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A. Latar Belakang Masalah 
 

Wayang merupakan representasi kehidupan manusia yang memuat nilai, norma, 

etika, estetika, serta aturan-aturan dalam berbuat dan bertingkah laku yang baik. Wayang 

dalam budaya Jawa merupakan kerangka acuan bagi sebagian orang khususnya orang 

Jawa dalam menyikapi kehidupan. Kesenian bagi masyarakat Jawa merupakan 

representasi simbolis dari gejolak kehidupan batin mereka (Soetarno, et.al. 2007:13).  

Kesenian merupakan suatu bentuk getaran jiwa yang dimanifestasikan melalui 

media tertentu, disertai dengan perbuatan yang mempertimbangkan segala unsur 

keindahan. Keindahan atau estetika bagi masyarakat Jawa yang akrab dengan wayang 

kulit, selalu dianggap sebagai pengejawantahan dari Hyang Mutlak. Wayang juga 

merupakan penggambaran kehidupan manusia yang dialami sejak lahir, hidup, dan mati. 

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Sutardjo (2006:52) bahwa 

“pertunjukan wayang merupakan unsur kebudayaan Indonesia yang mengandung nilai-

nilai seni, moral, pendidikan, pesan-pesan pembangunan nasional, dan nilai-nilai 

pengetahuan yang tinggi, serta benar-benar sangat berharga untuk dipelajari sedalam-

dalamnya”. Oleh sebab itu, telaah terhadap wayang adalah hal yang cukup menarik untuk 

diteliti. 

Budaya wayang menurut penelitian Hazeu merupakan budaya asli Indonesia, 

khususnya di Pulau Jawa. Keberadaan wayang sudah berabad-abad sebelum agama 

Hindu masuk ke Pulau Jawa. Hal ini diungkapkan Hazeu dalam Bambang 

Harsrimuksmo, et.al. (1999:1407) bahwa wayang merupakan pertunjukan asli Jawa 
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karena wayang adalah walulang ingukir (kulit yang diukir) dan dilihat bayangannya pada 

kelir (layar lebar sebagai media pergelaran). Wayang yang dimaksud adalah wayang kulit 

atau wayang purwa yang dikenal sampai saat ini. Cerita-cerita wayang yang populer di 

masyarakat kini merupakan adaptasi dari epos besar India, yaitu Ramayana dan 

Mahabharata. Meskipun cerita wayang bersumber dari kedua induk cerita ini, tetapi 

dalam pewayangan banyak mengalami penggubahan dan penyesuaian dengan budaya asli 

Indonesia, dan Jawa pada khususnya, misalnya wayang suket, wayang wahyu, dan 

wayang golek. 

“Wayang selain sebagai seni pertunjukan yang digemari masyarakat luas, juga 

merupakan sangkutan dari berbagai pengertian mengenai sikap dan pandangan hidup 

orang Jawa” (Sapardi Djoko Damono, 1993:206). Menurut pengamatan penulis, 

kemajuan teknologi informasi, derasnya arus globalisasi dan perubahan kehidupan telah 

menyebabkan terjadinya perubahan tata pikir, tata kelakuan dan sikap mental hidup 

masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Slamet Sutrisno 

(1985:29) bahwa “teknologi bukan semata-mata merupakan penerusan yang lebih sempit 

dari peralatan yang terdapat diseluruh taraf kebudayaan, melainkan telah bergerak 

meloncat ke tangga yang lebih tinggi dalam kapasitas implikatif, berupa kecenderungan 

untuk mendisposisi/perubahan tata pikir, tata kelakuan, dan sikap mental hidup 

kemasyarakatan”. Hal itu menyebabkan nilai-nilai agung yang terdapat dalam wayang 

telah kehilangan eksistensinya.  

Masyarakat pendukung wayang (generasi tua atau para sesepuh) yang benar-benar 

mampu memahami dan mengetahui tentang wayang telah mengalami kemerosotan dan 

kemunduran karena berkurang jumlahnya, dan wayang bagi para generasi muda semakin 
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ditinggalkan. Para generasi muda kurang berminat dan menaruh respek terhadap 

kebudayaan bangsa, khususnya wayang. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian 

dan kegemaran terhadap kebudayaan wayang yang merupakan hasil kebudayaan asli 

Indonesia. Untuk itu, pemahaman mengenai wayang harus diciptakan kembali karena 

melihat kenyataan dan kondisi pada zaman sekarang ini, banyak orang yang telah 

meninggalkan nilai-nilai agung dalam wayang.  

