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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang Masalah 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis tekstual semiotika Roland Barthes 

yang fokus pada identitas anak turun kiai yang direpresentasikan dalam Novel Bola-

Bola santri karya Sachree M. Daroini. Peneliti tertarik untuk meneliti identitas anak 

turun kiai dalam novel ini karena beberapa alasan. Pertama, anak turun kiai dalam 

novel ini  diceritakan dengan karakter yang berbeda satu dengan lainnya. Kedua, 

novel ini mengambil setting pesantren salaf yang memiliki tradisi khas. Berdasarkan 

observasi peneliti ketika berinteraksi langsung dengan pesantren sebagai santri, 

pesantren salaf memiliki ciri khas tersendiri di banding tipe pesantren lain. Pesantren 

salaf memiliki sistem nilai yang bersumber dari kitab-kitab kuning/klasik yang 

dimanifestasikan dalam perilaku yang mengutamakan hal-hal yang bersifat akhirat.  

Dalam komunitasnya, yang menjadi khas adalah posisi Kiai sebagai pengasuh dan 

pemilik pesantren. Kiai menjadi figur sentral pesantren yang dihormati dan ditaati.  

Novel Bola-Bola santri merupakan salah satu dari lima debut novel yang 

dikeluarkan Matapena dengan label „novel pop pesantren‟ pada akhir tahun 2005.  

Noor Ismah , manajer Matapena mengatakan bahwa banyak tradisi pesantren yang 
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belum diolah menjadi cerita.1 Menurutnya, pesantren memiliki lokalitas sendiri 

sebagaimana yang dimiliki oleh sebuah etnis. Lokalitas-lokalitas tersebut lah yang 

menarik untuk ditelusuri, sehingga Ismah yakin jika tema-tema pesantren tidak akan 

pernah habis digali. Pelabelan „novel pop‟ pesantren sendiri diproyeksikan untuk 

mengimbangi dua arus besar gelombang produk-produk bacaan pop yang menyerbu 

pembaca remaja, tak terkecuali remaja santri di pesantren. Salah satu pemainnya, 

yaitu Gramedia, dengan produksi chiklit dan teenlit.2 Untuk itu, Matapena seolah-

olah hendak menempuh jalur “santri-Islam-pesantren/desa” demi mendekatakan 

“jagad bacaan” dengan “realitas pembaca”.3 Sehingga, dalam novel-novelnya, 

Matapena banyak mengambil setting Pesantren Salaf yang berada di pedesaan.  

Di media massa lain selain novel, tema-tema pesantren dalam beberapa tahun 

terakhir menjadi salah satu tema yang booming. Di tahun 2008, film 3 Doa 3 Cinta 

mengawali munculnya film bertema pesantren. Film ini menceritakan kisah  tiga 

santri remaja dari sebuah pesantren di Magelang Jawa Tengah yang mempunyai 

harapan dan cita-cita yang berbeda setelah lulus dari pesantren dan SMA. Setelah itu, 

di tahun 2009 dan ramai dibicarakan adalah film Perempuan Berkalung Surban atau 

PBS yang diangkat dari novel karya Abidah El-Khaliqy dan disutradarai oleh Hanung 

Bramantyo. Film ini menceritakan Annisa, seorang anak kiai Salafiyah sekaligus 

                                                             
1 http://ismakazee.blogspot.com/2007/04/menelusuri-lokalitas-pesantren.html, diakses pada tanggal 11 
April 2014 pukul 20.45. 
2 http://infodiknas.net/silsilah-intelektualisme-dan-sastra-di-pesantren-sebuah-perambahan-atas-
tradisi-pesantren-sastra-dan-sastra-pesantren.html, diakses pada tgl 29 Mei 2014 pukul 14.21. 
3 http://infodiknas.net/silsilah-intelektualisme-dan-sastra-di-pesantren-sebuah-perambahan-atas-
tradisi-pesantren-sastra-dan-sastra-pesantren.html, diakses pada tgl 29 Mei 2014 pukul 14.21. 
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seorang ibu dan isteri yang tinggal di lingkungan pesantren yang konservatif yang 

beranggapan bahwa Islam membela laki-laki sementara posisi perempuan sangat 

lemah dan tidak seimbang. Kemunculan film ini ternyata menuai protes dari banyak 

kalangan, karena dianggap mendiskreditkan pesantren. Hanung sebagai sutradara 

dianggap tidak menampilkan realitas pesantren secara jujur dan setara.4 

Sejak kemunculan PBS, pesantren memang menjadi pembicaraan khalayak, 

khususnya pesantren salaf atau tradisional yang dianggap masih kolot. Di tahun yang 

sama, sutradara senior Chaerul Umam merilis film Ketika Cinta Bertasbih yang 

diadaptasi dari novel karya Habiburrahman El Shirazy. Kemudian, di tahun 

selanjutnya muncul film-film tentang pesantren lainnya seperti  Dalam Mihrab Cinta 

(2010) adaptasi daari novel yang sama, Baik-Baik Sayang (2011), Negeri 5 Menara 

(2012) yang diangkat dari novel yang sama juga, serta film Sang Kyai (2013).  

Pada tahun 2011 sebuah sinetron bertema pesantren juga diproduksi  SCTV 

dengan judul Pesantren & Rock N Roll yang tayang dalam masa kurang lebih tiga 

tahun antara tahun 2011-2013 dengan tiga season penayangan. Sinetron ini 

menceritakan sosok Wahyu Subuh, anak seorang direktur perusahaan yang kaya. 

Namun, Wahyu yang diharapkan  di  perusahaan yang ditunjuk sesuai pilihan orang 

tuanya menolak hal tersebut dan memilih menjadi vokalis sebuah Band Rock. 

Tindakan Wahyu, membuat Ibrahim, ayahnya marah dan memutuskan untuk 

                                                             
4Admin, Perempuan Berkalung Surban, Film Berkalung Kecaman, 
http://majalah.hidayatullah.com/warta/nasional/%E2%80%9Cperempuan-berkalung-
sorban%E2%80%9D-film-%E2%80%9Cberkalung%E2%80%9D-kecaman.html, diakses pada 13 
Januari 21.34   

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REPRESENTASI IDENTITAS ... IIM MUZAYYANAH

http://majalah.hidayatullah.com/warta/nasional/%E2%80%9Cperempuan-berkalung-sorban%E2%80%9D-film-%E2%80%9Cberkalung%E2%80%9D-kecaman.html
http://majalah.hidayatullah.com/warta/nasional/%E2%80%9Cperempuan-berkalung-sorban%E2%80%9D-film-%E2%80%9Cberkalung%E2%80%9D-kecaman.html


 

I-4 
 

membawa Wahyu ke pesantren di pelosok Yogyakarta. Namun, sebagaimana sinetron 

lain yang tayang di Indonesia, sinetron ini tetap menonjolkan cerita cinta di 

pesantren, yakni antara Wahyu dan Nada, anak pemilik pesantren. 

Keberadaan film dan sinetron sebagai produk audio-visual yang memiliki 

daya tarik lebih dalam proses komunikasi massa menjadi media yang baik dalam 

menyebarkan pesan ke khalayak. Dalam kajian budaya, film dan sinetron adalah 

produk bahasa berupa sekumpulan tanda dan simbol  gambar bergerak serta suara 

yang digunakan untuk mewakili atau merepresentasikan kepada orang lain tentang 

suatu konsep, faham atau maksud tertentu. Film-film dan sinetron yang disebut di 

atas, memunculkan berbagai representasi tentang pesantren. Misalnya dalam film 

PBS, Annisa sebagai anak perempuan kiai, tokoh utama pesantren, mengalami 

kesulitan untuk merubah ideologi pesantren yang masih dianggap konservatif 

khususnya dalam hal kesetaraan laki-laki dan perempuan. Representasi yang muncul 

kemudian adalah mitos  pesantren salaf atau tradisional merupakan lembaga yang 

kolot dan mendiskriminasikan perempuan.  

