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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 

novel Negeri Lima Menara  karya A. Fuadi yang diterbitkanoleh PT Gramedia Pustaka 

cetakan 2011. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaandan 

metode catat. Keabsahan data diperoleh melalui validitas semantik dan reliabilitas intrarater. 

Dalam hal ini, instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Artinya peneliti 

melakukan pembacaan dan penganalisisan terhadap sumber data secara berulang-ulang 

sampai ditemukan kepastian dan kemantapan. Langkah selanjutnya dikonsultasikan kepada 

expert judgement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Negeri 5 Menara memiliki 

lima dimensi nilai pendidikan yaitu, akhlak, etika, sosial, budaya dan estetika. Nilai 

pendidikan akhlak dalam novel ini memiliki empat varian, yaitu 1) iman kepada Allah, 2) 

iman kepada Kitab Allah, 3) iman kepada Rasul Allah dan 4) iman kepada hari akhir. Nilai 

pendidikan etika memiliki dua belas varian, yaitu 1) memberi nasihat, 2) mengasihi anak, 3) 

berbakti kepada orangtua, 4) bertanggungjawab, 5) rajin, 6) disiplin, 7) menghormati orang 

lain, 8) pantang menyerah, 9) cinta tanah air, 10) menepati janji, 11) ikhlas dan 12) berjiwa 

besar. Nilai pendidikan sosial memiliki empat varian, yaitu 1) bersimpati, 2) berbagi, 3) 

bersahabat, dan 4) kekeluargaan. Nilai pendidikan budaya memiliki Sembilan varian, yaitu 1) 

cinta produk lokal, 2) bangga terhadap bahasa pertiwi, 3) menjaga kesenian daerah, 4) 

merawat rumah adat, 5) menghargai makanan khas, 6) sistem perdagangan, 7) budaya 

pesantren, 8) budaya kampus dan 9) sistem mata pencaharian. Nilai pendidikan estetika 

memiliki tiga varian, yaitu 1) gaya bahasa retoris, terdapat dua varian: asindenton dan 

hiperbola 2) gaya bahasa kiasan, terdapat tujuh varian: simile, metafora, personifikasi, alusi, 

eponim, sinekdoke, dan hipalase. dan, 3) pantun. Adapun unsur-unsur yang digunakan dalam 

novel Negeri 5 Menara sebagai penyampai nilai pendidikan yaitu ada empat hal: 1) tema, 

yang menjadi ide pokok alur penceritaan, 2) latar, yang melandasi keterangan sebagai 

penjelas lakuan cerita, 3) tokoh, yang menghidupkan cerita di dalam novel sehingga jadi 

menarik, dan 4) gaya bahasa, berdasarkan langsung tidaknya makna yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa gaya bahasa retoris dan kiasan. 
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ABSTRACT 

This study aims to reveal the educational values contained in the novel Negeri Lima 

Menara by A. Fuadi published by PT Gramedia Pustaka Cetakan 2011. Data 

collection methods used are the library method and the record method. The validity of 

the data is obtained through semantic validity and intrarater reliability. In this case, 

the instrument used is the researcher itself. This means that researchers read and 

analyze data sources repeatedly until certainty and stability are found. The next step 

is consulted with the expert judgment. The results showed that the novel Negeri 5 

Menara had five dimensions of educational value namely, morality, ethics, social, 

cultural and aesthetic. The value of moral education in this novel has four variants, 

namely 1) faith in God, 2) faith in the Book of God, 3) faith in the Prophet and 4) 

faith in the final day. The value of ethics education has twelve variants, namely 1) 

giving advice, 2) loving children, 3) serving parents, 4) being responsible, 5) diligent, 

6) discipline, 7) respecting others, 8) never giving up, 9) love the homeland, 10) keep 

promises, 11) sincerity and 12) big soul. The value of social education has four 

variants, namely 1) sympathy, 2) sharing, 3) friendship, and 4) kinship. The value of 

cultural education has nine variants, namely 1) love of local products, 2) proud of 

motherland, 3) maintain local arts, 4) take care of traditional houses, 5) appreciate 

typical food, 6) trading systems, 7) pesantren culture, 8 ) campus culture and 9) 

livelihood systems. The value of aesthetic education has three variants, namely 1) 

rhetorical language style, there are two variants: asindenton and hyperbole 2) 

figurative language styles, there are seven variants: simile, metaphor, personification, 

allusion, eponym, synecdoke, and hypalase. and, 3) rhymes. The elements used in the 

novel Negeri 5 Menara as a conveyor of the value of education are four things: 1) the 

theme, which is the main idea of the storyline, 2) the background, which underlies the 

statement as the story's explanation, 3) the character, who revives the story in the 

novel so that it becomes interesting, and 4) the style of language, based directly or 

indirectly the meaning used in this study is the style of rhetorical and figurative 

language. 
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A. PENDAHULUAN 

Novel adalah karya fiksi yang 

dibangun melalui berbagai unsur 

instrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur 

tersebut sengaja dipadukan 

pengarang dan dibuat mirip dengan 

dunia nyata lengkap dengan 

peristiwa-peristiwa di dalamnya, 

sehingga tanpak seperti sungguh ada 

dan terjadi.  

Novel Negeri 5 Menara adalah 

salah satu bentuk sastra yang 

menceritakan sebuah perjalanan 

kehidupan seorang anak rantau dari 

Sumatera yang memutuskan pergi ke 

pulau Jawa untuk menuntut ilmu 

setelah keinginannya untuk masuk 

SMA tidak diizinkan orang tuanya. 

Orang tuanya menginginkan sang 

anak meneruskan sekolah di lembaga 

juga dapat memberikan pendidikan 

agama, seperti pondok pesantren. 

Dengan perasaan berat hati, sang 

anak yang mendapat tawaran 

informasi dari seorang paman, 

memutuskan untuk pergi ke Pondok 

Pesantren Madani berada di pulau 

Jawa sebagai manifestasi 

kekecewaannya karena tidak jadi 

masuk sekolah yang diidamkannya. 

Di pondok pesantren inilah dia 

kemudian memulai petualangan 

serunya yang penuh dengan ibrah. Di 

sanalah sang tokoh utama bertemu 

dengan teman-teman senasib 

seperjuangan dari berbagai penjuru 

Nusantara yang tentunya dengan 

berbagai motif dan karakter berbeda. 

Mereka memiliki impian dengan 

gigih mereka perjuangkan melalui 

kalimat yang terkandung dalam 

mahfudzot, “man jadda wajada, 

siapa yang bersungguh-sungguh akan 

mendapatkan apa yang 

diperjuangkannya”. 

Peneliti menjadikan novel Negeri 

5 Menara karya A. Fuadi sebagai 

objek kajian dalam skripsi karena 

cerita di dalamnya sangat sarat 

dengan nilai pendidikan yang baik 

dan bermanfaat serta mengandung 

motivasi untuk bergerak. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif naratif.  Jenis 

penelitian kualitatif naratif 

merupakan langah kerja yang 

menghasilkan data berupa kata-kata. 

