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Analisis Watak Tokoh Novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi oleh Sumiyati. Jurusan 
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Abstrak  

Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis watak tokoh yang 

mempunyai peranan penting terhadap keberhasilan suatu cerita atau novel. Rumusan masalah 

yaitu siapa sajakah tokoh Novel Negeri 5 Menara dan bagaimanakah  watak masing-masing 

tokoh pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi? Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui watak tokoh Novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif  dan menggunakan metode deskriftif. Teknik analisis data 

yang dilakukan adalah membaca setiap halaman novel tersebut, menggarisbawahi kata atau 

kalimat yang menunjukkan tokoh dan  watak tokoh, mencatat kata atau kalimat yang 

menunjukkan watak tokoh dan menyimpulkan watak tokoh yang sesungguhnya. 

 

Kata kunci : Watak tokoh dan Novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi 

 

Abstract 

This observational background is subject to be menganalisis figure character that have 

essential role to success a story or novel. Problem formula which is who just figure Country 

Novel 5 Towers and how character each figures on Country novel 5 Ahmad Fuadi's opus 

Tower? To the effect of observational it is subject to be know Novel figure character Country 

5 Ahmad Fuadi's opus Tower. This research constitute kualitatif's research wields to 

methodic deskriftif. analisis's tech data that is done is read each that novel page, underscoring 

word or sentence that point out figure and figure character, noting word or sentence that point 

out figure character and concludes figure character truthfully.  

  

Key word: Figure character and Country Novel 5 Ahmad Fuadi's opus Tower  
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1. pendahuluan 

 Membaca karya sastra dapat memberikan kesadaran kepada pembacanya tentang 

nilai-nilai kebenaran dalam hidup ( Sumardjo dan Saini KM, 1988:5). Bahkan Sumardjo lebih 

lebih lanjut mengatakan dengan membaca karya sastra dapat membentuk pembacanya 

menjadi manusia yang beradap (berbudaya).kertertarikan untuk menganalisis watak tokohnya 

karena menurut saya keberhasilan dari suatu cerita itu tergantung dari bagaimana seseorang 

atau tokoh tersebut memerankan tugasnya masing-masing. Sebab itulah peran watak tokoh 

dalam dalam suatu cerita sangatlah penting. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah 

watak tokoh yang diperankan di dalam Novel Negeri 5 Menara ini bisa tersampaikan  dengan 

baik. Hal ini lah yang melatarbelakangi peneliti memilih judul Analisis Watak Tokoh Novel 

Negeri 5 Menara Karya Ahmad Fuadi. 

 Dalam karya sastra khususnya novel memiliki dua unsure yang tidak dapat 

dipisahkan. Dua unsure tersebut adalah unsure intrinsic dan ekstrinsik. Diantara kedua unsur 

tersebut memiliki kepentingan yang sama. Keduanya sama-sama dapat membentuk sebuah 

karya sastra seperti novel. Namun pada kesempatan ini peneliti hanya akan membahas 

masalah yang berkaitan dengan unsur intrisiknya saja. Agar penelitian ini mengarah pada 

sasarannya maka peneliti akan membatasinya, yaitu hanya meganalisis watak tokoh pada 

Novel Negeri 5 Menara Karya Ahmad Fuadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis watak tokoh dalam Novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi.. 

 

2. Metode Penelitian 

 Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Tempat dilakukan penelitian ini 

yaitu di tempat penulis tinggal di Kota Tanjungpinang. Waktu dilakukannya penelitian ini 

yaitu dari bulan Agustus sampai bulan Januari 2013. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini  yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode 

yang digunakan dengan cara mengumpulkan data apa adanya dan tidak menggunakan angka-

angka. Teknik pengumpulan data menggunakan studi keperpustakaan dan teknik 

dokumentasi.  Sehingga kesimpulan dari teknik pengumpulan data ysitu mencatat data yang 

berkaitan dengan  watak tokoh, menguraikan data dengan menggunakan kalimat, 

mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan menganalisis.  

Miles and Huberman dalam Iskandar (2008: 221), mengatakan bahwa analisis data 

kualitatif mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas 

atau dideskrifsikan. Menurut Patton dalam Moleong (2005:280) analisis data adalah proses 

mengatur urutan data,mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar. 

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kerja keras. Sehingga dapat 

ditarik suatu kesimpulan tentang langkah-langkah analisis data yaitu, membaca setiap 

halaman novel, menggarisbawahi setiap kata atau kalimat yang menunjukkan tokoh dan 



watak tokoh, mencatat kata atau kalimat yang menunjukkan watak tokoh dan menyimpulkan 

watak tokoh yang sesungguhnya.  

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis maka terdapat 19 tokoh dalam Novel Negeri 

5 Menara Karya Ahmad Fuadi. Adapun tokoh tersebut yaitu, Alif, Amak, Ayah, Ismail, 

Burhan, Ustad Salman, Raja Lubis, Said Jufri, Dulmajid, Saleh, Kiai Rais, Iskandar, Rajab, 

Baso, Ustad Torik, Randai, Atang, Ustad Khalid dan Sarah.  

  Watak yang dimiliki masing-masing tokoh yaitu, Alif memiliki watak yang pintar, 

penurut, keras kepala, percaya diri, iri hati pemalu, perhatian, Amak memiliki watak yang 

disiplin, ramah, keras hati, perhatian, Ayah memiliki watak yang tenang dan penyayang, 

Ismail memiliki watak yang ramah, Burhan memiliki watak yang tegas, Ustad Salman 

memiliki watak yang serius, Raja Lubis memiliki watak yang percaya diri, Said Jufri 

memiliki watak yang sabar, Dulmajid memiliki watak yang jujur, Saleh memiliki watak yang 

selalu membanggakan diri, Kiai Rais memiliki watak yang penyabar, Iskandar memiliki 

watak yang tegas, Baso memiliki watak yang mudah emosi, Ustad Torik memiliki watak 

yang tidak mudah percaya, Randai memiliki watak yang  pintar, Atang memiliki watak yang 

patuh, Ustad Khalid memiliki watak yang tegas, dan Sarah memiliki watak yang periang, 

kreatif, dan tidak pemalu. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik  suatu kesimpulan di  dalam Novel Negeri 5 

Menara Karya  Ahmad Fuadi terdapat 19 orang tokoh dengan watak yang berbeda-beda. 

Sehingga dengan kesimpulan ini maka disarankan agar semakin banyak peneliti yang 

menelitii atau mengkaji tentang watak  tokoh pada novel yang  berbeda.  Sehingga dengan 

demikian akan lebih mudah untuk memahami  watak tokoh yang terdapat  dalam novel  ini.  

 Hasil penelitian ini semoga memberi banyak manfaat bagi semua pembaca supaya 

mengerti arti kerja keras, arti persahabatan dan tidak melihat sesuatu dari luarnya saja. 

Peneliti juga ingin memberikan saran kepada guru-guru supaya menjadikan  hasil penelitian 

ini sebagai bahan acuan dalam mengajar sastra tentang watak tokoh pada novel.  
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