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SARI 

 
Purbasari, Tyas 2010. Kajian Aspek Teknis, Estetis, dan Simbolis Warna Wayang 

Kulit Karya Perajin Wayang Desa Tunahan Kabupaten Jepara. 
Jurusan Seni Rupa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I : Drs. Aryo Sunaryo, M.Pd,  Pembimbing II 
: Drs. Nur Rokhmat, M.Pd 

 
Kata kunci : Teknis, estetis, simbolis, warna wayang kulit. 

Wayang merupakan identitas diri orang Jawa serta merupakan ciri khas 
bangsa Indonesia karena termasuk sebagai salah satu seni tradisi Indonesia. Hal 
utama yang menarik untuk diketahui tentang bentuk wayang kulit, selain teknik 
pembuatan dan tatahan wayang yang begitu rumit adalah tentang pewarnaannya. 
Pewarnaan dalam wayang merupakan faktor yang terpenting dan utama. Hal ini 
dikarenakan dalam warna wayang, terdapat jiwa dari tokoh wayang tersebut, 
seperti yang dikerjakan oleh perajin wayang desa Tunahan kabupaten Jepara. 
Penelitian ini berawal dari permasalahan, (1) bagaimana teknik dan proses 
pewarnaan wayang kulit purwa, khususnya yang dikerjakan oleh perajin wayang 
di desa Tunahan Kabupaten Jepara (2) bagaimana aspek estetis dan simbolis 
warna wayang kulit purwa di desa Tunahan Kabupaten Jepara. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan teknik, nilai estetis dan 
simbolis yang terdapat pada warna wayang kulit perajin wayang desa Tunahan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian adalah 
wayang kulit yang dikerjakan oleh perajin wayang desa Tunahan kabupaten 
Jepara. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan 
studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui proses 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa teknik pewarnaan di desa Tunahan 
menggunakan alat dan bahan yang sederhana dan mudah didapatkan, yakni 
menggunakan cat tembok merek paragon yang dapat dicampurkan untuk 
menghasilkan warna-warna yang diinginkan. Nilai estetis warna terdapat pada 
penggunaan keseluruhan warna yang dipadukan. Terkadang ada beberapa tokoh 
yang menggunakan warna bertumbukan. Perajin desa Tunahan sepertinya lebih 
menekankan pewarnaan pada selera perajin ketika proses mewarna, daripada 
mengikuti pedoman pewarnaan yang sudah ada. Makna simbolis yang ada pada 
pewarnaan wayang kulit purwa terdapat pada pewarnaan muka dan 
badan.Terkadang pewarnaan yang sama pada muka wayang karya perajin desa 
Tunahan memiliki arti simbolis yang berbeda, karena dalam hal ini lebih 
disesuaikan pada karakter yang ingin digambarkan pada tiap tokoh wayangnya. 

Saran penulis yakni untuk menindaklanjuti dan mengggunakan hasil penelitian 
ini sebagai informasi guna menambah pengetahuan dan sebagai sumber 
pengembang ilmu pengetahuan dan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Wayang merupakan suatu kesenian tradisional Indonesia serta merupakan 

warisan kebudayaan yang adiluhung. Selain dikenal sebagai warisan budaya  

Jawa, wayang juga dikenal pada masyarakat Bali dan Sunda meski tidak dominan 

seperti di Jawa. Orang Jawa sangat menjunjung tinggi wayang sebagai 

kepribadian luhur serta pedoman kehidupan. Kesenian wayang merupakan 

gambaran dari kehidupan masyarakat Jawa sepanjang zaman. Dalam seni 

pewayangan, digambarkan tingkah laku manusia sehari-hari, ada peranan 

kebathilan dan ada juga peranan kebajikan yang penuh dengan budi pekerti luhur. 

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa wayang merupakan 

identitas diri orang Jawa serta merupakan ciri khas bangsa Indonesia karena 

termasuk sebagai salah satu seni tradisi Indonesia. Wayang juga diakui oleh 

UNESCO sebagai karya budayawan yang mengagumkan dalam cerita narasi dan 

merupakan warisan peradaban yang diakui dunia. (http:// gulungkabel. 

blogspot.com/2010/08/html).  

 Wayang dapat berupa suatu seni pagelaran atau pertunjukan, bisa juga 

suatu kajian tentang peraganya, berupa tokoh wayang sebagai suatu karya seni 

rupa. Wayang adalah salah satu bentuk pertunjukan kesenian yang paling rumit 

dan halus, yang secara terus menerus dikembangkan oleh satu generasi dan 

diteruskan oleh generasi yang lain. Pertunjukan wayang setiap negara memiliki 

teknik dan gayanya sendiri, dengan demikian wayang Indonesia merupakan 
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buatan orang Indonesia asli yang memiliki cerita, gaya, dan dalang yang luar 

biasa. Pertunjukan wayang yang dikemas secara klasik akan sangat berarti bagi 

orang-orang yang memerlukan berbagai macam petuah seperti kehidupan 

beragama, bermoral, bermasyarakat dan hal lain yang berhubungan dengan 

kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak mengherankan jika wayang sangat 

populer dalam kehidupan orang Jawa. 

 Wayang yang sangat populer di Jawa hingga sekarang ini adalah wayang 

kulit purwa, yakni wayang-wayang yang terukir indah dari kulit dan diberi tuding 

dan gapit serta lakon-lakonnya diambil dari kisah Mahabarata dan Ramayana. 

Purwa berarti awal, wayang kulit Purwa diperkirakan mempunyai umur yang 

paling tua di antara wayang kulit yang lain. Pada perkembangannya bentuk 

wayang kulit purwa ini mengalami perkembangan bahkan pergeseran dari yang 

tradisi menjadi kreasi baru (Hermawati dkk, 2006:38). Wayang kulit purwa 

merupakan salah satu seni rupa tradisional Indonesia, sehingga peranan wayang 

tentu sangat penting dalam upaya pengenalan seni tradisi di kancah dunia. Maka 

dari itu wayang sebagai kesenian tradisional Indonesia sangat menarik untuk 

dikaji, karena mengandung makna yang mendalam.  

Hal utama yang menarik untuk diketahui tentang bentuk wayang kulit, 

selain teknik pembuatan dan tatahan wayang yang begitu rumit adalah tentang 

pewarnaannya. Pewarnaan dalam wayang merupakan faktor yang terpenting dan 

utama. Hal ini dikarenakan dalam warna wayang, terdapat jiwa dari tokoh wayang 

tersebut. Untuk mewarnai atau menyungging wayang, diperlukan teknik khusus 

yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah pewarnaan tertentu dalam wayang untuk 
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mendapatkan hasil karya seni yang bercita rasa tinggi. Pewarnaan wayang 

mencakup berbagai tahapan yang runtut dan rumit serta diperlukan keterampilan 

khusus untuk mencapai teknik yang sempurna. Bahan-bahan pewarnaannya pun 

menggunakan bahan khusus seperti bahan tradisional, meskipun sekarang ini 

mengalami perubahan dari bahan tradisional ke bahan kimia buatan pabrik. 

Pewarnaan wayang kulit sangat beragam. Tiap tokoh wayang dibuat 

dengan warna yang berbeda. Misalnya pada pewarnaan tokoh simpingan kanan-

kiri, yakni kanan merupakan kelompok tokoh wayang yang melambangkan 

kebaikan, sedangkan kiri merupakan tokoh yang melambangkan watak jahat. 

Pewarnaan kelompok kedua tokoh ini tentu saja sangat berbeda dan disesuaikan 

dengan karakter tokoh dan sifat yang harus ditonjolkan. Terkadang satu tokoh 

wayang diwarna berbeda sesuai dengan wanda wayang, seperti ketika masa muda, 

masa tua, atau sedang berperang, dan sebagainya (Marwoto, 1984:107-123). 

Biasanya tokoh kanan cenderung menggunakan warna muka hitam, putih, dan 

kuning seperti pada pewarnaan muka tokoh Kresna, Arjuna, Yudistira, dan tokoh 

pandawa lainnya. Tokoh kiri identik dengan pewarnaan muka biru, merah muda, 

merah, seperti pada tokoh raksasa, Citraksi dan tokoh kurawa lainnya yang 

kebanyakan berwajah merah. Pewarnaan pada badan, busana, aksesoris, dan 

atribut yang digunakan pada wayang juga sangat beragam dan memiliki pedoman 

pewarnaan tertentu, oleh karena itu tatah sungging wayang kulit sangat erat 

kaitannya dengan wanda wayang. 

Kajian tentang nilai keindahan wayang tidak hanya terletak pada bentuk 

tubuhnya dan tatahan yang rumit saja, tetapi juga terletak pada warna-warna yang 
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melekat pada  tubuh peraga wayang. Keindahan wayang, tidak dapat terlepas dari 

warna–warnanya yang begitu mempesona. Sunggingan pada wayang yang 

menawan, serta penggunaan kombinasi warna yang begitu mengagumkan, tentu 

saja sangat memperkaya nilai estetis pada wayang kulit purwa. Penggunaan 

kombinasi warna yang begitu tertata dan serasi, serta ketepatan pemilihan warna 

inilah yang merupakan elemen penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

Pewarnaan pada wayang memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan 

pandangan hidup manusia. Orang Jawa tidak semata-mata membuat warna 

wayang hanya memiliki nilai estetis saja, tetapi juga mempunyai makna simbolis 

yang menempatkan warna sebagai media pembawa pesan. Pada warna muka 

misalnya, warna merah pada tokoh kumbakarna adalah lambang keberanian, ada 

juga warna merah yang dilambangkan keangkaramurkaan, seperti pada tokoh 

Rahwana. Begitu juga warna-warna lain pada pewarnaan wayang yang memiliki 

makna dan lambang yang berbeda sebagai cerminan kehidupan manusia 

(Marwoto, 1984). 

Warna berkaitan langsung dengan perasaan dan emosi, karena itu warna 

menjadi unsur penting dalam ungkapan atau pembuatan wayang kulit purwa. 

Wayang merupakan seni yang diwariskan secara turun–temurun dalam 

masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi tradisi, misalnya 

dalam seni pertunjukan wayang. Filosofi wayang bahkan mampu menjadi 

pedoman kehidupan masyarakat jawa. Panduan pandangan hidup orang Jawa ini 

dan sisa-sisa dari tradisi kebudayaan lainnya diperagakan dalam lakon-lakon 
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pertunjukan wayang kulit, yakni tentang keang-karamurkaan dan kebaikan dalam 

kehidupan manusia baik dalam cerita Mahabarata maupun Ramayana. 

Orang Jawa, memiliki konsepsi dan sistem warna yang berbeda dengan 

sistem warna Barat. Dalam kaitannya dengan warna pada wayang, orang Jawa 

membuat kaidah-kaidah pewarnaan yang bersumber pada sistem dan konsepsi 

warna Jawa yang mencakup berbagai nilai seperti nilai estetis, nilai simbolis dan 

sebagainya. Hal inilah yang membuat warna pada wayang sangat menarik dan 

penting untuk diketahui sebagai daya tarik bagi masyarakat khususnya anak-anak 

muda agar mengenal dan mencintai serta melestarikan wayang sebagai kesenian 

asli Indonesia . 

