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SARI 

Sholeh, Mohamad. 2015. “Karawitan Pakeliran Wayang Kulit Jum’at Kliwonan 

Di Pendapa Kabupaten Grobogan”. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Seni Musik. Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik. Fakultas 

Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Widodo, 

S.Sn., M.Sn dan Drs. Bagus Susetyo, M.Hum. 

Kata kunci: Karawitan, Pakeliran, Pendapa Kabupaten Grobogan 

 Pertunjukan wayang kulit jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten 

Grobogan tidak jauh berbeda dengan yang ada di daerah lain, namun 

pementasannya dikemas secara khusus. Salah satunya pada pertunjukan wayang 

lakon Ontran-ontran Wiratha oleh dalang Hardono. Dalam pementasannya 

sanggit lakon oleh dalang Hardono berbeda dengan dalang yang lain dan terdapat 

garap gending khusus pada adegan Stablo dan Bedhol Jejer. Permasalahan yang 

dikaji adalah bagaimana sanggit lakon dalang Hardono, garap gendhing stablo, 

dan garap gendhing bedhol jejer dalam pertunjukan wayang kulit jum’at 

kliwonan lakon Ontran-ontran Wiratha di Pendapa Kabupaten Grobogan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan sanggit lakon Ontran-ontran 

Wiratha; (2) Menganalisis garap gending Stablo dan Bedhol Jejer. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Objek penelitian adalah 

karawitan pendukung lakon Ontran-ontran Wiratha, sedangkan subjek penelitian 

adalah dalang dan penata gending pertunjukan wayang kulit lakon Ontran-ontran 

Wiratha di Pendapa Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data 

dilakukan melalui pengumpulan data, merangkum data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian berupa (1) Sanggit lakon Ontran-ontran Wiratha oleh 

dalang Hardono, dalam pementasannya terdiri dari beberapa adegan utama, antara 

lain adegan stablo, adegan jejer wiratha, adegan adu jago, adegan jejer hastina, 

adegan jejer wiratha, adegan kaputren, adegan jejer wiratha, dan tancep kayon; 

(2) Garap gendhing stablo dimulai dengan dodogan dalang, dilanjutkan 

instrument bonang melakukan buka gending, dilanjutkan gending berbentuk 

sampak garapan. Selanjutnya disambung dengan gending berbentuk ketawang 

garapan, dilanjutkan gending berbentuk srepeg garapan. Sesudah itu dilanjukan 

gending berbentuk sampak garapan, selanjutnya disambung dengan gending 

berbentuk gangsaran garapan, dan dilanjutkan dengan gending jejer undur-

undur; dan (3) Garap gendhing bedhol jejer dimulai dengan gending monggang, 

dilanjutkan dengan gending berbentuk lancaran garapan diberi vokal sindhen. 

Dan dilanjutkan gending berbentuk lancaran garapan. 

 Kesimpulan yang dapat diambil adalah dari sanggit lakon Ontran-ontran 

Wiratha oleh dalang Hardono, maka tercipta suatu rangkaian garap gending 

pendukung pada adegan stablo dan bedhol jejer yang bertujuan menghidupkan 

dinamika pertunjukan, untuk mendukung dalang dalam menunjukan skillnya 

dalam memainkan wayang kulit, dan untuk menarik perhatian para penonton 

menyaksikan pertunjukan wayang kulit. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertunjukan wayang kulit merupakan salah satu aset seni tradisi budaya 

bangsa yang telah mendapat pengakuan dunia sebagai karya kebudayaan yang 

mengagumkan. Pada 7 November 2003 badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

bagian kebudayaan menetapkan seni wayang sebagai salah satu warisan budaya 

dunia. Dalam sambutan seremoni penyerahan penghargaan di Paris (2004), 

Direktur Jenderal UNESCO, Koitchiro Matsuura, mengatakan bahwa wayang 

sebagai salah satu warisan budaya ini “harus dilestarikan dan menjadi tugas 

seluruh bangsa di dunia, terutama bangsa Indonesia yang memiliki produk budaya 

yang sedemikian luhur ini. Jadi, bangsa Indonesia kini memiliki tugas berat untuk 

menyelamatkan dan melestarikan produk budayanya ini” (Sudjarwo, 2013: 2). 

Ironisnya di negara tempat kelahirannya, Indonesia khususnya Jawa 

Tengah, pertunjukan wayang kulit kurang mendapat perhatian dari masyarakat 

luas khusunya generasi muda dan anak-anak. Dalam setiap pertunjukannya di 

berbagai daerah khususnya di daerah Grobogan, sebagian besar penontonnya 

berasal dari kalangan orang tua, jarang generasi muda dan anak-anak yang 

menyaksikan pergelaran wayang kulit semalam suntuk dari awal sampai akhir, 

apalagi dalang yang memperagakannya kurang terkenal. Selain itu masyarakat 

juga jarang sekali mengundang dalang dan kelompoknya untuk pentas di acara-
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acara hajatannya. Pada umunya acara-acara hajatan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat Grobogan dewasa ini, seperti upacara pernikahan, khitanan, tasakuran 

dalam rangka hari ulang tahun daerah dan lain-lain, banyak diisi oleh pertunjukan 

seni populer yang bersifat praktis, ekonomis, dan glamour misalnya orgen 

tunggal, orkes dangdut, campursari dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertunjukan wayang kulit kurang diminati oleh masyarkat, sehingga kehidupannya 

berikut para peraganya (dalang, pesindhen, dan pengrawit) ibarat hidup segan 

mati tak mau. 

Grobogan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 

memiliki potensi besar dalam hal pertunjukan wayang kulit. Di wilayah ini 

terdapat sekitar 54 kelompok atau organisasi seni wayang kulit dengan jumlah 

dalang sekitar 54, data dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disporabudpar) Kabupaten Grobogan tahun 2014. Namun tidak semua kelompok 

seni pertunjukan wayang kulit dan para dalang tersebut laku di masyarakat. 

Padahal kehidupannya sangat bergantung pada dukungan masyarakat luas melalui 

pementasan-pementasan. Oleh karena itu, untuk mencukupi kehidupan 

perekonomiannya banyak dalang, pesindhen dan pengrawit yang melakukan 

pekerjaan sambilan sebagai pengamen jalanan, penarik kereta anak-anak, petani 

dan lain-lain. Hal itu dilakukan karena profesi atau kegemarannya sebagai dalang 

pertunjukan wayang kulit kurang mendapat undangan pementasan dari 

masyarakat luas untuk menopang kehidupan ekonominya. 

Pemerintah Kabupaten Grobogan tampaknya menyadari keadaan yang 

dialami oleh para dalang dan pertunjukan wayang kulit yang ada di daerahnya. 
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Melalui Disporabudpar Kabupaten Grobogan sejak tahun 2009 setiap hari kamis 

wage malam jum’at kliwon sekitar pukul 20.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB 

diselenggarakan pertunjukan wayang kulit di Pendapa Kabupaten Grobogan 

dengan menghadirkan dalang-dalang lokal. Kebijakan ini diambil sebagai suatu 

langkah untuk melestarikan kesenian wayang kulit sebagai aset kesenian 

tradisional budaya bangsa dengan memberi kesempatan kepada dalang lokal untuk 

mengasah bakat keseniannya. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi sebuah wadah 

bagi para dalang lokal untuk berekspresi. 

Kegiatan wayangan kemis (kamis) wage malam jem’at (jum’at) kliwon ini 

selalu disiarkan langsung oleh Statiun Radio Pop FM Purwodadi, selain dari 

Statiun Radio tersebut terdapat pula Statiun Radio Pop FM Solo dan Statiun Radio 

RBA FM dari Salatiga yang ikut menyiarkan acara tersebut. Acara ini dimulai 

kurang lebih sejak 11 tahun yang lalu, awal mulanya kegiatan ini berlangsung dari 

ide pecinta-pecinta wayang kulit yang berada di daerah Grobogan, namun pada 

tahun 2007 intensitas penyelenggaraan tersebut mulai menurun. Setelah berdirinya 

Disporabudpar Grobogan pada tahun 2009 kegiatan tersebut mulai diadakan 

kembali secara rutin. Pihak Disporabudpar memberikan fasilitas-fasilitas untuk 

dalang, pesindhen, dan pengrawit pada kegiatan tersebut, berupa wayang kulit dan 

kelengkapannya, perangkat gamelan, panggung pertunjukan, sound sistem, 

konsumsi, komisi, dan kebutuhan pertunjukan lainnya.  

Penyelenggaraan wayang kulit malam jum’at kliwonan ini bisa 

berlangsung hingga sekarang berkat dukungan Pemerintah daerah Kabupaten 

Grobogan. Untuk memperlancar kegiatan ini, dibentuk panitia tetap yang 



4 

 

 

 

anggotanya terdiri dari gabungan antara orang-orang Pemerintanhan dan 

masyarakat pencinta wayang kulit di daerah setempat. Di sini dalang membawa 

kelompok karawitannya sendiri dalam setiap pertunjukannya, akan tetapi dari 

pihak Pemerintah hanya memberi kesempatan dua kali pentas secara berturut-turut 

untuk kelompok karawitan yang sama begitu pula dengan pesindhen dan 

pengrawitnya, sehingga orang-orang yang tampil lebih dari dua kali berturut-turut 

akan kelihatan. Selebihnya kesempatan diberikan kepada kelompok lain dengan 

pesindhen dan pengrawit yang berbeda. Namun tidak semua kelompok memiliki 

pesindhen dalam pementasan wayang kulit jum’at kliwonan, sehingga sering kali 

pesindhen yang sama tampil secara berturut-turut. Menurut peraturan panitia hal 

ini tidak diperbolehkan, agar pesindhen yang lain mendapat kesempatan untuk 

tampil.  

Garap karawitan pendukung pertunjukan wayang kulit jum’at kliwonan di 

Pendapa Kabupaten Grobogan pada umumnya tidak jauh berbeda dengan yang 

ada di daerah lain, namun pementasannya dikemas secara khusus. Kekhususan itu 

tampak pada bagian-bagian tertentu di dalam pementasannya, salah satunya pada 

pertunjukan wayang kulit jum’at kliwonan lakon Ontran-ontran Wiratha oleh 

dalang Ki Hardono. Dalam pementasannya sanggit lakon oleh dalang Ki Hardono 

berbeda dengan dalang-dalang yang lain dan terdapat garap gending khusus untuk 

mendukung adegan Stablo dan Bedhol Jejer. Pertunjukan wayang kulit tersebut 

menarik penulis untuk meneliti, dengan mengambil tema “Karawitan pakeliran 

wayang kulit jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka permasalahan 

pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

1.2.1 Bagaimana sanggit lakon Ontran-ontran Wiratha oleh dalang Ki Hardono 

dalam pertunjukan wayang kulit jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten 

Grobogan? 

1.2.2 Bagaimana garap gending Stablo dan Bedhol Jejer dalam pertunjukan 

wayang kulit jum’at kliwonan lakon Ontran-ontran Wiratha di Pendapa 

Kabupaten Grobogan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan petanyaan penelitian 

dimuka, maka tujuan penelitian ini adalah  

1.3.1  Mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan memaparkan sanggit 

lakon Ontran-ontran Wiratha oleh dalang Ki Hardono dalam pertunjukan 

wayang kulit jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan. 

1.3.2 Mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan memaparkan garap 

gending Stablo dan Bedhol Jejer dalam pertunjukan wayang kulit jum’at 

kliwonan lakon Ontran-ontran Wiratha di Pendapa Kabupaten Grobogan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam Penulisan “Karawitan pakeliran wayang kulit jum’at kliwonan di 

Pendapa Kabupaten Grobogan” terdapat dua manfaat yakni sebagai berikut. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Dapat digunakan sebagai sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan 

tinggi Universitas Negeri Semarang, khususnya mahasiswa pada program 

studi pendidikan seni musik untuk lebih mengenal mengenai pertunjukan 

wayang kulit jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan.  

1.4.1.2 Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 

mempunyai perhatian terhadap kebudayaan tradisional. 

1.4.1.3 Dapat digunakan untuk memperkaya informasi mengenai musik 

tradisional di Indonesia. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan 

informasi dan tambahan pengetahuan terutama bagi mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan 

Musik pada umumnya dan mahasiswa program studi pendidikan seni 

musik pada khususnya. 

1.4.2.2 Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2.3 Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dalang dalam upaya 

mengembangkan garap lakon dan garap gending pendukung dalam 

pertunjukan wayang kulit yang lebih baik. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Untuk mempermudah dalam mengetahui lingkup penelitian secara 

keseluruhan, penulisan skripsi ini dibagi atas tiga bagian, yaitu: 

1.5.1 Bagian awal skripsi yang berisi halaman judul, lembar persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, halaman motto 

dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

notasi, dan daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian isi terbagi atas lima bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang Latang Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaan Penelitian, dan Sistematika 

Skripsi. 

BAB 2: LANDASAN TEORI, Bab ini membahas mengenai uraian konsep 

atau teori yang berkaitan dengan skripsi berdasarkan sumber pustaka, 

atau sumber lainnya. 

BAB 3: METODE PENELITIAN, Bab ini membahas mengenai Pendekatan 

penelitian, Lokasi dan Sasaran Penelitian, Data dan Sumber. Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, dan Teknik 

Analisis Data. 

BAB 4: HASIL PENELITIAN, Bab ini mencakup mengenai gambaran umum 

lokasi penelitian dan substansi penelitian atau dasar rumusan masalah 

tentang garap gending pada lakon Ontran-ontran Wiratha dalam 
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pertunjukan wayang kulit jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten 

Grobogan. 

BAB 5: Penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran berdasarkan analisis 

data untuk mendukung kesempurnaan dari hasil penelitian. 

1.5.3 Bagian akhir skripi yang terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 Prio Adilaksono (2010) dalam skripsinya “Pembelajaran Seni Karawitan 

Jawa Di Sekolah Dasar Negeri Pedagangan 10 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten 

Tegal”, membahas tentang proses pembelajaran karawitan Jawa di Sekolah Dasar 

Negeri Pedagangan 10 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Hal-hal yang 

dibahas dalam skripsi itu meliputi proses pembelajaran karawitan, komponen-

komponen pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran di 

Sekolah Dasar Negeri Pedagangan 10 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. 

Dengan demikian obyek yang dibahas dalam penelitian Prio Adilaksono (2010), 

walaupun bertopik sama yaitu mengenai karawitan namun sangat berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Karawitan Pakeliran Wayang 

Kulit Jum’at Kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan. 

Testyaningsih Puji Setyanti (2011) dalam skripnya berjudul “ Pelatihan 

Karawitan Tayub Pada Kelompok Among Raos Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Blora”, membahas tentang proses pelatihan karawitan tayub dan 

faktor-faktor menghabat dan mendukung  proses pelatihan karawitan tayub di 

kelompok Among Raos. Hal-hal yang dibahas dalam skripsi itu meliputi proses 

pelatihan menggunakan metode ceramah, demontrasi dan tanya jawab. Faktor 

pendukung proses pelatihan adalah pelatih yang profesional dan adanya dua 

pelatih, faktor yang menghambat pelatihan adalah siswa yang terlambat saat
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latihan, kesehatan peserta sering terganggu, dan tranportasi sulit karena jadwal 

latihan pada malam hari. Dengan demikian obyek yang dibahas dalam penelitian 

Testyaningsih Puji Setyanti (2011), walaupun bertopik sama yaitu mengenai 

pakeliran namun sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

mengenai Karawitan Pakeliran Wayang Kulit Jum’at Kliwonan di Pendapa 

Kabupaten Grobogan. 

Ganang (2009) dalam skripsinya berjudul “Bentuk Pertunjukan Pakeliran 

Kolor Goyang di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pemalang”, 

membahas tentang bentuk pertunjukan pakeliran kelompok kolor goyang di Desa 

Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pemalang. Hal-hal yang dibahas dalam 

skripsi itu meliputi asal usul kelompok Kolor Goyang, bentuk pertunjukan Kolor 

Goyang, dan urutan penyajian pakeliran kelompok Kolor Goyang. Dengan 

demikian obyek yang dibahas dalam penelitian Ganang (2009), walaupun bertopik 

sama yaitu mengenai pakeliran namun sangat berbeda dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu mengenai Karawitan Pakeliran Wayang Kulit Jum’at 

Kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan. 

 

2.2  Karawitan 

2.2.1 Istilah Karawitan 

Istilah karawitan berasal dari bahasa Jawa rawit berarti rumit, berbelit-beli, 

tetapi rawit juga berarti halus, cantik, berliku-liku dan enak (Prawiroatmojo, 

1985: 134). Begitu pula kata ngrawit yang artinya suatu karya seni yang memiliki 

sifat-sifat yang halus, rumit, dan indah (Soeroso, 1993: 1). Sedangkan Sumarsam 
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(2002: 24) menyatakan bahwa seni karawitan adalah musik Nusantara yang 

berlaras non diatonis (sléndro dan pélog) yang garapan-garapannya sudah 

menggunakan sistem notasi, ritme, warna suara, memiliki fungsi, sifat pathét dan 

aturan garap dalam bentuk instrumentalia, vokal dan campuran, enak didengar 

baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.  

Karawitan menunjuk pada jenis musik yang mengandung unsur-unsur 

gamelan, seperti instrumen bentuk pencon dan bilah dari bahan logam dengan 

tangga nada sléndro pélog atau nuansa sléndro pélog atau di luarnya (Ganang, 

2009: 15). Beberapa jenis musik Nusantara yang tergolong karawitan antara lain 

Gamelan Pakurmatan (Kodok Ngorek, Monggang, Sekaten). Gamelan Ageng gaya 

Solo dan gaya Yogyakarta (Gamelan Gadan, Gamelan Cokekan, Gamelan 

Siteran). Kemudian dari daerah Jawa bagian tengah ada Gemelan Degung, 

Tembang Sunda Tianjuran. Dari Jawa Barat ada Gang Renteng, Gamelan Ajeng, 

Gamelan Sléndro Pélog Sunda. Dari Jawa Timur ada Gandrung Banyuwangi, 

Angklung Caruk Banyuwangi dan lain-lain. 

 

2.2.2 Istilah Gamelan 

Istilah gamelan berasal dari kata gamel (bahasa Jawa) yang berarti dipukul 

dan ditabuh. Istilah gamelan digunakan untuk menunjuk seperangkat alat musik 

perkusi yang mayoritas dimainkan dengan cara dipukul. Walaupun demikian 

dalam perangkat gamelan juga terdapat alat musik yang dipetik seperti Siter dan 

Clempung, digesek seperti Rebab, dan ditiup seperti Suling.  
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Menurut Bastomi (1992: 113) gamelan adalah alat musik Jawa yang 

bagian-bagiannya berupa alat perkusi yang dibuat dari perunggu atau “gangsa”. 

