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ASPEK SOSIAL DALAM NOVEL BULAN DI LANGIT ATHENA 

KARYA ZHAENAL FANANI: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA dan 

IMPLEMENTASINYA PADA PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur yang membangun 

novel Bulan di Langit Athena karya Zhaenal Fanani. (2) mendeskripsikan aspek 

sosial pada novel Bulan di Langit Athena melalui pendekatan sosiologi sastra. (3) 

dan mendeskripsikan bentuk implementasi novel Bulan di Langit Athena pada 

pembelajaran sastra di sekolah SMA. Penelitian menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan objek penelitian aspek sosial yang terdapat dalam novel ini. 

Data penelitian ini adalah frasa, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel 

Bulan di Langit Athena. Sumber datanya dibedakan menjadi dua, yakni sumber 

data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah novel Bulan di Langit 

Athena dan sumber data sekunder adalah sumber data kepustakaan berupa biografi 

Zhaenal Fanani, internet. Teknik pustaka, simak, dan catat digunakan sebagai 

teknik pengumpulan  data  dalam penelitian ini. Teknik validasi data dalam 

penelitian ini menggunakan trianggulasi data. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis dealektika. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa (1) struktur yang membangun 

novel Bulan di Langit Athena terdiri dari tema dan fakta cerita. Tema dalam 

dalam novel ini adalah kekuatan cinta seorang gadis muda penyandang 

HIV/AIDS. Tokoh utama dalam novel Bulan di Langit Athena adalah Amiq 

Queen Shobo dan beberapa tokoh tambahan keluarga, sahabat, dan kekasih. Alur 

yang terdapat dalam novel ini adalah alur campuran. Latar tempat pada novel 

Bulan di Langit Athena adalah Indonesia, Prancis, dan kota Athena, Yunani. 

Cerita dalam novel ini berlangsung selama dua puluh satu tahun. Latar sosial yang 

ada dalam novel ini adalah suasana kehidupan di pedesaan dan di perkotaan yang 

kontras. (2) aspek sosial yang terkadung dalam novel Bulan di Langit Athena 

ditinjau dari sosiologi sastra dibagi menjadi empat faktor yaitu faktor ekonomi, 

faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. (3) hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan pada pembelajaran sastra di sekolah SMA kelas XI semester 1. 

Kata Kunci: aspek sosial, novel Bulan di Langit Athena, SMA 

Abstract 

This study aims to (1) describe the structure that builds novel Moon on the Sky 

Athens Zhaenal Fanani work. (2) describe the social aspect to the Moon in the Sky 

Athens novel approach sociology of literature. (3) and describe an implementation 

of novel Moon on the sky of Athens on learning literature at the high school. 

Research using qualitative descriptive method with the social aspects of research 

objects contained in this novel. This research data is a phrase, sentence, and 

discourse contained in the novel Moon in the Sky Athens. Source data can be 

divided into two, namely primary and secondary data sources. The primary data 

source is the novel Moon in the Sky Athens and secondary data sources are literary 

and biographical data source Zhaenal Fanani, internet. Engineering literature, see, 
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and record are used as data collection techniques in this study. Data validation 

techniques in this study using data triangulation. Data analysis techniques in this 

study using analytical techniques dealektika. Based on the results of research 

conducted, it can be seen that (1) the structure of the building novel Moon in the 

Sky Athens consists of a theme and the fact the story. The theme in the novel is the 

power of the love of a young girl living with HIV / AIDS. The main character in 

the novel Moon on the sky of Athens is Amiq Queen Shobo and some additional 

characters family, friends, and lovers. Grooves contained in this novel is the flow 

of the mixture. Background place on the Moon in the Sky Athens novel is 

Indonesia, France, and the city of Athens, Greece. The story in this novel lasted 

for twenty-one years. Social background in the novel is the atmosphere of life in 

rural and urban contrast. (2) social aspects contained within the novel Moon on 

the Sky Athens in terms of sociology of literature is divided into four factors: 

economic factors, cultural factors, biological factors and psychological factors. (3) 

the results of this study can be implemented on learning in high school literature 

class XI 1st half. 

