilih masuk Pondok Madani sesuai 

saran Pak Etek Gindo daripada harus 

masuk Madarasah Aliyah di Sumatra 

Barat, seperti kutipan di bawah ini: 

“Selamat jalan, Anda telah 
Meninggalkan Sumatera Barat” 
sebuah gapura berkelebat cepat. 
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Bus kami menderum memasuki 
Jambi. Tapi semakin jauh bus 
berlari. Semakin gelisah hatiku. 
Jantungku berdetak aneh, 
menyadari aku sekarang benar-
benar meninggalkan kampung 
halamanku. Bimbang dan ragu 
hilang timbul. Apakah perjalanan 
ini keputusan yang paling tepat? 
Bagaimana kalau aku tidak 
betah di tempat asing? 
Bagaimana kalau Pondok itu 
seperti penjara? Bagaimana 
kalau gambaran pondok 
Madani dari Pak Etek Gindo 
itu salah? (Fuadi, 2013:16-17) 

 

 Kutipan di atas merupakan 

dialog yang dilakukan oleh tokoh Alif 

pada dirinya sendiri mengenai 

gambaran Pondok Madani yang akan 

menjadi tempat tinggalnya untuk 

waktu yang lama. Pertanyaan-

pertanyaan yang muncul pada dirinya 

mengaktifkan perasaan inferior atau 

lemah terhadap kenyataan baru yang 

tidak pernah ia harapkan sebelumya, 

yaitu tinggal di pondok dan menjadi 

santri yang terikat dengan disiplin 

yang ketat dan melakukan setiap tugas 

dengan disiplin yang ada.  

Ketika telah sampai di Pondok 

Madani, perasaan rag-ragu akan 

keputusannya untuk menimba ilmu di 

Pondok Madani kembali menyelinap 

di hati Alif, seperti kutipan berikut: 

Sebuah spanduk besar berkibar-
kibar melintang di atas jalan, Ke 
Madani, Apa yang kau cari? 
Jantungku kembali berdeyut 
serabutan. 

Ya, apa sebetulnya yang aku 
cari? Hanya karena memberontak 
tidak boleh masuk SMA? Dan 
lebih penting lagi, apakah aku 
bisa bertahan? (Fuadi, 2013:29) 

 

 Kutipan di atas merupakan 

dialog yang dilakukan Alif terhadap 

dirinya, sehubungan dengan 

keputusannya untuk datang ke Pondok 

Madani. Kutipan di atas 

memperlihatkan bahwa, Alif masih 

merasa tidak yakin dengan dirinya 

terhadap hal baru yang akan dihadapi 

setelah menjadi santri nanti. Ia kembali 

menunjukkan perasaan inferiornya 

dengan mengatakan apakah ia bisa 

bertahan atau tidak. Perasaan ini terus 
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saja muncul dalam diri Alif, ketika 

harapannya untuk masuk SMA telah 

pupus dan berganti menjadi harapan 

baru dari Amaknya agar Alif menjadi 

pemimpin agama. 

4.1.1.3 Wujud Inferior Perasaan 
Khawatir  

Wujud inferior perasaan 

khawatir, pertama kali dimunculkan 

oleh Alif ketika baru mengetahui 

bahwa,  untuk menjadi salah satu 

santri di Pondok Madani, para calon 

santri harus lulus tes ujian masuk yang 

ketat dan bersaing denganribuan calon 

santri lainnya. Hal ini dapat diketahui 

pada kutipan dialog berikut: 

 “Tidak ada yang merasa siap. 
Ujian ini terkenal sulit. Tahun 
lalu aku gagal karena telat 
mendaftar,” kata Raja lagi. 
“Lalu kapan ujiannya?” ulu 
hatiku ngilu. 
“Lusa. Kita masih punya waktu 
belajar dua hari lagi.” 
“Terus soalnya seperti apa saja?  
Pikiranku buncah. Bagaimana 
kalau aku tidak lulus. Ke 
mana mukaku akan 
diletakkan. Pasti aku akan jadi 
bulan-bulanan bahan olokan 

orang sekampung dan teman-
teman. Aku sudah terlanjur 
kampanye: ke Cina saja disuruh 
belajar, masak ke Jawa saja tida. 
(Fuadi, 2013:36). 
 

 

Kutipan dialog di atas 

merupakan percakapan yang dilakukan 

oleh Alif, Raja, dan Dulamajid 

mengenai ujian seleksi yang akan 

dihadapi. Di tengah-tengah percakapan 

tersebut Alif terdiam dan merasa 

khawatir seandainya ia tidak lulus 

nanti. Ujian ini merupakan tantangan 

baru bagi Alif yang membuat ia 

merasa inferior karena sebelumnya ia 

tidak mempersiapkan apa-apa untuk 

menghadapi ujian ini. 