Kata gangsa merupakan gabungan suku kata terakir dari kata tembaga dan rejasa 

(timah), yaitu jenis-jenis logam yang digunakan sebagai bahan campuran 

perunggu untuk membuat pencon dan bilah-bilah gamelan. Tembaga diambil suku 

kata terakir ga dan rejasa diambil suku kata terakir sa, kedua suku kata tersebut 

digabung maka akan menjadi gasa. Dalam pengucapan keseharian, kata gasa 

kemudian menjadi gangsa. Gangsa juga menyebut jumlah campuran tembaga dan 

rejasa dengan perbandingan 10 (sedasa) : 3 (tiga) untuk membuat bahan 

campuran perunggu yang terbaik.  

Soeroso (1993: 12-14) mengungkapkan bahwa seperangkat gamelan terdiri 

atas beberapa macam instrument yang setiap jenis satuannya disebut ricikan. 

Ditinjau dari bentuk, bahan dan cara memainkannya dapat digolongkan menjadi 

jenis ricikan : bentuk tebokan, bentuk bilah, bentuk pencon, bentuk kawatan dan 

bentuk pipa. Bentuk tebokan adalah ricikan gamelan yang menggunakan kulit 

atau selaput tipis yang direnggangkan sebagai sumber bunyi, yaitu kendhang. 

Bentuk bilah adalah ricikan gamelan yang berbentuk bilah yaitu: Saron Demung, 

Saron Peking, Gender Panembug (slenthem), Gender Berung, Gender Penerus 

dan Gambang. Bentuk pencon adalah ricikan gamelan yang berbentuk pencon 

yaitu: Bonang Panembung, Bonang Barung, Bonang Penerus, Kethuk, Kempyang, 

Kenong, Kempul dan Gong. Bentuk kawatan adalah ricikan gamelan dengan 

kawat yang ditegangkan sebagai sumber bunyinya yaitu: Rebab dan Silter. Bentuk 

pipa adalah ricikan gamelan yang berbentuk seperti pipa dibuat dari bambu yaitu 
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Suling. Saluran udara yang berada di dalam ricikan suling itu sebagai sumber 

bunyinya. Ada dua buah suling, satu untuk laras sléndro berlubang empat dan satu 

lagi untuk laras pélog berlubang enam. 

Berkaitan dengan macam instrumen gamelan, Widodo (1996: 1) 

mengemukakan, pada dasarnya gamelan menurut bentuk dan wujudnya dibagi 

menjadi tiga yaitu: bilah, pencon dan bentuk lain. Bilah, disebut demikian karena 

bentuk dan wujudnya seperti bilah, alat musik gamelan yang termasuk dalam 

ricikan  bilah antara lain Gender Barung, Gender Penerus, Slenthem, Demung, 

Saron Barung, Saron Penerus dan Gambang. Pencon, bentuk dan wujudnya 

seperti pencon atau pencu. Alat musik gamelan yang termasuk ricikan pencon 

antara lain: Bonang Panembung, Bonang Barung, Bonang Penerus, Kethuk, 

Kempyang, Kenong, Kempul dan Gong. Bentuk lain, artinya alat musik gamelan 

selain berbentuk bilah dan pencon antara lain: Siter, Rebab, Kendhang dan Suling. 

 

2.2.3 Unsur-Unsur Karawitan 

Karawitan sudah dikenal sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, 

dan masih eksis sampai sekarang. Karawitan khususnya dipakai untuk mengacu 

pada musik gamelan yang bersistem nada pentatonis. Karawitan sendiri memiliki 

beberapa unsur dasar sebagai berikut. 

2.2.3.1 Laras 

Perangkat gamelan yang digunakan dalam seni karawitan Jawa memiliki 2 

laras yaitu laras sléndro dan pélog. Laras Sléndro adalah sistem urutan nada-nada 

yang terdiri dari lima nada dalam satu oktaf (gembyang) dengan pola jarak yang 

http://yokimirantiyo.blogspot.com/2012/08/ragam-alat-musik-daerah.html
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hampir sama rata. Sedangkan laras (nada-nada) yang digunakan dalam laras 

sléndro adalah (1) penunggul, atau sering juga disebut barang, diberi simbol 1 

(angka arab satu), dan dibaca siji atau ji; (2) gulu, atau jangga (krama Jawa), 

diberi simbol 2 (angka arab dua), dibaca loro atau disingkat ro; (3) dhadha, atau 

jaja atau tengah, diberi simbol 3 (angka arab tiga), dan dibaca telu atau dibaca 

singkat lu; (4) lima, diberi simbol 5 (angka arab lima ), dibaca lima , atau  dibaca 

singkat ma; (5) nem, diberi simbol 6 (angka arab enam), dibaca nem. Selain lima 

nada pokok tersebut juga sering disebut beberapa nama laras atau nada, seperti:  

Barang, yaitu nada gembyangan dari penungggul, diberi simbol 1’ (angka arab 

satu dengan titik diatas angka), dibaca ji atau siji dan Manis, yaitu nada 

gembyangan gulu, diberi simbol angka 2’ ( angka arab dua dengan titik diatas). 

Manis hanya digunakan untuk laras kenong dan kempul. 

Laras Pélog adalah sistem urutan nada-nada yang terdiri dari lima nada 

(atau tujuh) nada dalam satu oktaf (gembyang) dengan menggunakan satu pola 

jarak nada yang tidak sama rata, yaitu tiga (atau lima) jarak dekat dan dua jauh. 

Dalam penyajian, memang sering terdapat beberapa gending yang disajikan dalam 

laras pélog dengan menggunakan lima nada saja, terutama dalam kasus penyajian 

gending pélog sebagai hasil alih laras sléndro, yaitu gending yang biasanya atau 

“aslinya” disajikan dalam laras sléndro, kemudian disajikan dalam dalam laras 

pélog. 

2.2.3.2 Irama 

Satu lagi unsur musikal terpenting lainnya dalam karawitan Jawa di 

samping laras adalah irama atau wirama (Supanggah, 2002: 123). Seperti juga 
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kata karawitan, irama mempunyai arti yang luas. Irama adalah pelebaran dan 

penyempitan gatra (Martopangrawit, 1969: 2). Irama dapat diartikan pula sebagai 

tingkatan pengisian di dalam gatra, mulai dengan gatra berisi 4 titik yang berarti 

satu slag balungan dapat diisi dengan 16 titik, demikian juga sebaliknya. Berikut 

yang dimaksud dengan irama di dalam arti yang khusus (dalam gending). 

Skema irama 

Irama Lancar 
Balungan   6 3 6 5 
Saron penerus   6 3 6 5 
Satu sabetan balungan mendapatkan satu sabetan saron penerus atau 

diberi tanda 1/1 

 

Irama Tanggung 
Balungan     6     3     6     5 
Saron penerus  !  6  5  3  5  6  3  5 

Satu sabetan balungan mendapatkan dua sabetan saron penerus atau diberi 

tanda dengan tanda 1 / 2 

 

Irama Dadi 
Balungan      6       3       6       5 
Saron penerus  ! ! 6 6 5 5 3 3 5 5 6 6 3 3 5 

Satu sabetan balungan mendapatkan empat sabetan saron penerus atau 

diberi tanda dengan 1 / 4 atau seterusnya. Irama Wiled dengan tanda 1 / 8 

dan Irama Rangkep dengan tanda 1 / 16. 

 

Setelah kita periksa skema di atas, perbedaan lebar dan sempitnya jarak 

balungan yang satu dengan yang lain, tergantung dari titik-titik yang mengisinya. 

Titik-titik itu akan diisi oleh permainan instrumen yang bertugas di bagian lagu 

sebagai misal, cengkok dari permainan gender, bonang dan lain sebagainya. 

Permainan cengkok-cengkok daripada ricikan tersebut yang slag nya tepat pada 

titik-titik pengisi adalah permainan saron penerus. Oleh sebab itu saron penerus 

kini digunakan sebagai pedoman penggolongan irama (Martopangrawit, 1969: 3). 

Sekarang kita perlu meninjau tempo dari slag saron penerus, walaupun 

tentu saja hal ini tidak dapat kita ukur secara ilmu pasti karena tempo di dalam 
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seni karawitan itu tergantung kepada ”pamurba irama” dimana tiap-tiap pemain 

kendhang mempunyai kodrat temponya masing-masing juga tergantung kepada 

kebutuhannya, misalnya sebagai iringan wayang kulit harus lebih cepat daripada 

klenéngan bebas dan sebagainya. 

Cepat lambatnya tempo di dalam karawitan disebut laya (jadi bukan 

irama). Di sini telah sedikit kita ungkap perbedaan laya dan irama. Tetapi di 

dalam percakapan sehari-hari istilah laya tidak pernah terdengar, segala 

sesuatunya dikatakan irama. Walaupun demikian bagi para pengrawit otomatis 

tahu apa maksudnya kata irama dalam bahasa sehari-hari itu, apakah termasuk 

laya ataukah irama. Dalam hal ini tergantung pada pokok soal pembicaraan, 

misalnya: “iramane kelambanen” (iramanya terlalu lambat). Kata irama yang 

dimaksud dalam kalimat tersebut adalah “laya”, tetapi jika “mengko iramane 

lancar wae” (nanti menggunakan irama lancar saja) kata irama di sini yang 

dimaksud adalah arti irama yang sesungguhnya bukan laya. 

2.2.3.3 Gending 

Menurut Sumarsam (2002: 71) gending dalam pengertian yang luas berarti 

komposisi karawitan, dalam pengertian yang sempit gending berarti komposisi 

karawitan yang selalu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama disebut “merong” 

yang bersuasana khidmat, tenang, dan agung atau regu. Bagian kedua disebut 

“inggah” yang mencerminkan suasana bergairah atau pranes. Sedangkan menurut 

Martopangrawit (1969: 7) yang disebut gending adalah lagu yang disusun dan 

diatur menuju kearah suatu bentuk.  
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Pengertian bentuk gending dalam karawitan Jawa antara lain (1) gending 

alit, terdiri atas sampak, serpeg, gangsaran, lancaran, ayak-ayak, kemuda, 

ketawang, ladrang dan jineman; (2) gending sedang, yang merupakan bentuk 

gending sedang adalah ketawang gendhing; (3) gending ageng,  terdiri atas 

gendhing kethuk 2 kerep, gending kethuk 2 arang, gending kethuk 4 kerep, 

gending kethuk 4 arang dan gending kethuk 8 kerep. Masing-masing bentuk 

gending memiliki ciri jumlah sabetan balungan dalam setiap kalimat lagu gongan 

dan tata letak pola tabuhan ricikan kelompok struktural seperti kethuk, kempyang, 

kempul, kenong, gong dan kendhang. Pola-pola dasar bentuk gending sebagai 

berikut. 

Pola dasar bentuk gending lancaran 
. . . n.   . p. . n.   . p. . n.   . p. . gn. 
=    =      =    =      =    =      =    = 
Pola dasar bentuk gending ketawang 
. . . .   . . . n.   . . . p.   . . . gn. 
=  =  -      -  =  -      -  =  -      -  =  - 
Pola dasar bentuk gending ladrang 
. . . .   . . . n.   . . . p.   . . . n. 
-  =  -      -  =  -      -  =  -      -  =  - 
. . . p.   . . . n.   . . . p.   . . . gn. 
-  =  -      -  =  -      -  =  -      -  =  - 

 

Pola dasar bentuk gending gangsaran 

. n. p. n.   p. n. p. gn. 

Pola dasar bentuk gending sampak 

n. n. n. n.   n. n. n. n.   n. n. n. n.   n. n. n. n. 
-  =  -      -  =  -      -  =  -      =  p  =  p 
n. n. n. n.   n. n. n. g. 
=  p  =  p    =  p  = 

Pola dasar bentuk gending ayak-ayakan 

. . . n.   . . . n.   . . . n.   . . . n. 
-  =  -      -  =  -      -  =  -      -  =  - 
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Pola dasar bentuk gending kumudha 

. . . n.   . . . g. 
=    =      =    = 

Pola dasar bentuk gending srepeg 

. n. . n.   . n. . g. 
=    =  p    =    = 

Pola dasar bentuk gending kethuk 2 kerep 

. . . .   . . . .   . . . .   . . . n. 
      =                    = 

 

Pola dasar bentuk gending kethuk 2 arang 

. . . .   . . . .   . . . .   . . . . 
                =                    

. . . .   . . . .   . . . .   . . . n. 
                = 

Pola dasar bentuk gending kethuk 4 kerep 

. . . .   . . . .   . . . .   . . . . 
      =                    = 
. . . .   . . . .   . . . .   . . . n. 
      =                    = 

Pola dasar bentuk gending kethuk 4 arang 

. . . .   . . . .   . . . .   . . . . 
                = 
. . . .   . . . .   . . . .   . . . n. 
                = 

Pola dasar bentuk gending kethuk 8 kerep 

. . . .   . . . .   . . . .   . . . . 
      =                    = 

. . . .   . . . .   . . . .   . . . n. 
      =                    = 

Keterangan : 

 . : Thutukan 

-  : Ricikan kempyang 

+ : Ricikan kethuk 

n : Ricikan kenong 
p : Ricikan kempul 
g. : Ricikan gong 
 
 

2.2.3.4 Pathét 
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Konsep pathét digunakan dalam seni pedalangan dan karawitan. Dalam 

dunia seni pedalangan konsep tersebut dikaitkan dengan pembagian wilayah 

waktu suatu pertunjukan wayang kulit, sedangkan dalam dunia karawitan Jawa 

merupakan konsep musikal yang dimaknai oleh para ahli secara beragam seperti; 

(1) pathét sebagai teori nada gong; (2) pathét merupakan pengembangan tema 

(theme) melodi; (3) pathét sebagai kombinasi nada dan posisi; (4) pathét 

merupakan konsep yang mengatur tentang tugas dan fungsi nada; (5) pathét 

berhubungan dengan garap dan (6) pathét merupakan atmosfer rasa séléh. 

Hastanto (2009: 220) menyebutkan bahwa pathét merupakan suasana rasa 

séléh. Rasa séléh adalah rasa musikal di mana sebuah nada dirasa sangat enak atau 

tepat untuk berhenti pada sebuah kalimat lagu gending yang analognya seperti 

sebuah titik dalam sebuah kalimat. Rasa pathét tidak terdapat dalam gending atau 

notasi gending, tetapi berada di dalam sanubari yang dibentuk oleh biang pathét. 

Pembentukan rasa séléh pada gending dibangun oleh kombinasi frasa naik dan 

frasa turun serta frasa gantungan dalam laras sléndro dan pola penggunaan nada 

ageng, tengah, dan alit dalam laras pélog. 

Rasa séléh pathét telah terbangun oleh kombinasi nada-nada tertentu sejak 

awal sajian gending. Nada-nada pembangun rasa pathét tersebut disebut biyang 

atau biyung atau babon yang berarti induk atau bibit, biang, atau asal muasal 

pathét, yaitu melodi pendek yang dapat membuat jiwa seseorang (penyaji, 

pengrawit, dan pendengar) terikat oleh pathét. Biang-biang pathét tersebut terdiri 

atas thinthingan, senggrengan, grambyangan, dan  pathétan. Dari keempatnya, 
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pathétan merupakan biang pathét yang paling sempurna untuk membangun rasa 

pathét.  

 

2.2.3.5 Fungsi Pementasan Karawitan 

 Menurut (Supanggah, 2007: 250) terdapat tiga golongan fungsi karawitan, 

yaitu (1) Fungsi sosial, yaitu penyajian suatu gending ketika karawitan digunakan 

untuk melayani berbagai kepentingan masyarakat, mulai dari yang sifatnya ritual 

religius, upacara kenegaraan, kemasyarakatan, keluarga maupun perorangan; (2) 

Fungsi klénengan, yaitu penyajian karawitan sebagai konser mandiri yang 

artinnya karawitan tidak mendukung pertunjukan kesenian yang lain; dan (3) 

Fungsi layanan seni, yaitu penyajian karawitan untuk mendukung atau melayani 

kebutuhan presentasi (bidang atau cabang) kesenian lain, seperti pertunjukan 

wayang kulit dan tari dalam konteks upacara maupun konteks pertunjukan murni. 

Karawitan sebagai pendukung suatu pertunjukan wayang kulit sering 

disebut sebagai karawitan pakeliran. Pertunjukan wayang memang berkembang 

sangat pesat baik dilihat dari kuantitas dan ragam pertunjukannya. Pertunjukan 

wayang sudah merupakan sebuah pertunjukan yang mengedepankan sisi hiburan 

daripada sisi ritual. Karawitan sebagai pendukung pertunjukan tari, karawitan 

sebagai pemberi suasana tari untuk menghadirkan suasana-suasana tertentu sesuai 

dengan garapan tarinya. Karawitan sebagai pengantar tari, hanya untuk 

menunjang pada bagian-bagian tertentu dari keseluruhan sajian tari, bisa hanya 

berupa pengantar sebelum tari disajikan, dan bisa hanya bagian depan atau tengah 

dari keseluruhan sajian tari. 
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2.3  Garap Karawitan 

Menururt Supanggah (2007:1) garap dalam dunia karawitan merupakan 

rangkaian kerja kreatif dari (seseorang atau sekelompok) pengrawit dalam 

menyajikan sebuah gending atau komposisi karawitan untuk dapat menghasilkan 

wujud (bunyi), dengan kualitas atau hasil tertentu sesuai dengan maksud, 

keperluan atau tujuan dari suatu karya atau penyajian karawitan. Terdapat 

beberapa unsur-unsur garap dalam karawitan Jawa antara lain: materi garap, 

penggarap, sarana garap, prabot garap, penentu garap, dan pertimbangan garap. 

Proses garap yang pertama adalah materi garap juga bisa disebut sebagai 

bahan garap, ajang garap maupun lahan garap. Bahan garap merupakan 

balungan gending (kerangka) yang menghasilkan karakter musikal. Balungan 

gending merupakan, kerangka yang ada dimasing-masing benak para pengrawit, 

kemudian kerangka-kerangka tersebut dituangkan dalam pola permainan gamelan 

yang akhirnya membentuk apa yang dinamakan gending. Balungan gending oleh 

digolongkan menjadi beberapa jenis, yang semuanya terikat dalam konsep gatra, 

dimana hal tersebut menunjukan bahwa gatra merupakan awal tersusunnya 

sebuah gending. Gending inilah kemudian di analisa berdasarkan bentuk, ukuran, 

fungsi, laras dan atau pathét, serta rasa musikalnya. 