Penelitian kualitatif ini digunakan 

untuk mendapatkan deskripsi tentang 

nilai pendidikan,yang ada pada novel 

negeri 5 menara karya Ahmad Fuadi 

yang dilihat dari kata-kata, kalimat 

serta kehidupan sosial tokoh. Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode kepustakaan, dan 

metode catat. Metode analisis data 

yang digunakan, yaitu membaca, 

mengidentifikasi, mengklasifikasi, 

dan menganalisis data, kemudian 

disimpulkan hasilnya. 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

       Hasil penelitian dan pembahasan 

nilai-nilai pendidikan yang terdapat 

dalam novel Negeri 5 Menara dan 

unsur instrinsik yang digunakan 

sebagai sarana pengungkapan nilai-

nilai pendidikan dalam novel tersebut 
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disajikan dalam bentuk deskripsi 

seperti berikut. 

 

1. Nilai-nilai Pendidiakan 

a. Nilai Pendidikan Akhlak 

1) Iman kepada Allah 

Iman kepada Allah diartikan 

sebagai sebuah keyakinan dalam hati 

seseorang terhadap adanya Allah 

dengan segala sifat-sifat sempurna-

Nya serta tercermin dalam ucapan 

dan tindakannya. Indikator iman 

kepada Allah dapat berupa berdoa, 

bersyukur, berdzikir atau berpasrah 

kepada Allah. Varian iman kepada 

Allah dengan indikator berdoa dalam 

novel Negeri 5 Menara dapat dilihat 

dalam kutipan sebagai berikut. 

“Ya Allah, hamba datang 

mengadu kepada-Mu dengan 

hati rusuh dan berharap. Ujian 
muthola’ah tinggal besok, tapi 

aku belum siap dan belum hapal 

pelajaran. Hamba-Mu ini datang 

meminta kelapangan pikiran dan 

kemudahan untuk mendapat 

ilmu dan bisa menghapal ilmu 

dan lulus ujian dengan baik. 

Sesungguhnya Engkau Maha 

Pendengar terhadap doa hamba 

yang kesulitan. Aminnn.” 

(Fuadi, 2011:197). 

Doa di atas dipanjatkan pada 

jam 2 dini hari setelah solat tahajjud 

oleh tokoh utama dalam novel 

Negeri 5 Menara, Alif Fikri, saat 

akan menghadapi ujian muthola’ah 

keesokan harinya. Alif sangat 

percaya, berdoa pada dini hari 

setelah sholat tahajjud akan 

mempermudah urusannya dalam 

ujian. Hal ini menunjukkan tokoh 

utama yang iman kepada Allah 

dengan sifat Maha Mendengar 

terhadap doa hamba-hambaNya. 

Adapun indicator bersyukur dari nilai 

pendidikan ketuhanan varian iman 

kepada Allah dapat dilihat dalam 

kutipan berikut. 

“Alangkah indah. Senda gurau 

dan doa kami di bawah menara 

dulu menjadi kenyataan. Aku 

tidak pernah putus-putus 

membatin, “Terima kasih Allah, 

Sang Pengabul Harapan dan 

Sang Maha Pendengar Doa.” 

(Fuadi, 2011: 404). 

 

Tokoh „Aku‟ atau Alif Fikri di 

atas merasa bersyukur setelah merasa 

mimpinya telah terwujud. Pada masa 

ia sekolah di Pondok Madani, ia 

sering berkumpul bersama kawan-

kawannya di bawah menara masjid 

untuk berdiskusi dan merajut mimpi-

mimpi mereka. Mereka berdoa agar 

dapat berkumpul kembali di negeri 

impian mereka. Ketika doa tersebut 

terkabul, tidak henti-hentinya Alif 

bersyukur atas kekuasaan Allah yang 

mengabulkan doa-doanya. Hal ini 

menunjukkan bahwa Alif sangat 

yakin bahwa atas kehendak dan 

kuasa Tuhannyalah doanya dapat 

terwujud. Adapun indikator 

berpasrah pada Allah terdapat dalam 

kutipan sebagai berikut. 

“..ya Allah telah aku 

sempurnakan semua usahaku 

dan doaku kepada-Mu. Sekarang 

semuanya aku serahkan kepada-

Mu. Aku tawakal dan ikhlas. 
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Mudahkanlah ujianku besok. 

Amin.” (Fuadi, 2011:199−200). 

 

2) Iman kepada kitab-kitab Allah 

Iman kepada kitab Allah 

diartikan sebagai keyakinan bahwa 

Allah menurunkan kitab-kitab yang 

berisi firman-Nya melalui para Rasul 

untuk dijadikan pedoman manusia 

dalam menjalani kehidupan. 

Indikator beriman kepada kitab Allah 

dapat dilihat dari salah satu kutipan 

berikut. 

“Wejangan kiai Rais terasa 

dekat, “Jangan berharap dunia 

yang berubah, tapi diri kitalah 

yang harus berubah. Ingat anak-

anakku, Allah berfirman, Dia 

tidak akan mengubah nasib 

sebuah kaum, sampai kaum itu 

sendirilah yang melakukan 

perubahan. Klau kalian mau 

sesuatu dan ingin menjadi 

sesuatu, jangan hanya bermimpi 

dan berdoa, tapi berbuatlah, 

berubahlah, lakukan saat ini. 

Sekarang juga!” (Fuadi, 2011: 

253). 

Wejangan tokoh kiai Rais di atas 

mengutip sebuah ayat Al-Quran 

dalam surat Ar Ra‟du ayat ke 11. 

Wejangan ini diberikan kiai Rais 

kepada santri-santrinya di PM pada 

suatu kesempatan. Pengutipan 

sebuah ayat dalam pemberian nasihat 

biasanya bertujuan memperkuat apa 

yang dikatakannya. Dengan 

demikian, ayat Al-Quran dianggap 

sebagai suatu rujukan penting dan 

kuat karena merupakan firman-

firman Allah. Orang yang beriman 

kepada Al-Quran akan 

menjadikannya pedoman hidup 

dalam setiap aspek kehidupan seperti 

yang telah dicontohkan Kiai Rais di 

atas. 

 

3) Iman kepada Rasul Allah 

Iman kepada Rasul Allah berarti 

yakin atau percaya bahwa Rasul 

adalah orang yang diutus Allah untuk 

menyampaikan ajaran kepada 

ummat-Nya. Oleh karena itu ucapan, 

perbuatan dan ketetapannya patut 

dijadikan panutan oleh orang-orang 

yang mengaku beriman padanya. 

Indikator iman kepada Rasul Allah 

dapat dilihat dari salah satu kutipan 

di bawah ini. 

“…Hadits adalah segala sabda 

dan perbuatan Nabi Muhammad 

selama beliau menjadi 

Rasulullah. Karena itu hadits 

dianggap sebagai sumber hukum 

Islam setelah Al-Quran.” (Fuadi, 

2011:274). 

Alif dalam kutipan di atas 

digambarkan sedang menjalani ujian 

salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di PM, yaitu ilmu hadits. Ia 

dan teman-temannya dididik untuk 

memperdalam ilmu hadits sebagai 

sumber hukum Islam yang kedua 

setelah Al-Quran. Hal ini 

menunjukkan bahwa mempelajari 

sumber hukum Islam yang dijadikan 

pedoman hidup berupa perkataan dan 

perbuatan rosul adalah sebagai 

indikator keimanan kepada Rasul 

Allah. 
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4) Iman kepada hari akhir 

Iman kepada hari akhir berarti 

meyakini bahwa ada kehidupan lain 

setelah kehidupan di dunia di mana 

pada hari tersebut semua amal 

manusia akan diperhitungkan dan 

dipertanggungjawabkan. Iman 

kepada hari akhir akan membuat 

manusia lebih berhati-hati terhadap 

perilakunya di dunia.  

