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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Wayang orang atau yang dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah 

wayang wong merupakan suatu khasanah budaya yang penuh dengan nilai-nilai 

kesopanan dan bentuk hidup. Sebagai ekspresi budaya Jawa, wayang wong 

memiliki cita rasa hidup tentang Karakter dan sikap yang memberi ilham kepada 

kehidupan pribadi individu. Masing-masing peran dalam wayang wong memliki 

kriteria estetis yang melahirkan penggolongan perwatakan, tari, rias, dan busana 

serta gendang iringan. Kriteria ini didasarkan pada nilai simbol dan makna yang 

diyakini pada pembedaan karakter wayang wong. Keseluruhan tokoh di dalam 

wayang wong dipilahkan ke dalam beberapa bagian pokok sesuai dengan 

karakteristiknya (Sutterheim dalam Burger, 1983). 

Wayang wong merupakan suatu kesenian tradisionil dengan multifungsi 

dan dimensi. Para penikmat pewayangan telah sependapat untuk memberikan 

predikat pada wayang sebagai kesenian klasik tradisional adiluhung yaitu sebuah 

kesenian yang memiliki nilai tinggi. Adapun nilai adiluhung pada wayang tersebut 

ditentukan oleh nilai dan fungsinya yang serba ganda antara lain nilai hiburan, 

nilai seni, pendidikan atau penerangan , ilmiah serta nilai rohaniah dan religiusnya 

(Purwadi, 2004).  

Dalam pertunjukkan wayang wong banyak sekali ajaran dan nilai-nilai 

yang diserap dalam wayang wong, wajarlah kalau orang Jawa atau bangsa 
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Indonesia menganggap wayang wong sebagai “ensiklopedi hidup”. Kelengkapan 

ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang ada dalam wayang wong ini dapat dilihat dari 

ajaran dan nilai-nilai wayang wong tentang manusia, alam, dan Tuhan, serta 

tentang bagaimana manusia dapat mencapai kesempurnaan hidupnya. Melihat 

bahwa wayang wong telah hidup beribu tahun, seseorang dapat membuktikan 

bahwa ajaran dan nilai-nilai itu telah dipakai oleh masyarakat Indonesia dari 

zaman sebagai ajaran dan nilai-nilai yang luhur yang dapat dipakai bangsa 

Indonesia dalam melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan 

hidupnya (Amir, 1994). 

Wayang wong tidak saja merupakan salah satu sumber pencarian nilai-nilai 

yang amat diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa, tetapi wayang wong juga 

merupakan salah satu wahana atau alat pendidikan watak yang baik sekali. 

Pertama, pertunjukkan wayang wong itu sendiri merupakan alat pendidikan watak 

yang menawarkan metode pendidikan yang amat menarik. Karena wayang wong 

mengajarkan ajaran dan nilai-nilai yang tidak secara dogmatis sebagai 

indoktrinasi, tetapi ia menawarkan ajaran dan nilai-nilai itu kepada individu yang 

menontonnya. Selanjutnya wayang wong mengajarkan ajaran dan nilai-nilai itu 

secara teoritis saja (berupa ajaran dan nilai-nilai) melainkan secara konkret 

dengan menghadirkan kehidupan tokoh-tokohnya yang konkret sebagai teladan. 

Wayang wong juga tidak mengajarkan ajaran dan nilai-nilai secara kaku atau 

akademis. Metode pendidikan karakter yang digunakan dalam pertunjukkan 

wayang wong adalah metode yang mencakup metode teoritis dan praktis tetapi 

nonformal (Amir, 1994). 
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Ditengah perkembangan dan modernisasi, wayang wong tetap berada pada 

tatarannya dan menjadi salah satu ciri khas budaya Indonesia. Tokoh dan karakter 

dalam wayang wong adalah manifestasi dan karakteristik individu bangsa 

Indonesia. Mengingat betapa diperlukannya teladan dan model untuk 

pembentukan karakter, sepantasnyalah bangsa Indonesia menjadikan tokoh-tokoh 

dalam pewayangan sebagai model karakteristik bangsa. 

