
                           BAB I              

 PENDAHULUAN 

1. Latar belakang 

 

     Manusia adalah makhluk budaya, dan penuh simbol-simbol. Dapat 

dikatakan bahwa budaya manusia diwarnai simbolisme, yaitu suatu tata 

pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola, serta 

mendasarkan diri pada simbol-simbol. Sepanjang sejarah budaya manusia, 

simbolisme telah mewarnai tindakan-tindakan manusia baik tingkah laku, 

bahasa, ilmu pengetahuan maupun religinya. Dengan perkataan lain dunia 

kebudayaan adalah dunia penuh simbol. Manusia berpikir, berperasaan, dan 

bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis. Ungkapan yang simbolis 

ini merupakan ciri khas manusia (Heru Satoto, 1987:4). Simbolisme menonjol 

peranannya dalam tradisi atau adat istiadat Orang Jawa. Simbolisme terdapat 

dalam setiap karya budaya nenek moyang, serta berperan sebagai warisan 

budaya turun-temurun, dari generasi tua ke generasi muda. 

 Wayang dipandang sebagai suatu bahasa simbol dari hidup dan kehidupan 

yang lebih bersifat rohaniah daripada lahiriah. Orang melihat wayang seperti 

halnya melihat kaca rias. Jika orang melihat pergelaran wayang,yang dilihat 

bukan wayangnya melainkan masalah yang tersirat di dalam lakon wayang 

itu. Seperti halnya kalau kita melihat ke kaca rias, kita bukan melihat tebal 

dan jenis kaca rias itu, melainkan melihat apa yang tersirat di dalam kaca 

tersebut. Kita melihat bayangan di dalam kaca rias itu, oleh karenanya kalau 

kita melihat wayang dikatakan bahwa kita bukan melihat wayangnya, 

melainkan melihat bayangan (lakon) diri kita sendiri( Sri Mulyono, 1983:18). 

     Kesenian wayang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, hal 

itulah yang membuat kesenian wayang menjadi tradisi kebudayaan yang 

diterima sebagai mitos religius masyarakat Jawa. Wayang juga merupakan 

refleksi dari budaya Jawa, dalam arti pencerminan dari kenyataan hidup, nilai 



dan tujuan hidup, moralitas, harapan dalam kehidupan manusia, walaupun 

ada beberapa orang yang berpendapat bahwa menonton wayang itu hanya 

menghabiskan waktu serta membosankan, tetapi wayang masih banyak 

penggemarnya baik dari kalangan muda ataupun kalangan tua. Disamping itu 

kesenian wayang mampu menginterpretasi dirinya kedalam dunia nyata. 

Jajaran lakon dan pelaku-pelaku wayang contoh lakon dan tingkah laku 

manusia yang ada dalam masyarakat, dan juga wayang sebagai kesenian 

mampu beradaptasi dengan masyarakat pendukungnya. 

    Akan tetapi di era globalisasi ini, dimana tekhnologi maju dengan pesat 

yang mengakibatkan kemudahan-kemudahan untuk melihat peristiwa-

peristiwa yang ada didalam benua lain, sehingga sebagian besar generasi 

muda kita lebih dekat dengan kebudayaan asing dibandingkan dengan 

kebudayaan sendiri. Pada umumnya hiburan yang berasal dari luar yang 

setiap tayang di televisi berupa film-film yang cukup mudah untuk dicerna 

dibanding dengan pertunjukan wayang kulit yang cenderung menggunakan 

simbol-simbol. Apalagi penggunaan bahasa Jawa dewasa ini mulai merosot 

dikalangan generasi muda. Sedangkan dalam cerita wayang masih 

menggunakan bahasa Jawa Kuno atau bahasa Jawa Kawi yang pada sekarang 

ini menjadi satu kendala bagi masyarakat generasi muda pada umumnya 

untuk dapat memahami cerita-cerita dalam wayang.    