Sedangkan, dalam sinetron Pesantren Rock n Roll, pesantren 

direpresentasikan sebagai tempat yang mampu merubah manusia yang buruk menjadi 

manusia yang lebih baik. Sayangnya, karena dikemas secara asal-asalan, serta 

mengutamakan kisah percintaan remaja yang digemari penonton,  pesantren dalam 

sinetron ini seolah hanya digunakan menjadi icon di judul saja. Karena, meski 

beberapa kali menyisipkan ceramah ustad muda dalam tayangnnya, menurut 
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pengamatan peneliti sinetron ini tidak menampilkan pesantren sebagaimana 

seharusnya. Misalnya, yang paling kelihatan adalah hubungan antara laki-laki dan 

perempuan. Sebuah forum di situs kaskus.com dengan thread Pesantren & Rock n 

Roll5, terdapat komentar yang mendukung peneliti. Komentar pertama dari akun 

Backtracking dengan UserID 157346 : 

 

Komentar diatas, mengkritik sinetron Pesantren & Rock n Roll yang menurutnya 

tidak menampilkan kegiatan-kegiatan yang biasa di lakukan di pesantren. Komentar 

lainnya datang dari akun eskrimpelangi dengan UserID 2216095  yang menyatakan 

bahwa kemunculan sinetron tersebut hanyalah ingin mengambil keuntungan saja atau 

untuk emncapai rating yang tinggi. Sehingga, penggarapannya tidak terlalu 

mendalami tema yang diangkat.  

                                                             
5 http://www.kaskus.co.id/thread/5194798f0975b4910a000003/sctv-pesantren-amp-rock-n-roll-3-new-
season. Diakses pada tgl 15 Januari 2015 pukul 01.35. 
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Film PBS dan sinetron Pesantren & Rock n Roll, selain mengangkat „pesantren‟ 

dalam ceritanya, keduanya menggunakan „anak kiai‟ sebagai tokoh utama, yakni 

Annisa dan Nada. Annisa berusaha untuk merombak pola pikir yang diajarkan oleh 

pesantrennya yang sangat membatasi ruang gerak wanita. Cara yang ia tempuh adalah 

dengan menyelundupkan buku-buku non pesantren. Buku-buku itu dimaksudkan agar 

wawasan para santri terbuka. Sedangkan Nada, diceritakan mampu mengubah Wahyu 

dari seorang rocker menjadi seorang santri yang alim yang pada akhirnya Nada mau 

menjadi istri Wahyu.  

Berdasarkan komentar yang muncul dari film PBS dan sinetron Pesantren & 

Rock n Roll, peneliti mengambil kesimpulan bahwa representasi pesantren yang 

diangkat oleh media massa belum bisa mewakili nilai-nilai pesantren sesuai dengan 

realita. Kesimpulan ini peneliti ambil dengan stand point peneliti sebagai seorang 
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santri yang pernah mengalami pengalaman langsung hidup di lingkungan pesantren 

sejak usia SMP (Sekolah Menengah Pertama) hingga perguruan tinggi di tiga 

pesantren yang berbeda.  Dari film, sinetron dan novel di atas dapat ditarik benang 

merah, dimana ketiganya menggunakan karakter anak kiai sebagai tokoh utama cerita 

yang berperan dalam perubahan pesantren. 

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan digunakan adalah  novel Bola-

Bola Santri. Pemilihan novel ini dilandasi atas sifat subjektivitas novel sebagai 

sebuah produk media. Novel dalam produksinya lahir dari imajinasi pribadi seorang 

penulis. Apalagi novel Bola-Bola Santri ditulis oleh Sachree M. Daroini yang 

merupakan alumni pesantren dan memiliki kedekatan dengan pesantren. Sedangkan 

film dan sinetron merupakan karya bersama dari seorang sutradara, produser, 

kameramen, pemain dan kru lainnya. Sifat subjektifitas ini, membuat novel ini 

menurut peneliti menyajikan teks yang dekat dengan pesantren dan identitas anak 

turun kiai. Sehingga, hasil analisis yang dihasilkan pada nantinya bisa menjadi 

representasi yang mendekati realita. Selain dari sisi subjektivitas, novel secara naratif 

memiliki cerita yang lebih mendalam karena tidak dibatasi dengan „durasi‟ seperti 

yang terjadi dalam film dan sinetron. Penggunaan strategi-strategi bahasa seperti 

bahasa kiasan, metafora juga menjadi salah satu ciri yang khas.  
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Sebuah artikel yang ditulis Gus Mus berjudul “Kiai, Lurah Pondok, dan Gus”6 

menulis bahwa anak kiai merupakan salah satu dari tiga tokoh yang paling berperan 

di umumnya pesantren. Menurutnya, anak kiai di pesantren adalah ibarat pangeran di 

sebuah kerajaan. Peneliti setuju dengan apa yang dikatakan Gus Mus bahwa anak 

turun kiai adalah tokoh penting dalam sebuah pesantren. Dalam kaitannya dengan 

pesantren, keberadaan anak kiai juga sangat berkaitan dengan tradisi kepemimpinan 

kiai di pesantren. Ali Maschan Moesa dalam bukunya menulis bahwa pola kekiaian 

pada umumnya dilembagakan oleh kenyataan yang bersifat askriptif, sehingga derajat 

kekiaian ditentukan dan diwariskan secara geneologis.7 Woodward dalam bukunya 

juga menyebutkan bahwa dalam komunitas santri Jawa, terdapat pembenaran jika 

dalam beberapa hal gelar itu diwariskan. Pembenaran keagamaan terhadap hal ini 

adalah karena anak kiai mempunyai kemampuan yang dibawa sejak lahir untuk 

mengetahui pengetahuan Islam tanpa belajar.8 Pendapat Gus Mus, Ali Maschan 

Moesa dan Woodward ini, membawa peneliti pada kesimpulan bahwa anak turun kiai 

sangat berperan dalam eksistensi pesantren di masa yang akan datang, karena mereka 

lah yang akan menjadi pemimpin pesantren.  

Pesantren secara definitif memiliki beragam variasi, dari yang paling sederhana 

adalah „tempat tinggal seorang santri‟ sampai pesantren adalah „sebuah system yang 

                                                             
6 http://pangeran-kalijaga.blogspot.com/2011/10/kiai-lurah-pondok-dan-gus.html, diakses pada tanggal 
12 April pukul 22.12. 
7 Moesa, Ali Maschan. Nasionalisme KiaiKonstruksi Sosial Berbasis Agama.Yogyakarta : LKiS. 2007. 
Hal 60. 
8 Wodward, Mark. ISLAM JAWA: Kesalehan Normatif versus Kebatinan. Terj. Hairus 
Salim.Yogyakarta : 2004. Hal.220. 
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meliputi bukan semata wujud fisik tempat belajar agama, tetapi juga masyarakat 

dengan pengertian luas yang tinggal di sekelilingnya, dan membentuk pola hubungan 

budaya, sosial dan keagamaan di mana pola-polanya kurang lebih sama dengan yang 

berkembang atau dikembangkan di pesantren atau berorientasi pesantren. Bisa 

dikatakan bahwa pesantren sarat dengan aneka pesona, keunikan, kekhasan dan 

karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya.9  

Dalam penelitian ini, pesantren merujuk pada pesantren salaf, yakni salah satu 

tipologi pesantren yang menurut Wahjoetomo adalah model pesantren yang muncul 

pertama kali. Pesantren ini biasanya berada di pedesaan, sehingga warna yang muncul  

adalah  kesederhanaan,  kebersahajaan  dan  keikhlasan  yang  murni. Ilmu-ilmu yang 

diajarkan adalah ilmu agama Islam yang bersumber dari kitab kuning atau kitab-kiab 

klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu.10 Di Indonesia, tipilogi pesantren salaf 

secara kuantitas juga memiliki jumlah yang terbesar dibanding tipologi pesantren 

lain, yakni dari hasil Pendataan Kemenag terhadap jumlah pesantren tahun 2011-

2012, terdata 27.230 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah 

tersebut, jika dilihat berdasarkan tipologi Pesantren, terdapat 14.459 (53,10%) 

Pondok Pesantren Salaf/Tradisional, 7.727 (28,38) Pesantren Khalaf/Modern, serta 

5.044 (18,52%) Pesantren Kombinasi.11  

                                                             
9 SM, Ismail (Ed). Dinamika Pesantren dan Madrasah. 2002. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal.53. 
10 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren, Pendidikan Alternatif Masa Depan. 1997. Jakarta: Gema 
Insani Press. hal. 45. 
11 Analisis Statistik…. hal.70. 
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Salah satu kekhasan pesantren salaf, adalah tradisi kepemimpinan kiai. 

