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Abstract 

 

The purposes of the research are to describe ( 1 ) the character education 

values in the Negeri 5 Menara novel by A. Fuadi, (2 ) the implementation of the 

character education values in learning Indonesian language and literature in 

junior high school.This research includes qualitative research. Research object is 

character education values that contained in the novel Negeri 5 Menara by A. 

Fuadi. The method that used to crawl data in this research is the listen method. 

To listen the object of research is done by tapping. In this research presented 

tapping technique that is used to tap the  written language use. Another 

technique is the note technique . The method used in analyzing the data in this 

research is the referensial identity method while the technique used is the 

dividing-key-factors technique. The  results of this research are the values of 

character education contained in the Negeri 5 Menara novel by A. Fuadi, such as, 

the value of hard work, religious, social care , creative, friendly/communicative, 

discipline, love of country, love  reading, recognize excellence, independent, 

curiosity, national spirit, responsibility, tolerance, peace-loving, democratic, and 

honest . These values are implemented in learning Indonesian language and 

literature in junior high  school on standart competence to understand young 

strory drama and novel; basic competence to identify intrinsic substance the 

young novel. 

Keywords :  education , character , character education , learning 

 

Pendahuluan 

 Setiap hari siswa dihadapkan pada berbagai fenomena tentang 

merosotnya karakter bangsa Indonesia. Fenomena tersebut antara lain: korupsi, 

kolusi, kekerasan, kejahatan seksual, perkelaian masa, tawuran antarpelajar, 

penipuan, dan sebagainya. Oleh karena itu,  siswa perlu sekali berwisata religi 
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melalui kegiatan membaca, mengkaji, dan mengapresiasi novel yang bernuansa 

pendidikan.  

 Salah satu novel  bernuansa pendidikan yang layak dikaji adalah novel 

Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. Novel tersebut sarat nilai-nilai pendidikan 

karakter yang pantas diteladani oleh jutaan anak Indonesia.  Kelebihan lainnya 

adalah sangat menarik,  mengharukan, inspiratif, dan mampu memberikan 

semangat untuk meraih impian.    

 Pendidikan karakter yang mencuat  sejak tahun 2010 sebagai akibat  dari 

menurunnya nilai-nilai peradaban bangsa. Sampai-sampai presiden keenam 

Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada puncak peringatan Hari 

Pendidikan Nasional yang digelar di Istana Negara pada tanggal 11 Mei 2010 

berpesan dan mengingatkan kembali pada pentingnya pembentukan karakter 

bangsa yang berakhlak, berbudi, dan berperilaku baik (Aqib, 2011: 1-2). 

Selanjutnya, dikatakan bahwa karakter bangsa semacam itu dipercaya dapat 

meminimalisasikan perilaku koruptif, manipulatif, dan berbagai turunannya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter bangsa yang 

baik tersebut adalah dengan pendidikan. Hal tersebut dipertegas oleh Slamet 

Iman Santosa dalam buku berjudul Membangun Kembali Jati Diri Bangsa yang 

ditulis oleh Soedarsono (2008: 23). Dalam buku tersebut dituliskan bahwa 

pembinaan watak merupakan tugas utama pendidikan. Pendidikan merupakan 

salah satu alternatif untuk mengurangi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa 
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Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena 

pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. 

 Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter secara eksplisit 

tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3 secara jelas dinyatakan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi  mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan 

pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia 

Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.  

Setiap hari siswa dihadapkan pada berbagai fenomena tentang merosotnya 

karakter bangsa Indonesia. Fenomena tersebut antara lain: korupsi, kolusi, 

kekerasan, kejahatan seksual, perkelaian masa, tawuran antarpelajar, penipuan, 

dan sebagainya. Oleh karena itu,  siswa perlu sekali berwisata religi melalui 

kegiatan membaca, mengkaji, dan mengapresiasi novel yang bernuansa 

pendidikan.  

 Salah satu novel  bernuansa pendidikan yang layak dikaji adalah novel 

Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. Novel tersebut sarat nilai-nilai pendidikan 
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karakter yang pantas diteladani oleh jutaan anak Indonesia.  Kelebihan lainnya 

adalah sangat menarik,  mengharukan, inspiratif, dan mampu memberikan 

semangat untuk meraih impian.    