Keywords: social aspects, novel Moon in the Sky Athens, SMA 

1. PENDAHULUAN

Melalui karya sastra pengarang berusaha mengungkapkan kehidupan masyarakat 

yang mereka alami atau yang mereka rasakan. Karya sastra lahir karena adanya 

keinginan dari pengarang untuk mengungkapkan eksistensinya sebagai manusia 

yang berisi ide, gagasan, dan pesan tertentu yang diilhami oleh imajianasi, realitas 

sosial dan budaya pengarang serta menggunakan media bahasa sebagai 

penyampaianya. Karya sastra merupakan fenomena sosial budaya melibatkan 

kreativitas manusia. Karya sastra lahir dari pengekspresiaan endapan pengalaman 

yang telah ada dalam jiwa pengarang secara mendalam melalui proses imajinasi. 

(Nurgiyantoro, 2007:57) 

Sulaiman (1998: 5) mengemukakan bahwa kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial selalu dihadapakan kepada masalah sosial yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan. Masalah sosial ini timbul sebagai akibat dari 

hubungan dengan sesama manusia lainya dan akibat tingkah lakunya. Masalah 

sosial ini tidaklah sama antara masyarakat yang satu dengan masyrakat yang lain 

karena adanya perbedaan dalam tingkat perkembangan dan kebudayaan, sifat 

kependudukan, dan keadaan lingkungan alamnya. 
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 Endraswara (2011: 89) menyatakan bahwa sebuah novel tidak hanya 

mencerminkan realitas, melainkan lebih dari itu memberikan kepada kita sebuah 

refleksi realitas yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamis 

yang mungkin melampaui pemahaman umum. Sebuah karya sastra tidak hanya 

mencerminkan fenomena individual secara tertutup, tetapi lebih merupakan 

sebuah proses yang hidup.  

 Karya sastra dapat dikaji dari berbagai aspek, misal penokohan, alur, latar, 

isi cerita, dan makna. Semua kajian itu dilakukan hanya untuk mengetahui sejauh 

mana karya sastra dinikmati pembaca. Tanggapan pembaca terhadap novel yang 

dibacanya tentu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman dan daya 

imajinasi mereka. Novel Bulan di Langit Athena karya Zhaenal Fanani 

menunjukan bahwa penulis mencoba untuk menyampaikan pesan sosial kepada 

masyarakat khususnya kepada pembaca itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan 

menganalisis aspek sosial dan bentuk implementasi pembelajaran sastra di 

sekolah yaitu tingkat (SMA). Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

mendeskripsikan struktur yang membangun novel Bulan di Langit Athena. (2) 

mengkaji aspek sosial yang terdapat pada novel Bulan di Langit Athena. (3) 

menganalisis bentuk implementasi hasil penelitian novel Bulan di Langit Athena 

dalam pembelajaran sastra di SMA. 

 Faruk menyatakan (2012: 17), sosiologi sebenarnya mempelajari manusia 

sebagaimana yang ditemukan dan dialami secara langsung dalam kenyataan 

keseharian kehidupan. Akan tetapi, sebagai sebuah usaha untuk menemukan 

hukum-hukum yang umum, keteraturan-keteraturan dan pola-pola yang berulang 

dan berlagsung dalam waktu yang relatif lama, yang membuatnya teruji, sosiologi 

tidak berhenti hanya pada kenyataan keseharian dalam dunia pengalaman 

langsung saja. 

 Damono (1979: 40) mengemukakan Strukturalisme adalah pendekatan 

yang antikausal. Dalam analisis kaum strukturalis murni, pengertian sebab dan 

akibat tidak dipergunakan. Mereka tidak percaya adanya hukum sebab akibat, 

yang ada ialah hukum perubahan bentuk. 
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 Novel merupakan salah satu satu genre sastra disamping cerita pendek, 

puisi dan drama. Novel adalah cerita atau rekaan disebut juga akses naratif 

(narative text) atau wacana naaratif (narative discourse). Fiksi berarti cerita 

rekaan (khayalan), yang merupakan cerita naratif yang isinya tidak menyaran pada 

kebenaran sejarah. Abrams dalam Al-Ma’ruf (2010: 17). 

