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BAB II 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

2.1 Novel  Bola-Bola Santri 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemilihan judul “Bola-Bola Santri” menurut penulis novel, adalah karena 

secara filosofi institusi pesantren dia ibaratkan sebagai „Bola‟ dalam 

pertandingan sepak Bola yang menjadi perebutan banyak pemain, sehingga 

memunculkan trik dan strategi.1 Dalam cerita novel ini penulis novel memang 

menyajikan kepada pembaca cerita „Bola‟ yang betul-betul bola yang 

diperebutkan dalam pertandingan Bola, lengkap dengan konflik dan 

kekisruhanya. Dan di sisi lain, pembaca bisa melihat „Bola‟ yang merupakan 

perlambang dari sebuah pesantren yang diperebutkan dan menimbulkan konflik 

yang lengkap dengan intrik dan politik didalamnya.2  

                                                             
1 Wawancara dengan penulis novel melalui email tanggal 26 Oktober 2013. 
2 Wawancara dengan penulis novel melalui email tanggal 26 Oktober 2013 

 

Gambar 1. Sampul Depan Novel 
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Novel Bola-Bola Santri menceritakan tentang kehidupan para anak kiai 

dari sebuah pesantren desa di Jawa Timur. Tokoh utamanya adalah Gus3 Junaidi 

atau Gus Jun putera bungsu dari empat bersaudara keturunan Kiai Sa‟di, 

pengasuh pesantren Al-Bakir. Ketiga saudaranya yang lain adalah Gus Fadholi 

atau Gus Fad, Neng4 Amin, dan Gus Jauhari atau Gus Johar. Dalam novel ini, 

Gus Junaidi diceritakan berusaha lari dari sistem feodalisme keluarganya yang 

keturunan kiai, dia memilih bekerja sebagai seorang arsitektur di sebuah 

perusahaan di Jakarta dan tinggal disana bersama istrinya Neng Jamilah. 

Berbeda dengan Gus Junaidi, Gus Fad dan Neng Amin, bekerja menjadi petani 

dan tetap tinggal di dekat pesantren. Sedang Gus Johar adalah seorang pedagang 

yang punya toko di pasar desa. Karena usia Kiai Sa‟di yang semakin udzur, para 

anak kiai ini harus siap meneruskan perjuangan mengurus pondok yang 

didirikan oleh kakek mereka Kiai Subakir. Namun, Gus Fad putera sulung yang 

seyogyanya paling berhak memimpin pesantren sepeninggal Kiai Sa‟di, menolak 

jabatan itu. Akhirnya, diadakan rapat keluarga untuk menentukan pemimpin 

pesantren yang akan menggantikan Kiai Sa‟di jika beliau wafat. Terpilihlah Gus 

Jun karena dianggap paling cerdas, moderat serta pandai membaca kitab kuning 

di antara ketiga saudaranya, meski dia adalah anak bungsu. Setelah terpilihnya 

Gus Jun dan sepeninggal Kiai Sa‟di inilah muncul konflik-konflik antara Gus 

Jun dengan saudara-saudaranya.  Selain cerita tentang para anak Kiai Sa‟di, 

penulis novel juga menambahkan cerita para Gus Kecil yakni cucu dari Kiai 

Sa‟di.  

                                                             
3 Gus adalah panggilan untuk anak laki-laki kyai. 
4 Neng adalah panggilan untuk anak perempuan kyai 
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Berbagai karakter anak kiai dengan pekerjaan dan latar belakang berbeda 

ini memberikan wacana yang kompleks tentang anak kiai. Perilaku sehari-hari 

dan hubungan sosial antara mereka dengan santri dan masyarakat sekitar 

diceritakan dengan cukup gamblang. Pola kekuasaan atas dasar kekiaian terlihat 

dari bagaimana orang lain di luar keluarga Kiai Sa‟di memperlakukan mereka. 

Juga kehidupan para cucu Kiai Sa‟di yang seorang Gus Kecil diperlakukan dan 

berlaku. Kesemuanya disampaikan melalui cerita dalam novel ini dengan bahasa 

yang ringan. 