“…Bahkan kalau mati dalam 

proses mencari ilmu, dia akan 

diganjar dengan gelar syahid, 

dan berhak mendapat derajat 

premium di akhirat nanti.” 

(Fuadi, 2011:190). 

Kutipan di atas merupakan 

nasihat kiai Rais kepada santri-

santrinya agar selalu belajar dan 

mencari ilmu. Beliau 

mengungkapkan keutamaan mencari 

ilmu yang akan didapat di akhirat 

kelak meskipun prosesnya belum 

selesai dikarenakan ajal lebih dulu 

datang. Hal ini menunjukkan tokoh 

dalam cerita meyakini akan adanya 

kehidupan setelah mati di mana amal 

perbuatan akan diberi ganjaran yang 

setimpal. 

b. Nilai Pendidikan Moral 

1) Memberi nasihat 

Memberi nasihat merupakan 

suatu kegiatan komunikasi di mana 

pelaku yang memberi nasihat 

biasanya memberikan petuah atau 

wejangan yang dianggap baik untuk 

dilaksanakan oleh lawan bicaranya. 

Dalam novel Negeri 5 Menara 

banyak sekali ditemukan varian 

pemberian nasihat yang dapat 

dikatakan sebagai pendidikan moral. 

Salah satu kutipan yang 

mengindikasikan pemberian nasihat 

adalah sebagai berikut. 

“Silakan gunakan liburan kalian 

untuk berjalan, melihat alam dan 

masyarakat di sekitar kalian. Di 

mana pun dan kapan pun, kalian 

adalah murid PM. Sampaikanlah 

kebaikan dan nasihat walau satu 

ayat”, begitu pesan kiai Rais di 

acara melepas libur minggu 

lalu.” (Fuadi, 2011: 219). 

Alif mengingat wejangan kiai 

Rais di atas ketika ia berlibur di 

Bandung dan diminta oleh Atang 

untuk membantunya mengisi suatu 

kegiatan di kampus di sekitar 

rumahnya, kiai Rais biasa 

memberikan nasihat kepada murid-

muridnya ketika mereka akan pulang 

ke rumah dalam rangka liburan 

sekolah. Kiai Rais berharap para 

santrinya mengamalkan ilmu yang 

telah diajarkan di PM di lingkungan 

rumah santrinya masing-masing, 

meskipun hanya sepotong ayat. Alif 

kemudian melaksanakan nasihat 

tersebut dan mengisi suatu acara di 

kampus Universitas Padjajaran 

dengan berpidato bahasa Inggris. 

2) Mengasihi anak 

Setiap orang tua pasti mengasihi 

dan menyayangi anak-anaknya. 

Dalam Novel Negeri 5 Menara, 

digambarkan tokoh Amak yang 

perhatian kepada anak-anaknya 

meskipun dalam keadaan yang 
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sangat sibuk. Seperti dalam kutipan 

berikut ini. 

“…kasih sayang Amak tak 

terperikan kepadaku dan adik-

adik. Walau sibuk mengoreksi 

tugas kelasnya, beliau selalu 

menyediakan waktu; 

membacakan buku, mendengar 

celoteh kami dan menemani 

belajar.” (Fuadi, 2011: 10−11). 

 

3) Berbakti kepada orang tua 

Anak yang baik sudah 

sepatutnya berbakti kepada orang 

tuanya. Berbakti bisa dilakukan 

dengan menuruti perintah orang tua, 

berbuat baik kepada orang tua atau 

mendoakan orang tuanya. Tokoh 

yang menurut pada orang tua dalam 

novel Negeri 5 Menara digambarkan 

dalam kutipan berikut ini. 

“…Selama ini aku anak penurut. 

Surga di bawah telapak kaki ibu, 

begitu kata guru madrasah 

mengingatkan keutamaan 

Ibu…” (Fuadi, 2011: 11). 

  Alif sebagai tokoh “aku” di 

atas selalu menuruti kemauan orang 

tuanya. Ketika ia memiliki cita-cita 

yang berbeda dengan kemauan orang 

tuanya, ia berusaha berontak dan 

mempertahankan keinginannya. 

Meskipun begitu, pada akhirnya Alif 

menurut meskipun dengan terpaksa. 

Namun apa yang dilakukannya 

kemudian disyukurinya. Ia merasa 

senang telah menuruti kemauan 

ibunya karena hasilnya berbuah 

manis. 

4) Bertanggung jawab 

 Bertanggung jawab berarti 

bersedia menerima konsekuensi dari 

perbuatan yang telah diperbuat atau 

dari apa yang telah dipercayakan 

untuk dilaksanakan. Perilaku 

bertanggung jawab digambarkan 

oleh tokoh utama seperti dalam 

kutipan berikut. 

“…Tapi aku berpikir, tidak adil 

kalau mereka menjalankan 

bagian dari hukuman yang aku 

terima. Kesalahan pribadi harus 

dibayar sendiri-sendiri…“ 

(Fuadi, 2011: 81). 

Alif menerima hukuman 

bersama kawan-kawannya karena 

terlambat berangkat ke masjid. Ia dan 

kawan-kawannya dihukum untuk 

memata-matai pelanggaran yang 

terjadi di PM dan melaporkannya ke 

bagian berwenang. Akan tetapi, 

ketika hampir sampai pada batas 

waktu yang ditentukan, ia belum juga 

menemukan pelanggaran yang 

dilakukan santri-santri lain. Kawan-

kawannya menawarkan diri untuk 

membantu, namun Alif menolak 

karena merasa harus bertanggung 

jawab atas kesalahannya sendiri. 

5) Rajin 

Rajin berarti melakukan suatu 

kegiatan dengan sungguh-sungguh 

dan terus menerus. Rajin bisa dalam 

hal belajar maupun bekerja. Rajin 

belajar dalam novel Negeri 5 Menara 

digambarkan oleh sosok Baso seperti 

dalam kutipan berikut ini. 
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“Kalau setiap orang punya waktu 

terbaiknya dalam hidup, masa ujian 

ini adalah waktu terbaik dalam 

hidup Baso. Darahnya seperti lebih 

menggelegak, semangat hidupnya 

bertambah berkali lipat. Waktu 

belajarnya yang biasa berjamjam, 

sekarang semakin menjadi-jadi. 

Dia begitu menikmati hanya 

disuruh belajar. Dasar kutu buku!” 

(Fuadi, 2011: 193). 

 

6) Disiplin 

Disiplin dapat diartikan ketaatan 

(loyalitas) kepada suatu peraturan 

baik yang berlaku di suatu tempat 

maupun yang dibuat sendiri. Disiplin 

dalam novel Negeri 5 Menara 

digambarkan seperti dalam kutipan 

berikut. 

“Baso adalah anak paling rajin di 

antara kami dan paling bersegera 

kalau disuruh ke mesjid. Sejak 

mendeklarasikan niat untuk 

menghapal lebih dari enam ribu 

ayat al-Quran di luar kepala, dia 

begitu disiplin menyediakan waktu 

untuk membaca buku favoritnya: 

Al-Quran butut yang dibawa dari 

kampungnya sendiri…” (Fuadi, 

2011: 92). 