Pada masa sekarang ini, masih banyak perajin wayang di Jawa Tengah 

yang masih mempertahankan dan melestarikan wayang, salah satunya perajin 

wayang yang berada di desa Tunahan Kabupaten Jepara. Desa Tunahan jauh dari 

pusat budaya di Surakarta atau Yogyakarta, yang kebudayaan wayangnya lebih 

dikenal oleh masyarakat. Kemungkinan perajin di desa Tunahan memiliki gaya 

pewarnaan wayang yang berbeda dengan yang ada di Surakarta dan Yogyakarta, 

Untuk itu perajin wayang di desa Tunahan  sangat perlu diteliti untuk menambah 

wawasan yang lebih kaya dalam hal teknik dan proses pewarnaan wayang kulit. 

Keistimewaan lain dari perajin wayang di desa Tunahan adalah keberadaannya 

yang terletak di daerah pesisir yakni di Jepara, yang tidak merupakan daerah 

penghasil wayang kulit. Keberadaan perajin di daerah tersebut tentu saja sangat 

menarik untuk diteliti, apalagi di daerah tersebut lebih dikenal dengan kerajinan 

ukirnya dan sangat jarang perajin wayang kulit di daerah tersebut yang masih 
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produktif membuat wayang sekarang ini. Sehubungan dengan hal tersebut 

penelitian warna wayang di Tunahan kiranya akan menjadi sumber pengetahuan 

yang bermanfaat, di dalam kerangka meningkatkan pemahaman tentang konsep 

kesenian wayang, khususnya tentang warna wayang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mencoba untuk  mengkaji wayang 

kulit purwa, dengan menitikberatkan pada warna wayang kulit purwa yang 

meliputi aspek-aspek teknis, estetis, dan simbolis. Khususnya yang dibuat oleh 

perajin wayang di desa Tunahan, serta seberapa jauh pewarnaan wayang tersebut 

mendasarkan pada sistem dan konsepsi warna Jawa. 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

yang akan dibahas adalah : 

a. Bagaimana teknik dan proses pewarnaan wayang kulit purwa, khususnya yang 

dikerjakan oleh perajin wayang di desa Tunahan Kabupaten Jepara. 

b. Bagaimana aspek estetis warna wayang kulit purwa di desa Tunahan 

Kabupaten Jepara. 

c. Bagaimana makna simbolis warna wayang kulit purwa di desa Tunahan 

kabupaten Jepara. 

2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai sebagai berikut : 

a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan teknik dan proses pewarnaan 

wayang kulit purwa di desa Tunahan Kabupaten Jepara. 
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b. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan aspek estetis warna wayang kulit 

purwa di desa Tunahan kabupaten Jepara dalam kaitannya dengan sistem dan 

konsepsi warna Jawa. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan aspek simbolis warna wayang kulit 

purwa  di desa Tunahan kabupaten Jepara dalam kaitannya dengan sistem dan 

konsepsi warna Jawa. 

3. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

a. Bagi mahasiswa seni rupa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai informasi guna menambah pengetahuan dalam kaitannya dengan 

warna wayang kulit purwa, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian lebih lanjut. 

b. Bagi Jurusan Seni Rupa UNNES, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber pengembang ilmu pengetahuan dan sebagai acuan untuk penelitian 

lebih lanjut. 

c. Bagi Departemen terkait, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi yang inspiratif untuk 

melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya wayang. 

4. Sistematika Skripsi 

a. Guna mempermudah pemahaman para pembaca maka dikemukakan 

sistematika skripsi ini yang secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. 
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b. Pada bagian awal skipsi ini terdiri dari lembar judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, 

daftar gambar, dan daftar lampiran. 

c. Adapun pada bagian tengah skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing memuat pembahasan yang berbeda tetapi masih dalam satu keterkaitan 

tema. 

BAB I  Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka/Landasan Teoretis. Menguraikan teori-teori yang 

digunakan sebagai landasan penelitian yang dimaksudkan sebagai 

kerangka acuan atau pedoman sebelum melaksanakan penelitian 

terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas meliputi 

konsep pewayangan : pengertian warna, sistem dan konsepsi warna 

Jawa, pengertian wayang, teknik sungging wayang kulit, pengertian 

nilai estetis dan nilai simbolis. 

BAB III  Metode penelitian. Berisi tentang metode-metode tertentu sesuai 

dengan pelaksanaan penelitian, yaitu meliputi pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, fokus dan sasaran penelitian, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil uraian dari 

penelitian dan pembahasan, yaitu meliputi Gambaran umum lokasi 

penelitian, yang meliputi; letak geogafis dan lokasi penelitian, keadaan 

penduduk, pendidikan, keadaan sosial dan budaya. Wayang kulit 



 

 

9

purwa di desa Tunahan, teknik sungging wayang kulit purwa yang 

dikerjakan perajin wayang desa Tunahan yang berisi alat dan bahan, 

dan poses menyungging yang meliputi pedoman menyungging 

wayang, dan tahapan menyungging wayang. Kajian estetis dan nilai 

simbolis pada tokoh wayang kulit purwa di desa Tunahan. 

BAB V  Penutup. Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan 

saran, sedangkan bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Pengertian Warna 

Warna adalah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua objek identik 

raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya (Sunaryo, 2002:12). Warna berkaitan 

langsung dengan perasaan, karena itu warna menjadi unsur yang sangat penting 

dalam seni rupa. Warna merupakan bagian dari salah satu unsur seni rupa yang 

dapat mewakili ungkapan perasaan seseorang. Penggunaan warna berarti 

mengkomunikasikan kepada pihak lain dengan memasukkan unsur warna sebagai 

sarana berekspresi. 

Terkait hal di atas, Dharsono (2007) menyatakan bahwa warna sebagai 

salah satu elemen seni rupa penting, baik di bidang seni murni maupun dalam seni 

terapan, terkait dengan warna sebagai representasi alam dan simbol. Warna 

merupakan unsur yang dapat memberi kesan secara menyeluruh pada suatu 

bentuk. 

Warna adalah bagian dari cahaya yang dipantulkan dari permukaan suatu 

benda dan mengenai indera penglihatan kita sehingga menimbulkan adanya kesan 

tertentu yang kita sebut merah, biru, kuning, dan seterusnya. Warna yang dapat 

diserap oleh manusia, sangat ditentukan oleh pancaran cahaya. Warna suatu benda 

yang dapat dilihat sehari-hari, sesungguhnya adalah pantulan dari cahaya yang 

menimpanya. 
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Warna yang bersumber dari cahaya disebut warna cahaya, sedangkan 

warna pigmen adalah warna yang ada pada benda, dedaunan, tekstil, lukisan, cat, 

yakni berupa butiran-butiran halus bahan warna. Dalam kaitannya dengan 

wayang, warna wayang merupakan jenis warna pigmen, yakni terbuat dari bahan 

warna, bukan warna yang bersumber dari cahaya. Keberadaan warna dalam tiap 

penciptaan suatu karya memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri. 

Pemberian warna dalam suatu penciptaan karya seni berfungsi untuk 

memberi keindahan dan makna tertentu pada karya seni tersebut. 

Hermawati,dkk.(2006),  mengemukakan beberapa fungsi dan kegunaan warna 

sebagai berikut: 

1. Fungsi Estetis 

 Secara umum telah diketahui bahwa warna memiliki kekuatan untuk 

membangkitkan rasa keindahan, ialah memberikan pengalaman keindahan 

pengaruh warna pada rasa keindahan kita namakan fungsi estetis dari warna. 

2. Fungsi Isyarat 

Di antara warna-warna itu ada beberapa yang berdiri sendiri atau 

dikombimbinasikan dengan warna lain, dengan kuat menarik perhatian dan minat. 

Warna merah misalnya dengan mudah menarik perhatian pengamat dan hijau 

yang kuat menunjukkan keamanan pengaruh dari warna ini dinamakan tugas 

isyarat. 

3. Fungsi Psikologis 

Telah pula diketahui bahwa warna dapat memberikan pengaruh tertentu 

pada perangai manusia, perasaan manusia dan perikehidupan jiwa manusia. 
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Beberapa macam warna, misalnya abu-abu dan hijau, berkesan lebih tenang, 

warna-warna lain membuat pengamat gelisah dan aktif. Warna antara tua dan 

muda ada perbedaan pengaruh psikologis, warna gelap terlihat lebih berat dari 

pada warna terang dan warna gelap pada suatu permukaan memberi kesan lebih 

kecil dari warna pada permukaan yang sama besarnya. 

4. Fungsi Alamiah  

Warna-warna pun menunjukkan pengaruhnya atas kejadian-kejadian 

dalam alam semesta dengan arti lain: di alam dunia fana di mana umat manusia 

hidup. Ada warna-warna yang menyerap cahaya dengan kuat dan ada yang daya 

serapnya rendah. Sifat-sifat ini dinamai fungsi alamiah dari warna. 

Warna telah banyak dikaji oleh para ahli dalam berbagai bidang ilmu 

seperti Fisika, Kimia, Psikologi, serta dalam seni rupa dan desain. Dalam dunia 

warna terdapat beberapa teori warna yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. 

Tokoh-tokoh misalnya Newton, Maxwel, Goethe, Ives, dan Munsell merupakan 

pengkaji warna yang sangat terkenal (Sunaryo:2002:12-15). 

Dikemukakan pula oleh Sunaryo (2002), Albert H. Munsell (1898) 

mengemukakan 5 warna sebagai warna utama, yakni merah, kuning, hijau, biru 

dan ungu. Dalam teori warna cahaya, hitam dan putih tidak  digolongkan kedalam 

warna (akromatik), karena hitam menunjukkan tidak adanya cahaya (gelap), 

sedangkan putih adalah terang. Munsell mendasarkan sistem warnanya pada pada 

hue, value, intensity. 

Orang Jawa, memiliki sistem warna yang didasarkan pada konsepsinya 

tentang warna. Sistem warna Jawa sesuai dengan konsep mancapat, yakni papat 
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genep kalima pancer yang menempatkan catur warna, yakni hitam, putih, merah, 

dan kuning sebagai warna utama (Sunaryo, 1996:42). 

Dalam kaitannya dengan warna sebagai unsur papat ganep kalima pancer, 

terdapat hubungannya dengan arah mata angin. Warna yang dimaksud yakni : 

Merah pada selatan, kuning di Barat, hitam di Utara, dan putih di Timur, 

sedangkan di tengah-tengah atau pusat merupakan warna gabungan dari keempat 

warna di penjuru mata angin. Dalam kaitannya dengan sistem warna ini, Sunaryo 

(1996:42-48) mengemukakan bahwa keempat arah tersebut juga menunjukkan 

logam-logam yaitu tembaga, emas, besi, dan perak pada arah selatan, barat, utara, 

dan timur yang berhubungan dengan merah, kuning,  hitam, dan putih. 

Dalam kaitannya dengan penyunggingan wayang, dapat dilihat bagaimana 

warna putih mengendalikan warna-warna merah dan biru, sedangkan kuning 

mengendalikan jingga dan hijau. Proses pewarnaan pada wayang ini, 

mengutamakan keharmonisan dan keserasian dalam pemilihan kombinasi warna. 