 Menurut Main Sufanti (2010: 13-14) ruang lingkup mata pelajaran Bahasa 

Indonesia mencakup kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi aspek-aspek. (1) mendengarkan, (2) berbicara, (3) membaca, dan (4) 

menulis (BSNP, 2006a; 2006b; 2006c). Komponen kemampuan berbahasa adalah 

kemampuan yang menuntut siswa untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia 

dengan memanfaatkan empat aspek berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis dengan materi nonsastra. Komponen kemampuan bersastra 

adalah kemampuan yang menuntut siswa untuk kegiatan apresiasi dan ekspresi 

dengan materi sastra yang meliputi kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis karya sastra.  

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan strategi penelitian 

terpancang dan studi kasus. Objek penelitian ini adalah aspek sosial yang terdapat 

dalam novel Bulan di Langit Athena karya Zhaenal Fanani. Data penelitian berupa 

frasa, kalimat, wacana, yang terdapat dalam novel Bulan di Langit Athena. 

Sumber data dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Bulan di Langit Athena, 

sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk 

melengkapi sumber data primer yang ada.  

 Sumber data yang digunakan adalah seumber data kepustakaan berupa 

riwayat hidup Zhaenal Fanani dan internet. Teknik pemgumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik triangulasi 

data merupakan teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dialektika 

dengan konsep “keseluruhan-bagian” dan “pemahaman-penjelasan”.  
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 Sangidu (2004: 28-29) mengemukakan bahwa teknik yang diperlukan 

untuk menjalankan metode dialektika adalah sebagai berikut. Pertama, 

manganalisis faktor sosial dalam karya sastra. Kedua, menganalisis faktor sosial 

dalam masyarakat atau literatur-literatur yang menjelaskan kondisi masyarakat 

tempat karya lahir. Ketiga,  menjelaskan relasi keduanya yang dijembatani oleh 

dimensi kepengarangan dengan menguraikan latar belakang sosial pengarang. 

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pertama dan 

kedua.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN. 

3.1 Struktur yang Membangun Novel Bulan di Langit Athena 

Tema novel Bulan di Langit Athena karya Zhaenal Fanani adalah mengenai 

kekuatan cinta seorang gadis muda penyandang HIV/AIDS. Gadis itu bernama 

Queen yang terinfeksi virus HIV dari orang tuanya. Dalam perjalanan hidupnya 

Queen bertemu dengan Zakhary yang mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama 

terinfeksi virus HIV.  

 Tokoh utama dalam novel Bulan di Langit Athena adalah Queen atau 

Amiq Queen Shobo. Ada beberapa tokoh tambahan seperti orang tua Queen, yaitu 

Harubi Shobo, Ken Pratiwi, kekasih hatinya Zakhary, para sahabatnya, dan tokoh 

pembantu lainya.  

 Alur yang terdapat dalam novel Bulan di Langit Athena adalah alur 

campuran. alur yang terdapat dalam novel tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 

skema berikut ini. 

 E1   A  B  C  D  E2 

Keterangan: 

E1 merupakan tahap antiklimaks, A merupakan tahap penyituasian, B 

merupakan tahap pemunculan konflik, C merupakan tahap peningkatan konflik, D 

merupakan tahap klimaks, dan E2  merupakan tahap penyelesaian. 

E1 : Queen menghabiskan waktunya di Athena, Yunani, dan Ia sering 

berkunjung ke puncak bukit Acropolis. Di sana ia  mempunyai sahabat 

yunaninya yang bernaman Anastaikos. 
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A  : alur ceritanya berubah flashback karena Queen mengingat masa lalunya 

pada saat di Indonesia. Ia mempunyai seorang Ibu bernama Ken Pratiwi 

yang tinggal di lingkungan pedesaan yaitu desa sumberdadi, Malang. 

Kedua orang tuanya merupakan seorang buruh tani hingga pada ahirnya 

berhasil mengantarkan Ken Pratiwi ke bangku tingkat SMA. 

