BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berada dalam ranah tradisi sosiokultural. Tradisi dan level
komunikasi akan mempengaruhi teori dan metode pengumpulan data. Peneliti akan
menggunakan teori komunikasi dari tradisi tersebut dan data yang dikumpulkan
berupa hasil dari observasi, data literasi dokumen dan wawancara dengan dalang seni
pertunjukan wayang Sasak sebagai informan atau narasumber. Tradisi sosiokultural
berfokus pada interaksi manusia seperti makna, peran, peraturan, dan nilai – nilai
budaya yang dijalankan (Littlejohn dan Foss, 2011:55).
A. Media Tradisional
Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan atau interaksi
dengan manusia lainnya. Dalam interaksi itu terjadi komunikasi yang membuat
manusia dapat saling bekerja sama dan memahami dunia atau satu dengan yang
lainnya, sehingga penting untuk memahami komunikasi baik melalui akademis
maupun praktik sehari – hari.
Perkembangan teknologi komunikasi juga turut mengembangkan teori – teori
komunikasi dalam ranah keilmuan. Berkembangnya teknologi komunikasi seperti
media massa elektronik hingga media baru juga secara tidak langsung menggeser
keberadaan media tradisional yang telah lebih dahulu eksis, misalnya seperti seni
pertunjukan wayang kulit. Namun jika melihat pada masa kemunculan seni
pertunjukan wayang Sasak istilah media kemungkinan belum dikenal baik oleh
masyarakat maupun cendekiawan pada masa itu. Denis McQuail (2011:26)
memberikan penjelasan yang terbagi dalam empat elemen untuk melihat sejarah
media, sebagai berikut:
1. Tujuan, kebutuhan atau penggunaan komunikasi tertentu

2. Adanya teknologi untuk berkomunikasi dengan massa dengan adanya
jarak.
3.

Bentuk – bentuk organisasi sosial yang menyediakan keahlian dan
kerangka untuk mengatur produksi dan distribusi

4. Dan bentuk – bentuk control dan peraturan
Penjelasan yang lain mengenai media dapat dilihat dari dua kategori media
yang disampaikan oleh Marshall McLuhan. Menurut Mcluhan media dapat
dikategorikan menjadi hot media dan cold media, dimana yang dimaksud hot media
seperti media film, photografi, sedangkan cool media seperti telepon, dan televisi
(Mcluhan, 1964:7 - 8). Jika melihat kategori yang diberikan McLuhan media seperti
seni pertunjukan wayang Sasak peneliti kira tidak termasuk dalam dua kategori
tersebut, namun model komunikasi pertama yang dikemukakan oleh Harold Lasswell
pada masa setelah perang dunia kedua yang menggambarkan dengan jelas ranah
kajian komunikasi yang terdiri dari siapa berkata apa melalui media atau saluran apa
kepada siapa yang berdapampak seperti apa (Hill, Watson dkk, 2007:7). Dari model
komunikasi Lasswell, seni pertunjukan wayang Sasak dsapat dikatakan sebuah media
dikarenakan memenuhi unsur dalam model tersebut.
Selain penjelasan diatas, terdapat beberapa faktor yang mendukung bahwa
seni pertunjukan wayang, dalam penelitian ini dapat dikatakan juga sebagai media
komunikasi. Salah satunya dampak yang ditimbulkan wayang Sasak seperti pada
masa kini ajaran agama Islam yang disebarkan melalui media wayang kulit telah
tersebar dan dipeluk oleh mayoritas masyarakat di Nusa Tenggara Barat, khususnya
di Pulau Lombok.
Terdapat beberapa ciri – ciri media tradisional yang dijelaskan oleh Dirjen
Penum tahun 1982 dalam jurnal Kanti Waluyo (2007:138) sebagai berikut:
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1. Lakon yang disajikan pada prinsipya tanpa menggunakan naskah atau
cerita tertulis. Biasanya isi cerita bersumber dari sejarah, legenda,
dongeng, dan cerita – cerita rakyat atau cerita babad.
2. Penyajiannya cenderung dengan cara spontan dan banyak terdapat
improvisasi.
3. Terdapat unsur lawakan yang cenderung dominan di dalam pertunjukan
tradisional.
4. Merupakan

