
 
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESPON GENERASI MUDA JAWA 

TERHADAP SENI PERTUNJUKAN WAYANG KULIT 

(Studi Kasus di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, 

Kabupaten Semarang). 

 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi dan Antropologi 

 

 

 

Oleh: 

Sholikhatun Ni’mah 

3401412056 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



ii 
 

 
 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

 



iv 
 

 

 



v 
 

 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Banyak generasi muda sekarang ini yang khawatir dengan masa depan. Mereka 

terlalu takut akan kekhawatiran yang belum tentu terjadi, sedangkan mereka tidak 

melakukan yang terbaik hari ini. Lebih baik melakukan hal baik hari ini daripada 

berfikir yang membuat khawatir. (Ni’mah, 2016) 

 

 

   PERSEMBAHAN 

1. Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. 

2. Orang tua yang yang selalu memberikan dukungan, 

Bapak H.A Ngadenie dan Ibu Rofikah. 

3. Adik saya yang telah memberikan dukungan dan selalu 

menghibur, Ade Galih Fahrizal. 

4. Sahabat-sahabat saya yang dengan senang hati 

memberikan motivasi dan memberikan ide-ide serta 

pandangan-pandangan baru dalam penyusunan skripsi, 

Prasetia Lukmana, Febrina Damayanti, Jauhariyatun 

Fadillah, dan Miftakhul Jannah. 

5. Kawan-kawan saya yang penuh inspirasi. 

 

 

 

 



vi 
 

SARI 

Ni’mah, Sholikhatun. 2016. Respon Generasi Muda Jawa Terhadap Seni 

Pertunjukan Wayang Kulit (Studi Kasus di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, 

Kabupaten Semarang). Skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Kuncoro Bayu Prasetyo, 

S.Ant, MA dan Hartati Sulistyo Rini, S.Sos, MA. 165 halaman. 

Kata kunci: Desa Lemah Ireng, generasi muda, respon, wayang kulit.  

Penelitian ini membahas mengenai respon generasi muda jawa terhadap 

seni pertunjukan wayang kulit. Di dalam fenomena tersebut mencakup adanya 

keberadaan pertunjukan wayang kulit, respon generasi muda terhadap pertunjukan 

wayang kulit, dan faktor yang melatarbelakangi respon dan minat generasi muda 

terhadap pertunjukan wayang kulit.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

(1) fenomena keberadaan seni pertunjukan wayang kulit di Desa Lemah Ireng, (2) 

Respon generasi muda Desa Lemah Ireng terhadap seni pertunjukan wayang kulit, 

(3) faktor yang melatarbelakangi respon dan minat generasi muda di Desa Lemah 

Ireng terhadap seni pertunjukan wayang kulit. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Lokasi penelitian di Desa Lemah Ireng. Informan dalam penelitian ini yaitu 

generasi muda, generasi tua, dan tokoh masyarakat Desa Lemah Ireng. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi data. 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial dari Max Weber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena keberadaan pertunjukan 

wayang kulit di Desa Lemah Ireng menjadi instrument penting dalam upacara 

bersih desa, sehingga eksistensinya dapat terjaga dengan baik. Generasi muda di 

Desa Lemah Ireng mempunyai respon yang baik terhadap kesenian wayang kulit. 

Kondisi tersebut tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat desa terhadap 

mitologi yang berkembang di desanya. Respon generasi muda terhadap seni 

pertunjukan wayang kulit tergolong variatif, sehingga tercipta tiga pola menonton 

yaitu dari babak pertama sampai limbukan, dari limbukan sampai goro-goro, dan 

dari awal hingga akhir pertunjukan. Fungsi wayang kulit di kalangan generasi 

muda sudah bergeser dari fungsi religi menjadi fungsi rekreasi. Respon dan minat 

generasi muda terhadap pertunjukan wayang kulit dilatarbelakangi oleh lima 

faktor, yaitu karakteristik dalang yang tampil, faktor letak geografis, faktor 

lingkungan keluarga, faktor pengetahuan tentang filosofi jawa,dan faktor 

kesibukan pekerjaan dan sekolah.  

Saran untuk generasi muda Desa Lemah Lireng bahwa mereka 

mempunyai respon yang baik terhadap seni pertunjukan wayang kulit.Sehingga 

hal tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai kekuatan oleh generasi muda 

untuk mengembangkan Desa Lemah Ireng menjadi desa wisata yang berbasis seni 

dengan melibatkan pemerintah desa atau kabupaten, dan tokoh masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

 

This research discusses the younger generation java response to the arts wayang 

kulit shows. Wayang kulit in the lemah ireng is one of the media used in the 

village clean. Problems of the study includes phenomena the existence of a 

wayang kulit show, response young generation for the art of a wayang kulit show, 

and factors for responses and interest young generation for the art of a wayang 

kulit show. This research in a qualitative the case study. Research locations in the 

lemah ireng, because the lemah ireng often still hold wayang kulit shows as a 

media ceremony clean village. A theory that used in this research is a theory the 

social act of max weber. The result showed that the performing arts wayang kulit 

still awake its existence because wayang kulit shows used as a medium ceremony 

clean village. The younger generation in the lemah ireng having a good to 

performing arts wayang kulit. The response has divided into three pattern watch, 

first the younger generation watch beginning limbukan till the time, both start 

limbukan until goro-goro, three from start to finish performances. There are five 

factors that constitute an and interest young generation namely the characteristic 

puppeteer who appear, factor geography, family environment, knowledge of java 

philosophy, and bustle working and school. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesenian yang berkembang di tengah masyarakat modern saat 

ini memiliki kedudukan penting untuk menjadi salah satu ciri khas 

setiap suku bangsa di Indonesia. Melalui kesenian, ciri khas dari suatu 

kelompok masyarakat dapat ditunjukkan. Ciri khas yang berbeda inilah 

yang menumbuhkan keberagaman dalam wujud kebudayaan dan 

kesenian. Kesenian tradisional merupakan salah satu produk 

kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat pemiliknya. Dengan 

adanya kesenian tradisional, maka masyarakat dapat menuangkan ide 

dan gagasannya untuk diekspresikan menjadi salah satu karya seni. 

Sehingga hal tersebut dapat dijadikan salah satu sarana bagi seseorang 

untuk bermasyarakat dan berhubungan dengan sesamanya. 

Menurut Marcel (2006:230) kesenian adalah salah satu unsur 

kebudayaan yang keberadaannya sangat diperlukan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesenian merupakan sesuatu yang 

hidup senafas dengan mekarnya rasa keindahan yang tumbuh dalam 

sanubari manusia dari masa ke masa dan hanya dapat dinilai dengan 

ukuran rasa. Kesenian juga merupakan salah satu imajinasi kreatif dan 

sudut pandang atas dunia yang tergurat pada sesuatu yang artistik. 