 Pendidikan karakter yang mencuat  sejak tahun 2010 sebagai akibat  dari 

menurunnya nilai-nilai peradaban bangsa. Sampai-sampai presiden keenam 

Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada puncak peringatan Hari 

Pendidikan Nasional yang digelar di Istana Negara pada tanggal 11 Mei 2010 

berpesan dan mengingatkan kembali pada pentingnya pembentukan karakter 

bangsa yang berakhlak, berbudi, dan berperilaku baik (Aqib, 2011: 1-2). 

Selanjutnya, dikatakan bahwa karakter bangsa semacam itu dipercaya dapat 

meminimalisasikan perilaku koruptif, manipulatif, dan berbagai turunannya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter bangsa yang 

baik tersebut adalah dengan pendidikan. Hal tersebut dipertegas oleh Slamet 

Iman Santosa dalam buku berjudul Membangun Kembali Jati Diri Bangsa yang 

ditulis oleh Soedarsono (2008: 23). Dalam buku tersebut dituliskan bahwa 

pembinaan watak merupakan tugas utama pendidikan. Pendidikan merupakan 

salah satu alternatif untuk mengurangi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa 

Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena 

pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. 

 Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter secara eksplisit 

tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
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tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3 secara jelas dinyatakan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi  mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan 

pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia 

Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penelitian 

difokuskan pada dua masalah. (1) Nilai-nilai pendidikan karakter  apa sajakah 

yang terdapat dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi? (2) Bagaimanakah 

implementasinya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SMP? 

 Seiring dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini  memiliki dua 

tujuan. (1) Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter  yang terdapat 

dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. (2) Mengimplementasi nilai-nilai 

pendidikan karakter tersebut dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

SMP. 

Tinjauan Pustaka 

 Pendidikan adalah usaha yang  sadar dan sistematis dalam 

mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha 
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masyarakat dan bangsa yang sengaja dalam rangka mempersiapkan. generasi 

muda bagi eksistensi kehidupan yang lebih bermartabat di masa yang akan 

datang (Sunanto, 2012: 2 dan Ramly, 2010: 4).  Pendidikan itu sejatinya tidak 

dapat lepas dari lingkungan peserta didik, terutama dari lingkungan budayanya 

karena peserta didik merupakan bagian integral lingkungan di sekitarnya.  

 Dalam Pedoman Sekolah tentang Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa yang diterbitkan oleh Puskur dinyatakan bahwa pendidikan 

adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta 

didik (Ramly 2010: 4). Selanjutnya, dituliskan bahwa pendidikan adalah juga 

suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya 

bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa 

depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang 

telah dimiliki masyarakat dan bangsa. 

Pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya 

dan prestasi masa lalu itu menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan 

kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan prestasi 

baru yang menjadi karakter baru bangsa. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan 

karakter bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan. 

Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter itu 

menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata 
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pelajaran yang ada dalam kurikulum (kewarganegaraan, sejarah, geografi, 

ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, agama, 

pendidikan jasmani dan olahraga, seni, serta keterampilan). 

Pengertian karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 623)  

adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari yang lain. Suyanto (dalam Suwandi 2010: 2) mengungkapkan 

bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi kekhasan tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa, dan negara. Karakter itu perlu dengan sengaja dibangun, dibentuk, 

ditempa, dan dikembangkan serta dimantapkan (Aqib, 2011: 28). 

Ahli lain mendefinisikan karakter sebagaimana penulis kutip berikut ini. 

Character as the amalgamation of three elements: moral discipline, moral 

attachment, and moral autonomy (Hunter dalam Bajovic 2009: 4). Karakter 

merupakan penggabungan dari tiga unsur: disiplin moral, keterikatan moral, dan 

otonomi moral (Hunter dalam Bajovic 2009: 4). Selanjutnya, Hunter mengatakan 

karakter yang dibangun dengan unsur-unsur moral dan tidak hanya dipengaruhi 

oleh perbedaan individu dalam mengetahui dan memahami norma-norma moral, 

tetapi juga dengan faktor-faktor sosial dan budaya menentukan perilaku moral 

individu. “He proposes that character is constructed with those moral elements 

and is influenced not only by the individual differences is knowing and 

understanding of moral norm but also with different social and cultural factors 

that determine individuals moral behavior (Hunter dalam Bajovic 2009: 4). 
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Karakter yang baik terdiri atas mengetahui yang baik, menginginkan yang baik, 

dan melakukan yang baik.   A person of good character is usually cognizant of the 

moral implications of their actions and act in accordance with what is moral. 