B  : Ibu Queen yaitu Ken Pratiwi menyelesaikan sekolahnya lalu pulang ke 

desa Sumberdadi sekaligus mengenalkan calon suaminya yang bernama 

Harubi Shobo yang akrab dipanggil Ebi. Namun orang tua masing-masing, 

baik orang tua Tiwi maupun Ebi tidak menyetujuinya dengan alasan klasik. 

C.  : Ken Pratiwi berdebat dengan orang  tuanya perihal masalah siapa yang 

akan menjadi pendamping hidup Tiwi nantinya. Kusnaedi merupakan 

Bapak Tiwi, ia berkeinginan untuk menjodohkan anaknya dengan laki-laki 

yang berasal dari desanya sendiri. Namun Tiwi tidak mau dijodohkan dan  

mengancam Bapaknya. Dan yang terjadi Tiwi pun kabur dari rumahnya, 

menemuni Ebi. 

D  :  Queen pergi ke Yunani hingga pada suatu ketika bertemu dengan 

seorang laki-laki yang bernama Zakhary. Ia juga berasal dari Indonesia, 

keduanya saling jatuh cinta namun belum berani untuk mengungkapkan isi 

hati mereka karena belum siap megatakan kekurangan yang ada pada diri 

mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya, keduanya saling 

memberanikan diri berkata jujur, dan menjadi tahu bahwa mereka sama-

sama terinfeksi virus HIV. Setelah itu mereka merasakan kebahagian yang 

luar biasa, dan menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan. 

E2  : Zakhary menganjak Queen untuk pulang ke Indonesia menemui  orang-

orang yang sudah berjasa dalam hidupnya, mau berkorban untuknya, dan 

seseorang yang menjadi penyemangat hidupnya. Orang-orang itu ialah 

keluarga dan para sahabatnya. 

 Latar tempat yang terdapat dalam novel Bulan di Langit Athena terjadi di 

beberapa kota yang ada di Indonesia, Prancis, kota Athena, Yunani. Cerita dalam 

novel ini berlangsung selama 21 tahun, yaitu pada tahun 1994 sampai tahun 2014. 
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Latar sosial menggambarkan suasana kehidupan di pedesaan dan di perkotaan 

yang cukup kontras.  

3.2 Aspek Sosial dalam Novel Bulan di Langit Athena. 

Aspek sosial adalah sesuatu sosial yang digunakan untuk menghadapi masalah 

sosial. Masalah sosial ini timbul sebagai akibat dari hubungannya dengan sesama 

manusia lainya dan akibat tingkah lakunya. Masalah sosial ini tidaklah sama 

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain karena adanya 

perbedaan dalam tingkat perkembangan dan kebudayaannya, sifat 

kependudukannya, dan keadaan lingkungan alamnya. (Soelaiman, 1998: 5) 

 Menurut Soekanto, (Organisasi.org: 1970) masalah sosial adalah suatu 

ketidaksesuain antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang 

membahayakan kehidupan sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang 

ada, hal itu dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial, seperti kegoyahan 

dalam kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya 

perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada. 

Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan khusus, seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, 

musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. 

 Permasalahan sosial dikategorikan menjadi empat jenis faktor yang 

meliputi faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis 

(Organisasi.org: 1970). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pembahasan tentang 

aspek sosial pada novel Bulan di Langit Athena karya Zhaenal Fanani akan 

terfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan empat faktor itu, faktor 

ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Dengan demikian, 

masalah sosial dalam novel Bulan di Langit Athena karya Zhaenal Fanani 

mencakup hal-hal berikut ini. 