Banyak cara yang dilakukan untuk melestarikan dan mendokumentasikan 

wayang. Salah satu di antaranya dengan menggunakan teknologi pengkasetan wayang 

yang mulai dikenal sejak dasawarsa 1960-an (Bambang Harsrimuksmo, et.al. 1999:791). 

Upaya yang dilakukan tersebut ternyata belum efektif. Kemajuan teknologi modern tidak 

diimbangi dengan kemajuan intelektul yang tinggi, sehingga menyebabkan eksistensi 

wayang semakin menurun. Banyak karya dalang-dalang  terkenal yang telah 

menghasilkan lakon wayang, dan salah satu di antaranya yaitu Ki Nartosabdo.  Akan 

tetapi, Banyak karya yang dihasilkan oleh Ki Nartosabdo ada pula yang tidak dikenal 

oleh masyarakat luas, dan salah satu di antaranya yaitu tentang Lakon Wayang Sawitri. 

Lakon Wayang Sawitri menceritakan tentang kesetiaan dan keluhuran budi 

seorang wanita (Dewi Sawitri). Salah satu bukti kesetiaan dan keluhuran budi Dewi 

Sawitri adalah kesetiannya untuk tetap bersama bahkan saat suaminya  (Bambang 

Satyawan) meninggal dunia. Dewi Sawitri berusaha untuk menghidupkan kembali 

suaminya dengan melakukan triratya. Triratya adalah tingkatan tertinggi dalam laku 

kebatinan orang Jawa yang mampu membalikkan dan merubah suratan takdir (pepesthen) 

yang telah digariskan oleh Tuhan melalui Dewa kepada ciptaan-Nya.  
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Perjuangan yang dilakukan oleh Dewi Sawitri untuk menghidupkan suaminya 

(Bambang Satyawan), dapat ditafsirkan sebagai sebuah perlawanan terhadap konsep 

fundamental Jawa tentang posisi wanita. Konsep tersebut secara eksplisit menyatakan 

bahwa wanita itu: “suwarga nunut, neraka katut”. Terjemahan dalam bahasa Indonesia 

secara bebas kurang lebih berarti “surga wanita menumpang surga lelaki (suami), namun 

apabila suami masuk neraka, Si wanita ikut serta (harus)”. Hal tersebut dapat 

dikategorikan sebagai salah satu bentuk politik kebudayaan. Hal ini yang menarik 

perhatian penulis dan merupakan salah satu alasan untuk mengangkat Lakon Wayang 

Sawitri sebagai objek penelitian.  

Pada awal perkembangan ilmu sastra, keberadaan akan pertunjukan wayang dapat 

dikatakan merupakan jenis karya sastra lisan, karena tanpa ada naskah. Pertunjukan 

wayang termasuk dalam kreasi seni yang bersifat ekspresif. Seiring perkembangan ilmu 

sastra, wayang merupakan salah satu jenis drama tradisional. Hal ini sejalan dengan  apa 

yang diungkapkan oleh M. Atar Semi (1993:183) bahwa ”wayang merupakan salah satu 

jenis drama tradisional karena dipertunjukkan di atas panggung”.  

Wayang seperti halnya karya seni lainnya, dibangun dari unsur-unsur 

pembentuknya. ”Karya sastra dibangun dari sejumlah unsur, dan setiap unsur akan saling 

berhubungan secara saling menentukan, yang kesemuanya itu akan menyebabkan karya 

sastra tersebut menjadi sebuah karya yang bermakna, hidup” (Burhan Nurgiyantoro, 

2005:31). Keseluruhan dari unsur-unsur itu membentuk struktur cerita.  Wayang 

memiliki struktur yang membentuk cerita.  

Struktur cerita wayang terdapat sedikit perbedaan dengan karya sastra lainnya. 

Letak perbedaan yaitu mengenai pembabagan cerita. Struktur cerita wayang dalam 
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pembabagannya atau alurnya disebut pathet. Pathet dibagi menjadi tiga yaitu: pathet 

nem, pathet sanga, dan pathet manyura. Melalui pembabagan,  dapat diketahui konflik 

apa yang sedang terjadi di dalam cerita tersebut. Konflik yang mewarnai cerita di dalam 

Lakon Wayang Sawitri Sanggit Ki Nartosabdo dalam pertunjukannya.  Wayang dalam 

setiap pementasannya, salah satu unsur yang sangat mempengaruhi adalah dalang. Hal ini 

sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Soetarno, et.al., (2007:23) bahwa “keberhasilan 

pergelaran wayang kulit sangat ditentukan oleh seniman dalang”. Seluruh peristiwa 

kesenian sajian wayang kulit sepenuhnya di tangan dalang karena hakikat seni 

pedalangan bersifat individual dan personal dengan memusatkan perhatian pada 

pengalaman individu sang dalang. 

