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ABSTRAK 

PESAN-PESAN MORAL PADA PERTUNJUKAN WAYANG KULIT 

(Studi Kasus Pada Lakon “Wahyu Makutharama” dengan Dalang Ki 
Djoko Bawono di Desa Harjo Winangun, Kecamatan Godong, 

Kabupaten Grobogan dalam Acara Bersih Desa) 

Pujiyanti, A220090039, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pesan-pesan moral pada 
pertunjukan wayang kulit  Pada Lakon “Wahyu Makutharama” dengan Dalang 
Ki Djoko Bawono di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten 
Grobogan dalam Acara Bersih Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. 
Prosedur dalam penelitian ini menggunakan tahap pra lapangan, tahap 
pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Lakon yang diambil dalam 
pementasan ini berjudul “Wahyu Makutharama”. Tujuan yang ingin disampaikan 
dalam cerita ini, wayang dapat menyampaikan pesan yang dapat memotivasi 
seperti untuk pesan moral, propaganda, hiburan dan sebagainya. Pertunjukan 
wayang bagi masyarakat Jawa berfungsi sebagai tontonan, tuntunan dan tatanan, 
selain itu juga dapat dijadikan sebagai pariwisata budaya.Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pesan-pesan moral yang 
disampaikan melalui lakon Wahyu Makutharama dengan dalang Ki Djoko 
Bawono yaitu memasyarakatkan ajaran kepemimpinan. 

Pola kepemimpinan yang menjadi nilai-nilai luhur dan patut menjadi 
teladan bagi siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini dan mampu memimpin 
negara dengan adil dan bijaksana sesuai dengan ajaran Hasta Brata ( delapan 
sifat alam yang dapat menjadi teladan bagi seorang pemimpin) yang terdiri dari 
watak bumi, watak baruna, watak api, watak angin, watak matahari, watak 
rembulan, watak bintang dan watak mendung, yang masing-masing watak 
memiliki makna yang berbeda. Pesan moral dalam lakon Wahyu Makutharama 
terletak pada adegan limbuk dan cangik serta pada adegan gara-gara yaitu 
memberikan kritikan kepada semua masyarakat bahkan kepada para generasi 
muda untuk melestarikan tradisi bersih desa dan tetap melestarikan kebudayaan 
jawa agar tidak punah dalam perubahan zaman globalisasi. Mengingatkan  
kepada semua masyarakat untuk tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya 
dan harus selalu bergotong royong dalam setiap kegiatan. Manusia sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus selalu bersyukur atas semua 
nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan dan tidak melupakan semua pemberian 
nikmat yang sudah dianugerahkan. 

Kata Kunci : Pesan Moral, Wayang Kulit, Lakon Wahyu Makutharama. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang luhur, salah satunya yang 

menonjol dan telah ada sejak berabad-abad silam adalah tradisi dan kesenian 

wayang. Wayang merupakan karya seni yang mengandung beragam nilai mulai 

dari falsafah hidup, etika, spiritual, musik hingga estetika. Cerita wayang telah 

dikenal oleh masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk di Indonesia. Menurut 

Fanani (1996:1) cerita wayang merupakan karya sastra Melayu atau sastra 

Indonesia lama yang mendapat pengaruh Hindu kedalam sastra Indonesia melalui 

suatu masa yang sangat lama dengan cara damai. Wayang kulit adalah salah satu 

bentuk seni pertunjukan yang sangat populer dan disenangi oleh berbagai lapisan 

masyarakat di Jawa khususnya diwilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wayang 

kulit merupakan salah satu jenis wayang yang ada di Jawa yang masih bertahan 

sampai sekarang (Soetarno dan Sarwanto,2010:5). Menurut Yasasusastra  

(2011:11) jenis wayang yang ada dalam kehidupan masyarakat indonesia adalah 

wayang kulit, wayang golek, wayang klithik, wayang suluh, wayang krucil, 

wayang wahyu, wayang wong, wayang topeng dan wayang beber. 

Budaya wayang merupakan budaya asli Indonesia khususnya di Pulau Jawa. 