Seseorang dengan karakter baik biasanya menyadari implikasi moral dari 

tindakan mereka dan bertindak sesuai moral (Nucci dalam Bajovic, 2009: 4).  

Dalam buku Membangun Kembali Jati Diri Bangsa (Soedarsono, 2008: 16) 

mendefinisikan karakter sebagai nilai-nilai yang terpatri dalam diri kita melalui 

pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan, 

dipadukan dengan nilai-nilai dari dalam diri manusia menjadi semacam nilai 

instrinsik yang mewujud dalam sistem daya juang melandasi pemikiran, sikap, 

dan perilaku  kita. 

Soedarsono (2008: 16) juga mengutip pendapat Shihab. Menurut Shihab 

karakter merupakan himpunan pengalaman,  pendidikan, dan lain-lain yang 

menumbuhkan kemampuan di dalam diri kita sebagai alat ukir sisi paling dalam 

hati manusia yang mewujudkan pemikiran, sikap, dan perilaku termasuk akhlak 

mulia dan budi pekerti. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa karakter harus 

diwujudkan melalui nilai-nilai moral yang dipatrikan untuk menjadi semacam 

nilai intrinsik dalam diri seseorang dan mewujud dalam suatu sistem daya juang 

yang akan melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku kita. Karakter tidak datang 
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dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk, ditumbuhkembangkan, dan 

dibangun secara sadar dan sengaja. 

 Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, 

bertabiat, dan berwatak. Menurut Musfiroh (dalam  Aqib dan Sujak, 2011: 2) 

karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), 

motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Karakter sendiri berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 

laku sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya 

dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai 

dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut (Aqib dan Sujak, 

2011: 3). Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate use of all 

dimensions of school life to foster optimal character development”.  Dalam 

pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus 

dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan 

mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan 

kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja 

seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai 
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sebagai suatu perilaku warga sekolah yang  dalam menyelenggarakan 

pendidikannya  harus berkarakter.  

Ramli (dalam Aqib dan Sujak, 2011: 3) menjelaskan bahwa pendidikan 

karakter memiliki esensi yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan 

akhlak. Oleh karena itu, hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di 

Indonesia adalah pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa 

Indonesia dalam rangka membina kepribadian generasi muda.  

Sebenarnya pendidikan karakter sudah ada selama berabad-abad. Para 

pemimpin dunia, seperti  Aristoteles, Quintillian, Muhammad, Martin Luther, 

Johann Herbart, Horace Mann, dan Jhon Dewey telah menganjurkan adanya 

pendidikan karakter di sekolah.  Farris (dalam Adeyemi, 2009:97) mengatakan 

bahwa states that historically, many leaders such as Aristotle, Quintilian, 

Muhammad, Martin Luther, Johann Herbart, Horace Mann, and Jhon Dewey have 

advocated for character educationin school.  

Pendidikan moral bukanlah sebuah topik baru dalam pendidikan (Lickona, 

2012: 7). Selanjutnya dikatakan bahwa pada kenyataannya pendidikan moral 

ternyata sudah seumur pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya pendidikan 

memiliki dua tujuan, yaitu membimbing para generasi muda untuk cerdas dan 

memiliki perilaku berbudi (Lickona, 2012: 7). 

Cerdas dan berperilaku baik bukanlah dua hal yang sama. Menyadari dua 

hal tersebut berbeda, maka para pemangku kebijakan sejak zaman Plato telah 
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membuat suatu kebijakan mengenai pendidikan moral yang secara sengaja 

dibuat sebagai bagian utama dari pendidikan sekolah. Mereka telah mendidik 

karakter masyarakat setara dengan pendidikan intelegensi, mendidik kesopanan 

setara dengan pendidikan literasi, mendidik kebajikan setara dengan pendidikan 

ilmu pengetahuan (Lickona, 2012: 7-8). 