Oleh karena itu kesenian merupakan bagian dari tujuh unsur 
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kebudayaan. Tujuh unsur kebudayaan tersebut terdiri dari (1) bahasa, 

(2) sistem pengetahuan, (3) organisasi sosial, (4) sistem peralatan 

hidup dan teknologi, (5) sistem mata pencaharian hidup, (6)sistem 

religi, (7) kesenian (Koentjaraningrat, 2009:164). 

Suku Jawa mempunyai beberapa jenis kesenian yang populer di 

masyarakat. Salah satu kesenian yang masih berkembang di era 

modernisasi ini adalah seni lisan atau seni tradisi lisan. Tradisi lisan 

Jawa merupakan bagian dari kebudayaan yang diwariskan secara 

turun-temurun secara lisan sebagai milik bersama. Aneka tradisi lisan 

Jawa pun muncul tak sekedar pengisi waktu senggang, melainkan 

sebagai penyalur sikap dan pandangan, refleksi dari ide-ide kelompok. 

Tidak lain halnya bahwa tradisi lisan merupakan salah satu wujud 

komunikasi yang biasanya digunakan sebagai sarana penyampaian 

pesan moral, penyampaian nilai-nilai budaya Jawa, pengesahan aturan 

sosial dan lain sebagainya. 

Wayang kulit merupakan salah satu bentuk tradisi lisan Jawa 

yang tergolong ke dalam drama rakyat Jawa. Eksistensi seni 

pertunjukan wayang kulit hingga saat ini masih terjaga kelestarian dan 

kelanggengannya. Wayang kulit memiliki dua fungsi, yakni sebagai 

sarana ritual secara vertikal dan juga sebagai sarana hiburan secara 

horizontal. Dalam aspek hiburan pun, fungsi wayang sebagai media 

pengkomunikasian nilai kepada masyarakat dianggap vital, karena 

selain membawa misi rekreatif, juga mengemban fungsi pendidikan 
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tentang nilai dan norma tertentu yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat. Wayang mempunyai daya tahan yang kuat terhadap 

berbagai perubahan pemerintahan, politik, sosial, budaya maupun 

kepercayaan. Sehingga dapat membuktikan bahwa wayang 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Pertunjukan wayang kulit yang sering dipentaskan di tengah 

masyarakat yaitu wayang kulit purwa. Wayang kulit purwa atau ringgit 

purwa didasarkan atas sejumlah cerita yang diambil dari Serat Rama 

(Ramayana) dan Bratayuda (Mahabharata) (Geertz, 2014:378). Bentuk 

wayangnya pipih, berdimensi, dan dibuat dari kulit yang di tatah, 

dengan lengan yang dapat digerak-gerakkan. Wayang digerakkan 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan bayangan pada satu layar 

putih yang dipasang di depan dalang (Koentjaraningrat, 1994:290). 

Wayang kulit purwa sangat populer di tengah masyarakat. Hampir 

setiap pertunjukan wayang yang di selenggarakan di masyarakat sering 

kali menggunakan wayang kulit purwa. 

Akan tetapi, seni pewayangan yang berkembang sekarang ini 

kurang digemari oleh generasi muda Jawa. Mereka merasa tidak 

paham dengan cerita yang dibawakan oleh dalang. Pertunjukan 

wayang kulit yang di gelar semalam suntuk sering kali menjadikan 

jenuh dan kurang memiliki daya tarik untuk menikmatinya hingga di 

akhir pertunjukan. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh beberapa 

dalang yang ada di Jawa dinilai cukup membantu untuk menumbuhkan 
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minat generasi muda dalam menikmati pertunjukan seni wayang kulit. 

Sekarang ini hanya beberapa anak muda saja yang benar-benar bisa 

menikmati pertunjukan wayang hingga akhir cerita. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa seni pewayangan merupakan 

perbendaharaan kebudayaan nasional yang mempunyai kedudukan di 

hati sanubari masyarakat bangsa kita, setidaknya untuk sebagian besar  

masyarakat   kita. Dalam pagelaran wayang kulit, semua nilai-nilai 

kehidupan disampaikan dalam pagelaran melalui tokoh-tokoh wayang 

yang dimainkan oleh sang dalang. Wayang kulit sesuai harkat dan 

hakekat hidupnya adalah sebagai "pangudal piwulang" yang artinya 

memberi petunjuk dengan argumentasi yang benar. Seni budaya dalam 

pertunjukan  wayang kulit sangat penting dalam ikut serta mendidik 

moral masyarakat atau anak didik di sekolah, betapa tidak anak didik 

di sekolah sebagai penerus bangsa ini akan bisa mempunyai karakter 

yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 

Pagelaran seni wayang kulit juga memiliki beberapa sesi atau 

babak pada setiap cerita yang dibawakan oleh dalang. Dalam wayang, 

pola yang sama terjadi berulang-ulang. Pertama orang saling bertemu, 

lalu mereka berbicara, kemudian mereka berpisah, lalu berbicara lagi 

dan berperang (Geertz, 2014:380). Pada babak permulaan 

diperkenalkan deskripsi kerajaan, tokoh, hubungan antar tokoh, 

permasalahan yang dibicarakan, muncul konflik, dan konflik semakin 

meninggi untuk masuk ke babak pertikaian. Pada babak pertikaian 
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berbagai konflik semakin meruncing, adegan peperangan semakin 

”berkualitas”, dan kemudian mencapai klimaks serta berbagai 

permasalahan diselesaikan pada babak akhir. Klimaks pada struktur 

pertunjukan wayang ada pada bagian penyelesaian, sedang pembagian 

Aristoteles ada pada bagian pertikaian (Amir, 1994:51). 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan 

modern, daya tarik generasi muda Jawa untuk menyaksikan seni 

pertunjukan wayang hingga akhir cerita tergolong rendah. Mereka 

menyaksikan pertunjukan wayang kulit hanya sekedar datang, tetapi 

rasa ingin tahu terhadap cerita yang akan dibawakan oleh dalang 

kurang begitu diperhatikan. Banyak generasi muda Jawa sekarang ini 

yang hanya menyaksikan di babak awal saja. Tidak sampai pada akhir 

cerita. Pertunjukan wayang kulit yang masih sering di selenggarakan 

merupakan salah satu bukti bahwa kesenian wayang kulit masih tetap 

ada di tengah masyarakat modern saat ini. 