Kedudukan yang dipegang seorang kiai adalah kedudukan ganda sebagai pengasuh 

dan sekaligus sebagai pemilik pesantren.12 Selain itu, sebagaimana yang dikatakan 

Ali Maschan Moesa di atas, pola kekiaian di pesantren dilembagakan oleh kenyataan 

yang bersifat askriptif, dimana derajat kekiaian ditentukan dan diwariskan secara 

geneologis atau turun temurun. Maka, dalam penelitian kiai juga merujuk pada kiai 

pengasuh dan pemilik sebuah pesantren salaf. Tradisi kekiaiani ini membei efek 

kepada para anak turun kiai sebagai subjek yang sejak lahir sudah diharapkan dan 

diprediksi menjadi kiai. Tradisi ini secara otomatis menjadi aspek yang ikut 

membentuk identitas anak turun kiai.  

Identitas, oleh kajian Cultural Studies dianggap sebagai sesuatu yang tidak 

eksis, yang tidak memiliki kandungan universal atau pun esensial. Identitas 

merefleksikan pengalaman-pengalaman sejarah bersama serta kode kultural yang 

dimiliki bersama oleh sebuah kelompok „masyarakat‟, yang memberi mereka 

kerangka acuan dan makna kehidupan. Dalam penelitian ini identitas yang akan 

dilihat adalah identitas budaya yang didasari pada teori yang dikemukakan  Alo 

Liliweri. Identitas budaya merupakan ciri yang muncul karena seseorang itu 

merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu. Yang meliputi pembelajaran 

tentang dan penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama dan keturunan dari suatu 

kebudayaan. Identitas budaya menurut Alo Liliweri merupakan satu dari tiga bentuk 

                                                             
12 Wahid, Abdurrahman. Menggerakkan Tradisi : Esai-Esai Pesantren. Yogyakarta: LKiS. Hal 17. 
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identitas selain identitas sosial dan identitas pribadi, namun dalam penelitian ini, 

identitas yang akan dilihat hanyalah identitas budaya saja, karena menurut Alo 

Liliweri, identitas pribadi dan identitas sosial terbentuk oleh identitas budaya. Selain 

itu, satu hal yang menjadi dasar adalah bahwa konsep identitas selalu berkaitan 

dengan peran. 13 

Identitas merupakan produk diskursus yang dibangun oleh representasi, 

terutama oleh bahasa.14 Dalam bahasa, simbol-simbol berupa audio maupun visual 

baik itu kata-kata maupun gambar digunakan untuk merepresentasikan kepada orang 

lain tentang suatu realitas. Salah satu produk bahasa adalah Novel. Novel merupakan 

sebuah teks naratif yang menceritakan kisah yang merepresentasikan suatu situasi 

yang dianggap mencerminkan kehidupan nyata atau untuk merangsang imajinasi.15  

 Untuk mengeksplorasi identitas anak turun kiai yang direpresntasikan dalam 

novel, maka peneliti menggunakan metode analisis tekstual semiotik Roland Barthes. 

Barthes memfokuskan pada gagasan tentang signifikasi dua tahap, yaitu denotasi 

sebagai sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat 

kedua.16 Barthes menggunakan konsep connotation milik Hjmslev untuk menyingkap 

makna-makna yang tersembunyi. Konsep tersebut menetapkan dua cara pemunculan 

                                                             
13 Liliweri M.S, Alo Dr, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya. 2002.  Yogyakarta:LKiS. 
Hal 78-86 
14 Barker, Chris. Cultural Studies: Teori da Praktek. Terj. Nurhadi. Yogyakarta:  Kreasi Wacana. 
2009. Hal. 12. 
15 Danesi, Marcel. Pengantar Memahami Semiotika Media. Terj. A. Gunawan Admiranto. 
Yogyakarta:Jalasutra. Hal.75. 
16 Sobur, Alex. Semiotika Komunikasi. 2004. Bandung : Rosdakarya. Hal. 70-71 
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makna yang bersifat promotif, yakni denotatif dan konotatif. Pada tingkat denotatif, 

tanda-tanda diposisikan sebagai makna primer yang „alamiah‟ sedangkan pada tingkat 

konotatif barulah muncul makna ideologis.17 Makna ideologis ini dalam teori Barthes 

disebut dengan mitos dan berfungsi untuk mengungkapkan atau membenarkan nilai-

nilai dominan yang berlaku. Tanda konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan, 

namun juga mengandung mengandung makna denotatif yang melandasi. Tambahan 

ini merupakan sumbangan Barthes atas penyempurnaan semiologi Saussure yang 

hanya berhenti pada tataran denotatif semata. Dengan membuka wilayah pemaknaan 

konotatif ini, peneliti dapat memahamai penggunaan bahasa kiasan dan metafora 

yang tidak mungkin dapat dilakukan pada level denotatif.18 Lebih dari itu, semiotika 

konotasi ala Barthes ini memungkinkan penggunaan di wilayah karya sastra dan 

fenomena budaya kontemporer atau budaya pop.19 Oleh karenanya, peneliti memilih 

metode ini untuk menganalisis representasi identitas dalam novel. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitan ini adalah “Bagaimana identitas anak turun kiai direpresentasikan dalam 

novel Bola-Bola Santri karya Sachree M. Daroini.?” 

                                                             
17 Ibid, hal.264. 
18 Budiman, Manneke. Semiotika dalam Tafsir Satra: Antara Riffaterre dan Barthes dalam T. 
Christomy dan Untung Yuwono : Semiotika Budaya. Jakarta:Penerbit Pusat Kemasyarakatan dan 
Budaya UI. 2004, hal 255. 
19 Hermawan, Anang. Bahasa danMedia : Mengenal Semiotika Roland Barthes. Diakses dari 
https://abunavis.wordpress.com/2007/12/31/mitos-dan-bahasa-media-mengenal-semiotika-roland-
barthes/. Diakses pada tgl 14 Januari 2015 pukul 16.46. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan identitas 

anak turun kiai yang direpresentasikan dalam novel Bola-Bola santri karya Sachree 

M. Daroini. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini secara akademis adalah untuk memperkaya ragam 

penelitian khususnya penelitian dengan metode analisis tekstual semiotik Roland 

Barthes. Selain itu, juga  menambah pengetahuan baru mengenai identitas anak turun 

kiai yang direpresentasikan dalam novel.  

1.5 Tinjauan Pustaka  

1.5.1 Media Massa dan Representasi 

 Komunikasi massa pada satu sisi mengandung pengertian suatu proses dimana 

organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada public secara luas 

dan pada sisi lain merupakan proses dimana pesan tersebut dicari, digunakan dan 

dikonsumsi oleh audience.20 Sebagaimana yang dikatakan Litteljohn, komunikasi 

massa merupakan: 

                                                             
20 Rohim, Syaiful. Teori Komunikasi : Perspektif, Ragam dan Aplikasi. 2009. Jakarta : Rineka Cipta. 
Hal. 160. 
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“the process whereby media organization produce and transmit message to 
large publics and the process by which those messages are sought, used, 
understood, and influenced by audience.” 21 

 Organisasi media massa disini bekerja sebagai suatu lembaga masyarkat (social 

institution), yang hidup di tengah masyarakat (dengan segala nilai, norma, dan 

dinamikanya), dan berinteraksi dengan institusi lain yang ada di dalam masyarakat.22 

Dari definisi di atas, novel dapat dikatakan sebagai produk media massa yang 

diproduksi oleh Penerbit sebagai organisasi media massa. Penulis novel memproduksi 

dan mentransmisikan pesan kepada khalayak luas dengan perantara penerbit.  

Sebagai media massa, novel merupakan potret dari realitas yang ada  di 

kehidupan nyata yang oleh penulis diceritakan kembali dengan bahasanya sendiri 

dengan bumbu imajinasi. Realitas yang telah ditulis tersebuat kemudian menjadi 

sebuah produk representasi atas suatu wacana. Representasi yang diusung oleh media 

massa tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan defenisi masyarakat mengenai 

realitas sosial, termasuk identitas sosok tertentu.23  

Menurut Stuart Hall, representasi merupakan proses di mana arti (meaning) 

diproduksi dengan menggunakan bahasa (language) dan dipertukarkan oleh antar 

anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan (culture). Representasi menghubungkan 

antara konsep (concept) dalam  benak kita dengan menggunakan bahasa yang 

memungkinkan kita untuk mengartikan benda, orang, kejadian yang nyata (real), dan 

                                                             
21 Pawito. Penelitian Komunikasi Kualitatif. 2007. Yogyakarta : LKiS. Hal.16. 
22 Ibid, hal 16-17 
23 McQuail,Dennis. 2000. Teori Komunikasi Massa, Jakarta, Salemba Humanika, Hal. 64. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REPRESENTASI IDENTITAS ... IIM MUZAYYANAH



 

I-15 
 

dunia imajinasi dari objek, orang,  benda, dan kejadian yang tidak nyata (fictional).24 

Dari penjelasan Hall, representasi merupakan gabungan dari kerja benak (kognisi) 

penulis dengan bahasa dan kemudian dipertukarkan dalam sebuah kelompok 

kebudayaan.  

