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Lampiran  

TOKOH – TOKOH  DALAM NOVEL “ NORWEGIAN WOOD ” 

1. Toru Watanabe   

Tokoh utama dan narrator novel Norwgian Wood (Noruwei no Mori). Dia 

adalah mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Tokyo, kemampuannya di atas 

rata-rata, dia masuk  jurusan drama tanpa alasan atau keyakinan untuk 

melakukannya. Tidak seperti kebanyakan siswa, ia tertarik dengan budaya 

Barat, khususnya sastra Amerika. Dia adalah teman terbaik Kizuki, dan 

memiliki hubungan romantis dengan Naoko dan kemudian dengan Midori. 

2. Naoko  

Seorang wanita cantik, namun secara emosional  dia adalah seorang yang 

rapuh. Dia merupakan pacar Kizuki, tetapi menjadi dekat melebihi sahabat 

dengan Toru setelah kematian Kizuki. Kakak Naoko  melakukan bunuh diri 

pada usia 17  tahun. Bunuh dirinya  Kizuki, memiliki efek pada  stabilitas 

emosi Naoko. 

3. Midori Kobayashi  

Dia adalah teman sekelas Toru. Dia merupakan anak badung, karena sering 

mengajak Toru untuk melakukan hal-hal buruk. Dia dan kakaknya membantu 

ayah mereka menjalankan toko buku kecil.  Dia awalnya memiliki pacar, tetapi 

dia membuka hatinya untuk Toru, hal ini membuat kesulitan bagi Toru, karena 

mebuat Toru bingung harus tetap setia pada Naoko atau memilihnya menjadi 

kekasih hatinya. 

 



4. Reiko Ishida  

Seorang guru musik dan teman dekat Naoko yang tinggal bersamanya di rumah 

sakit jiwa sebagai akibat dari masalah mental yang menghancurkan karir 

profesional musiknya dan kemudian pernikahannya. Dia mencoba untuk 

memberikan saran kepada Toru dan Naoko dalam hubungan mereka.  

5. Kizuki  

Merupakan teman terbaik Toru di sekolah tinggi, dan pacar pertama Naoko. 

Dia melakukan bunuh diri pada saat berumur 17 tahun, tidak diketahui apa 

yang menjadi penyebab dia melakukan itu.   

6. Nagasawa 

Seorang  mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Tokyo dan satu asrama 

dengan Toru. Dia berteman dengan Toru karena mereka berdua sama-sama 

menyukai buku berjudul “The Great Gatsby”. Nagasawa merupakan orang 

yang luar biasa karismatik dan kompleks baik cita-cita dan hubungan 

pribadinya. Seringkali mengajak Toru  untuk melakukan pesta pora, 

berhubungan seks dengan sembarangan wanita. Awalnya Toru merasa nyaman 

berteman dengan dia, namun lama kelamaan dia tidak berteman lagi dengan 

Nagasawa-san. 

7. Hatsumi 

Mantan pacar Nagasawa. Seorang wanita yang menderita karena Nagasawa, ia 

mencoba memberikan nasihat kepada Toru mengenai Nagasawa-san, tapi Toru 

enggan untuk percaya padanya. 

 



8. "Storm Trooper"  

 Teman sekamar asrama Toru yang terobsesi dengan kebersihan, dan yang  

memasuki jurusan kartografi dan tengah dalam persiapan untuk karir di Institut 

Survei Geografi Jepang. Dia kemudian keluar pergi dari asrama itu, 

meninggalkan Toru sendirian di kamar asrama mereka sampai pada akhirnya ia 

tidak kembali ke asrama sama sekali. 

9. Itoh  

Mahasiswa sebuah Fakultas Seni yang menemani Toru setelah pindah keluar 

dari asrama. Dia memiliki pacar di kampung halamannya di Nagasaki , tetapi 

kegelisahan tentang karir yang Itoh pilih menyebabkan dia merasa gelisahan 

tentang hubungan mereka.  

10. Momoko (Momo) Kobayashi  

Adik Midori.  

11. Kobayashi  

Ayah dari Midori. Midori awalnya mengatakan bahwa Ayahnya beremigrasi ke 

Uruguay , tetapi kenyataanya ayah Kobayashi sebenarnya berada di sebuah 

rumah sakit di Tokyo, karena mengidap penyakit kanker otak. Ketika Midori 

dan Toru mengunjunginya, Toru sangat memperhatikan ayah Kobayashi. Dia 

kemudian meninggal, dan putrinya menjual toko buku untuk pindah ke tempat 

baru. 
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