Namun, lain halnya dengan yang terjadi di Desa Lemah Ireng 

Bawen yang masih erat dengan seni pertunjukan budaya Jawa. 

Beberapa seni pertunjukan Jawa yang sering dipentaskan yaitu 

ketoprak, campur sari, karawitan, dan Wayang Kulit. Seni pertunjukan 

yang sangat populer yaitu seni pertunjukan wayang kulit. Daya tarik 

masyarakat terhadap seni pertunjukan wayang kulit sangat tinggi, 

sehingga pertunjukan wayang kulit ini sering digunakan untuk 

beberapa acara hajatan dan ritus. Misalnya digunakan ketika upacara 
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bersih desa, ruwatan, hajatan khitanan, dan hajatan nikah. Pertunjukan 

wayang kulit di desa Lemah Ireng ini di selenggarakan secara rutin 

setiap tiba upacara peringatan bersih desa. 

Dari pertunjukan wayang kulit tersebut mayoritas penontonnya 

didominasi oleh golongan tua yang merupakan penggemar seni 

pertunjukan wayang kulit. Komposisi penonton terdiri dari anak-anak, 

pemuda, dan orang tua. Generasi tua terlihat antusias ketika mengikuti 

pertunjukan wayang kulit, karena mereka mengikuti alur cerita yang 

dibawakan oleh dalang hingga akhir cerita. Minat generasi muda 

terhadap pertunjukan wayang kulit juga tinggi, namun mereka tidak 

mengikuti hingga akhir cerita. Walaupun demikian, generasi muda 

yang ada di desa Lemah Ireng masih mempunyai semangat untuk terus 

“nguri-uri” budaya Jawa. Terbukti pada terbentuknya organisasi 

ketoprak dan campur sari yang pemainnya terdiri dari pemuda desa 

Lemah Ireng itu sendiri. 

Generasi muda Jawa pada umumnya sudah mulai luntur dengan 

budaya dan adat istiadat Jawa. Mereka cenderung mengikuti 

perubahan zaman yang semakin ke arah modernisasi. Sehingga 

beberapa seni yang dimiliki oleh suku bangsa Jawa sudah mulai 

berkurang daya tariknya dikalangan generasi muda. Generasi muda 

Jawa saat ini banyak yang meniru budaya barat yang merupakan 

dampak dari adanya arus globalisasi. Sebab mendasar yang 

menjadikan kaum muda mengalami degradasi  terhadap minat wayang 
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adalah dikarenakan tidak ada jembatan yang membuat mereka 

mengenal, belajar mengerti, memahami sampai kemudian timbulah 

rasa cinta terhadap kesenian wayang yang justru syarat akan nilai-nilai 

falsafah kehidupan, sekaligus menjadi pendidikan karakter generasi 

muda saat ini sehingga berbudi pekerti yang luhur. 

Fenomena pertunjukan wayang kulit di desa Lemah Ireng 

Bawen merupakan satu diantara banyak seni budaya Jawa yang 

diminati oleh generasi mudanya. Sehingga, hal ini merupakan sebuah 

tantangan bagi generasi muda untuk terus menumbuhkan minat 

terhadap seni tradisional yang ada. Karena perkembangan zaman yang 

semakin maju mengakibatkan kesenian Jawa, khususnya seni 

pertunjukan wayang kulit harus mampu bersaing dan terus berhadapan 

dengan perubahan zaman. Banyak hal-hal yang belum diketahui 

penulis untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dan mengkaji 

lebih lanjut tentang respons generasi muda Jawa. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi dalam 

judul “Respon Generasi Muda Jawa Terhadap Seni Pertunjukan 

Wayang Kulit (Studi Kasus di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, 

Kabupaten Semarang)”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang dikaji sebagai berikut:  

1. Bagaimana fenomena keberadaan pertunjukan wayang kulit di 

Desa Lemah Ireng? 

2. Bagaimana respon generasi muda Desa Lemah Ireng terhadap seni 

pertunjukan wayang kulit? 

3. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi respon dan minat 

generasi muda di Desa Lemah Ireng terhadap seni pertunjukan 

wayang kulit? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui fenomena keberadaan pertunjukan wayang kulit di 

Desa Lemah Ireng. 

2. Mengetahui respon generasi muda Desa Lemah Ireng terhadap 

seni pertunjukan wayang kulit. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi respon dan minat 

generasi muda di Desa Lemah Ireng terhadap seni pertunjukan 

wayang kulit. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, baik secara 

teoritis maupun secara praktis antara lain:  

Manfaat Teoritis 

1. Memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan Sosiologi dan 

Antropologi dalam memberi wawasan pengetahuan yang lebih luas 

lagi tentang perkembangan kebudayaan dalam masyarakat. 

2. Memberikan pandangan kepada mahasiswa atau referensi untuk 

menjadi arahan penelitian-penelitian sosiologi dan antropologi 

selanjutnya. 

3. Menjadi kontribusi dalam pembelajaran di SMA mata pelajaran 

sosiologi kelas XII semester 1 pada materi perubahan sosial 

budaya dan modernisasi, khususnya pada respon-respon 

masyarakat terhadap perubahan sosial dan modernisasi. 

Manfaat Praktis  

1. Bagi masyarakat lokal, penelitian ini memberikan pemahaman 

masyarakat di Desa Lemah Ireng Kecamatan Bawen dalam 

merespon kesenian Jawa di tengah perkembangan zaman yang 

semakin maju. 
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2. Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat luas 

mengenai respon generasi muda Jawa terhadap seni pertunjukan 

wayang kulit. 

3. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan. 

E. BATASAN ISTILAH 

Penegasan batasan istilah dimaksudkan untuk menghindari 

adanya Multi interpretasi terhadap pembaca. Satu penelitian diperlukan 

gambaran yang jelas mengenai istilah dalam judul penelitian. 

Penegasan istilah juga digunakan untuk membatasi obyek pembahasan 

agar mengarah pada pokok permasalahan atau pembahasan. Judul 

penelitian ini adalah Respon Generasi Muda Jawa Terhadap Seni 

Pertunjukan Wayang Kulit (Studi Kasus di Desa Lemah Ireng, 

Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang). 

Agar tidak menimbulkan kekaburan atau salah pengertian atas 

judul yang penulis ambil maka dalam batasan istilah ini penulis 

jelaskan secara rinci sebagai berikut: 

1. Respon 

Istilah respon dalam kehidupan masyarakat sering diartikan 

sebagai tanggapan. Dalam kamus Sosiologi Soerjono Soekanto 

(1993:382), Response berarti perilaku yang merupakan konsekuensi 

dari perilaku sebelumnya. Sedangkan menurut Sutaryo (2005:54) 

Response berarti tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan 

setelah diterima pesan. Persepsi dalam konteks ini diartikan sebagai 
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proses internal yang memungkinkan seseorang memilih, 

mengorganisasi dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan, dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku (Remiasa dan Lukman, 2007). 

