
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

           Karya sastra merupakan sebuah ungkapan pribadi manusia yang berupa 

pengalaman, pemikiran, perasaan, ide semangat keyakinan dalam suatu bentuk 

gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Melalui karya 

sastra, pengarang menyampaikan pandangannya tentang kehidupan yang ada di 

sekitarnya. Oleh sebab itu, mengapresiasi karya sastra artinya berusaha 

menemukan nilai-nilai kehidupan yang bisa ditemukan dalam karya sastra 

tersebut. 

           Berdasarkan genrenya karya sastra dibedakan dalam tiga macam, yaitu 

prosa, puisi, dan drama. Dari ketiga macam genre di atas, peneliti hanya akan 

membahas prosa yang berkenaan dengan novel. Novel sebagai salah satu bentuk 

karya sastra yang bertujuan untuk memunculkan nilai-nilai positif bagi 

penikmatnya, sehingga pembaca peka terhadap masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan sosial dan mendorong untuk berperilaku yang baik. Novel juga 

merupakan ungkapan fenomena sosial dalam aspek-aspek kehidupan yang dapat 

digunakan sebagai sarana mengenal manusia pada zamannya. 

         Karya sastra novel merupakan kreativitas manusia yang diwujudkan 

dalam dunia imajinasi. Meskipun demikian proses awalnya bertolak dari dunia 

nyata. Dengan imajinasinya, pengarang dapat menceritakan realitas yang bukan 

harfiah. Dapat dikatakan bahwa novel merupakan media representasi kehidupan 
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nyata. Ini sesuai dengan prinsip memesis yang intinya bahwa dalam proses kreatif 

mengarang menciptakan dunia baru yang berpangkal kepada kenyataan. Sebuah 

novel sendiri membawa tanggung jawab etik yang besar jika dilihat dari fungsinya 

yang banyak dikonsumsi orang. Novel dinilai memiliki muatan pesan dan sarat 

akan nilai-nilai yang bisa digunakan untuk disajikan pada khalayak, secara 

eksplisit dan implisit disisipkan pesan-pesan moral, seperti: optimisme yang 

tinggi, cobaan hidup, tidak mudah menyerah, bekerja keras, menghargai orang 

lain, solidaritas antar teman, dan pesan-pesan lain yang patut dimiliki seseorang 

manusia yang baik. Namun penyisipan ini dilakukan dengan sangat halus, 

sehingga pembaca tidak merasa terganggu. Oleh karena itu, dari kisah novel 

tersebut pembaca dapat mengambil pelajaran berupa sikap ataupun penyelesaian 

atas permasalahan yang dimunculkan dalam novel tersebut. Seperti halnya novel 

Negeri Lima Menara ini. 

        Hal yang cukup menarik perhatian pembaca adalah mengenai nilai 

motivasi. Bahkan setiap Individu memiliki kondisi internal, di mana kondisi 

internal tersebut turut berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari salah satunya 

dari kondisi internal tersebut adalah “motivasi”. Pentingnya motivasi adalah 

dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini 

berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang 

sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang 

di dasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang 

mendasarinya.  
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             Uno (2013:1) menggemukakan bahwa motivasi juga dapat dikaitkan 

sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan sebuah 

tindakan. Motivasi lebih akrab pada mau melaksanakan tugas untuk mencapai 

suatu tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang 

mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Atau dengan kata lain, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan 

mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai proses untuk mencoba 

mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya agar melakukan pekerjaan yang 

diinginkan, sesuai dengan tujuan tertentu yang ditetapkan lebih dahulu.  

            Ngalim Purwanto (2013:71) mengemukakan bahwa motif menunjukkan  

suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang 

tersebut mau bertindak melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah pendorong 

suatu usaha yang didasari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia 

tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau 

tujuan tertentu.  

            Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 

Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Akan tetapi harus diingatkan 

bahwa kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga 

seseorang berkeinginan untuk melakukan aktifitas belajar yang lebih giat dan 

semangat.  
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       Novel Negeri 5 Menara ini menceritakan bagaimana tokoh utama, Alif 

Fikri yang sebelumnya berkeinginan melanjutkan sekolah ke SMA negeri tetapi 

harus menuruti perintah Ibunya untuk melanjutkan ke sekolah agama (ke pondok 

pesantren). Semula Alif menolak keinginan Ibunya, karena bagaimanapun sekolah 

di SMA negeri adalah impian Alif,  karena Alif ingin juga melanjutkan di ITB, 

bercita-cita menjadi seperti B.J. Habibie. Namun ketika Ia membaca surat yang Ia 

terima dari pamannya di luar negeri, Alif jadi memiliki ide untuk masuk pondok 

pesantren yang jauh sekalian, dan mau menuruti keinginan Ayah dan Ibunya 

bersekolah di sekolah agama tetapi harus sekolah di luar Jawa. 

           Komentar BJ Habibie mengenai novel Negeri Lima Menara (2010:407)  

merupakan novel yang berkisah tentang generasi muda bangsa ini penuh motivasi, 

bakat, semangat dan optimis untuk maju dan tidak kenal menyerah, merupakan 

pelajaran yang amat proses pendidikan dan pembudayaan untuk terciptanya 

sumber daya insani yang handal.  Kemudian  Kak Seto (dalam 2010:414) novel 

Negeri Lima Menara mengomentari bahwa kita semua diajak berkelana melihat 

cantinya dunia dalam mimpi-mimpi indah yang dibalut dengan kerja keras dan 

semangat juang yang luar biasa! Bahwa membaca mantera sakti “man jadda wa 

jada” akan senantiasa memotivasi setiap anak dan akan melahirkan kesuksesan di 

masa depan manakala diikuti dengan kreatifitas, ketabahan dan kerendahan hati. 

Penulis memilih novel Negeri Lima Menara dikarenakan dalam novel ini 

mengandung berbagai nilai-nilai yang sarat dengan proses pembelajaran dalam 

sebuah pendidikan diantaranya yaitu nilai motivasi dan  faktor yang 

mempengaruhi motivasi.   
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             Berdasarkan komentar di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa kisah 

yang terdapat dalam novel itu memberikan ketertarikan yang baik bagi pembaca. 

Kisah dalam novel tersebut memang membawa tanggung jawab moral dan etika 

yang begitu besar, jika dilihat dari fungsi yang banyak dikonsumsi oleh penikmat 

atau pembaca. Hal ini terlihat juga dari beberapa kandungan pesan yang 

disampaikan oleh pengarang bagaimana memotivasi diri itu belum tentu 

memotivasi orang lain. Akan tetapi, pengarang ingin menggambarkan bagaimana 

kisah yang harus dilaksanakan sehingga pembaca tertarik dengan hal tersebut.  

Dapat disimpulkan bahwa motivasi juga sangat penting artinya dalam 

kegiatan belajar, sebab adanya motivasi dapat mendorong, menjadi penggerak, 

dan pengarah perbuatan agar semangat belajar dan sebaliknya kurang adanya 

motivasi dapat melemahkan semangat tinggi untuk belajar. Motivasi merupakan 

salah satu syarat mutlak dalam suatu proses belajar. Jika seorang peserta didik 

atau siswa yang belajar tanpa adanya dorongan motivasi (atau kurang motivasi 

yang diberikan) semua yang diinginkan tidak akan berhasil dengan maksimal. 

            Dari berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan motivasi belajar 

pernah dilakukan oleh Nur Endah Puji Lestari (2013) yang berjudul Motivasi 

Belajar Alif Fikri (Tokoh Utama) Dalam Novel Negeri 5 Menara Karya Ahmad 

Fuadi. Penelitian ini mengkaji tentang motivasi belajar Alif Fikri, faktor-faktor 

yang medukung  motivasi belajar dan prestasi Alif Fikri belajar, sebab  banyak 

bakat anak tidak berkembang karna tidak diperolehnya motivasi yang tepat. Jika 

seseorang mendapat motivasi yang tepat, maka lepaslah tenaga yang luar biasa, 

sehingga tercapai hasil-hasil yang semula tidak terduga. Keberhasilan proses 
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pembelajaran sangat berhubunganerat dengan motivasi belajar peserta didik. Jika 