 Proses garap yang kedua yaitu penggarap, dalam konteks ini merupakan 

unsur terpenting dalam proses garap. Selain dari faktor pendidikan hal yang 

cukup penting dari penggarap kaitannya dengan pembentukan karakter garapnya 

adalah lingkungan. Lingkungan bagi penggarap memiliki peranan yang cukup 
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penting dalam menentukan karakter garap, karena penulis beranggapan bahwa 

lingkungan merupakan peristiwa sosial yang saling berinteraksi, membentuk, 

mengkonstruk pola pikir seniman sesuai dengan kehendak dan kemauan atas 

fenomena sekitarnya. 

 Proses garap yang ketiga yaitu sarana garap, yang dimaksud dengan 

sarana garap adalah alat (fisik) yang digunakan oleh para pengrawit, termasuk 

vokalis, sebagai media untuk menyampaikan gagasan, ide musikal atau 

mengekspresikan diri dan atau perasaan dan atau pesan mereka secara musikal 

kepada pendengar atau kepada siapapun, termasuk kepada diri atau lingkungan 

sendiri. Dalam karawitan alat atau media atau sarana garap itu adalah ricikan 

gamelan. 

 Proses garap yang keempat yaitu prabot garap, yang dimaksud dengan 

prabot garap adalah perangkat lunak atau sesuatu yang bersifat imajiner yang ada 

dalam benak seniman pengrawit, baik itu berbentuk gagasan yang terbentuk oleh 

tradisi atau kebiasaan para pengrawit. Supanggah (2007: 200) menyebutkan 

prabot garap dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu teknik dan pola. 

Teknik adalah hal yang berurusan dengan bagaimana cara seorang atau beberapa 

pengrawit menimbulkan bunyi atau memainkan ricikannya atau melantunkan 

tembangnya. Pola adalah istilah generik untuk menyebut satuan tabuhan ricikan 

dengan ukuran panjang tertentu dan yang telah memiliki kesan atau karakter 

tertentu. Pola tabuhan oleh kalangan musikolog sering disebut dengan formula 

atau pattern.  
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 Proses garap yang kelima yaitu penentu garap, para pengrawit diberi 

kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan garap, namun secara tradisi 

bagi mereka ada rambu-rambu yang sampai saat ini dan sampai kadar tertentu 

masih dilakukan dan dipatuhi oleh para pengrawit. Rambu-rambu inilah yang 

secara tradisi telah besar ambilnya dalam menentukan garap karawitan. Rambu-

rambu yang menentukan garap karawitan adalah fungsi atau guna, yaitu untuk 

apa atau dalam rangka apa, suatu gending disajikan atau dimainkan. 

 Proses garap yang keenam yaitu pertimbangan garap, Supanggah (2007: 

292) mengemukan pertimbangan garap ada tiga, yaitu internal, eksternal, dan 

tujuan.  Internal adalah kondisi fisik atau kejiwaan pengrawit saat melakukan 

proses garap, menabuh ricikan gamelan atau melantunkan tembang. Eksternal 

adalah pendengar atau penonton. Sambutan, keakraban, kehangatan penonton, 

kondisi tempat berikut kelengkapan sarana dan prasarana pementasan, 

pangrengkuh (sikap atau cara penerimaan penyelenggara pementasan) merupakan 

hal-hal penting yang berpengaruh terhadap pengrawit dalam melakukan garap. 

Tujuan, beberapa tujuan pengrawit melakukan proses garap yaitu, untuk 

mengabdi pada Yang Maha Kuasa, pada raja, persembahan, politik, sosial, 

hiburan maupun tujuan ideal sebagai seniman yang ingin mengekpresikan diri 

atau isi hatinya kepada pendengar. 

  

2.4 Pakeliran (Pertunjukan Wayang Kulit) 

Menurut Walujo (2000: 1) nenek moyang bangsa Indonesia, beberapa 

puluh tahun sebelum masehi telah mengenal wayang, yaitu suatu bentuk 
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pementasan sebagai sarana yang bersifat ritual dengan menggunakan bayangan 

(wayang) dalam membawakan acara-acaranya. Sedang bangsa Hindu menemukan 

wayang sebagai suatu wadah untuk membawakan cerita Mahabarata atau 

Ramayana dalam menyebarluaskan ajaran agamanya. Kemudian terjadilah 

perpaduan yang amat serasi antara kedua kebudayaan yang berasal dari Hindu dan 

yang asli dari Indonesia, sehingga sampai dewasa ini wayang dengan cerita dari 

Hindu itu (Mahabarata dan Ramayana) sanggup menyesuaikan diri dengan 

perkembangan sejarah bangsa Indonesia.  

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti “bayangan”. Jika ditinjau dari arti 

filsafatnya “wayang” dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan 

pencerminan dari sifat-sifat yang ada di dalam jiwa manusia, seperti 

angkaramurka, kebajikan, serakah dan lain-lain. Sebagai alat untuk 

memperagakan suatu cerita wayang, dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu 

oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggana 

sebagai vokalisnya.  

Dalang kadang juga mempunyai seorang pembantu khusus untuk dirinya, 

yang bertugas untuk mengatur wayang sebelum permainan dimulai dan 

mempersiapkan jenis tokoh wayang yang akan dibutuhkan oleh dalang dalam 

menyajikan cerita. Dalam kurun waktu yang cukup lama pertunjukan wayang 

kemudian terus berkembang setahap demi setahap namun tetap mempertahankan 

fungsi intinya, yaitu sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan sistim 

kepercayaan dan pendidikan. Alat penerangan yang dipakai dalam pertunjukan 

wayang kulit dari dahulu sampai sekarang telah banyak mengalami perubahan 
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sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam bentuk aslinya alat penerangan 

yang dipakai pada pertunjukan wayang kulit adalah blencong, kemudian 

berkembang menjadi lampu minyak tanah (keceran), petromak, dan sekarang 

banyak yang menggunakan lampu listrik. 

 

2.4.1 Unsur-Unsur Pakeliran 

Pertunjukan wayang kulit di dalamnya terdapat beberapa unsur-unsur 

pokok sebagai berikut. 

(1) Unsur sarana ungkap 

Unsur sarana ungkap terdiri atas boneka wayang kulit, panggung atau 

kelir, debog, blencong, kothak, cempala, kepyak atau keprak dan gamelan.  

Boneka wayang kulit dibuat dari bahan kulit kerbau yang sudah diproses menjadi 

kulit lembaran, perbuah wayang membutuhkan sekitar ukuran 50 x 30 cm kulit 

lembaran yang kemudian dipahat dengan peralatan yang digunakan adalah besi 

berujung runcing berbahan dari baja yang berkualitas baik.  

 Panggung adalah bagian kelir atau layar di depan yang memiliki lebar 

sekitar 160 cm, tepat di hadapan dalang yang menghadap kelir. Di atas panggung 

itulah dipentaskan wayang semalam suntuk. Bagian dari kelir terpasang berjajar 

wayang yang tidak dimainkan istilah tekniknya wayang-wayang itu disamping. 

Kelir dibuat dari kain katun yang berwarna putih, dengan ukuran lebar kira-kira 

150 cm dan panjangnya 5 meter atau lebih. Tepi sekeliling kelir itu dibuat dari 

kain berwarna merah, biru atau hitam, pada umumnya sekarang berwarna merah. 

Lebar bagian bawah antara 8 sampai 10 cm tidak kurang atau lebih, mengingat 
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fungsinya sebagai palemahan yang berarti tanah atau tempat berpijak, pinggiran 

bagian atas dinamakan pelangitan yang menunjukkan langit atau angkasa, dengan 

lebar yang dapat lebih, demikian juga bagian kiri dan kanan yang fungsinya 

sebagai hiasan. 

Debog adalah batang pohon pisang yang digunakan untuk pertunjukan 

wayang kulit biasanya digunakan tiga buah batang pisang atau lebih yang 

panjang, yang dalam bahasa Jawa dinamakan debog atau gedebog, dari jenis 

pohon pisang yang padat batangnya.  Blencong adalah lampu minyak kelapa yang 

digunakan dalam pertunjukan wayang kulit. Lampu ini terbuat dari logam yang 

bentuknya menyerupai burung dengan sayap-sayap mengepak dan ekornya 

terangkat. Meskipun blencong memancarkan sinar yang lebih menghidupkan 

pertunjukan dibanding lampu-lampu lainnya, tetapi akan merepotkan dalang 

(karena sewaktu-waktu dapat padam ditiup angin). Maka pada waktu ini banyak 

meggunakan lampu listrik. 

 Kothak adalah peti tempat wayang yang terbuat dari kayu, dengan ukuran 

biasanya 150 cm, lebar 75 cm, dan tingginya 55 cm, sedangkan tebal papan kayu 

yang digunakan untuk kothak itu kira-kira 2 cm. Cempala adalah alat pukul 

dalang berbentuk silindris dan dibuat kayu keras, terdiri atas dua buah, yaitu 

cempala besar dan cempala kecil. Cempala besar dipegang tangan kiri dalang dan 

diketukan pada sisi tepi kothak (sebalah kiri dalang), sedangkan cempala kecil 

dijepit oleh empu jari kaki kanan dalang dan dapat diketukan pada tepi luar 

kothak. 
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Kepyak merupakan alat yang disebut keprek (Yogyakarta) atau kecrek 

(Banyumas) itu bentuk dan bahan-bahan pembuatannya dapat berbeda-beda, 

meskipun fungsinya sama, yaitu mirip fungsi cempala. Dalam pedalangan gaya 

Surakarta, yang paling tersebar luas biasanya besi atau perunggu, dengan ukuran 

kira-kira 10X15 cm dan tebal sekitar 1 mm, biasanya berjumlah tiga lembar. 

Lembar landasannya yang menempel pada tepi kothak pada waktu kepyak itu 

digantungkan terbuat dari besi, sedang lembar lainnya terbuat dari perunggu atau 

juga terbuat dari besi baja. Ada juga yang menggunakan sekeping lembaran kayu 

sebagai alas dan lainnya terdiri dari selembaran baja, itulah keprak gaya 

Yogyakarta. 

Gamalen adalah alat musik instrumen pukul yang terbuat dari perunggu 

yang berkualitas baik atau juga dapat dari besi, kuningan, dan monel. Berbagai 

jenis gamelan yang ada pada waktu ini biasa digunakan untuk mengiringi 

pagelaran wayang kulit adalah kendhang (sabet, ciblon dan ketipung), rebab, 

gender (barung dan penerus), demung, gambang, suling, silter, kempyang atau 

kenong, kethuk, kemul, saron, peking, bonang (barung dan penerus), gong dan 

slenthem.  

(2) Unsur penyaji 

Unsur-unsur penyaji dalam pertunjukan wayang kulit terdiri atas dalang, 

niyaga atau wiyaga dan peshinden (penyanyi wanita). Dalang adalah seniman 

utama dalam pertunjukan wayang. Dalang wayang kulit harus bersila semalam 

suntuk, melaksanakan pertunjukan tersebut, dan juga memimpin seniman-seniman 

lain yang duduk di belakangnya dengan aba-aba tersamar, berupa wangsalan atau 
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pertunjukan sastra yang diselipkan dalam carios atau narasinya, berupa gerak-

gerik wayang, berupa nyanyian, (berupa dhondhongan dan kepyakan) atau bunyi-

bunyian lainnya. 

Niyaga atau wiyaga adalah sebutan untuk penabuh gamelan. Untuk 

mengiringi pertunjukan wayang kulit, jumlah niyaga itu sedikitnya sepuluh orang 

untuk memainkan sedikitnya lima belas peralatan gamelan. Jadi harus ada yang 

mampu merangkap memainkan beberapa peralatan gamelan, jika niyaga kurang 

dari lima belas. Pesindhen adalah seorang wanita yang pekerjaannya 

menyanyikan lagu sindhenan, sering disebut juga sebagai waranggana atau 

swarawati. 

(3) Unsur lakon 

Unsur yang tak kalah penting dibanding dengan unsur sarana ungkap dan 

unsur penyaji adalah unsur lakon. Pengertian lakon dalam dunia pedalangan dapat 

diartikan sebuah cerita yang akan disajikan dalam suatu pertunjukan. Lakon itu 

dapat merujuk pada suatu judul cerita yang dipentaskan, misalnya Gatotkaca 

Lahir, Wisanggeni Lahir, Krena Dhuta, Brubuh Ngalengla, dan lain sebagainya 

(Ganang, 2009: 32). Dalam menentukan lakon yang akan disajikan, seorang 

dalang tidak bisa begitu saja memilih sesuai dengan kehendaknya, tetapi dibatasi 

oleh beberapa faktor, yaitu: jenis wayang yang dipergunakan sebagai alat 

peragaan, kepercayaan masyarakat sekitar, dan keperluan diadakannya 

pertunjukan tersebut. Jenis wayang akan mempengaruhi lakon yang bisa disajikan 

lewat wayang-wayang tersebut. Seperangkat wayang kulit misalnya hanya dapat 

dipakai untuk memainkan cerita-cerita dari Mahabarata atau Ramayana. 
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Sanggit lakon menurut Walujo (2000: 25) sanggit berasal dari kata 

“anggit” yang mengandung pengertian karangan, gubahan atau rekaan dan 

mendapat awalan “sa” di depan yang berarti berkaitan. Bagi sebagian masyarakat 

Jawa, ada yang mengartikan kata sanggit merupakan merupakan kepanjangan dari 

geSANGe angGIT yang mengandung pengertian daya kerativitas atau hasil dari 

olah pikir seorang dalang. Jadi sanggit lakon merupakan suatu kreativitas dalang 

dalam membuat suatu cerita atas dasar dari cerita yang sudah ada. 

 

2.4.2 Struktur Adegan 

 Menurut Suparno (2007: 107) struktur adegan pakem dalam pertunjukan 

wayang kulit gaya Surakarta terbagi dalam empat bagian, meliputi bagian 

Petalon/talu, bagian Pathét Nem, bagian Pathét Sanga, dan bagian Pathét 

Mayura, yang secara keseluruhan akan diuraikan sebagai berikut. 

 

2.4.2.1 Petalon/talu 

 Petalon merupakan bagian sebelum suatu pertunjukan wayang kulit 

dimulai, bagian mana disajikan salah satu rangkaian gending yang merupakan 

kesatuan untuk  memberikan suasana tertentu sebelum pertunjukan dimulai dan 

untuk menyambut kedatangan para tamu. Bagian ini biasanya memerlukan waktu 

kurang lebih 30 menit biasanya dimulai pukul 20.30 sampai dengan 21.00, yang 

terdiri atas delapan gending meliputi Cucurbawuk, Lambangsari, Pareanom, 

Genes, Pujangganom, Montromadura, Kembanggayam, dan Giwanggonjing 

dengan rangkaian masing-masing. 
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2.4.2.2 Bagian Pathét Nem 

 Bagian Pathét Nem meliputi Jejer (adegan pertama), adegan Kedhatonan, 

adegan Paseban Jawi, adegan Nem Pindho, dan adegan Perang Gagal. Pada 

bagian ini biasanya dimulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 00.00. Dalam 

bagian ini belum ada adegan-adegan klimak dan konflik. Adegan perang yang ada 

dalam bagian ini bukanlah perang sesungguhnya, karena belum ada korban dalam 

perang itu. 

(1) Jejer 

 Jejer merupakan adegan pertama dalam pakeliran. Menurut tradisi gaya 

Surakarta, terdapat tiga jenis Jejer sesuai dengan tokoh utama dalam Jejer dan 

memiliki tiga unit gending yang digunakan untuk Jejer itu. Ketiga jenis Jejer 

beserta gendingnya adalah Jejer Kayangan dengan tokoh Batara beserta para 

dewa, gending yang biasa digunakan adalah Kawit. Jejer Astina dengan tokoh 

Duryudana beserta Patih Sengkuni, Pendeta Drona, Adipati Karna, dan 

Kartamarma, gending yang biasa digunakan adalah Kabor. Jejer Dwarawati 

dengan tokoh Kresna, samba, Setyaki, dan Udawa, gending yang biasa digunakan 

adalah Karawitan. 

(2) Adegan Kedhatonan 

 Kedhatonan merupakan adegan yang mengambarkan permaisuri telah 

menunggu kehadiran raja dengan menikmati keindahan tari yang disajikan oleh 

para penari istana yang cantik-cantik, dengan bunyi gamelan yang cukup menarik. 

Dalam adegan ini terdapat sepuluh jenis adegan Kedhatonan dengan empatbelas 
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jenis gending yang disesuaikan dengan karakter tokoh permaisuri, seperti disebut 

dalam tabel berikut ini. 

No. Tokoh Kerajaan Gending 

1. Dewi Anggendari Astina Lontbang 

2. Dewi Banowati Astina Damarkeli 

3. Dewi Jembawati Dwarawati Titipati; Kadukmanis 

4. Dewi Erawati Mandura Kenyut 

5. Dewi Drupadi Amarta Gantalwedhar 

6. Dewi Setyawati Mendaraka Raranangis; Gandrungmanis 

7. Dewi Gandawati Cempala Maskumambang 

8. Dewi Rumbini Kumbina  Puspawedhar; Udanasih  

9. Dewi Warsini Lensapura  Rendeh 

10. Dewi Drupada Amarta Larasati  

Tabel 1. Tokoh Wayang pada adegan Kedhatonan 

(3) Adegan Paseban Jawi 

 Adegan Paseban Jawi merupakan pertemuan antara patih dan pembesar 

lain dari kerajaan itu dengan para punggawa serta para prajurit kerajaan. Adegan 

ini berfungsi untuk memberitahukan kepada rakyat mengenai persoalan-persoalan 

yang telah dibicarakan dalam persidangan, dan dengan demikian setiap rencana 

raja, semua pejabat istana wajib mengetahui dan melaksanakan secara baik. 

Secara tradisi pakeliran, terdapat duabelas adegan Paseban Jawi dengan tigabelas 

jenis gending yang disesuaikan dengan karakter tokoh, seperti disebut dalam tabel 

berikut ini. 

No. Tokoh Kerajaan Gending 

1. Baladewa Dwarawati, astina Capang 

2. Arya Sena Amarta Dhandhun, Gendhu 

3. Arya Seta, Utara Wirata Talimurda 

4. Samba, Setyaki Dwarawati Kedhatonbentar 

5. Setyaki Dwarawati Titisari  

6. Arya Prabu Mandura Titisari 

7. Dursasana Astina Pribatin 

8. Dursasana Astina Semukirang 



32 

 

 

 

9. Karna, Sengkuni Astina Kemangtiba 

10. Burisrawa Mandura Bolang-Bolang 

11. Rukmarata Mandaraka Mandulpati 

12. Trustajumena Pancalaradya Randhat 

13. Dewa Brama Puspacahya Puspacahya  

Tabel 2. Tokoh Wayang dalam adegan Paseban jawi 

(4) Bagian Nem Pindho 

 Adegan Nem Pindho merupakan adegan suatu kerajaan tertentu yang ada 

di seberang yang biasa disebut sabrangan, setelah adegan Paseban Jawi. Raja dari 

kerajaan seberang biasanya merupakan musuh raja dari kerajaan petama dalam 

Jejer, dan selalu digambarkan sebagai raja yang berlawanan dengan raja pertama. 