 

Baso dalam kutipan di atas 

digambarkan sebagai sosok yang 

selalu membaca dan menghafal Al-

Quran setiap kali ada kesempatan. Ia 

sangat serius dan konsisten terhadap 

apa yang ingin didalaminya. Ia ingin 

memahami dan mendalami Al-Quran 

di luar kepalanya dan 

mempersembahkan hafalan Al-Quran 

tersebut kepada orangtuanya yang 

telah meninggal. Ia percaya, 

hafalannya tersebut dapat menjadi 

jubah kemuliaan untuk orang tuanya 

di akhirat kelak. 

7) Menghormati orang lain 

Menghormati orang lain berarti 

melakukan suatu perbuatan yang 

menandakan penghargaan, rasa 

khidmat atau takzim. Penghormatan 

biasa diberikan kepada orang yang 

dianggap memiliki kedudukan lebih 

tinggi atau pemimpin dan kepada 

orang yang lebih tua atau dituakan. 

Menghormati orang lain dalam novel 

Negeri 5 Menara ditunjukkan oleh 

kutipan berikut ini. 

“Demi menghormati sang ketua 

kelas dan ketua kamar yang 

paling berumur, kami terpaksa 

mengekor langkahnya…” 

(Fuadi, 2011: 93). 

 

8) Pantang menyerah 

Pantang menyerah berarti 

bertekad kuat dan bermotivasi tinggi 

untuk menggapai suatu tujuan 

meskipun rintangan dan cobaan 

menerpa. Pantang menyerah 

digambarkan seperti dalam kutipan 

berikut. 

“…Said sudah sulit ditolong dari 

cengkeraman kantuk, tapi dia 

tidak mau menyerah. Setiap 
buku yang dipegangnya jatuh ke 

lantai karena tertidur, dia 

kembali memungutnya dan 

melanjutkan membaca. 

Sementara Atang dan Dulmajid 

tanpak masih cukup kuat 

melawan kantuk. Aku juga tidak 

mau kalah. Walau mata berat, 

aku ingin menjalankan tekad 

yang sudah aku tulis di buku. 

Aku akan bekerja keras habis-
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habisan dulu.” (Fuadi, 2011: 

199). 

 

Alif dan kawan-kawannya 

semangat belajar pada malam hari 

untuk mendalami materi yang akan 

diujikan keesokan harinya. Iklim di 

Pondok Madani memang diciptakan 

dengan suasana belajar yang kental 

dan memancing semangat meskipun 

di malam hari. 

9) Cinta tanah air 

Cinta tanah air berarti bangga 

dan cinta serta siap membela Negara 

Indonesia sebagai tanah air terhadap 

berbagai aspek yang dapat 

memudarkan kejayaannya. Cinta 

tanah air dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti membeli 

produk-produk dalam negeri, belajar 

dan bekerja keras demi kemakmuran 

bangsa, atau bahkan sekedar 

mendukung atau menyemangati 

delegasi Indonesia dalam berbagai 

perlombaan tingkat internasional. 

Cinta tanah air dengan mendukung 

dan menyemangati delegasi 

Indonesia dalam perlombaan tingkat 

internasional digambarkan seperti 

dalam kutipan berikut. 

“Saudara-saudara setanah air, 

marilah bersama kita doakan tim 

kita bisa memenangkan partai 

keempat ini dan masuk final…” 

Penyiar Sambas dengan suara 

yang menenangkan sanubari, 

menghimbau kami semua…” 

(Fuadi, 2011:184−185). 

 

Penyiar di atas menghimbau 

kepada para penonton agar 

mendoakan para pebulutangkis 

perwakilan Indonesia agar menang 

saat bertarung melawan 

pebulutangkis asal Malaysia. Siaran 

tersebut ditonton oleh sebagian besar 

santri Pondok Madani pada suatu 

kesempatan melalui layar televisi 

kecil di aula. Dengan kompak 

mereka menyemangati dan 

menyoraki para pemain meskipun 

sadar bahwa sorakan mereka tidak 

terdengar hingga stadion tempat para 

pemain bertanding. Hal ini 

digambarkan sperti kutipan berikut 

ini. 

“…Jalan lebar semakin terbuka 

ke final. Aula bergemuruh oleh 

sorak sorai kami. Koor 

“Indonesia… Indonesia…. 

Indonesia…” membahana.” 

(Fuadi, 2011: 184). 

10) Menepati janji 

Menepati janji berarti 

melaksanakan apa yang telah 

diikrarkan untuk dilakukan, baik 

kepada orang lain maupun kepada 

diri sendiri. Menepati janji dalam 

novel Negeri 5 Menara dapat dilihat 

seperti dalam kutipan berikut. 

“Besoknya Atang mengajak 

kami keliling Bandung naik 

angkot. Sesuai janji, Atang yang 

membayari angkot…” (Fuadi, 

2011: 221). 

 

11) Ikhlas 

Ikhlas berarti melaksanakan 

suatu perbuatan dengan setulus hati 

tanpa mengharapkan imbalan 

apapun. Ikhlas yang disampaikan 
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pengarang dalam novel Negeri 5 

Menara mencakup ikhlas mengabdi, 

ikhlas memimpin dan ikhlas dalam 

berniat. Ikhlas mengabdi diceritakan 

dalam kutipan berikut. 

“Jiwa keikhlasan dipertontonkan 

setiap hari di PM. Guru-guru 

kami yang tercinta dan hebat-

hebat sama kali tidak menerima 

gaji untuk mengajar. Mereka 

semua tinggal di dalam PM dan 

diberi fasilitas hidup yang 

cukup, tapi tidak ada gaji. 

Dengan tidak adanya ekspektasi 

gaji dari semenjak awal, niat 

mereka menjadi khalis. 

Mengajar hanya karena ibadah, 

karena perintah Tuhan. Titik.” 

(Fuadi, 2011: 296−297). 

 

Ikhlas memimpin digambarkan 

oleh tokoh Sa‟id yang selalu 

dipercaya untuk menjadi pemimpin 

atau ketua di kelompoknya seperti 

dalam kutipan berikut ini. 

“…Sebuah pekerjaan yang sibuk 

dan memakan waktu. Tidak 

heran kadang-kadang kepala 

asrama terlalu sibuk 

mendedikasikan waktu dan 

pikirannya buat anggota dan 

ketinggalan belajar. Di sinilah 

keikhlasan dan kepemimpinan 

digandengkan untuk membuat 

diri kami menjadi seorang 

pemimpin.“ (Fuadi, 2011: 298). 

 

12) Berjiwa besar 

Berjiwa besar berarti sikap mau 

menerima dengan lapang dada apa 

yang dihadapi meskipun itu adalah 

sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Sikap berjiwa besar terdapat dalam 

kutipan sebagai berikut. 

“…Sebagai kawan, aku senang 

kawanku melihat mimpinya jadi 

kenyataan…” (Fuadi, 2011: 

311). 

 

Alif mendapat kabar dari teman 

dekatnya di MTs yang juga 

merupakan saingan terberatnya 

bahwa ia telah berhasil masuk ITB, 

kampus yang sama-sama mereka 

idamkan dahulu. Namun 

kenyataanya Alif tidak dapat 

mencapai apa yang diimpikannya 

karena jalan yang ditempuh mereka 

juga berbeda. Meskipun demikian, 

Alif tetap bersyukur dan ikut senang 

terhadap keberhasilan kawannya 

karena berhasil masuk perguruan 

tinggi impian. 

c. Nilai Pendidikan Sosial 

1) Bersimpati 

Bersimpati berarti meiliki rasa 

keikutsertaan merasakan perasaan 

orang lain baik rasa senang maupun 

sedih. Bersimpati ditunjukkan dalam 

kutipan sebagai berikut. 