Sementara yang dimaksud respon dalam penelitian ini adalah 

suatu tindakan persepsi atau sikap yang dilakukan oleh generasi muda 

Jawa yang ada di Desa Lemah Ireng, Bawen terhadap seni pertunjukan 

wayang kulit. Selain diartikan sebagai tindakan atau persepsi, respon 

juga dapat diartikan sebagai tanggapan atau ekspresi. Sehingga dalam 

penelitian ini dapat menghasilkan suatu reaksi, tindakan persepsi, 

sikap, tanggapan dan ekspresi masyarakat Desa Lemah Ireng Bawen 

khususnya generasi mudanya. 

2. Generasi Muda Jawa 

Generasi Muda adalah kata yang mempunyai banyak 

pengertian, namun dari pengertian-pengertian generasi muda mengerah 

pada satu maksud yaitu kumpulan orang-orang yang masih mempunyai 

jiwa, semangat, dan ide yang masih segar dan orang-orang yang 

mempunyai pemikiran yang visioner. Pelopor yang melakukan 

langkah-langkah konkret bagi perubahan bangsa ke arah yang lebih 

baik dan kepekaan terhadap realita sosial yang ada di masyarakat, 

memang menjadi ciri utama yang melekat pada pemuda (Asyari, 

2011:8) 

Menurut Ahmadi (2009:124) dilihat dari umur, lembaga dan 

ruang lingkup tempat diperoleh ada 3 kategori generasi muda: 
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a. Siswa, usia antara 6-18 tahun, masih ada di bangku sekolah. 

b. Mahasiswa, usia antara 18-25 tahun, masih ada di Universitas 

atau perguruan tinggi. 

c. Pemuda, di luar lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi, 

usia antara 15-30 tahun. 

Pemuda sering disebut generasi muda, merupakan suatu istilah 

demografis sosiologis dalam konteks tertentu. Untuk itu kiranya perlu 

diperjelas bahwa pengertian pemuda disini adalah mereka yang 

berumur diantara 15-30 tahun. Hal ini disesuaikan dengan penegrtian 

pemuda tau generasi muda sebagaimana yang dimaksud dengan 

pembinaan generasi muda dan dilaksanakan dalam Repelita IV 

(Ahmadi, 2009:117) 

Berdasarkan pengelompokan di atas, maka yang dimaksud 

dengan generasi muda Jawa dalam penelitian ini adalah golongan 

generasi muda desa Lemah Ireng yang berusia muda antara 15-30 

tahun yang berlatar belakang kebudayaan Jawa dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

3. Wayang Kulit 

Menurut Endraswara (2005:202) bulan Maret 2004, PBB telah 

memberi penghargaan bahwa wayang kulit sebagai budaya dunia. 

Sehingga wayang kulit yang telah diklaim sebagai budaya asli Jawa 

kini telah mendunia. wayang kulit adalah salah satu bentuk seni 
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pertunjukan (teater) tertua di Jawa yang telah go internasional. 

Namun, tradisi wayang tetap tradisi Jawa yang mempunyai kekhasan. 

Wayang yaitu kulit pipih yang diukir, kemudian di cat dengan 

warna emas, biru dan hitam, memang dibuat untuk menimbulkan 

bayangan pada layar putih. Dalang, yang memainkan boneka itu duduk 

di tikar di depan layar itu. Sebuah orkes gamelan berada di 

belakangnya dan sebuah lampu minyak bergantung  di atas kepalanya 

(secara tradisional, sekarang setidaknya di kota-kota digunakan lampu 

listrik). Boneka itu di jepit dengan batang dari cangkang penyu, dari 

kepala sampai ke bawah kakinya, di mana dalang menggenggamnya 

sebagai semacam pegangan. Lengan-lengannya yang bisa digerakkan, 

yang merupakan satu-satunya bagian yang bisa digerakkan, juga diberi 

tongkat pendek yang di pegang oleh si dalang dengan satu tangan dan 

digerakkan dengan jarinya (Geertz, 20014:377). 

Wayang purwa disebut juga wayang kulit karena terbuat dari 

kulit lembu. Penyaduran sumber cerita dari Ramayana dan 

Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuna dilakukan pada masa 

pemerintahan raja Jayabaya. Pujangga yang terkenal pada masa itu 

adalah empu Sedah, empu Panuluh, dan empu Kenwa. Sunan Kalijaga 

salah seorang wali saga (Demak, abad XV) adalah orang yang pertama 

kali menciptakan wayang dari kulit lembu. Selain kulit lembu, ada juga 

yang menggunakan kulit kerbau (Nanda, 2010:13). Menurut 

Endraswara (2005:200) kisah lisan wayang kulit bukanlah yang 
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terdapat dalam pakem, melainkan termasuk dalam lakon carangan. 

Lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan tradisi 

rakyat, justru akan menarik untuk disimak. 

Wayang kulit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah 

satu pagelaran wayang yang digunakan untuk upacara bersih desa, 

hajatan dan sebagai pertunjukan yang bersifat hiburan khususnya di 

desa Lemah Ireng, Bawen. Sehingga adanya pagelaran wayang kulit 

ini bukan hanya untuk mengenang arwah leluhur nenek moyang saja. 

Tetapi juga digunakan sebagai upacara bersih desa yang dimaksudkan 

sebagai hiburan setelah upacara bersih desa selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

15 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. DESKRIPSI TEORITIS 

Suatu karya ilmiah memerlukan suatu landasan teori sebagai 

alat analisis. Suatu peristiwa dapat dijelaskan ketika peneliti 

menggunakan teori untuk membaca peristiwa yang terjadi. Peneliti 

akan menganalisis dan mengkaji tentang “Respon Generasi Muda Jawa 

Terhadap Seni Pertunjukan Wayang Kulit (Studi Kasus di Desa Lemah 

Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang)”. Teori yang relevan 

adalah teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. 

Respon juga dapat diartikan sebagai reaksi; jawaban; reaksi 

balik atau dapat juga diartikan sebagai persepsi, sikap dan tindakan 

sebagai akibat adanya stimulan dari faktor eksternal, baik berupa 

tindakan positif maupun negatif. Untuk dapat memahami konsep 

respon yang mempunyai arti tindakan dalam perspektif sosiologi di 

sini merujuk pada Teori Rasionalitas Tindakan Max Weber yang 

sekiranya dapat menjelaskan tentang respon generasi muda Jawa 

terhadap seni pertunjukan wayang kulit di Desa Lemah Ireng. 