Wujud inferior perasaan 

khawatir kembali muncul dalam diri 

tokoh Alif tatkala akan menghadapi 

ujian akhir yang mengujikan pelajaran 

dari kelas satu hingga kelas enam. 

Dalam ujian ini Alif merasa, 

kemampuannya lemah dalam mata 
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pelajaran menghafal. Hal tersebut 

dapat dilihat pada kutipan berikut ini: 

Selama ini, pengalaman 
menunjukkan kalau 
kemampuan hafalanku sangat 
lemah. Padahal beberapa 
pelajaran penting sangat erat 
berhubungannya dengan 
hafalan. Untuk Al-Qur’an, 
Hadist, dan beberapa mata 
pelajaran, mau tidak mau 
hafalan harus bagus. Apakah 
aku sanggup menghadapi 
ujian yang akan mengujikan 
pelajaran dari kelas satu? 
Semakin cemas, semakin tidak 
bisa aku berkonsentrasi dengan 
pelajaran. Bahkan, satu-satu 
sariawanku tumbuh kecil-kecil 
tapi perih. Pertanda aku mulai 
stress. (Fuadi, 2013:381). 

 

Kutipan di atas 

memperlihatkan pertanyaan yang 

dilontarkan oleh tokoh Alif pada 

dirnya sendiri tentang ujian yang akan 

dihadapi. Dalam pertanyaan tersebut 

jelas menyiratkan rasa inferior 

terhadap ujian akhir yang akan 

dihadapinya, perasaan tersebut muncul 

karena ada faktor yang 

mempengaruhinya yaitu, Alif tidak 

terlalu kuat dalam mata pelajaran 

hafalan. Sehingga hal tersebut 

membuat tokoh Alif menjadi cemas 

dan stress. Perasaan inferior ketika 

Alif akan menghadapi ujian juga 

terdapat pada halaman 202. 

4.1.1.4 Wujud Inferior Perasaan 
Canggung. 

Perasaan canggung muncul 

dalam diri Alif, saat ia menjadi tim 

cadangan sepak bola Al-Barq. 

Kemudia, untuk pertama kalinya ia 

ikut bermain dalam pertandingan resmi 

menggantikan pemain inti yang cidera. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut ini: 

Otot-ototku tiba-tiba 
mengencang. Untuk pertama 
kalinya aku turun di 
pertandingan resmi. Dan 
langsung dipartai yang 
menentukan. Aku coba 
menguatkan diri bahwa aku pasti 
bisa. Toh lapangan rumpu yang 
tidak rata bukan halangan, aku 
pernah bermain di sawah.(Fuadi, 
2013:281) 
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Kutipan di atas tidak 

memperlihatkan secara langsung 

bentuk inferior tokoh Alif. Namun hal 

tersebut dapat kita ketahui dari gerak 

tubuhnya yang tiba-tiba mengencang, 

seperti yang ada dalam kutipan di atas. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

tokoh Alif merasa canggung karena 

untuk pertama kalinya bermain dalam 

pertandingan resmi.  

Setiap tugas baru yang tidak 

pernah Alif hadapi sebelumnya 

mampu menumbuhkan perasaan 

inferior dalam dirinya. Salah satu tugas 

sekaligus tantangan luar biasa yang 

masih membuat Alif merasa inferior 

yang di ungkapkan dalam perasaan 

canggung adalah katika ia dipercaya 

menjadi “Student Speaker” dalam 

bahasa Inggris, untuk menyambut 

tamu penting yang akan datang ke PM. 

Seperti yang terlihat pada kutipan 

berikut ini: 

Ketika aku peragakan lagi 
pidato lima menitku di depan 
ustaz Torik, dia mengangguk-
angguk setuju. Aku lega tapi juga 
tegang. Dua hari lagi adalah hari 
H aku tampil di depan mata 
ribuan murid, para guru, Kiai , 
dan tamu agung dari Inggris itu. 
Bagaimana kalau dihari H 
suaraku hilang, atau sakit gigi, 
atau grogi, atau lupa hafalan 
pidatoku, atau…. Tidurku jadi 
tidak nyenyak?  