Keberadaan wayang sudah berabad-abad sebelum agama Hindu masuk ke Pulau 

Jawa. Cerita wayang yang populer dimasyarakat masa kini merupakan adaptasi 

dari karya sastra India yaitu Ramayana dan Mahabarata. Cerita dalam 

pewayangan banyak mengalami pengubahan dan penambahan untuk 

menyesuaikannya dengan falsafah asli Indonesia (Fanani,1996:1). Menurut 

Soedarsono sebagaimana yang dikutip oleh Markhamah (2006:22) menyatakan 

bahwa seorang dalang tidak hanya berperan penting dalam pertunjukan wayang 

tetapi juga berperan penting dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. 

Dalang dianggap sebagai guru bagi masyarakat. Komponen pertunjukan wayang, 

terutama wayang kulit yang  memegang peranan sangat penting adalah dalang. 

Pementasan wayang kulit dilakukan dengan tujuan dari cerita yang ditampilkan 

seorang dalang dalam lakon pewayangan mengenai pesan moral yang terkandung 



3 
 

dalam cerita wayang kulit. Pesan moral yang disampaikan dalam pertunjukan 

wayang kulit hendaknya memberikan suatu pedoman yang dapat mendidik 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan mengenai pesan-pesan moral pada Pertunjukan 

wayang kulit dalam Lakon “Wahyu Makutharama” dengan Dalang Ki Djoko 

Bawono di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan 

dalam Acara Bersih Desa 

2. Untuk mendeskripsikan proses pertunjukan wayang kulit pada Lakon “Wahyu 

Makutharama” dengan Dalang Ki Djoko Bawono di Desa Harjowinangun, 

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dalam Acara Bersih Desa 

3. Untuk mendeskripsikan tujuan pertunjukan wayang kulit pada Lakon “Wahyu 

Makutharama” dengan Dalang Ki Djoko Bawono di Desa Harjowinangun, 

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dalam Acara Bersih Desa 

LANDASAN TEORI 

1. Kajian Mengenai Pesan Moral  

a. Pengertian pesan. Menurut Cangara (2002:24) “Pesan adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima, dapat disampaikan dengan cara tatap 

muka atau melalui media komunikasi”.  

b. Pengertian Moral. Menurut Poerwadarminta (dalam Darmadi,2007:50) 

moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan 

(kesopanan, sopan santun, keadaban).  

c. Pesan Moral. Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pesan moral 

adalah suatu proses komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain 

yang berupa informasi, nasehat dengan cara yang berbeda menyangkut tingkah 

laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral adalah suatu pesan untuk 

membangun manusia dalam bertingkah laku didalam masyarakat dan dapat 

menjadi pedoman dalam membedakan mana yang benar dan yang salah pada 

suatu perbutan. 
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2. Kajian Mengenai Wayang kulit  

a. Asal Usul Wayang. Menurut Suharyono (2005:25) wayang berasal dari 

kata wewayangan atau wayangan yang berarti bayangan. Pertunjukan bayangan 

kemudian berubah  menjadi petunjuk ritual memuja nenek moyang, semakin lama 

pemikiran manusia semakin berkembang dan pertunjukan bayang-bayang menjadi 

seni pertunjukan.  

b. Pengertian wayang kulit. Menurut Wirastodipuro sebagaimana yang 

dikutip oleh Yasasusastra (2011:20) Wayang kulit adalah suatu pertunjukan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat jawa dan telah berlangsung sejak ratusan tahun 

yang lalu oleh karena itu sudah merupakan tradisi atau kebudayaan Jawa. 

c. Jenis-jenis wayang. Menurut Yasasusastra (2011:11) wayang dibedakan 

menjadi Wayang gedhog, Wayang golek, Wayang klitik, Wayang beber, Wayang 

wong, Wayang suluh, Wayang krucil, Wayang menak atau wayang golek, Wayang 

Kulit atau Wayang Purwa. 

d. Model-model wayang kulit. Menurut Yasasusastra (2011:22) Wayang kulit 

memiliki berbagai model. Model-modelnya seperti yang diungkapkan oleh 

Yasasusastra adalah sebagai berikut: Wayang kulit sasak, Wayang kulit Bali, 

Wayang kulit purwa, Wayang Banjar, Wayang Madya. 

