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ABSTRAK 

 

 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi akhlak 

dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan representasi akhlak dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan moral. Sumber data penelitian ini adalah novel Negeri 5 

Menara karya A. Fuadi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi, 

dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis unsur intrinsik terlebih dahulu yaitu 

tokoh, penokohan, dan amanat. Kemudian mengidentifikasi representasi akhlak 

melalui tindakan, tuturan, dan pemikiran para tokoh dalam novel Negeri 5 Menara 

karya A. Fuadi. Selanjutnya, mengklasifikasikan dan menganalisis representasi 

akhlak meliputi akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap 

diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat, dan akhlak 

terhadap alam semesta. Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa novel Negeri 

5 Menara karya A. Fuadi merepresentasikan akhlak melalui tindak tutur dan 

pemikiran para tokohnya, representasi akhlak tersebut yaitu (1) akhlak terhadap Allah 

meliputi beribadah, berdoa, bersyukur, ikhlas, bertawakal, dan bertobat; (2) akhlak 

terhadap Rasulullah yaitu mencintai dan memuliakan Rasulullah; (3) akhlak terhadap 

diri sendiri berupa amanah, istikamah, tawaduk, malu, sabar, pemaaf, dan tekun 

menuntut ilmu; (4) akhlak terhadap keluarga meliputi berbakti kepada orang tua, 

mendidik anak, dan menjalankan kewajiban suami istri; (5) akhlak terhadap 

masyarakat meliputi menjalin hubungan baik, melakukan amar ma’ruf nahi munkar, 
dan bermusyawarah; (6) akhlak terhadap alam semesta berupa memanfaatkan alam.  

Kata-kata kunci: representasi akhlak, novel Negeri 5 Menara  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra diciptakan tidak hanya untuk mengekspresikan imajinasi 

pengarang ke dalam karyanya, tetapi juga menawarkan nilai-nilai yang yang dapat 

memperkaya rohani dan meningkatkan mutu kehidupan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Atmazaki (1990:24) berikut. 

Sastra tidak sekedar bahasa yang dituliskan atau diucapkan. Ia tidak 

sekedar permainan bahasa. Akan tetapi bahasa yang mengandung makna 

lebih. Ia menawarkan nilai-nilai yang dapat memperkaya rohani dan 

meningkatkan mutu kehidupan. Ia juga memberi peluang kepada manusia 

untuk memperluaskan kehidupan sehingga dapat mencurahkan gagasan-

gagasan yang bermakna.  

Senada dengan hal tersebut, Semi (2012:89—90) mengemukakan bahwa karya 

sastra diciptakan tidak semata-mata mengandalkan bakat dan kemahiran berekspresi, 

tetapi lebih dari itu, pengarang juga memiliki visi, aspirasi, itikad baik, dan 

perjuangan sehingga karya sastra yang dihasilkan memiliki nilai tinggi. Sebuah karya 

sastra yang bernilai tinggi adalah karya sastra yang sarat akan representasi akhlak 

sehingga dapat mengangkat harkat umat manusia.  

Nurgiyantoro (2012:321) mengatakan bahwa karya sastra, antara lain ditulis 

pengarang untuk menawarkan model kehidupan yang diidealkannya. Model 

kehidupan yang diidealkan tersebut antara lain berupa representasi akhlak yang 

dituangkan dalam tindakan, tuturan, dan pemikiran tokoh yang digambarkan dalam 

karya yang dibuatnya. Sebagaimana dapat dilihat dalam kehidupan nyata tentang 

berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman agama yang 

dimiliki seseorang, akan langsung berpengaruh dalam tingkah laku, sikap, kesopanan, 

kesantunan dalam pergaulannya, serta juga ditampilkan melalui wataknya. 



2 
 

 

 

Sastrowardoyo (dikutip Mukmin, 2005:1) mengemukakan bahwa karya sastra 

merupakan penjaga keselamatan moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pada 

umumnya karena di dalamnya terkandung hikmah kompleksitas kehidupan manusia, 

seperti nilai kehidupan, persoalan kehadiran dan kematian manusia, dan 

pengungkapan kegelisahan dan kecemasan manusia. Pembaca diharapkan dapat 

memilih bahan bacaan yang sesuai dengan tujuan membacanya dan juga dapat 

mengambil pesan ditawarkan pengarang sebagai pedoman dalam menyikapi 

permasalahan kehidupan. Sehubungan dengan itu, Semi (2012:90) mengatakan 

bahwa suatu karya sastra dianggap sebagai medium paling efektif untuk membina 

akhlak dan kepribadian suatu kelompok masyarakat. 

