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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Karya sastra hadir sebagai wujud kreatif seorang sastrawan dengan 

proses yang berbeda antara pengarang yang satu dengan pengarang yang lain, 

terutama dalam penciptaan karya fiksi. Proses tersebut bersifat individualis 

artinya cara yang digunakan oleh setiap pengarang dapat berbeda. Perbedaan 

itu meliputi beberapa hal, di antaranya metode, munculnya proses kreatif dan 

cara mengekspresikan apa yang ada dalam diri pengarang, hingga bahasa 

penyampaian yang digunakan.  

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). 

Sastra merupakan ekspresi kehidupan manusia (Fanani, 2000:132). 

Menurut Fanani (2000:57) terdapat tiga prekspektif berkaitan dengan 

keberadaan karya sastra. Pertama, prekspektif yang mengandung karya sastra 

sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada 

masa sastra tersebut diciptakan. Kedua, prekspektif yang mencerminkan 

situasi sosial penulisnya. Ketiga, model yang dipakai karya tersebut sebagai 

manifestasi dari kondisi sosial. Sebuah karya sastra berupa informasi 

mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kasusastraan  
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Soelaiman (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 lainnya 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.  

Menurut Ratna (2004:336) diantara genre karya sastra yaitu prosa, 

puisi, dan drama, genre prosalah, khususnya novel, yang dianggap paling 

dominan dalam menampilkan unsur-unsur sosial. Karena novel menampilkan 

unsur cerita paling lengkap, memiliki media paling luas dan bahasa novel 

cenderung bahasa sehari-hari yang paling umum digunakan dalam 

masyarakat.  

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.  

Menurut Stanton (2007:90) mengungkapkan bahwa novel mampu 

menghadirkan perkembangan satu karakter, situasi sosial yang rumit, 

hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit karakter, dan berbagai 

peristiwa ruwet yang terjadi beberapa tahun silam secara mendetail. Ciri khas 

ada pada kemampuannya untuk menciptakan satu semesta yang lengkap 

sekaligus lebih sulit dibaca jika dibandingkan dengan cerpen. Dikatakan lebih 

mudah karena novel tidak dibebani tanggung jawab untuk menyampaikan 

sesuatu dengan cepat atau dengan bentuk padat dan dikatakan lebih sulit 

karena novel dituliskan pada skala besar sehingga mengandung satuan-satuan 

organisasi yang lebih luas.  

Novel yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel populer yang 

berjudul Bulan di Langit Athena yaitu novel salah satu karya Zhaenal Fanani. 
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Dalam novel ini diceritakan kehiduapan sosial, yaitu menceritakan 

perjuangan hidup seorang tokoh utama yaitu Queen yang terlahir dari 

keluarga yang telah terinfeksi virus HIV sehingga Queenpun positif terkena 

penyakit tersebut. Saat pertama mengetahuinya Queen sudah berumur 17 

tahun yaitu ketika ada kegiatan donor darah dan penyuluhan bahaya 

pergaulan bebas di sekolah. Setelah mengetahui hal tersebut, semua orang 

merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, mulai dokter yang 

memeriksa Queen, kepala sekolah, dan orang tua Queen sendiripun seakan-

akan tidak percaya.  

Novel Bulan di Langit Athena, menarik untuk dikaji karena Zhaenal 

Fanani penulis novel tersebut menyuguhkan sebuah karya yang mudah 

dipahami dan tidak membosankan. Banyak pelajaran dan hikmah yang dapat 

diambil bagi pembaca supaya lebih berhati-hati dalam menjalani hidup serta 

menjadi lebih bersyukur. Selain itu, novel Bulan di langit Athena belum ada 

yang meneliti sehingga dapat digunakan sebagai pemahaman bagi penulis dan 

pembaca yang berkaitan dengan aspek sosial.  

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. 

Penulis mempunyai alasan mengapa memilih judul “Aspek Sosial 

Dalam Novel Bulan di Langit Athena Karya Zhaenal Fanani: Tinjauan 

Sosiologi Sastra dan Implementasinya Pada Pembelajaran Sastra di SMA”. 

Alasan pertama, penulis melihat belum ada penggunaan judul tersebut pada 

kasus penelitian orang lain. Kedua, penulis ingin meneliti novel populer 

tersebut dari segi aspek sosialnya dan mencoba mengetahui apakah hasil 
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penelitian tersebut dapat diimplementasikan pada pembelajaran sastra di 

sebuah lembaga pendidikan khususnya di SMA.  

Novel Bulan di Langit Athena Karya Zhaenal Fanani dipilih karena 

mempunyai daya tarik untuk dibaca baik itu penulis maupun untuk umum. 

Bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami dan alurnya tidak 

membosankan. Novel ini dikemas dengan cantik guna menjelaskan kepada 

pembaca bahwa setiap manusia harus menghadapi takdirnya dan 

menjalaninya, bukan menolak atau bahkan mengingkarinya.  

Penulis mencoba mengetahui apakah hasil penelitian berupa unsur 

intrinsik dan ekstrinsik ini bisa diimplementasikan pada pembelajaran sastra 

di SMA. Mengapa penulis memilih SMA sebagai tempat untuk mengetahui 

apakah hasil penelitianya dapat diimplementasikan pada pembelajaran sastra 

di SMA atau tidak. Karena penulis melihat ada kemungkinan yang mengarah 

kesana dengan memperhatikan kurikulum KTSP dan silabus terutama pada 

SK. 7 dan KD. 7.2 yang membahas mengenai pembelajaran sastra terutama 

novel. Selain itu apabila hasil penelitian ini diimplementasikan pada jenjang 

pendidikan yang lain seperti SD dan SMP kemungkinan siswa-siswi akan 

sulit menerima pembelajaran tersebut.  

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

dikemukakan bahwa rumusan masalah yang  diteliti adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun novel Bulan di Langit Athena 

karya Zhaenal Fanani? 

2. Bagaimanakah aspek sosial yang terdapat pada novel Bulan di Langti 

Athena karya Zhaenal Fanani? 

3. Bagaimanakah bentuk implementasi hasil penelitian novel Bulan di Langit 

Athena karya Zhaenal Fanani dalam pembelajaran sastra di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Bulan di Langit 

Athena, 

2. Mendeskripsikan aspek sosial yang terdapat pada novel Bulan di Langit 

Athena, 

3. Mendeskripsikan bentuk implementasi hasil penelitian novel Bulan di 

Langit Athena dalam pembelajaran sastra di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perkembangan ilmu sastra. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya penggunaan 

teori-teori sastra secara teknis analisis terhadap karya sastra.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengarang penelitian ini dapat memberikan masukan untuk dapat 

menciptakan karya sastra yang lebih baik. 

b. Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah wawasan dalam 

mengekspresikan minat baca. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan sastra dan 

menambah khasanah penelitian sastra Indonesia sehingga bermanfaat 

bagi perkembangan sastra Indonesia.  