 

3. Kajian Mengenai Lakon 

a. Pengertian lakon. Menurut Markhamah (2006:25) Lakon berasal dari kata 

laku yang berarti sesuatu yang sedang berjalan atau gambaran sifat manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Jenis-jenis lakon. Menurut Harghana dan Prasetyo sebagaimana yang 

dikutip oleh Markhamah (2006:26) menyatakan adanya dua jenis lakon yaitu 

lakon pokok dan lakon carangan. Lakon pokok merupakan cerita yang diambil 

langsung dari kebiasaan resmi dan diikuti. Lakon carangan merupakan cerita yang 

dikarang atau dibuat-buat hanya untuk menambah perbendaharaan cerita 

pedalangan dan masih mengambil unsur-unsur dalam lakon pokok tetapi sudah 

diberi bentuk baru. 
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4. Kajian Mengenai Dalang 

a. Pengertian Dalang. Dalang adalah penyusun naskah, juru cerita, 

pemimpin pertunjukan dan juga pemain wayang. Menurut Sastroamidjojo (dalam 

Markhamah,2006:23) dalang tidak hanya berperan penting dalam pertunjukan 

wayang tetapi juga berperan penting dalam pembangunan dan pembinaan 

masyarakat.  

b. Syarat-syarat dalang. Menurut Sastroamidjojo (dalam Markhamah, 

2006:23) syarat seorang dalang yang baik di tuntut memiliki sifat: Menguasai 

antawecana (suara yang khas dan khusus sesuai dengan bonekanya), Renggep 

(upaya menjaga keadaan yang serasi dan baik), Enges yaitu upaya agar 

penontonnya dapat menghayati pertunjukan, Tutuq ( tidak terpenggal), Mbanyol 

(pandai berkelakar), Sabet (teknik menggerakan boneka) dan Menguasai bahasa 

kawi dan bahasa yang digunakan keraton. 

Kajian Penelitian Yang Relevan 

Menurut penelitian yang dilakukan Perdana (2011:86-87) yang berjudul 

“Pembentukan karakter melalui pemeranan tokoh Semar dalam wayang wong di 

Sriwedari“. Dampak pembentukan karakter informan mengimplementasi 

dikehidupan sehari-hari. Pendalaman karakter tokoh semar dapat membangun 

karakter dengan cara meniru orang yang pernah memainkan tokoh semar. Dampak 

pembentukan karakter mengimplementasi dikehidupan sehari-hari seperti: selalu 

bersikap sabar dalam mendidik keluarga. 

Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Dinar (2011,87-90) 

dengan judul “Kritik Sosial dan Pesan Moral lewat pementasan Wayang Kulit 

Lakon Bima Suci dalang Ni Paksi Rukmawati” hasil penelitian menunjukan 

bahwa pesan moral dan kritik sosial dilihat dari tujuan pementasan antara lain 

menggali nilai-nilai luhur bangsa berdasar kearifan lokal, membangkitkan 

kesadaran berbangsa dan bernegara, memperkokoh iman dan takwa kepada Tuhan 
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YME. Pesan moral yang terkandung yaitu pembentukan jiwa-jiwa luhur dengan 

sistem pemahaman regulasi 

 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat  dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di Dusun Dangi Rt 01/Rw 02, Desa 

Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Peneliti memilih 

tempat tersebut karena kesenian wayang masih dipertahankan dan dilestarikan 

agar tetap terjaga kelestariannya sampai sekarang. Waktu penulis melakukan 

penelitian yaitu dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013. 

B. Jenis dan strategi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2005:1) Metode penelitian kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting) disebut sebagai metode etnographi. Penelitian ini 

termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti 

tidak melakukan perlakuan. Hasil penelitian bukan berdasarkan pandangan dari 

peneliti sendiri melainkan dari pandangan sumber data atau informan.  

2. Strategi penelitian 

Strategi penelitian ini menggunakan studi kasus. Menurut Creswell (dalam 

Hardiansyah,2010:76) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu model yang 

menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem pada satu kasus atau beberapa 

kasus secara mendetail disertai dengan penggalian data secara mendalam yang 

melibatkan beragam sumber informasi. Penelitian ini menggunakan studi kasus 

yang hanya berlaku untuk kasus pesan-pesan moral pada pertunjukan wayang 

kulit.  