   Wayang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan 

masyarakat Jawa, akan tetapi untuk menilai besar kecilnya peranan wayang 

sangat tergantung dari tingkat pengetahuan para penontonnya. Karena jika 

penontonnya tidak tanggap dengan apa yang disajikan dalam pertunjukan 

wayang tersebut maka penontonnya tidak akan dapat mengambil pelajaran 

didalamnya. Karena bagaimanapun wayang adalah suatu kesenian, unsur 

utama adalah hiburan, akan tetapi diselipi dengan tuntunan-tuntunan pelajaran 

tentang hidup. Sehingga media wayang tidak hanya untuk hiburan namun 

juga berisikan sebuah pelajaran tentang kehidupan. Jadi kedua unsur tersebut 

harus dimodifikasi dan dikolaborasikan agar menghasilkan tontonan yang 



dapat menghibur sekaligus memberikan tuntunan-tuntunan tentang 

kehidupan. Sebagai contoh kesenian wayang dapat dikolaborasi dengan 

pesan-pesan politik, pembangunan. Dalam penyampaiannya tentu saja 

melalui lakon, dialog, tembang atau plesetan. Hal itulah yang memperlihatkan 

modifikasi kesenian wayang, sehingga berhasil atau tidaknya sebuah 

pertunjukan  wayang ditentukan dari kemampuan sang dalang dalam 

menyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat.  

     Membicarakan wayang khususnya dalam hal ini wayang kulit atau 

wayang purwa tidak ubahnya membicarakan tentang filsafat Jawa karena 

wayang adalah simbol filsafat Jawa (Darori,2000:178). Seni pewayangan 

merupakan produk budaya Jawa paling efektif dalam memperbesar 

kewibawaan kelas priyayi yang sedang berkuasa. Melalui seni pewayangan 

segala nilai kearifan dan moral beserta kemasyarakatan yang bersifat 

feodalistik bisa disebarluaskan hingga ke pelosok-pelosok pedesaan. Seni 

pewayangan merupakan salah satu bentuk kesenian budaya klasik tradisional 

bangsa Indonesia yang telah berkembang berabad-abad (Simuh,2000:154). 

Pagelaran wayang kulit mengandung nilai hidup dan kehidupan luhur dalam 

setiap akhir cerita atau lakunya memenangkan kebaikan dan mengalahkan 

kejahatan. Hal itu yang mengajarkan bahwa perbuatan baiklah yang akan 

unggul, sedangkan perbuatan jahat akan selalu menerima kekalahannya. 

Wayang dipandang sebagai suatu bahasa simbol dari hidup dan kehidupan 

yang lebih bersifat rohani daripada lahiriah (Purwadi,2003:1). Wayang 

merupakan simbol yang menerangkan eksistensi manusia dalam hubungannya 

antara daya natural dan supernatural (Sri Mulyono,1983:15).  

Pakeliran wayang kulit purwa sebagai sebuah seni pertunjukan yang 

masih terus hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak kemunculannya 

hingga sekarang memiliki fungsi yang fleksibel untuk mewadahi berbagai 

kepentingan, dari kepentingan estetik murni, ekonomi (lewat  acara 

penggalangan dana sosial,sarana untuk memperoleh nafkah bagi dalang dan 

para niaganya), pariwisata, religi (lewat acara ruwatan,bersih desa, dan 



sedhekah bumi), sosial budaya (dalam pernikahan,khitanan dan kelahiran 

bahkan upacara kematian) hingga ranah politik. Sebagai sebuah seni yang 

bersumber dari dalam lingkungan keraton sebagai pusat pemerintahan tidak 

dipungkiri bahwa pakeliran wayang kulit  purwa sangatlah dekat dengan 

dunia politik dan kekuasaan, sehingga banyak jika dilihat khususnya di 

Kabupaten Klaten para elit politik menggunakan media wayang kulit sebagai 

salah satu sarana kampanye sekaligus penyampaian pesan politis dalam 

bentuk yang beragam mulai dari sekedar pengokohan legitimasi, memori 

peristiwa politik, hingga kampanye.  

 Tidak hanya sebagai alat politisi yang digunakan sebagai alat 

berkampanye bagi elit politisi namun sebaliknya juga sebagai media kritis 

sosial politik baik kepada masyarakat dan pelaku politisi. Kritik merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial politik suatu 

sistem politik, masyarakat dan negara. Langkah untuk mengetahui pengaruh 

kritik sosial politik terhadap kehidupan masyarakat dapat dilihat dari 

pemanfaatan media untuk menyampaikan kritik politik di muka umum. 