Menurut Wellek dan Warren (1995:25), fungsi karya sastra dari suatu kurun 

waktu ke kurun waktu yang lain pada dasarnya sama. Mengutip pendapat Horace, 

Wellek dan Warren yang mengemukakan bahwa karya sastra yang baik mengandung 

dulce et utile yaitu keindahan dan kemanfaatan. Berkaitan dengan fungsi tersebut, 

karya sastra sangat penting dalam pembinaan kepribadian bangsa terutama bagi 

generasi muda karena dengan adanya karya sastra yang merepresentasikan akhlak 

yang dapat membentuk kepribadian bangsa yang berakhlak pula.  

Representasi akhlak dalam karya sastra senantiasa berada dalam pengertian 

baik (Nurgiyantoro, 2012:322). Jika dalam sebuah karya sastra menampilkan watak 

tokoh yang kurang berakhlak, tidak berarti pengarang menyarankan pembaca untuk 

kurang berakhlak pula, karena watak para tokoh merupakan model. Model yang baik 

dapat ditiru dan diikuti, sedangkan model yang kurang baik (kurang berakhlak) dapat 

diambil hikmahnya oleh pembaca. 

Pengungkapan akhlak diperlukan karena dapat memelihara keselarasan 

kehidupan dalam masyarakat (Suseno dikutip Mukmin, 2005:2). Pengungkapan 

tersebut dapat dilakukan melalui karya sastra yang diciptakan pengarang. Salah satu 

pengarang yang mengungkapkan akhlak adalah A. Fuadi dengan karyanya novel 

Negeri 5 Menara. Novel ini sarat akan representasi akhlak di dalamnya, yang 

tergambar dari tindakan, tuturan, dan pemikiran para tokoh yang digambarkan 
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pengarangnya. Membaca dan mengamalkan representasi akhlak yang terselip dalam 

novel ini, dapat mengajak pembaca menjadi manusia yang berakhlak sesuai ajaran 

Islam. 

Novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi merupakan karya bernuansa Islam yang 

terinspirasi kisah nyata penulisnya sendiri. Tokoh utama dalam novel ini, Alif, 

seorang anak yang berasal dari Padang, Sumatera Barat yang terpaksa masuk Pondok 

Madani (PM), salah satu pesantren terkemuka di Jawa Timur. Ia diceritakan sebagai 

murid yang awalnya mengenyam pendidikan di PM dengan setengah hati, namun 

akhirnya ia dengan ikhlas menjalankannya. Alif bertemu dengan para sahabatnya di 

PM, hubungan mereka dipererat oleh hukuman jewer berantai. Alif dan para 

sahabatnya biasa disebut dengan panggilan Sahibul Menara, karena mereka sering 

berkumpul di bawah menara masjid PM. Sahabatnya itu adalah Baso, Dulmajid, 

Atang, Raja, dan Said. Mereka mempelajari seluk beluk Islam, dan banyak hal di PM, 

dididik untuk menjadi pribadi berakhlak, sehingga dapat menjadikan akhlak itu 

sebagai pegangan hidup mereka. Novel ini menceritakan perjuangan keras dan 

sungguh-sungguh yang dijalani Alif dan teman-temannya di PM. 

A. Fuadi lahir di Bayur, kampung kecil di pinggir Danau Maninjau, tahun 1972. 

Fuadi merantau ke Jawa mematuhi permintaan ibunya untuk masuk sekolah agama, 

Pondok Modern Gontor. Novel Negeri 5 Menara merupakan karya pertamanya dan 

mampu mencuri hati pembaca, novel ini best seller pada tahun 2009. Selanjutnya 

Fuadi menulis novel Ranah 3 Warna dan Rantau 1 Muara sebagai cerita lanjutan 

novel Negeri 5 Menara, karena novel ini merupakan trilogi yang dibuatnya. A. Fuadi 

adalah seorang mantan Wartawan Tempo dan VOA yang juga alumnus Pondok 

Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, alumnus beberapa universitas terkemuka 

diantaranya, Universitas Padjajaran Bandung, George Washington University dan 

Royal Holloway, University of London. 

Penelitian terkait mengenai akhlak pernah dilakukan oleh dosen Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas 

Sriwijaya dengan judul “Transformasi Akhlak dalam Sastra: Kajian Semiotika”. 
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Penelitian tersebut dilakukan oleh Suhardi Mukmin pada tahun 2005. Suhardi dalam 

hasil penelitiannya memaparkan transformasi (penyerapan) akhlak dalam Kumpulan 

Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis. Pentransformasian ajaran-ajaran 

akhlak dilakukan dengan Alquran dan hadits sebagai hipogramnya (teks yang 

menjadi latar penciptaan teks baru). Ajaran akhlak yang disampaikan dapat dijadikan 

bahan bacaan baik bagi bangsa Indonesia, pada umumnya bagi para siswa, pelajar, 

dan mahasiswa khususnya. 