Dia adalah tokoh antagonis dalam lakon yang dipentaskan. Terdapat tigabelas 

jenis adegan Nem Pindho dan sebilanbelas gending, seperti dalam tabel berikut 

ini. 

No. Tokoh Kerajaan Gending 

1. Duryudana  Astina Jamba, Pujangga 

2. Kakrasana Mandura Pujangga 

3. Puntadewa Amarta Pujangga 

4. Arya Seta Amarta Dhandhun, Gendhu 

5. Arya Seta, Utara Wirata Talimurda 

6. Suteja Sabrang Lana, Rindhik 

7. Dasamuka Alengka Babat, Parianom 

8. Kangsa Sengkapura Babat 

9. Narada Ngudhal-udhal Peksibayan 

10. Dewasrani Sabrang Udansore 

11. Batari Durga Dhandhangmangore Lokananta, Menyanseta 

12. Raksasa Muda Sabrang Majemuk 

13. Raksasa Tua Sabrang Lobaningrat, Guntur 

Tabel 3. Tokoh Wayang dalam adegan Nem Pindho 

(5) Adegan Perang Gagal 

 Adegan Perang Gagal merupakan perang antara prajurit yang berasal dari 

kerajaan adegan Jejer dengan prajurit dari kerajaan yang berasal pada adegan Nem 
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Pindho karena konflik. Perang ini bukan perang yang sesungguhnya dan tidak 

berkesudahan, karena hasilnya tidak konklusif. Masing-masing rombongan 

prajurit meneruskan perjalanan tanpa ada yang menang atau yang kalah. Gending 

pendukung dalam adegan ini adalah Srepeg dan atau Sampak laras sléndro pathét 

nem. 

 

2.4.2.3 Bagian Pathét Sanga 

 Pada tengah malam yang merupakan awal bagian kedua ini, diperkenalkan 

manifestasi-manifestasi yang tidak menyenangkan di dalam alam, yaitu adegan 

Gara-gara. Dalam adegan ini ditampilkan Punakawan (Semar, Gareng, Petruk, 

dan Bagong) untuk menghibur tuannya yaitu tokoh utama misalnya Arjuna atau 

salah satu putra-putranya. Dalam bagian Pathét Sanga ini terdapat dua adegan 

penting yaitu adegan ksatria di sebuah pertapaan yang disebut dengan Sanga 

Pisan dan adegan Sampak Tanggung.  

(1) Adegan Sanga Pisan 

 Adegan Sanga Pisan menggambarkan pertemuan seorang pertapa dengan 

seorang kesatria, atau seorang kesatria yang ada di tengah hutan sedang bertapa 

yang menjadi protagonis. Dalam adegan pertapaan, kesatria itu memohon 

petunjuk bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi rajanya. 

Setelah pertapa memberikan petunjuk, kesatria dan para punakawan mohon diri 

untuk melanjutkan perjalanan dan melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk dari 

pertapa. Terdapat sepuluh jenis adegan Sanga Pisan dan empatbelas jenis 

gending, seperti dalam tabel berikut ini. 
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No. Tokoh Tempat Gending 

1. Janaka Madukara Danaraja  

2. Janaka Saptaarga Kalunta, Lara-lara 

3. Janaka Di tengah hutan Lonthangkasmaran, Lagu-

dhempel, Genderehkemasan 

4. Janaka Di dalam gua Dhendhasanti 

5. Ciptaning Indrakila  Jongkang 

6. Irawan Saptaarga Sumyar 

7. Abiamayu Saptaarga Gandakusuma 

8. Bambangan Pertapaan Bondhet 

9. Nagatatmala Pertapaan Sumedhang, Ela-Ela 

10. Semar Karangkedhempel  Babarlayar  

Tabel 4. Tokoh Wayang dalam adegan Sanga Pisan 

 Setelah adegan Sanga Pisan, biasanya disajikan gending ayak-ayak 

sebagai pendukung suasana perjalanan tokoh kesatria yang bersangkutan. 

Menjelang masuk hutan, tokoh kesatria itu berhenti sejenak, gending suwuk baru 

kemudian tokoh kesatria masuk hutan. Di tengah hutan kesatria berjumpa dengan 

Cakil dan empat raksasa yang berlainan warna, yang selalu menghalangi 

perjalanan kesatria. Kemudian mereka berperang yang biasanya disebut dengan 

adegan Perang Kembang. 

(2) Adegan Sampak Tanggung 

 Adegan Sampak Tanggung merupakan adegan penting kedua pada bagian 

Pathét Sanga. Adegan ini memiliki duapuluh tiga jenis adegan dengan tokoh 

wayang yang berbeda-berda serta duapuluh enam jenis gending yang digunakan, 

seperti dalam tabel berikut ini. 

 

No. Tokoh Tempat Gending 

1. Duryudana Astina Kencengbarong 

2. Kresna Dwarawati Rondhon, Semeru 

3. Puntadewa Amarta Gandrung (mangunkung) 

4. Drupada Cempala Lalermengeng 
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5. Puntadewa Cempala Candra, Semiring 

6. Radeya Metrapralaya Renyep 

7. Jungkungmardeya Paranggubarja Renyep 

8. Putren  Sunggeng 

9. Werkudara  Jodipati Babatkenceng, Kagokmadura 

10. Gatotkaca Pringgadani Genjonggoling 

11. Duryudana sakit Kurusetra Tlutur 

12. Janaka sakit Madukara Tlutur 

13. Raja Raksasa Sabrang Galagothang 

14. Resi Kesawa  Jongkang 

15. Wasi Jaladara Mandura Gambirsawit 

16. Kapi Jembawan  Sumyar 

17. Narayana Mandura Sumyar 

18. Bagaspati Pertapaan Genjong, Onang-Onang 

19. Yamadipati  Genjong 

20. Narada Selamatangkep Genjongsore  

21. Hyang Guru Jonggringsalaka Madukocak 

22. Kurawa Di tengah hutan Giyak-Giyak 

23. Setanan Di tengah hutan Dhendhagedhe, Dholo-dholo 

Tabel 5. Tokoh Wayang dalam adegan Sampak Tanggung 

 

2.4.2.4 Bagian Pathét Manyura 

 Bagian Pathét Manyura ini biasanya dimulai sekitar pukul 03.00, terdapat 

dua adegan pokok yaitu Perang Brubuh dan Tancep Kayon. Perang Brubuh 

menggambarkan peperangan antara tokoh-tokoh pada Jejer dan tokoh protagonis 

dengan tokoh-tokoh yang berperan sebagai musuh dari tokoh-tokoh pada Jejer 

dan tokoh antagonis, dengan terbunuhnya tokoh antagonis utama. Kemudian 

dilanjutkan dengan perang-perang tambahan untuk menutup peperangan, diakhiri 

dengan tarian kemenangan yang dilakukan oleh tokoh tertentu misalnya Bima. 

Dalam adegan ini menggunakan gending Srepeg dan atau Sampak.  

 Tancep Kayon melukiskan rasa syukur bagi tokoh-tokoh lakon dan kadang 

dipertontonkan tari golek boneka wayang, sebagai epilog yang menyenangkan. 
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Dalam adegan ini terdapat empat unit rangkaian gending, yaitu Pertama, Lobong, 

gending kethuk kalih kerep munggah sekawan, diteruskan Ayak-ayak terus 

Sampak laras slendro pathet mayura. Kedua, Boyong, ketawang gending kethuk 

kalih kerep munggah ladrangan, diteruskan Ayak-ayak terus Sampak laras 

slendro pathet mayura. Ketiga, Manis, ladrang diteruskan Ayak-ayak terus 

Sampak laras slendro pathet mayura. Keempat, Ginonjing, ladrang diteruskan 

Ayak-ayak terus Sampak laras slendro pathet mayura.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1990:11) 

mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis atau lisan dari orang yang 

diamati. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara induktif dan hasilnya 

disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu diuraikan dalam bentuk kata – kata, 

gambar dan skema. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian berupa kalimat-kalimat yang mendeskripsikan hasil observasi, 

wawancara dan dokumen yang didapat dari lapangan oleh peneliti sendiri. Metode 

kualitatif disebut juga sebagai metode etnographi, karena metode ini lebih banyak 

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Termasuk dalam filsafat 

post-positifisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik 

(utuh), kompleks, dinamis, data penuh makna, interaktif, serta memiliki objek 

yang berkembang alamiah. 

Dilihat dari penjelasan di atas, jenis pendekatan dalam penelitian 

“Karawitan Pakeliran Wayang Kulit Jum’at Kliwonan di Pendapa Kabupaten 

Grobogan” dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini 

dikarenakan selama proses mengamati dan mengidentifikasi objek maupun subjek
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penelitian, penulis mendeskripsikan data yang didapat dari perilaku, perkataan 

lisan, maupun dokumentasi hasil pengamatan langsung ke dalam kata-kata atau 

kalimat dengan tujuan terpecahkannya semua permasalahan dalam penelitian ini. 

Data yang diperoleh dituliskan dalam bentuk deskripsi mendalam sehingga 

memiliki arti yang lebih kaya sesuai dengan landasan teori yang ada dan dalam 

penyusunannya, penulis mendeskripsikan hasil observasi, wawancara serta 

dokumen yang didapat dari lapangan. 

 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. 

Penentuan lokasi ditujukan untuk memperjelas objek yang dijadikan sasaran 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pendapa Kabupaten Grobogan Jl. Jend. 

Gatot Subroto No. 6 Purwodadi, Grobogan (0292) 422001 karena tempat 

diselenggarakan pertunjukan wayang kulit malam jum’at kliwonan. 

3.2.2 Sasaran Penelitian  

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek 

penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data 

secara lebih terarah. Adapun objek pada penelitian ini adalah sanggit dan 

karawitan pendukung pertunjukan wayang kulit jum’at kliwonan lakon Ontran-

ontran Wiratha di Pendapa Kabupaten Grobogan. Sedangkan subjek penelitian 

adalah orang, tempat, atau benda yang diamati sebagai sasaran. Adapun subjek 

penelitian dalam tulisan ini adalah dalang dan penata gending pertunjukan wayang 
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kulit jum’at kliwonan lakon Ontran-ontran Wiratha di Pendapa Kabupaten 

Grobogan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang 

relevan, akurat, dan reliabel yang berkaitan dengan penelitian. Jadi, pengumpulan 

data pada suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, 

keterangan, dan informasi yang benar serta dapat dipercaya untuk dijadikan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan studi dokumen.   

3.3.1 Observasi  

Menurut Margono (2003: 158), observasi diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang 

diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam 

Sumaryanto, 2010: 99 menyatakan observasi adalah pengamatan langsung pada 

objek yang akan diteliti. Pengamatan/observasi dapat diklasifikasikan atas 

pengamatan melalui cara berperan serta dan tidak berperan serta.  

Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, observasi 

dilakukan dengan melihat dan mengamati langsung pada beberapa pertunjukan 

wayang kulit malam jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan, 

khususnnya pada pertunjukan lakon Ontran-ontran Wiratha. Observasi pada 
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beberapa pertunjukan dilakukan untuk mengetahui sanggit dalang dan gending 

pendukung dalam setiap adegan pertunjukannya, penonton dan situasi 

pertunjukan. Observasi pada pertunjukan wayang kulit lakon Ontran-ontran 

Wiratha dilakukan untuk mengetahui dalang, para pemain gamelan (pengrawit), 

gamelan yang digunakan, gending pendukung pada setiap adegan dalam 

pertunjukan, khususnya pada garap gending Stablo dan Bedholan Jejer, dan 

situasi pertunjukan secara umum. 

3.3.2 Wawancara  

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan 

kepada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara 

fisik dalam proses tanya jawab itu dan masing-masing pihak dapat menggunakan 

saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar (Sugiyono, 2013: 193). 

Sedangkan Moleong (1990: 148) mengemukakan bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

pewawancara.  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa nara sumber 

antara lain dalang dan penata gending pada pertunjukan wayang kulit jum’at 

kliwonan lakon Ontran-ontran Wiratha di Pendapa Kabupaten Grobogan. 

Wawancara dengan dalang dilakukan untuk mengetahui secara pasti mengenai 

sinopsis, alur cerita, struktur adegan dan gending-gending pendukung yang 
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digunakan dalam pertunjukan. Wawancara dengan penata gending dilakukan 

untuk mengetahui secara pasti mengenai jumlah pemain gamelan (pengrawit), 

sarana gamelan, dan garap komposisi gending dalam kaitannya dengan struktur 

adegan pertunjukan wayang kulit. 

3.3.3   Studi Dokumen  

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil, atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian (Margono, 2003: 181). Sedangkan menurut Maleong (1990: 161) 

dokumentasi adalah bahan tertulis atau film lain dari record yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. 

Adapun studi dokumen digunakan untuk menghimpun bahan-bahan yang 

dipergunakan di dalam kerangka atau landasan teori, penyusunan hipotesis secara 

tajam serta untuk mempermudah penulis dalam menyusun data-data yang ada dan 

peristiwa yang terjadi tentang pertunjukan wayang kulit malam jum’at kliwonan 

di Pendapa Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji data 

yang sudah ada dari dokumen arsip, catatan-catatan lapangan, dan rekaman CD 

audio visual. Foto, video dan rekaman selain dijadikan dokumentasi, juga dapat 

dijadikan sebagai sumber data dan sebagai bukti penelitian. 

. 

3.4 Teknik Analisis Data  

Teknis analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
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tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Moleong, 1990: 112).  Proses pengolahan data dimulai dengan mengelompokkan 

data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan 

yang dianggap dapat menunjang dalam penelitian ini untuk diklarifikasi dan 

dianalisis berdasarkan kepentingan penelitian. Hasil analisis data tersebut 

selanjutnya disusun dalam bentuk laporan dengan teknik deskriptif analisis yaitu 

dengan cara mendeskripsikan keterangan-keterangan atau data-data yang telah 

terkumpul dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada. Menurut Miles dan 

Huberman (dalam Sumaryanto, 2010: 104-105), analisis data terdiri atas tiga 

tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

3.4.1 Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.   

3.4.2 Penyajian Data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif yang 
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merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam 

kesatuan bentuk yang disederhanakan.   

3.4.3 Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi  

Penarikan kesimpulan ini sangat penting, sebab dari permulaan 

pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat serta preposisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman) 

(Sumaryanto, 2010: 106) 

Sebelum terjun kelapangan, peneliti hendaknya sudah memiliki data-data 

yang akan dilakukan untuk menentukan fokus penelitian sementara. Data-data 

yang ada dikumpulkan terlebih dahulu ditambah dengan data yang ditemukan dari 

lapangan, tentu menghasilkan data yang banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu, 

maka perlu dicatat atau dirinci kemudian dianalisis melalui reduksi data 

PENGUMPULAN 

DATA 

REDUKSI DATA 

PENYAJIAN DATA 

Kesimpulan-

Kesimpulan: 
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(merangkum, memilih mana yang penting serta dapat dikembangkan, dan yang 

tidak). Data yang sudah terkumpul dapat langsung disajikan apabila hal itu 

merupakan temuan baru. Data yang telah direduksi dapat disajikan dalam uraian 

singkat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian 

 Hasil penelitian pada bab ini hanya mendeskripsikan hasil wawancara, 

observasi, dan studi dokumen. Pembahasan tidak nampak secara eksplisit, namun 

dalam pembahasan tersebut, masih menggunakan kebijakan landasan teori dan 

konseptual. Berdasarkan analisis dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pertunjukan 

wayang kulit jum’at kliwonan. 

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Grobogan 

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten terluas kedua di 

Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap dengan jarak dari utara ke selatan ± 

37 Km dan jarak dari barat ke timur ± 83 Km. Secara geografis Kabupaten 

Grobogan terletak diantara: 110
o
15’ Bujur Timur - 111

o
25’ Bujur Timur dan 

7
o 

LS - 7
o
30’ Lintang Selatan dengan luas 1.975,86 Km² atau 197.586,420 Ha. 

Secara administratif terdiri dari 19 Kecamatan dan terbagi lagi menjadi 273 Desa 

dan 7 Kelurahan. Salah satu diantaranya adalah Kecamatan Purwodadi yang 

sekaligus sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Grobogan. 

Kabupaten Grobogan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Demak, 

Kudus dan Pati; di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blora; di sebalah 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Sragen, 

dan Kabupaten Boyolali, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
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Semarang dan Kabupaten Demak. Secara topografis, merupakan lembah yang 

diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng dan Pegunungan 

Kapur Utara. Dua pegunungan tersebut merupakan daerah hutan dengan tanaman 

utama Jati dan Mahoni, serta beberapa areal dipergunakan untuk perkebunan 

Minyak Kayu Putih. 

 

Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Grobogan 

Lokasi penelitian berada di Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten 

Grobogan, tepatnya di Pendapa Kabupaten Grobogan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 

6 Purwodadi, Grobogan (0292) 422001. Dilihat dari tempatnya yang sangat 

strategis, yaitu di pusat kota Purwodadi, maka setiap ada pertunjukan wayang 

kulit jum’at kliwonan selalu dikerumuni banyak penonton. 

 

4.1.2 Kondisi Demografis 

Berdasarkan data statistik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan 
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sebesar 1.412.325 jiwa, pertumbuhan penduduk 0,68% atau bertambah 9.565 jiwa 

bila dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2013 berjumlah 1.402.760 jiwa 

yang terdiri dari 705.352 laki-laki dan 697.408 perempuan, sedangkan pada tahun 

2014 berjumlah 1.412.325 jiwa yang terdiri dari 713.077 laki-laki dan 699.248 

perempuan.  

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 714 

jiwa/km
2
 yang terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.694 jiwa/km

2
 dan 

kepadatan terendah terletak di Kecamatan Geyer yaitu sebesar 338 jiwa/km
2
. 

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel 10 di 

bawah ini. 