Sistem percampuran dan perpaduan warna dapat dijumpai pada pewarnaan 

wayang kulit. Dalam menyungging wayang, orang Jawa sangat berpedoman pada 

sistem warna Jawa. Menyungging wayang menggunakan warna putih untuk 

menciptakan nada warna. Perpaduan monokromatik dan analogus dapat dijumpai 

pada teknik sunggingan wayang. Tentu saja pewarnaan wayang bagi orang Jawa 

tidak sembarang, melainkan berpedoman pada kaidah-kaidah pewarnaan wayang 

yang meliputi aspek estetis dan simbolis. Hal ini dilakukan karena orang Jawa 

sangat menjunjung tradisi dan nilai-nilai kebudayaan, terutama dalam 

melestarikan wayang yang menjadi pedoman kehidupan orang Jawa. 
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B. Pengertian Wayang 

1. Wayang dan Perkembangannya 

Mulyono (1978;39-49), mengungkapkan wayang dalam bahasa Jawa 

mengandung pengertian „berjalan kian-kemari, tidak tetap, sayup-sayup (bagi 

substansi bayang-bayang). Oleh karena boneka-boneka yang digunakan dalam 

pertunjukkan itu berbayang atau memberi bayang-bayang, maka dinamakan 

wayang. Awayang atau hawayang pada waktu itu berarti „bergaul dengan wayang, 

mempertunjukkan wayang‟. Lama kelamaan wayang menjadi nama dari 

pertunjukan bayang-bayang atau pentas bayang-bayang.  

Dikemukakan pula oleh Mulyono (1978), wayang dalam 

perkembangannya di masa-masa yang lalu diartikan sebagai bayang-bayang  

boneka yang dimainkan di atas layar putih.  Pengertian itu telah menunjuk pada 

boneka dua dimensi, yaitu boneka wayang kulit. Jadi pengertian wayang akhirnya 

menyebar luas sehingga berarti pertunjukan pentas atau pentas dalam arti umum.  

Pendapat lain tentang asal usul wayang bersumber dari pustaka tradisi, 

kakawin dan prasasti. Sunaryo (1996), mengemukakan bahwa Istilah wayang di 

Jawa dikenal pada abad X, yakni dalam kata mawayang melalui prasasti Balitung 

940 M dan wayang wwang pada prasasti Wimalasrama 940 M. Pada wayang 

wwang diperkirakan merupakan jenis pertunjukan wayang wong atau wayang 

topeng, sedangkan pada mawayang yang berarti memainkan wayang, dapat pula 

bertalian dengan wayang topeng atau orang, atau wayang kulit.  

Harjowirogo (dalam Hermawati dkk), mengemukakan bahwa gagasan 

tentang wayang telah ada sebelum kerajaan Hindu masuk ke Jawa. Maka dari itu 
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dapat dikatakan bahwa wayang merupakan buatan asli orang Jawa. Dasar 

penciptaannya adalah kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang datang dari roh 

nenek moyang (animisme). 

Fungsi semula pertunjukan wayang adalah sebagai upacara religius untuk 

pemujaan kepada nenek moyang bagi penganut kepercayaan “Hyang” yang 

merupakan kebudayaan Indonesia asli, kemudian berkembang hingga digunakan 

sebagai media komunikasi sosial yang dapat bermanfaat bagi perkembangan 

masyarakat pendukungnya. Lakon cerita wayang merupakan penggambaran 

tentang sifat dan karakter manusia di dunia yang mencerminkan sifat-sifat dan 

karakter manusia secara khas, sehingga banyak yang tersugesti dengan 

penampilan tokoh-tokohnya. Maka terjadilah pergeseran fungsi sebagai media 

penyebaran agama, sarana pendidikan dan ajaran-ajaran filosofi Jawa. Saat ini 

pergeseran fungsi semakin nyata yakni hanya berfungsi sebagai sebuah hiburan. 

2. Jenis-Jenis Wayang  

Wayang adalah seni tradisional Indonesia, yang terutama berkembang di 

Jawa dan di sebelah timur semenanjung Malaysia seperti di Kelantan dan 

Terengganu. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis wayang yang dikenal 

masyararakat. Adapun jenis-jenis wayang antara lain: 

a. Wayang Krucil atau Klitik 

Wayang ini terbuat dari kayu tetapi tangannya dari kulit, berupa manusia 

tergambar miring, beberapa tokoh terutama raksasa, ada yang agak kelihatan dari 

depan, matanya dua tampak. Isi ceritanya diambil dari cerita Damarwulan, yang 

menceritakan satria Darmawulan, yang kemudian menjadi raja di Majapahit 
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setelah ia dapat membantu raja puteri Majapahit untuk menindas pemberontakan 

Menakjingga. 

b. Wayang Gedok 

Wayang ini dalam bentuk boneka. Bonekanya terbuat dari kulit, bentuknya 

tak seberapa berbeda dari wayang kulit. Bagi orang yang bukan ahli, ia akan sulit 

membedakannya dari wayang kulit. Isi cerita diambil dari cerita Panji, yaitu 

putera raja Jenggala dalam percintaanya terhadap Candrakirana. 

c. Wayang Golek 

Wayang ini berupa boneka terbuat dari kayu. Kepalanya terlepas dari 

badan, bergagang, sehingga dapat digerakkan, bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, 

sedangkan badannya itu berbaju dan berkain, tangannya juga dapat digerakkan. Isi 

ceritanya banyak yang sama dengan isi cerita wayang purwa, juga kerap kali 

bersumber dongeng Arab. 

d. Wayang Beber 

Wayang ini merupakan gulungan kertas bergambar, kalau diper- 

tontonkan, gulungan itu dibuka, dibeber, itu sebabnya bernama wayang beber. Isi 

ceritanya kebanyakan cerita Panji. Wayang ini sekarang hampir tidak dikenal. 

e. Wayang Wong 

Wayang ini terkenal dalam bahasa Indonesia wayang orang. Wayangnya 

bukan boneka atau gambar, melainkan orang, pria dan wanita yang 

menggambarkan wayang, terutama wayang purwa. Jadi terbalik, di sini manusia 

diberi pakaian dan wajah yang sedapat-dapatnya menyerupai wayang kulit. Isi 

ceritanya pun sama dengan wayang purwa. 
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f. Wayang Topeng 

Istilah ini agak aneh karena bukan wayang topeng. Adapun topeng artinya 

kedok. Topeng itu juga manusia yang berkedok, dalam kedok inilah berbeda 

wayang orang dengan topeng. Wajah orang yang menjadi pelaku diberi topeng 

dan dengan sendirinya lebih mudah disamakan dengan pelaku ceritanya. Isi cerita 

topeng ini kebanyakan diambil dalam cerita Panji, di sana-sini ada juga yang sama 

dengan cerita wayang purwa. 

g. Wayang Kulit Purwa 

 Bentuk wayang telah mengalami proses pengembangan yang cukup 

panjang, namun keanekaragaman ini tetap akrab dengan masyarakat. Ada versi 

wayang yang dimainkan oleh orang dengan memakai kostum, yang dikenal 

sebagai wayang orang. Ada pula sekumpulan boneka wayang yang dimainkan 

oleh dalang, yakni wayang kulit purwa dan wayang golek. Cerita yang dikisahkan 

dalam pewayangan biasanya berupa cerita Mahabarata dan Ramayana. Wayang 

yang masih bertahan hingga saat ini salah satunya adalah wayang kulit purwa. 

 Wayang kulit purwa dipakai untuk membedakan wayang jenis ini dengan 

wayang kulit lainnya. Purwa berarti awal, wayang purwa diperkirakan mempunyai 

umur yang paling tua di antara wayang kulit yang lainnya. Wayang kulit purwa 

sendiri terdiri dari berbagai gaya atau gagrak, ada gaya Kasunanan, 

Ngayogjakarta, Banyumasan, Cirebon, Kedu, dan sebagainya. Kemungkinan 

mengenai berita adanya wayang kulit purwa dapat dilihat dari adanya prasasti di 

abad ke-11 pada zaman pemerintahan Erlangga yang menyebutkan: 
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 "Hanonton ringgit manangis asekel muda hidepan, huwus wruh towin jan 

walulang inukir molah angucap" (Ada orang melihat wayang menangis, kagum, 

serta sedih hatinya. Walaupun sudah mengerti bahwa yang dilihat itu hanya kulit 

yang dipahat berbentuk orang dapat bergerak dan berbicara). 

Petikan di atas adalah bait 59 dalam Kakawin Arjuna Wiwaha karya Empu 

Kanwa (1030), salah satu sumber tertulis tertua tentang pertunjukan wayang kulit 

yang mulai dikenal di Jawa, yaitu pada masa Kerajaan Kediri 

(http//WikipediabahasaIndonesia, ensiklopediabebas.wayang.07072010). 

Wayang ini terbuat dari kulit dan menggambarkan manusia atau binatang, 

yang terlihat dari sisi, jadi miring. Beberapa raksasa dan kera agak kelihatan dari 

depan, sehingga dua matanya tampak. Wayang kulit purwa terbuat dari bahan 

kulit kerbau, yang ditatah, diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang 

pedalangan. Terakhir, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau yang diolah 

sedemikian rupa yang diberi nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. 

Dalam proses pembuatan figur wayang kulit ada beberapa perlakuan atau cara, 

yakni penatahan, penyunggingan dan pembludiran. Penatahan adalah pelubangan 

pada lembar kulit sehingga akan terlihat jelas hasilnya saat dilihat sebagai siluet. 

Sunggingan adalah pewarnaan pada permukaan figur wayang, bludiran adalah 

pencukilan pada permukaan kulit namun tidak sampai tembus.  

Wayang purwa adalah sebutan lain untuk pertunjukan wayang kulit Jawa 

yang mengambil cerita dari epos Mahabarata dan Ramayana tentu saja dengan 

versi Jawanya. Isi keseluruhan cerita-ceritanya merupakan pan- dangan Jawa 

tentang dunia (Jawa) mulai dari zaman purba itu sebabnya disebut wayang purwa.  
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Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator 

dialog tokoh-tokoh wayang, diiringi oleh gamelan yang dimainkan  sekelompok 

nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Dalang memainkan 

wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih, sementara di 

belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak (blencong), sehingga 

penonton yang ada sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh 

ke kelir. 

3. Tokoh, Golongan, dan Karakter Wayang Kulit Purwa 

a. Tokoh-tokoh Wayang  Kulit Purwa 

 Masyarakat Jawa akrab dengan nama-nama tokoh dalam wayang kulit 

purwa. Wayang purwa merupakan media hiburan yang mendidik atau dalam 

bahasa Jawanya wayang kulit kuwi tontonan kang mawa tuntunan. Jadi wayang 

selain menjadi media hiburan juga penuh dengan ajaran kearifan lokal yang ada 

pada lakon yang dipentaskan. 

 Menurut Prasaja (http//downloadpdf/03062010) penokohan wayang purwa 

tidaklah jauh berbeda dengan penokohan dalam cerita aslinya dari budaya Hindu-

India, dan hanya mengalami perubahan karakter sesuai dengan kearifan lokal 

masyarakat Jawa. Sebagai contoh tokoh Durna dalam versi Jawa digambarkan 

dalam bentuk yang buruk rupa serta mempunyai watak yang kurang baik, namun 

hal tersebut tetap memperhatikan sosok seorang Durna dalam tradisi Mahabarata 

Indianya, yakni yang dianggap dan dihormati oleh keluarga Bharata sebagai 

seorang mahaguru. Dalam wayang kulit purwa, sosok tiga dewa dalam tradisi 

veda yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa sudah tidak tampak mendominasi. Posisi tiga 
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tokoh tersebut seolah tergantikan oleh keberadaan Sanghyang Tejamaya, 

Sanghyang Ismaya serta Sanghyang Manikmaya, yang kemudian tokoh tersebut 

dikenal sebagai Togog, Semar dan Bhatara Guru, yang masing-masing tokoh 

mempunyai fungsi yang berbeda. 

 Wayang selalu dijadikan panutan oleh masyarakat dalam mencari 

pedoman dalam pembangunan karakternya, karena dalam wayang disuguhkan 

bermacam-macam jenis karakter yang mewakili karakter manusia itu sendiri. 