Penilaian masyarakat terhadap kritik sosial politik cenderung negatif karena 

aktivitas kritik-mengkritik dianggap sebagai awal terjadi konflik sosial 

politik. Hal ini dapat terlihat dari respon yang disampaikan oleh pihak yang 

dikritik cenderung menanggapi dengan sifat emosional.   

 Fenomena ini, membuat para seniman dan aktivis berpikir tentang media 

yang tepat untuk menyampaikan kritik tanpa membuat orang yang menjadi 

sasaran kritik merasa tersinggung dan emosi. Sebagai contoh dapat kita lihat 

di media-media tentang salah satu pemberitaan masalah perekonomian atau 

politik yang mengundang banyak pro dan kontra antara pemerintahan dan 

masyarakat  sehingga  menimbulkan banyak aksi dari masyarakat sendiri 

dengan mengadakan demo disertai kekerasan di berbagai kota besar di 

Indonesia ditunjukkan dalam media elektronik bagaimana masyarakat 

Indonesia menggunakan sikap yang frontal saat memberikan kritik-kritiknya 

terhadap kebijaksanaan pemerintah ,sehingga hal ini digunakan oleh para 



seniman wayang kulit untuk menyampaikan pesan-pesan moral dengan 

menggunakan media wayang kulit. 

 Wayang merupakan salah satu bentuk karya seni yang dapat dipakai 

sebagai sumber pencarian nilai-nilai adalah seni wayang kulit itu sendiri, 

karena di dalamnya terdapat berbagai ajaran dan nilai etis etika yang 

bersumber dari nilai etis agama dan juga filsafat. Ajaran-ajaran dan nilai etis 

itu sudah mempengaruhi atau memenuhi secara objektif/ kritis ajaran-ajaran 

dan nilai tersebut dapat dipakai oleh bangsa Indonesia untuk kelangsungan 

hidupnya, dan tetap dipakainya ajaran dan nilai-nilai itu oleh bangsa 

Indonesia khususnya Jawa dari jaman ke jaman. Sehingga wayang, khususnya 

wayang kulit, masih tetap bertahan hingga saat ini. Kebertahanan budaya 

wayang hingga saat ini disebabkan oleh pementasan wayang yang masih dan 

tetap mengandung ajaran-ajaran yang bersifat membangun dan memiliki 

keunikan dan tradisional
1
 (Amir,Hazim 1994:16).  

 Kebudayaan merupakan suatu instrumen penting dalam masyarakat, 

masyarakat merupakan suatu paham yang sangat luas dan dapat dipandang 

dari berbagai macam sudut dan juga berbicara tentang dinamika merupakan 

suatu perubahan ataupun suatu konsep yang bersifat untuk merubah tanpa 

menghilangkan identitas tersebut. Tetapi semua perubahan tersebut tetap ada 

kesamaan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang masih terikat suatu 

aturan yaitu adat istiadat tertentu (Koenjaraningrat, 1969:187). Berhubungan 

dengan itu kebudayaan dan masyarakat terikat erat dengan istitusi ekonomi, 

politik dan institusi lainnya. Tidak ada masyarakat yang mengembangkan 

kebudayaan lebih dulu dan kemudian institusinya, atau sebaliknya.    

 Dalam kesenian wayang khususnya wayang kulit peranan dan 

punakawan dan kegunaan para punakawan sangat penting artinya dan besar 

pula manfaatnya baik sebagai penyedap pagelaran maupun prasarana dalam 

penyampaian pesan-pesan pembangunan, politik oleh pemerintah kepada 

rakyat, maupun komunikasi sosial yang disampaikan secara santai disamping 

                                                             
1 Pengertian mengenai wayang yang diperoleh dalam Nilai-nilai Etis Dalam Wayang  hasil tulisan 

Dr. Hazim    Amir, M.A yang terbit pada tahun 1994  hal 16 



terjadinya berbagai pendapat mengenai keempat tokoh punakawan tersebut. 