Berikut akan dipaparkan fungsi dan tujuan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa sesuai dengan buku pedoman sekolah tentang Pengembangan 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang diterbitkan Pusat Kurikulum 

Jakarta. 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa berfungsi untuk pengembangan, 

perbaikan, dan penyaring. Masing-masing fungsi dijabarkan berikut ini.  (1)  Yang 

dimaksud fungsi pengembangan adalah  pengembangan potensi peserta didik 

untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Peserta didik yang telah memiliki sikap 

dan perilaku baik dapat  mencerminkan budaya dan karakter bangsa. (2) Fungsi 

perbaikan adalah memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung 

jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. (3) 

Fungsi penyaring  adalah  untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya 

bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang 

bermartabat. 

 



12 

 

Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang tertuang dalam 

Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Ramli, 

2010: 7) adalah: (1) mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik 

sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa; (2) mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji 

dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

(3) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa; (4) mengembangkan kemampuan peserta didik 

menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan (5) 

mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan 

yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity). 

Pada prinsipnya pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak 

dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, 

pengembangan diri, dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu 

mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa ke dalam kurikulum, silabus, dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

 Novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella yang berarti sebuah barang 

baru yang kecil. Dalam perkembangannya novel diartikan sebagai sebuah karya 

sastra dalam bentuk prosa (Rani, 2004: 85; Kosasih, 2008: 54). Selanjutnya 
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dikatakan bahwa novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh 

problematika kehidupan seseorang atau beberapa tokoh. 

 Krismarsanti (2009: 6) mendefinisikan novel sebagai karya fiksi prosa yang 

tertulis dan naratif; biasanya dalam bentuk cerita. Novel lebih panjang 

(setidaknya 40.000 kata) dan lebih kompleks daripada cerpen (Krismarsanti, 

2009: 6). Sejalan dengan pendapat tersebut (Komaidi, 2011: 155) mengatakan 

bahwa novel adalah cerita fiktif yang panjang. Bukan hanya panjang dalam arti 

fisik tetapi juga isinya. Selanjutnya dikatakan bahwa novel terdiri atas satu cerita 

pokok, dijalani dengan beberapa cerita sampingan yang lain, banyak kejadian, 

dan kadang banyak masalah juga yang semuanya harus merupakan sebuah 

kesatuan yang bulat (Komaidi, 2011: 156).  

 Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa novel adalah karya 

prosa fiksi yang tertulis dan naratif, mengisahkan sisi utuh problematika 

seseorang  atau beberapa orang tokoh yang panjang ceritanya minimal 40.000 

kata.    

Metode Penelitian 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Objek penelitian ini 

adalah nilai-nilai pendidikan karakter  dalam novel Negeri 5 Menara karya A. 

Fuadi. Data dalam penelitian ini adalah satuan kebahasaan (baik berupa kata, 

frasa, klausa, kalimat, bahkan paragraf) dalam novel Negeri 5 Menara karya A. 

Fuadi yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Data-data dalam 
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penelitian ini berupa data yang diberi tanda tertentu untuk mempermudah 

pengelompokan data yang telah diperoleh. 

 Ada dua metode yang digunakan dalam penjaringan data penelitian,  

yaitu metode simak dan metode  cakap (Sudaryanto dalam Muhammad, 2011: 

206). Metode simak dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Metode 

simak disejajarkan dengan metode pengamatan dalam penelitian antropologi 

atau sosisal. Sedangkan metode pengamatan dilakukan dengan mengamati objek 

penelitian. 

 Sudaryanto  (dalam Muhammad, 2011: 207) menyatakan bahwa untuk 

menyimak objek penelitian dilakukan dengan menyadap. Penggunaan bahasa 

yang disadap dapat berbentuk lisan dan tulisan (Kesuma, 2007:43).  Dalam 

penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti menyadap penggunaan bahasa 

tulisan. Aktivitas penyadapan merupakan cara yang mula-mula dilakukan untuk 

memperoleh data yang dimaksud.   

 Sadap merupakan kegiatan permulaan untuk menyediakan data. Untuk 

itu, diperlukan langkah atau aktivitas berikutnya dengan teknik tertentu. Dalam 

penelitian ini teknik berikutnya adalah teknik simak bebas cakap.  Teknik simak 

bebas libat cakap  adalah penjaringan data yang dilakukan dengan menyimak 

penggunaan bahasa tanpa ikut berpartisipasi dalam proses pembicaraan 

(Kesuma, 2007:44). Dalam teknik ini, peneliti tidak dilibatkan langsung untuk ikut 

menentukan pembentukan dan pemunculan calon data. Peneliti hanya sebagai 
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pemerhati terhadap calon data yang terbentuk dan muncul dari peristiwa 

kebahasaan yang berada di luar dirinya (Sudaryanto dalam Kesuma, 2007:44). 