Berikut adalah beberapa tokoh  wayang purwa yang banyak dikenal : 

 Arjuna memiliki karakter orang yang menepati janji, di samping rupawan 

ia juga dikenal memiliki budi pekerti yang baik. Bima mempuyai karakter teguh 

pendirian, berjiwa kesatria. Sumantri mempuyai karakter sopan-santun gemar 

menolong dan rupawan. Yudhistira mempuyai karakter jujur dan tidak punya niat 

berbohong. Sadewa mempunyai karekter selalu mendukung saudara-saudaranya. 

Srikandi mempunyai karakter ksatria. Karna mencerminkan seorang yang selalu 

membalas budi dan membela negara. Rama karekternya bijaksana dan 

mempunyai sikap ksatria. Sinta mempunyai karakter selalu menepati janji,jujur, 

tabah,dan setia. Petruk mempunyai karakter jujur, selalu memandang rendah 

orang lain. Kresna mempunyai karakter jujur, berwibawa dan ksatria. 

b. Golongan dan Karakter Tokoh Wayang Kulit Purwa 

 Menurut Sunaryo (1996), tokoh-tokoh wayang kulit purwa secara garis 

besar digolongkan ke dalam, (a) tokoh dewa, (b) tokoh raja, (c) tokoh satria, (d) 

tokoh raksasa, (e) tokoh punakawan. 

 



 

 

21

a)  Tokoh Dewa 

 Tokoh para dewa tinggal di kayangan bersama dewi-dewi dan bidadari. 

Dalam pewayangan, antara lain terdapat dewa matahari yang disebut Batara 

Surya, dewa angin yaitu Batara Bayu, dewa api dengan sebutan Batara Brahma, 

dewa asmara yakni Batara Kamajaya dan Dewi ratih, dewa yang mengurusi 

kahyangan bernama Batara Endra, bahkan terdapat dewa pemangsa yang disebut 

Batara Kala. Penguasa para dewa ialah Batara Guru yang tinggal di Jonggring 

saloka. Pada umumnya para Dewa digambarkan berjanggut lebat, memakai 

serban, berbaju (jubah), memakai keris yang diselipkan di pinggang dan 

mengenakan sepatu. 

b) Tokoh Raja 

 Tokoh raja memerintah suatu negara, memiliki patih, para punggawa, dan 

wadyabala dengan segenap rakyatnya. Ada seorang raja baik budi dan lemah 

lembut, tetapi ada juga tokoh raja yang kejam dan jahat. Prabu Kresna yang bijak 

adalah raja Dwarawati. Puntadewa yang terkenal sabar dan baik hati adalah raja 

Amarta serta saudara tertua para pandhawa. Contoh seorang raja yang jahat adalah 

Duryudana, raja yang menguasai Hastina. Rahwana raja Alengka yang kaya tetapi 

serakah dan bengis. Biasanya para raja digambarkan memakai mahkota, misalnya 

Prabu Kresna dan Rahwana. Tetapi Puntadewa tidak memakai mahkota, bahkan 

busananya sederhana. 

c) Tokoh satria 

 Tokoh satria umumnya mengabdi pada raja dan negara. Di antara mereka 

memiliki kepandaian dan kemampuan berperang, membela kebenaran dan 
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keadilan. Arjuna misalnya, dikenal sebagai satria yamg berbudi berpenampilan 

sederhana dan tidak menyombongkan diri, berpembawaan tenang tetapi tangkas 

dalam menghadapi musuhnya. Selain dibanggakan saudara-saudaranya, ia juga 

disayang oleh para dewa. Arjuna suka membantu untuk mengatasi persoalan yang 

pelik dan mengancam keselamatan banyak orang. Beberapa kali Arjuna diminta 

oleh para dewa untuk melawan perusuh kahyangan tempat tinggal para dewa. 

Karena lebih suka bertapa dan tabah mengahadapi godaan, ia diberi hadiah pusaka 

yang sangat ampuh yang sangat berguna untuk melawan musuh.  

 Di antara para satria atau raja, sebenarnya terdapat pula tokoh pendeta. 

Tokoh pendeta yang terkenal adalah pandeta Durna, Begawan Wiyasa, Resi 

Bisma, dan Begawan Wisrawa. Pendeta Durna dikenal senagai guru para pandawa 

dan kurawa. Resi Bisma termasuk tetua atau leluhur para Pandawa dan Kurawa. 

Begawan Wisrawa adalah ayah Rahwana, dikenal sebagai seorang yang pandai 

mengajarkan ilmu rahasia. Para pendeta menggunakan penutup kepala yang 

disebut oncit atau serban dan berbusana mirip para dewa. 

d) Tokoh Raksasa 

 Tokoh raksasa pada umumnya digambarkan berbadan besar dan gemuk. 

Mulutnya terbuka dan mempunyai taring yang panjang hingga mencuat keluar. 

Tangan wayang raksasa kebanyakan hanya satu yang dapat digerakkan sedangkan 

yang satu lagi menempel dipinggang seolah bertolak pinggang. Raksasa yang 

berukuran besar adalah Kumbakarna. Matanya besar, mulutnya menyeringai, 

memakai mahkota seperti raja. Kumbakarna adalah adik Rahwana. Walaupun ia 

berwujud raksasa ia tidak menyukai keangkaramurkaan dan tulus membela negara 
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ketika negaranya diduduki musuh. Ia merupakan teladan bagi seorang prajurit dan 

siapa saja yang berani mempertahankan negara. Kebanyakan tokoh raksasa 

memang jahat perilakunya, misalnya Niwatakawaca, Kangsa, dan Buta Cakil. 

e)  Tokoh Panakawan 

 Tokoh panakawan menggambarkan rakyat biasa yang mengabdi pada 

tuannya. Semar, Gareng, Petruk dan Bagong mengabdi pada para satria yang baik 

budi. Sedangkan panakawan yang mengabdi pada para raja atau satria yang di 

pihak jahat terdapat Togog dan Sarawita atau Bilung. Dalam wayang terdapat pula 

abdi wanita, yang paling dikenal ialah Limbuk dan Cangik. Limbuk berbadan 

gemuk sedangkan Cangik berbadan kecil dan kurus. Para abdi atau panakawan 

umumnya sebagai penghibur tuannya, tetapi tidak jarang pula mereka juga 

berperan sebagai penasehat. 

Baik dalam pedalangan Cirebon ataupun Surakarta, ditinjau dari keutuhan 

fisik, figur wayang kulit dapat dibagi menjadi beberapa golongan yang diurutkan 

berdasarkan ukuran besar-kecil. Jika diurutkan dari yang paling besar hingga yang 

paling kecil, golongan tersebut antara lain: (a) Denawa atau Raksasa; (b) 

Ponggawa atau Krodhan; (c) Gagahan atau Sanggan; (d) Satria; (e) Bambangan 

atau Pucungan; (f) Putren; (g) Jabangan atau Bayen. Masing-masing golongan 

tersebut dapat dibagi lagi berdasarkan tunduk tengadahnya kepala, yaitu ladak 

atau lanyap atau longok yang berkepala tengadah, dan lungguh atau lenyep atau 

luruh yang berkepala menunduk. Urutan tersebut biasa dipasang pada gedebog 

(batang) pohon pisang saat pertunjukan dan disebut simpingan (Jawa Tengah). Di 

luar simpingan atau janturan tersebut ada golongan lain yaitu Dagelan atau 



 

 

24

Panakawan, Raksesi atau Bencari, Setanan, Ketek atau Rewanda, Rempahan atau 

Kewanan, Gamanan dan Gunungan atau Kayon. Kecuali kayon, kesemuanya 

tidak ikut disimping atau dijantur. 

 Berkaitan dengan golongan penampilan sosok wayang, dapat dilihat 

karakter tokoh wayang yang beranekaragam, ada yang berkarakter bengis, ada 

yang berkarakter galak, mudah marah (getapan), tenang, gagah, dan licik. 

Menurut Sunaryo (1996) karakter wayang dapat digolongkan menjadi (1) 

halus,(2) kasar, (3) gagah, (4) gecul. 

 Karakter halus umumnya bentuknya kecil, tampak kurus, muka menunduk, 

mata sipit. Di samping itu kedua kaki merapat. Ke dalam kelompok ini adalah 

wayang bokongan dan jangkahan ciut (sempit). Contoh arjuna, Lesmana, 

Puntadewa, Abimanyu, Batara Kamajaya. Karakter gagah berukuran lebih besar 

dari wayang karakter halus. Kedua kakinya tampak melangkah (jangkahan wiyar), 

kepala tegak atau sedikit menunduk, matanya bulat, atau agak sipit, berkumis, dan 

berjanggut. Contoh : Gatotkaca, Bima, Batara Brahma. Karakter kasar umumnya 

para raksasa. Matanya melotot, mulutnya menganga giginya kelihatn jelas. 

Beberapa diantaranya bukan termasuk raksasa. Umumnya kedua kakinya 

melangkah, mukanya berwarna merah. Contoh : Rahwana, Kangsa, Buta cakil, 

Dursasana. Karakter gecul penampilannya lucu, yang termasuk dalam karakter ini 

adalah panakawan. 

Masing-masing golongan figur wayang memiliki ciri perwatakan yang 

khas, yang ditandai oleh aspek rupa seperti besar kecilnya ukuran, jumlah lengan 

yang digerakkan bagian-bagian anatomi tertentu seperti mata, hidung, mulut, jenis 
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genggaman tangan, rentang antar kaki atau jangkahan. Perwatakan di sini bersifat 

mendasar, tetap atau permanen. Secara umum bisa dipastikan watak tiap 

golongan, misalkan Denawa yang berwatak kasar, jahat, dan kurang cerdas. 

Ponggawa yang berwatak tegas, banyak tertawa, mengandalkan fisik. Gagahan 

yang masih mengandalkan fisik namun sudah lebih halus. Satria yang berwatak 

cerdas dan halus, panakawan yang humoris dan sedikit kurang ajar, dan 

sebagainya. 

 Selain itu ada juga yang disebut wanda, yaitu varian figur wayang dari 

tokoh tertentu yang dimodifikasi agar mampu menampilkan mood expressions dan 

kondisi spiritual sesuai dengan suasana dari adegan tertentu dalam pertunjukan. 

Misalkan figur Arjuna wanda Kinanthi digunakan saat bersedih, Bima wanda 

Lintang saat berperang, Kresna wanda Jimat saat mengerahkan kesaktian, dan 

sebagainya. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan memanipulasi bagian-bagian 

detail dari rupa figur wayang, seperti tunduk tengadahnya kepala, naik turunnya 

bahu, lebar tidaknya rentang kaki, pewarnaan wajah dan tubuh, dan sebagainya 

(Marwoto, 1984).  

c. Busana dan Atribut Wayang Kulit Purwa 

Tokoh-tokoh wayang dapat dikenali dari busana dan atributnya. Para dewa 

dan pendeta digambarkan memakai baju berlengan panjang semacam jubah, 

sementara di bagian bahu bergantung selendang. Para satria mengenakan kain 

yang disebut dodot, bagian dadanya terbuka. Bentuk busana dodot beragam, ada 

yang membulat ke belakang ada yang bergelambir menganjur ke bawah. Para  
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panakawan memakai sarung. Busana dan atribut wayang juga beranekaragam 

tergantung kedudukan dan perannya dalam pewayangan. 

Topong atau makutha (mahkota) merupakan perlengkapan katongan (raja), 

sama dengan praba atau jamang susun tiga. Selain raja tidak boleh dilengkapi 

dengan topong atau makutha.Topong kethu disebut makutha, yaitu seperti tarbus 

(kopyah) yang atasnya berbentuk bulat yaitu untuk adipati : Karna, Matsyapati 

(raja Wiratha).  