NO KECAMATAN 
LUAS WILAYAH 

KM
2
 

JUMLAH 

PENDUDUK 

KEPADATAN 

JIWA/KM
2
 

1 Kedungjati 130,342 44.491 341,34 

2 Karangrayung 140,595 94.637 673,12 

3 Penawangan 74,177 63.515 856,26 

4 Toroh 119,320 114.526 959,82 

5 Geyer 196,192 66.394 338,41 

6 Pulokulon 133,644 104.350 780,81 

7 Kradenan 107,748 80.725 749,20 

8 Gabus 165,365 72.328 437,38 

9 Ngaringan 116,720 67.451 577,89 

10 Wirosari 154,298 89.347 579,05 

11 Tawangharjo 83,602 56.239 672,70 

12 Grobogan 104,556 74.847 715,86 

13 Purwodadi 77,656 131.590 1.694,52 

14 Brati 54,891 48.853 890,00 

15 Klambu 46,562 38.195 820,30 
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NO KECAMATAN 
LUAS WILAYAH 

KM
2
 

JUMLAH 

PENDUDUK 

KEPADATAN 

JIWA/KM
2
 

16 Godong 86,780 85.420 984,33 

17 Gubug 71,119 82.815 1.164,46 

18 Tegowanu 51,670 54.562 1.055,97 

19 Tanggungharjo 60,628 42.040 693,41 

  JUMLAH 1.975,865 1.412.325 714,78 

Tabel 6. Data Statistik tahun 2014 Kabupaten Grobogan 

 

4.1.3 Potensi Kesenian 

 Purwodadi merupakan daerah subur akan seni tradisi. Beberapa jenis 

kesenian tradisi tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah ini seperti tayub, 

ketoprak, campursari, barongan, wayang kulit, dan seni-seni pertunjukan 

kerakyatan lainnya. 

(1) Tayub 

Tayub merupakan jenis tari pergaulan atau tari kesuburan yang 

berkembang di Jawa Tengah, tari ini biasanya diperagakan oleh perempuan 

berpasangan dengan laki-laki. Di Kabupaten Grobogan tarian ini menggambarkan 

ungkapan rasa syukur atas keberhasilan panen atau perayaan karena terkabulnya 

doa permohonan masyarakat. Di daerah lain seperti di Banyuwangi tarian ini 

disebut gandrung, di Banyumas disebut lengger, di Jawa Barat disebut ronggeng, 

dan sebagainya.  

Menurut data yang diperoleh dari Disporabudpar Kabupaten Grobogan, 

tercatat ada 54 kelompok tayub di wilayah Kabupaten Grobogan. Marwoto selaku 

Kabid Disporabudpar mengatakan kelompok-kelompok tayub tersebut masih ada 
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dan aktif, ditunjukan dengan relatif sering mendapat undangan pementasan di 

masyarakat. Beberapa kelompok tayub yang dimaksud tertera dalam tebel berikut. 

No. 

Nama 

Organisa

si 

Ketua Desa Kecamatan 

1 Arum laras Edi Mujiat Genengsari Toroh 

2 Budi Laras Setyo Budi H Monggot Geyer 

3 Budoyo Laras Eko Siswanto Candisari Purwodadi 

4 Cipto Laras Maryono Candisari Purwodadi 

5 Cokro Iromo Wahono Ngaringan Ngaringan 

6 Condong Raos Bambang Tanjungharjo Ngaringan 

7 Guyangan Laras Yusup Harjono Rambat Geyer 

8 Kencana Laras Sujo Rowosari Gubug 

9 Kirono Laras Geger Sunarjo Brati Brati 

10 Krido Beksan Taswadi Genengadal Toroh 

11 Laras Anom 

Budoyo 

Prayitno Ngaringan Ngaringan 

12 Laras Iromo Suyatmin Gedangan Wirosari 

13 Laras Madyo Sutrisno Kalisari Kradenan 

14 Laras Manung Nyono Tanjungharjo Ngaringan 

15 Laras Mantep Suyono Tegalrejo Wirosari 

16 Laras Wanita Basuki Ngaringan Ngaringan 

17 Madu Laras Dwi Jono Sedadi Penawangan 

18 Madyo Laras Sunardi Danyang Purwodadi 

19 Maju Laras Warsito Kalisari Kradenan 

20 Maju Laras Sumarni Sulursari Gabus 

21 Manunggal Laras Ngadiman Rowosari Gabus 

22 Margo Laras Sugiyono Sindurejo Kradenan 

23 Marsudi Laras Marito Penawangan Penawangan 

24 Mekar Sari Suwito Boloh Toroh 

25 Mudhi Laras Suprapti Depok Toroh 

26 Mudo Laras Edi Maryoto Candisari Purwodadi 

27 Mugi Laras Sri Aminah Tunggu Penawangan 

28 Mustika Budaya Paryono Nambuhan Purwodadi 

29 Mustika Laras Radiyo Tunggu  Penawangan 

30 Ngripto Laras Kasmin Candisari Purwodadi 

31 Ngripto Laras Priyanto Boloh Toroh 

32 Ngudi Laras Joko Susilo Pakis Kradenan 

33 Niken Laras Nardi Sumberjosari Karangrayung 

34 Niti Laras Eko Mulyadi Wirosari Wirosari 

35 Noto Laras Prawito Palem Gabus  

36 Laras Cengkir Sumilah Bendoharjo Gabus 

37 Pujangga Ratmin Pulutan Penawangan 
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38 Puji Laras Suryanto Sugihan Toroh  

39 Rukun Makmur Masrori Bendoharjo Gabus 

40 Sedyo Laras latif Genengadal Toroh 

41 Sedyo Laras Purwanto Sulursari Kradenan 

42 Sekar Arum Martini Tlogotirto Gabus 

43 Sekar Kencono Sunti Lestari Monggot Geyer 

44 Sekar Melati Nyamin  Sobo Gabus 

45 Sekar Sari Narto Bandungharjo Toroh 

46 Seno Laras Sholeh Gundi Geyer 

47 Setyo Laras Parjo Hadi S Monggot Geyer 

48 Setyo Laras Warso Pakis Kradenan 

49 Setyo Wandowo Catur Sri H Tirem Brati 

50 Sri Mulyo Parmo Sugihan  Toroh 

51 Suryo Laras Haryanto Banjardowo Kradenan 

52 Tamba Ati Joko Iswono Kedungjati Kedungjati 

53 Wahyu Laras Bambang S Nglinduk Godong 

54 Wahyu Laras Sutrisno Putat Purwodadi 

Tabel 7. Daftar Kelompok Tayub di Kabupaten Grobogan 

 

(2) Ketoprak 

Ketoprak merupakan jenis teater tradisi rakyat Jawa Tengah yang 

mengangkat cerita atau legenda lokal dan carangan (cerita yang dibuat sendiri). 

Dalam pementasannya seni ketoprak didukung oleh karawitan yang disebut 

karawitan atau gending-gending ketoprak. Menurut data dari Disporabudpar 

terdapat 35 kelompok ketoprak yang ada di Kabupaten Grobogan, namun tidak 

semua kelompok tersebut memiliki perlengkapan pentas ketoprak sendiri seperti 

kostum, asesoris, perlengkapan untuk membuat panggung ketoprak, dan lain-lain. 

Kelompok ketoprak yang memiliki perlengkapan pentas sendiri antara lain: Purwo 

Budaya, Langen Budaya yang berada di Kecematan Purwodadi, Panggih Budaya 

yang berada di Kecamatan Toroh, dan Siswa Budaya yang berada di Kecamatan 

Wirosari.  



51 

 

 

 

Menurut data yang diperoleh dari Disporabudpar Kabupaten Grobogan, 

tercatat ada 35 kelompok ketoprak di wilayah Kabupaten Grobogan. Marwoto 

selaku Kabid Disporabudpar mengatakan kelompok-kelompok ketoprak tersebut 

masih ada dan aktif, ditunjukan dengan relatif sering mendapat undangan 

pementasan di masyarakat. Beberapa kelompok ketoprak yang dimaksud tertera 

dalam tebel berikut. 

No. 

Nama 

Organisa

si 

Ketua Desa Kecamatan 

1 Anom Budoyo Anom Bendoharjo Gabus 

2 Adi Budoyo Suyatmin Gedangan Wirosari 

3 Argo Kusuma B Suparno Tegalsumur Brati 

4 Cahyo Budoyo Suyitno Tawangharjo Tawangharjo 

5 Ganesha Adi B Suwarto Panunggulan Pulokulon 

6 Karya Budoyo Dahana Temon Grobogan 

7 Karya Utama B Susanto Purwodadi Purwodadi 

8 Krido Budoyo Edy Winarno Kuripan Purwodadi 

9 Krido Budoyo Supardi Purwodadi Purwodadi  

10 Kusumo Budoyo Kaswadi Sugihan Toroh 

11 Langen Budoyo Supardi Candisari Purwodadi 

12 Langen Budoyo Yatimin Mojorebo Wirosari 

13 Langen Budoyo Sadji Ngaringan Ngaringan 

14 Mustika Budoyo Susilo Hadi Nambuhan Purwodadi 

15 Ngesti Budoyo Purnomo Sugihan  Toroh 

16 Niroboyo 

Budoyo 

Maryono Bendoharjo Gabus 

17 Panggih Budoyo Moch. Zaini Depok Toroh 

18 Purwo Bodoyo Eko Purnomo Candisari Purwodadi 

19 Sendang Muda B Daman Crewek Kradenan 

20 Siswo Budoyo Rasiman Tahunan Gabus 

21 Siswo Budoyo Marjono Karangsari Wirosari 

22 Siswo Budoyo Jardi Mangonan  Brati 

23 Siswo Budoyo Suwoto Watupawon Penawangan 

24 Slamet Budoyo Slamet Safari Tegowanu Tegowanu 

25 Sri Budoyo Djamari Tambakselo Wirosari 

26 Suryo budoyo Budi Nurwoto Tawangharjo Tawangharjo 

27 Tresno Budoyo Supardi Randurejo Penawangan 

28 Tri Sakti Budoyo Tri Bendoharjo Gabus 

29 Wahyu Budoyo Papin Pakis Kradenan 
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30 Wahyu Budoyo Padiyo Kunden Wirosari 

31 Wahyu Budoyo Marjiono Karangsari Brati 

32 Wahyu Cito B Juwari Sendangrejo Ngaringan 

33 Wahyu Krido B Parjo Rejosari Kradenan 

34 Wahyu Seto B Suwarno Kunden Wirosari 

35 Wijoyo Budoyo Lukman Godong Godong 

Tabel 8. Daftar Kelompok Ketoprak di Kabupaten Grobogan 

 

(3) Campursari 

Campursari merupakan jenis musik perpaduan antara musik gamelan 

dengan dangdut, keroncon, rebana, dan lain-lain. Pada tahun 1953 campursari 

dipopulerkan oleh beberapa seniman Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang 

yaitu RM. Samsi, S.Dharmanto dan kawan-kawan, kemudian pada awal tahun 

1990-an oleh Manthous menciptakan inovasi-inovasi baru pada musik 

campursari, setelah itu musik campursari terkenal dan sampai di wilayah 

Kabupaten Grobogan. 

Menurut data yang diperoleh dari Disporabudpar Kabupaten Grobogan, 

tercatat ada 61 kelompok campursari di wilayah Kabupaten Grobogan. Marwoto 

selaku Kabid Disporabudpar mengatakan kelompok-kelompok campursari 

tersebut masih ada dan aktif, ditunjukan dengan relatif sering mendapat undangan 

pementasan di masyarakat. Beberapa kelompok ketoprak yang dimaksud tertera 

dalam tebel berikut. 

No. 

Nama 

Organisa

si 

Ketua Desa Kecamatan 

1 Abista Erawan B Depok Toroh 

2 Aji Laras Joko Susanto Keyongan Gabus 

3 Al-Basta Ali Sobirin Karanganyar Purwodadi 

4 Arfisco Ujang Purwodadi Purwodadi 
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5 Arheembo Edi Winarno Kuripan Purwodadi 

6 Ariesta Slamet Riyadi Karanganyar Purwodadi 

7 Armada Kiswanto Ngeluk Penawangan 

8 Aryaka Harjanto Purwodadi Purwodadi 

9 Asmoro Laras Kei Purbo A Sugihan Toroh 

10 Asy Syva Rusno Pengkol Penawangan 

11 Batras KTKB Bunasir Panunggalan Pulokulon 

12 Basifa Suwardjijo Depok Toroh 

13 Batara Nuri Kropak  Worosari 

14 Bima Sakti Sutikno Danyang Purwodadi 

15 Bravos 07 Aries Susanto Purwodadi Purwodadi 

16 Cahyaningrat Junadi Palem Gabus 

17 Clarista M. Sriyanto Ngraji Purwodadi 

18 Classic Wahyu Syamsukin Danyang Purwodadi 

19 Cobolo Budi Grobogan Grobogan 

20 Dewa Ruci Murjianto Purwodadi Purwodadi 

21 Drakulla Didik Warsito Depok Toroh 

22 El Maulidya Rusdi Godong Godong 

23 El Samba Budi H Selo Tawangharjo 

24 Ervana Iswadi Genengadal Toroh 

25 Famillis 97 Sutikno Kuripan Purwodadi 

26 Gema Rimba Arimbi Geyer Geyer 

27 Gita Kencana Edi Purwoto Purwodadi Purwodadi 

28 Ikala Sari Sukamto Purwodadi Purwodadi 

29 Irama Musik H. Muhadi Gubug Gubug 

30 Isma Nada Ismi Jayanti Purwodadi Purwodadi 

31 Jawara Agus Sutrisno Purwodadi Purwodadi 

32 Jack Star Supardi Purwodadi Purwodadi 

33 Kalijaga Sumarmin Gubug Gubug 

34 Kartika Sari Suyatno Purwodadi Purwodadi 

35 Ken Arok Suwardi Godong Godong 

36 Kumala Nada Nia Anjaska Danyang Purwodadi 

37 Langen Gito Haris Sukiyo Kurawon Gubug 

38 Maha Tidana Sulistyo Depok Toroh 

39 Mahkota Prasetyo Purwodadi Purwodadi 

40 Mandala Suwarto Mayahan Tawangharjo 

41 Mbalelo Siswoyo Purwodadi Purwodadi 

42 Mentari Warsidi Karangrayung Karangrayung 

43 Mr. X Bambang Tri W Kuripan Purwodadi 

44 New Arjuna Sujimin Purwodadi Purwodadi 

45 New Nayla Prayogo Tanjungrejo Wirosari 

46 Nirwana Amin Danyang Purwodadi 

47 Novita Marmin Kadangan Purwodadi 

48 Oki Sonata Gutomo Putat Purwodadi 
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49 On Barista M. Sabari Tunggal Toroh 

50 Ortega Heru Depok Toroh 

51 Pagoda Totok Susilo Sugihan Toroh 

52 Pesona Yusminto Purwodadi Purwodadi 

53 Puji Iromo Puji Arianto Wirosari Wirosari 

54 Putra Pandawa Supomo Keyongan Gabus 

55 Ramayana Sutrisno Depok Toroh 

56 Renata Budiono Pulokulon Pulokulon 

57 Sahara K. Murichan Depok Toroh 

58 Satria Raharyono Grobogan Grobogan 

59 Seroja Musik M. Nurcholis Kuripan Purwodadi 

60 Vera nada Supardi Sambak Purwodadi 

61 Wisnu Murti Y. Soewoto Sindurejo Toroh 

Tabel 9. Daftar Kelompok Campursari di Kabupaten Grobogan 

 

(4) Barongan 

Barongan merupakan jenis tari tradisional rakyat yang berupa tiruan 

binatang buas (singa) yang dimainkan oleh dua orang, seorang berperan sebagai 

kepala dan seorang lagi berperan sebagai ekor, dengan musik pendukung yang di 

ambil dari beberapa instrumen gamelan seperti: kendang, kempul (bernada lima), 

bonang (bernada lima dan enam). Dalam pertunjukannya menggunakan gending 

lancaran barongan dengan notasi berpola ritmis dan aksen yang diulang-ulang, 

sehingga iringan terasa dominan karena bonang barung laras sléndro bernada 5 

dan 6 dipukul secara bergantian, sedangkan pengendali irama cepat dan lambat 

adalah kendang.  

Menurut data yang diperoleh dari Disporabudpar Kabupaten Grobogan, 

tercatat ada 17 kelompok barongan di wilayah Kabupaten Grobogan. Marwoto 

selaku Kabid Disporabudpar mengatakan kelompok-kelompok barongan tersebut 

masih ada dan aktif, ditunjukan dengan relatif sering mendapat undangan 
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pementasan di masyarakat. Dewasa ini kesenian tersebut juga tampil saat acara 

ulang tahun daerah, karnaval, dan ulang tahun kemerdekaan RI. Beberapa 

kelompok barongan yang dimaksud tertera dalam tebel berikut. 

No. 

Nama 

Organis

asi 

Ketua Desa Kecamatan 

1 Budoyo Asri Ladiyo Kalisari Kradenan 

2 Cahyo Budoyo Sutiyono Pucang Grobogan 

3 Indah Priagung 

Laras 

Sudarjo Pojok Toroh 

4 Gembong 

Amijoyo 

Nardi Geyer  Geyer 

5 Karya Tunggal Jiman Crewek Kradenan 

6 Laras Seto 

Budoyo 

Warimin Ngaringan Ngaringan 

7 Lestari Budoyo Suhartono Karangrejo Grobogan 

8 Margo Dadi Sudadi Ngombak Kedungjati 

9 Mekar Budoyo Suparjiono Godong Godong 

10 Sido Dadi Yahmo Pulokulon Pulokulon 

11 Sido Rukun Radi Kropak Wirosari 

12 Sinar Wahyu 

Budoyo 

Tasin Kropak Wirosari 

13 Singo Barong Darto Plosoharjo Toroh 

14 Singo Lelono Hendro Lelono Bugel Godong 

15 Singo Mbalelo Purwanto Sumberejosari Karangrayung 

16 Singo Barong Subur Cangkring Tegowanu 

17 Turonggo Seto Muldi S Kedungjati Kedungjati 

Tabel 10. Daftar Kelompok Barongan di Kabupaten Grobogan 

 

 (5) Wayang kulit 

Kesenian wayang kulit merupakan jenis teater tradisi rakyat yang 

menggunakan boneka dari bahan kulit untuk memerankan tokoh, dengan 

menggambil cerita dari Ramayana dan Mahabarata. Kehidupannya kesenian ini 

dalam kehidupan masyarakat jarang mendapat undangan pementasan, karena 
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untuk menampilkan suatu pertunjukan wayang kulit semalam suntuk memerlukan 

biaya yang tidak sedikit. 

Menurut data yang diperoleh dari Disporabudpar Kabupaten Grobogan, 

tercatat ada 54 kelompok wayang kulit di wilayah Kabupaten Grobogan. Marwoto 

selaku Kabid Disporabudpar mengatakan kelompok-kelompok wayang kulit 

tersebut masih ada dan aktif, ditunjukan dengan relatif sering mendapat undangan 

pementasan di masyarakat. Beberapa kelompok wayang kulit yang dimaksud 

tertera dalam tebel berikut. 