Kajian kritik dalam karya sastra digunakan untuk dapat memahami struktur karya 

sastra dan dapat merebut makna dengan setepat-tepatnya, dapat mengenal dan memahami 

bagian-bagian atau elemen-elemen karya sastra dengan cara melakukan analisis dan 

penafsiran. “Karena dalam pengertian yang luas, semua kritik sastra berhubungan dengan 

penafsiran” (Andre Hardjana, 1981:2). Maka, penafsiran muncul karena kritik sastra. 

Oleh karena itu, untuk mengapresiasi karya sastra diperlukan analisis terhadap bagian-

bagian struktur tersebut.  

Lakon Wayang Sawitri Sanggit Ki Nartosabdo sebagai karya sastra, mampu 

mempengaruhi pandangan hidup atau penghayatan filsafat bagi para penikmatnya. 

Menurut Aristoteles, “karya seni merupakan sarana pengetahuan yang khas, cara yang 

unik untuk membayangkan pemahaman tentang aspek tahap situasi manusia yang tidak 

dapat diungkapkan dan dikomunikasikan dengan jalan lain” (A. Teeuw, 1984:222).  
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Komunikasi merupakan faktor yang utama untuk mengetahui kemampuan setiap 

karya seni. Melalui alat komunikasi yang terpancar dari lakon tersebut yang dinamakan 

bahasa. Komunikasi yang dimaksud yaitu bahasa yang diwujudkan dalam suatu 

antawacana. Dari dialog itu, dapat diambil suatu pandangan filosofis. Menurut Plato, 

filsafat adalah dialog; dan cara terbaik adalah memilih bentuk dialog sastra untuk 

mengungkap kebijaksanaan. Melalui bentuk dialog di dalam cerita, komunikasi-

komunikasi yang terjadi dapat dipahami oleh perasaan pembaca melalui cara-cara 

sastrawan dalam melukiskannya.  

Upaya tepat yang dilakukan untuk mengungkap makna yang terkandung di dalam 

cerita yaitu dengan (penafsiran kritik) atau hermeneutik. Menurut Joseph Bleicher yang 

dikutip oleh Bambang Triatmoko (1992) menyatakan bahwa “hermeneutik secara umum 

dapat diketahui sebagai teori atau filsafat tentang interpretasi makna” (M. Dwi Marianto, 

2006:132). Maka, di dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengungkap makna 

yang ada di dalam pertunjukan Lakon Wayang Sawitri Sanggit Ki Nartosabdo dengan 

kajian hermeneutik.  

Lepas dari keberadaan wayang di masyarakat, wayang merupakan bagian dari 

sastra dunia. Karya sastra sudah diciptakan orang jauh sebelum orang memikirkan apa 

hakikat sastra dan apa nilai dan makna sastra. Karya sastra berbeda dengan tulisan-tulisan 

yang lain. Karya sastra mengandung kebenaran-kebenaran yang bersifat kesejarahan, 

pemikiran-pemikiran yang logis, menampilkan nilai-nilai moral, memaparkan lokasi atau 

daerah tertentu. Karya sastra bukan sebagai sarana penyampai ide-ide atau gagasan 

belaka. Karya sastra lebih merupakan sarana pengejawantahan perasaan sastrawan akibat 

persentuhan dengan alam sekitar.  (S. Suharianto, 1983:14) mengemukakan bahwa 
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“kehadiran setiap karya sastra semata-mata bukanlah disebabkan oleh dorongan  

sastrawan untuk menyampaikan ide-ide atau gagasannya, melainkan oleh kehendak 

mengabadikan perasaan-perasaan yang merayapi batinnya sebagai akibat dari 

persentuhannya dengan alam sekitar”.     