Pagi Jum’at ini aku sangat 
snewen. Semua persiapan yang 
perlu sudah kulakukan. Teks 
pidato sudah berkali-kali 
kuhafalkan. Jas, dasi dan kopiah 
hitam sudah rapi tersampir di atas 
lemariku. Tapi tetap saja aku 
ketar-ketir. Ini penampilan 
pertamaku di depan ribuan 
orang.(Fuadi, 2013:317) 

 

Kutipan di atas jelas sekali 

memperlihatkan tokoh Alif merasa 

canggung terhadap tugas baru yang 

dipercayakan kepadanya. Perasaan 

tersebut muncul karena ini merupakan 

penampilan perdana Alif di depan 

ribuan orang. Secara otomatis hal 

tersebut tentu saja mengaktifkan 

perasaa tidak  terampilnya dalam 
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menuntaskan tantang yang diberikan. 

Alif bertugas menjadi speaker  juga 

terdapat pada halaman 150. 

4.1.2 Wujud Superior Tokoh Utama 
Novel Negeri 5 Menara . 

  Ditemukan tujuh wujud 

superior yang ditunjukkan oleh tokoh 

utama dalam novel Negeri 5 Menara 

diantaranya adalah: 

1. Ketika Alif lulus menjadi salah 

satu santri di PM. 

2. Ketika Alif mampu berbahasa 

asing dalam waktu empat 

bulan. 

3. Ketika Alif mampu meraih 

impian besarnya, yaitu 

menjejakkan kaki di benua 

impiannya. 

Untuk lebih rincinya hal 

tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 Perasaan inferior yang 

menumbuhkan rasa superior 

pertamakali ialah, saat Alif  baru 

mengetahui bahwa, untuk masuk PM 

ia harus lulus ujian. Sementara Alif 

tidak pernah melakukan persiapan apa 

pun, karena ia kira untuk masuk PM 

hanya tinggal mendaftar dan masuk 

saja. Hal ini menumbuhkan perasaan 

inferior dalam diri Alif. Untuk 

menghadapi tantangan tersebut, Alif 

pun berusaha dan termotivasi untuk 

lulus supaya tidak  malu dan menjadi 

bahan olokan orang di kampungnya, 

seperti yang telah dijelaskan pada sub 

bab perasaan inferior sebelumnya. 

Adapun usaha yang dilakukan oleh 

Alif agar menjadi superior atau sukses 

dalam ujian tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut ini: 

Soal demi soal aku jawab 
dengan tuntas. Semua hasil kerja 
keras belajar dua hari dua 
malam dan sisa-sisa ingatan 
bertahun-tahun di SD dan MTsN 
aku kerahkan. Besoknya aku 
menjalani ujian lisan yang tidak 
kalah melelahkan dan membuat 
kepala berat. Aku tidah yakin 
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hasilnya, tapi aku telah 
memberikan yang terbaik. 

Hanya satu hari setelah ujian, 
tepat tengah malam, sepuluh 
papan besar di gotong dari dalam 
kantor panitia ujian dan disusun 
berjejer di depan aula. Hasil ujian 
masuk! Malam buta itu, orang tua 
dan calon murid yang sudah tidak 
sabar berkerumunan dan 
berdesak-desakan dari satu papan 
ke papan yang lain. Sekonyong-
konyong. Ayah ikut berdesakan 
bersamaku merangkulku dengan 
kagok. Tangannya mencengkram 
bahuku kencang. “ Alif, nama 
kamu ada di sini,” katanya 
degan napas terengah-engah. 
Dan berjinjit menunjuk baris 
nama dan nomor ujuanku. Al-
hamdulillah aku lulus. 

Aku senang sekali bisa lulus 
dan menyelesaikan tantangan 
ini. (Fuadi, 2013:38) 

 

Kutipan di atas secara jelas 

menggambarkan kesuksesan Alif 

menghadapi tantangan yang sempat 

membuatnya merasa inferior, dengan 

berkeja keras belajar selama dua hari 

dua malam dan merasa telah yakin 

memberikan yang terbaik dalam ujian 

tersebut, akhirnya mengantarkan Alif 

mencapai tujuannya yaitu lulus ujian 

masuk PM.  

Perasaan inferior yang 

menjadikan tokoh Alif menjadi 

superior selanjutnya adalah, ketika 

semua siswa baru PM diharuskan 

mampu berbahasa asing dalam tempo 

empat bulan termasuk Alif. Tugas baru 

ini menjadi tantangan yang berat bagi 

Alif dan teman-temannya. Hal ini 

membuat Alif merasa inferior, seperti 

yang telah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya. Untuk menghadapi 

tantangan ini Alif dan teman-temanya 

setiap hari selesasai sholat Subuh 

selalu dibombardir dengan kosakasata 

baru oleh seorang kakak tingkat 

penggerak bahasa. Untuk meguasai 

bahasa asing  dalam waktu empat 

bulan, proses belajar yang diterapkan 

menggunaka semua indra, mulai dari 

meneriakkan kosakata baru di subuh 

buta, memaksakan diri untuk 

memahami dan memasukkan 

kekalimat, lalu melihat tulisannya dan 



22 
 

terakhir mengikat ilmu baru ini ke 

dalam memory terdalam dengan 

menuliskannya. Dan hal ini dilakukan 

setiap hari. 

