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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, memiliki banyak gunung, 

sungai-sungai, dataran rendah, hutan-hutan, juga terdapat bermacam-macam suku 

bangsa, sehingga kaya akan budaya, baik jumlah ataupun keanekaragamanya, 

karena budaya merupakan hasil dari olah cipta, rasa, dan karsa manusia dalam 

menanggapi lingkungan sekitarnya. Kebudayaan berasal dari kata dasar “budaya”. 

Budaya berasal dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata 

budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhayah  bentuk jamak 

dari buddhi yang berarti budi atau akal (Setiadi, 2009).  

Salah satu budaya dari Indonesia yang masih lestari, khususnya di daerah 

Jawa adalah budayaseni wayang.Seni wayang, yang dikutip oleh Masroer (2015) 

sebagai produk asli Jawa, juga telah mendapat pengakuan dari UNESCO pada 

tahun 2003 sebagai Master Piece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity 

(Supriyono, 2008; Jazuli, 2011). 

Kata wayang berasal dari kata “Ma Hyang” yang artinya “menuju kepada 

roh dewa, atau keilahian”. Kata Hyang di Jawa zaman kuno adalah nama roh atau 

arwah nenek moyang yang dapat memberikan pertolongan, tetapi juga 

menghukum dan mencelakakan. Wayang juga bermakna bayangan, karena para 

penonton wayang ketika melihat pertunjukan wayang, hanya melihat bayangan 

wayang dibelakang layar (kelir) (Wijayanti, 2015).Susatyo(2008) menuliskan 
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pengertian wayang secara moral adalah wiracarita mengenai kisah tokoh baik 

melawan tokoh jahat. 

Wayang dikatakan sebagai seni teater tradisional yang paling tua. Awal 

mula keberadaan wayang tercatat pada prasasti Balitung pada tahun 907 M 

(Supriyono, 2008). Masroer (2015) dalam karyanya menuliskan bahwa seni 

tradisional wayang sudah muncul sekitar 1500 SM, yang pada saat itu wayang 

dipakai sebagai media untuk melakukan pemujaan kepada roh para 

leluhur.Wijayanti (2015) juga menuliskan bahwa wayang sudah ada di Jawa 

sebelum agama dan budaya luar masuk Jawa sekitar 1500 SM. 

Keberadaan wayang sudah berabad-abad sebelum agama Hindu masuk ke 

Pulau Jawa. Namun begitu, cerita wayang yang populer di masyarakat adalah 

adaptasi cerita Ramayana dan Mahabarata yang berasal dari India yang dalam 

kenyataanya banyak mengalami penggubahan dan penambahan untuk 

menyesuaikan dunia pewayangan dengan falsafah asli Indonesia (Habibi, 2016). 

Kesenian wayangawal mulanya digunakan untuk memuja para ruh leluhur. 

Setelah zaman Kerajaan Kediri dan Singasari, terutama pada zaman Sri Airlangga 

dan Jayabaya, ketika kebudayaan Hindu tersebar dalam kehidupan manusia Jawa, 

munculah cerita Mahabarata dan Ramayana dalam wayang. Kemudian, setelah 

zaman Islam dengan ditandai runtuhnya kerajaan besar Majapahit, wayang 

berubah fungsi sebagai media dakwah oleh para wali sebagai penyebaran ajaran 

Islam (Kresna, 2012). 

Cerita dalam wayang berisi renungan tentang eksistensi kehidupan manusia 

dengan Tuhanya, hubungan antara sesama manusia, hubungan dengan kekuatan 



3 

 

 

 

alam, dan kekuatan supra alam (Endraswara, 2003). Lakon-lakon dalam cerita 

pewayangan diibaratkan sebagai ajaran hidup (Ardiyanto, 2015). Wayang 

merupakan pedoman hidup, tuntunan dalam berperilaku, dan bagaimana 

menyadari hakikat sebagai manusia serta bagaimana dapat berhubungan dengan 

sang pencipta bagi manusia Jawa (Wijayanti, 2015). 

Budaya kesenian wayang memiliki banyak jenis, diantaranya adalah wayang 

kulit, wayang wong, wayang beber, wayang rumput, wayang golek, dll.Wayang 

kulit Purwa merupakan model wayang yang masih terkenal di Jawa dan 

merupakan wayang tertua dan suci karena dibuat dari kulit. Wayang Purwa adalah 

perlambangan kehidupan manusia di dunia ini (Soekatno, 2000). Perbedaan 

wayang kulit purwa dengan wayang yang lain salah satunya adalah sumber cerita. 

