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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama 

lainnya dalam kehidupan. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dengan yang 

namanya lingkungan, karena lingkungan adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai sifat, ciri, karaketristik 

dan tingkah laku yang membedakan dirinya dengan yang lain. Perbedaan setiap 

manusia dilihat dari pola pikir terhadap lingkungannya yang akan membentuk 

kepribadian manusia itu sendiri. 

Pada umumnya kepribadian manusia terbagi menjadi dua yaitu kepribadian 

baik dan kepribadian buruk. Kepribadian baik dilihat dari tindakan yang dilakukan 

manusia itu sendiri yang memberi nilai positif bagi dirinya dan lingkungan, begitu 

juga sebaliknya kepribadian buruk dilihat dari tindakan yang memberi nilai negatif 

untuk dirinya maupun lingkungan. Potensi kepribadian terbentuk sejak lahir dan 

dimodifikasi dari pengalaman hidup serta pola pikir untuk merespon situasi yang 

dihadapi. Menurut Santrock dalam Minderop, karakteristik kepribadian yang 

mencakup dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku merupakan karakteristik 

seseorang yang menampilkan cara ia beradaptasi dan berkompromi dalam 

kehidupan (1988: 435). 

Kepribadian manusia tidak hanya ada di dunia nyata, namun ada juga di dunia 

khayalan atau biasa disebut fiksi. Dalam fiksi, kepribadian melekat pada tokoh 

rekaan yang tergambar dalam cerita. Tokoh rekaan tersebut dengan sengaja 
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disisipkan berbagai karakter oleh pengarang. Karakter dalam tokoh rekaan akan 

membentuk kepribadian dengan tingkah laku yang ditunjukkan berdasarkan situasi 

yang dihadapi. Salah satu contoh kepribadian tokoh terdapat dalam cerita pendek 

The Happy Prince karya Oscar Wilde yang bercerita tentang seorang pangeran yang 

memiliki kepribadian suka memberi dan menolong masyarakat kotanya yang 

miskin dan memprihatinkan. Keadaan lingkungan sosial yang terdapat dalam cerita 

membentuk kepribadian tokoh yaitu suka menolong. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan kepribadian seseorang 

yang kita lihat dari tingkah laku yang ditunjukkan. Contohnya, seorang infuencer 

yang bernama Rachel Venya menjadi salah satu orang yang mempunyai kepedulian 

terhadap tenaga medis dan orang-orang yang terkena dampak virus corona. Rachel 

mengadakan galang dana secara online dan bekerjasama dengan KitaBisa. Hasil 

donasi yang terkumpul digunakan untuk membantu para dokter dan tenaga medis 

dalam pengadaan alat pelindung diri yang kini mengalami kekurangan di beberapa 

rumah sakit rujukan COVID-19. (https://wolipop.detik.com). Dari cerita di atas 

Rachel memiliki kepribadian baik yaitu tolong-menolong dalam menghadapi 

pandemi. Kepribadiannya dibentuk dari lingkungan sosial yang sedang dialami. 

Lingkungan dan manusia adalah faktor yang saling berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Lingkungan sosial yang mempengaruhi kepribadian juga terdapat 

dalam salah satu prosa yang akan diteliti yaitu novel The Fifth Mountain karya 

Paulo Coelho. 

Novel The Fifth Mountain karya Paulo Coelho menceritakan seseorang 

yang diutus menjadi nabi, ia bernama Elijah yang penuh dengan perjuangan dalam 

https://wolipop.detik.com/
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mengajak masyarakat Israel untuk menyembah kembali dan beriman kepada Tuhan 

Allah. Elijah pun tidak luput mendapatkan ancaman, penderitaan, ketakutan, 

kebingungan dan kelaparan saat Elijah berjuang atas agama Tuhannya dengan 

penuh kesabaran. Dalam setiap cobaan hidup yang dialami Elijah selalu berdo’a 

meminta petunjuk dari Tuhan. Selain cobaan hidup Elijah pun dihadapkan pada 

kebingungan yang sangat menyiksa dirinya sendiri, ketika Elijah berdo’a kepada 

Tuhannya dan do’anya tidak terkabulkan, Elijah sempat putus asa dan bertanya 

mengapa Tuhan tidak mengabulkan do’anya. Namun itu semua karena Tuhan Allah 

sedang melihat perjuangan Elijah dalam menghadapi setiap cobaan. Pada akhirnya 

Tuhan memberikan keajaiban kepada Elijah. Kepribadian yang dimiliki oleh Elijah 

telah ada sejak lahir, karena dia seorang nabi dan kemudian termodifikasi dari 

lingkungan sosial dan permasalahan hidup yang dihadapinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada novel The Fifth Mountain karya Paulo Coelho karena kepribadian 