bentuk

pertunjukan

teater

terpadu

yang

dalam

penyampaiannya melibatkan beberapa unsur misalnya dengan cara menari
dan bernyanyi.
5. Pertunjukan biasanya diiringi dengan tabuhan atau musik pengiring yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertunjukan.
6. Pertunjukan biasanya dilakukan di tempat umum dan terbuka.
7. Sifat yang dimiliki perntujukan tradisional cenderung sederhana, spontan,
dan akrab.
8. Pertunjukan biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
Misalnya untuk pertunjukan wayang kulit bisa menghabiskan waktu
semalam suntuk.
Dari penjelasan diatas seni pertunjukan wayang Sasak memennuhi poin – poin
yang telah disampaikan. Meskipun, wayang Sasak memiliki pakem cerita yang
bersumber dari serat Menak, namun pada masa kini penyampaian – penyampaian
informasi yang terkait dengan kehidupan sehari – hari dan informasi dari lembaga
atau institusi juga disebarkan melalui pertunjukan wayang Sasak. Selain itu, dalang
wayang Sasak kini juga lebih cenderung menggunakan lawakan, terdapat musik
pengiring pertunjukan, dipentaskan di area terbuka, dan sebagainya.
Pada masa kini yang terjadi pada seni pertunjukan wayang Sasak bahwa
dalang wayang Sasak cenderung dituntut untuk melakukan penyesuaian dalam
pagelaran wayang Sasak dikarenakan masyarakat di Lombok pada umumnya tidak
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lagi dapat mengikuti bentuk pagelaran wayang Sasak yang kuno, misalnya dalam
bahasa yang digunakan dalam pertunjukan. Namun, di sisi lain selain bahasa, bentuk
– bentuk maupun struktur pertunjukan wayang Sasak tetap dipertahankan walaupun
ada sedikit modifikasi atau penyesuaian dengan keadaan sekarang, misalnya bentuk
musik pengiring dan penggunan lampu blenchong.
B. Wayang Sasak Sebagai Media
Seni pertunjukan wayang sudah sejak dahulu kala ada di Indonesia. Sama
halnya dengan sejarah seni pertunjukan wayang Sasak, asal – usul lahirnya
pewayangan masih menjadi kajian ilmiah yang belum ditemukannya satu
kesimpulan yang disepakati dan digunakan bersama.
Kata wayang berasal dari kata Ma Hyang yang memiliki arti menuju kepada
roh dewa atau keilahian, tetapi wayang juga dapat dimaknai sebagai bayangan
karena pertunjukannya disaksikan oleh penonton melalui kelir dan melhat
gerakan wayang melalui bayang - bayangnya (Masroer, 2015:42-43).
Menurut M. A. Salmun dalam bukunya yang berjudul Padalangan 1 (1986)
sejak tahun 860 Masehi di tanah Nusantara sudah ada orang yang mempunyai
keahlian untuk menceritakan sejarah di umum yang dijuluki dengan Jurubrata,
yang pada keturunan masa kini akhirnya dikenal dengan istilah Jurupantun.
Selain itu, masih menurut Salmun pada tahun 1050 Masehi yaitu pada masa Raja
Erlangga terdapat pertunjukan wayang kulit yang ditatah menyerupai manusia,
sedangkan digunakannya gamelan sebagai pengiring baru pada sekitar abad ke
12 Masehi.
Seni pertunjukan wayang dapat dikatakan sebagai salah satu media tradisional
tertua khususnya di Jawa, dan di Indonesia pada umumnya. Terdapat beberapa
kategori yang menunjukan wayang sebagai sebuah seni pertunjukan yang baik
untuk disaksikan (Salmun, 1986:15):
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a) Tata cara serta adat kesopanan terhadap sesama bawahan maupun atasan
dapat terlihat dalam pertunjukannya.
b) Nilai – nilai yang dikandung luhur serta mendidik bagi yang khalayak atau
penontonya.
c) Seni pertunjukan wayang dapat membangkitkan rasa sayang terhadap
sesama mahluk hidup, orang tua, saudara dan tanah air.
d) Rasa keadilan dan kebenaran kerap dibangkitkan melalui cerita dan tokoh
wayang.
Adapun ciri – ciri seni pertunjukan wayang sebagai media tradisional sebagai
berikut (Gunarjo, 2011:2):
a) Lakon yang disajikan biasanya tanpa naskah tertulis.
b) Pertunjukan wayang disajikan dengan banyak improvisasi.
c) Unsur lawakan dominan.
d) Bentuk teater terpadu.
e) Musik tabuhan digunakan sebagai pengiring.
f) Pertunjukan biasanya di arena terbuka.
g) Sifat pertunjukan wayang merakyat, sederhana dan akrab.
h) Durasi pertunjukan cenderung lama atau tergantung permintaan
penonton.
Pada seni pertunjukan wayang dikenal istilah pakem. Menurut Umar
Kayam dalam bukunya yang berjudul Kelir Tanpa Batas (2001:60) pakem
merupakan seperangkat aturan baku yang sudah ada sejak dahulu dan menjadi
pembeda gaya pewayangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Lebih
lanjut dari sumber yang sama pakem dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pakem
gancaran, pakem balungan, dan pakem pedalangan. Pengertian pakem gancaran
berisi mengenai cerita, pakem balungan merupakan scenario untuk pertunjukan
dengan pembagian babak, dan pakem pedalangan hampir serupa dengan pakem
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kedua namun berisi scenario lengkap yaitu isi dialog tokoh – tokoh wayang dan
narasi cerita (Kayam, 2001:64).
Seni pertunjukan wayang dan penyebaran agama Islam tidak terlepas dari
peran Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Menurut R.T. Jasawidagea yang
dikutip oleh Ahmad Fauzi Imron (2016:10) dalam jurnalnya bahwa setelah
runtuhnya kerajaan Majapahit pada 1433 tahun Saka pada saat itu wayang Beber
dibawa ke Demak dan atas permintaan Raja Demak bentuk wayang dirubah oleh
para wali. Hal tersebut dikarenakan bentuk wayang tidak boleh menyerupai
manusia asli.
Sejalan dengan penjelasan diatas seni pertunjukan wayang Sasak pada masa
awal kemunculannya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, memiliki misi
penyebaran agama Islam yang diimplementasikan melalui cerita – cerita yang
ditujukan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, seni pertunjukan wayang
Sasak merupakan sebuah media tradisional yang memiliki fungsi keagamaan dan
berkembang hingga saat ini.
William I. Gorden dalam Mulyana mengemukakan empat fungsi komunikasi
antara lain fungsi sosial, fungsi ekspresif, fungsi ritual dan fungsi instrumental
(2014:5-38). Fungsi pertama berkaitan dengan interaksi antara individu dengan
orang lain yang tujuannya untuk membentuk konsep diri, aktualisasi diri, dan
kelangsungan hidup. Fungsi selanjutnya ekspresif dan ritual hampir memiliki
persamaan, hanya saja fungsi ekpresif berkaitan dengan ekpresi individu seperti
takut, sedih dan senang, sedangkan fungsi ritual merupakan bentuk ekspresi
suatu kelompok misalnya seperti hari raya. Terakhir fungsi instrumental yang
bertujuan secara umum untuk menginformasikan, mengajar, menggerakkan,
mengubah sikap atau keyakinan dan menghibur.
Seni pertunjukan Wayang Sasak berfungsi sebagai fungsi komunikasi
instrumental.