“Kami mendekat dan merangkul 

bahunya. Dalam hati aku 

berjanji akan membantunya 

sekuat mungkin. Baso 

menangguk-angguk berterima 

kasih sambil meniup-niup 

hidungnya yang tersumbat duka. 

Tiba-tiba hidungku juga ikut 

berair seperti orang pilek.” 

(Fuadi, 2011:363). 
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Cerita di atas Baso sedang sedih 

setelah bercerita bahwa neneknya, 

satu-satunya keluarga yang ia miliki, 

sedang sakit di kampung 

halamannya. Mereka tidak memiliki 

keluarga lagi yang dapat mengurus 

neneknya. Tetangganya yang berbaik 

hatilah yang bersedia mengurus 

neneknya. Baso pun bercerita bahwa 

ia jauh-jauh di sekolahkan di Pondok 

Madani atas kebaikan tetangganya 

tersebut. Kini ia merasa tidak dapat 

lagi meneruskan sekolahnya dengan 

tenang. Ia sudah  merasa tidak enak 

pada kebaikan tetangganya dan ingin 

menemani neneknya yang sedang 

sakit. Alif dan kawan-kawan 

dekatnya baru mengetahui cerita 

tersebut setelah sekian lama 

berteman. Kawannya ternyata 

menyimpan duka yang sedih. Alif 

dan kawan-kawannya turut 

merasakan kesedihan tersebut. 

2) Berbagi 

Berbagi berarti membagi sesuatu 

yang dimiliki untuk dirasakan 

bersama. Biasanya yang dibagi 

berupa suatu yang positif agar orang 

lain ikut merasa senang dengan apa 

yang kita punya. Berbagi dalam 

novel Negeri 5Menara digambarkan 

dalam kutipan berikut ini. 

“Teman sekamarku berteriak 

girang, dan mereka segera 

merubung dengan piring kosong 

terulur ke arahku. Satu potong 

rendang buat satu orang. Sudah 

tradisi kami, siapa pun yang 

menerima rezeki paket dari rumah, 

maka dia harus berbagi dengan 

kami semua sebagai lauk tambahan 

di dapur umum nanti. Semua rasa 

sama rata, seperti gaya sosialis.” 

(Fuadi, 2011: 270). 

 

Alif yang baru mendapat 

kiriman rendang dari orang tuanya di 

Sumatera Barat, membagikan 

rendang tersebut kepada teman 

sekamarnya yang berjumlah tiga 

puluh orang. Ia ingin teman-

temannya ikut merasakan sedikit 

kebahagiaan yang dia dapat hari itu. 

3) Bersahabat 

Bersahabat merupakan suatu 

sikap terbuka yang membuat 

seseorang merasakan kesan 

persahabatan dari perilaku yang 

ditimbulkan. Sikap bersahabat dalam 

novel Negeri 5 Menara dapat dilihat 

dalam kutipan berikut ini: 

“Said dengan senyum lebar 

khasnya menyambut kami dengan 

tangan terbuka lebar. Tangan tiang 

betonnya memeluk kami. Kawanku 

yang satu ini memang selalu bisa 

menunjukkan ekspresi 

persahabatan yang kental.” 

(Fuadi,2011: 223). 

4) Kekeluargaan 

Kekeluargaan mencerminkan 

adanya suatu kebersamaan, dengan 

prinsip gotongroyong, saling 

melengkapi dan saling berbagi. 

Kekeluargaan dalam novel Negeri 5 

menara terlihat dalam kutipan 

berikut ini. 

“…Setelah kerja bakti menyapu 

dan mengepel kamar bersama, Said 

mengeluarkan kopi dan plastik 

biskuitnya sambil bereriak, 

“Kayaknya enak kalau minum kopi 
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bersama sambil makan biskuit. Ada 

yang mau bergabung?” tawarannya 

disambut riuh dan seisi kamar 

duduk melingkar di tengah kamar 

yang baru dipel. Aku menyumbang 

gula. Sedangkan Kurdi bergerak 

sigap mengambil air panas dengan 

sebuah ember yang biasa dia pakai 

untuk mencuci baju. Tidak ada 

yang protes untuk masalah ember 

ini. Tujuannya praktis saja, supaya 

seduhan kopi cukup untuk 30 

orang. Kurdi menuang satu plastik 

kopi dan gula ke ember berisi air 

panas dan mengaduknya dengan 

penggaris. Setelah mencicipi 

sesendok adukannya dan berteriak, 

“Manisnya pas, tapi akan lebih 

enak kalau dicampur susu. Ada 

yang punya?” Tanya Kurdi. 

Misbah, kawanku dari Kalimanntan 

membuka lemarinya dan 

mengeluarkan sekaleng susu kental 

manis Cap Nona. Kurdi 

menuangkan susu kental manis ini 

sebagai sentuhan terakhir untuk 

sajian kopinya. “Silakan akhi, siap 

dinikmati,” katanyapuas sambil 

meletakkan ember kopi yang 

mengepul-ngepul ini di tengah 

kamar, tepat di tengah kami yang 

duduk melingkar.” (Fuadi, 2011: 

27−273). 

 

d. Nilai Pendidikan Budaya 

1) Cinta akan produk lokal 

Setiap provinsi di Indonesia 

memiliki pakaian khas daerah 

masing-masing, pakaiaan merupakan 

sebagian dari produk budaya. Dalam 

novel Negeri 5 Menara digambarkan 

pakaian khas yang biasa dipakai 

perempuan di Sumatera Barat seperti 

dalam kutipan berikut ini. 

“….kalau keluar rumah selalu 

mengenakan baju kurung yang 

dipadu dengan kain atau rok 

panjang. Tidak pernah celana 

panjang. Kepalanya selalu ditutup 

songkok dan di lehernya tergantung 

selendang…” (Fuadi, 2011:6). 

 

2) Bangga terhadap bahasa pertiwi 

Sebagaimana halnya pakaian, 

bahasa juga merupakan produk 

budaya di mana setiap daerah banyak 

menggunakan bahasa yang berbeda 

dari daerah lain. Dalam novel Negeri 

5 Menara banyak sekali ditemukan 

penggunaan bahasa yang beragam 

yaitu antara lain: bahasa Indonesia 

sebagai bahasa naratif penulis, 

bahasa Minang sebagai bahasa Ibu 

tokoh utama sekaligus pengarang, 

bahasa Arab dan bahasa Inggris 

sebagai bahasa yang diwajibkan di 

Pondok Madani, serta bahasa lain 

dari tokoh tambahan dalam novel ini 

yang berasal dari berbagai penjuru 

nusantara. Penggunaan bahasa 

Minang dapat dilihat dalam kutipan 

berikut. 

“Pak Etek Muncak dan kenek 

bersamaan berseru, “Alah kanai 

lo baliak. Kita kena lagi!”. “ 

(Fuadi, 2011: 21). 

 

3) Menjaga kesenian daerah 

Kesenian daerah dari 

Minangkabau yang disampaikan 

dalam novel Negeri 5 Menara berupa 

kerajinan tangan dan kesenian musik. 