Elijah yang dapat menginspirasi penulis di dalam kehidupan. Cerita Elijah ini 

mempunyai perbedaan dengan novel lainnya, karena novel ini diambil dari 

sepenggal ayat dalam Alkitab. Coelho menulis buku ini dengan gaya bahasa yang 

universal, sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan. Penelitian ini sangat 

penting dilakukan, karena pembaca akan lebih banyak mengambil moral kehidupan 

dari kepribadian tokoh utama yaitu Elijah dalam sebuah karya sastra. Atas dasar 

itulah penulis akan melakukan penelitian dengan judul Kepribadian Tokoh Elijah 

dalam Novel The Fifth Mountain karya Paulo Coelho. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa rumusan masalah, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana gambaran kehidupan kepribadian tokoh Elijah dalam novel The 

Fifth Mountain karya Paulo Coelho? 

2) Bagaimana pembentukan kepribadian tokoh Elijah dalam novel The Fifth 

Mountain karya Paulo Coelho? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adanya tujuan dari penelitian ini 

yaitu : 

1) Mendeskripsikan kehidupan kepribadian tokoh Elijah dalam novel The Fifth 

Mountain karya Paulo Coelho. 

2) Mendeskripsikan pembentukan kepribadian tokoh Elijah dalam novel The 

Fifth Mountain karya Paulo Coelho. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat untuk pembaca yaitu manfaat secara 

teoretis dan manfaat secara praktis. Berikut manfaat dari penelitian ini : 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan 

tentang pengkajian fiksi dengan unsur intrinsik khususnya dalam pengkajian 

kepribadian tokoh pada sebuah novel. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi bacaan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai kepribadian manusia 

dalam berhubungan dengan manusia lainnya ataupun Tuhannya dalam 

mengahadapi situasi dan kondisi kehidupan sosial. 

2) Dapat mengedukasi pembaca agar dapat mengambil pelajaran dari 

kepribadian tokoh Elijah yang menghadapi berbagai cobaan hidup di dalam 

kehidupannya dengan kepribadian sabar yang dimilikinya. 

1.5 Kritik Sastra 

Novel The Fifth Mountain ini mendapatkan respon yang baik bagi 

pembacanya karena memiliki gaya bahasa, alur cerita yang menarik dan tokoh nabi 

Elijah yang sangat inspiratif, seperti kritik yang diungkapkan oleh Meriem sebagai 

berikut : 

“Paulo Coelho what an amazing writer. He just never disappoints. 

The book really pulled me, I took my time with it but completed it in 

a reasonable amount of time. It’s not too long or too short, it’s just 

the right amount of plot and conflict to make it a good read. 

Actually, scratch that, it was an amazing read. The story is pretty 

much on this man who is destined to be prophet and lead the people 

to the right path. He struggles, goes through pain and suffering. He 

fails much, but the people he meets and the progress he makes 

throughout his life, even in a foreign city, he thrives and gains the 

trust of the people. Through this book is about this thriving prophet 

from his struggles to his victory, it’s much more than that. Paulo 

always leaves something behind once you finish one of his books 

and it’s simple: a message. Every good writer does. I just love how 

he takes such simple concepts and put them into a picture that seems 

so much larger than life. Maybe that’s why I loved the book or 

maybe it was how it just flowed together nicely without a hint of 

confusion or delay; like the flow of a river.”  

 

“Paulo Coelho sungguh penulis yang luar biasa. Dia tidak pernah 

mengecewakan. Buku itu benar-benar menarik bagi saya dan 
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mengambil waktu yang panjang untuk saya baca. Buku ini tidak 

terlalu panjang atau pendek, plot dan konflik yang membuat 

bacaannya baik dan luar biasa. Ceritanya cukup banyak tentang 

seorang pria yang ditakdirkan menjadi nabi dan memimpin 

masyarakat menuju ke jalan yang benar. Dia berjuang melewati rasa 

sakit dan penderitaan. Dia banyak mengalami kegagalan, dengan 

orang-orang yang ditemuinya dia mendapatkan kemajuan, bahkan 

di kota asing pun dia berkembang dan mendapat kepercayaan dari 

orang-orang. Meskipun buku ini tentang nabi yang berjuang hingga 

kemenangannya dan lebih dari itu. Coelho selalu memberikan pesan 

moral begitu kamu menyelesaikan salah satu bukunya. Saya suka 

bagaimana dia mengambil konsep sederhana seperti itu dan 

memasukkanya ke dalam gambar yang tampak jauh lebih besar dari 

kehidupan. Mungkin itu sebabnya saya menyukai buku itu dan 

mungkin karena itulah mengalir bersama dengan baik tanpa sedikit 

pun kebingungan atau penundaan: seperti aliran sungai”. 