Fungsi komunikasi instrumental bersifat persuasif (to inform)
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dengan maksud bahwa informasi yang disampaikan oleh komunikator informasi
itu layak untuk diketahui (Mulyana, 2014:33). Melalui seni pertunjukan wayang
Sasak penonton dipersuasi atau diajak oleh dalang melalui cerita dan tokoh
wayang Sasak untuk memeluk suatu bentuk ajaran agama baru, yaitu agama
Islam. Upaya persuasi pada masa itu dapat dilihat dari isi pesan yang berupa
nilai – nilai agama Islam yang terkandung dalam Serat Menak yang menjadi
tema utama dan sentral dalam seni pertunjukan Wayang Sasak.
Dedy Wahyudin (2017:106) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa ajaran
agama Islam masuk ke Lombok konon melalui dua jalur, yaitu Jawa yang
ditandai dengan istilah “Barat” dan Gowa yang ditandai dengan istilah “Timur”.
Tokoh dari Jawa yang terkenal dalam penyebaran agama Islam adalah Sunan
Papen dimana terdapat dua versi mengenai jalur penyebaran agama Islam yang
dilakukannya, pertama melalui ekspedisi pada sekitar tahun 1545 dan kedua
merupakan seorang yang diutus setelah kerajaan Majapahit runtuh. Sementara itu
kerajaan Gowa berpengaruh dalam penyebaran agama Islam pada abad ke 17.
Media masih memiliki peran yang cukup penting hingga saat ini, hampir
seluruh aspek kehidupan tak lepas dari pengaruh media, misalnya dalam
percakapan sehari – hari mengenai politik, produk komersil terbaru dan
sebagainya. Perkembangan teknologi komunikasi yang telah dan akan terus
berlangsung membuka kemungkinan kemajuan media. Brian Winston dalam
bukunya

yang

berjudul

Media

Technology

and

Society

(2013:1-20)

mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan kemajuan media selalu
berkaitan dengan ruang publik atau masyarakat dan kemajuan temuan para
ilmuwan atau ahli. Pada masa kini media tradisional seperti seni pertunjukan
wayang Sasak juga tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi komunikasi,
sehingga beberapa hal dalam pertunjukan tersebut mengalami perubahan.
Pada penelitian ini Medium Theory digunakan untuk melihat perubahan
perubahan yang terjadi dalam seni pertunjukan wayang Sasak. Teori ini berada
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dalam tradisi sosiokultural, pengelompokan tradisi komunikasi dapat dilihat
dalam buku karya Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss yang berjudul
Theories of Human Communication. Dalam buku tersebut Mcluhan adalah
seorang tokoh dalam penelitian budaya populer, gagasannya mengenai media
terlepas dari apa yang disampaikan isi media, berdampak pada individu maupun
masyarakat (Littlejohn dan Foss, 2011:337). Gagasan Mcluhan dipengaruhi oleh
guru atau mentornya Harold Adam Innis. Bagi kedua tokoh tersebut media
komunikasi merupakan esensi peadaban dan sejarah diarahkan oleh media yang
utama pada masanya.
Lebih lanjut dikutip dari buku yang sama, preposisi sudut pandang dalam
gagasan dasar Innis dan Mcluhan disusun dan diwakili oleh Donald Ellis. Ellis
mencatat bahwa perilaku dan pemikiran akan dibentuk oleh media yang terbesar
pada satu kurun waktu. Menurutnya, ketika media berubah demikian pula
perubahan akan terjadi dengan cara pikir kita, cara mengatur informasi, dan
berhubungan dengan orang lain. Selain itu, Ellis menambahkan terdapat
perbedaan yang tajam antara media lisan, tulisan dan eletronik. Pesan – pesan
dalam media lisan bersifat sangat cepat dan sementara sehingga individu dituntut
untuk menyimpan informasi yang diterima di dalam ingatan atau pikiran dan
memberikannya lagi melalui pembicaraan. Berbeda halnya dengan tulisan
dimana waktu dapat dipisahkan, dimanipulasi, diubah, disunting, dan disebarkan
ulang. Informasi dalam tulisan juga dapat dikesampingkan atau disimpan.
Medium Theory dari McLuhan digunakan dalam penelitian ini untuk
melihat perubahan yang terjadi dalam seni pertunjukan wayang Sasak. Jika
mengacu pada penjelasan teori diatas media wayang Sasak mewakili masa ketika
ajaran agama Islam masuk ke Lombok, tetapi pada masa kini agama Islam telah
berkembang dan banyak dipeluk oleh masyarakat Lombok. Dengan demikian,
perubahan – perubahan baik peran, pesan, tata cara pelaksanaan dan sebagainya
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menarik untuk dikaji dalam ranah penelitian komunikasi dengan teori media
sebagai salah satu landasannya.
C. Interaksionisme Simbolik
Peran kunci dalam perubahan dan pelestarian pada penelitian ini dilihat
dari peran sentral dalang wayang Sasak. Hal itu dikarenakan dalang adalah
seorang yang benar – benar mengerti mengenai seni pertunjukan wayang Sasak.
Regenerasi dalang muda atau dalang baru juga mendapatkan perhatian oleh
beberapa dalang senior yang memiliki sanggar seni melalui pelatihan mereka
tentang cara menjadi dalang dan memainkan pagelaran seni pertunjukan ini.
Teori kedua untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini
adalah Symbolic Interactionism theory atau teori interaksionisme simbolik (IS)
yang termasuk dalam tradisi komunikasi sosiokultural seperti teori media
sebelumnya.