Pernyataan S. Suharianto di atas memberikan gambaran bahwa Lakon Wayang 

Sawitri yang dipentaskan oleh Ki Nartosabdo merupakan kreativitas atau sanggit, karena 

adanya tanggapan atau ketidakpuasan yang terjadi pada saat karya itu diciptakan. Karya 

sastra, tidak semata-mata bersifat penghidangan atau peniruan, melainkan juga 

merupakan tanggapan terhadap lingkungan, jaman, dan sastra sebelumnya (Andre 

Hardjana, 1981:11). Munculnya sastra yang bersifat tanggapan itulah yang  justru 

merupakan wujud pelestarian karya seni dengan jalan dekontruksi demi eksistensi 

kesenian atau karya itu sendiri. Dekontruksi yang dilakukan oleh Ki Nartosabdo tentu 

saja mempunyai maksud agar dapat lebih sesuai dengan nafas dan tuntutan jaman yang 

terus berubah. Terkait dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Lakon Wayang Sawitri Sanggit Ki Nartosabdo Produksi Kusuma Record Tahun 2005 

Rekaman ke 041 (Kajian Hermeneutik)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 
 

Permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam Lakon Wayang Sawitri 

Sanggit Ki Nartosabdo menurut penulis sangat luas cakupannya. Oleh sebab itu agar 

penelitian ini tidak jauh dari kerangka masalah yang akan diteliti, maka perlu dibatasi 

dengan ruang lingkup pembatasan masalah. Ruang lingkup pembatasan masalah di dalam 

penelitian ini terdiri dari struktur yang umum dalam karya sastra tulis Lakon Wayang 
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Sawitri yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi: tema dan amanat, 

alur atau pembabagan, setting atau latar, dan penokohan. Unsur ekstrinsik meliputi: latar 

belakang pengarang (ekonomi dan sosial), dan kondisi masyarakat. Dan struktur sastra 

lisan Lakon Wayang Sawitri yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Masalah 

lain yang diteliti adalah tentang kajian hermeneutik yang terdapat pada Lakon Wayang 

Sawitri Sanggit Ki Nartosabdo.  

C. Rumusan Masalah 
 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah tafsir terhadap kondisi batin Ki Nartosabdo yang terefleksi 

dalam pertunjukan Lakon Wayang Sawitri?  

2.  Nilai filosofis apa yang terdapat dalam dialog antara Dewi Sawitri dengan 

Yamadipati? 

3. Konflik apa yang dibangun Ki Nartosabdo dalam mewarnai kehebatan 

sanggitnya? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 
 

Penulis mengadakan penelitian mengenai Lakon Wayang Sawitri Sanggit Ki 

Nartosabdo memiliki tujuan sebagai berikut.  

1. Mengungkap tafsir terhadap kondisi batin Ki Nartosabdo yang terefleksi dari 

kisah Lakon Wayang Sawitri ke dalam pertunjukan. 
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2. Mendeskripsikan nilai filosofis yang terdapat dalam dialog antara Dewi 

Sawitri dengan Yamadipati. 

3. Mendeskripsikan konflik yang dibangun Ki Nartosabdo dalam mewarnai 

kehebatan sanggitnya. 

E. Manfaat Penelitian 
 

Manfaat penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis. 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan 

mendeskripsikan penafsiran dalam Lakon Wayang Sawitri Sanggit Ki 

Nartosabdo. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Secara praktis hasil dari penelitian dapat menambah wawasan tentang 

penulisan karya sastra, khususnya tentang wayang kulit dan 

mendokumentasikan Lakon Wayang Sawitri sebagai salah satu karya Ki 

Nartosabdo. 

b. Ajaran tentang falsafah hidup dalam Lakon Wayang Sawitri dapat ditiru 

dan diaplikasikan dalam kehidupan. 

 

F. Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penulisan yang akan diterapkan dalam penulisan ini adalah:  
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BAB I   : PENDAHULUAN, meliputi: latar belakang masalah, pembatasan   

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI, meliputi: analisis struktural, tinjauan wayang, drama 

tradisional, pendekatan hermeneutik. 

BAB III  : METODE PENELITIAN, meliputi: waktu penelitian, bentuk dan strategi 

penelitian, sumber data dan data, teknik pengumpulan data, validitas data, 

teknik analisis data. 

BAB IV  : PEMBAHASAN, meliputi: deskripsi dan analisis. 

BAB V  : PENUTUP, meliputi: kesimpulan dan saran, sekaligus merupakan 

pembicaraan akhir dalam penelitian terhadap Lakon Wayang Sawitri Sanggit 

Ki Nartosabdo Produksi Kusuma Record Tahun 2005 Rekaman ke 041. 
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