Pada dasarnya rasionalitas memberi sentuhan khusus dalam 

bidang-bidang kebudayaan itu. Dalam konteks ini, rasionalitas yang 

terpenting adalah rasionalitas tindakan. Dalam konteks tindakan, 

rasionalitas adalah perhitungan yang masuk akal untuk mencapai 
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sasaran-sasaran berdasarkan pilihan-pilihan yang masuk akal, dengan 

sarana-sarana yang efisien, dan mengacu kepada perumusan nilai-nilai 

tertinggi, yang mengarahkan tindakan dan orientasi-orientasi yang 

terencana demi pencapaian nilai-nilai tersebut (Hardiman, 1993:11). 

Weber menyebut rasionalitas ini sebagai rasionalitas tujuan. Ciri-ciri 

rasionalitas ini adalah formal, karena mereka-mereka yang bekerja 

berdasarkan jenis rasionalitas ini hanya memfokuskan diri pada cara-

cara pencapaian tujuan, dan mengacuhkan nilai-nilai yang diacu 

sebagai tujuan tindakan. 

Menurut Weber, konsep rasionalitas tersebut tidaklah khas 

hanya dimiliki oleh kebudayaan Barat, melainkan merupakan ciri yang 

sudah melekat inheren di dalam modernitas itu sendiri (Johnson, 

1994:220).
 
Artinya, konsep rasionalitas tindakan tersebut belumlah 

berkembang dalam kebudayaan tradisional. Akan tetapi, perubahan 

masyarakat tradisional menuju masyarakat modern telah 

mengkondisikan konsep rasionalitas tersebut untuk menjadi pengarah 

bagi tingkah laku sosial di dalam kebudayaan (Habermas, 1984:156). 

Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi kebudayaan Barat 

semata, melainkan dalam seluruh kebudayaan yang melangsungkan 

proses modernisasi. Jadi yang dimaksud Weber dengan rasionalisasi 

adalah proses perubahan kebudayaan yang dihasilkan sebagai akibat 

dari meluasnya rasionalitas tersebut. Rasionalitas merupakan konsep 

dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe 
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tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah antara 

tindakan rasional dan yang non-rasional. Singkatnya, tindakan 

rasional (menurut Weber) berhubungan dengan pertimbangan yang 

sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Di dalam kedua 

kategori utama mengenai tindakan rasional dan non-rasional itu ada 

bagian yang berbeda satu sama lain. 

Menurut Johnson (1988:220-221), Adapun tipe-tipe tindakan 

sosial yang diklasifikasikan oleh Max Weber di sini adalah: 

1. Rasional instrumental 

Tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini meliputi 

pertimbangan dan pilihan yang sadar berhubungan dengan ‘tujuan’ 

tindakan itu dan ‘alat’ yang dipergunakan untuk mencapainya. 

Individu dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin 

diinginkannya, dan atas dasar suatu kriterium menentukan satu pilihan 

di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing. Individu ini lalu menilai 

alat yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang 

dipilih. Hal ini mencakup pengumpulan informasi, mencatat 

kemungkinan-kemungkinan serta hambatan-hambatan yang terdapat 

dalam lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan konsekuensi-

konsekuensi yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan ini. 

Akhirnya suatu pilihan dibuat atas alat yang dipergunakan yang 

mencerminkan pertimbangan individu atas efesiensi dan 

efektivitasnya. Sesudah tindakan itu dilaksanakan, orang itu dapat 
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menentukan secara objektif sesuatu yang berhubungan dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Sebagaimana dijelaskan Weber; 

Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-

tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri, apabila tujuan itu 

alat dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan dan 

dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup 

pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, 

pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-

hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan 

akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang 

mungkin berbeda secara relatif (Weber, 1947:117) 

Tindakan Rasional Instrumental ini dapat digunakan untuk 

menganalisis rumusan masalah yang kedua, yaitu respon generasi 

muda Desa Lemah Ireng terhadap seni pertunjukan wayang kulit. 

2. Rasional yang Berorientasi Nilai 

Di samping itu, ada jenis rasionalitas lain yang disebut Weber 

sebagai rasionalitas yang berorientasi nilai. Ini adalah kesadaran akan 

nilai-nilai estetis, etis, dan religius. Ciri dari rasionalitas ini adalah 

substantif, karena mereka yang bekerja dengan rasionalitas ini sangat 

menekankan komitmen rasionalnya terhadap nilai yang dihayati secara 

pribadi.  Weber  membedakan  rasionalitas  nilai  ini  dengan  tindakan 

tradisional, yang lebih didorong oleh afeksi dan emosi. Dalam konteks 

ini, David Ingram, salah satu komentator Habermas, menulis, “ 
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tindakan rasional-nilai itu merupakan deduksi norma-norma praktis 

dari prinsip- prinsip universal, misalnya kesamaan dan keadilan yang 

direalisasikan oleh hukum kodrat” (Ingram, 1987:91) 

Dibandingkan dengan rasionalitas intrumental, sifat rasionalitas 

yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya 

merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar; tujuan-

tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu 

yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai 

akhir bersifat non-rasional dalam hal ini di mana seseorang tidak dapat 

memperhitungkan secara obyektif mengenai tujuan-tujuan mana yang 

harus dipilih. Lebih lagi, komitmen terhadap nilai-nilai ini adalah 

sedemikian sehingga pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai 

kegunaan, efisiensi, dan sebagainya tidak relevan. Juga orang tidak 

memperhitungkannya (kalau nilai-nilai itu benar-benar absolut) 

dibandingkan dengan nilai-nilai alternatif. Individu 

mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu sendiri 

sudah ada. 

Tindakan religius merupakan bentuk dasar dari rasionalitas 

yang berorientasi nilai ini. Orang yang beragama menilai pengalaman 

subyektif mengenai kehadiran Tuhan bersamanya atau perasaan damai 

dalam hati atau dengan manusia seluruhnya suatu nilai akhir di mana 

dalam perbandingannya nilai-nilai lain menjadi tidak penting. Nilai 
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sudah ada, individu memilih alat seperti meditasi, doa, menghadiri 

upacara keagamaan untuk memperoleh pengalaman religius. 

Tindakan rasional yang berorientasi nilai ini dapat digunakan 

untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama yaitu fenomena 

pertunjukan wayang kulit di Desa Lemah Ireng. 