Teori interaksionisme simbolik dikenal dengan aliran Chicago

dengan dasar ide teori untuk menentang behaviorisme dimana IS mempelajari
tindakan sosial dari perspektif aktor, IS ditujukan pada interaksi manusia yang
menurut tokoh IS modern Herbert Blumer bahwa manusia saling menterjemahkan
dan mendefinisikan tindakan - tindakannya (Jazuli, 2014:120-121). Dengan kata
lain, manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat terlepas dari interaksi dengan
orang lain dalam kehidupan, termasuk para dalang seni pertunjukan wayang
Sasak.
Poin – poin yang terkandung dalam teori interaksionisme simbolik yang
disampaikan oleh Blumer antara lain (Blumer dalam Sukoco, 2018:4-5):
a. Kemampuan unik yang dimiliki manusia sebagai mahluk hidup dikarenakan
manusia mampu menggunakan symbol – symbol,
b. Manusia mampu membedakan bahasa melalui interaksi yang dilakukannya.
c. Kesadaran dan kemampuan refleksi diri menjadi khazanah pengetahuan yang
dimiliki.
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d. Manusia memiliki tujuan baik dalam bertindak dan menyesuaikan terhadap
situasi yang dihadapi.
e. Masyarakat merupakan sekumpulan orang – orang yang terlibat dalam
interaksi simbolik.
Interaksi dalang dengan masyarakat pada masa kini tentu menjadi hal
yang menarik untuk dikaji karena perkembangan jaman yang diiringi perubahan –
perubahan banyak terjadi. Tokoh utama dalam teori IS adalah Herbert Mead yang
percaya bahwa pemikiran, konsep diri, dan masyararakat yang lebih luas yang
kita tinggali dibentuk melalui interaksi simbolik komunikasi dimana hal itu
membuat manusia ada (Griffin, 2012:54).