Peneliti dapat menggambarkan silsilah Keluarga Kyai Ahmad Farhan 

Sa‟di sebagaimana dalam bagan 1 berikut :  
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2.2 Tentang Penulis : Sachree M. Daroini 

Kyai Ahmad Farhan Sa'di atau Kyai Sa'di 

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bakir di desa 
Sendang Putih, Jawa Timur  yang didirikan 

Ayahnya, Kyai Bakir (p.7 ), satu-satunya Kyai 
sepuh yang berwibawa yang masih diikuti 

setiap fatwanya oleh  santri dan masyarakat 
(p.18). 

Pak Fadholi atau Gus Fad 

Sebenarnya diharap meneruskan pesantren, 
tapi memilih menjadi Hafidz (p.8), menempuh 

Pendidikan hanya di Pondok Salaf dan  
menikah dengan anak Pak Carik (p.155), 

berprofesi menjadi petani (p.7). 
 

Pak Jauhari atau Gus Johar 

Sarjana Agama dari PTAIN di Yogyakarta (p.155),  
saat kuliah tidak tinggal di pesantren dan lebih 

suka berdagang  (p.156), berprofesi sebagai guru 
bantu dan berdagang di pasar desa, (p.9),  

memiliki istri yang mata duitan (p.10). 

Bu Amin atau Neng Amin 

Selepas  MA (SMA)  mondhok untuk 
menghafal al-Quran, belum selesai 

menghafal, pada umur 25 tahun dinikahkan 
oleh Kyai Sa'di dengan Kang karmin, 

santrinya yang telah menjadi badal Kyai (p. 
157). 

Pak Junaidi atau Gus Jun  

Bekerja sebagai arsitektur di sebuah kota besar (p.7),  
berusaha  lari  sistem feodalisme keluarganya yang  

keturunan kyai (p.7),  selepas MA, kuliah Teknik Sipil di 
Yogyakarta juga mondok di pesantren, namun tak lama 

pindah ke kos-kosan  karena jemu dengan aroma 
sholawat, tahlil, dzikir,  dan tetek bengek tradisi 

ketenangan lainnnya dan kepincut dengan mereka 
yang cerdas, maju, da mengagungkan modernitas 

(p.10), menikah dengan  Bu Jamilah santri ayahnya.  
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Sachree M. Daroini lahir di Madiun, 16 Juli 1980. Sejak umur 13 tahun 

tepatnya pada 1993 sampai 1999, Sachree nyantri di Pondok Pesantren Salafiyah 

Darunnaja, Jalen Ngrukem Mlarak Ponorogo, sebuah pesantren salaf kecil di 

Selatan Ponorogo sambil Sekolah di MTS-Aliyah  Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo. Setamat MAN, Sachree melanjutkan belajar di jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat 

menjadi mahasiswa, Sachree aktif di sanggar teater ESKA, Sindikat Penyair 

Pinggiran (SPP), juga di “Tahlilan Puisi” yang diadakan tiap malam Jum‟at oleh 

komunitas sastra teater ESKA. Beberapa pementasan teater seperti Ziarah Abadi, 

Sampak Patrol, Sayap Jibril , Penggali Kubur, Suara-Suara Bawah Tanah dan ; 

Tough-out pernah ia aktori. Menjadi sutradara juga pernah dilakoninya dalam 

Ren-sen Chen-Yu-Ren dan visualisasi cerpen Tangan-Tangan Penggali Parit di 

PUSKAT. Beberapa naskah teater juga pernah ditulisnya, yakni Ren-sen Chen-

Yu-Ren dan Kamar Mayat yang pernah dipentaskan di Societed Militer dan 

Purna Budaya, serta beberapa naskah remaja.5 

Selain aktif di teater, Sachree juga aktif menulis karya sastra lain seperti 

novel dan puisi, Novel „Bola-Bola Santri‟ adalah  salah satu dari lima buah novel 

karya nya yang telah terbit. Keempat novel lainnya adalah Para Gus, Jadzab, 

Love In Pesantren dan Santri Tomboy, kesemuanya juga masih mengambil tema 

pesantren. Beberapa puisinya masuk dalam antologi bersama Ketika Pinggiran 

Menggugat ( Sindikat Penyair Pinggiran Yogyakarta : 2003). Sampai sekarang 

                                                             
5 Novel Bola-Bola Santri 
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Sachree Tetap sibuk menulis sambil bertani dan mengurusi yayasan kecil milik 