3. Tindakan Tradisional 

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang 

bersifat non-rasional. Jika seorang individu memperlihatkan perilaku 

karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku 

seperti ini digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu akan 

membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, kalau diminta, dengan 

hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu 

atau perilaku seperti itu merupakan kebiasaan baginya. Apabila 

kelompok-kelompok atau seluruh masyarakat didominasi oleh 

orientasi ini, maka kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau 

didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai 

kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa ada persoalan. 

Satu-satu pembenaran yang perlu adalah bahwa inilah cara yang sudah 

dilaksanakan oleh nenek moyang kami, dan demikian pula nenek 

moyang mereka sebelumnya; ini adalah cara yang sudah begini dan 

akan selalu begini terus”. Tipe ini memang mulai hilang seiring 

meningkatnya rasionalitas instrumental. 
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Tindakan Tradisional ini dapat digunakan untuk menganalisis 

rumusan masalah yang kedua yaitu respon generasi muda Desa Lemah 

Ireng terhadap seni pertunjukan wayang kulit. Selain itu juga pada 

rumusan masalah yang ketiga mengenai fatror yang melatarbelakangi 

respon dan minat generasi muda Desa Lemah Ireng terhadap seni 

pertunjukan wayang kulit. 

4. Tindakan Afektif 

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi 

tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Seseorang yang 

sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, 

ketakutan, atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan 

perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan 

afektif. Tindakan ini benar-benar tidak rasional karena kurangnya 

pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya. 

Keempat tindakan sosial di atas, harus dilihat sebagai tipe-tipe 

tindakan ideal. Weber mengakui bahwa tidak banyak tindakan, kalau 

ada, yang seluruhnya sesuai dengan salah satu tipe ideal ini (Weber, 

2009:236-238). Misalnya, tindakan tradisional mungkin 

mencerminkan suatu kepercayaan yang sadar melihat nilai sakral 

tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat, dan itu berarti bahwa tindakan 

itu mengandung rasionalitas yang berorientasi pada nilai. Atau juga dia 

mencerminkan suatu penilaian yang sadar akan alternatif-alternatif dan 

juga mencerminkan kepuasan bahwa tradisi-tradisi yang sudah mapan 
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merupakan cara yang paling baik untuk suatu tujuan yang dipilih 

secara sadar di antara tujuan-tujuan lainnya. Tetapi bagi kebanyakan 

tindakan-tindakan hal itu harus memperlihatkan kemungkinan untuk 

mengidentifikasi mana dari orientasi-orientasi subyektif terdahulu itu 

yang bersifat primer. Membuat perbedaan antara tipe-tipe tindakan 

yang berbeda atas dasar ini penting untuk memahami pendekatan 

Weber terhadap organisasi sosial atau perubahan sosial. 

Tindakan afektif ini dapat digunakan untuk menganalisis 

rumusan masalah yang kedua yaitu respon generasi muda Desa Lemah 

Ireng terhadap seni pertunjukan wayang kulit. 

 

B. KAJIAN HASIL-HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

Berbagai penelitian tentang pewayangan telah dilakukan oleh 

para ahli, hal tersebut melahirkan hasil-hasil, teori dan konsep yang 

dimanfaatkan dalam berbagai kajian. Berikut adalah beberapa 

penelitian tentang pewayangan yang telah dilakukan seperti : 

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) yang 

berjudul “Perkembangan Kesenian Wayang Kulit Dalam Penguatan 

Kearifan Lokal di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong”, dengan 

tujuan untuk mengetahui (1) eksistensi wayang kulit di Desa 

Ketangirejo Kecamatan Godong, (2) perkembangan kesenian wayang 

kulit di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong, (3) Simbol-simbol pada 

pergelaran wayang kulit, (4) sumbangan kesenian wayang kulit 
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terhadap penguatan kearifan lokal. Fokus dari penelitian ini yaitu 

perkembangan wayang kulit sebagai salah satu wujud kearifan lokal di 

desa Ketangirejo kecamatan Godong. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa (1)Eksistensi kesenian wayang kulit di Desa 

Ketangirejo Kecamatan godong mengalami pasang surut pada tahun 

1990 hingga tahun 2000an mengalami kemunduran terlebih ketika 

terjadi krisis moneter namun pada tahun 2000an hingga saat ini 

eksistensi wayang mengalami kemajuan dibuktikan dengan masih 

adanya pengemar wayang yang mengadakan pagelaran wayang meski 

dengan biaya yang tidak sedikit (2) perkembangan wayang kulit di 

Desa Ketangirejo Kecamatan Godong pasti mengalami pasang surut 

seperti eksistensinya perkembangan ini terlihat pada fungsinya yang 

pada zaman nenek moyang wayang dijadikan alat sebagai 

pemujaan,sebagai penyebar agama islam dan semakin hari wayang 

kulit mempunyai fungsi yang bertambah salah satunya dapat dijadikan 

wadah untuk mengkritik suatu kelompok (3) dalam pertunjukkan 

wayang terdapat 2 simbol yaitu simbol material yaitu simbol yang 

berwujud yang dapat dilihat oleh pancar indera dan simbol immaterial 

yaitu simbol yang tidak Nampak oleh pancar indera (4) Sumbangan 

kesenian wayang kulit terhadap penguatan kearifan lokal meliputi8 

sumber kehidupan yang menghubungkan manusia dengan bumi, air, 

api, angin, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan serta binatang. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan 

penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama ingin mengetahui 

perkembangan seni wayang kulit, yang diteliti di Desa Lemah Ireng 

Bawen. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Handayani 

dengan penelitian yang penulis teliti adalah peneliti sebelumnya lebih 

melihat perkembangan eksistensi seni wayang kulit yang akhir-akhir 

ini mulai berkurang penggemarnya, sedangkan pada penelitian ini 

perkembangan seni pertunjukan wayang kulit tergolong baik, karena 

seni pertunjukan wayang kulit digunakan sebagai upacara bersih desa 

yang melibatkan Mbah Kyai Dhanyang. Penelitian Handayani (2014) 

ini sesuai dengan rumusan masalah pertama yaitu fenomena 

keberadaan pertunjukan wayang kulit di Desa Lemah Ireng. 

Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh 

Nurgiyantoro (2011) tentang “Wayang dan Pengembangan Karakter 

Bangsa” dengan tujuan untuk mengetahui  hakikatnya sebagai simbol 

atau cermin dari kehidupan bermasyarakat. Fokus dari penelitian ini 

yaitu cerita wayang tersarat pesan moral dan nilai-nilai budaya Jawa 

yang disampaikan secara simbolis. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa Wayang diakui sebagai karya agung karena wayang 

mempunyai nilai tinggi bagi peradaban umat manusia. Wayang sarat 

nilai, baik yang tercermin pada karakter tokoh, cerita, maupun 

berbagai unsur lain yang mendukung. Semua itu baik dijadikan 

rujukan pengembangan karakter bangsa. Banyak orang tua yang 
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menamai anaknya dengan nama tokoh wayang yang berkarakter. 