Peran sentral dalam pertunjukan

wayang di pegang oleh dalang yang ketika pertunjukan dilakukan terdapat
interaksi diantara dalang, pemain pendukung atau pemain musik dan penonton
atau khalayak.
Perubahan tidak dapat dipungkiri terjadi dalam masyarakat Lombok,
sehingga baik secara langsung atau tidak seni pertunjukan wayang Sasak turut
mengalami perubahan. Hasil temuan penelitian oleh I Wayan Budeyasa dalam
jurnal yang berjudul Komunikasi Simbolik dalam Tradisi Caru Palguna di Desa
Pakraman Kubu Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli (2017:612-617) bahwa
peranan tokoh masyarakat dalam upaya menyampaikan berbagai bentuk simbol
dalam upacara Caru Palguna memiliki dampak terhadap pemahaman masyarakat.
Adapun dalam upaya pelestarian nilai – nilai atau pesan yang disampaikan oleh
dalang melalui seni pertunjukan ini harus dapat dimengerti oleh berbagai
kalangan masyarakat, khususnya dalam konteks masa kini. Misalnya dalam
bahasa pentunjukan wayang Sasak dimana pada masa awalnya dulu menggunakan
bahasa Kawi atau Jawa Kuna yang pada masa kini tidak banyak diketahui atau
dimengerti oleh masyarakat umum.
Hasil penelitian diatas melihatkan peran penting tokoh masyakarat untuk
memberikan pemahaman melalui interaksi kepada masyarakat mengenai simbol
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atau nilai – nilai yang terkandung dalam sebuah upacara. Dalang di banyak daerah
Indonesia misalnya di Jawa, Sunda, Bali dan Lombok dianggap sebagai tokoh
masyarakat, sehingga seringkali seorang dalang merupakan cerminan orang yang
dapat dijadikan contoh baik. Arti dalang terbagi menjadi dua menurut Holt yaitu
“yang berkelana” dan gelar dalang dihubungkan dengan orang yang penuh
kreatifitas, selain itu sering disandingkan dengan gelar kehormatan Ki yang
berasal dari kata Kyai yang memiliki arti yang dimuliakan (Holt dalam Soetarno
dkk, 2007:29).
Dalang seni pertunjukan wayang Sasak di Lombok juga dipandang
sebagai seorang yang memiliki kemuliaan di daerah tempat mereka tinggal
masing – masing. Namun, syarat untuk menjadi dalang wayang Sasak cenderung
masih bersifat tidak baku atau belum adanya aturan – aturan yang harus dipenuhi.
Peneliti mengambil syarat baku atau tuntunan untuk menjadi seorang dalang
berdasarkan tuntunan pedalangan Surakarta yang peneliti kira hampir sama
dengan aturan tidak tertulis pada pedalangan Sasak atau Lombok. Adapun hal
tersebut tidak ditujukan untuk generalisasi.
Menurut Sutrisno yang dikutip oleh Sutardjo (2010:16-17) syarat baku
dalang terbagi menjadi dua yaitu kawruh wadhah (tempat) dan kawruh isi dengan
rincian sebagai berikut:
a) Kawruh madhah;
1) Janturan yaitu deskripsi mengenai latar dan tokoh
2) Gendhing yaitu terkait penguasaan musik
3) Banyol yaitu terkait dengan lelucon yang sesuai
4) Sabetan yaitu terkait keterampilan memainkan boneka wayang
5) Antawacana yaitu terkait penyesuaian suara dalang dengan
tokoh boneka wayang
b) Kawruh isi;
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1) Renggep yaitu kemampuan dalam menjaga semangat hingga
pertunjukan usai
2) Greget yaitu keterampilan untuk membuat penonton tegang
3) Nges yaitu keterampilan membuat penonton terharu
4) Sem yaitu kemampuan memikat penonton dalam adegan
percintaan
5) Udanagara yaitu keterampilan menempatkan tokoh – tokoh
boneka wayang sesuai dengan kedudukannya
6) Tutuk yaitu kemampuan memainkan wayang semalam suntuk
dengan jelas dan lengkap
Dari jabaran beberapa syarat dalang diatas kategorinya tidak jauh
berbeda dengan pedalangan wayang Sasak. Hal yang berbeda terletak jika
menjadi dalang pada pedalangan Surakarta telah memiliki aturan baku tertulis,
sedangkan pedalangan wayang Sasak cenderung menggunakan aturan tidak
tertulis.
Jabaran mengenai teori interaksionisme simbolik (IS) untuk landasan
kedua penelitian ini dikutip dari buku berjudul Theories Of Human
Communication edisi ke sepuluh yang ditulis oleh Stephen W. Littlejohn dan
Karen A. Foss (2011:190-194). Tiga konsep utama teori interaksionisme
simbolik yang diungkapkan oleh Mead dalam buku tersebut yaitu masyarakat
(society), diri sendiri (self) , dan pikiran merupakan aspek yang berbeda tetapi
dalam satu proses yang umum yang disebut sebagai tindak sosial. Bentuk
dasar dari tindak sosial yang dapat menghasilkan sebuah makna melibatkan
hubungan dari tiga bagian yaitu gerak tubuh awal, respons orang lain dan
hasil yang dicapai yang berupa arti tindakan bagi pelaku komunikasi.
Selain itu dijelaskan dalam teori IS Mead bahwa sebuah tindakan
individu tidak dapat terlepas dari interaksi dengan orang lain, sedangkan
hubungan antara dua orang atau lebih disebut dengan istilah tindakan bersama
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atau kelompok (joint action) yang terdiri dari inter-hubungan melalui interaksi
– interaksi yang lebih kecil. Blumer menyampaikan biasanya dalam
masyarakat maju tindakan kelompok ada pada pola yang stabil dan berulang
sehingga memiliki makna umum dan tetap bagi anggota kelompok. Namun, di
sisi lain Blumer juga memperingatkan agar tidak lupa terhadap situasi –
situasi yang baru akan menghadirkan masalah yang butuh penyesuaian dan
pendefinisian kembali (Littlejohn dan Foss, 2011:190). Situasi yang baru
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan masa atau jaman sejak
kemunculan seni pertunjukan wayang Sasak sebagai media penyebaran ajaran
agama Islam menjadi masa kini yang dimana agama Islam telah banyak
dipeluk masyarakat di Lombok, serta perkembangan jaman yang modern.
Dengan kalimat lain, fungsi seni pertunjukan wayang Sasak dapat
diperkirakan akan mengikuti perubahan jaman dan bersifat tidak kekal atau
dinamis.
Lebih lanjut dikutip dari buku yang sama (Littlejohn dan Foss,
2011:191-192), menurut Mead analisis pertama dari teori IS yaitu masyarakat.
Masyarakat terdiri dari berbagai macam individu yang saling berinteraksi
sehingga pemaknaan terhadap simbol dihasilkan dari interaksi tersebut. Mead
menambahkan bahwa gerak tubuh merupakan simbol yang signifikan yang
mengacu pada seluruh tindakan yang dapat diberikan makna baik bersifat
verbal atau pun non verbal. Dalang seni pertunjukan wayang Sasak dan
khalayak atau masyarakat di Lombok umumnya juga bertukar simbol. Simbol
verbal seperti bahasa merupakan simbol signifikan yang dipertukarkan antara
dalang dan masyarakat baik melalui isi cerita pagelaran wayang, pengenalan
tokoh – tokoh wayang Sasak, dan sebagainya.
Melalui teori IS pertukaran simbol verbal atau pun non verbal akan
dianalisis. Simbol – simbol pada masa kini telah banyak mengalami
perubahan mengingat perubahan masyarakat umum di Lombok telah terjadi.
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Perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain perubahan bahasa
sehari – hari yang cenderung lebih umum bahasa Indonesia digunakan
masyarakat dalam pergaulan atau interaksi sehari – hari. Sehingga gaya dan
penggunaan bahasa dalang pun tidak tertutup kemungkinan mengalami
perubahan pula. Bahasa menjadi sangat penting untuk menyampaikan isi
cerita atau pesan – pesan dalam seni pertunjukan wayang Sasak. Sehingga
komunikasi akan menjadi efektif jika bahasa atau simbol yang dipertukarkan
dapat dimengerti oleh pengirim dan penerima pesan.
Pertukaran simbol yang saling dipengaruhi oleh individu – individu
dalam interaksi membawa ke tahap selanjutnya dalam teori IS yaitu konsep
diri. Mead (Littlejohn dan Foss, 2011:192-193) menjelaskan bahwa konsep
diri dapat dilihat melalui pengambilan peran atau konsep diri merupakan
refleksi dari sudut pandang umu orang lain yang disebut dengan istilah
generalized others. Peran orang lain secara umum dan dari orang – orang
terdekat merupakan hal yang penting serta mempengaruhi konsep diri. Teori
IS mengenai konsep diri jika diplikasikan dalam penelitian ini untuk melihat
konsep diri dalang seni pertunjukan wayang Sasak umumnya dibentuk sejak
mereka masih kanak – kanak hingga di usia mereka kini.
Pandangan masyarakat umum mengenai dalang sebagai orang yang
terhormat

