
BAB VI  

          PENUTUP 

 Bagian penutup merupakan bagian akhir pada sebuah penulisan laporan 

penelitian, dan pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan pada 

pembahasan yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya. Kesimpulan 

yang tercantum dibawah ini adalah kesimpulan jawaban dari tujuan penelitian dan 

saran merupakan rekomendasi yang didapatkan berdasarkan diskusi antara realitas 

yang ada didalam dunia perwayangan dan teori-teori yang terkait. 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis wacana kritis terhadap lakon “Petruk Dadi 

Ratu” dapat ditarik kesimpulan, yaitu :   

6.1.1 Didalam Lakon wayang kulit “Petruk Dadi Ratu”  merupakan sebuah fakta 

yang direalisasikan lewat lakon dalam sebuah pagelaran wayang kulit. 

Lakon ini memperlihatkan kenyataan dan merupakan sebuah wacana yang 

disampaikan oleh dalang bahwa masyarakat Indonesia yang sedang 

dihadapkan pada sebuah masalah yang terjadi di segala aspek, di mana 

terjadi penyelewengan didalam kekuasaan yang dilakukan oleh mereka yang  

dipercayakan oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi pemimpin ditengah-

tengah masyarakat. Pada titik ini Lakon Petruk Dadi Ratu mewacanakan 

kepemimpinan dan simbolisasi dari perlawanan terhadap kekuasaan yang 

dijungkir balikkan melalui cerita wayang kulit. 

 

 

 



6.1.2  Lakon wayang kulit “Petruk Dadi Ratu” merupakan lakon carangan 

carangan yang dibawakan sesuai dengan ideologi seorang dalang dalam 

membawakan pagelaran wayang kulit, yang tidak terikat pakemisasi dalam 

pagelaraan, disampaikan oleh dalang kepada khalayak dengan improvisasi 

yang mudah dipahami oleh para penontonnya dengan mengambil topik-

topik yang dekat dengan masyarakat, tetapi setiap dalang dalam memaknai 

lakon tersebut masing-masing berbeda berdasarkan pengalaman mereka, 

berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar dalam kehidupan sosial 

politik dan budaya. Pada akhir lakon carangan, keadaan harus dikembalikan 

pada keadaan semula. 

6.1.3 Didalam pagelaran kesenian wayang kulit khususnya, memberikan pesan-

pesan nilai moral dan untuk mengkritisi kinerja para wakil rakyat melalui 

pagelaran seperti yang digambarkan dalam lakon Petruk Dadi Ratu. 

Menggambarkan aturan  yang seharusnya memihak pada rakyat tetapi 

karena kekuasaan semuanya akan berbalik, ketika kekuasaan menjadi kunci 

untuk menutup segala pintu ketidakadilan, dan segala kejahatan maka aturan 

tersebut tidak berlaku. Jabatan dijadikan sebagai landasan untuk melakukan 

tindakan tidak bertanggung jawab oleh kelompok-kelompok tertentu. 

Dengan lakon wayang kulit Petruk Dadi Ratu memberikan wacana 

representasi tentang kekuasaan dan kepemimpinan sesuai dengan ideologi 

cerita pewayangan.  

 

 

 

 

 

 



6.2 Saran  

 Saran-saran dari penulis adalah : 

6.2.1 Kesenian wayang kulit merupakan salah satu kesenian yang harus tetap 

dilestarikan karena sebagai warisan bangsa yang tidak ternilai harganya 

jangan sampai budaya ini diambil oleh negara lain karena kita sebagai 

warga negara yang mewarisi kesenian ini tidak mau mempelajari bahkan 

mengenal hasil kebudayaan warisan leluhur ini. Terutama anak-anak muda 

yang telah menganggap kesenian wayang kulit merupakan hal yang kuno 

dan malu untuk mengakui atau menyukai kesenian wayang kulit ini. 

Sehingga penulis menginginkan masyarakat terutama anak-anak muda 

memberikan hati dalam salah satu kesenian tradisional seperti kesenian 

wayang kulit ini. 

6.2.2 Untuk paguyuban dalang harus tetap menjadi peranan dan penggerak dalam 

memajukan kesenian wayang kulit sehingga dapat diterima oleh semua 

kalangan masyarakat. Yang paling utama adalah agar Paguyuban Wayang 

Kulit tetap efektif dari para seniman-seniwati baik dari dalang, niyaga, 

sinden dan para-para pengelut budaya wayang ini harus dihargai dan 

didukung.  

6.2.3 Untuk mahasiswa lain yang tertarik dengan kebudayaan wayang kulit dapat 

melakukan penelitian baru mengenai lakon Petruk Dadi Ratu, dari 

kelanjutan penelitian ini bagaimana tanggapan masyarakat dalam lakon ini 

dengan menggunkan kajian teori dalam ilmu komunikasi. 

 

 


