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BAB II 

DALANG DALAM PERSPEKTIF ERVING GOFFMAN 

a. Sejarah dalang 

  Pendidikan formal dalang pertama kali didirikan atas prakarsa Paku Buwana X (1893-1939) 

pada tahun 1923, yang dinamakan Pasinaon Dhalang ing Surakarta (Padhasuka). Di 

Yogyakarta juga didirikan pendidikan dalang atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwana VII 

dengan nama Hambiwarakake Rancangan Andhalang (Habirandha) pada tahun 1925, 

selanjutnya pada tahun 1931 di Pura Mangkunegaran VII juga didirikan pendidikan dalang atas 

prakarsa Mangkunegara VII yang dinamakan Pasinaon Dhalang ing Mangkunegaran (PDMN). 

Alasan didirikannya pendidikan dalang karena ketidakpuasan terhadap mutu pertunjukan 

wayang yang disajikan oleh para dalang akibat kurangnya pendidikan, dan para dalang kurang 

mampu untuk mengikuti perkembangan masyarakat di dalam pergelaran wayang yang disajikan 

sehingga daya tariknya terhadap wayang makin menurun terutama para kaum intelektual 

Jawa12. 

  Dalam dunia pewayangan seorang dalang adalah orang yang mempunyai keahlian dalam 

memainkan sebuah boneka wayang, keahlian ini diperoleh dari bakat turun-temurun dari 

leluhurnya, tanpa harus belajar secara formal. Selain itu kata dalang berasal dari kata Dahyang, 

yang berarti orang yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dalang dalam "jarwo 

dhosok" yang diartikan pula sebagai ngudhal piwulang  berarti membeberkan ilmu dan memberikan 

                                                             
 12 Soetarno, Saswanto, Sadarko. Sejarah  Pedalangan ( Surakarta: Institut Kesenian Indonesia ISI. Cetakan 1, 
2007), 225 
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pencerahan kepada para penontonnya. Seorang yang menjadi dalang juga didapatkan melalui 

proses belajar dari orang tuanya, yang sering mengikuti orang tuanya ketika sedang 

mementaskan wayang.   

  Seiring berjalannya waktu, banyak sekolah-sekolah yang mendirikan sekolah pedalangan yang 

setingkat dengan SMU, dan perguruan tinggi. Misalnya Jurusan Pedalangan Sekolah Tinggi 

Kesenian Indonesia Surakarta (STSI) yang sekarang menjadi Institut Kesenian Indonesia 

Surakarta, mencetak Sarjana pedalangan yang tidak hanya mampu memainkan wayang tetapi 

juga berwawasan luas dan berpikir kritis. Dalam perguruan tinggi inilah lahir pula dalang yang 

bukan dari keturunan seorang dalang, tetapi hanya seseorang yang mempunyai niat yang kuat 

untuk belajar dalang dan akhirnya dapat mendalang13. Dalang adalah kekuatan sentral dalam 

pertunjukan wayang. Ia merupakan orang yang bertindak sebagai pemain boneka wayang dalam 

pertunjukan wayang. Dalang sangat bertanggung jawab terhadap seluruh pergelaran yang 

berlangsung, ia harus membuat hidup suatu pertunjukan itu sendiri, bertindak sebagai sutradara, 

sebagai penyaji, juru pendidik, penghibur, dan pemimpin artistik14.   

 

 

 

 
                                                             
 13 Sejarah dalang yang di uduh  di http://www.indonesiaindonesia.com/f/89886-sejarah-dalang, pada hari 
Keseniann 29 Agustus 2011 pkukul 13:50. 

14 Soetarno, Sunardi, Sudarsono, ESTETIKA DALANG, (Surakarta: Institut Kesenian Indonesia, 2007),  28 
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b. Dramaturgi 

  Di dalam teori yang dikemukakan oleh Erving Goffman, ia mengakui bahwa antara hal-hal 

yang mikro dan makro memiliki sebuah hubungan, namun longgar (J.H. Turner, 1997: 392). 