Setelah diakui sebagai karya agung, wayang harus dilestarikan 

eksistensinya, dan itu menjadi tugas seluruh bangsa di dunia 

khususnya bangsa Indonesia yang memiliki budaya wayang tersebut. 

Kita harus memercayai bahwa eksistensi bangsa Indonesia dewasa ini 

tidak lepas dari nilai-nilai luhur tradisional yang memiliki sejarah yang 

amat panjang dalam mengawal pertumbuhan dan kemajuan bangsa ini 

yang salah satunya adalah budaya wayang. Dalam era global dewasa 

ini keunggulan lokal amat dibutuhkan karena hal itulah yang 

membedakannya dengan etnis dan bangsa lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurgiyantoro dengan penelitian 

yang penulis teliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai seni wayang 

kulit dan manfaatnya bagi generasi muda, sedangkan perbedaannya 

yaitu Nurgiyantoro lebih membahas mengenai pengembangan karakter 

bangsa melalui seni pewayangan. Sedangkan dalam hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terbentukya karakter 

pada generasi muda di Desa Lemah Ireng tercermin pada kebiasaan 

pola menonton generasi muda. Penelitian Nurgiyantoro (2011) ini 

sesuai dengan rumusan masalah yang ke dua yaitu respon generasi 

muda Desa Lemah Ireng terhadap seni pertunjukan wayang kulit. 

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Suneki (2012) yang 

berjudul “Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah” 

dengan tujuan untuk mengetahui (1) perkembangan budaya daerah 
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akibat adanya globalisasi, (2) dampak globalisasi terhadap budaya 

lokal, (3) antisipasi atas globalisasi terhadap budaya lokal, (4) langkah 

antisipatif untuk mencegah pudarnya budaya lokal akibat globalisasi. 

Fokus dari penelitian tersebut adalah mempertahankan nilai dan norma 

melalui budaya daerah dari pengaruh globalisasi.  Hasil dari penelitian 

menyatakan bahwa globalisasi menggeser nilai nilai nasionalisme dan 

kebudayaan yang telah ada di Indonesia. Globalisasi menimbulkan 

berbagai masalah dalam bidang kebudayaan,misalnya: hilangnya 

budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai 

budaya,  menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya 

sifat kekeluargaan dan gotong royong,  kehilangan kepercayaan diri,  

gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita. Oleh sebab itu perlulah 

bagi kita untuk membatasi lingkup globalisasi yang mana yang harus 

diterapkan dan yang mana yang harus di tolak. 

Persamaan yang dilakukan oleh Suneki dengan penelitian yang 

penulis kaji yaitu sama-sama melihat perkembangan budaya daerah 

saat ini. Perbedaannya adalah penulis lebih menekankan pada budaya 

kesenian wayang kulit, yang mada di tengah arus globalisasi dan 

modernisasi generasi muda masih mampu mempertahankan kesenian 

yang berkembang di desanya. Sedangkan Suneki masih membahas 

budaya pada umumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Suneki (2012) 

sesuai dengan rumusan masalah kedua yaitu respon generasi muda 

Desa Lemah Ireng terhadap seni pertunjukan wayang kulit. 
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Di sisi lain ada juga penelitian yang tertulis dalam jurnal 

internasional, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kruger 

(2006) dengan judul “The Power Of Double Vision: Tradition And 

Social Intervention in African Puppet Performance” dengan tujuan 

untuk mengetahui (1) tradisi dan perubahan kebutuhan, (2) wayang 

Bamana sebagai agen tradisi, (3) karakter dari Bin Sogo Bo (4) Bin 

Sogo Bo: wayang dan identitas budaya, (5) tradisi dan teater untuk 

perubahan sosial, (6) wayang sebagai agen perubahan sosial. Fokus 

dari penelitian tersebut adalah Semua kekuatan diinvestasikan dalam 

wayang apakah akan bertindak sebagai pembawa tradisi atau sebagai 

pemodifikasi konsep tradisional ini terkait dengan proses penglihatan 

ganda, kemampuan wayang sebagai obyek tanpa kehidupan dan jiwa 

hanya dalam pikiran dari mereka yang berlatih animisme, untuk 

mengubah menjadi menarik menjadi melalui kuasa imajinasi manusia 

dan kebutuhan untuk mengubah abstraksi menjadi ekspresi konkret. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa daya tarik wayang 

terletak sebagian di alam ganda: itu sekaligus objek perwakilan tanpa 

kehidupan sementara pada saat yang sama memberlakukan kehidupan 

membayangkan dengan yang diberkahi oleh dalang. Marie Kruger 

berpendapat bahwa dualitas ini membuat boneka cara unik efektif 

mempertanyakan nilai-nilai yang sangat tradisional tampaknya untuk 

mewujudkan, dan merangsang rasa kebutuhan untuk perubahan sosial. 

Proses penglihatan ganda menjelaskan kebebasan yang luar biasa 
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boneka ini yang memungkinkan untuk menyentuh tabu, norma, dan 

ide-ide sosial dalam tradisi sebagai pola lama dan konvensi sosial. 

Meskipun setiap pertunjukan teater memiliki lisensi untuk bertindak 

dan berbicara tentang hal-hal yang dapat dinyatakan ditekan, kinerja 

wayang memiliki lisensi yang lebih luas. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Kruger dengan 

penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama melihat daya tarik 

wayang terhadap masyarakat. Perbedaan antara penelitian yang 

dilakukan Kruger dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

Kruger lebih menekankan pada daya tarik masyarakat pada umumnya. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menghasilkan 

daya tarik generasi muda Jawa terhadap wayang kulit lebih 

menekankan pada kreasi yang dilakukan oleh dalang ketika 

pertunjukan wayang kulit digelar. Penelitian yang dilakukan oleh 

Kruger (2006) sesuai dengan rumusan masalah yang kedua yaitu 

respon generasi muda Desa Lemah Ireng terhadap seni pertunjukan 

wayang kulit. 

