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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

  Negara Indonesia terdiri dari beranekaragam suku bangsa dan memiliki berbagai macam 

kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta, karya, rasa manusia untuk memenuhi 

kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya secara jasmani dan rohani1. Sebagai bagian 

masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa memiliki kesenian tersendiri. Salah satu kesenian 

yang ada di dalam masyarakat Jawa ialah wayang. Dalam pertunjukan wayang, biasanya 

disampaikan dalam bentuk narasi. Cerita pewayangan yang dikenal oleh seluruh 

masyarakat Indonesia, merupakan karya sastra Melayu atau sastra Indonesia yang 

mendapat pengaruh Hindu-Budha2. Dalam cerita pewayangan ini, peranan dari seorang 

dalang sangatlah besar dalam mengantarkan para penggemar cerita wayang ke dalam suatu 

alur cerita yang lebih menarik dan oleh sebab itu bagi masyarakat Jawa, keberadaan 

seorang dalang diyakini dapat memberikan pemahaman tentang suatu cerita atau hal-hal 

yang berkaitan dengan ritual-ritual tertentu.  

  Tinjauan dari sisi lain didasarkan pada anggapan bahwa orang Jawa pada zaman dahulu, 

yaitu pada zaman neolitikum kira-kira tahun 500 sebelum masehi mulai menaruh 

kepercayaan kepada roh nenek moyang bagi orang yang sudah meninggal, karena roh 

                                                             
  1 Bagyo Suharyono, Wayang Beber Wonosari,(Solo: Bina Citra Pustaka, 2005),  5 

  2M.F Mardiyanto, Erli Yetti, Struktur dan Nilai Budaya CERITA WAYANG, (Jakarta: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, 1996), 1 
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dianggap dapat memberi pertolongan dan perlindungan kepada setiap kehidupan3. Atas 

dasar keyakinan tersebut maka roh nenek moyang dapat diundang di tengah-tengah 

keluarga anak cucu, dan kehadirannya dapat diharapkan akan memberi pengaruh dan 

berkah kepada anak cucu yang masih hidup.4 Oleh karena itu untuk sampai kepada roh-roh 

nenek moyang, harus membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk 

berinteraksi dengan roh-roh tersebut. Orang yang memiliki kemampuan tersebut biasa 

dikenal dengan sebutan dalang. Kehadiran seorang dalang dapat memberi informasi yang 

berasal dari roh nenek moyang kepada orang tertentu atau keluarga yang membutuhkannya. 

Dengan kata lain, dalang menjadi sarana baik dalam berkomunikasi antara manusia dengan 

roh-roh nenek moyang dan bagi masyarakat Jawa dalang dipercayai memiliki kekuatan 

Supranatural. Menurut Gronendael dalang sebagai orang yang menguasai pengetahuan 

gaib, melalui pertunjukannya ia mampu memasukkan pengetahuan tentang hubungan gaib 

dengan masa lalu, yaitu dengan kekuatan-kekuatan yang tidak tampak dan menguasai 

kehidupan masyarakat untuk memohon karunia terhadap kehidupan mereka dan 

menegakkan kembali hubungan-hubungan yang telah terganggu5. 

   Kebudayaan tersebut masih terus dilakukan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini, 

walaupun di Indonesia telah dihuni oleh masyarakat yang memiliki agama yang berbeda-

beda, termasuk di dalamnya agama Kristen. Demikian halnya dengan desa Tambakrejo, di 

                                                             
  3 Djoko N Witjaksono, Wayang, koleksi umum Jawa tengah, (Semarang: Dinas pendidikan dan kebudayaan,  
Museum Jawa tengah Ronggowarsito, 2006), 5 

  4 Ibid 

        5 Soetarno, Sunardi, Sudarsono, ESTETIKA DALANG, (Surakarta: Institut Kesenian Indonesia, 2007),  29 
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mana desa ini berada di Timur kota Ambarawa yang jaraknya kurang lebih 18 Km dari 

kota Salatiga. Di desa tersebut dapat terlihat kemajemukan di dalam masyarakat, dari sisi 

profesi, suku, dan agama. Masyarakat di daerah tersebut mayoritas berprofesi sebagai 

petani sawah dan nelayan, namun ada juga yang berprofesi sebagai pegawai, pedagang, dan 

TNI. Penduduk mayoritas ialah orang Jawa dan hanya beberapa pendatang seperti dari 

Kupang, Ambon, serta Manado.6 Seiring perjalanan kekristenan di daerah Tambakrejo ini, 

sebagian warga yang ada di sekitar daerah Tambakrejo mulai berpindah agama dan 

menjadi Kristen. Walaupun sudah hampir sebagian warga di desa Tambakrejo sudah 

menjadi Kristen dan menjadi warga GPIB ATK, namun mereka masih kurang dalam 

memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta.  