Dengan demikian tampak bahwa di dalam teorinya tersebut, ia menggunakan teori atau 

pendekatan mikro dan makro. Pendekatan tersebut merupakan salah satu pembagian utama 

dalam teori Sosiologi Amerika pada abad ke-20 yang telah menimbulkan konflik, yakni 

timbulnya perbedaan antara teori atau pendekatan mikro dan makro itu sendiri. Dengan 

demikian, berakibat pada teori sosiologi yang di dalamnya memicu konflik dan kekacauan 

semakin meningkat. Hal-hal yang termasuk di dalam pendekatan makro adalah fungsional 

struktural, konflik, dan beberapa jenis teori neo-Marxian (terutama determinisme ekonomi dan 

Marxisme struktural). Sedangkan yang termasuk di dalam pendekatan mikro adalah 

interaksionisme simbolik, etnometodologi, pertukaran, dan pertukaran rasional. Di tahun 1980-

an, ada upaya besar yang dilakukan terkait tentang hubungan mikro-makro, baik dalam 

mengintegrasikan maupun untuk membangun sebuah teori yang membahas hubungan antara 

tingkat mikro dan makro dengan menggunakan analisis sosial.  

  Atas upaya itulah, salah satu ahli sosiologi, Gurvitch mengatakan bahwa kehidupan sosial 

dapat dikaji dari segi lima mikro-makro yaitu: bentuk-bentuk sosialitas, pengelompokan, kelas 

sosial, struktur sosial, dan struktur global. Untuk melengkapi hirarki ini, Gurvitch juga 

menawarkan sepuluh level yang dimulai dengan fenomena sosial yang paling objektif 

(misalnya, faktor ekologis, organisasi) dan diakhiri dengan fenomena sosial yang paling 

subyektif (misalnya, ide dan nilai kolektif, pikiran kolektif). Gurvitch memotongkan dimensi 
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vertikal (objektif-subjektif) dan horizontal (mikro-makro) untuk mendapatkan banyak level 

analisis sosial. Dari apa yang dikemukakan oleh Gurvitch tersebut, maka Ritzer lebih 

menyederhanakannya lagi dengan menggerakkan mikro-makro (tingkat horizontal model 

Gurvitch) tersebut yang tadinya hanya berorientasi pada pemikiran dan tindakan individual, 

menuju ke sistem dunia. Ia melakukannya dengan menambahkan segi objektif-subjektif (tingkat 

vertikal model Gurvitch) yang awalnya hanya fenomena material (seperti tindakan individual, 

dan struktur birokrasi), kemudian bergerak menuju fenomena yang non-material (seperti 

kesadaran, norma, dan nilai). Dengan menyilangkan antara mikro-makro dengan objektif-

subjektif akan menghasilkan empat tingkat analisis sosial yang jauh lebih mudah dibandingkan 

dengan sepuluh tingkat model Gurvitch. Berikut ini gambar yang melukiskan tingkat utama 

analisis sosial Ritzer.15  

1. Makro - Objektif: masyarakat, hukum, birokrasi, arsitektur, teknologi, dan bahasa. 

2. Makro – Subjektif: budaya, norma, dan nilai. 

3. Mikro – Objektif: pola perilaku, tindakan, dan interaksi. 

4. Mikro – Subjektif: persepsi, keyakinan; berbagai segi konstruksi sosial tentang realita. 

 

  Dengan memperhatikan  hal-hal tersebut di atas, Erving Goffman menyatakan bahwa 

fenomena makro menghambat dan membatasi interaksi sehingga menjadikan interaksi tersebut 

mati, karena interaksi yang ada dibatasi dengan adanya suatu struktural, termasuk di dalamnya 

struktur sosial. Dengan demikian dapat memperluas suatu sistem strata atau tingkatan yang ada 
                                                             

 15 Syukri khamid, sosiologi Integrasi Mikro-Makro, diunduh di http://kikoryu05.blogspot.com/p/materi-
kuliah.html, pada hari hari Kamis, 21 April 2011 pukul 18.02 WIB. 
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di dalam sosial. Oleh karena itulah, maka dibutuhkan adanya suatu transformasi yang dilakukan 

dengan cara mengelola  perbedaan sosial tersebut di dalam sebuah interaksi, karena ketika 

terlibat di dalam sebuah interaksi, maka dunia sosial pun akan terasa semakin menjadi nyata. 

Hal tersebut dapat terjadi tentunya melalui praktik yang dilakukan oleh individu, dan sudah 

pasti setiap mereka berurusan dengan satu sama lain dalam berbagai situasi. Dengan kata lain, 

dengan adanya sebuah interaksi atau hubungan tatap muka akan dapat mengubah, bahkan 

mengatur kehidupan sosial setiap individu yang terkait di dalam interaksi tersebut. Hal itulah 

yang menjadi dasar pendekatan mikrososiologi dalam analisis sosiologisnya. 