Sementara itu mereka juga 

ditugaskan setiap dua kali seminggu 

selesai sholat Subuh untuk membuat 

dua barisan panjang di lapangan dan 

melakukan percakapan dengan suara 

keras sampai serak.  Dan disetiap 

kegiatan para santri banyak yang 

membawa kamus kemana-mana (lihat 

Fuadi, 2013: 132-135). Setelah kerja 

keras yang dilakukan selama ini, 

akhirya Alif mampu berbahasa asing 

dengan fasih dan lancar. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut: 

Sejak hari itu aku semakin fasih 
mengugkapakan diri dengan 
bahasa Arab, tidak lagi 
bercampur-campur bahassa 
Indonesia. Tidak sia-sia aku 
memaksakan diri dan berpura-
pura bisa berbahasa Arab. rasanya 
luar biasa dan kepalaku 
berdendang-dendang. Mungkin 
ini salah satu keajaiban paling 
penting dalam hidupku di PM 
selama ini. Alhamdulillah Ya 

Rabbi.(Fuadi, 2013:136) 
 

Kutipan di atas merupakan 

wujud superior tokoh Alif dalam 

menjawab tantangan, yaitu harus bisa 

berbahasa asing dalam tempo empat 

bulan. Setelah bekerja keras dan 

melatih diri untuk bisa berbahasa asing 

akhirnya Alif mampu mencapai 

tujuannya. 

Bentuk kesuksesan luar biasa 

yang diraih oleh Alif dan kawan-

kawannya adalah, mampu 

mewujudakan impian yang telah 

mereka lukiskan pada awan dalam 

bentuk benua-benua yang akan mereka 

jejaki setelah dari PM. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut: 

Alangkan indah. Senda gurau 
dan do’a kami di bawah menara 
dulu jadi kenyataan. Aku tidak 
putus-putus 
membatin,”Terimaksih Allah, 
Sang Pengabul Harapan dan Sang 
Maha Pendengar Do’a. (Fuadi, 
2013:404) 

Setelah kami mengerahkan 
segala ikhtiar dan menggenapkan 
dengan do’a, Tuhan mengirim 
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benua impian ke pelukan masing- 
masing. Kun fayakun, maka 
semula awan impian, kini hidup 
yang nyata. Kami berenam telah 
berada di lima negara yang 
berbeda. (Fuadi, 2013:405) 

 

Kutipan di atas 

memperlihatkan bukti kesuksesan 

tokoh Alif bersama teman-temanya, 

bagimana mereka mampu menggapai 

mimpi  besar yang telah mereka 

lukiskan. Mimpi yang sempat 

membuat Alif merasa inferior dalam 

menggapainya.  

V. PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil 

pembahasan di atas dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Selama mengenyam 

pendidikan di pondok, tokoh 

Alif banyak menunjukkan 

perasaan inferior terkait dengan 

kenyataan hidup di pondok 

Madani yang harus 

dihadapinya. Terutama yang 

berkaitan dengan aturan podok 

serta tugas dan tantangan yang 

harus diselesaikan tepat waktu. 

Karena, semua kegiatan yang 

dilakukan harus sesuai dengan 

aturan dan disiplin yang 

berlaku.  

2. Wujud superior  yang 

ditunjukkan oleh Alif 

merupakan jawaban atas 

perasaan inferior yang pernah 

ada dalam dirinya, sebab 

perasaan inferior tersebut 

menjadi motivasi penggerak 

bagi Alif menuju superior. 

Bentuk kesuksesan luar biasa 

yang dibangun oleh 

kesuksesan-kesuksesan kecil 

sebelumnya ialah, Alif mampu 

menggapai impian besarnya 

menjelajahi benua Amerika 
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seperti mimpinya ketika masih 

di PM dulu. 

5.2 Saran 

Disarankan bagi setiap 

pembaca, untuk mengambil hikmah 

dari setiap kisah yang sajikan dalam 

novel Negeri 5 Menara ini, khususnya 

yang berkaitan dengan perasaan 

inferior yang mampu mendorong ke 

arah kemajuan atau kesuksesan. 

Karena sesungguhnya perasaan 

inferior merupakan kekuatan luar bisa 

yang dapat menghantarkan manusia 

menjadi pribadi yang lebih baik.  
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