Kerajinan tangan berupa kain tenun 

Pandai Sikek dari Sumatera Barat 

disinggung dalam kutipan berikut ini. 
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“…Dia saudagar kain yang selalu 

bolak-balik Pasar Tanah Abang dan 

Pasar Ateh Bukttinggi. Dia 

membawa hasil tenunan Pandai 

Sikek ke Jakarta dan pulang 

kembali dengan memborong baju 

murah untuk dijual di Bukittinggi. 

Dia tipe orang yang senang maota, 

ngobrol ngalor ngidul…” (Fuadi, 

2011:19) 

 

Adapun kesenian musik yang ada di 

Sumatera Barat ada dalam kutipan 

berikut ini. 

“Randai sebetulnya sebuah 

budaya Minang berupa seni 

bercerita yang dicampur 

dengan dendangan lagu, tari 

dan silat Minangkabau. Dan 

Raymon adalah sedikit dari 

generasi muda yang masih 

tegila-gila menonton budaya 

randai yang semakin sepi 

penggemar. Raymon malah 

bangga aku panggil dia 

dengan julukan Randai seperti 

hobinya.” (Fuadi, 2011:99). 

4) Merawat rumah adat 

Rumah merupakan bagian dari 

kebudayaan. Suatu budaya memiliki 

keunikan tersendiri dalam 

membangun tempat tinggal sehingga 

menciptakan adanya rumah-rumah 

yang khas dan berbeda dari budaya 

lain. Indonesia sendiri memiliki 

rumah adat yang berbeda di setiap 

provinsinya. Seperti yang 

digambarkan pengarang dalam 

kutipan berikut ini ketika sang tokoh 

utama sedang melakukan perjalanan 

dari Sumatera ke Jawa Timur dengan 

menggunakan bus. 

“Aku menyaksikan mulai dari 

rumah gadang, rumah panggung 

Palembang, rumah atap rumbia, 

rumah bata, rumah joglo, sampai 

rumah kardus. Atapnya pun 

berbagai rupa dari ijuk, seng, 

genteng, plastik sampai tidak 

beratap.” (Fuadi,2011:24). 

 

5) Menghargai makanan khas 

Setiap daerah memiliki makanan 

khasnya masing-masing. Oleh karena 

itu, terkadang makanan diidentikkan 

dengan daerah dari mana dia berasal 

seperti pempek dari Palembang, Bika 

dari Ambon dan sebagainya. Dalam 

novel negeri 5 Menara disebutkan 

beberapa makanan khas dari 

beberapa daerah, salah satunya 

adalah dalam kutipan berikut ini. 

“Amak bikinkan randang 

kariang jo kantang. Sudah 

dua hari dipanaskan, 

semoga cukup kering dan 

menghitam, seperti selera 

ananda.” (Fuadi, 2011:271). 

 

6) Sistem perdagangan 

Budaya tidak hanya menyangkut 

hal-hal materil seperti rumah adat, 

pakaian dan makanan saja. Budaya 

juga menyangkut hal yang non 

materiil seperti cara bertani, 

berdagang dan sebagainya. Sistem 

perdagangan khususnya dalam hal 

jual beli sapi yang berasal dari 

Minangkabau tertulis dalam kutipan 

berikut. 

“Budaya marosok. Meraba di 

bawah sarung, tawar-menawar 

harga dengan memakai isyarat 

tangan.” “Kenapa harus memakai 

isyarat, Yah?” “Peninggalan turun-
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temurun nenek moyang kita kalau 

berjualan ternak. Harga dan 

tawaran hanya untuk diketahui 

pembeli dan penjual.” (Fuadi, 

2011: 91). 

 

7) Budaya pesantren 

Sebagai suatu kelompok 

homogen yang berkumpul di suatu 

tempat, pondok pesantren 

menciptakan suatu budaya yang 

khas. Salah budaya yang terbentuk 

adalah dalam hal perayaan liburan 

yang sering diisi dengan pulang 

kampung oleh sebagain santri dan 

sebagian yang lain tinggal di asrama, 

seperti dalam kutipan berikut. 

“Di PM selalu ada dua golongan 

dalam merayakan liburan. 

Golongan pertama adalah golongan 

yang beruntung. Mereka mengepak 

tas dan pulang ke rumah masing-

masing, naik kendaraan umum atau 

dijemput oleh orang tua mereka. Ini 

adalah golongan mayoritas. 

Golongan kedua adalah yang tidak 

pergi ke mana-mana dan tetap 

tinggal di PM selama liburan.” 

(Fuadi, 2011:213). 

 

8) Budaya kampus 

Sebagaimana halnya lembaga 

pendidikan pondok pesantren, 

lembaga pendidikan kampus atau 

perguruan tinggi juga menciptakan 

budaya yang khas. Salah satu budaya 

yang terbentuk dan terdapat di 

kampus yaitu kentalnya suasana 

diskusi kelompok di setiap sudut 

kampus. Budaya diskusi 

digambarkan dalam kutipan berikut 

saat tokoh utama berkunjung ke 

salah satu kampus dekat rumah 

sahabatnya. 

“Sedangkan di Masjid Salman, 

anak-anak muda dengan jaket lusuh 

bertuliskan nama jurusan kuliah 

berkumpul di dalam masjid dan 

pelatarannya. Membentuk 

kelompok-kelompok yang sibuk 

berdiskusi. Mereka memegang 

buku, Al-Quran dan catatan. 

Diskusinya semangat sekali.” 

(Fuadi, 2011: 221). 

9) Sistem mata pencaharian 

Budaya non materiil lain yang 

disebutkan dalam novel Negeri 5 

Menara adalah budaya sistem mata 

pencaharian tambak garam di 

Madura. Prosedurnya digambarkan 

dalam kutipan sebagai berikut. 

“Sebelum diisi air laut, tambak 

garam harus kering dan tanahnya 

padat. Ini saja butuh waktu 

minimal 10 hari, tergantung 

teriknya matahari. Setelah 

seminggu kami baru bisa memanen 

garam di tambak yang telah 

mongering. Sebuah kehidupan 

yang berat,” katanya.” (Fuadi, 

2011: 243). 

 

e. Nilai Pendidikan Estetika 

Nilai pendidikan estetika dalam 

novel Negeri 5 Menara disampaikan 

melalui penggunaan gaya bahasa, 

pantun, dan pesan keindahan. 

Penggunaan gaya bahasa menurut 

langsung dan tidaknya makna terbagi 

ke dalam dua jenis yaitu gaya bahasa 

retoris dan gaya bahasa kiasan. 

1. Gaya bahasa retoris 

Gaya bahasa retoris merupakan 

gaya bahasa yang semata-mata 
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merupakan penyimpangan satu atau 

beberapa kata dari konstruksi biasa 

untuk mencapai efek tertentu. Gaya 

bahasa retoris yang terdapat dalam 

novel Negeri 5 Menara meliputi 

asindenton dan hiperbol. Asindenton 

terdapat dalam kutipan berikut. 

“Siapa tahu, senda gurau kami di 

bawah menara, mencoba melukis 

langit dengan imajinasi kami untuk 

menjelajah dunia dan mencicipi 

khazanah ilmu, akan didengar dan 

dengan ajaib diperlakukan Allah 

kelak.” (Fuadi, 2011:211). 
 

Adapun hiperbol terdapat dalam 

kutipan berikut ini. 