Misalnya karakter tokoh Punakawan yang terdiri dari tokoh Semar, tokoh 

Gareng, tokoh Petruk, dan tokoh Bagong. Nala Gareng adalah pengasuh para 

satria. Putra sulung Ki lurah Semar, bertempat tinggal di Klampis Ireng. Nala 

berarti hati, gareng berarti kering, Nala Gareng berarti hati yang kering artinya 

tidak pandai bicara, kalau bicara serba salah, namun ia selalu tidak merasa 

terhadap kesalahannya. Nala Gareng bertubuh kecil dan berhidung besar, kedua 

tangannya pendek dan kedua kakinya tidak sama panjang, bila berjalan timpang 

kakinya. Selalu berhati-hati dalam bertindak. Nala Gareng juga disebut 

Cakrawangsa, panca/pamor. Ia senang bersahabat dengan siapa saja, ia selalu 

menjaga kerukunan para saudaranya, ia sangat membenci kejahatan dan senang 

dengan kejujuran, walaupun wayang dengan karakter pelawak ia selalu berbicara 

tidak dengan bercanda.(Susilo, 1993) 

Petruk bersama Semar bertempat tinggal di Klampis Ireng. Diantara para 

punakawan, Petruk memiliki bentuk tubuh yang baik, tubuhnya tinggi dan besar 

serta tidak cacat, berhidung mancung, tangannya panjang. Ia rajin dan suka 

bekerja keras, suka menolong sesama manusia dan senang memberi daripada 

meminta. Namun sayang, Petruk bersifat pemboros. Petruk sangat pandai 
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berbicara, suara dan bahasanya enak didengarkan, pandai bernyanyi dan cinta 

budaya bangsanya, sopan santun dan baik budu pekertinya, cinta damai dan 

senang ketentraman. Ia tidak suka mencari musuh ia lebih senang mendapatkan 

saudara. Petruk berilmu cukup dan berwawasan luas, sering member penerangan 

pada sesama. Ketika Petruk berjalan, tangannya selalu menuding, tingkah lakunya 

lucu, membuat orang tertawa. Petruk disebut juga Ki Lurah Kantong Bolong, 

Ronggongjiwan. Ia juga memiliki bapak seorang gandarwa. (Susilo, 1993) 

Bagong adalah putra Ki Lurah Semar yang termuda. Namanya jelek 

sejelek rupanya, mulut dan matanya lebar, wujud dan rupanya sama dengan 

Semar. Perbedaannya adalah bagong lebih kecil tubuhnya. Banyak orang 

menyebutkan bahwa Bagong lahir dari bayangan Semar. Jika ia berbicara, 

suaranya besar terdengar kendor di leher. Bagong bersikap lancing, memplesetkan 

bahasa dan suka memotong pembicaraan orang lain, bila ia berbicara sambil 

bercanda, tidak pernah secara sungguh-sungguh. Bagong juga ada yang menyebut 

Bawor. (Susilo, 1993) 

Dalam pentas pewayangan, tokoh Semar merupakan tokoh centrum dari 

tokoh Punakawan. Tokoh Semar memiliki karakter baik yang lebih menonjol dan 

menjadi salah satu tokoh terfavorit dibanding tokoh Punakawan lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik mengkaji karakter yang ada pada 

tokoh Semar karena melambangkan kejujuran dan kesucian disamping sebagai 

lambang pamong dan kesederhanaan. Menurut Mulyono (1982) watak Semar 

adalah lambang watak manusia yang selalu berdiri di atas kebenaran dan keadilan. 
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Semar merupakan lambang yang merupakan “kunci” dalam kebudayaan 

Jawa. Secara simbolik, Semar memiliki peran penting, juga sebagai tokoh wayang 

yang paling dicintai dan paling dihormati dalam tradisi kebudayaan Jawa. Semar 

tampil diberbagai versi mitos Jawa dalam hal terjadinya alam semesta. Semar 

terlukis dalam sejumlah bentuk seni. Yang terpenting, Semar tampil dalam 

pertunjukan wayang yang biasanya menyertai suatu hajat slametan dengan tujuan 

tertentu. Sifat–sifat Semar terkenal diantara kebanyakan orang Jawa. Semar 

dipandang sedemikian pentingnya sehingga sejumlah besar orang Jawa 

menganggap bahwa Semar sebagai dewa tertinggi yang menjelma menjadi 

sebagai seorang abdi atau pembantu. Pada umumnya orang suka kekuasaan, 

namun demikian banyak orang heran mengapa Semar memilih peranan sebagai 

pembantu yang dianggap paling kecil pengaruhnya. Tujuan Semar adalah untuk 

mengajarkan pengetahuan yang dapat dimengerti melalui kebijaksanaan. Dengan 

menjadi pembantu seorang keturunan raja, Semar mempunyai kebebasan 

mendekati rakyat biasa, pertapa, raksasa, dan lain–lainnya (Mulyono, 1982). 

Menurut Harianto (dalam Sarjono, 2006) para punokawan rela menjadi 

abdi yang rendah bagi para majikan mereka yang luhur sebagaimana mereka tahu 

bahwa mereka tidak terdidik, tetapi para Pandawa akan tertimpa malapetaka 

apabila mereka lupa akan apa yang sebenarnya mereka peroleh dari para 

punokawan tersebut.  