  Berakar dari penekanan terhadap interaksi, maka Erving Goffman mengemukakan teori 

interaksionisme simbolik.16 Di mana teorinya tersebut juga terkait dengan psikologi sosial, 

karena di dalam teorinya itu menekankan interaksi antar-individu yang justru memakai simbol-

simbol, serta individu-individu lainnya yang pada saat itu sedang melihat serta dapat 

menafsirkan interaksi yang terjadi tersebut. Selain itu juga ia melihat interaksi yang terjadi 

secara langsung atau hubungan tatap muka antar individu yang saling berinteraksi, dapat 

menghubungkan kedua interaksi tersebut. Maka inti dari ajarannya yang disebut dengan 

Dramaturgi (J.H. Turner, 1997: 393), di dalamnya Erving Goffman mengemukakan bahwa 

sebuah interaksi adalah hal yang sangat penting. Ia mendefinisikan analisis interaksi tatap muka 

sebagai sebuah urutan dari interaksi, yang mana urutan tersebut dimulai dari intensitas yang 

rendah, yakni: interaksi perorangan, kontak, hubungan, hal bersentuhan, mulai mengadakan 

pertemuan, pertunjukan bentuk plat, dan perayaan. Ia mengiaskan interaksi tersebut pada tahap-
                                                             
16Wagiyo, dkk, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), diunduh di 

http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=153:sosi4206-teori-sosiologi-
modern&catid=29:fisip&Itemid=74, pada hari Kamis, 21 April 2011 pukul 18.02 WIB. 
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tahap di dalam pertunjukan teater, hal tersebut merupakan presentasi karya dari diri masing-

masing di dalam kehidupan setiap hari. Di dalam pertunjukan teater tersebut, ia menciptakan 

kesan bahwa ada naskah, panggung, penonton, alat peraga, dan aktor yang memainkan peran. 

Individu yang menjadi aktor tersebut tentunya memiliki peran dalam memanipulasi naskah, 

panggung dan alat peraga. Pertunjukan tersebut tentunya memiliki sebuah tujuan, yakni 

menggambarkan orang-orang yang berinteraksi di dalam kehidupan mereka masing-masing, 

dan saat itu juga mereka berada di dalam suatu situasional dari suatu peristiwa atau kejadian 

sosial yang benar-benar terjadi di dalam hidup mereka. Hal tersebut lebih ditentukan oleh 

naskah berdasarkan budaya setempat, dan penonton yang hadir pada saat itu. Di dalam 

pertunjukan tersebut terdapat tujuh hal yang penting, antara lain:17 

a) melibatkan "pengaturan" fisik dan penggunaan layout fisik, seperti mebel dan 

perlengkapan panggung lain untuk menciptakan suatu kesan tertentu. Selain itu juga 

orang-orang yang berperan di dalam pertunjukan tersebut harus mengeluarkan 

berbagai macam ekspresi (emosi, bersedih, bingung, dll), sehingga penampilan mereka 

dapat memunculkan tanda-tanda yang berguna untuk memberitahukan kepada orang 

lain tentang posisi sosial seseorang, status serta "keadaan ritual" dari individu yang 

tentunya berhubungan dengan sosial, pekerjaan, bahkan simbol-simbol yang 

menginformasikan orang lain tentang peran dari individu. Di dalam menggunakan 

simbol-simbol tersebut, telah ada suatu aturan umum di antaranya simbol-simbol yang 

                                                             
 17 Jonathan H.Turner, The Structure of Sociological Theory, (USA: Wadsworth Publishing Company, 1997), 392-

396. 
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digunakan, diatur dan dibariskan. Barisan tersebut cenderung dIbuat berdiri, dan dibagi 

sesuai stereotipnya. 

b) Individu menggunakan apa yang disebut oleh Erving Goffman sebagai realisasi 

dramatis, yakni memasukkan isyarat ke dalam aktivitas yang menggunakan simbol-

simbol, yang mampu mengarahkan kepada penonton menuju situasi sebenarnya yang 

dimaksudkan. 

c) Idealisasi, yakni upaya untuk mempresentasikan diri dengan cara individu mengatur 

dirinya sendiri seperti harus menekan, menyembunyikan hal-hal yang berada di dalam 

diri mereka sendiri yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai pada umumnya. 