seperti

yang

dijelaskan

pada

halaman

sebelumnya

juga

disandingkan oleh masyarakat di Lombok kepada dalang seni pertunjukan
wayang Sasak. Namun seni pertunjukan wayang Sasak cenderung tidak
menempati pagelaran seni pertunjukan tradisional baik untuk pariwisata
maupun acara – acara masyakarat pada umumnya seperti pernikahan,
khitanan, dan sebagainya.
Lebih lanjut Mead menambahkan konsep diri dibagi menjadi dua
bagian diri yaitu I dan Me. I adalah satu sisi diri yang mengikuti kata hati,
tidak teratur, tidak terarah, dan tidak dapat ditebak. Sedangkan Me adalah
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refleksi umum dari orang lain yang cenderung teratur dan tetap. Pada setiap
tindakan individu atau diri didorong oleh bagian I dan dikendalikan oleh
bagian Me. Pandangan Mead mengenai kedua bagian diri ini yaitu perilaku
sosial yang dapat diterima secara umum dan adaptif dapat dijelaskan dengan
konsep Me, sedangkan konsep I merupakan penjelasan gerak hati individu
yang kreatif dan sulit ditebak.
Dalang seni pertunjukan wayang Sasak pada masa kini banyak
melakukan pengembangan yang merupakan ide kreatif dari dalang itu sendiri
untuk merespons perubahan masa atau jaman yang terjadi di masyarakat
Lombok. Bentuk kreatifitas tersebut misalnya bahasa yang digunakan,
guyonan atau lawakan yang dekat dengan masyarakat, pengembangan cerita
dari cerita rakyat dan sebagainya. Kreatifitas yang berasal dari dalang sendiri
dilihat sebagai konsep I dikarenakan bentuk kreatifitas dalang meruapakan
kata hari dari dalang itu sendiri. Sedangkan konsep Me dalam upaya
pelestarian seni pertunjukan wayang Sasak yaitu pandangan umum
masyarakat terhadap sosok dalang yang telah dianggap sebagai tokoh
masyarakat, sehingga hal tersebut secara tidak langsung dalang dituntut untuk
terus eksis dan bertanggung jawab akan kelestarian seni pertunjukan wayang
Sasak.
Kreatifitas yang dihasilkan dalang dalam upaya pelestarian seni
pertunjukan wayang Sasak melibatkan konsep ketiga teori IS yang disebut
Mead dengan berpikir. Menurut Mead pikiran manusia merupakan sebuah
proses yang lebih dari interaksi dengan diri sendiri dan berkembang seiring
dengan perkembangan diri seseorang manusia atau individu serta merupakan
hal yang sangat penting dikarenakan berpikir adalah bagian dari setiap
tindakan manusia dimana juga melibatkan keraguan dan respons tindakan
selanjutnya pada situasi tertentu. Dengan kalimat lain, diri berpikir melalui
situasi dan mempertimbangkan atau merencanakan tindakan yang akan
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diambil, selain itu juga adanya pertimbangan alternatif – alternatif lain dari
tindakan.
Perubahan situasi menuntut dalang untuk berpikir