Kondisi tersebut berbalik dengan keinginan rakyat Jawa yang 

mengharapkan agar pemimpin mereka jangan melupakan, berkat siapa sebenarnya 

mereka menikmati kedudukan itu. Dalam situasi ini terjadi pluridimensionalitas, 
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penghayatan dunia dalam kebudayaan Jawa, dalam dimensi atas semuanya terlihat 

terarah pada kehidupan keraton. Raja adalah pemangku segala potensi Illahi dan 

pusat wibawa seluruh Negara, yang didalamnya terdapat ketentraman, 

kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan mengalir sampai kedesa–desa, tetapi 

dalam dimensi bawah, semua itu direlativisasikan bahwa rakyat menyadari akan 

kekuatan raja yang tidak berarti apa-apa bila terpisah dari rakyatnya, dan 

rakyatlah sumber segala kekuatan yang menyatakan diri pada msyarakat. 

Berkaitan dengan watak dalam pembahasan di atas, watak atau dalam 

istilah lain disebut karakter, menurut Fromm (dalam Bastaman, 1997) 

mendefinisikan karakter sebagai alasan-alasan yang disadari maupun yang tidak 

disadari mengapa seseorang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Schultz 

(dalam Vick, tt) menggunakan istilah karakter dengan hubungannya pada wacana 

moral terdahulu, dalam hal kepribadian yang berhubungan dengan wacana 

psikologis atau psikoanalistik. Kepribadian disini sama artinya dengan karakter 

yang disebutkan sebelumnya dengan dimensi yang sama yaitu kualitas personal. 

Menurut Suryabrata (2005) karakter dipengaruhi oleh lingkungan (nilai 

sosial, pengalaman, pendidikan). Inilah sebabnya orang berkata seseorang dapat 

mengadakan pendidikan karakter (pembentukan watak). Atas dasar itulah 

seseorang mengatakan bahwa karakter merupakan suatu hal yang aposteriori 

(dialami) karena itu tidak dapat mengatakan bahwa bayi memiliki karakter. 

Sebaliknya karakter seseorang berubah karena lingkungan seseorang selalu 

berubah. Dengan demikian watak bukan merupakan hasil sesaat melainkan hasil 

dari suatu proses perkembangan total individu dan ditampilkan dalam komunikasi 



7 
 

antar individu. Hal ini senada dengan pendapat Soedarsono (2002) yang 

menyatakan bahwa character building is never ending process (pembentukan 

karakter adalah proses tanpa akhir). 

Albert Bandura (dalam Alwisol, 2004) menyatakan bahwa dalam 

kehidupan sosial perubahan perilaku terjadi melalui peniruan (modeling) baik itu 

peniruan terhadap perilaku orang lain maupun peniruan tingkah laku yang 

berbentuk simbolik, misalnya televisi. Modeling bukan sekedar menirukan  atau 

mengulangi apa yang dilakukan oleh model akan tetapi diikuti dengan hubungan 

dan penguatan. Dalam hal ini tokoh Semar bisa menjadi model simbolik oleh 

pemeran wayang wong yang memerankan tokoh Semar. Karena dalam 

memerankan suatu tokoh seseorang aktor dituntut mampu memberi isi atas 

karakter tokoh yang diperankan. Dalam proses pembentukan karakter, Ghozali 

(dalam Soedarsono, 2002) mengemukakan bahwa seseorang memerlukan suri 

tauladan dan latihan secara berkesinambungan. Hal ini senada dengan pernyataan 

Soedarsono (2002), bahwa dalam pembentukan karakter seseorang diperlukan 

teladan dengan watak terpuji. 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah proses pendalaman karakter tokoh Semar pada informan?; 

bagaimanakah proses pembentukan karakter informan melalui pemeranan tokoh 

Semar?; bagaimanakah dampak pembentukan karakter tokoh Semar dalam 

kehidupan sehari–hari informan?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembentukan Karakter 

Melalui Pemeranan Tokoh Semar Dalam Wayang Wong di Sriwedari“ 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memahami proses pendalaman karakter tokoh Semar pada informan. 

2. Memahami proses pembentukan karakter informan melalui pemeranan tokoh 

Semar. 

3. Memahami dampak pembentukan karakter tokoh Semar dalam kehidupan 

sehari–hari informan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang berjudul Pembentukan 

Karakter Melalui Pemeranan Tokoh Semar Dalam Wayang wong di Sriwedari 

antara lain: 

1. Untuk pemain wayang wong, dapat menjadi informasi pada aktor, baik pemain 

drama, wayang wong dan aktor lain tentang bagaimana proses pembentukan 

karakter dalam peran sebagai Semar. 

2. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

untuk melakukan pendidikan karakter pada anak sejak dini melalui pemeranan 

wayang wong. 

3. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi sosial, kesenian dan 

kebudayaan. 

 