Penelitian kedua yang juga tertulis sebagai jurnal internasional 

juga dilakukan oleh Ghani (2011) dengan judul “Wayang Kulit 

Kalentan: The Challenges Between Traditional And Digital Media in 

Puppetry Theatre”, yang bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan 

wayang dengan pekerjaan, (2) metode permainan bayangan pada 

wayang, (3) metode animasi wayang 3D. Fokus dari penelitian tersebut 
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adalah mengembangkan hiburan wayang dan kerja terkait lainnya 

dapat berkembang pada langkah-langkah untuk diawetkan nilai ini luar 

biasa seni pertunjukan terutama kepada orang-orang Malaysia dan juga 

orang-orang dari seluruh dunia. Generasi masa depan kita akan dapat 

melihat bentuk seni tradisional ini di animasi digital boneka, video, 

realitas virtual, dan banyak teknologi informasi lainnya sebagai 

platform alternatif baru 

 Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa tradisional 

seni teater Melayu seperti Wayang Kulit Kelantan atau pertunjukan 

wayang Kelantan di Malaysia telah menjadi bentuk hiburan. 

Sayangnya, wayang ini telah kehilangan daya tarik dan perlahan 

memudar di kalangan masyarakat di Malaysia. Penelitian ini akan 

berfokus baik pada metode tradisional dan metode animasi untuk 

membuat Kelantan bayangan bermain visualisasi 3D boneka digital. 

Akan dimulai dengan beberapa penelitian tentang pekerjaan 

sebelumnya yang berkaitan dengan wayang tradisional dan akan 

menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan untuk digitalisasi jenis 

kinerja. Penelitian ini juga akan melihat ke dalam hasil 

membandingkan dua teknik. Bagian akhir dari makalah ini akan 

berusaha untuk menyoroti tantangan masa depan dan aspek animasi 

dan wayang tradisional yang akan menjadi signifikan dalam membantu 

membawa kembali popularitas karya seni pertunjukan ini di Malaysia. 
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Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ghani adalah 

sama-sama membahas mengenai wayang sebagai seni pertunjukan atau 

hiburan. Sedangkan perbedaan antara Ghani dan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah Ghani lebih menekankan pada variasi 

dalam pertunjukan dalam bentuk wayang 3D. Sedangkan hasil 

penelitian penulis lebih menekankan pada bentuk kreasi dalang yang 

berupa sisipan hiburan-hiburan dalam pertunjukan wayang kulit yang 

sesuai dengan dinamika generasi muda saat ini. Penelitian Ghani 

(2011) sesuai dengan rumusan masalah yang ketiga yaitu Faktor yang 

melatarbelakangi respon dan minat generasi muda Desa Lemah Ireng 

terhadap seni pertunjukan wayang kulit. 

 

C. KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka berpikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, 

faktor- faktor kunci, variabel-variabel dan hubungan antara dimensi- 

dimensi yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis. Dalam penelitian 

ini adapun kerangka berfikir “Respon Generasi Muda Jawa Terhadap 

Seni Pertunjukan Wayang Kulit (Studi Kasus di Desa Lemah Ireng 

Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang)” adalah sebagai berikut: 
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Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

 

Budaya Lokal 

atau Tradisional 

Seni Tradisional Budaya Populer 

Modernisasi atau 

Globalisasi 

Masyarakat Desa 

Lemah Ireng 

Generasi Muda 

Desa Lemah 

Ireng 

Respon Generasi 

Muda Desa 

Lemah Ireng 

Bawen 

Faktor yang 

Melatarbelakangi 

Respon Generasi 

Muda Desa 

Lemah Ireng 

Seni Pertunjukan 

Wayang Kulit 

Teori Tindakan 

Sosial Max 

Weber 
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Keterangan: 

Kerangka berpikir di atas menjelaskan bahwa setiap masyarakat 

mempunyai budaya lokal yang menghasilkan seni tradisional. Seiring dengan 

perkembangan zaman, budaya lokal harus berhadapan dengan modernisasi dan 

globalisasi. Hasil dari modernisasi dan globalisasi melahirkan budaya populer 

yang cenderung meninggalkan seni tradisional. Masyarakat Desa Lemah Ireng 

Bawen merupakan salah satu desa di Kecamatan Bawen yang masih kental 

dengan kesenian Jawa. Generasi muda di desa Lemah Ireng mempunyai daya tarik 

yang cukup tinggi dengan kesenian tradisional Jawa yang ada di desa Lemah 

Ireng. Seni pertunjukan wayang kulit adalah seni yang populer di desa Lemah 

Ireng. Generasi muda Jawa sekarang ini, banyak dari mereka yang sudah mulai 

kurang tertarik dengan pertunjukan wayang kulit, namun berbeda dengan yang 

terjadi di desa Lemah Ireng. Banyak generasi mudanya yang tertarik untuk 

menyaksikan pertunjukan wayang kulit, tetapi tidak sampai hingga akhir cerita. 

Dengan menggunakan teori tindakan sosial yang di kemukakan Max Weber, maka 

akan di dapat sebuah hasil penelitian mengenai Respon generasi muda Jawa 

terhadap seni pertunjukan wayang kulit di Desa Lemah Ireng Bawen. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

1. Fenomena keberadaan pertunjukan wayang kulit di Desa Lemah Ireng 

menjadi instrument penting dalam upacara bersih desa, sehingga 

eksistensinya dapat terjaga dengan baik. Selain itu pertunjukan wayang 

kulit juga merupakan salah satu usaha untuk memelihara hubungan 

antara masyarakat desa dengan dhanyang atau leluhurnya. 

2. Generasi muda di Desa Lemah Ireng mempunyai respon yang baik 

terhadap kesenian wayang kulit. Kondisi tersebut tidak terlepas dari 

kepercayaan masyarakat desa terhadap mitologi yang berkembang di 

desanya. Respon generasi muda terhadap seni pertunjukan wayang 

kulit tergolong variatif, sehingga tercipta tiga pola menonton yaitu dari 

babak pertama sampai limbukan, dari limbukan sampai goro-goro, dan 

dari awal hingga akhir pertunjukan. Fungsi wayang kulit di kalangan 

generasi muda sudah bergeser dari fungsi religi menjadi fungsi 

rekreasi. 

3. Respon dan minat generasi muda terhadap pertunjukan wayang kulit 

dilatarbelakangi oleh lima faktor, yaitu karakteristik dalang yang 

tampil, faktor letak geografis, faktor lingkungan keluarga, faktor 

pengetahuan tentang filosofi jawa,dan faktor kesibukan pekerjaan dan 

sekolah.  
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B. SARAN 

Generasi muda di Desa Lemah Ireng mempunyai respon yang baik 

terhadap seni pertunjukan wayang kulit dibandingkan dengan generasi 

muda lainnya. Sehingga hal tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai 

kekuatan oleh generasi muda untuk mengembangkan Desa Lemah Ireng 

menjadi desa wisata yang berbasis seni dengan melibatkan pemerintah 

desa atau kabupaten, dan tokoh masyarakat. 
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