Karya-karya Hall tentang media fokus pada aspek produksi dan representasi. 

Hall berpendapat bahwa identitas merupakan sebuah hal yang dibentuk di dalam 

representasi. Media, bukan menjadi cermin yang merefleksikan apa yang ada, tetapi 

lebih sebagai wadah representasi yang mampu membentuk suatu subjek menjadi 

subjek yang baru.25  

Branston dan Stafford mengartikan representasi sebagai segenap tanda di dalam 

mana media menghadirkan kembali (re-present) sebuah peristiwa atau realitas. 

Namun, realitas yang tampak dalam teks yang ada tidak semata-mata menghadirkan 

realitas sebagaimana adanya. Di dalamnya senantiasa akan ditemukan sebuah 

konstruksi. Namun, dalam praktek representasi konsep konstruksi dan representasi 

tidak dapat diterjemahkan secara setara. Representasi bahkan bergerak lebih jauh 

karena mendekati pertanyaan tentang bagaimana sebuah kelompok atau berbagai 

                                                             
24 Hall,Stuart. 2003. “The Work of Representation”. Representation: Cultural Representation and 
signifying Practices. Ed. Stuart Hall. London. Sage Publication. Hal 17. 
25 Hall, hal. 58. 
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kemungkinan hal-hal yang ada di luar media telah direpresentasikan oleh produk 

media.26 

Hal-hal tersebut membawa implikasi politis yang lebih luas. Pertama, 

representasi mengingatkan pada politik representasi yakni cara media 

menggambarkan kelompok tertentu yang memberikan pengertian  tentang bagaimana 

kelompok tersebut mengalami dunianya dan bisa dipahami serta diterima oleh 

kelompok lainnya. Kedua, suatu media besar memiliki kekuasaan untuk 

menghadirkan kembali suatu kelompok tertentu dan berulang-ulang.27 

Pendapat Brasnton dan Stafford mengenai representasi ini bila dikaitkan dengan 

representasi suatu identitas seseorang atau kelompok tertentu dalam media tampaknya 

akan memiliki kemiripan dengan pendapat Stuart Hall.28 Menurut Hall, dalam politik 

reprentasi:  

It conceives of representation as not merely expressive but formative of 
identities; and it conceives of difference not as unbridgeable separation but asa 
positional, conditional, and conjunctural.  

Dari kedua pendapat Hall dan Branston & Stafford, bisa dipahami bahwa keduanya 

sepakat bahwa represntasi tidak sekadar proses penyajian kembali suatu objek di 

                                                             
26 Adi, Tri Nugroho. Film, Semiotika Sodial dan Politik 
Representasi.https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/24/film-semiotika-sosial-dan-politik-
representasi/. Diakses pada 14 Januari 16.50. 
27 Branston & Stafford, 1996:78 dalam Adi, Tri Nugroho. Film, Semiotika Sodial dan Politik 
Representasi.https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/24/film-semiotika-sosial-dan-politik-
representasi/. Diakses pada 14 Januari 16.50. 
28Adi, Tri Nugroho. Film, Semiotika Sodial dan Politik 
Representasi.https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/24/film-semiotika-sosial-dan-politik-
representasi/. Diakses pada 14 Januari 16.50. 
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dalam sebuah media, namun media ternyata juga menjalankan proses pembentukan  

suatu identitas tertentu atau suatu positioning tertentu terhadap objek yang dicitrakan 

dalam suatu media.29 

1.5.2 Teori Identitas. 

Kajian budaya (cultural studies) menjadikan identitas sebagai salah satu tema 

penting kajiannya, dengan menunjukkan signifikansi sosial dan kultural identitas itu 

sendiri sekaligus memperlihatkan kontradiksi-kontradiksi internalnya.30 Sarup 

berpendapat bahwa segala bentuk identitas baik yang didasarkan pada kelas, etnis, 

agama, maupun bangsa merupakan sebuah konstruksi sosial, dimana identitas 

tersebut dapat terkonstruk melalui berbagai macam cara, dan seringnya melalui 

symbol, atau bisa dikatakan melalui bahasa. 

“all identities, whether based on class, ethnicity, religion or nation, are social 
constructions...Though identity may be constructed in many different ways, it is 
always constructed in the symbolic, that is to say, in language.”31 

Kathryn Woodward dalam bukunya Identity and Difference menjelaskan bahwa 

Identitas adalah gagasan yang diberikan perihal konsep individu, sehingga asal-usul 

                                                             
29Adi, Tri Nugroho. Film, Semiotika Sodial dan Politik 
Representasi.https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/24/film-semiotika-sosial-dan-politik-
representasi/. Diakses pada 14 Januari 16.50. 
30Rahman, Jamal D. Teks dan Konstruksi Identitas Indonesia. Diakses dari 
http://jamaldrahman.wordpress.com/2009/01/13/teks-dan-konstruksi-identitas-indonesia/ , pada tgl  20 
Oktober 12.23. 
31 Sarup, Madan (1996:48) dalam Titik Puji Rahayu, Politik Identitas Anak-anak dalam Iklan Anak-
anak, FISP Unair.  
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seseorang dapat diketahui.32 Dalam buku yang sama, Stuart Hall juga menjelaskan 

bahwa identitas bersifat tidak tetap dan selalu berubah. Identitas tidak dapat 

dilepaskan dari representasi karena proses representasilah yang memiliki pengaruh 

tidak langsung dalam pembentukan identitas. Stuart Hall juga menafsirkan identitas 

sebagai sebuah budaya milik bersama, semacam „aneka diri‟ (selfes) yang dimiliki 

seacara bersama-sama oleh orang-orang yang memiliki sejarah dan asal-usul yang 

sama. Identitas merefleksikan pengalaman-pengalaman sejarah bersama serta kode 

kultural yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok „masyarakat‟, yang memberi 

mereka kerangka acuan dan makna kehidupan. 

Menurut Alo Liliweri, terdapat tiga bentuk identitas yang mudah dipantau, 

yakni identitas budaya, identitas sosial dan identitas pribadi. Pertama, identitas 

budaya merupakan ciri yang muncul karena seseorang itu merupkan anggota dari 

sebuah keompok etnik tertentu. Yang meliputi pembelajaran tentang dan penerimaan 

tradisi , sifat bawaan, bahasa, agama dan keturunan dari suatu kebudayaan. Misalnya, 

orang Flores selalu didentifikasi sebagai orang Katolik, atau kain ulos dengan orang 

Batak. Kedua, identitas sosial terbentuk sebagai akibat dari keanggotaan dalam suatu 

kelompok kebudayaan. Tipe kelompok tersebut antara lain umur, gender, kerja, 

agama, kelas sosial dan tempat. Identitas sosial merupakan identitas yang diperoleh 

melalui proses pencarian dan pendidikan dalam jangka waktu yang lama. Antara atu 

                                                             
32 Putranto, Hedar, Terj. Sejumlah Konsep Identitas dan Perbedaan. Diakses dari 
http://arifrohmansocialworker.blogspot.com/2010/12/sejumlah-konsep-identitas-dan-perbedaan.html 
pada tgl 17 Januari 21.45. 
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kelompok dengan kelompok lainnya dapat dibedakan melalui umur, misalnya mereka 

yang berusia muda tidak hati-hati dan kurang sabar, dan sebaliknya mereka yang 

berusia tua lebih sabar dan lebih bijaksana. Ketiga, identitas pribadi atau personal 

didasarkan pada keunikan karakteristik pribadi seseorang seperti kemampuan, bakat 

dan pilihan.  