“Kali ini lapangan seperti akan 

meledak oleh yel-yel anak lama 

yang heboh.” (Fuadi, 2011:280). 

 

2. Gaya bahasa kiasan 

Gaya bahasa kiasan merupakan 

penggunaan satu atau beberapa kata 

yang menyimpang jauh dari makna 

asalnya. Gaya bahasa kiasan yang 

digunakan dalam novel Negeri 5 

Menara mencakup persamaan atau 

simile, metafora, personifikasi, alusi, 

eponim, sinekdoke, dan hipalase. 

Persamaan atau simile terlihat 

dalam kutipan berikut ini. 

“…Aku merasa kami semua 

baru sadar betapa sakitnya 

kehilangan teman. Kami bagai 

rahang yang kehilangan sebuah 

gigi geraham.” (Fuadi, 

2011:368). 

 

Penggunaan metafora dalam 

novel Negeri 5 Menara terlihat 

seperti dalam kutipan berikut ini. 

“Wah, si punguk bisa juga 

bertemu sang bulan,” kata Atang 

tergelak sambil melirik ke arah 

raja yang pura-pura lengah.” 

(Fuadi, 2011: 263). 

 

Personifikasi dapat dilihat 

seperti dalam kutipan berikut. 

“Tapi surat ketiga ini kembali 

meggoyang perasaanku. Kali ini 

Randi tidak hanya menulis 

surat.”(Fuadi, 2011:204). 

 

Alusi adalah semacam acuan 

yang berusaha menyugestikan 

kesamaan antara  orang, tempat atau 

peristiwa. Alusi terdapat dalam 

kutipan berikut ini. 

“Aku tidak boleh terlambat lagi. 

Aku kapok jadi jasus. Aku jera 

menjadi drakula….”(Fuadi, 

2011: 103). 

Eponim adalah suatu gaya di 

mana seseorang yang namanya 

begitu sering dihubungkan dengan 

sifat tertentu, sehingga nama itu 

dipakai untuk menyatakan sifat itu. 

(Keraf, 2009: 141) Eponim 

digunakan dalam kutipan berikut ini. 

” Aku tidak boleh terlambat lagi. 

Aku kapok jadi jasus. Aku jera 

menjadi drakula. Tyson pasti 

telah siap menyergap lagi.” 

(Fuadi, 2011: 103). 

 

Sinekdoke adalah semacam 

bahasa figuratif yang 
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mempergunakan sebagian dari 

sesuatu hal untuk menyatakan 

keseluruhan (pars pro toto) atau 

mempergunakan keseluruhan untuk 

menyatakan sebagian (totum pro 

parte). (Keraf, 2009: 142). Sinekdoke 

seperti yang terdapat dalam kutipan 

berikut ini. 

”Ini rencana saya. Taufan 

bertugas mengambil foto 

Presiden begitu menginjakkan 

kaki di PM.…” (Fuadi, 2011: 

333). 

 

Hipatalase adalah semacam 

gaya bahasa di mana sebuah kata 

tertentu dipergunakan untuk 

menerangkan sebuah kata, yang 

seharusnya dikenakan pada sebuah 

kata yang lain. Hipatalase terdapat 

dalam kutipan berikut. 

“Di puncak gedung asrama, 

dikelilingi oleh gantungan 

cucian, aku berdiri sebatang 

kara menatap langit yang 

rusuh….” (Fuadi, 2011: 311). 

 

3. Pantun 

Pantun merupakan salah satu 

jenis puisi lama yang sangat luas 

dikenal dalam bahasa-bahasa 

Nusantara. Semua bentuk pantun 

terdiri atas dua bagian, sampiran dan 

isi. Sampiran adalah dua baris 

pertama. Dua baris terakhir 

merupakan isi, yang merupakan 

tujuan dari pantun tersebut. Pantun 

yang terdapat dalam novel Negeri 5 

Menara hanya ada satu, yaitu.  

“Pepatah andalan kiai Rais yang 

selalu mengundang geerr dan terus 

muncul di setiap acara syukuran 

habis ujian dan menjelang libur 

adalah, “Dulu menjual mengkudu 

sekarang menjual durian, dulu tidak 

laku sekarang jadi rebutan. Dengan 

bertambahnya ilmu kalian di sini, 

kalian akan semakin dibutuhkan di 

masyarakat.” Secara sosial pantun 

memiliki fungsi pergaulan yang kuat, 

bahkan hingga sekarang. 

2. Unsur Intrinsik 

a. Tema 

Tema yang digunakan dalam 

novel Negeri 5 Menara mencakup 

tema utama dan tema tambahan. 

Tema utama dalam novel ini adalah 

pendidikan, sedangkan tema 

tambahannya adalah: persahabatan, 

kebulatan tekad, kesungguhan, 

kedisiplinan, dan keikhlasan. 

1) Persahabatan 

Bersahabat merupakan suatu 

sikap terbuka yang membuat 

seseorang merasakan kesan 

persahabatan dari perilaku yang 

ditimbulkan. Sikap bersahabat dalam 

novel Negeri 5 Menara dapat dilihat 

dalam kutipan berikut ini. 

“Said dengan senyum lebar 

khasnya menyambut kami 

dengan tangan terbuka lebar. 

Tangan tiang betonnya memeluk 

kami. Kawanku yang satu ini 

memang selalu bisa 

menunjukkan ekspresi 

persahabatan yang kental.” 

(Fuadi, 2011: 223). 

 

2) Kebulatan tekad 
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Kebulatan tekad dapat berarti 

bertekad kuat dan bermotivasi tinggi 

untuk menggapai suatu tujuan 

meskipun aral dan cobaan datang 

menerpa. Pantang menyerah 

digambarkan seperti dalam kutipan 

berikut. 

“…Said sudah sulit ditolong dari 

cengkeraman kantuk, tapi dia 

tidak mau menyerah. Setiap 

buku yang dipegangnya jatuh ke 

lantai karena tertidur, dia 

kembali memungutnya dan 

melanjutkan membaca. 

Sementara Atang dan Dulmajid 

tampak masih cukup kuat 

melawan kantuk. Aku juga tidak 

mau kalah. Walau mata berat, 

aku ingin menjalankan tekad 

yang sudah aku tulis di buku. 

Aku akan bekerja keras habis-

habisan dulu.” (Fuadi, 2011: 

199). 

 

Alif Fikri dan kawan-kawannya 

semangat belajar pada malam hari 

untuk mendalami materi yang akan 

diujikan keesokan harinya. Iklim di 

Pondok Madani memang diciptakan 

dengan suasana belajar yang kental 

dan memancing semangat meskipun 

di malam hari. 

3) Kesungguhan 

Kesungguhan dapat berarti 

melakukan suatu kegiatan dengan 

serius mengejar apa saja yang 

diharapkan dan terus menerus sampai 

tercapai apa yang diharapkan 

tersebut. Kesungguhan harus 

terwujud dalam sagala hal bentuk 

cita-cita belajar maupun bekerja. 

Kesungguhan belajar dalam novel 

Negeri 5 Menara digambarkan oleh 

sosok Baso seperti dalam kutipan 

berikut ini. 

“Kalau setiap orang punya 

waktu terbaiknya dalam hidup, 

masa ujian ini adalah waktu 

terbaik dalam hidup Baso. 