Sumber cerita wayang kulit purwa berasal dari cerita epos ajaran Hindu yaitu 

Mahabarata dan Ramayana, yang kemudian diadaptasi sesuai kebudayaan dan 

cerita dongeng setempat (Supriyono, 2008). 

Hasil studi awal dengan metode wawancara kepada KDE, seorang dalang 

Mangkunegaran Surakarta, di sanggar Widya Sabda pada tanggal 5, bulan Maret 

2018, dengan pembahasan mengenai isi cerita dalam wayang kulitmenunjukan 

hasil bahwa, cerita wayang kulit purwa berisi petunjuk bagaimana menyikapi 

hidup, bagaimana menjadi manusia yang sempurna, juga merupakan perlambang 

antara kebenaran dan keserakahan. 

Hal yang membedakan pertunjukan wayang kulit dengan dengan 

pertunjukan kontemporer saat ini salah satunya adalah dengan pemberian sesajen 

(sesaji) sebelum pertunjukan wayang kulit dimulai. Menurut Ukik (2015) sebelum 
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pertunjukan wayang kulit dimulai, komunitas harus meyiapkan sesaji sebagai 

ungkapan kebanggaan dalam budaya. Ahmad (2015) juga menuliskan bahwa 

sesaji adalah unsur yang wajib dalam pertunjukan wayang. Unyeng-unyeng 

(2015) juga membenarkan sesaji dalam pertunjukan wayang kulit. Sesaji dalam 

pertunjukan wayang kulit adalah  hal yang lumrah. Sesaji yang sudah dido’akan 

akan ditaruh di dekat dalang agar para mbahureksa (penunggu) dapat menikmati 

pertunjukan wayang sambil menyantap sesajen. 

Seni pertunjukan wayang memiliki berbagai komponen, salah satunya 

adalah dalang. Dalang adalah tokoh sentral yang berperan sebagai penggerak 

wayang, apa yang terucap pada setiap tokoh wayang adalah hasil ucapan dalang. 

Dalang adalah penentu jalanya cerita dalam pagelaran wayang. Masroer (2015) 

menuliskan bahwa, dalang adalah sutradara dalam pertunjukan wayang. 

Supriyono,dkk (2008) mengutip bahwa, dalang adalah seorang pemimpin, 

penyusun naskah, juru bicara, seorang produser, sutradara, dan juga orang yang 

memainkan wayang. Pernyataan tersebut mengartikan bahwa pertunjukan wayang 

yang berisi renungan tentang eksistensi kehidupan manusia dengan Tuhanya, 

hubungan antara sesama manusia, hubungan dengan kekuatan alam, dan kekuatan 

supra alam, lakon-lakon dalam cerita pewayangan yang diibaratkan sebagai ajaran 

hidup, dan memuat pengajaran moraltergantung bagaimana dalang melakukanya. 

Dari itu, maka seorang dalang haruslah memiliki kompetensi pengetahuan tentang 

Tuhan, kekuatan supra-alam, pengertian moral, atau spiritualitas. 

Dalang berasal dari sebutan syaman. Sebutan ini ada pada saat wayang 

pertama kali muncul. Saat itu wayang digunakan untuk memuja roh leluhur. Roh 
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leluhur dipuja dengan sebutan hyang atau dahyang. Jika hendak berkomunikasi 

dengan roh-roh itu, masyarakat Jawa memerlukan bantuan seorang syaman. 

Hyang menjadi kata wayang, dan syaman menjadi cikal dalang (Masroer, 2015). 

Wayang yang populer dikalangan masyarakat, yang berarti bahwa 

pertunjukan wayang memiliki peminat yang banyak, ditambah dengan peranan 

dalang sebagai pemain sentral dalam pertunjukan wayang, membuat posisi dalang 

menjadi penyampai informasi atau alat propaganda yang efektif. Sejarah pada 

zaman runtuhnya kerajaan Majapahit, salah satu dari Wali Sanga, yaitu Sunan 

Kalijaga, mendakwahkanajaran Islam dengan berperan sebagai dalang wayang, 

yang membuat agama Islam berkembang sampai sekarang. 