Dikemukakan pula oleh Hermawati (2007:69) ada 3 jenis gelung: gelung 

supit urang (supit udang), gelung keling (gelung yang menunjukkan kebesaran 

raja, gelung gembel. Semua itu gelung kathongan (raja) atau putran (putra raja). 

kadang-kadang gelung supit urang dipakai patih. Putra-putra pandawa 

(bambangan) kebanyakan tidak memakai jamang, kalau memakainya hanya sada 

saeler (sebatang lidi). Kethu dewa berupa kain panjang yang diikatkan pada 

kepala (seperti sorban haji), ada yang dengan jamang atau tidak, tetapi memakai 

sumping atau gradhen. 

Dodotan (yaitu memakai dodot kain panjang atau kampuh), adalah untuk 

katongan, dan perlengkapan. Dodotan putran tidak berbeda dengan dodotan 

katongan perbedaan ialah dodotan putran tidak memakai uncal wastra dan 

kalungnya kebanyakan berbentuk penanggalan. Dodotan punggawa tidak berbeda 

dengan dodotan putran, dodotan punggawa tidak memakai kathok (celana) 

sehingga tampak dengkulnya. 

Dodotan rampekan atau prajuritan, kadang-kadang memakai celana, 

kadang-kadang juga memakai kathok panji-panji digunakan sebagai perlengkapan 
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patih atau punggawa yang memakai keris. Dodotan dengan satu kunca adalah 

pakaian Anoman dan Bima. Bedanya adalah Anoman memakai badhong dan 

uncal sedangkan Bima tidak. 

Untuk wayang gaya Surakarta, Bokongan yang pinggirnya lus-lusan 

adalah pakaian katongan. Bokongan yang pinggirannya sembuliyan adalah untuk 

putran dan katongan muda tatahan kainnya bercorak parang atau modhangan. 

Untuk Permadi hanya modhangan dan limaran (pada wayang gaya Surakarta). 

C. Teknik Sungging Wayang Kulit. 

Pulasan sendiri juga sering disebut dengan kata sunggingan. Sunggingan 

dalam wayang yakni mewarna wayang dengan gradasi warna yang berbeda. 

Untuk mewarnai wayang diperlukan beberapa tahap pulasan (sapuan). Menurut 

Hermawati, dkk (2006 :72-82), secara umum ada beberapa tahapan dalam proses 

menyungging wayang yang dibagi dalam 2 kelompok, yakni :(1) Persiapan 

macam-macam cat, dan (2) proses menyungging. 

1. Persiapan bermacam-macam cat. 

Dalam tahapan ini adalah membuat bahan pewarna/cat. Untuk membuat 

bahan pewarna/cat, diperlukan bahan baku warna dan bahan perekat. Bahan baku 

warna merupakan bahan dasar cat pokok, biasanya terbuat dari : 

a. Putih dari tulang dibakar 

b. Kuning dari atal batu, yaitu atal utuh yang belum menjadi serbuk. 

c. Nila dibuat dari nila werdi, yakni untuk kain batik. 

d. Hitam dibuat dari hoyan, yakni bahan penghitam buatan China. 

e. Merah dari gincu, yakni bahan pemerah buatan China. 
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Bahan-bahan tersebut masing-masing dicampur dengan bahan perekat dari 

ancur/arabic gom/lem arab yang masih berupa lempeng(ancur lempeng). 

2. Proses Pewarnaan 

Sebelum proses mewarna, hal utama yang harus dilakukan yakni, 

menggosok wayang kulit yang hendak disungging dengan kertas amplas atau 

gelas sampai halus untuk menghilangkan sisa-sisa bekas tatahan agar mudah 

disungging dan cat-catnya melekat dengan baik. Adapun urut-urutan 

menyungging wayang kulit, yakni : 

a. Memberi warna dasar, proses ini adalah memberi warna putih atau kuning 

pada seluruh  bagian wayang kulit, secara rata dan tipis. 

b. Menghitamkan, yakni memberi warna hitam pada seluruh bagian-bagian 

wayang yang seharusnya berwarna hitam misalnya, bagian kepala, suluhan 

(bagian mata), muka, gelung, bodholan, gimbalan, semua jenis seritan 

(rambut), harus sampai pada bagian dalam agar tidak belang seperti uban. 

c. Pengenaan prada, yakni membubuhkan prada (warna keemas-emasan), yang 

perlu diperada adalah perlengkapan pakaian, misalnya : perhiasan-perhiasan, 

jamang, kawatan, uncal kencana, dan sebagainya. 

d. Merapikan/ menghaluskan, yakni cara pemberian perekat ancur sesuai dengan 

tempat dan bentuknya. Disesuaikan pula prada yang ditempelkan karena  

masih ada sisa-sisa perada yang harus dibersihkan. Proses ini bermaksud agar 

jelas batas-batas garis cat yang satu dengan yang lainnya, sehingga tampak 

rapi. 
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e. Memberi warna merah muda (jambon), yakni pengecatan jambon.. Bagian-

bagian yang dicat jambon adalah : jamang, garuda, kelat bahu, dan ujung-

ujung mas-masan. 

f. Menguningkan, proses ini ialah memberi warna kuning, misal pada jamang, 

sumping, patran (daun), dawala (tali jamang), kalung, dan sebagainya. Cat 

kuning tidak hanya untuk hijau saja, sebagian juga untuk sinar kapuranta 

(merah kekuning-kuningan). 

g. Menghijaukan, memberi warna hijau muda, dalam proses warna hijau muda 

ini digunakan untuk membuat kuning menjadi lebih tua yang hendak dijadikan 

sinar hijau. 

h. Memberi warna biru muda, proses ini memberi warna biru muda, kemudian 

mewarnai kapuranta (merah kekuning-kuningan). Proses ini dalam hal 

menyungging wayang disebut ngenem-enemi. Warna biru atau kapuranta 

digunakan pada : muka garuda, dawala, lung (garis-garis melengkung) untuk 

praba. 

i. Proses selanjutnya yakni membuat coretan-coretan tipis pada perleng- kapan 

pakaian wayang yang berlukiskan wastra (nyawi), agar terlihat penuh dan 

rumit. Selain nyawi, ada proses drenjemi yakni memberi titik-titik lembut 

pada bagian yang tidak patut disawi. 

j. Mencat muka, dalam proses ini adalah pemberian warna pada muka wayang. 

Warna muka merah, hitam dan sebagainya. 
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k. Melukis air muka, berarti memberi lukisan air muka. Misalnya, ketika 

melukiskan pusat mata hendaklah tidak di tengah-tengah sekali, tetapi agak 

maju sedikit. 

l.  Memandikan wayang (angedus),  agar warna semakin mengkilat dan tahan 

lama. 

 

D. Nilai Estetis dan Nilai Simbolis 

1. Nilai Estetis 

Dalam pengertian yang lebih sempit, estetika diartikan sebagai suatu 

cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah 

pada alam dan seni. Istilah estetika, pada mulanya berasal dari kata aesthesis, 

yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti pencerapan, persepsi, pengalaman, 

perasaan, ataupun pemandangan. Kata aesthesis pertama kali digunakan oleh 

Baumgarten, seorang filsuf Jerman, untuk menunjuk cabang fisafat yang 

berurusan dengan seni dan keindahan dalam bingkai pengetahuan (Hartoko, 

1984:15-16). 

Estetis dapat dikatakan sebagai sesuatu yang Indah dan mempunyai nilai 

keindahan. Estetika berasal dari bahasa Yunani “aestethon” yang berarti hal-hal 

yang dapat diserap oleh panca indera, sehingga sering diartikan sebagai persepsi 

indera (sense of perception) (Dharsono,2007:1). 

Sementara itu, menurut Susanto (2002 : 38 ) estetik adalah cabang fisafat 

yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan 

manusia terhadapnya, yang memiliki dua pendekatan antara lain langsung 
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meneliti dalam objek atau benda-benda alam indah serta karya seni, dan 

menyoroti situasi rasa indah. 

Triyanto dan Sri Iswidayati (2006 : 20), menambahkan estetika yang 

berkaitan dengan karya seni mencakup keindahan dalam seni, pengalaman seni, 

gaya atau aliran seni, dan perkembangan seni. Pada intinya, persoalan pokok 

estetika mencakup empat hal antara lain estetika, pengalaman estetis, perilaku 

pencipta dan seni/karya seni. 

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa 

estetis dapat dikaitkan dengan cabang fisafat yang menelaah mengenai keindahan 

dan seni yang berhubungan dengan manusia sebagai penganggap dari gejala yang 

ada di alam yang dapat diserap oleh indera manusia yang bersifat indah dan 

berpengaruh pada pengalaman estetik manusia. 

Bentuk dari karya seni menimbulkan tanggapan berupa tanggapan estetis 

(aesthetic  emotion ) dalam diri seseorang. Perasaan estetik adalah perasaan yang 

digugah oleh bentuk bermakna (significant form ). Menurut teori bentuk tema atau 

dalil moral maupun isi apapun dari suatu karya seni, tidaklah penting untuk 

penghargaan terhadap karya karya itu. Jadi, dalam pertentangan antara bentuk 

dengan isi, teori formalis menekankan mutlaknya bentuk untuk terciptanya 

penikmatan estetis ( The Liang Gie, 1976 ; 74-75 ). 

Sumardjo (2000 : 69 ) juga menambahkan bahwa, bentuk seni yang hidup, 

dinamis, organis, berstruktur logis yang penuh vitalitas gerak dalam diri, 

merupakan karya seni yang lebih berhasil daripada bentuk yang mati dalam 

kebekuan. Dengan demikian bentuk-bentuk dari karya seni memiliki makna 
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dinamis sesuai dengan pemahaman manusia, yang menghargai sebuah karya seni 

dengan melihat bentuk intrinsik dari suatu karya yang seolah-olah bergerak 

menjadi karya seni ekstrinsik yang mengandung sebuah makna. 

Ada perbedaan mendasar antara konsep estetika barat dan estetika timur 

yang sesungguhnya memberikan suatu corak khas dari masing-masing model 

estetika. Sutarno (2007), mengemukakan tentang estetika yang dibagi menjadi dua 

wilayah, yakni estetika Timur dan estetika Barat. Secara geologis, barat 

mempresentasikan negara-negara yang ada di kawasan Eropa dan Amerika. Timur 

mempresentasikan sebagian besar negara-negara yang berada di wilayah Asia. 

Implikasinya, terjadi pemisahan semu dengan margin yang tidak terdefinisikan 

dalam tatanan kebudayaannya, yang selanjutnya dikenal adanya kebudayaan barat 

dengan ruh rasionalitas, dan kebudayaan timur dengan ruh suasana hati. 

Ciri khas pemikiran estetika Timur adalah: (1) dalam estetika timur 

sesuatu yang abstrak dan simbolik dianggap sebagai sesuatu yang realistis, (2) 

ilmu dan kebijaksanaan menjadi orientasi, (3) kesatuan dengan alam dan harmoni 

dengan alam. Dalam estetika timur seperti di Indonesia, khususnya ketika 

berbicara mengenai wayang, Masyarakat Jawa memiliki kajian estetika tersendiri 

yang lebih dikenal dengan estetika Jawa. 