No. 

Nama 

Organisas

i 

Ketua Desa Kecamatan 

1 Aji Musitiko 

Laras 

Munadi Bendoharjo Gabus  

2 Arum Laras Edi Mujiat Genengsari Toroh 

3 Ayu Laras Ayu Bandoharjo Gabus 

4 Budi Laras Setyo Budi H Genengsari Toroh 

5 Cahyaninggrat Junadi Pelem Gabus 

6 Cahyo Laras Warsito Nglinduk Grobogan 

7 Cipto Laras Susilo Hadi Nambuhan Purwodadi 

8 Cipto Laras Radro Boloh Toroh 

9 Genta Sasana Ery Susanti Karangtalun Pulokulon 

10 Giyanto Laras Giyanto Waru Karangrayung 

11 Jati Laras Sutrisno Ngarap-arap Ngaringan  

12 Krido Laras Sunoto Panimbo Kedungjati 

13 Kirono Laras Geger Sunarno Brati Brati 

14 Kidung Wacono Harso Depok Toroh 

15 Laras Iromo Suyatmin M Gedangan Wirosari 

16 Laras Madyo Sutrisno Kalisari Kradenan 

17 Larasati Sudadi Sobo Geyer 

18 Madyo Laras Sunardi Danyang  Purwodadi 

19 Madyo Laras Sujiyo Sedadi Penawangan 

20 Manunggal Laras Supar Tahunan Gabus 

21 Mardi Laras Yusup Harjono Rambat Geyer 

22 Mudi Laras Puji Suntoro Plosoharjo Pulokulon 

23 Mukti Laras Hadi Supeno Panunggalan Pulokulon 

24 Mulyo Laras H Mardi Kalirejo Wirosari 

25 Mustiko Laras Parjiono Tunggu Penawangan 
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26 Ngripto Laras Paryono Candisari Purwodadi 

27 Niti Laras Eko Mulyadi S Wirosari Wirosari 

28 Prayudi Laras Prayudi Tahunan Gabus 

29 Pandu Laras Hardono Sedadi Penawangan 

30 Puspito Laras Parjiono Rambat Gabus 

31 Rapi Laras Bambang S Gabus Gabus 

32 Santi Laras Sunarto Kalangbancar Geyer 

33 Sekar Kencono Kuncoro Genengadal Toroh 

34 Sekar Melati Nyamin Sobo  Geyer 

35 Sekar Sari Narto Bandungharjo Toroh 

36 Sekti Laras Marmin Sumberejosari Karanganyar 

37 Sembodo Laras Supangat Pelem Gabus 

38 Seno Laras Shidik Pulutan Penawangan 

39 Setyo Laras Sumini Dapurno Wirosari 

40 Setyo Laras Saji Tegalrejo Wirosari 

41 Styo Wandowo Catur Sri H Tirem Brati 

42 Sri Mulyo Parmo  Sugihan Toroh 

43 Sri Mulyo Prawijo Candisari Purwodadi 

44 Suko Laras Rusian Tegowanu Tegowanu 

45 Suko Laras Sapar Sambung Godong 

46 Suryo Laras Haryanto Banjardowo Kradenan 

47 Tri Manunggal Warsito Cingkrong Purwodadi 

48 Wahyu Laras Sutrisno Putat Purwodadi 

49 Wibiwo Laras Lapiyo Tri W Tirem Brati 

50 Widyo Laras Suripan Tegalrejo Wirosari 

51 Wisnu Laras Jan Wirosari Wirosari 

52 Wisnu Murti Suwoto Sindurejo Kradenan 

53 Wredha Laras Mulyanto Kunden Wirosari 

54 Utama Laras Sutaman Tegowanu Tegowanu 

Tabel 11. Daftar Kelompok Wayang Kulit di Kabupaten Grobogan 

 

4.1.4 Pertunjukan Wayang Kulit Jum’at Kliwonan 

 Wayang kulit merupakan salah satu seni tradisi yang masih eksis dan 

berkembang di Purwodadi, selain tampil dalam acara hajatan di masyarakat, untuk 

melestarikan dan mengembangkan kesenian tersebut. Pemerintah dan pencinta-

pencinta wayang kulit di Purwodadi mengadakan agenda rutin setiap satu bulan 
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sekali yang dilaksanakan setiap kamis (kemis) wage malam jum’at (jem’at) kliwon 

di Pendapa Kabupaten Grobogan.  

Awal diadakan kegiatan ini muncul dari para seniman wayang kulit di 

Purwodadi. Setelah disampaikan kepada Pemerintah tepatnya pada bulan Oktober 

2005, Pemerintah memberikan akomodasi berupa tempat, yaitu Pendapa 

Kabupaten Grobogan. Namun pada tahun 2007 intensitas kegiatan ini mulai 

menurun, karena kurangnya biaya dan belum ada campur tangan Pemerintah 

dalam kegitan tersebut. Kegiatan tersebut mulai hidup kembali setelah berdirinya 

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten 

Grobogan pada tahun 2009. 

Kegiatan wayangan malam jum’at kliwonan bisa diadakan secara rutin 

sampai sekarang berkat dukungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ikut 

ambil bagian dalam kegiatan ini untuk melestarikan kebudayaan daerah. Pihak 

Disporabudpar memberikan fasilitas-fasilitas untuk dalang, pesindhen, dan 

pengrawit pada kegiatan tersebut, berupa wayang kulit dan kelengkapannya, 

perangkat gamelan, panggung pertunjukan, sound sistem, konsumsi, komisi, dan 

kebutuhan pertunjukan lainnya. 

 Pertunjukan wayang kulit jum’at kliwonan dalam setiap pementasannya 

dimulai sejak pukul 20.30 sampai dengan pukul 02.00 dengan menampilkan 

dalang-dalang lokal, begitu juga dengan pesindhen dan para pemain gamelan 

(pengrawit) yang berasal dari daerah Grobogan. Kegiatan tersebut di 

selenggarakan di Pendapa Kabupaten Grobogan bertempat di Jl. Jend. Gatot 

Subroto No. 6 Purwodadi, Grobogan (0292) 422001. 
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 Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pertunjukan wayang kulit 

yang ke-88 oleh dalang Ki Hardono yang mengangkat lakon Ontran-ontran 

Wiratha. Bagian utama yang dibahas dalam pertunjukan tersebut adalah sanggit 

lakon cerita oleh dalang ki Hardono dari cerita Wiratha Parwa, garap gending 

pada adegan Stablo dan Bedholan Jejer. 

  

4.2 Lakon Ontran-ontran Wiratha 

4.2.1 Balungan Lakon 

 Pada pertunjukan wayang kulit malam jum’at kliwonan tepatnya yang ke-

88 diselenggrakan pada hari kamis, 30 April 2015 menampilkan lakon Ontran-

ontran Wiratha yang merupakan cupikan dari cerita Wiratha Parwa oleh dalang 

Ki Hardono. Garis besar atau balungan dari cerita Wiratha Parwa tersebut adalah 

sebagai berikut. 

Pandawa menjalani hukuman selama 13 tahun karena kalah bermainan 

dadu melawan Kurawa. Hukuman tersebut dibagi menjadi 2, yaitu 12 tahun di 

asingkan dalam hutan dan 1 tahun lagi menyamar di suatu Negara. Negara yang 

menjadi pilihan para Pandawa adalah Negara Wiratha. Dalam penyamarannya 

Puntadewa mengubah namanya menjadi Dwijakangka yang berprofesi sebagai 

Lurah pasar; Werkudara mengubah namanya menjadi Jagal Bilawa yang 

berprofesi sebagai petugas penjagal hewan ternak; Janaka mengubah namanya 

menjadi Kandi Wrahatnala yang berprofesi sebagai pengajar karawitan dan tari; 

Nakula mengubah namanya menjadi Dama Grati yang berprofesi sebagai 

pengembala dan pengurus kuda; Sadewa mengubah namanya menjadi Trijolo 
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yang berprofesi sebagai pengembala hewan unggas; dan Drupadi istrinya 

Puntadewa mengubah namanya menjadi Salindri yang berprofesi sebagai pelayan 

dan danyang di Kaputren Kerajaan Wiratha. Selama penyamarannya yang hampir 

satu tahun di Negara Wiratha, para Pandawa berhasil tidak diketahui oleh 

siapapun. 

Beberapa hari menjelang masa berakhirnya penyamaran para Pandawa di 

Negara Wiratha, di Kerajaan tersebut terjadi ontran-ontran yaitu Kencaka dan 

Rupakenca yang berkeinginan menjadi raja di Wiratha mengajak Prabu 

Matswapati  adu jago, dengan keyakinan jago yang telah disiapkannya akan 

menang. Jago dari pihak Kencaka dan Rupakenca adalah Rajamala dan jago dari 

pihak Prabu Matswapati adalah Jagal Bilawa. Dalam peperangan adu jago, jago 

dari Kencaka dan Rupakenca dikalahkan oleh jago dari Prabu Matswapati. 

Setelah jago Kencaka dan Rupakenca mati, Kencaka dan Rupakenca ingin 

membunuh Jagal Bilawa. Dalam perjalanan mencari Jagal Bilawa, Kencaka dan 

Rupakenca bertemu dengan Salindri, melihat kecantikannya Kencaka ingin 

mempersunting Salindri, akan tetapi Salindri tidak mau karena mengaku telah 

memiliki suami seorang Gandarwa penunggu benteng pojok kidul etan 

(tenggara), ia mau dipersunting bila diijinkan oleh suaminya. Kencaka dan 

Rupakenca mendatangi suami Salindri dan memohon ijin akan memperistri 

Salindri, karena suami Salindri tidak mengijinkan maka terjadi peperangan. 

Dalam peperangan tersebut Kencaka dan Rupakenca mati ditangan suami 

Salindri. Setelah kematian Kencaka dan Rupakenca, Salindri dituduh oleh Prabu 

Matswapati sebagai pembunuhnya dan ia akan dihukum mati. Atas permohonan 
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Dewi Utari, anaknya Prabu Matswapati hukuman terhadap Salindri diperingan 

menjadi hukuman tundung, keluar dari Negara Wiratha. 

Di lain cerita Kerajaan Wiratha didatangi musuh oleh Prabu Susarman 

dan Kurawa Hastina untuk menjajah Kerajaan Wiratha dan memperluas wilayah 

kekuasaan Kerajaan Hastina. Dalam peperangan tersebut Prabu Matswapati 

dikalahkan oleh Prabu Susarman, namun berkat bantuan dari para Pandawa 

kedua Kerajaan tersebut dibuat mundur. Setelah Negara Trigarta dan Kurawa 

Hastina pulang, yang diundurkan oleh Pandawa, Prabu Matswapati merasa 

selamat dari bahaya ancaman mereka. Ia bercerita kepada Dwijakangka bahwa 

yang bisa mengundurkan musuh-musuhnya adalah Raden Seta dan Raden Utara, 

tetapi Dwijakangka menyangkal bahwa kebenarannya tidak seperti itu. Prabu 

Matswapati percaya dengan kebenaran yang disampaikan oleh Dwijakangka 

setelah diberi tau oleh Raden Utara yang datang bersama Kandi Wrahatnala. 

Setelah itu Prabu Matswapati baru mengetahui bahwa sebenarnya 

Dwijakangka adalah Puntadewa, Jagal Bilawa adalah Werkudara, Kandi 

Wrahatnala adalah Janaka, Dama Grati adalah Nakula, Trijolo adalah Sadewa 

dan Salindri adalah Drupadi. Kemudian Prabu Matswapati mengatakan bahwa 

yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah para Pandawa, maka dia 

bersemboyan “Apabila besok terjadi peperangan besar Trah Barata antara 

Pandawa dan Kurawa yang dinamakan Perang Batharayuda Jayabinangun, jiwa 

raganya sekeluarga prajurit, harta, dan benda akan dibantukan kepada kemengan 

para Pandawa”. 
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4.2.2 Sanggit Lakon Ki Hardono 

Sanggit lakon adalah kreativitas dalang dalam membuat suatu cerita atas 

dasar dari cerita yang sudah ada. Dari cerita Wiratha Parwa oleh dalang Ki 

Hardono dirubah sebagai berikut. 

Diawali dari gambaran tentang Prabu Matswapati yang bermimpi di 

Negera Wiratha terjadi peperangan antara Rajamala dan Jagal Bilawa. Setelah 

mimpi tersebut, Prabu Matswapati merasa resah dan membawanya ke dalam 

rapat, yang dibicarakan bersama anak-anaknya dan punggawa Kerajaan. Di 

tengah-tengah rapat Kencaka dan Rupakenca datang, untuk menagih janji Prabu 

Matswapati melaksanakan adu jago. Oleh Prabu Matswapati adu jago akan 

dilaksanakan, walaupun Prabu Matswapati belum mempunyai jago. 

Setelah kepulangan Kencaka dan Rupakenca datang Raden Seta bersama 

dengan Jagal Bilawa, seorang pemuda dari desa pejagalan anaknya Ki Jagal 

Welakas yang akan dijadikan jago oleh Prabu Matswapati. Prabu Matswapati 

merasa lega karena Raden Seta telah membawa seorang jago dan mereka 

berangkat di tempat adu jago atau Blabar Kawat. Di tempat adu jago Kencaka dan 

Rupakenca meminta bahwa adu jago tersebut harus diberi taruhan, yaitu bur 

manuk yang artinya kalau jago dari Kencaka dan Rupakenca, yaitu Rajamala 

kalah maka Prabu Matswapati masih tetap menjadi raja di Wiratha, tetapi kalau 

Jagal Bilawa kalah maka Prabu Matswapati dan keluarganya harus meninggalkan 

Negara Wiratha. Dalam peperangan adu jago tersebut Rajamala kalah dan mati. 
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Setelah jago Kencaka dan Rupakenca mati, Kencaka dan Rupakenca ingin 

membunuh Jagal Bilawa. Dalam perjalanan mencari Jagal Bilawa, Kencaka dan 

Rupakenca bertemu dengan Salindri, melihat kecantikannya Kencaka ingin 

mempersunting Salindri, akan tetapi Salindri tidak mau karena mengaku telah 

memiliki suami seorang Gandarwa penunggu benteng pojok kidul etan 

(tenggara), ia mau dipersunting bila diijinkan oleh suaminya. Kencaka dan 

Rupakenca mendatangi suami Salindri dan memohon ijin akan memperistri 

Salindri, karena suami Salindri tidak mengijinkan maka terjadi peperangan. 

Dalam peperangan tersebut Kencaka dan Rupakenca mati ditangan suami 

Salindri. 

Di lain cerita Kerajaan Wiratha yang sedang terjadi ontran-ontran, di 

Kerjaan Hastina sedang terjadi rapat antara Prabu Duryudana dengan Bisma 

mengenai keberadaan Pandawa saat ini. Setelah rapat tersebut, datang Prabu 

Susarman pimpinan dari Negara Trigarta, yang menyampaikan kepada Prabu 

Duryudana bahwa Negara Wiratha sedang dalam keadaan lemah, karena ketiga 

Senopati Wiratha telah mati dan mengajak bersama-sama untuk menjajah Negara 

Wiratha. 

Kembali di Negara Wiratha, terjadi rapat di mana Prabu Matswapati 

menuduh Salindri yang membunuh Kencaka, Rupakenca dan ia memberi 

hukuman mati kepada Salindri. Atas permohonan Dewi Utari, anaknya Prabu 

Matswapati hukuman terhadap Salindri diperingan menjadi hukuman tundung, 

keluar dari Kerjaan Wiratha. Setelah rapat tersebut, datang prajurit Wiratha yang 

melaporkan bahwa Negara Wiratha kedatang musuh dari Negara Trigarta dan 
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Negara Hastina yang bertujuan untuk menjajah dan memperluas kekuasaan 

Negara Hastina. Dalam peperangan tersebut Prabu Matswapati dikalahkan oleh 

Prabu Susarman, namun berkat bantuan dari para Pandawa kedua Kerajaan 

tersebut dibuat mundur. 

Setelah Negara Trigarta dan Kurawa Hastina pulang, yang diundurkan 

oleh Pandawa, Prabu Matswapati merasa selamat dari bahaya ancaman mereka. 

Prabu Matswapati menyampaikan kepada Dwijakangka bahwa yang bisa 

mengalahkan Prabu Susarman dan prajuritnya adalah Raden Seta. Menurut 

Dwijakangka itu salah, yang sebenarnya mengalahkan Prabu Susarman dan 

pasukannya adalah Jagal Bilawa. Prabu Matswapati merasa tersinggung, setelah 

itu Prabu Matswapati mengatakan bahwa yang mengundurkan pasukan Negara 

Hastina adalah Raden Utara. Oleh Dwijakangka itu juga disalahkan karena yang 

sebenarnya berhasil mengundurkan pasukan Negara Hasina adalah Kandi 

Wrahatnala. Prabu Matswapati kemudian semakin tersinggung dan marah, 

sehingga kepalanya Dwijakangka dipukul dengan kotak dadu, keluarlah darah 

berwarna putih dari kepala Dwijakangka. Salindri yang berada didekatnya dengan 

cepat menadahkan tangannya untuk menanggkap darah berwarna putih itu supaya 

tidak mengenahi tanah kerajaan wiratha, jika sampai mengenai tanah maka 

Negara Wiratha akan hancur karena tidak sanggup menerima darahnya orang 

suci. 

Prabu Matswapati percaya dengan kebenaran yang disampaikan oleh 

Dwijakangka setelah diberi tau oleh Raden Utara yang datang bersama Kandi 

Wrahatnala. Setelah itu Prabu Matswapati baru mengetahui bahwa sebenarnya 
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Dwijakangka adalah Puntadewa, Jagal Bilawa adalah Werkudara, Kandi 

Wrahatnala adalah Janaka, Dama Grati adalah Nakula, Trijolo adalah Sadewa 

dan Salindri adalah Drupadi. 

Dari sanggit lakon oleh dalang Ki Hardono yang telah dipaparkan di atas, 

kemudian dibagi menjadi setiap adegan-adegan dalam pertunjukannya, yaitu 

sebagai berikut. 

(1) Stablo 

 Adegan stablo merupakan adegan ringkasan kilas balik atau garis besar 

tentang cerita lakon yang akan ditampilkan. Adegan ini meggambarkan Prabu 

Matswapati yang sedang bermimpi tentang akan terjadinya peperangan di Negara 

Wiratha. Peperangan tersebut antara Rajamala melawan Jagal Bilawa, yang 

bertujuan untuk menjatuhkan tahta Prabu Matswapati. Prabu Matswapati merasa 

resah dengan mimpi tersebut dan membawanya ke dalam rapat Kerajaan yang 

dibicarakan bersama anak-anaknya dan punggawa Kerajaan. 