Punakawan dalam cerita pewayangan merupakan sebuah kelompok yang 

tidak hanya dalam epos agama Hindu. Beberapa sarjana wayang mengatakan 

bahwa punakawan, Semar beserta anak-anaknya yang salah satunya adalah 

Petruk adalah Dewa bangsa Jawa yang diturunkan menjadi pelayan karena 

kedatangan dewa-dewa Hindu. Walaupun punakawan hanya memiliki 

kedudukan sebagai pelayan,tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar 

didalam kerajaan (Haryanto, 1992:22).     

 Kaitannya media wayang kulit juga sebagai media untuk memberikan 

pengajaran terhadap masyarakat sebagai media kritik terhadap kinerja para 

wakil rakyat selain hal itu media wayang kulit sebagai media yang tepat 

karena tidak hanya unsur sosial kritiknya namun juga hiburan dianggap 

sebagai media yang lembut sehingga tidak terkesan frontal. Wayang selain 

berfungsi sebagai alat hiburan, seni wayang sarat dengan kandungan nilai-

nilai kehidupan (Waluyo,2000:16). Penulis merasa tertarik dan sekaligus 

menemukan hal menjadi unik dalam pagelaran tersebut yaitu apakah lakon 

yang dibawakan oleh seorang dalang tersebut sangat memberikan dampak 

yang signifikan sehingga masyarakat dapat menerima pesan yang 

disampaikan melalui lakon yang dibawakan, lakon-lakon yang dibawakan 

tersebut memiliki pesan-pesan tersembunyi yang ingin disampaikan  melalui 

pagelaran wayang kulit.       

 Lakon Petruk Dadi Ratu yang pada dasarnya lakon yang memiliki satu 

pesan yang sangat menarik dalam kaitannya kritik sosial politik dan 

bagaimana dalang dalam menyampaikan pesan-pesan moralnya melalui 

pagelaran wayang kulit. Dimana hal ini menurut penulis adalah salah satu hal 

yang dapat menimbulkan sebuah pertanyaan apakah dengan keadaan seperti 

ini dengan berkembangnya teknologi dan alat-alat sebagai sarana kritik sosial 

yang tentu saja lebih canggih, apakah dengan fenomena seperti tersebut 

kesenian dalam hal ini khususnya pertunjukan wayang kulit masih dapat 

menembus fenomena yang terjadi saat ini. Sebagaimana kita lihat bahwa anak 

muda sekarang lebih menikmati dunianya sendiri dengan berbagai teknologi 



yang sedang berkembang saat ini, setidaknya penulis ingin juga memberikan 

sebuah pengetahuan tentang bagaimana khazanah dunia perwayangan yang 

memiliki banyak makna, pesan moral dan sebuah gambaran tentang 

kehidupan dengan menggunakan media pagelaran wayang kulit, lalu hal-hal 

apa saja yang terkandung dengan lakon tersebut. Selain itu peneliti pun akan 

menggali lebih mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam lakon 

Petruk Dadi Ratu sebagai salah satu lakon wayang selain unsur seni dan 

agama.  

 

1.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1. Apa pesan yang disampaikan dalang dalam pagelaran wayang kulit 

pada lakon “Petruk Dadi Ratu” dilihat dari analisis wacana kritis?  

2. Bagaimana pesan disampaikan dalang dalam pagelaran wayang kulit 

pada lakon “Petruk Dadi Ratu” dilihat dari analisis wacana kritis? 

3. Apa tujuan penyampaian pesan dalam pagelaran wayang kulit pada 

lakon “Petruk Dadi Ratu” dilihat dari analisis wacana kritis ?  

 

1.2 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini diadakan untuk mencapai  tujuan, yaitu :  

1. Melukiskan pesan apa yang disampaikan dalang dalam pagelaran 

wayang kulit pada lakon “Petruk Dadi Ratu” dilihat dari analisis 

wacana kritis. 

2. Menjelaskan bagaimana pesan disampaikan dalang dalam pagelaraan 

wayang kulit pada lakon “Petruk Dadi Ratu” dilihat dari analisis 

wacana kritis. 