Darahnya seperti lebih 

menggelegak, semangat 

hidupnya bertambah berkali 

lipat. Waktu belajarnya yang 

biasa berjam-jam, sekarang 

semakin menjadi-jadi. Dia 

begitu menikmati hanya disuruh 

belajar. Dasar kutu buku!” 

(Fuadi, 2011: 193). 

 

4) Kedisiplinan 

Disiplin dapat diartikan ketaatan 

(loyalitas) dalam melakukan sesuatu 

sepenuh hati bersandarkan kepada 

suatu peraturan baik yang berlaku di 

suatu tempat maupun yang dibuat 

oleh diri sendiri. Disiplin dalam 

novel Negeri 5 Menara digambarkan 

seperti dalam kutipan berikut. 

“Baso adalah anak paling rajin 

di antara kami dan paling 

bersegera kalau disuruh ke 

masjid. Sejak mendeklarasikan 

niat untuk menghafal lebih dari 
enam ribu ayat al-Quran di luar 

kepala, dia begitu disiplin 

menyediakan waktu untuk 

membaca buku favoritnya: Al-

Quran butut yang dibawa dari 

kampungnya sendiri…” (Fuadi, 

2011: 92). 

 

Baso dalam kutipan di atas 

digambarkan sebagai sosok yang 
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selalu membaca dan menghafal Al-

Quran setiapkali ada kesempatan, Ia 

percaya, hafalannya tersebut dapat 

menjadi jubah kemuliaan untuk 

orang tuanya di akhirat kelak. 

5) Keikhlasan 

Ikhlas secara etimologi berarti 

bersih dan secara terminology adalah 

melaksanakan suatu perbuatan 

dengan setulus hati tanpa 

mengharapkan imbalan apapun. 

Ikhlas mengabdi diceritakan dalam 

kutipan berikut. 

“Jiwa keikhlasan dipertontonkan 

setiap hari di PM. Guru-guru 

kami yang tercinta dan hebat-

hebat sama kali tidak menerima 

gaji untuk mengajar. Mereka 

semua tinggal di dalam PM dan 

diberi fasilitas hidup yang 

cukup, tapi tidak ada gaji. 

Dengan tidak adanya ekspektasi 

gaji dari semenjak awal, niat 

mereka menjadi khalis. 

Mengajar hanya karena ibadah, 

karena perintah Tuhan. Titik.” 

(Fuadi, 2011: 296−297). 

 

Ikhlas memimpin digambarkan 

oleh tokoh Sa‟id yang selalu 

dipercaya untuk menjadi pemimpin 

atau ketua di kelompoknya seperti 

dalam kutipan berikut ini. 

“…Sebuah pekerjaan yang sibuk 

dan memakan waktu. Tidak 

heran kadang-kadang kepala 

asrama terlalu sibuk 

mendedikasikan waktu dan 

pikirannya buat anggota dan 

ketinggalan belajar. Di sinilah 

keikhlasan dan kepemimpinan 

digandengkan untuk membuat 

diri kami menjadi seorang 

pemimpin.“ (Fuadi, 2011: 298). 

b. Latar 

Latar dalam novel Negeri 5 

Menara terdiri dari latar tempat dan 

latar waktu. Latar tempat yang 

digunakan adalah Pondok Madani, 

Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. 

Sedangkan latar waktu yang 

digunakan adalah tahun 2003, saat di 

mana tokoh utama mengingat 

pengalaman masa lalunya saat 

sekolah di pondok Madani selepas 

lulus MTs (setingkat SMP). 

c. Tokoh 

Tokoh yang digunakan sebagai 

penyampai nilai pendidikan dalam 

novel Negeri 5 Menara adalah 

hampir semua tokoh, mencakup 

tokoh utama (sentral) yaitu Alif Fikri 

dan shahibul menara (Dulmajid, 

Sa‟id, Baso, Raja, Atang,) dan tokoh 

tambahan yaitu Ibu, Ayah, Etek 

Gindo, kiai Rais, Tyson atau Rajab 

Sujai, Randai, ustaz Salman, ustaz 

Khalid, dan ustaz Toriq 

d. Gaya Bahasa 

Gaya bahasa yang digunakan 

sebagai penyampai nilai pendidikan 

estetika baik secara langsung 

(melalui percakapan para tokoh 

dalam novel) maupun tidak langsung 

(melalui deskripsi pengarang) dan 

pantun dalam novel Negeri 5 

Menara. 
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D. SIMPULAN 

   Novel Negeri 5 Menara 

mengandungt lima dimensi yaitu 

nilai pendidikan akhlak, nilai 

pendidikan etika, nilaipendidikan 

sosial, nilai pendidikan budaya dan 

nilai pendidikanestetika. Nilai 

pendidikan akhlak memiliki empat 

varian yaitu imankepada Allah, iman 

kepada kitab Allah, iman kepada 

Rasul Allah daniman kepada hari 

akhir.Nilai pendidikan etika memiliki 

sembilan varian yaitu memberi 

nasihat, mengasihi anak, berbakti 

kepada orangtua, bertanggung 

jawab,disiplin, menghormati orang 

lain, pantang menyerah dan cinta 

tanahair.Nilai pendidikan sosial 

memiliki empat varian yaitu 

bersimpati,berbagi, bersahabat dan 

kekeluargaan.Nilai pendidikan 

budaya memiliki sembilan varian, 

yaitu mencintaiproduk lokal, bangga 

akan bahasa pertiwi, melestarikan 

keseniandaerah, merawat rumah 

adat, menghargai makanan khas, 

systemperdagangan, budaya 

pesantren, budaya kampus dan 

sistem matapencaharian. Nilai 

pendidikan estetika memiliki tiga 

varian, yaitu gayabahasa retoris, gaya 

bahasa kiasan, dan pantun. 

Unsur instrinsik yang 

digunakan sebagai penyampai nilai 

pendidikanadalah tema, latar, tokoh 

dan gaya bahasa. Tema yang 

digunakandalam novel Negeri 5 

Menara mencakup tema utama dan 

tematambahan.Tema utama dalam 

novel ini adalah pendidikan, 

sedangkantema tambahannya adalah 

persahabatan, kebulatan 

tekad,kesungguhan, kedisiplinan, dan 

keikhlasan.Kedua, latar dalam 

novelNegeri 5 menara terdiri dari 

latar tempat dan latar waktu.Latar 

tempatyang digunakan adalah 

Pondok Madani, Gontor, Ponorogo, 

JawaTimur.Sedangkan latar waktu 

yang digunakan adalah tahun 2003, 

saatdi mana tokoh utama mengingat 

pengalaman masa lalunya 

selepaslulus MTs (setingkat 

SMP).Ketiga, tokoh yang digunakan 

sebagai penyampai nilai 

pendidikandalam novel Negeri 5 

Menara adalah hampir semua tokoh, 

mencakuptokoh utama (sentral) dan 

tokoh tambahan (periferan).Keempat, 

Gayabahasa digunakan sebagai 

penyampai nilai pendidikan estetika 

baiksecara langsung (melalui 

percakapan para tokoh dalam novel) 

maupuntidak langsung (melalui 

deskripsi pengarang). Dalam 

penelitian inipenulis memakai tiga 

jenis gaya bahasa. Dua yang pertama 

dari ketigagaya bahasa berdasarkan 

atas langsung-tidaknya makna, yaitu: 

gayabahasa retoris dan, gaya bahasa 

kiasan, dan pantun. 
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