3.2.1 Faktor ekonomi 

Faktor Ekonomi pada novel Bulan di langit Athena yang mengakibatkan konflik 

sosial, yaitu pada saat tokoh Tiwi yang berkeinginan untuk melanjutkan sekolah 

ke tingkat SMP tetapi terbentur dengan masalah  biaya. Semua itu karena orang 

tua Tiwi yang hanya bekerja sebagai buruh tani dan pencari telur semut di hutan. 
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3.2.2 Faktor Budaya 

Pada novel Bulan di Langit Athena terdapat dua budaya yang menjadi 

permasalahan sosial, yaitu budaya kehidupan di pedesaan yang sederhana dan 

budaya orang kaya yang menganut paham liberalisme. Budaya asli tanah Jawa, 

yaitu kesederhanaan dan rendah diri. Semua itu tercermin dari kehidupan di 

lingkungan pedesaan, seperti pada desa Sumberdadi yang dijelaskan dalam novel 

ini. Sedangkan budaya orang kaya yang menganut paham liberalisme pada novel 

in terjadi di lingkungan modern seperti di Prancis. 

Dari kedua budaya yang berbeda itu mengakibatkan konflik sosial pada 

cerita novel Bulan di Langit Athena. Konflik sosial yang disebabkan oleh faktor 

budaya kehidupan di desa Sumberdadi, ialah pada saat tokoh Sumairah tidak 

setuju dengan anaknya yang memliki hubungan spesial dengan lelaki bule.  

3.2.3 Faktor Biologis  

Faktor biologis pada novel ini mengakibatkan konflik sosial, yaitu pada saat tokoh 

Queen dan Zakhary diketahui terinfeksi virus HIV/AIDS. Queen dan Zakhary 

merasa kecewa dengan orang tua mereka masing-masing karena telah secara tidak 

sengaja menularkan virus HIV. Bagi Zakhary dan masyarakat pada umumnya 

menganggap bahwa seseorang yang terjangkit virus HIV akan mengalami 

diskriminasi. Sehingga Queen dan Zakhary kabur dari rumah meninggalkan 

keluarga. Seiring berjalannya waktu mereka dipertemukan Tuhan di Athena, 

Yunani. 

3.2.4 Faktor Psikologis  

Konflik sosial yang muncul akibat faktor psikologis ada dua, yaitu rasa kasih 

sayang terhadap keluarga dan rasa kasih sayang terhadap pasangan atau kekasih 

hati. 

3.2.4.1 Rasa Kasih Sayang Terhadap Keluarga. 

Konflik sosial ini muncul akibat dari perasaan sayang seorang ibu kepada 

anaknya. Keluarga memberikan peran penting terhadap semua pelaku kehidupan 

di suatu kelompok masyarakat. Pendidikan pertama yang didapatkan seorang anak 

ketika lahir ke dunia adalah pendidikan dari keluarga itu sendiri. Bukan hanya itu, 



9 

keluarga juga mengajarkan banyak hal di antaranya kehangatan, kasih sayang, 

pengorbanan, dan cinta. 

3.2.4.2 Rasa Kasih Sayang Terhadap Pasangan. 

Rasa senang, rasa bahagia, rasa gembira, dan rasa nyaman terhadap lawan jenis 

semua itu adalah bagian dari kisah sayang terhadap pasangan. Akibatnya, ada 

keinginan untuk memilikinya dan keinginan itu muncul dari salah satu atau dari 

keduanyan yang saling mengusahakan rasa kasih sayang itu. 

Konflik sosial yang muncul, ialah Rasa kasih sayang terhadap pasangan 

terlihat pada saat Ebi bertemu dengan Tiwi sehingga dari perasaan itu, Ebi 

menginginkan hidupnya selalu bersama Tiwi di mana pun dan dalam kondisi apa 

pun. Ebi yakin pertemuanya dengan Tiwi adalah bagian dari rencana Tuhan. 

Perasaan kasih sayang terhadap pasangan terjadi pada semua orang-orang. 

Cinta yang hadir tidak bisa dipaksakan, cinta hadir dengan sendirinya. Cinta yang 

hadir pada pasangan Zakhary dan Queen merupakan cinta yang agung karena 

dengan cinta yang mereka miliki dapat menggugah semangat untuk menghadapi 

penyakit HIV. 

3.3 Implementasi Hasil Penelitian pada Pembelajaran di SMA Implementasi 

novel Bulan di Langit Athena dalam pembelajaran menekankan pada satu 

hal penting yaitu pada karakter beberapa tokoh yang patut untuk diteladani. 