Data yang disimak dengan teknik ini dapat berupa data dari sumber tertulis. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Muhammad (2011: 208) bahwa teknik simak bebas 

cakap sangat mungkin dilakukan bila data penelitiannya adalah data tertulis atau 

dokumen. Dalam penelitian ini, teknik simak bebas libat cakap  digunakan untuk 

menjaring data dari sumber tertulis yaitu novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. 

Data dalam novel tersebut dikelompokkan  berdasarkan temuan-temuan nilai 

pendidikan karakter. 

 Teknik lain yang digunakan dalam peneliatian ini adalah teknik catat. 

Pencatatan dilakukan pada kartu data yang disiapkan. Setelah pencatatan 

dilakukan, peneliti melakukan klasifikasi atau pengelompokan (Muhammad, 

2011: 211).   

Subroto (dalam Muhammad, 2011: 222) menyatakan bahwa menganalisis 

berarti mengurai atau memilahbedakan unsur-unsur yang membentuk satuan 

lingual atau mengurai suatu satuan lingual ke dalam komponen-komponennya. 

Analisis merupakan upaya peneliti menangani langsung masalah yang 

terkandung dalam data (Sudaryanto dalam Muhammad, 2011: 222). Dalam 

kegiatan analisis, data dikelompokkan sesuai fokus penelitian. 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode padan 

referensial. Yang dimaksud metode padan referensial adalah metode padan yang 
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alat penentunya berupa referen bahasa (Kesuma, 2007: 48). Metode padan 

referensial digunakan untuk menentukan identitas satuan kebahasaan menurut 

referen yang ditunjuk (Kesuma, 2007: 48).  

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah 

teknik pilah unsur penentu. Teknik ini merupakan teknik dasar untuk 

melaksanakan metode padan (Sudaryanto dalam Muhammad, 2011: 239). Alat 

teknik ini adalah kemampuan peneliti dalam memilah data dengan penentu 

tersebut. Data dalam penelitian ini dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan 

fokus penelitian. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam Negeri 5 Menara 

adalah nilai kerja keras, religius, peduli sosial, kreatif, bersahabat/komunikatif, 

disiplin, cinta tanah air, gemar membaca, menghargai prestasi, mandiri, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, tanggung jawab, toleransi, cinta damai, jujur, 

dan demokratis. Berikut temuan data dan pembahasannya. 

(1) “Man jadda wajada,” teriakku pada diri sendiri. Sepotong syair Arab 

yang diajarkan di hari pertama masuk kelas membakar tekadku. Siapa 

yang bersungguh-sungguh akan sukses. Dan sore ini, dalam 3 jam ini, 

aku bertekad akan bersungguh-sungguh jadi jasus. (N5M, 2012:50)  

 

 Dari data tersebut, tampak bahwa semboyan atau peribahasa Arab man 

jadda wajada yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses, telah 
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mengilhami para tokoh dalam novel tersebut. Pencerminan nilai kerja keras 

dari para pelaku cerita. 

(2) “Amak ingin anak laki-lakiku menjadi seorang pemimpin agama yang 

hebat dengan pengetahuan yang luas. Seperti Buya Hamka yang 

sekampung dengan kita. Melakukan amar makruf nahi munkar, 

mengajak orang kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran,” 

kata Amak pelan-pelan. (N5M, 2012: 8)  

 

 Dari data di atas ditunjukkan bahwa frasa bercetak tebal  merupakan 

sosok orang yang tingkat religiusnya tinggi dan tentunya memiliki wawasan 

keagamaan yang luas. Didukung frasa amar makruf nahi munkar, merupakan 

ajakan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Tampak 

jelas nilai pendidikan karakter—religius—dalam data tersebut. 

(3) Yang aku syukuri, dua kawan cerdasku ini ini orang baik yang selalu 

mau membantu dan berbagi ilmu. Mereka masih bersedia berulang-

ulang menerangkan bab-bab yang aku tidak paham berkali-kali. 