 

Dari kritikan yang telah Meriem ungkapkan bahwa novel The Fifth Mountain ini 

tidak mengecewakan dan novel yang sangat menarik untuk dibaca. Setelah 

membaca novel ini ada beberapa pesan kehidupan yang dapat diambil. Novel ini 

juga mempunyai konsep yang bisa diambil. Novel The Fifth Mountain juga adalah 

novel yang memiliki kereligiusan yang tinggi. Seperti diungkapkan oleh Christie 

yaitu : 

“If you are interested in history, spirtuality and a fulfilling message, 

you can't go wrong with this book. Coelho writes his interpretation 

of the story of Elijah, the old testament prophet, who underwent 

trials, tribulations, and suffering all while learning about himself, 

human love, and his capacity for forgiveness. A moving and relevent 

book, whether you are interested in spiritual development or if you 

just want to understand the historical conflict between Israel and 

Lebanon. A must read”. 

 

“Jika kamu tertarik pada sejarah, spiritualitas dan pesan moral, kamu 

tidak salah memilih buku ini. Coelho menulis penafsiran kisah 

tentang Elijah, nabi perjanjian lama yang mengalami pencobaan, 

kesengsaraan dan penderitaan itu semua pembelajaran bagi dirinya, 

mencintai manusia, dan kemampuannya untuk memaafkan. Sebuah 

buku yang menyentuh dan relevan, jika anda tertarik pada 

perkembangan spritual atau hanya ingin memahami sejarah konflik 

antara Israel dan Lebanon. Harus baca”. 
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Seperti yang Christie ungkapkan bahwa novel The Fifth Mountain ini memiliki nilai 

religius yang tinggi dan memiliki pesan yang memuaskan yang bisa diambil dan 

novel ini memiliki nilai sejarah antara Israel dan Lebanon. Novel ini menjadi salah 

satu rekomendasi untuk para penikmat buku sejarah. Selain itu juga banyak 

pelajaran yang bisa diambil dari novel The Fifth Mountain ini salah satunya tentang 

ketahanan hidup. Diungkapkan oleh Samar yaitu : 

“This book was about a man called Elijah who was given the ability 

to be a Prophet as a child and he’s done miraculous things ever 

since. He comes across many challenges on his journey and he 

persists through. I gave this book 5 stars because I thought it was 

really philosophical and I thought it was philosophical in a way that 

I could understand it and I thought it was really good as I added a 

bit of religion involved as well. The character I liked the most was 

obviously Elijah because when he had to flee his country he went 

into a new town and into a new religion. He of course was a prophet 

and only believed in his own religion. He had convinced other people 

as he performed a miracle. I think you should read this book because 

you could learn a lot of lessons like to persevere in life and carry on, 

you will see that at the end of the book”. 

 

“Buku ini tentang seorang pria bernama Elijah yang diberi 

kemampuan untuk menjadi seorang nabi saat masih kecil dan dia 

melakukan hal-hal ajaib sejak saat itu. Dia menemukan banyak 

tantangan dalam perjalanannya dan dia bertahan. Saya memberi 

buku ini 5 bintang karena saya pikir itu benar-benar filosofis 

sehingga saya bisa memahaminya dan itu sangat bagus karena 

menambah sedikit keagamaan. Karakter yang paling saya suka 

ketika Elijah harus meninggalkan negaranya dan pergi ke kota baru 

dan berada di lingkungan yang beragama lain. Dia tentu seorang nabi 

dan hanya percaya pada agamanya. Dia meyakinkan orang  lain saat 

dia melakukan keajaiban. Saya pikir kalian harus baca buku ini 

karena banyak pelajaran yang bisa diambil seperti bertahan dalam 

hidup dan melanjutkannya, kalian akan melihatnya di akhir buku”. 

 

 Dari ungkapan Samar dia berpendapat bahwa novel The Fifth Mountain ini sangat 

filosofis dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Tokoh Elijah dengan 

kepribadian yang patut dicontoh membuat novel ini menjadi lebih menarik. Dari 
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kritik-kritik diatas penulis tertarik untuk meneliti novel The Fifth Mountain dengan 

kepribadian tokoh Elijah. 

 