mengenai

perubahan pula terhadap seni pertunjukan wayang Sasak. Lebih lanjut Mead
menjelaskan bahwa simbol – simbol berbeda digunakan oleh manusia untuk
menamai sebuah objek, dimana objek tersebut akan menjadi objek melalui
pemikiran simbolis diri yang apabila ada pemikiran baru maka objek tersebut
pun akan mengikuti sudut pandang yang baru atau berbeda. Menurut Blumer
yang juga diikuti oleh Mead, objek dibagi menjadi tiga jenis yaitu fisik yang
berupa benda – benda, sosial yang berupa manusia, dan abstrak yang berupa
gagasan – gagasan.
Dari penjelasan diatas teori IS diaplikasikan dalam penelitian ini untuk
menganalisis data yang akan dikumpulkan di lokasi penelitian. Data penelitian
mengenai pelestarian seni pertunjukan wayang Sasak pada masa kini akan
peneliti kumpulkan dengan mewawancarai dalang – dalang wayang Sasak,
budayawan dan aktifis budaya di Lombok. Adanya interaksi dalang dengan
masyarakat diikuti dengan perubahan yang terjadi sehingga pertukaran
simbol, pemaknaan objek, dan kreatifitas dalang untuk melestarikan seni
pertunjukan wayang Sasak dapat dikaji dengan konsep – konsep Mead dalam
teorinya. Teori IS melalui konsep diri sendiri dan berpikir juga untuk
menganalisis kreatifitas atau pengembangan seni pertunjukan wayang Sasak
yang dikembangkan oleh para dalang wayang Sasak.
D. Penelitian yang Relevan
Penelitian terdahulu dan relevan dibutuhkan untuk menghindari plagiasi serta
untuk mendukung atau memberikan referensi lebih yang berguna dalam penelitian
ini. Sumber penelitian yang relevan peneliti dapatkan dari berbagai jurnal
penelitian. Peneliti menyadari bahwa penelitian yang mengangkat tema seni
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pertunjukan wayang Sasak masih sangat minim. Namun, diharapkan beberapa
jurnal di bawah ini dapat membantu dan relevan dengan penulisan penelitian ini.
1. Penelitian dengan judul Worlds of Wayang Sasak: Music, Performance, and
Negotiations of Religion and Modernity ditulis oleh David Harnish dan
dipublikasikan dalam jurnal Asian Music pada tahun 2003. Latar belakang
yang disajikan dalam penelitian Harnish mengenai musik dan kontektualisasi
wayang Sasak secara umum di masa lampau dan masa pada saat penelitian
ini dilakukan atau mengangkat konteks sejarah wayang Sasak secara umum.
Hasil temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa wayang Sasak konon
muncul pada sekitar masa abad ke delapan belas dan sembilan belas,
kemudian bentuk pertunjukan wayang Sasak menuju ke arah kontemporer
atau modern pada tahun delapan puluhan dengan diawali oleh dalang Lalu
Nasib sebagai respons untuk mempertahankan penonton seni pertunjukan
wayang Sasak.
2. Penelitian dengan judul Konsep Kesempurnaan Tokoh Wong Menak dalam
Wayang Sasak oleh Muh. Syahrul Qodri dan dipublikasikan dalam jurnal
Panggung pada tahun 2018. Penelitian Qodri berfokus pada tokoh utama
Wayang Sasak yaitu Wong Menak yang digambarkan sebagai sosok yang
memiliki kesempurnaan dalam nilai – nilai kehidupan. Metode yang
digunakan dalam penelitiannya yaitu semiotika Roland Barthes dengan
teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Hasil temuan
diperoleh gambaran bahwa Wong Menak merupakan tokoh utama yang
memiliki banyak keutamaan sehingga dalam setiap lakon cerita selalu
berjaya.
3. Penelitian dengan judul Pagelaran Wayang dan Penyebaran Informasi Publik
oleh Kanti Walujo dan dipublikasikan dalam jurnal Masyarakat dan Budaya
pada tahun 2007. Penelitian ini berfokus pada peran media tradisional
wayang dalam penyebaran informasi kepada publik. Teori komunikasi dari
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Wilbur Schramm digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini untuk
melihat pola penyebaran informasi. Hasil temuan pada penelitian ini yaitu
pertunjukan wayang sebagai media tradisional dapat digunakan untuk
penyebaran informasi, serta dapat pula dikolaborasikan dengan bentuk media
modern seperti televisi dan radio. Selain itu, disampaikan oleh Kanti Walujo
dalam kesimpulannya pembinaan pertunjukan wayang oleh Pemerintah dan
pihak terkait masih sangat dibutuhkan terutama dalam perannya untuk
penyebaran informasi.
4. Penelitian dengan judul Kontribusi Naskah Sasak bagi Pembentukan Karakter
Bangsa oleh Jamaluddin dan dipublikasikan dalam jurnal Manuskripta pada
tahun 2017. Tema yang dikaji dalam jurnal ini mengenai naskah – naskah
kuno yang ada di Lombok dari peninggalan kerajaan dan asal – usul naskah
tersebut. Selain itu, karakter – karakter naskah juga ditampilkan serta
pengaruh – pengaruh bahasa dan budaya terhadap naskah – naskah tersebut
dari luar daerah Lombok. Hasil temuan Jamaluddin yaitu pada zaman dahulu
sudah mengenal tradisi tulis baik tulisan aksara Jejawen, Arab, Bali, dan
beberapa di antaranya Bugis.
5. Penelitian dengan judul Karakteristik Media Komunikasi Inovatif Wayang
Beber Metropolitan Jakarta oleh Guntur Sukoco yang dipublikasikan dalam
jurnal Mercubuana pada tahun 2018. Tema penelitian yang dikaji dalam
penelitian tersebut mengenai kesenian wayang Beber yang hampir punah di
Indonesia yang kembali dilestarikan oleh komunitas pecinta wayang Beber di
Jakarta. Data penelitian dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan
dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan penggunaan data
sekunder. Selain itu, teori interaksi simbolik juga diaplikasikan dalam
penelitiannya untuk mengkaji inovatif dalang wayang Beber. Hasil temuan
dalam penelitian Sukoco yaitu saluran komunikasi dan sistem social inovasi
media seni pertunjukan wayang adalah saluran komunikasi interpersonal
dikarenakan adanya umpan balik (feedback).
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6. Penelitian dengan judul Pelestarian Wayang Krucil dan Kekuatan Politik
karya ilmiah yang dikerjakan oleh Dian Suluh Kusuma Dewi dan Yusuf
Adam Hilman yang dipublikasikan dalam jurnal Sosial Humaniora pada
tahun 2018. Tema yang dikaji dalam penelitian tersebut mengenai pelestarian
wayang krucil yang dilakukan pemerintah desa Tempuran. Hasil temuan
penelitian pertunjukan wayang Krucil dilakukan melalui kegiatan bersih desa.
Dalam cerita wayang krucil saat kegiatan bersih desa wayang Krucil
dijelaskan tentang sistem sosial masyarakat dan kebudayaan lokal. Selain itu,
pertunjukan wayang Krucil dipercaya dapat menolak bala atau musibah oleh
masyarakat desa.
7. Penelitian dengan judul Komodifikasi Wayang Suket Puspasari Di Kota
Malang Sebagai Upaya Pelestarian Wayang oleh Venia Ranita Sari dan