peserta didik tidak memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran, 

maka mustahil tujuan pembelajaran akan tercapai dengan mudah. Selain itu, 

penelitian tentang  motivasi belajar juga pernah dikaji dan diteliti oleh Anggun 

(2013) yang berjudul Nilai Optimisme dalam Novel Negeri Lima Menara Karya 

Ahmad Fuadi dan Relevansinya dengan Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (Mi). Isi kajiannya lebih fokus mengenai 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang erat kaitanya dengan 

optimisme dan motivasibelajar siswa. Hal itu dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor baik dari dalam diri siswa maupun faktor dari luar. Berangkat dari inilah 

kemudian peneliti bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui apakah 

optimisme dan motivasi yang diberikan guru, orang tua dan lingkungan di sekitar 

dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini akan menyoroti bagaimana 

jenis motivasi tokoh utama belajar di Pondok Pesantren dalam novel Negeri 5 

Menara karya Ahmad Fuadi serta faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

tokoh utama belajar di Pondok Pesantren dalam novel Negeri 5 Menara karya 

Ahmad Fuadi. 

 

1.2 Fokus Penelitian  

            Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menelaah Kajian Motivasi 

Tokoh Utama Di Pondok Pesantren Dalam Novel Negeri 5 Menara. Hal ini lebih 

mengarah bagaimana jenis-jenis motivasi belajar serta faktor apa saja yang 
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mempengaruhi tokoh utama belajar di pondok pesantren. Dari kedua penjelasan 

tersebut, akan mempermudah peneliti untuk membahasnya.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut.   

1) Bagaimana jenis-jenis motivasi tokoh utama belajar di pondok pesantren yang 

ditunjukkan dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi? 

2) Faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi tokoh utama belajar di pondok 

pesantren dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Tujuan suatu penelitian harus sejalan dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi: 

1) mendeskripsikan jenis-jenis motivasi tokoh utama belajar yang ditunjukkan 

dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi, 

2) menyebutkan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

tokoh utama dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

      Dalam sebuah penelitian ilmiah seorang peneliti harus memberikan 

manfaat secara akurat agar dapat dipahami pembaca. Untuk itu, manfaat yang 

tepat dari sebuah penelitian yakni, manfaat secara teoretis maupun praktis, 
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sehingga teruji kualitas penelitian oleh seorang peneliti. Adapun manfaat yang 

dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

   Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu 

pengetahuan terutama di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis, pembaca dan pencinta sastra. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

           Hal penlitian tersebut berupaya untuk mengetahui pentingnya motivasi 

belajar yang tujuannya untuk menjadikan sebagai berikut. 

1) Sebagai motivasi dan relefensi penelitian karya sastra Indonesia agar 

penelitian dapat tumbuh inovasi dalam kesusastraan. 

2) Pembaca diharapkan mampu menangkap maksud dan amanat yang 

disampaikan penulis dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi 

tersebut, dan 

3) Sebagai bentuk referensi motivasi untuk penulis. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

          Perlu adanya penjelasan tentang beberapa istilah agar tercipta konsep 

pemahaman yang sama antara penulis dan pembaca. Maka dari itu, ada beberapa 

istilah yang dipaparkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1) Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang 

terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak 
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atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat 

diinterpretasikan dalam tingkah laku, berupa rangsangan dorongan, atau 

pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu sedangkan motivasi 

merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha 

mengadakan perubahan tingkah laku lebih yang baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

2) Novel adalah cerita yang panjang dalam bentuk prosa. Novel sebagai  karya

imajinatif menggungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang  mendalam dan

menyajikannya secara halus. Novel tidak hanya sebagai alat hiburan, tetapi

juga sebagai bentuk seni yang mempelajari dan  meneliti segi-segi kehidupan

dan nilai-nilai baik buruk (moral) dalam kehidupan ini dan mengarahkan pada

pembaca tentang budi pekerti yang luhur.

3) Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga yang memberikan pendidikan

serta pengajaran yang mengembangkan agama Islam. Pondok pesantren

mengajarkan nilai-nilai positif dalam beragama antara lain, beribadah,

mengaji, dan serta mengajarkan perilaku yang baik.

4) Tokoh utama adalah tokoh atau orang yang memiliki peran utama di cerita

rekaan.

5) Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh

pengetahuan, meningkatkan berbagai keterampilan, sikap, dan menjadian

sebuah pribadi yang baik.