Peranan dalang sebagai sentral pertujukan wayang yang akomodatif dan 

komunikatif dalam menyampaikan pesan-pesan untuk tujuan tertentu membuat 

dirinya ditempatkan pada posisi yang terhormat. Posisi terhormat semacam itu 

sangat tampak ketika Orde Baru memegang tampuk kekuasaan di Indonesia. Saat 

ini peran dalang banyak dimanfaatkan oleh partai-partai politik maupun 

perusahaan (iklan produk) untuk mempropagandakan kepentingan mereka (Jazuli, 

2011). 

Keterangan di atasmengartikan bahwaperan dalang sangatlah penting dalam 

membawa perubahan, dalang dapat juga dianggap sebagai agen perubahan (agent 

of change). Tugas seorang dalang dapat dikatakan suci karena menanamkan ajaran 

moral, juga ajaran hidup, yang mungkin tidak akan pernah didapatkan pada 

bangku sekolah kepada orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang.  
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Seorang dalang harus memiliki berbagai kemampuan, diantaranya 

kemampuan amardibasa, paham berbahasa pedalangan dan pengucapannya, (2) 

amardawagung, mahir dalam bidang gending, tembang, dan suluk, (3) awicarita, 

ahli bercerita, (4) paramakawi, menguasai bahasa kawi, atau bahasa dalam 

pewayangan, (5) paramasastra, ahli dalam kesusastraan, (6) renggep, memiliki 

semangat tinggi, dan (7) sabet, terampil dalam memainkan wayang. Kemampuan 

dasar tersebut merupakan perpaduan ilmu karawitan (musik), ilmu bahasa dan 

sastra (linguistik), ilmu drama (teater), ilmu tari (gerak), ilmu jiwa (psikologi), 

dan ilmu suara (retorika). Atas kemampuannya itu, seorang dalang mendapatkan 

derajad lebih tinggi dibanding orang biasa, dengan ditandai pemberian gelar Ki/ 

Kyai/Ni/Nyai di depan namanya (Junaidi, 2014). 

Hasil wawancara kepada KJ (dalang) di kediamanya pada tanggal 25, bulan 

Maret tahun 2018, dengan pembahasan tentang proses menjadi dalang 

menjelaskan bahwa, untuk menjadi dalang bisa dibilang cukup berat, karena 

banyak hal materi yang harus dikuasai. Calon dalang juga harus bersedia 

melakukan tapa lelana atau jalan kaki selama berpuluh-puluh kilometer, juga 

harus puasa ngebleng, sehari semalam tidak boleh minum. Hal itu dilakukan 

untuk membersihkan raga, juga sebagai ujian apabila ingin menjadi dalang yang 

benar-benar dalang. 

Pertengahan tahun 1960-an dalam dunia psikologi terlahir aliran baru, 

sebagai aliran keempat (the fourt force), yang disebut Psikologi Transpersonal. 

Aliran ini mengkaji psikologi pada wilayah yang sifatnya spiritual, yang memiliki 

dominasi yang sangat signifikan dalam kajian psikologi dibandingkan dengan 
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aliran Psikoanalisis, Behaviorisme, dan Humanistik. Transpersonal muncul 

sebagai upaya menggali lebih dalam sisi spiritualitas dan mistisisme pada diri 

manusia. Spiritual sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat transenden 

(Riyandi, 2016; Ardiyanto, 2015). 

Salah satu tokoh psikologi, yaitu Jung, mengemukakan mengenai self (diri) 

merupakan pusat dari kepribadian, yang terus-menerus diperjuangkan sehingga 

memotivasi tingkah laku manusia sehingga mengarahkan kepada pengalaman 

pribadi yang bersifat transendental atau spiritualitas (Ardiyanto, 2015).Tokoh 

penting lain dalam dunia psikologi, Maslow, berpendapat bahwa motivasi 

individu tidak terletak pada sederetan penggerak, tetapi lebih dititikberatkan pada 

hierarki kebutuhan tertentu, yang lebih tinggi diaktifkan untuk memperluas 

kebutuhan yang lebih rendah dan sudah terpuaskan. Pengalaman spiritual adalah 

puncak tertinggi, kebutuhan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia, serta 

merupakan peneguhan dari keberadaannya sebagai makhluk spiritual. Maslow 

mendefinisikan spiritualitas sebagai sebuah tahapan aktualisasi diri seseorang, 

yang mana seseorang berlimpah dengan kreativitas, intuisi, keceriaan, sukacita, 

kedamaian, toleransi, kerendahan hati serta juga memiliki tujuan hidup yang jelas 

(Akmaliyah, 2017).  