Terkait hal di atas, Sutarno (2007) mengemukakan konsep estetika Jawa 

adalah rasa, Sutarno juga mengelompokkan rasa dalam dua arti pokok yaitu : (1) 

perasaan (feeling), dan (2) makna (meaning). Sebagai perasaan rasa bagi 

masyarakat Jawa adalah salah satu dari panca indera seperti: melihat, mendengar, 

berbicara, membaui, dan merasakan yang mana dalam dirinya mengandung tiga 
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segi dari perasaan ; pencecapan pada lidah, sentuhan pada badan dan perasaan 

emosional di dalam hati seperti kesedihan dan kebahagiaan. Rasa identik dengan 

kehidupan, karena apa yang hidup memiliki rasa dan apa yang memiliki rasa itu 

hidup. Apa saja yang hidup itu merasakan, dan yang merasakan itu hidup atau apa 

saja yang hidup itu memiliki makna dan apa yang memiliki makna itu hidup 

(Geertz, 1992:61). 

Di dalam kebudayaan Jawa, terutama yang terkait erat dengan ekspresi 

estetis misalnya wayang, batik, bangunan, dan gamelan, mengandung ciri-ciri 

pokok sebagai berikut: 

1) Bersifat kontemplatif-transendental yang berarti mengung- kapkan rasa 

keindahan yang terdalam. Rasa estetis masyarakat Jawa, selalu terkait dengan 

lingkup religius, kecintaan, penghayatan alam, yang kesemuanya itu 

merupakan pengejawantahan dari mistik Jawa. 

2) Bersifat filosofis yang berarti masyarakat Jawa dalam tiap tindakannya selalu 

didasarkan pada sikap tertentu yang dijabarkan dalam berbagai ungkapan 

hidup mereka. 

3) Bersifat simbolis, di mana sifat estetika Jawa berlaku secara lentur pada 

ungkapan estetik barat yang konvensional. 

Pembahasan terhadap estetika Jawa, sangat operasional ketika membahas 

wayang kulit purwa yang merupakan karya puncak masyarakat Jawa. Kajian 

estetis wayang, tidak hanya terdapat pada bentuk peraga tiap tokohnya namun 

juga dari segi keindahan susunan warna wayang yang sangat mengagumkan. 

Dalam pembahasan mengenai wayang itu, terkandung berbagai makna 



 

 

34

transendental, simbolik, filosofi secara terpadu yang menunjukkan model estetika 

timur yang lebih kompleks. 

Dalam hubungannya dengan nilai estetis warna wayang, Sunaryo (2002) 

mengemukakan bahwa warna wayang dapat dikatakan amat dipertimbangkan 

keserasiannya serta didukung oleh teknik pewarnaan yang canggih. Nilai estetis 

warna wayang terletak pada kehadiran prada yang menampilkan gemerlap yang 

indah dan mewah, serta gradasi warna yang digunakan dalam pewarnaan atribut 

wayang, busana dan sebagainya. 

Dikemukakan pula oleh Sunaryo (2002:7-8), nilai estetis warna wayang 

juga terletak pada penggunaan warna-warna yang mencolok pada bagian muka 

dan tubuh wayang serta penggunaan tata warna yang lengkap, bervariasi, 

berseling warna emas yang rumit dan renik, sehingga menciptakan keselarasan 

dan keserasian yang padu. 

2. Nilai Simbolis 

Simbolis adalah media penyimpan atau pengungkap makna. Menurut 

Poerwadarminto (1994:56) simbol atau lambang adalah sesuatu seperti tanda, 

perkataan, rencana dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal atau 

mengandung maksud tertentu. Menurut Herusatoto (1983:10-11) simbol adalah 

sesuatu hal atau keadaan yang meninjau pemahaman subjek terhadap objek. 

Simbol seni mengandung pengertian sebuah makna yang diungkapkan melalui 

bentuk ungkapan perasaan secara ekspresif yang di dalamnya memuat nilai-nilai 

yang indah dan bermakna. Dengan demikian simbol dalam tulisan dipandang 

sebagai sebuah pengantar terhadap pemahaman objek-objek dan simbol dan 
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simbol merupakan  suatu fenomena fisik yang mempunyai arti bagi yang 

menggunakan. 

Secara etimologis, kata simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu sumballo 

(sumbalien), yang berarti berwawancara, menerangkan, membandingkan, 

menyatakan. Simbol dapat menerangkan fungsi ganda yaitu berhubungan dengan 

acuan, ukuran, pola masyarakat dalam berperilaku, namun simbol juga wahana 

berkomunikasi. Simbol dan nilai merupakan dua hal yang disatukan. Sebuah nilai 

berkaitan dengan sesuatu yang dianggap berharga, sedangkan simbol selain 

mempunyai fungsi tertentu juga dimanfaatkan sebagai identitas komunitasnya. 

Pembicaraan mengenai simbol tidak mudah diterangkan hanya dengan 

sepatah dua patah kata. Sering arti tersebut sama sekali tidak tentu. Bahkan 

seorang seniman yang memakai lambang sering kali tidak mengerti artinya, hanya 

karena demikian itu dipelajari dari gurunya. Jika hendak diselidiki arti itu, sering 

harus mencarinya kembali jauh ke dalam sejarah. 

Dalam pandangan Rohidi (2000:3), simbol merupakan dua pedoman bagi 

kehidupan masyarakat dalam pemberian suatu garis ditransmisikan melalui kode 

etik simbolik. Kebudayaan Jawa penuh dengan simbol-simbol atau lambang-

lambang dan sebagai ciri–ciri yang menonjol. Semua ide dapat menjadi teka-teki, 

karena simbol mempunyai arti penting dan mendalam. Untuk sampai pada 

pemahaman sebagai suatu objek membutuhkan tindakan interpretasi. 

Mengungkap sesuatu di balik simbol artinya mencari makna yang menjadi milik 

orang Jawa.  Hal ini menjadi petunjuk atas perilaku mengenai orang Jawa. 



 

 

36

Bila ditelaah secara lebih mendalam, banyak bentuk-bentuk simbol dari 

daerah yang memiliki kesamaan-kesamaan walaupun letaknya berjauhan karena 

pada dasarnya jiwa manusia di mana-mana adalah sama. Oleh karena itu, selalu 

menimbulkan pikiran-pikiran sama. 

Di zaman neolitikum, kesenian Indonesia kuno bersifat monumental dan 

penuh dengan lambang. Pada waktu itu orang sudah mendirikan dan membubuhi 

dengan bentuk lambang serta hiasan yang berfungsi sebagai menangkal 

malapetaka dan mendatangkan kebahagiaan dan kesuburan. 

Dari berbagai pandangan dan pendapat di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa, manusia mampu menampilkan dirinya dalam kegiatan atau 

aktivitas dan hasil-hasil yang berbentuk simbol-simbol. Penggunaan simbol dalam 

kehidupan manusia terdiri atas rangkaian simbol yang masing-masing mempunyai 

ciri tersendiri bagi manusia yang bersangkutan. Simbol yang digunakan tersebut 

adalah simbol konstitutif yaitu simbol yang kaitannya antara manusia dsengn 

manusia yang lain sebagai makhluk Tuhan. Tuhan sebagai penciptanya, terbentuk 

sebagai kepercayaan-kepercayaan dan biasanya merupakan inti dari agama. 

Simbol kognitif  yaitu, simbol yang kaitannya dengan kehidupan manusia dalam 

hidupnya untuk berkembang dan maju. Kaitannya antara manusia sebagai 

makhluk Tuhan yang berbeda dengan makhluk lain membentuk nilai-nilai dan 

aturan. Simbol ekspresi atau yang kaitannya antara manusia sebagai makhluk 

beremosional (Bahtiar dalam Rohidi 2000:76 ). 

Dengan demikian, simbol seni mengandung pengertian sebuah makna 

yang diungkapkan melalui bentuk pengungkapan perasaan, ekspresi, yang mudah 
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dan bermakna. Sebagai salah satu unsur seni, wayang merupakan dari budaya 

yang menghasilkan simbol-simbol yang ekspresif. Tentu saja perwujudannya 

dikemas melalui bentu-bentuk estetik. Simbol adalah tanda yang tidak terucapkan, 

ia dapat berupa bermacam-macam acuan, pedoman, kode-kode, nilai, warna, 

bentuk, rias, motif, busana dan sebagainya. 

Dengan didasarkan dari beberapa pendapat tokoh di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa, simbol mengandung pengertian sebuah makna atau arti yang 

dapat diungkapkan melalui benda-benda seperti karya seni, warna, busana, serta 

perasaan ekspresif yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang indah. 

Dalam hubungannya dengan nilai simbolis warna wayang, Soekatno 

(dalam Hermawati dkk. 2007), mengemukakan bahwa dalam wayang, terdapat 

berbagai lambang yang tersirat dalam bentuk tiap tokoh wayang, yakni : mata, 

hidung, mulut dan warna muka. Dalam warna muka, tiap warna yang dipulaskan 

pada muka wayang mengandung arti perlambang. Secara umum warna 

mengandung arti sebagai berikut : 

Warna Hitam adalah lambang ketenangan, kesungguhan, keju- 

juran.Warna Merah adalah lambang kemarahan, keberanian, dan kemurkaan. 

Warna Putih adalah lambang kesucian dan kelembutan. Warna Kuning adalah 

lambang keremajaan dan kebesaran. Warna Merah Jambu adalah lambang 

pengecut dan emosional. Warna Biru Muda adalah lambang lemah pendirian dan 

setengah bodoh. 

Dalam kaitannya dengan hal di atas, Sunaryo (1996:6-7), juga 

mengemukakan lebih khusus tentang penggunaan warna wayang yang bermakna 
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simbolis. Keempat warna yakni, hitam, merah, kuning, dan putih digunakan untuk 

membangun ekspresi dan karakter tokoh wayang yang melambangkan makna 

tertentu sebagai berikut: 

Muka hitam melambangkan keteguhan, kekuatan, kesaktian. Contohnya 

adalah Werkudara, Gatotkaca, Kresna. Terkadang warna hitam juga 

mencerminkan kedewasaan, kemapanan, dan kematangan. Muka merah 

melambangkan kebengisan, kekasaran, dan tokoh yang temperamental. 

Contohnya adalah Rahwana, Kangsa, Baladewa, Aswatama, dan kebanyakan 

tokoh-tokoh raksasa. 

Muka putih melambangkan kesucian, di samping ketampanan, kecantikan 

dan kehalusan. Contohnya adalah Semar, Anoman, Samba, Irawan, dan sejumlah 

putren (tokoh wayang wanita). Muka kuning melambangkan keagungan, 

keluhuran, kehalusan. Contohnya, pada wayang alusan gaya Yogyakarta, atau 

pada tokoh Bambangan (pemuda, putera raja), dan Batara Guru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. 

Metode adalah suatu cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi 

sasaran ilmu yang bersangkutan (Koenjaraningrat, 1987: 14). Dalam penelitian ini 

supaya tujuan yang diharapkan tercapai maka ditetapkan metode penelitian yang 

tepat. 

 Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, yang mempunyai sifat deskriptif. Artinya 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian tidak berkenaan dengan angka-

angka, tetapi bertujuan menggambarkan atau menguraikan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan keadaan atau status fenomena (Moleong, 1988:103). 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu pendekatan dalam suatu penelitian yang tidak menggunakan  

perhitungan angka-angka melainkan menggunakan rangkaian kalimat-kalimat. 

Penelitian ini mengkaji mengenai warna wayang kulit purwa pada perajin wayang 

di desa Tunahan kabupaten Jepara yang meliputi teknik pewarnaan, serta berbagai 

aspek estetis dan simbolis yang didasarkan pada sistem dan konsepsi warna Jawa. 

Karena tokoh wayang banyak jumlahnya, maka untuk mempermudah penelitian 

ini, tiap tokoh wayang dikasifikasikan berdasarkan golongannya untuk dianalisis. 