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  
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Subjek penelitian adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi 

yang diperlukan dalam penelitian (Maryadi dkk. 2011:13). Penelitian ini yang 

menjadi subjek penelitian adalah Ki Djoko Bawono selaku dalang itu sendiri.  

2. Objek  Penelitian 

Menurut Maryadi dkk. (2011:13) objek penelitian merupakan variabel yang 

diteliti baik berupa peristiwa, tingkah laku, aktivitas atau gejala-gejala sosial 

lainnya. Obyek penelitian adalah pesan-pesan moral pada pertunjukan wayang 

kulit yaitu Lakon “Wahyu Makutharama” dengan Dalang Ki Djoko Bawono di 

Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dalam Acara 

Bersih Desa). 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong,2006:157) menyatakan 

”Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain oleh karena itu 

data yang di perlukan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu: 

1. Informan 

Penelitian yang ditunjukan sebagai informan yang memberikan data yang 

diperlukan adalah Ki Djoko Bawono selaku dalang sebagai sumber utama. 

2. Tempat dan peristiwa 

Tempat atau lokasi penelitian yaitu di dusun Dangi Rt 01/Rw 02, Desa  

Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Peristiwa yang 

dimaksud dalam penelitian ini mengenai pertunjukan wayang kulit lakon “Wahyu 

Makutharama”. 

3. Arsip atau dokumen  

Data yang diperoleh dalam penelitian yaitu data mengenai pertunjukan 

kesenian wayang kulit lakon “Wahyu Makutharama” yaitu berupa foto dan 

catatan. 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data 

Menurut Sugiyono (2005:62) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian 
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adalah mendapat data. Dilihat dari segi cara atau teknik mengumpulkan data maka 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi 

dan triangulasi.  

2. Instrument.  

 Menurut Sugiyono (2010:222) menyatakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.  

F. Keabsahan Data. 

Menurut Sugiyono (2010:274) menyatakan bahwa triangulasi dibedakan 

menjadi tiga jenis yaitu: Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, Triangulasi 

waktu. Peneliti menggunakan macam triangulasi yang pertama yaitu triangulasi 

sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumentasi yang 

memuat catatan yang berkaitan dengan data yang di maksud. Kedua, triangulasi 

teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumen.  

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan (dalam Moleong 2006:247) menyatakan bahwa “analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehinga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun 

langkah-langkah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19) 

adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, 

Penarikan kesimpulan/verifikasi. 

H. Prosedur Penelitian 

Menurut  Moleong (2004:127-128) prosedur penelitian ada beberapa 

tahapan sebagai berikut: Tahap pra lapangan, Tahap pekerjaan lapangan dan 

Tahap analisis data.  

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian berlokasi di Dusun Dangi Rt 01/Rw 02, Desa Harjowinangun, 

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan pementasan wayang kulit 

dalam acara Bersih Desa. Cerita wayang Lakon Wahyu Makutharama tokohnya 
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Prabu Duryudana, Resi Durna, Narpati Basukarna (Adipati Karna), Patih 

Sengkuni, Anoman, Gajah Situbandha, Jajag Wreka, Gunung Maenaka, Begawan 

Kesawasidhi, Wibisana, Kumbakarna, Raden Arjuna beserta para Punakawan, 

Raden Gatutkaca, Bima, Dewi Wara Subadra dan Dewi Wara Srikandhi. Tujuan 

Pementasan wayang kulit dapat menyampaikan pesan kepada para penonton untuk 

memberikan pesan moral. Pertunjukan wayang berfungsi sebagai tontonan, 

tuntunan dan tatanan. Dalang sebelum melaksanakan pementasan persiapan yang 

dilakukan seperti cerita yang dipentaskan, mengetahui pertunjukan yang digelar, 

mempelajari karakter tokoh yang akan pentaskan, gendhing yang  disajikan, sabet 

wayang, iringan. Pertunjukan wayang kulit lakon Wahyu Makutharama dilakukan 

dalam 3 sesi yang terdiri dari Pathet Nem, Pathet Sanga, dan Pathet Manyura. 