Dari ketiga bentuk identitas di atas, yang perlu digaris bawahi dalam tiga 

bentuk identitas ini adalah bahwa (1)identitas pribadi dan identitas sosial terbentuk 

oleh identitas budaya. (2) konsep identitas selalu berkaitan dengan peran. Peran 

secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah harapan budaya terhadap suatu 

posisi atau kedudukan. Peran lebih berkaitan dengan harapan daripada perilaku 

aktual, dan peran lebih bersifat normatif daripada deskriptif.  

Identitas budaya menurut Martin dan Nakayama dapat dipahami melalui tiga 

pndekatan, yakni pendekatan psikologi sosial, komunikasi, dan pendekatan kritis. 

1. Pendekatan psikologi sosial berasumsi bahwa kehidupan dan perilaku 

individu ada di dalam lingkungan sosial, oleh karena itu kepribadian individu 

dibentuk oleh kepribadian lingkungan sosial. Beberapa prinsip pendekatan 

psikososial adalah (1) apa yang disebut sebagai identitas individu merupakan 

ciptaan identitas sosial melalui interaksi dengan kelompok; (2) identitas 

terlihat bersifat ganda, karena individu hidup dalam banyak peran yang 

berbeda-beda. 
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2. Pendekatan komunikasi menekankan bahwa sifat interaksi self/group 

(interaksi yang dilakukan seorang pribadi dan interaksi kelompok) merupakan 

sesuatu yang komunikatif. Identitas dibangun melalui interaksi sosial dan 

komunikasi. Identitas dihasilkan oleh negosiasi melalui media yakni media 

bahasa. Identitas seseorang dapat ditentukan oleh tampilan diri atau 

ditentukan bagaimana orang lain memberikan atribusi atas tampilan 

seseorang. 

3. Pendekatan Kritis (terdapat dua pandangan).  

Pembentukan identitas kontekstual: Menurut pndangan kontekstual, identitas 

dibentuk dalam suatu konteks. Oleh karena itu, suatu identitas hanya bisa 

dipahami dalam konteks tersebut, misalnya konteks sejarah, ekonomi dan 

konteks politik. Contoh, melalui konteks sejarah dapat dijelaskan bahwa 

perbudakan merupakan faktor yang sangat kuat mempengaruhi hubungan 

antara kulit putih hitam.  

Resisiting Ascribed Identities: Resisiting Ascribed Identities sebenarnya 

merupakan upaya untuk mempertahankan bentuk ascribed identity (identitas 

keturunan) yang diwariskan.  

Berdasarkan pendekatan-pendekatan di atas, dapat disimpulkan beberapa 

karakteristik identitas budaya, yakni (1) identitas budaya merupakan pusat 

penampilan kepribadian seseorang. Seseorang menjadi lebih sadar tentang identitas 
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budaya sendiri manakala hidup dalam kebudayaan lain, berinteraksi dengan beberapa 

oarang dari kebudayaan yang berbeda; (2) Identitas budaya kadang-kadang bisa 

bertahan dalam konteks sosial yang selalu berubah (3) identitas budaya merupakan 

sesuatu yang bermuka banyak. Makin banyak yang perbedaan budaya yang dihadapi, 

makin tegar pula seseorang membandingkan budayanya dengan budaya orang lain.33 

1.5.3 Tradisi dan Sistem Nilai Pesantren Salaf  

 Pesantren, secara historis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah 

pertumbuhan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan, bahwa sejak 

kurun kerajaan Islam pertama di Aceh dalam abad-abad pertama Hijriyah, kemudian 

di kurun Wlaisongo sampai permulaan abad 20 banyak para wali dan ulama yang 

menjadi cikal-bakal desa baru.34 Dalam perjuangan melawan penjajah, pesantren juga 

berjasa sebagai lembaga pendidikan yang ikut memajukan dan mencerdaskan 

bangsa.35 

Pesantren salaf  sendiri merupakan salah satu tipologi pesantren, menurut 

Wahjoetomo pesantren salafi atau tradisional adalah model pesantren yang muncul 

pertama kali. Pesantren ini biasanya berada di pedesaan, sehingga warna yang muncul  

adalah  kesederhanaan,  kebersahajaan  dan  keikhlasan  yang  murni. Ilmu-ilmu yang 

                                                             
33 Liliweri M.S, Alo Dr, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya. 2002.  Yogyakarta:LKiS. 
Hal 78-86 
34 Saridjo,Marwan. Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia. 1982 Jakarta: Dharma Bhakti, hal. 7. 
35 Zuhri,Saifuddin, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia. 1979 . Bandung: 
Al-Ma‟arif ,hal. 263. 
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diajarkan adalah ilmu agama Islam yang bersumber dari kitan kuning atau kitab-kiab 

klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Metode  pengajaran  yang  digunakan  

hanyalah  metode  bandongan36,  sorogan, hafalan dan musyawarah.37 Sedang, 

menurut Mahmud, berdasarkan pola penyelenggaraannya, Pesantren dibedakan 

menjadi tiga jenis yakni Salaf, Khalaf, dan Campuran38 : 

 Pesantren Salaf memiliki ciri-ciri: Para santri belajar dan menetap di 

Pesantren;Kurikulum  tidak  tertulis  secara  eksplisit,  tetapi  berupa  hidden 

kurikulum yang ada di benak Kyai;Pola  pembelajaran  menggunakan  metode  

pembelajaran  asli milik pesantren (sorogan, bandongan, dan lainnya); dan Tidak  

menyelenggarakan  pendidikan  dengan  sistem madrasah. 

Pesantren Khalaf, ciri-cirinya :Para santri tinggal dalam pondok/ 

asrama;Pemaduan  antara  pola  pembelajaran  asli  pesantren  dengan pola 

pembelajaran sistem madrasah/ sistem sekolah;Terdapat kurikulum yang 

jelas;Memiliki  tempat  khusus  yang  berfungsi  sebagai madrasah/sekolah. 

 Pesantren Campuran, ciri-cirinya :Pesantren hanya semata-mata sebagai tempat 

tinggal (asrama) bagi para santri;Para  santri belajar  di madrasah  atau  sekolah  yang  

                                                             

36 Bandongan adalah sistem pengajaran dimana pelajaran diberikan dalam pengajian yang berbentuk 
seperti kuliah terbuka, dimana sang kiai membaca, menerjemahkan, dan kemudian  menerangkan 
persoalan-persoalan yang disebutkan dalam teks yang sedang dipelajari.(Wahid, hal.36) 
37 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren, Pendidikan Alternatif Masa Depan. 1997. Jakarta: Gema 
Insani Press. hal. 45. 
38 Mahmud, Arif. Model-Model Pembelajaran di Pesantren. 2006. Tangerang: Media Nusantara, hal. 
16-17. 
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letaknya  di luar dan bukan milik pesantren;Waktu belajar biasanya malam atau siang 

hari pada saat santri tidak belajar di sekolah atau madrasah (ketika mereka berada di 

pondok/asrama) ;Umumnya pembelajaran tidak terprogram dalam kurikulum yang 

jelas dan baku. 

Secara kuantitas, menurut hasil Pendataan Kemenag terhadap jumlah pesantren 

tahun 2011-2012, terdata 27.230 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Populasi terbesar berada di Pulau Jawa dengan prosentase 78,60: Jawa Barat 7.624 

(28,00%), jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%) dan Banten 

3500 (12,85%). 39 Dari jumlah tersebut, jika dilihat berdasarkan tipologi Pesantren, 

terdapat 14.459 (53,10%) Pondok Pesantren Salaf, 7.727 (28,38) Pesantren Khalaf, 

serta 5.044 (18,52%) Pesantren Kombinasi.40 

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menggunakan istilah subkultur bagi 

pesantren karena identitas tersendiri yang berbeda dengan luar pesantren. Secara jujur 

memang harus diakui bahwa terdapat suatu „tradisi‟ tertentu yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat pesantren, namun tidak demikian di luar masyarakat 

pesantren.41 Dalam tinjauan sosiologis, pesantren dikatakan sebagai sub kultur, 

setidaknya karena  beberapa aspek yang unik yang dimiliki.42 Pertama, cara hidup 

yang dianut, dalam kehidupan pesantren, komunitas ini memiliki cara hidup sendiri 

                                                             
39 Analisis Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2011-2012.hal. 70. 
40 Analisis Statistik…. hal.70. 
41 Arif, Mahmud. 2008. Pendidikan Islam Transformatif. Yogyakarta. LKiS. Hlm 167 
42 Wahid, hal.9-10 
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yang berbeda dengan masyarakat yang ada di luar komunitas pesantren. Kedua, 

pandangan hidup dan tata nilai yang ditaati, kehidupan setelah mati atau akhirat 

menjadi pegangan kaum santri dalam memandang hidup mereka. Disamping itu, 

adanya konsep 'berkah' dalam pembelajaran jelas merupakan konsep kuasa Tuhan 

yang masuk dalam tata nilai pendidikan pesantren. Ketiga, hierarki kekuasaan 

internal tersendiri yakni hierarki kiai-santri. Ditegakkan di atas kewibawaan moral 

sang kiai sebagai penyelamat santri menjadikan kekuasaan seperti ini memiliki watak 

yang absolut.  