Luhung Achmad Perguna yang diterbitkan dalam jurnal Etnoreflika pada
tahun 2020. Fokus tema penelitian ini untuk mengetahui perkembangan
wayang Suket dan strategi modifikasi dan komodifikasi di tengah globalisasi
agar diketahui dan dapat dipahami oleh generasi milenial. Penelitian dalam
jurnal ini bersifat kualitatif dengan metode observasi, wawancara mendalam
dan studi dokumen – dokumen dengan hasil temuan yang didapatkan upaya
pelestarian wayang Krucil agar dipahami oleh milenial dengan cara
modifikasi wayang Suket menjadi souvenir dan melaluli media sosial.
8. Penelitian dengan judul Peran Pemuda Dalam Pelestarian Wayang Suket
Sebagai Aktualisasi Nilai Moral Pancasila oleh Mifdal Zusron Alfaqi, Mu’id
Aris Shofa dan Muhammad Mujtaba Habibi yang diterbitkan dalam jurnal
Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 2019. Kajian
dalam jurnal ini berfokus pada pelestarian wayang Suket di Gubuk Baca
Lentera Negeri (GBLN) di Desa Sukolilo, Malang yang bertujuan melihat
aktualisasi nilai moral pancasila dalam permainan wayang Suket. Metode
kualitatif digunakan untuk pengumpulan data dengan hasil temuan dalam
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proses pembuatan dan cerita wayang Suket di GBLN terdapat nilai – nilai
pancasila di dalamnya.
9. Penelitian dengan judul Wayang Kulit Sasak Di Desa Kawo Kecamatan Pujut
Lombok Tengah yang ditulis oleh Kusyoman Widiat Permana, I Gusti Made
Budiarta dan I. G. Ngh. Sura Ardana yang diterbitkan dalam jurnal
Pendidikan Seni Rupa UNDIKSHA pada tahun 2016. Tema yang dikaji
dalam penelitian ini mengenai sejarah, keberadaan dan tokoh – tokoh wayang
Sasak. Hasil temuan tim peneliti tersebut yaitu sejarah wayang Sasak
diperkirakan masuk beriringan dengan masuknya agama Islam di Lombok,
namun di sisi lain belum ada data yang pasti kapan pertama kali wayang
Sasak dipertunjukan di Lombok.
10. Penelitian dengan judul ‘Is Macho the In-thing?’ Effects of the
Representation of Masculinity in Bollywood Cinema on Youngsters yang
ditulis oleh Adrash Raj dan Manash Pratim Goswani yang diterbitkan dalam
jurnal Global Media Journal pada tahun 2020. Tema yang dikaji memang
berbeda dengan tema pada penelitian ini, namun metode pengumpulan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini relevan dalam membantu
peneliti untuk memahami snowball sampling.
11. Penelitian dengan judul Kajian Psikologis Dalang Remaja yang ditulis oleh
Yuliana Nilam Cahyaningsih dan Achmad Mujab Masykur yang diterbitkan
dalam jurnal Empati pada tahun 2015. Tema yang diangkat dalam jurnal ini
mengenai perjalanan dalang remaja yang dikaji dari sisi psikologis.
Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode
snowball sampling.
12. Penelitian dengan judul Spiritualitas Islam dalam Budaya Wayang Kulit
Masyarakat Jawa dan Sunda yang ditulis oleh Masroer yang diterbitkan
dalam jurnal Sosiologi Agama pada tahun 2015. Tema yang dikaji dalam
penelitian ini mengenai bentuk spiritualitas yang terkandung dalam dimensi
wayang kulit yang bertemu dengan estetika budaya.
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13. Penelitian dengan judul Wayang dan Seni Pertunjukan: Kajian Sejarah
Perkembangan Seni Wayang di Tanah Jawa sebagai Seni Pertunjukan dan
Dakwah yang ditulis oleh Bayu Anggoro yang diterbitkan dalam jurnal
Sejarah Peradaban Islam pada tahun 2018. Tema penelitian yang dikaji yaitu
adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada masyarakat Jawa ketika
masuknya ajaran agama Islam ke tanah Jawa.
E. Pembaruan Penelitian
Seni pertunjukan Wayang Sasak sebagai tema penelitian cenderung belum
banyak dilakukan. Namun, bukan berarti belum pernah diteliti oleh beberapa
peneliti sebelumnya dengan berbagai macam disiplin keilmuan. Sumber informasi
yang dapat dijadikan acuan atau literasi awal untuk mempelajari Wayang Sasak
juga cenderung sulit ditemukan.
Penelitian – penelitian mengenai seni pertunjukan Wayang Sasak yang telah
dilakukan sebelumnya berfokus kepada bentuk karakter –karakter wayang, musik
pengiring pertunjukan, keistimewaan tokoh Wong Menak (tokoh utama wayang
Sasak). Selain itu, terpadat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema
dengan penelitian ini yaitu penelitian mengenai upaya – upaya pelestarian seni
pertunjukan wayang, dimana banyak dari penelitian – penelitian tersebut berfokus
pada seni pertunjukan wayang di Pulau Jawa.
Berdasarkan beberapa uaraian diatas, peneliti sampai saat ini belum
menemukan penelitian yang berfokus pada tema seni pertunjukan Wayang Sasak
diamana Dalang wayang Sasak, sebagai subjek pesan yang berperan
memproduksi atau menyampaikan serta memodifikasi isi pesan cerita, tata cara
pewayangan, hingga bentuk wayang Sasak yang bertujuan untuk mengupayakan
pelestarian seni pertunjukan wayang Sasak. Dengan demikian, peneliti
berkesimpulan akan adanya perbedaan yang dimiliki dengan penelitian
sebelumnya.
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F. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir dalam penelitian ini dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai
berikut:
Seni Pertunjukan Wayang Sasak

Lokasi
Penelitian/Narasumber

Seni pertunjukan wayang Sasak/
Seni Pertunjukan Wayang Sasak
sebagai media komunikasi/ Teori
Media McLuhan

Produksi pesandalang dalam
upaya pelestarian seni
pertunjukan wayang Sasak/
Interaksionisme Simbolik

Kesimpulan dan Saran Penelitian

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir diatas merupakan gambaran mengenai alur penelitian
hingga mendapatkan hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran. Bagan kerangka
berpikir disusun dari uraian latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang
diangkat dalam penelitian ini. Seni pertunjukan wayang Sasak yang semula berfungsi
sebagai alat penyebaran ajaran Islam, kini mengalami perubahan fungsi dikarenakan
ajaran agama Islam telah dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara
Barat, khususnya di Pulau Lombok.
Peran Dalang pertunjukan wayang Sasak kini cenderung mengalami
perubahan baik dalam isi pesan, bentuk pertunjukan, dan bahasa. Dengan
menggunakan teoti interaksionisme simbolik sebagai dasar kajian penelitian ini, data
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yang di harap didapatkan nanti dapat menjelaskan atau menjawab rumusan masalah
penelitian. Pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
sumber data literasi.
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