Penelitian ini terdiri atas serangkaian subsistem/ komponen yang memiliki 
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keterikatan hubungan fungsional sebagai suatu sistem, sehingga untuk mengkaji, 

mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitan itu maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

1. Lokasi dan sasaran penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di tempat salah satu perajin/pembuat wayang di 

desa Tunahan, kecamatan keling, kabupaten Jepara sebagai objek karena : 

a. Peneliti ingin mengetahui teknik serta bahan pewarnaan yang digunakan serta 

adakah aspek-aspek yang melatarbelakangi proses pewarnaan wayang kulit 

pada perajin wayang kulit di desa Tunahan. 

b. Peneliti ingin mengenal lebih dekat dan memperkenalkan pada masyarakat 

yang belum mengetahui secara mendalam tentang teknik serta berbagai segi 

pewarnaan wayang kulit purwa yang dikerjakan perajin wayang di desa 

Tunahan. 

2. Sumber Data 

 Jenis sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

a.  Informan  

Informan yang dimaksud di sini adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan 

dalam Penelitian ini adalah: (1) Pemilik tempat usaha pembuatan wayang di desa 

Tunahan; (2) Pengrajin wayang di desa Tunahan; (3) Dalang/ tokoh masyarakat di 

desa Tunahan Kabupaten Jepara. 

b. Sejumlah karya jadi yang ada di lokasi penelitian yang dijadikan sampel dalam    

penelitian ini. 
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c. Dokumen-dokumen, buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya sebagai      

referensi. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

lebih banyak menampilkan uraian kata-kata dari pada angka. Oleh karena itu 

teknik yang digunakan dalam usaha memperoleh data di lapangan antara lain: 

a. Observasi  

 Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-

checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya (Rahayu dan Ardani, 2004: 1). Menurut Ismiyanto (2003: 7) 

observasi adalah kegiatan pengamatan dengan menggunakan alat penglihatan. 

Teknik observasi dilakukan di lapangan dan mengamati secara langsung objek 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di tempat penelitian. Arikunto 

(2006: 230) mengemukakan bahwa mengamati adalah menatap kejadian, gerak 

atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak 

dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan yang ada padanya, dengan kata lain 

pengamat harus objektif atau apa adanya. 

Pada bagian lain, Arikunto (2006 : 156) menambahkan lagi bahwa perihal 

observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Teknik 

ini digunakan untuk mengambil data yang digunakan dalam observasi adalah:  
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1) Observasi pada bangunan fisik tempat usaha perajin wayang di desa Tunahan, 

meliputi: sarana dan prasarana yang ada, karya wayang yang ada atau sedang 

dikerjakan oleh perajin wayang di desa Tunahan kabupaten Jepara. 

2) Observasi karya dan pada saat proses pengerjaan wayang dilakukan untuk 

mengetahui teknik yang meliputi proses pewarnaan, alat serta bahan yang 

digunakan dan aspek estetis warna yang terdapat dalam wayang kulit purwa di 

desa Tunahan kabupaten Jepara. 

 Teknik observasi dilakukan di lapangan dengan penelitian pengamatan 

langsung terhadap segala hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara cermat mengenai teknik 

pewarnaan serta nilai-nilai yang melatarbelakangi pewarnaan wayang seperti nilai 

estetis. Segi teknis meliputi bahan, alat serta teknik dan pedoman pewarnaan 

wayang kulit purwa. Segi estetis meliputi pewarnaan muka, atribut, busana dan 

keseluruhan pewarnaan tokoh wayang kulit. Teknik observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan observasi langsung, yaitu peneliti terjun langsung 

ke tempat penelitian dengan menggunakan alat bantu tulis, kamera dan alat 

perekam untuk membantu peneliti mendokumentasikan wayang kulit purwa di 

desa Tunahan kabupaten Jepara, khususnya segi pewarnaannya. 

b. Wawancara 

 Teknik wawancara merupakan teknik utama yang lebih banyak digunakan 

untuk mencari data lapangan. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap 

muka dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dua pihak, yaitu 

(interviewer), yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee) 



 

 

43

yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan itu (Rahayu dan Ardani, 2004: 

64). Pendapat tersebut diperjelas oleh Ismiyanto (2003: MP/X/8) yang 

menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan teknik 

utama dalam pengumpulan data karena dengan wawancara akan dapat diperoleh 

data selain yang diketahui dan dialami oleh subjek,  juga data yang tersembunyi, 

yang melatarbelakangi perilaku subjek. 

 Dalam melakukan wawancara, pewawancara harus membuat suatu 

panduan atau pedoman wawancara mengenai hal-hal apa saja yang akan 

dipertanyakan kepada seseorang yang akan diwawancarai, dengan tujuan untuk 

mempermudah kegiatan wawancara, sehingga pokok-pokok permasalahan yang 

dipertanyakan tidak terpaut jauh dari permasalahan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Urutan pertanyaan dan pelaksanaan wawancara dalam instrumen 

penelitian ini disesuaikan dengan informasi, karena pengetahuan masing-masing 

informan yang diteliti adakalanya berbeda. 

 Dalam  proses wawancara, peneliti memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan warna wayang kulit yang meliputi segi teknis, estetis dan simbolis yang 

dikerjakan perajin di desa Tunahan dari beberapa informan sebagai berikut: 

1) Bapak Hadi, pemilik usaha pembuatan wayang  serta sebagai dalang wayang 

kulit di desa Tunahan kabupaten Jepara, untuk memperoleh mengenai 

gambaran umum mengenai tempat usaha pembuatan wayang yang meliputi: 

usaha pembuatan wayang, sejarah wayang serta pedoman pewarnaan dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam warna wayang yang meliputi nilai estetis 

dan simbolis, sistem dan konsepsi warna jawa dan cara pelestarian wayang 
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kulit purwa. Hal ini dilakukan karena selain sebagai pemilik tempat usaha, 

narasumber adalah juga seorang dalang wayang kulit di desa Tunahan 

kabupaten Jepara. 

2) Bapak Sigit, seorang perajin (pembuat wayang kulit),  untuk memperoleh 

informasi mengenai teknik pewarnaan wayang kulit yang meliputi: alat dan 

bahan pewarnaan, pedoman pewarnaan wayang dan kombinasi warna yang 

digunakan serta nilai estetis dan simbolis warna wayang yang meliputi atribut, 

busana dan muka wayang, serta nama istilah dalam  warna wayang , dan 

penggunaan warna wayang. 

3) Bapak Septianto, seorang perajin wayang, untuk memperoleh informasi 

mengenai warna wayang kulit di desa Tunahan yang meliputi: unsur utama 

warna wayang, pedoman pewarnaan, teknik dan proses pewarnaan wayang, 

serta pengolahan bahan warna.  

 Adapun aspek-aspek wawancara yang digunakan meliputi  teknik, 

pedoman, dan proses pewarnaan, nama-nama tokoh wayang, atribut dan busana 

wayang, serta ciri dari wayang kulit purwa yang dibuat oleh perajin wayang  di 

desa Tunahan kabupaten Jepara. 

 Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada, 

selanjutnya pewawancara mengorek keterangan lebih lanjut dengan memberi 

kesempatan seluas-luasnya kepada responden untuk memberi keterangan yang 

lebih mendetail atau mungkin keterangan yang tidak terduga, yang tidak dapat 

diketahui dengan menggunakan wawancara sebelumnya. Keterangan dan jawaban 
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dari para responden ditulis dan direkam oleh peneliti untuk mempermudah dalam 

menganalisis data. 

 Dengan kata lain wawancara adalah usaha pengumpulan informasi dengan 

menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, yang menjadi ciri utama 

wawancara adalah kontak langsung dengan sumber  informasi. 

c.  Studi Dokumen 

 Studi dokumen/ studi dokumenter merupakan teknik pengumpulan data 

penelitian melalui dan dengan menggunakan dokumen-dokumen atau peninggalan 

(sudah ada penelitian sebelum dilakukan) yang relevan dengan masalah penelitian 

(Ismiyanto, 2003:MP/X/9). 

 Melalui teknik  studi dokumen dapat disimpulkan beberapa dokumen, 

data-data dan gambaran yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkap 

seperti pengumpulan data dengan melihat catatan-catatan penting yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan yakni mengenai pewarnaan 

wayang kulit purwa.  

   Lebih lanjut penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data di tempat 

perajin wayang Desa Tunahan serta di Balai desa Tunahan untuk mengetahui 

gambaran umum desa Tunahan tentang geografisnya yang meliputi: letak desa, 

lokasi penelitian dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian 

meliputi data-data berupa dokumen tertulis, yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian.  

 Adapun aspek-aspek dalam dokumen ini meliputi gambaran umum desa 

Tunahan, yang terbagi atas letak wilayah, kondisi geografis, keadaan penduduk, 
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mata pencaharian penduduk desa Tunahan, pendidikan, keagamaan dan keadaan 

sosial yang terdapat pada dokumen demografi desa Tunahan  serta data statistik 

penduduk desa Tunahan. Hasil dokumen digunakan sebagai data sekunder yang 

melengkapi atau mendukung data primer hasil wawancara dan pengamatan. 

 4. Teknik Analisis Data 

  Analisis data merupakan proses penyusunan data, pengolahan data dan 

interaksi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan melalui dua prosedur yaitu analisis selama pengumpulan 

data dan analisis setelah proses pengumpulan data (Miles dan Huberman 1984 dan 

Syamsudin 2006 : 111). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan secara deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman (1992:16-20) 

menyebutkan tiga unsur dalam proses analisis penelitian kualitatif yaitu : reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi. 

a. Reduksi data 

  Proses reduksi data meliputi pemilihan, penyederhanaan data-data kasar 

yang diperoleh dari lapangan. Kemudian diseleksi, diringkas dan dikelompokkan 

dalam satuan-satuan pokok pikiran. Dalam proses reduksi, data-data yang tidak 

perlu maupun yang tidak berkenaan dengan masalah penelitian dapat disingkirkan 

dan kemudian diganti dan ditambah dengan data-data yang sesuai. 

b. Penyajian Data 

 Setelah direduksi tahap berikutnya adalah penyajian data, sebagaimana 

halnya dengan proses reduksi data. Penciptaan dan penggunaan data tidaklah 

terpisah dari analisis. suatu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun akan 
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memberikan kemungkinan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Dalam 

penyajian ini akan disajikan data secara lengkap, baik data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis antara kategori dan 

permasalahan yang ada, guna mendapatkan hasil penyajian yang rapi dan 

sistematis sehingga data yang terkumpul tersusun dengan baik. 

c. Penarikan Simpulan atau Verifikasi 

 Penarikan kesimpulan merupakan tahap atau langkah paling akhir dalam 

proses analisis data. Proses ini berkaitan dengan penarikan kembali selama 

penulisan terhadap hal-hal yang melintas dalam pikiran baik pendapat, cerita 

tertentu yang dikategorikan dan ditelaah secara seksama untuk memperoleh 

kesimpulan. Maka dari awal sampai akhir pengumpulan data yang direduksi dan 

disajikan kemudian dilihat serta ditinjau kembali melalui pengujian kebenaran, 

kecocokan, kekokohan sehingga sampai pada tingkat validitas yang diharapkan. 

 Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang 

saling berhubungan dan jalin-menjalin antara satu dengan yang lain baik pada saat 

sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data. 