Implementasi aspek sosial pada novel Bulan di Langit Athena karya Zhaenal 

Fanani terhadap pembelajaran di SMA kelas XI semester 1. 

 Implementasi ini berdasarkan silabus pada kurikulum KTSP  dengan SK 7. 

Memahami berbagai hikayat novel Indonesia/novel terjemahan dengan KD 7.2 

Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Inodonesia/terjemahan. 

Hasil penelitian pada novel ini berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur 

intrinsik berupa struktural novel (tema, tokoh, penokohan, alur, latar, amanat). 

Unsur ekstrinsik yang dikaji berupa aspek sosial yang terkandung dalam novel 

Bulan di Langit Athena. Kedua unsur itu dapat diimplementasikan pada 

pembelajaran sastra Indonesai di sekolah SMA kelas XI semester 1 melalui RPP.  
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4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan pada novel Bulan di Langit Athena yang telah 

dilakukan diperoleh simpulan sebagai berikut. Struktur yang membangun novel 

Bulan di Langit Athena terdiri dari tema dan fakta cerita yang meliputi tokoh, 

penokohan, alur, dan latar. Tema pada novel Bulan di Langit Athena ialah 

kekuatan cinta seorang gadis muda penyandang HIV/AIDS. Tokoh utama dalam 

novel ini ialah Amiq Queen Shobo yang biasa dipanggil Queen.  Tokoh pembantu 

di antaranya  Harubi Shobo atau Ebi sebagai ayah Queen, Ken Pratiwi atau Tiwi 

sebagai ibunya, Zakhary sebagai kekasih hatinya, dan tokoh-tokoh lainya. Alur 

yang terdapat dalam novel ini ialah alur campuran. Latar tempat dalam novel ini 

ialah Indonesia, Prancis, dan Kota Athena, Yunani. Kejadian dalam cerita novel 

ini berlangsung selama selama dua puluh satu tahun yaitu pada tahun 1994 sampai 

tahun 2014. Latar sosial yang ada menunjukan suasana kehidupan di pedesaan dan 

di perkotaan yang cukup kontras. 

 Aspek sosial yang tedapat pada novel Bulan di Langit Athena ialah 

mengenai faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis 

yang berkaitan dengan tokoh-tokoh novel ini. Faktor ekonomi dapat diketahui dari 

tokoh Tiwi yang berkeinginan melanjutkan sekolah, tetapi terbentur biaya. Dilihat 

dari faktor budaya terdapat dua budaya yang berbeda antara tokoh satu dengan 

tokoh lainnya. Budaya tempat tinggal Tiwi, di desa Sumberdadi masih memegang 

teguh adat-istiadat, mayoritas penduduknya hidup dalam kesederhanaan, dan jauh 

dari akses teknnologi. Pada sisi lain, budaya Ebi yang menganut paham 

liberalisme karena ia tinggal di Prancis. Di sana kebiasaan anak muda yang sering 

pulang larut malam, memakai obat-obatan terlarang, dan bahkan berhubungan 

dengan banyak perempuan itu semua sudah biasa. Dilihat dari faktor biologis ada 

dua tokoh yang mengakibatkan konflik sosial, yaitu Queen dan Zakhary. 

Keduanya terinfeksi virus HIV/AIDS yang tertular dari kedua orang tuanya. 

Faktor psikologis dibagi menjadi dua, yaitu rasa kasih sayang terhadap keluarga 

dan rasa kasih sayang terhadap pasangan atau kekasih. 

 Hasil penelitian novel Bulan di Langit Athena karya Zhaenal Fanani dapat 

diimplementasikan pada pembelajaran sastra di SMA kelas XI semester 1. Sesuai 
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dengan SK dan KD yang terdapat dalam kurikulum KTSP, yaitu pada  SK 7. 

Memahami berbagai hikayat novel Indonesia/novel terjemahan dengan KD 7.2 

Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. 

Unsur intrinsik berupa struktural novel (tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan 

amanat). Unsur ekstrinsik yang dikaji berupa aspek sosial yang terkandung dalam 

novel Bulan di Langit Athena.  
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