(N5M, 2012: 194)  

 Data tersebut mencerminkan kepedulian sahabat yang cerdas membantu 

sahabat lain yang membutuhkan. Dua sahabat yang cerdas selalu siap 

membantu dan berbagi ilmu. 

(4) “Menurut saya, untuk bisa maju dan berprestasi, kita tidak boleh 

biasa-biasa saja. Harus mencari yang lebih baik dan berbeda. 

Setuju?” (N5M, 2012: 266)  

 

Ide kreatif pada data (4) datang dari Ustad Salman, wali kelas 6 di PM. 

Pernyataan beliau tentang upaya mencari yang lebih baik dan berbeda, tidak 

boleh biasa-biasa saja agar bisa maju dan berprestasi memang tidak bisa 
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dipungkiri. Pernyataan tersebut menujukkan betapa kreatifnya Ustad 

Salman. 

(5) “alhamdulillah, akhirnya ketemu juga saudara seperjuangan...” 

(N5M, 2012: 4)  

 

 Pernyataan senang bertemu sahabat lama, saudara senasib seperjuangan 

merupakan perwujudan nilai bersahabat/komunikatif. 

(6) Satu hal: pertandingan di PM tidak pernah ditunda dengan situasi 

apa pun. Jadwal adalah jadwal. (N5M, 2012:278)  

 

 Dalam  data (6) nilai  kedisiplinan tampak pada semua kalimat tersebut. 

PM tidak pernah menunda pertandingan dalam situasi apa pun. Jadwal 

adalah jadwal. Tidak ada toleransi sedikit pun. Pakem terhadap aturan yang 

telah ditetapkan. 

(7) “Negaraku surgaku, bila tiba waktunya, kita wajib pulang 

mengamalkan ilmu, memajukan bangsa kita,” balas Atang. (N5M, 

2012: 405)  

 

Pernyataan negaraku surgaku dalam data tersebut, menunjukkan 

kecintaan pada tanah air. Atang bertekad  pulang ke Indonesia untuk 

mengamalkan ilmu dan memajukan bangsa Indonesia. 

(8) ... begadang sampai jauh malam untuk belajar dan membaca buku. 

(N5M, 2012:196)  

 

 Gemar membaca tampak dalam data tersebut karena dinyatakan secara 

eksplisit. 
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(9) “Sebuah hasil dari upaya kerja keras dan kreativitas tinggi. Terima 

kasih telah menghibur kami dan saya memberi nilai 9 untuk semua 

ini, “  kata beliau sambil bertepuk tangan. (N5M, 2012: 349)  

 

Bentuk penghargaan terhadap prestasi dengan memberi nilai 9 pada 

pementasan teater kelas 6. 

(10) Nasihat Kiai Rais bertalu-talu terdengar di kepalaku, “Mandirilah 

maka kamu akan jadi orang merdeka dan maju. I’timad ‘ala nafsi, 

bergantung pada diri sendiri, jangan dengan orang lain. Cukuplah 

bantuan Tuhan yang menjadi anutanmu.” (N5M, 2012: 81-82)  

 

 Dari  data tersebut, nilai mandiri tampak pada kata yang bercetak tebal. 

Pernyataan mandiri, bergantung pada diri sendiri, tidak bergantung pada 

orang lain sebagai bukti nilai mandiri. 

(11) Aku sendiri sangat penasaran dengan negara yang bernama 

Amerika Serikat itu. Katanya penuh orang Yahudi dan orang tidak 

beriman, tapi kok ada masjid di sana. Suatu ketika kalau Tuhan 

berkehendak, aku ingin melihatnya langsung. Duh, Tuhan Yang Maha 

Mendengar, aku yakin Engkau mendengar suara hatiku. Bolehkah aku 

ke sana?  (N5M, 2012: 177)  

 

 Data (11)  memuat nilai rasa ingin tahu. Penasaran menunjukkan sikap 

rasa ingin tahu. Tokoh aku (Alif Fikri) penasaran dengan  negara Amerika 

Serikat. Rasa penasaran itu juga didukung oleh berita bahwa di Amerika 

Serikat penuh orang Yahudi dan orang tidak beriman, tapi kok ada masjid di 

sana?  