Menurut Soejono Soekannto, sistem nilai yang dianut oleh penganut suatu 

budaya merupakan inti kebudayaan setiap masyarakat. Sistem nilai tersebut 

mencakup konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggapa buruk (sehingga 

harus dihindari) dan apa yang dianggap baik (sehingga harus dianut).43 Kitab kuning 

merupakan salah satu ciri pesantren tradisional yang masih kuat dipertahankan hingga 

sekarang. Kitab-kitab tersebut dalam konteks penyusunan dan awal 

penyebarluasannya merupakan karya intelektual yang tak ternilai harganya dan 

disusun oleh ulama dalam tradisi keilmuan dan kebudayaan yang tinggi pada 

zamannya. Di dalamnya, terkandung kodifikasi nilai-nilai yang dianut oleh komunitas 

                                                             
43 Soejono, Soekanto,,hal.166 
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pesatren, sementara Kiai merupakan personifikasi yang utuh dari sistem nilai yang 

dianut tadi.44 

Bachtiar Effendi (1985) dalam tulisannya berjudul "Nilai-Nilai Kaum Santri" 

mengelompokkan komunitas Santri Jawa yang banyak tersebar di dua wilayah yang 

secara diametral berbeda, khususnya jika dilihat dari perspektif sosial, budaya, 

ekonomi dan pandangan masing-masing yang berkembang.  Dua wilayah yang 

berbeda itu secara sederhana dapat disebut sebagai wilayah rural (desa) dan urban 

(kota). Secara garis besar dapat ditunjukkan dua ciri yang menyolok pada keduanya. 

Bagi mereka yang berada di daerah pesisir kota perhatian mereka cukup kuat 

terhadap kegiatan ekonomi, relatif lebih terbuka untuk berhubungan dengan 

kelompok luar dan secara langsung terlibat dalam proses perubahan kekuasaan dan 

modernisasi. Sedangkan mereka yang tinggal di pedesaan, sebagian besar merupakan 

kelompok eksklusif; dalam taraf-taraf tertentu mengabaikan persoalan keduniawian, 

bertahan tidak saja dari pengaruh santri kota; serta cenderung mempertahankan apa 

yang telah mereka miliki, dimana kesemuanya itu dipusatkan pada satu lembaga 

tradisional pesantren. 

 Ali Maschan Moesa dalam bukunya menulis bahwa pola kekiaian pada 

umumnya dilembagakan oleh kenyataan yang bersifat askriptif, sehingga derajat 

                                                             
44 Masdar F, Mas'udi, Mengenal Pemikiran Kitab Kuning dalam Dawam Rahardjo (Ed), Pergulatan 
Dunia Pesantren, 1985. Jakarta: P3M, hal. 56 
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kekiaian ditentukan dan diwariskan secara geneologis.45 Nurcholish Madjid atau Cak 

Nur dalam bukunya Bilik-Bilik Pesantren juga telah merangkum empat dasar yang 

digunakan dalam kepemimpinan di pesantren tradisional. Pertama; Karisma, yakni 

pola kepemimpinan karismatik yang cenderung tidak demokratis dan tidak rasional. 

Kedua; Personal , karena kepemimpinan kiai adalah karismatik maka dengan 

sendirinya juga bersifat pribadi atau "personal". Kenyataan itu mengandung implikasi 

bahwa seorang kiai tak mungkin digantikan oleh orang lain serta sulit ditundukkan ke 

bawah "rule of the game"-nya administrasi dan managemen  modern. Ketiga; Religio-

feodalisme, yakni seorang kiai selain menjadi pimpinan agama sekaligus merupakan 

"traditional mobility'" dalam masyarakat feodal. Dan feodalisme yang berbungkus 

keagamaan ini bila disalahgunakan jauh lebih berbahaya daripada feodalisme biasa. 

Kiai lebih mampu mengerakkan massa daripada pemimpin feodal biasa.46 Feodalisme 

tersebut membentuk relasi atas-bawah, antara kiai-masyarakt umum. Dalam 

masyarakat jawa, feodalisme direproduksi dan diwariskan secara turun temurun. 

Kepemimpinan pesantren yang bertopang pada kekuatan moral bukan skill 

berorganisasi. Keahlian untuk merencanakan, mengorganisasikan dan menggerakkan 

atau memobilisasi kekuatan yang ada tidak pernah dijadikan alternatif pertama dalam 

memimpin pesantren. Sebaliknya, pertimbangan yang dikedepankan adalah 

kesalihan.  

                                                             
45 Moesa, Ali Maschan. Nasionalisme KiaiKonstruksi Sosial Berbasis Agama.Yogyakarta : LKiS. 
2007. Hal 60. 
46 Madjid, Nurcholish, Bilik-Bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta : Paramadina, 1997. 
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 Antara santri dan kiai terdapat sebuah pola relasi emosional layaknya tradisi 

feodal, tetapi tanpa struktur dan tingkatan politis seperti tradisi serupa dalam 

pemerintahan kerajaan. Kiai dan keluarganya memiliki posisi sosial dan kultural yang 

tinggi dibanding kebanyakan kaum santri. Menurut Irsan seperti yang ditulis Marijan,  

tradisi tersebut bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar-pilar tersebut terdiri dari: basis 

massa yang merupakan pola struktur sosialnya, basis ulama yang mereprersentasikan 

struktur kepemimpinan serta basis tradisi yang secara kultual menjadi semacam 

sistem budaya yang mengikat visi keilmuan maupun berbagai etiket keislaman yang 

mereka anut.47 

 Sistem budaya tersebut pada dasarnya merupakan pelembagaan tradisi yang 

membentuk  struktur khas. Basis komunitas kiai dan santri bertumpu pada pesantren 

dan pedesaan dimaan kiai menempati posisi sentral dalam perikehidupan sosialnya. 

Hal ini menjadikan kepemimpinan kiai di kalangan masyarakat santri sejak awalnya 

mengakar secara kultural. Kiai merupakan kelompok elit secara kultural, sosial, 

politik maupun ekonomi.  

 Pengembangan pesantren maupun proses pembinaan calon pemimpin yang 

akan menggantikan pemimpin yang ada belum  memiliki bentuk yang teratur dan 

menetap. Hanya saja ada kebiasaan bahwa kiai yang paling tua adalah pemegang 

otoritas penuh dalam kepemimpinan pesantren. Tetapi dalam kasus lain, banyak 

                                                             
47 Marijan,  Kacung.  .Sistem  Politik  Indonesia  :Konsolidasi  Demokrasi  Pasca  Orde-Baru. 2010 
Jakarta: Kencana. Hal.28 
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pengasuh pesantren yang sebenarnya tidak siap secara ilmu dan kepribadian tetap saja 

di pasang karena kebetulan ia adalah putera mahkota. Sebenarnya yang merusak 

pesantren itu adalah feodalisme semacam ini yang masuk dalam tubuh pesantren.48 

 Kiai sendiri menurut Zamakhasyari Dhofier merupakan gelar yang diberikan 

oleh masyarkat kepada ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan 

pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya.49 Sedangkan santri 

merupakan sebutan bagi siswa atau murid yang belajar di pondok pesantren. Adalah 

Ta‟liimul Muta‟allim50, literatur yang wajib menjadi pedoman santri dalam menuntut 

ilmu di mayoritas pondok pesantren. Dalam kitab ini disebutkan bahwa salah satu 

jalan untuk mendapatkan manfaat  ilmu yang telah di dapatkan, seorang santri harus 

ta‟dzimu al-„ilmi wa ahlihi, yakni menghormati ilmu dan ahli ilmu (guru atau kiai). 