Spiritualitas dalam kaitanya dengan psikologi, ditemukan bahwa manusia 

memiliki potensi spiritualitas yang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan 

pribadi, dan penyembuhan psikologis. Novitasari(2017) menuliskan bahwa, 

spiritualitas memiliki kontribusi negatif pada gangguan jiwa, berkontribusi positif 
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terhadap kesehatan mental, perilaku moral, juga kesehatan fisik. spiritualitas juga 

memiliki pengaruh pada perilaku moral yang baik. 

Berdasarkan pendapat mengenai spiritualitas tersebut dapat dipahami bahwa 

spiritualitas sangatlah penting, karena memiliki potensi yang besar dalam diri 

individu. Spiritualitas juga dapat menunjukan sifat sejatinya manusia. 

Tasawuf adalah nama lain dari spiritualitas Islam. Tasawuf sudah 

berkembang pada akhir abad ke satu Hijriyah. Gerakan tasawuf diawali oleh 

gerakan zuhud dan ‘uzlah, yang gerakanya terus berkembang menjadi perilaku 

sampai akhirnya menjadi sebuah akhalak keagamaan. Ada banyak jenis tasawuf, 

diantara adalah Sunni dan tasawuf  falsafi. Tasawuf Sunni lebih menitik beratkan 

pada gerakan zuhud dan ajaran moral, juga perilaku manusia dengan Allah. 

Falsafi lebih mengajarkan kepada wahdatul wujud (Basri, 2015). 

Hasil studi awal dengan metode wawancara kepada KJ sebagai dalang 

wayang kulit purwa di daerah kabupaten Semarang, dengan pembahasan 

mengenai spiritualitas seorang dalang, pada tanggal 25 Maret tahun 2018, 

menghasilkan bahwa seorang dalang sepatutnya memiliki perilaku yang baik, 

menjaga keseimbangan alam, juga berpagang teguh pada keyakinan terhadap 

tuhan yang dianutnya, karena seorang dalang ketika memainkan wayang kulit, 

maka dia berarti menceritakan dan menjelaskan bagaimana sepatutnya seseorang 

bersikap terhadap sesama, alam, dan bersikap terhadap tuhan. 

Seorang dalang yang harusnya memiliki kompetensi spiritualitas,yang 

berperan dalam pengajaran moral itupun juga ada yang tertangkap karena perilaku 

yang kurang sesuai dengan tuntunan dalam masyarakat.Berita mengatakan bahwa, 
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seorang dalang wayang kulit ternama, yang berusia ±68 tahun, yang juga kerap 

diundang untuk mengisi pertunjukan wayang kulit oleh instansi besar, juga yang 

berkaitan dengan pemerintah divonis 1,5 tahun karena kasus penyalahgunaan 

narkotika (Raditya, 2016; Setiawan, 2016; Wiwoho, 2017). 

Penyebab dari fokus spiritual atau krisis dalam kehidupan individu 

diantaranya, faktor fisik (sakit, kecelakaan, kurang tidur), transisi atau 

pengalaman emosional (kelahiran, mengikuti komunitas iman tertentu, kematian, 

dll), pengalaman dekat dengan kematian (dirinya sendiri, atau orang yang dekat 

denganya secara emosi), praktik spiritual (meditasi, puasa, ritual) (Novitasari, 

2017). Pengalaman tersebut diatas menjadi pendorong rasa spiritualitas pada diri 

seseorang. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah tersebut menarik untuk 

dibahas lebih dalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut dengan rumusan masalah:bagaimana gambaranspiritualitas 

pada dalang wayang kulit purwa. 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menjelaskan tentang pemaknaan spiritualitas yang dimiliki oleh 

dalang wayang kulit purwa. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan 

ilmu dalam pembahasan spiritual. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi subjek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

yang menarik tentang spiritualitas dalam pemaknaanya pada dalang 

wayang kulit. 

b. Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian  ini diharapakan mampu menjadi 

referensi untuk penelitian, khususnya dalam bidang psikologi spiritual, dan 

penelitian yang berkaitan dengan spiritualitas, juga pedalangan. 

c. Bagi dunia pedalangan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan 

penanaman spiritualitas oleh dalang selaku pendidik melalui seni wayang 

kulit purwa. 

 