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang yaitu persamaannya terletak pada masalah yang dibahas yaitu mengenai 

akhlak yang terkandung pada objek penelitian. Perbedaannya terletak pada objek 

penelitian yaitu Kumpulan Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis. Selain 

itu, Suhardi menerapkan teori semiotik Riffatere dalam mengungkapkan ajaran 

akhlak dalam Kumpulan Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis. 

Selanjutnya, penelitian mengenai akhlak juga pernah dilakukan oleh Muhlis 

Fuadi, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Kajian Nilai Pendidikan 

Akhlak dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El Shirazy” pada 

tahun 2009. Hasil penelitiannya mendeskripsikan pendidikan akhlak dalam novel  

Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy dapat membawa ketenangan 

hidup dan kebahagiaan jika diterapkan dalam kehidupan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhlis Fuadi juga terdapat persamaaan dan 

perbedaan. Persamaannya yaitu mengkaji akhlak yang terdapat dalam objek 

penelitian. Perbedaan penelitian Muhlis dengan penelitian ini adalah objek kajiannya 

yaitu novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy dan Muhlis 

mengutamakan pendidikan akhlak yang dikajinya dalam penelitian.  

Sebagai data awal bahwa novel Negeri 5 Menara merepresentasikan akhlak di 

dalamnya sebagai berikut. 

Data pertama mengungkapkan akhlak terhadap diri sendiri, yaitu istikamah. 

Istikamah merupakan sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Sikap ini 
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tergambar dari Amak yang tetap teguh pada pendiriannya untuk menyuruh Alif 

melanjutkan sekolahnya ke sekolah agama. Walaupun sudah tiga hari Alif mengurung 

diri di kamar, sebagai tindakan untuk protes kepada Amak karena tidak 

mengizinkannya untuk sekolah di SMA, Amak tetap teguh pada pendiriannya. Tidak 

sedikit pun keinginannya goyah, tidak ada tawaran yang berbeda tentang sekolah. Hal 

ini terlihat dari kutipan berikut. 

Amak memang berusaha menjinakkan perasaanku dengan mengajak bicara dari 

balik pintu. Suaranya cemas dan sedih. Tapi tiga hari berlalu, tidak ada tanda-

tanda keinginan keras Amak goyah. Tidak ada tawaran berbeda tentang 

sekolah, yang ada hanya himbauan untuk tidak mengurung diri (Fuadi, 

2010:11). 

Data kedua mengungkapkan akhlak terhadap keluarga dapat dilihat dari kutipan 

berikut.  

Sebelum meninggalkan rumah, aku cium tangan Amak sambil minta doa 

dan minta ampun atas kesalahanku. Tangan kurus Amak mengusap 

kepalaku. Dari balik kacamatanya aku lihat cairan bening bergelayut di 

ujung matanya (Fuadi, 2010:14). 

Kutipan tersebut memperlihatkan akhlak terhadap keluarga yaitu untuk berbakti 

kepada orang tua. Kutipan tersebut menggambarkan seorang anak yang ingin pergi, 

namun masih menyempatkan diri untuk mencium tangan ibunya, memohon doa restu, 

dan memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Sebagai anak, Alif 

menghormati ibunya, ia menyalami tangan ibunya. Hal tersebut merupakan salah satu 

perbuatan yang menunjukkan bahwa ia berbakti kepada orang tuanya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa A. Fuadi menyisipkan 

representasi akhlak dalam novel Negeri 5 Menara ini. Akhlak yang digambarkan 

tersebut berupa akhlak terhadap diri sendiri dan keluarga, yang menjadi bagian kajian 

representasi akhlak dalam novel ini disamping akhlak terhadap Allah, Rasulullah, 

masyarakat, dan alam semesta.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu untuk melakukan analisis lebih 

mendalam agar representasi akhlak yang digambarkan dalam novel Negeri 5 Menara 
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karya A. Fuadi ini dapat dideskripsikan dan dijadikan pelajaran yang digambarkan 

pengarang melalui tindakan, tuturan, dan pemikiran para tokohnya. 

 

1.2 Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah akhlak apa saja yang 

terepresentasi dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi.  

 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan representasi akhlak dalam novel 

Negeri 5 Menara karya A. Fuadi.  

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca 

terutama peminat sastra mengenai represntasi akhlak dalam novel Negeri 5 Menara 

karya A. Fuadi khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sejumlah 

data mengenai representasi akhlak dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi 

untuk menjadi objek penelitian selanjutnya. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan 

bagi pengajaran sastra. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam 

pembelajaran dan pengajaran untuk bahasa dan sastra Indonesia di sekolah serta 

perguruan tinggi, terutama dalam mengetahui dan mempelajari representasi akhlak 

yang terkandung dalam novel Negeri 5 Menara.  

 

 

 

 

 