Dan, salah satu anak turun dari menghormati kiai adalah dengan menghormati 

keluarga kiai. Sehingga, putra kiai sering mendapat perlakuan yang sama dengan 
                                                             
48 Qomar, Mujamil. Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi.2002. 
Jakarta:Penerbit Erlangga. Hal.37-38. 
49 Dhofier, Zamakhasyari. Tradisi Pesantren:Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai 
Masa Depan Indonesia. 2011. Jakarta: LP3ES, Cet. VIII. 
50Kitab Ta‟limul Muta‟alimin adalah salah satu kitab klasik yang dikarang oleh Syeih Burhanuddin Al-
Zarnuji bin Nu‟man bin Ibrahim yang mempunyai arti “Bimbingan bagi penuntut ilmu pengetahuan”. 
Kitab ini muncul kurang lebih pada abad VI H, yaitu zaman kemerosotan dan kemunduran Daulah 
Abbasiyah atau periode kedua Dinasti Abbasyiah sekitar tahun 296-656 H. Alasan ditulisnya kitab ini 
adalah karena Pengarang kItab atau Mushonnif melihat bahwa banyak santri yang telah bersungguh-
sungguh dalam menuntut ilmu tetapi tidak mendapatkan buah dari ilmu itu sendiri yakni 
mengamalkannya dan menyebarkannya. Kitab ini terdiri dari 13 pasal, yaitu: (1) Hakikat ilmu, hukum 
mencari ilmu dan keutamaannya; (2) Niat dalam mencari ilmu; (3) Cara memilih ilmu, guru, teman 
dan ketekunan; (4) Cara menghormati ilmu dan guru; (5) Kesungguhan dalam mencari ilmu, 
istiqomah, dan meraih cita-cita yang luhur; (6) Waktu memulai menuntut ilmu, ukuran dan 
urutannya  Tawakal; (8) Masa Belajar; (9) Saling mengasihi dan menasihati; (10) Mencari tambahan 
ilmu pengetahuan; (11) Bersikap Waro'; (12) Hal-hal yang dapat memperkuat dan memperlemah 
hafalan; (13) Hal-hal yang memperlancar dan memperhambat rejeki ( Lihat Aliy As‟ad, Terjemah 
Ta‟limul Muta‟allim, Menara Kudus, Kudus, 1995) 
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perlakuan untuk kiai, misal mencium tangannya saat bersalaman. Di Jawa Timur dan 

Jawa Tengah misalnya, mereka biasa dipanggi dengan sebutan gus, lora, bindereh 

sejak mereka baru lahir. Sedang putri kiai umumnya mendapat panggilan kehormatan 

ning di depan namanya.51. Bagi banyak santri tradisional, hubungan dengan Kiai 

merupakan unsur zuhud yang kompleks. Mereka memandang kiai sessungguhnya 

wali-wali hidup, sebagai guru, sumber berkah pengetahuan yang sebenarnya.52 Selain 

itu, Kiai dianggap sebagai personifikasi utuh dari sistem nilai yang diajarkan dalam 

kitab-kitab kuning.53 

1.5.4 Pesantren dan Modernisasi 

 Hikam dalam bukunya Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society 

mengatakan bahwa modernitas yang menurut Giddens ditandai dengan terjadinya 

diskontinuitas dengan dunia tradisi mengakibatkan masyarakat Islam berada dalam 

posisi defensif. Ia harus menghadirkan jawaban-jawaban  terhadap masalah-masalah 

yang ditimbulkan di dalam umat agar tidak kehilangan relevansinya sebagai penjelas 

realitas. Masyarakat Islam Indoensia menghadapi dua permasalahan pokok pada saat 

modernisasi mulai dicanangkan. Persoalan pertama adalah masih belum berhasilnya 

komunitas Islam dan pemimpinnya mengatasi persoalan internal sehingga tidak 

mampu berkonsentrasi penuh menghadapi perubahan. Persoalan Kedua, penetrasi 

                                                             
51 http://www.fatihsyuhud.net/2012/08/pendidikan-anak-kyai-1/, diakses pada tanggal 24 Maret 2013 
pukul 21:09 
52 Woodward. P 218 
53 Masdar F, Mas‟udi. Mengenal Pemikiran Kitab Kuning dalam Dawam M. Rahardjo (Ed), Pergulatan 
Dunia Pesantren, 1985. Jakarta:P3M. Hal.56. 
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yang kuat dari luar, terutama negara yang semakin dominan yang pada gilirannya 

mempengaruhi keterlibatan Islam di dalam modernisasi yang sedang berlangsung. 

Akibatnya muncul dua hal yang berlawanan atau incompatible.54  

 Modernisasi di Pesantren menurut  dapat ditandai dengan bebarapa keadaan. 

Pertama, Kiai dalam pesantren bukan lagi menjadi satu-satunya sumber sumber 

belajar baru  tetapi santri dapat belajar dari banyak sumber. Kedua, hubungan antara 

kiai-santri menjadi lebih terbuka dan rasional, sebaliknya kedekatan hubungan 

personal yang berlangsung lama, terbatas dan emosional lambat laun memudar. 

Ketiga, santri sudah cenderung membutuhkan ijazah dan penguasaan bidang keahlian, 

atau keterampilan yang jelas, yang dapat mengantarkannya untuk menguasai 

lapangan kehidupan tertentu. Karena dalam era modern, tidak cukup hanya berberkal 

moral yang baik saja, tetapi perlu dilengkapi dengan keahlian atau keterampilan yang 

relevan dengan kebutuhan kerja.55 

 Pengenalan nilai-nilai modern ke dalam kehidupan umat Islam membawa 

banyak perubahan dalam pentingnya pengetahuan Islam itu sendiri. Pesantren secara 

otomatis sebagai lembaga yang mengajarkan ilmu pengetahuan Islam merasakan 

dampaknya. Misalnya saja, Kebanyakan orang lebih respek kepada lulusan perguruan 

tinggi daripada lulusan pesantren. Situasi ini mempengaruhi motivasi ornag tua untuk 

memasukkan anak-anak mereka ke pesantren yang kemudian berpengaruh pada 

                                                             
54 Hikam, Muhammad. A.S. Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society. 2000. Jakarta : 
Penerbit Erlangga. Hal.43. 
55 Malik, Jamaludin (Ed) . Pemberdayaan Pesantren. 2005. Yogyakarta: Pustaka Pesantren 
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kondisi internal pesantren. Sehingga pesantren harus melakukan perubahan secara 

internal.56  

1.5.5 Teori Semiotika Roland Barthes 

 Semiotik merupkan salah satu metode analisis yang masuk dalam kategori 

analisis tekstual. Beberapa definisi yang menjelaskan tentang analisis tekstual 

menyebutkan bahwa analisis tekstual adalah sebuah metodologi dalam tradisi 

penelitian studi media dan budaya yang digunakan untuk menganalisis teks yang 

didalamnya terdapat tanda-tanda yang mempunyai makna.57 Menurut Alan McKee58 

analisis tekstual adalah interpretasi-interpretasi yang dihasilkan dari teks. Dalam 

interpretasi, McKee memberikan beberapa aturan yang harus dpahami oleh peneliti 

studi budaya dan media. Aturan-aturan tersebut antara lain:  

1. Tidak ada satu-satunya teks yang satu-satunya benar atau paling benar. Ada 

banyak kemungkinan interpretasi-interpretasi yang dilakukan oleh peneliti, 

bisa juga sebagian mirip dengan yang lain dalam kondisi tertentu. 

2. Jangan pernah mengklaim bahwa sebuah teks adalah representasi yang akurat 

atau representasi yang tidak akurat, dan jangan pula menyatakan bahwa teks 

merefleksikan realitas. 

                                                             
56 Turmudi, Endang.  Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. 2004.  Yogyakarta:LKiS. Hal.  46-47,  
57 Ida, Rachmah. Hal. 41. 
58 Dalam Rachmah, Ida. Hal 41.  
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3. Ketika peneliti berusaha untuk memaknai atau menginterpretasi teks, maka 

hal terpenting dan harus diperhatikan adalah: konteks, konteks, dan konteks. 

Aturan-aturan ini pada akhirnya akan membantu peneliti untuk menghasilkan 

interpretasi yang masuk akal Karen ateks tidak dapat berdiri sendiru dan harus 

didiskusikan dengan teks lain dan dengan konteks sosial, budaya dan politik di mana 

teks dihasilkan.  

 Semiotik adalah metode yang dipakai untuk menganalisis tanda-tanda (signs). 