 

 

 

  

 

 

 

 Gambar 3. Foto Adegan Stablo (JJ Shoting, 2015) 
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 Dari hasil pengamatan adegan ini memakan waktu yang cukup singkat, 

kurang lebih sekitar 8 menit. 

(2) Adegan Jejer Wiratha 

Adegan Jejer Wiratha ini menggambarkan rapat di dalam Kerajaan 

Wiratha mengenai mimpi Prabu Matswapati. Di tengah-tengah rapat, Kencaka 

dan Rupakenca datang untuk menagih janji Prabu Matswapati agar secepatnya 

dilaksanakan adu jago. Prabu Matswapati mengatakan kepada Kencaka dan 

Rupakenca untuk memikirkan kembali melakukan adu jago, sebaiknya kalau bisa 

jangan dilaksanakan karena melanggar norma asusila dan melanggar aturan 

negara. Akan tetapi Kencaka dan Rupakenca tetap ingin mengadakan adu jago 

tersebut karena sudah menjadi kesepakatan sebelumnya, kalau tidak 

dilakasanakan berarti Prabu Matswapati melanggar sumpah seorang raja (Sabda 

Pandika Ratu). Akhirnya Prabu Matswapati melayani Kencaka dan Rupakenca 

untuk mengadakan adu jago, kemudian Kencaka dan Rupakenca pulang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Foto Adegan Jejer Wiratha (JJ Shoting, 2015) 

Setelah kepulangan Kencaka dan Rupakenca, datang Raden Seta 

menghadap Prabu Matswapati dengan membawa Jagal Bilawa, seorang pemuda 
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dari pejagalan anaknya Ki Jagal Welakas untuk dijadikan jago. Prabu Matswapati 

merasa lega karena Seta telah membawa seorang jago. Setelah itu Raden Seta 

bersama dengan Jagal Bilawa berangkat tempat adu jago atau Blablar Kawat. 

 

(3) Adegan Adu Jago 

Adegan adu jago ini menggambarkan tentang peperangan antara jago 

Kencaka dan Rupakenca yaitu Rajamala dengan jago Prabu Matswapati yaitu 

Jagal Bilawa. Di tempat adu jago yang disebut Blabar Kawat, Seta dan Bilawa 

berhadapan dengan Kencaka, Rupakenca dan Rajamala. Sebelum terjadi 

pertandingan Kencaka dan Rupakenca meminta bahwa adu jago ini harus diberi 

taruhan, yaitu bur manuk yang artinya kalau jagonya Kencaka dan Rupakenca 

kalah, maka Negara Wiratha akan diberikan kepada Prabu Matswapati (masih 

tetap menjadi raja wiratha). Akan tetapi kalau Jagal Bilawa yang kalah, maka 

Prabu Matswapati dan sekeluarganya harus meninggalkan Negara Wiratha. Pada 

akhirnya kesepakatan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan 

peperanganpun dimulai. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Foto Adegan Adu Jago (JJ Shoting, 2015) 
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 Pada peperangan pertama Jagal Bilawa kalah, akan tetapi ia belum mati. 

Kekalahan Jagal Bilawa dikarenakan sejak perjalanan dari hutan sampai ke 

Negara Wiratha ia belum makan. Jagal Bilawa meminta makan kepada Prabu 

Matswapati berupa sego buk pari wulu, yaitu 7 nasi tumpeng setiap tumpeng 

berisi 7 dhangan (satu masakan), lauknya berupa 10 panggang gudel (anak 

kerbau) dan minum berupa legen aren atau air suci, air suci adalah air 7 sumur 

atau air 7 sendang. Setelah Jagal Bilawa mengatakan permintaannya, selanjutnya 

permintaan tersebut dipenuhi oleh Prabu Matswapati. 

 Pada peperangan kedua setelah Jagal Bilawa makan, Rajamala kalah dan 

mati. Akan tetapi setelah Rajamala mati, ia dimasukan ke sendang watari 

sehingga Rajamala bisa hidup kembali. Sendang watari merupakan jelmaan dari 

ibu Rajamala yang bernama Batari Watari, sehingga Rajamala bisa hidup 

kembali. Kandi Wrahatnala tampaknya mengetahui akan hal itu, kemudian ia 

memasukan pusaka Kyai Bramasta ke dalam sendang watari. Setelah dimasuki 

pusaka oleh Kandi Wrahatnala, seketika air sendang tersebut menjadi tidak lagi 

sakti dan kasiatnyapun menghilang. Sehingga waktu Rajamala mati dan 

dimasukan ke sendang watari dia tidak bisa hidup kembali, tetapi tubuhnya malah 

hancur berkeping-keping. 

Setelah jago Kencaka dan Rupakenca mati, Kencaka dan Rupakenca ingin 

membunuh Jagal Bilawa. Dalam perjalanan mencari Jagal Bilawa, Kencaka dan 

Rupakenca bertemu dengan Salindri, melihat kecantikannya Kencaka ingin 

mempersunting Salindri, akan tetapi Salindri tidak mau karena mengaku telah 

memiliki suami seorang Gandarwa penunggu benteng pojok kidul etan 
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(tenggara), ia mau dipersunting bila diijinkan oleh suaminya. Kencaka dan 

Rupakenca mendatangi suami Salindri dan memohon ijin akan memperistri 

Salindri, karena suami Salindri tidak mengijinkan maka terjadi peperangan. 

Dalam peperangan tersebut Kencaka dan Rupakenca mati ditangan suami 

Salindri. 

 

(4) Adegan Jejer Hastina 

 Adegan Jejer Hastina ini menggambarkan rapat di dalam kerajaan Hastina 

mengenai keberadaan para Pandawa saat ini. Prabu Duryudana bertanya kepada 

Bisma, apakah Pandawa itu masih hidup atau sudah meninggal? Karena sudah 

hampir 13 tahun menjalankan hukuman, ia merasa berdosa telah membuat 

saudara-saudara Pandawa sengsara. Namun sikap Prabu Duryudana itu hanya 

lahirnya saja, tujuannya yang sebenarnya jika bertemu dengan para Pandawa, 

maka Pandawa harus dihukum 13 tahun lagi. 

Setelah itu Bisma menjawab, tidak mau mengatakan di mana Pandawa 

saat ini berada kepada Prabu Duryudana, namun ia mengatakan tahu bagaimana 

pertanda suatu tempat di mana kemungkinan para Pandawa berada. Tanda-tanda 

untuk mencari para Pandawa, yaitu kalau di suatu negeri, pemimpin dan 

penduduknya dekat dengan Allah, rajin beribadah, bersikat jujur dan sederhana, 

dapat memegang amanat masing-masing, di situlah kemungkinan besar 

Puntadewa berada. Kalau di suatu negeri itu tentram, damai dan adil yang 

keadaannya tidak ada musuh tidak ada penjahat, di situlah kemungkinan besar 

Werkudara berada. Kalau di suatu negeri, kebudayaan, kesenian tumbuh subur 
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dan diberi tempat yang layak oleh penguasa, di situlah Janaka bertempat tinggal. 

Kalau di suatu negeri, pertanian, peternakan dan perikanan berkembang dengan 

baik, bahan nabati maupun hewani tersedia berlimpah dengan harga terjangkau, 

maka di situlah Nakula dan Sadewa berada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Foto Adegan Jejer Hastina (JJ Shoting, 2015) 

Setelah selesai rapat, datang Prabu Susarman pemimpin dari Negara 

Trigarta, menyampaikan kepada Prabu Duryudana bahwa Wiratha sedang dalam 

keadaan lemah, karena ketiga senopatinya telah mati, yaitu Kencaka, Rupakenca 

dan Rajamala. Prabu Susarman mengajak Prabu Duryudana untuk merebut 

kekuasaan Negara Wirata, dengan senang hati akan ia dibantu beserta pasukannya 

untuk bersama-sama menghancurkan Wiratha. Prabu Susarman tidak 

menginginkan kekuasaan, tetapi ingin balas dendam kepada Prabu Matswapati. 

Akhirnya Prabu Duryudana setuju dan bersama-sama akan menyerang Negara 

Wiratha. 
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(5) Adegan Jejer Wiratha 

 Adegan Jejer Wiratha menggambarkan rapat di Kerajaan Wiratha antara 

Prabu Matswapati, Raden Seta, Dwijakangka, dan Salindri mengenai 

pembunuhan Kencaka dan Rupakenca. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Foto Adegan Jejer Wiratha (JJ Shoting, 2015) 

 Prabu Matswapati menanyakan kepada Salindri siapa yang membunuh 

Kencaka dan Rupakenca. Salindri menjawab bahwa yang membunuh Kencaka 

dan Rupakenca adalah seorang Gandarwa. Tetapi Prabu Matswapati tidak 

percaya dengan perkataan Salindri dan menunduh Salindri yang telah membunuh 

Kencaka dan Rupakenca, karena jasad Kencaka dan Rupakenca ditemukan berada 

didekat Salindri. 

 Setelah itu Prabu Matswapati memeberikan hukuman mati kepada 

Salindri, namun atas permohonan dari Dewi Utari, anaknya Prabu Matswapati 

maka hukuman mati tersebut diganti dengan hukuman tundung, yang artinya 

Salindri harus meninggalkan Negara Wiratha. Salindri merasa senang mendapat 

pengampunan dari Prabu Matswapati dan memohon kembali untuk memdapatkan 
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toleransi waktu selama 5 hari sebelum meninggalkan wiratha. Salindri 

menjelaskan 5 hari tersebut akan digunakannya untuk menyelesaikan tugas-tugas 

dari Putri Utari dan menyiapkan perpisahan dengannya karena mereka begitu 

dekat, juga untuk menyelesaikan tanggungan hutang dan kewajiban kepada para 

tetangga di Kaputren. Akhirnya Prabu Matswapati  mengabulkan keinginan 

Salidri. 

 Setelah itu Prabu Matswapati meminta kepada Dwijakangka untuk 

melatihnya bermain dadu. Dwijakangka mengatakan bahwa bermain dadu itu 

menjadi larangan agama manapun dan negara manapun, kenapa prabu ingin 

berlatih bermain dadu?, sudah tua tidak mencari jalan untuk bisa masuk ke surga. 

Prabu Matswapati marah, karena tersinggung dengan perkataan Dwijakangka 

orang kecil berani menasehati raja. Kemudian Prabu meminta kepada 

Dwijakangka untuk pergi dari hadapannya. 

 Setelah pulangnya Dwijakangka, Patih Nirbita datang untuk melaporkan 

bahwa Negara Wiratha kedatangan musuh dari Negara Hastina dan Negata 

Trigarta. Dari arah depan adalah Kurawa Negara Hastina dan dari arah belakang 

adalah Negata Trigarta yang dipimpin oleh Prabu Susarman. Terjadi peperang 

besar, Prabu Matswapati berhapdan dengan Prabu Susarman dan akhirnya Prabu 

Matswapati kalah tetapi belum mati, ia dijadikan bulan-bulanan dan dipermalukan 

oleh Prabu Susarman di tengah alun-alun Wiratha.  

Setelah Dwijakangka mengetahui terjadi peperangan di Wiratha, kemudian 

ia pergi menemui Jagal Bilawa untuk diminta membantu Prabu Matswapati yang 

sedang diserang musuh di tengah alun-alun Wiratha. Akan tetapi Jagal Bilawa 
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mengatakan dia tidak mau membantu Prabu matswapati karena kesombongannya 

yang tidak tau balas budi. Dwijakangka bertanya kepada Bilawa, apakah jiwa 

seorang Pandawa seperti itu dendam kepada orang lain?. Kalau Jagal Bilawa 

tidak mau membantu, maka ia sendiri yang akan pergi ke tempat peperangan 

biarpun tubuhnya akan hancur. Akhirnya Bilawa menuruti perintah dari 

Dwijakangka dan berangkat ke peperangan untuk membantu Prabu Matswapati. 

Akhirnya Prabu Susarman dan pasukannya berhasil dikalahkan oleh Jagal Bilawa 

dan Prabu Susarman mati ditangan Jagal Bilawa. 

 

(6) Adegan Kaputren 

 Adegan kaputren menggambarkan Raden Utara yang mengajak Kandi 

Wrahatnala pergi ke arah belakang Wirata untuk berperang melawan pasukan 

Kurawa dari Negara Hastina. 

 

 

 

 

 

   

Gambar 8. Foto Adegan Jejer Kaputren (JJ Shoting, 2015) 

 Raden Utara dan Kandi Wrahatnala pergi dengan menaiki kereta garuda 

yakso, Kandi Wrahatnala sebagai kusir dan Raden Utara sebagai senopatinya. 

Dalam perjalan ke tempat peperangan Raden Utara melihat begitu banyaknya 
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pasukan dari Negara Hastina sehingga ingin melarikan diri, namun berkat 

kesigapan Kandi Wrahatnala bisa menahan Raden Utara tetap berada di dalam 

kereta dan tidak melarikan diri. Setelah itu Kandi Wrahatnala menjadi senopati 

dan Raden Utara sebagi kusirnya. 

 Sebelum menuju ke tempat peperangan Kandi Wrahatnala meminta 

kepada Raden Utara supaya pergi ke pinggir hutan untuk mengambil barang 

bungkusan yang isinya pusaka. Setelah melihat isi dari bungkusan itu Raden 

Utara pun terkejut, karena pusaka-pusaka tersebut adalah miliknya Raden Janaka 

yang berupa pusaka Pulang Geni, Hardo Dadi Kari, dan Pasopati. Setelah itu 

Kandi Wrahatnala terbuka kepada Raden Utara bahwa dirinya adalah 

penyamaran dari Raden Janaka dan mengatakan bahwa para Pandawa sedang 

menjalani hukuman selama 13 tahun yang dibagi menjadi dua, yaitu 12 tahun di 

hutan dan 1 tahun menyamar di Negara Wiratha. Setelah itu Raden Utara dan 

Raden Janaka berangkat ke tempat peperangan di belakang Negara Wiratha dan 

berhasil membuat mundur pasukan dari Negara Hastina. 

 

(7) Adegan Jejer Wiratha 

Adegan Jejer Wiratha ini menggambarkan kesombongan dari Prabu 

Matswapati. Prabu Matswapati menyampaikan kepada Dwijakangka bahwa yang 

bisa mengalahkan Prabu Susarman dan prajuritnya adalah Raden Seta. Menurut 

Dwijakangka itu salah, yang sebenarnya mengalahkan Prabu Susarman dan 

pasukannya adalah Jagal Bilawa. Prabu Matswapati merasa tersinggung, setelah 

itu Prabu Matswapati mengatakan bahwa yang mengundurkan pasukan Negara 
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Hastina adalah Raden Utara. Oleh Dwijakangka itu juga disalahkan karena yang 

sebenarnya berhasil mengundurkan pasukan Negara Hasina adalah Kandi 

Wrahatnala. Prabu Matswapati kemudian semakin tersinggung dan marah, 

sehingga kepalanya Dwijakangka dipukul dengan kotak dadu, keluarlah darah 

berwarna putih dari kepala Dwijakangka. Salindri yang berada didekatnya dengan 

cepat menadahkan tangannya untuk menanggkap darah berwarna putih itu supaya 

tidak mengenahi tanah kerajaan wiratha, jika sampai mengenai tanah maka 

Negara Wiratha akan hancur karena tidak sanggup menerima darahnya orang 

suci. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Foto Adegan Jejer Wiratha (JJ Shoting, 2015) 

Setelah kemarahan Prabu Matswapati datang Raden Seta, Raden Utara, 

dan Raden Prasangka melaporkan bahwa yang sebenarnya mengalahkan Negara 

Trigarta adalah Jagal Bilawa dan mengundurkan Negara Hastina adalah Kandi 

Wrahatnala. Setelah itu Prabu Matswapati baru mengetahui bahwa Dwijakangka 

adalah Puntadewa, Jagal Bilawa adalah Werkudara, Kandi Wrahatnala adalah 

Janaka, Dama Grati adalah Nakula, Trijolo adalah Sadewa dan Salindri adalah 

Drupadi. 
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(8) Adegan Tancep Kayon 

 Tancep Kayon adalah adegan penancapan kayon di tengah-tengah kelir 

oleh dalang, bertanda nerakhirnya pergelaran wayang kulit. Seperti yang tampak 

pada foto di bawah, adegan tancep kayon merupakan adegan terakhir pada 

pertunjukan wayang kulit ke-88 di Pendapa Kabupaten Grobogan, yang mana 

dalang mencapkan gunungan ditengah kelir dan menandakan pertunjukan telah 

selesai. 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Foto Adegan Tancep Kayon (JJ Shoting, 2015) 

 

4.3 Garap Stablo 

4.3.1 Garap Pakeliran 

Pada adegan Stablo ini, dalang mengawali pertunjukan dengan dodogan, 

dilanjutkan dengan buka gunungan, dilanjutkan dengan Prabu Matswapati yang 

ditancapkan di tengah-tengah dua gunungan menggambarkan bahwa Prabu 

Matswapati sedang bermimpi, di dalam mimpi Prabu Matswapti menggambarkan 

peperangan antara Rajamala dengan Jagal Bilawa, dilanjutkan dalang memainkan 

gunungan, menarik keluar Prabu Matswapati dan menancapkan kedua gunungan 

di samping kanan dan kiri kelir. 
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Setelah itu dilanjutkan Rajamala kiprah, yang menggambar bahwa 

dirinnya sedang senang akan diakannya adu jago, dia merasa hebat, bangga diri, 

sombong, dan merasa bahwa tidak ada yang bisa menandingi kesaktiaannya. 

Setelah Rajamala selesai kiprah, ditampilkan Prabu Matswapati, Kencaka, 

Rupakenca, Utara, dan Nirbitha sebagai peralihan menuju adegan Jejer Wiratha. 

 

4.3.2 Garap Karawitan 

Garap gending pada adegan Stablo ini dibuat untuk mendukung suasana 

awal pertunjukan wayang kulit dan untuk menarik perhatian para penonton 

menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Garap gendhing Stablo dimulai dengan 

dodogan dalang, dilanjutkan dengan instrument bonang melakukan buka gending 

untuk mengawali sajian gending, disambung dengan instrumen balungan seperti 

peking, saron, dan demung yang dimainkan dengan keras. Setelah itu dilanjutkan 

dengan gending berbentuk sampak garapan laras sléndro yang dimainkan dengan 

nada keras menuju lembut, digunakan sebagai pendukung bagian sebelum dalang 

mengangkat gunungan, dengan notasi sebagai berikut. 