keluarga. 6 

Dari latar belakang keluarga, Sachree mempunyai Bapak petani biasa 

keturunan keluarga abangan-kejawen sedangkan kakek dari Ibu adalah Mursyid 

Thariqah Naqsyabandiyah di Madiun selatan. 7  Novel ini terisnpirasi dari 

penglaman ketika tinggal di pesantren dan berinteraksi dengan anak Kiai atau 

Gus terutama semangat Gus kecil di pesantrennya ketika mengajak para santri 

untuk bertanding bola dengan anak kampung.8 Melalui novel ini, Sachree ingin 

menyampaikan kepada pembaca sikap leader,tanggung jawab dan semangat 

seorang Gus, dimana telah ditakdirkan sebagai anak yang dihormati, ditakdzimi 

bahkan ada beberapa yang meyakini mempunyai kelebihan dengan tanpa 

meninggalkan kemanusiawianya.  

Menurut Sachree, menjadi keturunan Kyai adalah meneruskan tanggung 

jawab Ummat yang diemban oleh leluhur baik kakek atau orang tua. Yaitu 

tanggung jawab tidak hanya sebagai ro‟in (pemimpin) tapi sebagai Murobbi atau 

pembimbing bagi ummat untuk menjadi lebih baik. Dalam konteks sekarang 

keturunan kyai tidak harus berada pada lembaga Pesantren, tapi spirit dan nilai 

pesantren bisa diterapkan dimanapun keturunan Kiai mengabdikan diri untuk 

umat baik kebudayaan, politik, pendidikan,bisnis dan lain sebagainya.9  

Dulu, menurut Sachree seorang Kiai akan semakin dihormati jika semakin 

„alim dan zuhud meskipun tidak begitu menguasai kitab Nahwu apalagi wawasn 

politik dan manajemen.  Berbeda dengan saat in, mindset dan cara pandang 
                                                             
6 Wawancara dengan penulis novel melalui email tanggal 26 Oktober 2013 
7 Wawancara dengan penulis novel melalui email tanggal 26 Oktober 2013 
8 Wawancara dengan penulis novel melalui email tanggal 26 Oktober 2013 
9 Wawancara 
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masyarakat tentang Kyai dan pesantren berbeda. Kiai sekarang dituntut harus 

pamdai, mengerti manajemen organisasi,   bahkan wawasan politik.   Sehingga 

dulu putra Kyai (Gus) sangat dihormati bahkan beberapa disakralkan.  

“Pensayakralan dan penghormatan oleh lingkungan pesantren dan 
masayarakat adalah „keuntungan‟ seorang Gus untuk bebas 
berekspresi, eksplorasi dan menemukan bentuk sikap dan masa 
depan. Tentu ini berbeda dengan manusia biasa yang kadang 
terikat kuat oleh etika sejak kecil, pengkerdilan atas nama sopan 
santun sehingga untuk menuju kebebasan berekspresi  dan 
menentukan sikap dia harus melalui pemberontakan-
pemberontakan karena dia tidak dilatih untuk diberi kepercayaan. 
Sedangkan seorang Gus sejak kecil setiap tingkah dan pilihan 
hidupnya dipercayai dan diyakini oleh santri-santri kakek maupun 
orang tuanya. Ini mempunyai efek psikologi ketika dewasa dan 
berada di lingkungan sosial. Jika diasah dengan benar maka anak 
Kiai sudah terlatih untuk memimpin dan mandiri.”(Sachree, 
2013)10 
 