3. Menjelaskan apa tujuan dalam pagelaran wayang kulit pada lakon 

“Petruk Dadi Ratu” dilihat dari analisis wacana kritis. 

 



1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan memberi manfaat dalam segi akademis maupun praktis, 

yaitu : 

1. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam kajian 

tentang seni pertunjukan tradisional, khususnya pakeliran wayang kulit 

dalam ranah ilmiah, sehingga dapat memperluas wawasan dan 

pengetahuan tentang seni ini dalam konteks akademik. 

 

2. Manfaat Praktis  

Melalui penelitian ini,diharapkan para pengguna sarana pertunjukan 

wayang purwa sebagai media komunikasi yang membahas tentang 

kritik sosial politik yang berhubungan dengan penelitian ini, baik 

dalang, penanggap, masyarakat maupun penulis naskah lakon dapat 

mengetahui aspek mana sajakah yang tepat untuk disisipi pesan politis 

dan seperti apakah respons masyarakat terhadap bentuk-bentuk 

penyampaian pesan dari lakon yang dibawakan, sehingga di masa yang 

akan datang dapat menetapkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien 

dalam penggunaan media pakeliran sebagai sarana pengkomunikasian 

kritik sosial politik. Disamping itu, hasil penelitian ini juga sebagai 

masukan bagi masyarakat, khususnya para penikmat seni pakeliran 

wayang purwa,agar dapat kritis dan proaktif dalam menyikapi peranan 

pakeliran sebagai media komunikasi kritik sosial politik, terutama 

ketika muatan politis dalam seni pakeliran wayang purwa telah akan 

menjadi media yang tepat sebagai kontrol. 

 

 

 

 

 

 



1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yaitu pada satu lakon 

“ Petruk Dadi Ratu” dengan lakon tersebut penulis ingin mengetahui 

secara mendalam pesan yang disampaikan dari lakon tersebut melalui 

alur cerita dari lakon itu. Selain itu tentu saja melibatkan Paguyuban 

Cinde Laras sebagai suatu komunitas seni wayang kulit yang ada di 

daerah Klaten, Dengan penulis membatasi penelitiannya agar tidak 

melebar pada aspek yang lain. Dilihat fenomena perkembangannya 

wayang kulit merupakan suatu kesenian tradisional dari daerah Jawa dan 

untuk mempertahankan eksistensi wayang kulit melalui Paguyuban 

Cinde Laras yang ada di daerah Klaten. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pembahasan dan alur pemikiran sehingga mudah 

dipahami, sistematika dalam karya tulis ini, dirumuskan dalam 

pembagian bab. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing 

sebagai berikut :       

 Bab pertama adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang 

Penelitian,Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Definisi Konsep, Batasan Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab kedua adalah  Kajian teori yang menjelaskan tentang teori-

teori yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan dari 

penelitian ini, serta adanya kerangka pikir teoritis yang menjadi patokan 

atau alur berpikir dalam penelitian ini, serta adanya penjelasan tentang 

konsep dan definisi. 

Bab ketiga adalah  Berisi tentang Metodologi Penelitian yang 

digunakan oleh penulis, dimana penulis menggunakan jenis pendekatan 

kualitatif dan menggunakan metode penelitian eksplanatoris, serta alat 

analisa yang dipakai penulis adalah analisis wacana kritis untuk mengkaji 

penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat bagian-bagian metode yang 

penulis gunakan bisa telihat pada bab ketiga. 



Bab keempat adalah Gambaran Umum  tentang dinamika wayang 

kulit dan alur cerita dari lakon Petruk Dadi Ratu, Petruk sebagai tokoh 

utama dalam lakon ini. 

Bab kelima adalah tentang apa, bagaimana pesan dan apa tujuan 

dalam lakon “Petruk Dadi Ratu”, dengan menggunakan analisis Norman 

Fairclough dalam pagelaran wayang kulit.  

Bab Keenam adalah penutup yang mencakup kesimpulan dan 

saran-saran berdasarkan hasil penelitian dan diskusi data dengan teori-

teori terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