(12) Jiwa keikhlasan dipertontonkan setiap hari di PM. Guru-guru kami 

yang tercinta dan hebat-hebat sama sekali tidak menerima gaji 

untuk mengajar. (N5M, 2012: 296)  
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 Data tersebut menunjukkan bahwa jiwa keikhlasan tertanam pada para 

teladan di PM. Para guru PM yang hebat mengabdi tanpa pamrih. Mereka tidak 

menerima gaji dari mengajar. Hal itu mencerminkan semangat kebangsaan yang 

tinggi. Dengan keikhlasan, mereka mengabdi dengan cara mencerdaskan anak 

bangsa. 

(13) Seorang kepala asrama adalah seorang anak senior kelas lima. 

Mereka semua bertanggung jawab mengawasi sekitar 400 anggota 

asramanya. (N5M, 2012: 198)  

 

 Data tersebut juga mengandung nilai tanggung jawab. Secara eksplisit 

dinyatakan bahwa seorang kepala asrama bertanggung jawab mengawasi 

sekitar 400 anggota asramanya. 

(14) Dia selalu dengan senang hati berbagi informasi apa saja, melebihi 

apa yang kami tanya. Dan sepertinya dia sangat menikmati momen 

lebih tahu dari kita semua. Bagusnya, dia tidak pelit dengan 

informasi. (N5M, 2012: 61)  

 

 Dalam data (14) ada pernyataan, dia selalu dengan senang hati berbagi 

informasi apa saja, melebihi apa yang kami tanya. Pernyataan tersebut 

mengindikasikan bahwa tokoh Raja, selalu toleran kepada teman-temannya. 

Didukung kalimat berikutnya, dia tidak pelit dengan informasi. Hal tersebut 

jelas menunjukkan sikap toleransi yang tinggi. 

(15) Nah, bersaudara itu berteman, tidak berkelahi, saling 

menyayangi. Itu perintah Nabi kita. Mau ikut Nabi?” 

  “Mau.”  

“Jadi harus bagaimana ke kawan-kawan?” kali ini amak bertanya 

sambil tersenyum damai. 

“Bersaudara dan tidak berkelahi,” kataku. (N5M, 2012: 138) 
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 Dari kutipan novel dalam data (15) menggambarkan sikap amak yang 

cinta kedamaian. Tidak memarahi anak yang salah tapi ditegur dengan 

lembut. 

(16)  “Bang, ambo ingin berlaku adil dan keadilan harus dimulai dari 

diri sendiri bahkan dari anak sendiri. Aturannya adalah siapa yang 

tidak mau praktik menyanyi dapat angka merah,” kata amak ketika 

ayah bertanya, kok tega memberi angka merah pada anak sendiri. ... 

Amak tidak memandang bulu. (N5M, 2012: 138-139)  

 

 Data (16) mencerminkan perilaku jujur yang dilakukan oleh tokoh amak, 

seorang guru SD yang sekaligus ibu Alif Fikri tokoh utama novel ini. Guru 

tersebut berani memberi nilai merah (nilai 5) pada mata pelajaran kesenian 

kepada anaknya sendiri gara-gara anaknya tidak mau praktik menyanyi. 

Sebuah tindakan yang benar-benar adil tidak memandang bulu. Sikap yang 

menjunjung tinggi nilai kejujuran. 

(17) Kemenangan ini benar-benar mengangkat moral kami para anak 

baru. Kami belajar bahwa dalam kompetisi yang fair siapa saja bisa 

menang asal mau bertarung habis-habisan. (N5M, 2012: 284)   

 Data tersebut menunjukkan nilai demokratis. Cara bertindak yang menilai 

sama hak kepada siapa saja. Hal itu ditunjukkan dalam kompetisi yang fair 

siapa saja bisa menang asal mau bertarung habis-habisan. 

 Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia  pada  Kompetensi Dasar mengidentifikasi unsur intrinsik novel 

remaja. 
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Simpulan 

 Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam Negeri 5 Menara 

adalah nilai kerja keras, religius, peduli sosial, kreatif, 

bersahabat/komunikatif, disiplin, cinta tanah air, gemar membaca, 

menghargai prestasi, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

tanggung jawab, toleransi, cinta damai, jujur, dan demokratis. Nilai-nilai 

tersebut diimplementasikan dalam silabus dan RPP. 

  Berdasarkan hasil temuan disarankan kepada guru bahasa Indonesia 

untuk menggunakan novel tersebut sebagai bahan ajar mata pelajaran 

bahasa Indonesia. 
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