d) Aktor harus mengatur diri mereka sendiri hingga hal yang sekecil-kecilnya, yakni 

kemampuan mereka untuk menjaga kesehatan serta perilaku mereka, agar interaksi di 

dalam pertunjukan akan dapat berjalan dengan baik. Karena ketika adanya perbedaan 

antara perilaku dan situasi yang terdapat di dalam isi naskah yang ada, maka akan 

dapat mengganggu ketenangan interaksi saat itu. 

e) Penonton yang pada saat menyaksikan pertunjukan tersebut memiliki semangat dalam 

membaca gerak tubuh seseorang.  

f) Adanya jarak terhadap orang lain terutama mereka yang memiliki pangkat dan status 

tinggi, yang terus dipelihara. 

g) Para aktor berusaha untuk membuat pertunjukan yang ada menjadi tampak nyata, 

sehingga mereka menghindari adanya penggunaan alat komunikasi yang justru pada 

akhirnya dapat mengganggu interaksi mereka dengan penonton. Oleh karena itu, para 

aktor tersebut harus berkomunikasi dengan tulus, alami, dan spontan. 
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  Tentunya dari pertunjukan tersebut, setiap individu yang terlibat tidak hanya satu melainkan 

lebih dari satu orang, oleh karena itulah Erving Goffman memperkenalkan suatu konsep yakni 

konsep tim. Karena dengan adanya tim, maka sangat kelihatan kinerja yang disajikan oleh 

individu yang harus bekerja sama untuk mempengaruhi situasi tertentu. Di dalam pertunjukan, 

biasanya terdiri dari dua tim, yakni satu tim bertindak sebagai pemain dan tim yang satunya lagi 

ialah mereka yang menonton. Karena teori dari Erving Goffman mengarah kepada suatu 

pertunjukan teater, maka sudah pasti terdapat panggung. Di panggung tersebut memiliki dua 

bagian, yakni Front stage (panggung bagian depan) dan Back stage (panggung bagian 

belakang). Yang termasuk di dalam Front stage adalah perilaku sopan, menjaga sopan santun 

sesuai dengan kinerja tim. Dalam Front stage (panggung bagian depan), maka terkait dengan 

peran dari dalang tersebut di depan panggung.  

  Dengan demikian peran dari dalang tersebut di depan panggung ialah membantu memperjelas 

dalam menyampaikan firman Tuhan dari pendeta kepada jemaat. Di dalam penyampaian firman 

Tuhan tersebut tentunya memerlukan proses. Adapun proses tersebut ialah firman Tuhan 

tersebut dibawakan ke dalam suatu cerita pewayangan, yang sudah pasti menggunakan bahasa 

Jawa yang halus Krama, karena hampir semua warga jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo 

mayoritas berasal dari etnis Jawa terlebih lagi umumnya mereka sudah berusia lanjut. 

Penggunaan bahasa Jawa yang halus dalam pewayangan tersebut memperlihatkan nilai sopan 

santun di dalam interaksi dari pewayangan itu. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, 

pewayangan dilakukan dengan maksud agar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta 

dapat benar-benar dipahami oleh jemaat setempat. Sedangkan Back stage (dibelakang 

panggung) ialah perilaku dalam mengarahkan kepada usaha mempertahankan solidaritas dan 
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moral dari tim pemain. Melihat hal itu, maka Back stage berkaitan dengan status dari dalang 

tersebut di luar gereja. Dalam kehidupan sehari-hari dalang tersebut adalah warga jemaat GPIB 

Sektor Tambakrejo yang tidak memiliki jabatan apa pun dalam organisasi gereja, namun 

statusnya yang dari dulu adalah seorang dalang sehingga menjadikan namanya cukup dikenal di 

luar jemaat setempat. Dengan kata lain, dalang tersebut memiliki pengaruh yang besar baik 

terhadap jemaat setempat maupun di luar jemaat Tambakrejo. Pengaruh dari dalang tersebut di 

dalam jemaat setempat, dapat dilihat dari tingkah lakunya yang menjadi panutan, serta 

perkataannya yang dituruti oleh jemaat. Sedangkan pengaruhnya di luar jemaat, tentunya terkait 

dengan namanya yang cukup dikenal dan keahliannya dari dulu untuk memainkan wayang 

sehingga ia sering dipanggil untuk memainkan wayang di dalam suatu acara (seperti 

pernikahan). Dengan pewayangan yang ia lakukan tersebut, maka dapat mempertahankan 

solidaritas dan moral baik timnya, maupun masyarakat yang melihat dan mendengarkan 

pertunjukannya tersebut.  