  Salah satu usaha agar firman Tuhan dapat lebih dipahami oleh warga jemaat GPIB ATK 

Sektor Tambakrejo. pendeta memanfaatkan salah satu warga jemaatnya yang memiliki 

keterampilan mendalang. Dalang tersebut dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, di 

mana pendeta terlebih dahulu menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat melalui 

pembacaan Alkitab dan kemudian dalang menceritakan kembali ke dalam sebuah 

pertunjukan wayang yang menggunakan bahasa Jawa. Cara ini menjadi daya tarik bagi 

jemaat setempat untuk lebih rajin dalam beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dari 

hal inilah dapat terlihat bahwa dalang tersebut dapat dijadikan sarana agar jemaat benar-

benar memahami pesan firman Tuhan tersebut secara baik dan benar.  

                                                             
       6 Paper yang disampaikan oleh mahasiswa fakultas Teologi UKSW di dalam Laporan Akhir mata kuliah 

Praktik Pendidikan Lapangan 1 pada bulan April 2008. 
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Melihat keunikan yang terjadi di dalam GPIB ATK Sektor Tambakrejo, maka penulis 

memberi judul penulisan: 

DALANG DALAM GEREJA 

( Studi Kasus  Tentang Peranan Seorang Dalang Dalam GPIB ATK Sektor Tambakrejo 

Ditinjau dari perspektif  Sosio- Teologis) 

B. Batasan  Masalah dan Definisi operasional 

a). Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus penulisan ini dibatasi pada peranan 

seorang dalang   dalam membantu pendeta untuk menyampaikan pesan firman Tuhan 

kepada jemaat GPIB Sektor Tambakrejo. Hal tersebut akan dijelaskan dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

b). Definisi operasional:  

1. Dalang merupakan orang yang memainkan wayang, baik itu wayang kulit maupun 

wayang golek7.  

2. Wayang berasal dari kata wayangan atau bayangan, yaitu sumber ilham yang berarti  

menggambarkan suatu wujud dari tokoh tertentu8. Awalnya wayang dilakukan pada 

saat kegiatan religi untuk upacara ritual9. 

                                                             
 7 Definisi dalang yang diunduh di http://www.artikata.com/arti-324284-dalang.html, pada hari Selasa, 06 

April 2011 pukul 11:18. 

   8 diunduh dari http://aftaryan.wordpress.com/2008/03/14/pengertian-wayang/, pada hari Selasa 06 Agustus 2011 
pukul 11:24 
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3. Peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain (seperti film, sandiwara, dsb), 

atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa10. 

C. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

Bagaimana peranan dalang dalam jemaat GPIB Sektor Tambakrejo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Menjelaskan peranan dalang dalam jemaat GPIB Sektor Tambakrejo. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode dan Jenis Penelitian 

  Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, di mana  

metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif berusaha menggambarkan sifat suatu 

                                                                                                                                                                                                  
   9 Diunduh dari http://www.scribd.com/doc/33760010/sejarah-wayang-wayang-history, pada hari Selasa 06 
Agustus 2011 pukul 11:29 

  10 Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, (Jakarta: BALAI PUSTAKA,1991), 360 
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keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian, dan memeriksa sebab-sebab dari 

suatu gejala tertentu11.   

2.  Metode Pengumpulan Data 

a) Data Primer 

i. Wawancara mendalam. Dengan wawancara mendalam, maka penulis dapat 

memperoleh data dari informan-informan yang telah dipilih terlebih dahulu. Para 

informan tersebut yaitu: Pendeta jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo, dalang 

yang telah menjadi jemaat gereja, dan jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo. 

ii. Observasi dilakukan dengan maksud agar penulis dapat turun langsung ke 

tempat penelitian, berinteraksi dengan para informan. Sehingga data yang 

diperoleh oleh penulis untuk mendukung penulisan ini bersifat asli. 

b) Data sekunder yang berupa studi kepustakaan, di mana dengan studi kepustakaan 

penulis mendapat data pendukung baik dari buku-buku, artikel maupun internet. 

 

3. Lokasi Penelitian:  

  Lokasi penelitian difokuskan kepada GPIB ATK Sektor Tambakrejo,  yang berada di 

timur kota Ambarawa yang jaraknya kurang lebih 18 km dari kota Salatiga. Jemaat di 

                                                             
   11 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 
136-137 
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dalam gereja tersebut mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang, TNI, dan pegawai. 

Penduduk mayoritas adalah orang Jawa, dan hanya beberapa pendatang seperti Ambon, 

Kupang, serta Manado.  

4. Waktu: 

  Waktu yang digunakan selama penelitian yaitu empat bulan, dalam seminggu 

dilakukan dua kali penelitian. Peneliti tidak secara penuh menggunakan waktu tersebut 

untuk melakukan penelitian, karena peneliti harus menyesuaikan dengan aktivitas 

dalang dan jemaat di desa Tambakrejo tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