Alat-alat yang digunakan dalam pementasan wayang kulit yaitu Kelir, 

Gedebog, Kothak Wayang, Cempala, keprak, blencong dan gamelan. Pesan moral 

yang terkandung dalam lakon Wahyu Makutharama mengenai ajaran 

kepemimpinan. Nilai yang terkandung dalam Wahyu Makutharama bahwa 

seorang pemimpin harus meneladani delapan sifat dewa yang disebut Hasta Brata 

seperti watak bumi (tanah), watak baruna (samudra), watak api (Agni), watak 

angin (Maruta), watak matahari (Surya), watak rembulan (candra), watak bintang 

(lintang), watak mendung (awan) selain itu pesan moral juga terkandung dalam 

adegan Limbuk dan Cangik yaitu memberikan kritikan kepada semua masyarakat 

bahkan kepada generasi muda untuk melestarikan kebudayaan jawa dan untuk 

menciptakan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada 

semua makhluknya yang berupa nikmat sehat, keselamatan, terhindar dari 

bencana dan malapetaka yang menimpa suatu desa. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang luhur, salah satunya yang 

menonjol dan telah ada sejak berabad-abad silam adalah tradisi dan kesenian 

wayang. Wayang merupakan karya seni yang mengandung beragam nilai mulai 

dari falsafah hidup, etika, spiritual, musik hingga estetika. Wayang bukan hanya 
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sebagai tontonan tetapi juga sebagai tuntunan hidup yang memberikan pelajaran 

untuk memahami alam semesta. Tema atau lakon yang diambil pada  pementasan 

adalah lakon Wahyu Makutharama. Kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitian yaitu : 

1. Pementasan wayang kulit yang dilaksanakan di Desa Harjowinangun 

dalam acara bersih desa dengan dalang Ki Djoko Bawono mengambil lakon 

Wahyu Makutharama dalam pertunjukannya. Tujuan yang ingin disampaikan 

dalam lakon Wahyu Makutharama yaitu mengenai pesan-pesan moral dan tujuan 

lain sebagai pelestarian budaya.  

2. Pesan Moral yang terkandung dalam lakon Wahyu Makutharama 

mengenai ajaran kepemimpinan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Wahyu 

Makutaharama (Hasta Brata) yaitu pola kepemimpinan yang menjadi nilai luhur 

dan patut sebagai teladan bagi siapapun. Pesan moral juga terdapat dalam adegan 

Limbuk dan cangik serta pada adegan Gara-Gara berupa kritikan kepada semua 

masyarakat dan para generasi muda untuk melestarikan tradisi bersih desa agar 

tidak punah dalam perubahan zaman globalisasi dan untuk menciptakan rasa 

syukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada semua makhluknya 

berupa nikmat sehat, keselamatan dan harus selalu bergotong royong dalam setiap 

kegiatan.  

3. Pementasan wayang kulit bukan hanya sebagai tontonan tetapi juga dapat 

menjadi tuntunan dan tatanan selain itu juga pedoman dalam kehidupan 

masyarakat. Dalang dalam melakukan pementasan dapat menciptakan pementasan 

yang menarik dan lebih hidup agar lebih bermakna dan tidak menjenuhkan bagi 

para penonton sehingga pementasan wayang kulit lebih efektif dibandingkan 

dengan diberikan pada mata pelajaran pada sekolah formal karena setiap adegan 

yang dipentaskan dalang terdapat suatu pesan kepada masyarakat 

Saran 

Setelah melaksanakan penelitian ada beberapa saran yang ingin 

disampaikan penulis, yaitu sebagai berikut : 
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1. Terhadap masyarakat atau generasi muda diharapkan dapat mencintai 

dan melestarikan kebudayaan seni wayang kulit agar kebudayaan wayang kulit 

tidak punah oleh perubahan zaman. 

2. Bagi pemerintahan supaya selalu memberikan dorongan dan mendukung  

dalam pelestarian kebudayaan wayang kulit karena wayang kulit merupakan salah 

satu aset budaya yang perlu dipertahankan agar dapat dijadikan sebagai pariwisata 

budaya yang dapat diminati oleh seluruh masyarakat. 

3. Untuk peneliti selanjutnya yang mengkaji mengenai obyek yang sama 

yaitu mengenai wayang kulit hendaknya mengkaji dari sisi lain yang lebih kreatif 

dan inovatif sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat. 
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