  Dari teori interaksionisme simbolik inilah, Erving Goffman mencoba teori yang berintikan 

konsep dramaturgi, maka tampak sekali bahwa ada sebuah interaksi di dalam pementasan suatu 

pertunjukan yang ingin menggambarkan suatu realitas kehidupan banyak orang. Gambaran 

kehidupan dari banyak orang dibawa ke dalam suatu cerita yang menggunakan simbol-simbol 

yang salah satunya ialah wayang. Hal itulah yang masih ada di dalam jemaat GPIB ATK Sektor 

Tambakrejo, sehingga pendeta di jemaat tersebut memakai dalang tersebut untuk 

menyampaikan pesan firman melalui pertunjukan wayang yang dipentaskan di depan jemaat 

pada saat ibadah, khususnya ibadah perayaan hari besar agama Kristen, misalnya Natal dan 

Paskah. Dengan memakai wayang, maka pesan firman yang disampaikan oleh dalang tersebut 
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akhirnya dapat lebih mudah dimengerti oleh warga jemaat yang hampir ke seluruannya adalah 

orang Jawa. Hal tersebut dapat terjadi karena pertunjukan wayang menggunakan bahasa Jawa 

yang baik dan benar. Dalam menyampaikan pesan dari firman tersebut, biasanya dalang 

menggunakan cerita pewayangan yang menggambarkan karakter baik dan buruk, sehingga 

jemaat dapat memahami mana yang baik dan yang buruk (jahat). Dapat dikatakan bahwa 

pembagian tersebut berdasarkan stereotip atas sifat manusia, sehingga wayang-wayang yang 

jahat (seperti para setan) dibariskan dengan posisi berdiri disebelah kiri, sedangkan wayang-

wayang yang baik (seperti para ksatria) dibariskan dengan posisi berdiri juga, dan terletak 

disebelah kanan. 

  Dengan demikian, pertunjukan wayang tersebut termasuk ke dalam apa yang disebut oleh 

Erving Goffman sebagai interaksi yang terfokus.18 Hal itu dapat terjadi, karena menurutnya  

interaksi yang terfokus terjadi ketika orang-orang yang terkait telah memiliki suatu kesepakatan 

untuk mempertahankan konsentrasi, perhatian kognitif dan visual mereka dalam 

memperhatikan percakapan serta permainan dari pertunjukan tersebut untuk sementara waktu. 

Kesemuanya itu tentu saja memiliki hubungan tatap muka. Menurut Erving Goffman, di dalam 

interaksi yang terfokus tersebut terdapat lima hal yang terkait, yakni: 

1. Pertemuan dengan karakteristik: adanya fokus visual dan kognitif, keterbukaan untuk 

dapat memulai komunikasi verbal, kemudian mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan 

apa yang dikomunikasikan, adanya perasaan solidaritas. Selain itu juga adanya tanda-tanda 

sebuah ritual atau upacara, yakni pembukaan dan penutupan. Karakteristik selanjutnya ialah 

                                                             
18 Jonathan H.Turner, Ibid., 396-402. 
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adanya prosedur atau susunan, agar individu-individu yang ada di dalam pertemuan tersebut 

tidak melakukan tindakan yang menyimpang. 

2. Ritual: ritual yang merupakan suatu tindakan yang bersifat seremonial, tertata dan sering 

dihubungkan secara erat dengan penghormatan. Dimana tindakan tersebut telah menjadi suatu 

ketentuan baik agama, maupun tradisi dari masyarakat setempat. Goffman juga mendukung 

tentang konsep ritual tersebut, namun menurutnya sebuah ritual tidak hanya terpaku pada 

ritual-ritual yang dilakukan oleh agama-agama saja, melainkan memberi  ucapan selamat dan 

menanyakan kabar kepada orang lain, juga termasuk ke dalam suatu ritual. Ketika seseorang  

memberikan ucapan selamat dan menanyakan kabar kepada orang lain, itu adalah wujud dari 

rasa hormat satu dengan yang lainnya. Selain itu juga menurut Goffman, ketika orang 