Semiotik mempelajari tentang bahasa yang dan bagaimana bahasa menjadi pengaruh 

dominan yang membentuk persepsi manusia dan pikiran manusia tentang dunia.59 

Menurut Lacey, semiotic adalah disiplin pening dalam studi tentang bahasa media. 60 

Tujuan utama semiotika media adalah mempelajari bagaimana media massa 

menciptakan atau mendaur ulang tanda. Pertanyaan yang muncul dalam semiotic 

media adalah (1) apa yang dimaksudkan atau direpresentasikan oleh sesuatu (2) 

bagaimana makna itu digambarkan (3) mengapa ia memiliki makna sebagaimana 

tampil.61  

 Pemikiran Barthes mengenai semiotika Barthes memfokuskan pada gagasan 

tentang signifikasi dua tahap, yaitu denotasi sebagai sistem signifikasi tingkat 

                                                             
59 Ida, Rachmah. Hal, 50. 
60 Ida, Rachmah. Hal, 50. 
61 Danesi, Marcel. Terj. Hal. 40 
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pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua.62 Barthes menggunakan 

konsep connotation milik Hjmslev untuk menyingkap makna-makna yang 

tersembunyi. Konsep tersebut menetapkan dua cara pemunculan makna yang bersifat 

promotif, yakni denotatif dan konotatif. Pada tingkat denotatif, tanda-tanda 

diposisikan sebagai makna primer yang „alamiah‟ sedangkan pada tingkat konotatif 

tataran kedua atau second-order system, barulah muncul makna ideologis.63 Dalam 

kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi yang disebut sebagai 

„mitos‟ dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-

nilai yang dominan dan berlaku dalam suatu periode tertentu.  

 Tanda konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan, namun juga 

mengandung mengandung makna denotatif yang melandasi. Tambahan ini 

merupakan sumbangan Barthes atas penyempurnaan semiology Saussure yang hanya 

berhenti pada tataran denotative semata. Dengan membuka wilayah pemaknaan 

konotatif ini, peneliti dapat memahamai penggunaan bahasa kiasan dan metafora 

yang tidak mungkin dapat dilakukan pada level denotatif.64 Lebih dari itu, semiotika 

konotasi ala Barthes ini memungkinkan penggunaan di wilayah karya sastra dan 

fenomena budaya kontemporer atau budaya pop.65 Berikut ini, peta tanda Roland 

                                                             
62 Sobur, Alex. Semiotika Komunikasi. 2004. Bandung : Rosdakarya. Hal. 70-71 
63 Ibid, hal.264. 
64 Budiman, Manneke. Semiotika dalam Tafsir Satra: Antara Riffaterre dan Barthes dalam T. 
Christomy dan Untung Yuwono : Semiotika Budaya. Jakarta:Penerbit Pusat Kemasyarakatan dan 
Budaya UI. 2004, hal 255. 
65 Hermawan, Anang. Bahasa danMedia : Mengenal Semiotika Roland Barthes. Diakses dari 
https://abunavis.wordpress.com/2007/12/31/mitos-dan-bahasa-media-mengenal-semiotika-roland-
barthes/. Diakses pada tgl 14 Januari 2015 pukul 16.46. 
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Barthes yang digambarkan oleh Paul Cobey & Litza Janz dalm buku Introducing 

Semiotics (1999) halaman 51.66: 

 

1.5.6 Ideologi dan Mitos 

 Roland Barthes menambahkan perangkat semiotic dengan definisi dan 

eksplorasinya tentang „myth‟ (mitos). Barthes peduli bagaimana tanda-tanda 

mengambil nilai-nilai dari system nilai dominan atau ideologi dari masyarakat 

tertentu dan membuat nilai-nilai ini seolah natural dan alamiah.67 Barthes memahami 

ideologi sebagai kesadaran palsu yang membuat orang hidup di dalam dunia yang 

imajiner dan ideal, meski realitas hidup sesungguhnya tidaklah demikian. Ideologi 

ada selama kebudayaan ada, sebab itu, Barthes dalam bukunya S/Z mengatakan 

bahwa konotasi merupakan sebuah ekspresi budaya. Kebudayaan mewujudakan 

dirinya ke dalam teks-teks dan dengan demikian ideologi pun mewujudkan dirinya 

                                                             
66 Sobur, Alex…hal. 69 
67 Ida, Rachmah. Hal. 54. 

 

1. signifier 
(penanda) 

2. signified 
(petanda) 

 3. denotative sign (tanda 
denotatif) 

 4. connotative signifier 
(penanda konotatif) 

5. connotative signified 
(petanda konotatif) 

6. connotative sign(tanda konotatif) 

   Gambar. 1 Peta Tanda roland Barthes 
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melalui berbagai kode yang meresap dalam teks yang berbentuk penanda-penanda 

penting seperti tokoh, latar, sudut pandang dan lain-lain.68  

 Ideologi menurut Van Zoest dapat ditemukan dalam teks dengan jalan 

meneliti konotasi yang ada di dalamnya. Salah satu caranya adalah dengan mencari 

mitologi dalam teks-teks semacan itu. Ideologi merupakan sesuatu yang abstrak, 

sementara mitologi (kesatuan mitos-mitos yang koheren) menyajikan inkarnasi 

makna-makna yang mempunyai wajah dalam ideologi. Van Zoest berpendapat bahwa 

ideologi harus diceritakan, dan cerita itulah yang dinamakan mitos.  

 Menurut Barthes, ideologi identik dengan mitos, karena merupakan proses 

tempat berlangsungnya kultur yang dipresentasikan agar dipahami sebagai karya 

alamiah. Mitos menurut Barthes memiliki sifat instruktif, dengan dua alasan, pertama, 

mitos pada intinya bertujuan untuk menyebabkan kesan yang bersifat langsung dan 

yang kedua, mitos menaturalisasikan konsep sehingga membuatnya layak dicontoh.69 

Barthes juga menjelaskan bahwa Mitos adalah sebuah cara untuk menyampaikan 

pesan. Ia tidak ditentukan oleh objek pesan tapi oleh cara mengutarakan atau 

menyampaikan pesan itu.70 Sehingga, dalam novel mitos terbentuk dari bagaimana 

penulis menarasikan cerita.  

 

                                                             
68 Sobur, Alex. Hal.71. 
69 Barthes, Roland. Imaji. Musik, Teks Terj. Agustinus Hartono. 2010. Yogyakarta: Jalasutra. Hal. 325  
70 Ibid, hal. 296. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REPRESENTASI IDENTITAS ... IIM MUZAYYANAH



 

I-36 
 

1.6  Metodologi Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe eksploratif-deskriptif, karena 

penelitian ini dilakukan untuk menemukan dan mendeskripsikan representasi 

identitas anak turun kiai dalam novel Bola-Bola Santri karya Sachree M. Daroini. 

1.6.2  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis tekstual semiotik 

Roland Barthes. Metode ini dipilih karena Barthes menggunakan pemaknaan 

konotatif , peneliti dapat memahamai penggunaan bahasa kiasan dan metafora yang 

tidak mungkin dapat dilakukan pada level denotatif, sehingga dapat dipraktikkan 

dalam penelitian karya sastra seperti novel. 

1.6.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah tanda-tanda berupa rangkaian kata-kata dalam 

Novel Bola-Bola Santri karya Shachree M. Daroini. 

1.6.4 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rangkaian kata-kata dalam Novel Bola-

Bola Santri karya Shachree M. Daroini. 
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1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan memilih kata dan kalimat dalam 

novel yang berkaitan dengan tema yang diangkat peneliti tentang identitas anak turun 

kiai, studi literatur baik buku maupun internet yang berkaitan dengan identitas anak 

turun kiai, serta melakukan wawancara terhadap penulis maupun dan penerbit novel.  

1.6.6  Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan memilih rangkaian kata yang mengandung 

representasi identitas anak turun kiai. dari data tersebut kemudian dilakukan 

pemaknaan berdasarkan semiotic Barthes yakni pemaknaan level denotasi dan 

pemaknaan level konotasi serta mitos atau ideologi yang muncul dikaitkan dengan 

konteks tradisi pesantren salaf. Pemaknaan dilakukan untuk menggali  makna-makna 

yang melekat dalam suatu teks, terutama makna tersembunyi yang terkandung dalam 

teks dilengkapai dengan diskusi intertekstual yang berkaitan dengan objek penelitian. 
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