Bonang : 2/ y 2/ y 3/ y 2 3 5 g6 
           Balungan 

. j.3 j23 j63    j33 j62 j35 j6!    j56 j!5 j32 3 

.  1  .  1    .  1  .  j33    j32 j16 j13 j21 
j32 j12 j31 j21   j32 j12 j31 g2     j62 j.6 j26 

g2  
.  6  .  6    5  6  5  g3 

Notasi 1 

 Selanjutnya disambung dengan sajian gending berbentuk ketawang 

garapan laras sléndro dengan diikuti vokal sindhen yang dimainkan dengan nada 

lembut. Dilanjutkan dengan gending berbentuk srepeg garapan laras sléndro 

yang dimainkan dengan nada keras. Gending tersebut digunakan untuk 
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mendukung mengangkat gunungan dan bagian Prabu Matswapati yang sedang 

bermimpi akan ada peperangan antara Rajamala melawan Jagal Bilawa, dengan 

notasi sebagai berikut. 

Kendhang : B  . . . g3 
  . 1 . 3    . 1 . 3    . 1 . 3    3 5 6 g! 
  . # @ !    5 3 5 6    ! 6 ! 6    ! 6 5 g3 
  . 1 3 .    1 3 2 1    y 1 2 3    6 5 3 g2  

Vokal :  . . . g3 
    . 1 . 3   . 5 . 3    . 5 . 3   j.3  5  6  g! 
            Ma        nem-   ba            kon -  juk    mring yang wi- dhi 
    . # @ !   5 3 5 6    ! 6 ! 6    ! 6 5 g3 
          an –tuk-   a  u- sa- da       ka-lis go-da        ren-ca- na  
    . 1 3 .   . 3 2 1    . 2 3 6    6 5 j53 g2 
        mu- gi     ha-  ya  ra-ha- yu- a 

Srepeg . . . g2 
   3 2 3 2   3 6 3 g2 
   2 2 2 6   3 5 6 g! 
   6 1 6 3   6 1 5 g6 
  2 2 1 y   3 . 3 g2  

Notasi 2 

 

Terjemahan teks vocal: 

Percaya dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa 

Mendapatkan petunjuk, jauh dari marabahaya 

Hidup bahagia dan sejahtera 

 Sesudah itu dilanjukan dengan sajian gending berbentuk sampak garapan 

laras sléndro yang dimainkan dengan nada keras, yang digunakan untuk 

mendukung pada bagian peperangan Rajamala melawan Jagal Bilawa di dalam 

mimpi Prabu Matswapati, dengan notasi sebagai berikut. 

Sampak . . . g2 
  . . . j.6     j66 j26 j66 2    . . . j.3    j12 j35 
j65 g3 
  j56 j.5 3 j56   j56 j.5 j32 3    2 . . .     . j66 
j66 g2  

Notasi 3 
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 Selanjutnya disambung dengan sajian gending berbentuk gangsaran 

garapan yang dimainkan dengan nada sedang, untuk mendukung bagian 

Rajamala kiprah, dengan notasi sebagai berikut. 

Gansaran : . . . . g6 
  . . . n6   . p6 . n6   . p6 . n6   . p6 . g6 
  ! 5 ! 6   ! 5 ! 6   6 6 6 !   6 5 3 g2 
  2 2 2 1   y 1 2 3   . 3 2 1   3 2 1 g6  

Kendhang : B  . . . g6 
  . ! . 6   . ! . 6   . ! . 5   . 3 . g2 
  . 3 . 1   . 2 . 3   . 2 . 1   . 2 . g6  

Notasi 4 

 Setelah itu dilanjutkan dengan sajian gending jejer undur-undur laras 

sléndro yang dimainkan dengan nada sedang menuju lembut, digunakan sebagai 

pendukung peralihan dari adegan Stablo ke adegan Jejer, dengan notasi sebagai 

berikut. 

Jejer undur-undur 

Kendhang : B 5 6 1 g6 
  6 6 6 p6   6 6 6 n!   6 ! 6 p!   5 6 ! n6 
  3 3 6 6   3 5 6 !   ! ! ! !   3 2 1 g3 
  1 2 3 1   2 3 1 2   3 1 2 3   2 1 6 5 
  6 6 3 3   6 6 5 5   5 5 5 5   ! 6 5 g3 
  3 3 3 3   3 3 3 2   1 1 1 2   6 1 2 3 
  6 6 3 3   6 6 ! !   6 ! 6 !   5 6 1 g6  

Notasi 5 

 

4.4 Garap Bedhol Jejer 

4.4.1 Garap Pakeliran 

 Pada adegan jejer, khususnya bagian bedhol jejer dalang mengawali 

dengan dodogan sebagai isyarat untuk para wiyaga meyajikan gending. 

Selanjutnya dalang melakukan bedhol jejer Prabu Matswapati, Raden Seta, Jagal 

Bilawa, beserta para Punggawa Kerajaan yang menggambarkan Raden Seta dan 

Jagal Bilawa akan berangkat ke tempat adu jago / Blabar Kawat. 
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Setelah itu Kencaka, Rupakenca, dan Sengkuni kiprah secara bergantian 

yang menggambarkan mereka sedang merasa sangat senang, karena sebentar lagi 

adu jago segera dimulai dengan keyakinan bahwa jago mereka akan menang, 

supaya bisa merebut tahta dari Prabu Matswapati sebagai raja Wiratha. Setelah 

itu dalang memainkan gunungan sebagai tanda peralihan untuk menuju adegan 

adu jago. 

4.4.2 Garap Karawitan 

Sebelum penyajian gending untuk bedhol jejer dimulai, oleh dalang 

memberi isyarat berupa dogdogan kepada wiyaga. Selanjutkan disajikan gending 

monggang oleh instrument balungan yang dimainkan dengan keras menuju 

lembut. Dilanjutkan dengan gending berbentuk lancaran garapan laras pélog 

yang dimainkan dengan nada lembut dan diikuti vokal sindhen. Sajian 

serangkaian garap gending tersebut digunakan untuk mendukung pemberangkatan 

Raden Seta dan Jagal Bilawa ke tempat adu jago, dengan notasi sebagai berikut. 

Bedolan Ratu Wiratha 

Monggang  _ 6 5 6 5 _ Ayak-ayak kemuda  2 1 y gt 
6 3 6 5   6 3 6 5   6 3 5 6   5 3 2 1 
6 3 6 5   6 3 6 5   6 3 6 5   5 3 2 1 
5 3 2 1   5 3 2 1   1 1 1 3   5 3 2 1 
5 3 2 1   5 3 2 1   1 1 1 3   2 1 6 g5 
 
_ 1 5 1 5   1 5 1 5   1 1 2 1   6 5 4 5 
  6 3 5 6   5 3 2 3   2 1 2 1   6 5 4 5 
  @ # @ !   6 5 6 5   2 1 2 5   2 1 6 g5 _Balik monggang 
 
 

 

Vokal : 
   . 1 . 1   . 6 j@# !    . . 5 4   . 6 j56 5 
           Ar-   sa   kon-  dur        ang- e             da-  thon 
   . . . .    # @ ! 6    . . 6 6    5  3  2  3 
        te-dak  sa-king               jro-ning  sing-geng sa- na 
   . 2 5 3    . 2 3 1    5 5 . 5    1 2 4 5 
               ya- ta     wa-    u     neng- gih      sri na ren-dra 
   . . . .    @ # @ !    . . 6 5    . 4 j56 5 
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          a- ge- gan- da         tan- seh              a-  rum 
   . 1 j.2 5   2 1 2 5    . 1 j.2 5   j23 1 y t 
         kang en-dah  war-na ni- ra            tu- me-dah   mring ja-wa-ta 

Notasi 6 

Terjemahan teks vokal: 

 Akan pulang menuju kedalam kerajaan 

 Berjalan dari kursi singgasana 

 Yaitu paduka raja 

 Menebarkan bau wewangian yang harum 

 Beraneka warna dari para dewa 

 Selanjutnya untuk mendukung bagian Kencaka, Rupakenca, dan Sengkuni 

kiprah diawali dengan sajian gending monggang, dilanjutkan dengan gending 

berbentuk lancaran garapan laras pélog yang dimainkan dengan sedang, di 

tengah gending tersebut diberi vokal sindhen, dengan notasi sebagai berikut. 

Monggang  _ 6 5 6 5 _ 

Budalan 
 6 4 6 5    6 4 6 5    1 2 1 6    5 4 6 5 
 1 2 1 .    2 3 2 1    1 1 1 5    6 3 2 1 
 j.2 2 j.3 3  j.5 5 j.6 6  j.6 5 6 1   2 1 6 5 
 4 . 4 6    5 4 6 5    5 5 5 1    2 1 6 g5 

2 1 2 1    5 3 2 g1    2 1 2 1    2 1 6 g5 
 3 1 2 3    1 2 4 g5    6 5 3 2    1 2 4 g5 
 7 6 5 6    5 3 2 g1    1 1 2 1    6 5 4 g5 

Vokal : 

   . . . !    . . ! !    . . 6 #    . . @ !  
         Su      rak- an          ba- ta               ru- buh 
   . . . !    . . ! !    . @ . !    . 6 . 5 
         ho-      reg wa-          dya    gu        mu-  ruh 
   . . . .    @ ! @ #    @ 1 6 5    4 2 4 5 
       swa- ra um-yung  ben-de nya mu- nyo ma ngung kung 
   . . 6 5    3 . 1 2    . 3 2 1    2 1 y t 
     te- rom-   pet    tam-bur         sua-ra-ning    wa-dya bo-lo 
 
   . . 6 6    5 3 2 6    . . 5 6    5 3 2 1 
   tom-bak    pe-dang sia-go         bu-dal    sa-king na-ngi 
   . . @ !    j.@ # @ !   j!@ ! @ !   6 5 4 5 
     sia-go      gya ma ka-nya am-bran-tas ang- ka-ra mur-ka 
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Terjemahan teks vocal : 

 Batu bata yang runtuh bersorak 

Begitu kencang dan bersemangat 

Suara terompet menyuarakan kepada seluruh kelompok 

Tombak pedang bersiap siaga bangun dari tidurnya 

Siaga untuk membasmi angkara murka 

Apuse . 3 . g6 < 
 . 3 6 1     j.7 1 j.7 6     . 3 6 1      . j17 j12 7 
 . 3 6 7     . j23 j.2 1     j.7 1 j.7 g6   
 j66 6 j66 6   j.6 . 6 g6 

Notasi 7 

 Setelah penyajian gending di atas, dilanjutkan dengan sajian gending 

berbentuk lancaran garapan laras laras pélog yang dimainkan nada sedang, 

sebagai pendukung dalang memainkan gunungan dan sebagai tanda peralihan 

untuk menuju adegan adu jago, dengan notasi sebagai berikut. 

_   3 6 3 6   3 6 3 g2    

      5 3 2 1   2 1 2 g6    _ 

Notasi 8 

 Dilihat dari serangkaian gending yang telah dipaparkan di atas, gending-

gending tersebut sangat mendukung suasana pada setiap bagian-bagian yang ada 

di dalam sebuah adegan. Sehingga dinamika suatu pertunjukan wayang kulit 

semakin hidup. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab empat, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa lakon Ontran-ontran Wiratha merupakan cuplikan 

cerita dari Wiratha Parwa. Dalam pementasannya, sanggit lakon dalang Ki 

Hardono terdari dari beberapa adegan utama antara lain (1) Adegan stablo; (2) 

Adegan jejer wiratha; (3) Adegan adu jago; (4) Adegan jejer hastina; (5) adegan 

jejer wiratha; (6) Adegan kaputren; (7) Adegan jejer wiratha; dan (8) Tancep 

kayon. Dari sanggit lakon dalang ki Hardono, maka diciptakan gending garap 

pada adegan stablo dan bedhol jejer. 

Garap gending adegan stablo digunakan sebagai pendukung pada bagian 

buka gunungan, dilanjutkan dengan menancapkan Prabu Matswapati di tengah-

tengah gunungan yang sedang bermimpi akan diadakannya adu-adu jago. 

Kemudian keluarlah Rajamala dan Jagal Bilawa berperang di dalam mimpi 

Prabu Matswapati. Setelah itu Rajamala kiprah yang menggambar bahwa 

dirinnya sedang senang akan diakannya adu-adu jago, dia merasa hebat, bangga 

diri, sombong, merasa bahwa tidak ada yang bisa menandingi kesaktiaannya. 

Setelah itu menggambarkan di Keraton Wiratha di mana Kencaka dan Rupakenca 

menagih janji kepada Prabu Matswapati untuk mengadakan adu jago. 

Garap gending pada adegan bedhol jejer terdapat pada bagian 

pemberangkatan ke tempat adu jago / Blablar kawat, yaitu Raden Seta yang
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membawa Jagal Bilawa. Setelah itu pada bagian untuk mendukung Kencaka, 

Rupakenca dan Sengkuni kiprah, menggambar mereka sedang merasa senang 

karena adu jago akan segera dimulai, dengan keyakinan bahwa jago mereka akan 

menang, supaya bisa merebut tahta dari Prabu Matswapati sebagai raja Wiratha. 

 

5.2 Saran 

Berdasar atas penelitian “Karawitan Pakeliran Wayang Kulit Jum’at 

Kliwonan Di Pendapa Kabupaten Grobogan” saran yang perlu disampaikan 

menurut peneliti antara lain (1) Perlu adanya sanggit-sanggit lakon yang lebih 

banyak dan lebih berfariatif supaya suatu pertunjukan wayang kulit menjadi 

semakin menarik; (2) Diharapkan sarana pendukung yang digunakan dalam 

pertunjukan wayang kulit di Pendapa Kabupaten Grobogan supaya bisa lebih 

lengkap terutama tata panggung dan tata lampu; dan (3) Dapat dilakukan 

penelitian-penelitian selanjutnya sebagai penyempurna penelitian ini dan atau 

memunculkan topik baru dalam penelitian. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

   

KARAWITAN PAKELIRAN WAYANG KULIT 

JUM’AT KLIWONAN 

DI PENDAPA KABUPATEN GROBOGAN 

 

 

1. PANDUAN OBSERVASI 

1.1 Letak lokasi penelitian 

1.2 Kondisi lokasi dilihat dari lingkungan alam 

1.3 Kondisi penduduk sekitar 

1.4 Sarana dan prasarana pertunjukan wayang kulit malam jum’at kliwonan di 

Pendapa Kabupaten Grobogan 

1.5 Pertunjukan wayang kulit malam jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten 

Grobogan 

 

2. PANDUAN WAWANCARA 

2.1 Tujuan Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, 

mendeskripsikan, menganalisis dan memaparkan sanggit cerita dalang, garap 

gending Stablo dan Bedholan Jejer I wiratha dalam pertunjukan wayang kulit 

jum’at kliwonan lakon Ontran-ontran Wiratha di Pendapa Kabupaten 

Grobogan. 
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2.2 Pembatasan Masalah 

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti hanya membatasi masalah pada: 

2.2.1 Sanggit cerita dalang Hardono dalam pertunjukan wayang kulit lakon 

Ontran-ontran Wiratha. 

2.2.2 Garap gending Stablo dan Bedholan Jejer I Wiratha dalam 

pertunjukan wayang kulit jum’at kliwonan lakon Ontran-ontran 

Wiratha di Pendapa Kabupaten Grobogan. 

 

2.3 Pembatasan Narasumber 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan wawancara pada beberapa 

narasumber, yaitu: 

2.3.1 Dalang pertunjukkan wayang kulit pada lakon Ontran-ontran Wiratha 

dalam pertunjukan wayang kulit malam jum’at kliwonan di Pendapa 

Kabupaten Grobogan. 

2.3.2 Penata gending pertunjukkan wayang kulit pada lakon Ontran-ontran 

Wiratha dalam pertunjukan wayang kulit malam jum’at kliwonan di 

Pendapa Kabupaten Grobogan. 

2.3.3 Masyarakat yang berada di sekitar lokasi penelitian seperti: 

masyarakat sekitar atau orang yang pernah menonton pertunjukkan 

wayang kulit jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan. 
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2.4 Daftar Pertanyaan 

2.4.1 Daftar pertanyaan untuk dalang yang mempergelarkan lakon 

ontran-ontran wirata di Pendapa Kabupaten Grobogan: 

2.4.1.1 Nama, Usia, Pekerjaan? 

2.4.1.2 Garis besar atau balungan cerita lakon Ontran-ontran Wiratha itu 

diambil dari cerita apa? 

2.4.1.3 Bagaimana balungan cerita dari Wiratha Parwa? 

2.4.1.4 Bagaimana sanggit lakon Ontran-ontran Wiratha dalam pertunjukan 

wayang kulit di Pendapa Kabupaten Grobogan? 

2.4.1.5 Apakah semua alat yang dipakai dalam pertunjukan wayang kulit di 

Pendapa Kabupaten Grobogan milik Pemerintah? 

2.4.1.6 Apakah ada latihan sebelum tampil di Pendapa Kabupaten Grobogan? 

 

2.4.2 Daftar pertanyaan untuk penata gending pada lakon ontran-

ontran wirata: 

2.4.2.1 Nama, Usia, Pekerjaan? 

2.4.2.2 Gending apa saja yang digunakan untuk mendukung pada setiap 

adegan-adegan dalam pertunjukan wayang kulit lakon Ontran-ontran 

Wiratha? 

2.4.2.3 Bagaimana garap gending adegan Stablo pada lakon Ontran-ontran 

Wiratha? 

2.4.2.4 Bagaimana garap gending adegan Bedholan Jejer I Wiratha pada 

lakon Ontran-ontran Wiratha? 
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2.4.2.5 Apa tujuan dari gending-gending garapan tersebut? 

2.4.2.6 Alat/instrumen apa saja yang digunakan dalam penyajian garap 

gending tersebut? 

 

2.4.3 Daftar pertanyaan untuk masyarakat sekitar atau orang yang 

sudah pernah menonton pagelaran wayang kulit malam jum’at 

kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan: 

2.4.3.1 Nama, Usia, Pekerjaan? 

2.4.3.2 Pernahkah anda melihat pertunjukkan wayang kulit malam jum’at 

kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan? 

2.4.3.3 Bagaimana komentar anda setelah melihat pertunjukan wayang kulit 

malam jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan? 

2.4.3.4 Apa saran anda kedepan untuk musik pertunjukan wayang kulit malam 

jum’at kliwonan di Pendapa Kabupaten Grobogan? 

 

3. PANDUAN DOKUMENTASI 

Dalam pengumpulan data, peneliti mendokumentasikan: 

3.1 Kegiatan pertunjukan wayang kulit pada lakon onran-ontran wirata di 

Pendapa Kabupaten Grobogan 

3.2 Alat/instrumen musik yang dipakai 

3.3 Wawancara peneliti dengan narasumber 

 