berkumpul dan mulai berinteraksi, perilaku mereka sangatlah ritual yaitu, aktor menekankan 

setiap tahap dari kontak interpersonal dengan tidak melupakan aturan yang ada di dalam 

pertemuan itu, sehingga segala aturan yang ada tersebut, dapat di ikuti. Dengan demikian 

ritual dapat berguna untuk: (a) mobilisasi individu untuk berpartisipasi dalam interaksi, (b) 

membuat mereka sadar akan aturan yang relevan maupun yang tidak relevan, aturan dalam 

perubahan, aturan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, dan aturan dalam berbicara, (c) 

membimbing mereka selama interaksi, dan (d) membantu mereka untuk menjauhkan mereka 

dari berbagai hal-hal yang buruk. 

3. Peran: sebagai seorang pencerita di dalam pertunjukan, maka ia menyajikan diri pada orang 

lain yang menjadi penonton dan pendengar. Dengan demikian ia juga berusaha untuk 

memainkan peran tertentu, yang telah diberikan kepadanya sesuai naskah. Bagi Goffman, 
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peran adalah setumpuk kegiatan yang tampak dilakukan sebelum menetapkan hal-hal yang 

lainnya dan tampak menyatu ke dalam aktivitas lainnya yang dilakukan. 

4. Diri: pandangan Goffman tentang diri sangat dipengaruhi oleh unsur situasional saat itu dan 

bergantung pada respon orang lain yang saat itu menonton pertunjukan. 

5. Berbicara: di dalam semua karya Goffman, ia menekankan pentingnya verbalisasi. Dengan 

verbalisasi aktor dapat dengan mudah memfokuskan perhatian para penonton, karena ketika 

berbicara akan tampak interaksinya. Dalam pandangan Goffman, "sumber daya tidak lebih 

efektif sebagai dasar untuk keterlibatan bersama, daripada berbicara.” Maksud Goffman ialah 

walaupun di dalam sebuah pertunjukan terdapat manusia, namun jika ia tidak berbicara maka 

pertunjukan tersebut tidak akan menjadi efektif. Dalam setiap pertunjukan terdapat orang lain 

yang menyaksikan apa yang diperankan oleh para aktor, oleh karenanya dengan berbicara akan 

mempermudah mereka dalam memahami maksud dari apa yang diperankan oleh para aktor 

tersebut. 

      Dengan melihat kelima unsur yang terkait di dalam interaksi terfokus Erving Goffman, hal-hal 

tersebut juga terdapat di dalam pertunjukan wayang di jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo 

yang dilakukan oleh dalang. Pertunjukan tersebut diawali dengan sebuah pertemuan antara 

dalang yang berperan sebagai orang yang bertindak sesuai dengan apa yang 

dikomunikasikannya (memainkan wayang) dan mereka yang menyaksikan pertunjukan tersebut 

(pendeta, majelis dan jemaat). Di dalam pertemuan itu bersifat ritual, karena pertunjukan 

wayang yang dilakukan masih dalam proses ibadah, sehingga tertata dengan baik dari 

pembukaan hingga penutupan. Sifat ritualnya tidak sampai disitu saja, karena ketika mereka 

semua berkumpul dan mulai berinteraksi, perilaku mereka sangatlah ritual yaitu, aktor yang 
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dalam hal ini ialah dalang menekankan setiap tahap dari kontak interpersonal dengan tidak 

melupakan aturan yang ada di dalam pertunjukan wayang itu. Unsur yang ketiga hingga kelima, 

hal itu terkait dengan dalang. Dalang-lah yang berperan, maksudnya ialah dalang tersebut 

menyajikan diri kepada mereka yang menjadi penonton. Dengan demikian ia berusaha untuk 

memainkan peran tertentu dengan menggunakan wayang-wayangnya. Tentu saja peran itu 

harus sesuai dengan naskah (pembacaan Alkitab yang saat itu menjadi perenungan). Ketika 

dalang sedang memainkan peran dengan menggunakan simbol yang berupa wayang-wayang,  

pada saat itulah ia harus berbicara. Dengan ia berbicara, ia dapat dengan mudah memberi 

perhatian kepada para penonton. Dari hal-hal itulah dalang berusaha memainkan perannya 

dengan bantuan wayang-wayangnya, ia membantu para penonton untuk menunjukkan sebuah 

realitas kehidupan yang bersumber dari Alkitab sebagai dasar firman Tuhan. Dari teori inilah 

penulis mencoba melihat bahwa peranan seorang dalang sangatlah penting dalam 

menyampaikan pesan-pesan dari suatu cerita atau Alkitab sebagai firman Tuhan yang 

sebelumnya sudah disampaikan oleh orang lain (pendeta). 

  Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Erving Goffman tentang Dramaturgi di atas, maka 

ada dua hal yang mendukung dalam proses dramaturgi tersebut yaitu  Front stage dan Back 

stage. Front stage menjelaskan tentang panggung bagian depan di mana harus menjaga perilaku 

sopan santun sesuai dengan  aturan yang ada, dan Back stage  yang menekankan pada bagian 

belakang panggung yang meliputi tentang kehidupan setiap hari dari orang atau kelompok yang 

memainkan peran. Dari dua aspek yang ditekankan  teori Dramaturgi oleh Erving Goffman 

tersebut, maka yang berpengaruh di masyarakat desa Tambakrejo yaitu Front stage (panggung 

bagian depan). Masyarakat melihat dalang tersebut sebagai tokoh yang selalu menceritakan 
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tentang kehidupan atau permasalahan seseorang, dan membawakannya ke dalam suatu 

pertunjukan atau pementasan. Hal ini yang menyebabkan banyak dari masyarakat desa 

Tambakrejo  menjadikan dalang tersebut sebagai tokoh masyarakat di desa tersebut, dan 

meminta dalang  untuk memainkan wayang diberbagai acara yang diadakan, baik dari dalam 

desa Tambakrejo maupun dari desa yang lain. Pengaruh di luar panggung (Back stage) tidak 

begitu besar, karena di dalam kehidupan setiap hari dalang tersebut  hanya menjadi jemaat biasa 

dan terlibat di dalam kegiatan musik gereja yang ada di desa Tambakrejo. Aspek  Front stage 

(diatas panggung) yang menjadi penekanan dari teori dramaturgi ini, sebelum pementasan di 

atas panggung seorang dalang harus menyediakan semua perabot fisik untuk pertunjukan 

wayang nanti, di antaranya: 

a. Perangkat gamelan sebagai media atau alat yang berperan sebagai sumber bunyi, pada 

zaman dulu sumber bunyi yang dipakai yaitu gamelan yang mengiring wayang. Dalam 

perkembangannya sekarang ditambah dengan instrumen non gamelan seperti bedug, 

orgen, dan simbal. 

b. Bagian panggung juga terdiri atas gawang, kelir, sligi, debog, tapak dara, placak, 

pluntur, dan blencong. Berikut ini adalah penjelasannya: 

1. Gawang adalah frame atau bingkai untuk membentang kelir yang juga disebut 

blandaran, ini untuk menambatkan pluntur kelir bagian atas agar dapat ditarik ke 

atas sehingga kelir menjadi kencang. 

2. Kelir terbuat dari kain putih tipis tetapi yang kuat, sehingga apabila digunakan untuk 

penampilan wayang bayangannya tampak jelas. 
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3. Sligi biasanya dIbuat dari kayu atau bambu dalam bentuk bulat panjang, sepanjang 

ukuran kelir bahkan lebih panjang. 

4. Debog atau batang pohon pisang yang mempunyai fungsi utama untuk mencacakkan 

wayang, baik itu wayang simpingan maupun wayang dalam adegan pakeliran. 

5. Tapakdara yaitu penyangga debog-debog tersebut, Tapakdara ini memiliki tiga 

ujung runcing ditancapkan pada debog atas atau bawah dengan ukuran standar 

sesuai dengan kebiasaan dalang pada umumnya. 

6. Placak adalah kait yang dIbuat dari bambu atau logam sebagai penghubung kolong 

kelir bagian bawah sesuai dengan jumlah. 

7. Pluntur yaitu seutas tali atau benang katun yang ditambang, yang digunakan untuk 

mengikat antara kolong kelir bagian atas dengan blandaran untuk menahan kelir 

bagian atas agar tetap kencang. 

8. Blencong adalah lampu untuk penerangan panggung wayang19. 

 

   

 

 

 

                                                             
       19 Bambang  Murtiyoso, Sumanto, Suyanto, Kuwanto, Teori Pedalangan: Bunga Rampai Elemen-Elemen dasar    
pekeliran, (Surakarta: ISI, 2007) , 8 