2.3 Tentang Penerbit Matapena 

Penerbit Matapena merupakan salah satu diversifikasi usaha dari penerbit 

LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial). LKiS, pada mulanya, sekitar akhir 80-

an awal 90-an merupakan komunitas yang berasal dari anak-anak muda NU, santri 

dari berbagai pesantren dan alumnus IAIN Sunan Kalijaga.11  Komunitas tersebut 

kemudian berkembang, aktivitas gerakan pro demokrasi dan Islam moderat yang 

gencar dilakukan mendorong LKiS untuk bergerak ke arah pendidikan yang 

berbasis pada sosialisasi gagasan dan wacana melalui penerbitan buku-buku, 

khususnya kajian keislaman kritis. Pada tahun 1993, terbitlah buku pertama LKiS 

                                                             
10 Wawancara dengan penulis novel melalui email tanggal 26 Oktober 2013 
11 http://www.lkis.co.id/ diakses pada 3 Oktober 2014 pukul 16.36. 
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berjudul: KIRI ISLAM, karya Kazhuo Shiogaki yang berisi  kajian kritis atas 

pemikiran intelektual mesir, Hassan Hanafi. 

Buku-buku yang diterbitkan LKiS, mempunyai karakteristik yang 

mencerminkan visi dan misi  untuk mewujudkan masyarakat yang mampu secara 

dewasa berpikir mandiri dan sadar atas pilihan-pilihan yang diambilnya. Dalam 

mewujudkan ini, langkah pertama diambil LKiS antara adalah dengan fokus 

menerbitkan buku-buku keislaman kritis sebagai tawaran alternatif berbagai 

wacana keislaman yang berkembang di Indonesia.  

Seiring dengan kesadaran perlunya mengembangkan diversifikasi usaha, 

maka tema-tema lain dirasa perlu diterbitkan LKiS yakni: NU dan Pesantren, 

Pendidikan, Sosial, Budaya, Politik, Satra, Kajian Perempuan, Filsafat, Seri 

Dialog Agama, Komunikasi, Seri Pendidikan Politik, Pustaka Populer dan Seri 

Pemberdayaan Perempuan.  LKiS pun kemudian membentuk lembaga penerbit 

baru, dengan bendera Pustaka Pesantren dan Matapena.  

Ketika euforia popular culture dan industri buku yang sedang pesat, LKiS 

menemukan sesuatu yang kurang. Nilai lokal dan kearifan budaya yang mengakar 

di budaya Indonesia tidak tampil ke permukaan. Akhmad Fikri AF salah satu 

pioner LKiS menemukan bahwa fenomena chick-lit dan Novel remaja Islami tidak 

selaras dengan budaya Indonesia.12 Konten Chick Lit cenderung menggunakan 

gaya western sedang novel remaja islami yang ada condong pada kelompok 

Islamis dan Arabisme. Oleh karen itu, Matapena hadir untuk menfasilitasi penulis 

                                                             
12 Fikiri AF, Akcmad dalam Noor Ismah,  
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muda pesantren untuk menuliskan pengalaman mereka juga sebagai penyeimbang 

pasar budaya pop dengan perspektif pesantren dan lokal.13 

Sejak diresmikan pada tahun 2005 hingga tahun 2011 Matapena telah 

menerbitkan 38 buku dan mempunyai 1313 anggota yang tergabung dalam 

komunitas matapena yang juga menyebar hingga 37 cabang dengan lokasi 

pesantren, madrasah, sekolah umum, dan organisasi lokal yang dikoordinasikan 

dengan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). 14  Sebagai penerbit dan 

komunitas, Matapena yang memiliki motto "Matapena Hati Pesantren" memiliki 

visi untuk menciptakan budaya literasi di kalangan remaja dengan menggali 

kekayaan lokal, nilai dan tradisi yang mengakar di pesantren untuk pengayaan 

khazanah kesusastraan Indonesia.  Sedangkan misinya adalah untuk   

menyebarkan gagasan tentang sastra pesantren yang khas dan mengedepankan 

nilai-nilai tasamuh (toleransi), tawazun (proporsional), ta‟adul (keadilan), dan 

tawasuth (moderat) serta menjadikan matapena sebagai rumah kreatif bagi remaja 

untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat dalam menulis dan bersastra.15 

 

 

                                                             
13 Fikri, Ibid. 
14 Matapena, 2011 
15 http://matapenajogja.blogspot.com/p/about-me.html, diakeses pada 15 Oktober 2014 pukul 
21.43. 
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