 Sementara itu Miles dan Huberman (1992: 20) mengemukakan bahwa 

dalam penelitian kualitatiff, analisis data yang diperoleh menggunakan analisis 

kualitatif, di mana alur reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau 

verifikasi dilaksanakan secara bersamaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.    Letak Geografis dan Lokasi Penelitian 

Tunahan adalah salah satu desa di kota Jepara yang terletak di kawasan 

pantai utara Pulau Jawa. Tepatnya di Jl. Raya Jepara pada km.42, kecamatan 

Keling kabupaten Jepara. Merupakan daerah bukit dan persawahan. Desa Tunahan 

berbatasan dengan beberapa desa lain yakni: sebelah timur berbatasan dengan 

desa Watu Aji, sebelah barat berbatasan dengan desa Kaligarang, sebelah selatan 

berbatasan dengan desa Kunir, sebelah utara berbatasan dengan desa Gelang 

Letak desa Tunahan terpencil dan jauh dari pusat kota, sehingga kurang 

strategis dan perkembangannya kurang baik. Pembangunan fisik desa pun kurang 

berkualitas, banyak jalan yang rusak dibeberapa lokasi membuat perjalanan 

kurang nyaman. Wilayah desa Tunahan terdiri atas sawah, pekarangan 

(perumahan), ladang, perkebunan, dan tanah lainnya. Kondisi tanah yang tidak 

rata dan berbukit-bukit membuat tanah di desa Tunahan rawan longsor, Hal ini 

sangat disayangkan karena sebenarnya tanah di desa Tunahan sangat subur dan 

cocok untuk bercocok tanam. 

2. Keadaan Penduduk 

  Pertumbuhan jumlah penduduk desa Tunahan mengalami perkembangan 

yang kurang baik, hal ini terjadi karena perkembangan jumlah penduduk tidak 

diimbangi dengan perekonomiannya. Desa Tunahan merupakan desa yang lambat 
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dalam perkembangan perekonomiannya. Kebanyakan masyarakat desa Tunahan 

adalah mereka yang tingkat perekonomiannya rendah, yakni kelas menengah ke 

bawah. Beberapa yang memiliki perekonomian tinggi adalah mereka yang berasal 

dari luar desa Tunahan atau pendatang yang membuka usaha di desa Tunahan. 

3. Mata Pencaharian  

Tunahan merupakan daerah pertanian yang memiliki lahan yang sangat 

subur dan iklim yang sesuai dengan tumbuhan tropis, sangat cocok untuk berbagai 

jenis tanaman pangan seperti cengkeh, palawija, dan sayuran. 

Ada 35 Rt dan 5 Rw yang ada di desa Tunahan. Sekitar 50% warga desa 

Tunahan bermata pencaharian sebagai Petani dan Peternak, 25% sebagai 

Pedagang, 20% sebagai wirausaha dan tukang, dan 5% sebagai PNS(Sumber:Data 

Statistik Penduduk desa Tunahan). Meskipun berprofesi beda-beda, namun 

masyarakat desa Tunahan hidup rukun dan saling berdampingan.  

4. Agama 

Secara keseluruhan penduduk desa Tunahan beragama Islam, sekitar 15% 

beragama Kristen dan Budha(Sumber:Data Statistik Penduduk desa Tunahan). 

Seluruh warga bermukim di satu wilayah tanpa mempersoalkan perbedaan agama 

dan kepercayaan. Toleransi antar umat beragama sangat dijunjung tinggi di desa 

ini, hal ini terlihat dari banyaknya anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri 

tanpa membedakan agama dan sekolah-sekolah islami yang hidup berdampingan. 

Penduduk desa Tunahan termasuk masyarakat yang agamis, hal ini terlihat 

banyaknya sekolah-sekolah bernafaskan islami dan anak-anak yang setiap sore 

belajar mengaji dan ilmu agama di sekolah islami atau pada pemuka agama.  
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5. Pendidikan 

Seperti yang ada di banyak daerah pedesaan, warga di desa Tunahan masih 

belum bisa menerima perubahan-perubahan yang menuju modern, seperti 

kemajuan IPTEK. Di desa Tunahan, kesadaran akan pentingnya pendidikan masih 

sangat kurang. Mayoritas penduduk desa Tunahan adalah mereka yang tingkat 

SDMnya masih sangat rendah. Kebanyakan mereka tidak mementingkan 

pendidikan dan hanya menjalankan wajib belajar 9 tahun.  

Para orang tua lebih suka menyuruh anak mereka untuk mengaji dan 

memperdalam ilmu agama tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan atau 

memilih bekerja di kota. Kebanyakan dari mereka lebih suka menjadi buruh atau 

tukang ukir di kota Jepara. Para orang tua lebih suka menikahkan anak mereka 

pada usia kurang dari 20tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa desa Tunahan 

merupakan desa yang tertinggal dibanding desa-desa lain yang ada di Jepara. 

6. Keadaan Sosial dan Budaya 

Berdasarkan penjelasan Ki Hadi, dalam wawancara pada hari minggu, 7 

November 2010, di dalam kehidupan masyarakat desa Tunahan masih 

menjunjung tinggi gotong royong dan kekeluargaan. Dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat desa Tunahan menggunakan bahasa Jawa ngoko kasar dan ngoko 

halus, serta bahasa krama inggil jika berkomunaksi dengan orang yang lebih tua, 

atau pangkatnya lebih tinggi. 

Pada kegiatan berkesenian masyarakat, penduduk desa Tunahan masih 

menjunjung tinggi kebudayaan Jawa seperti pertunjukan wayang, pentas musik 

seperti campur sari, dangdut, dan sebagainya. Kesenian yang menjadi favorit dan 
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sering dipentaskan yakni dangdut. Meskipun demikian, tradisi Jawa (kejawen), 

masih sangat terasa dalam kehidupan masyarakat desa Tunahan. Hal ini terlihat 

dari masih adanya kegiatan-kegiatan seperti acara selamatan, bubur abang-putih, 

acara sesajen serta tempat-tempat yang dikeramatkan, dan sebagainya. 

Kebudayaan yang masih ada di kehidupan masyarakat desa Tunahan salah 

satunya adalah wayang kulit. Wayang ini dipentaskan ketika acara pernikahan, 

sunatan, dan pesta lainnya. Masyarakat  Tunahan, tidak pernah ketinggalan 

nanggap wayang kulit ketika ada acara ulang tahun atau hari jadi desa Tunahan. 

Hal ini memang sudah menjadi tradisi dan syarat yang harus dipenuhi di beberapa 

desa  di Jepara.  

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan Ki Hadi, seorang perajin 

sekaligus dalang wayang kulit di desa Tunahan, bahwa sebagai orang Jawa, 

masyarakat desa Tunahan tentu saja sangat menjunjung tinggi kesenian wayang. 

Selain  bahwa cerita wayang adalah pandangan hidup orang Jawa, masyarakat 

desa Tunahan juga percaya bahwa wayang adalah ritual tradisi yang tidak bisa 

ditinggalkan, seperti contoh jika mempunyai anak onthang-anthing, atau anak 

satu-satunya harus diruwat dengan mengadakan pagelaran wayang semalam 

suntuk dan dengan syarat-syarat lainnya jika anak tersebut menikah. 

Masih menurut Ki Hadi, pertunjukan wayang kulit dalam masyarakat desa 

Tunahan diadakan pada waktu selamatan, untuk perayaan peristiwa penting, 

misalnya, kelahiran, sunatan, perkawinan, dan nazar yang pernah dijanjikan. 

Selamatan yang biasanya menggunakan pertunjukan wayang kulit adalah ruwatan, 

seperti yang telah disebutkan di atas dan bersih desa. Hal inilah yang membuat 
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wayang sangat populer di desa Tunahan dan masyarakat Jepara pada umumnya. 

Selain dalam hal seni pertunjukan, wayang juga digemari karena perupaan peraga 

tokoh wayang yang sangat mengagumkan. Hal ini dikarenakan tatahan dan 

sunggingan wayang yang begitu indah dan rumit dari seorang perajin wayang 

kulit. Sunggingan wayang inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. 

7. Perajin Wayang Hadi Prayitno. 

Dalam penelitian tentang warna wayang kulit ini, penulis lebih 

memfokuskan pada perajin wayang desa Tunahan, yakni Hadi Prayitno (63 tahun) 

yang akrab disapa Ki Hadi, yang telah membuat wayang sejak tahun 1982. 

Menurut Ki Hadi, selain dirinya, dulunya ada 3 perajin di Tunahan yang 

membuka usaha pembuatan wayang kulit. Namun sekarang hanya tinggal Ki Hadi 

yang masih menekuni pekerjaan tersebut. “ Sekarang orang yang pesan wayang 

kulit sangat jarang, makanya mereka pada berhenti. Nek saya ya masih menekuni, 

wong sudah mendarah daging. Sudah terlanjur gandrung.” Ungkap Ki Hadi dalam 

wawancara dengan penulis pada hari minggu, 7 November 2010.  

Sampai saat ini Ki Hadi masih aktif mendalang. Selain sebagai dalang, 

beliau juga merupakan perajin wayang, sehingga koleksi wayangnya merupakan 

buatannya sendiri. Sejak tahun 1982, Ki Hadi mempunyai usaha pembuatan 

wayang yang bertempat di rumahnya, di desa Tunahan Rt 16 Rw 05 Kecamatan 

Keling Kabupaten Jepara. Dulu Ki Hadi sangat produktif  di sela-sela waktunya 

sebagai dalang, beliau membuat wayang sendiri. Namun, beberapa tahun sekarang 

ini dikarenakan usia yang semakin tua, beliau tidak lagi membuat wayang sendiri. 

Sekarang Ki Hadi hanya menerima tugasnya sebagai dalang saja jika ada yang 
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memanggilnya untuk mendalang, sedangkan tugas membuat wayang ia serahkan 

kepada anaknya. Kini beliau mempunyai 2 orang perajin yang membantunya, 

termasuk salah satu anaknya dan sekarang  mereka hanya membuat wayang jika 

ada pesanan saja. Ki Hadi lebih disibukkan dengan kegiatannya sebagai dalang, 

tanggapan mendalang kebanyakan datang dari daerah sekitar Jepara seperti Blora, 

Rembang, Pati, Tayu dan beberapa daerah di Jepara. Pesanan membuat wayang 

kebanyakan datang dari kolektor wayang atau dalang dan sekolah-sekolah di 

daerah Jepara atau sekitarnya, seperti Pati, Blora, Rembang, Tuban, dan 

sebagainya. 

Sebagai dalang, koleksi wayang yang dimiliki Ki Hadi ada beberapa  

kotak wayang, tiap kotak terdiri dari kurang lebih 167 buah wayang. Satu kotak 

wayang ini terdiri dari tokoh ksatria, tokoh raksasa, tokoh dewa, dan tokoh 

panakawan, serta kewanan (bangsa hewan). Wayang-wayang tersebut merupakan 

hasil buatannya sendiri. Ki Hadi mengaku, meskipun ia belajar membuat wayang 

dari Solo, namun ia mengatakan bahwa wayang yang dibuat olehnya kebanyakan 

merupakan kreasinya sendiri, terutama pewarnaannya. Wayang yang dibuatnya, 

tidak begitu mementingkan pedoman pewarnaan seperti di Solo, ia lebih suka 

menggunakan seleranya sendiri dalam mengolah dan menggunakan warna-warna 

ketika mewarnai wayang, meskipun tidak meninggalkan pedoman pewarnaan 

wayang yang sudah ia pelajari dari Solo. Ukuran wayang yang dibuat oleh Ki 

Hadi relatif lebih besar dibanding wayang di Solo atau sesuai keinginan pemesan 

sendiri. 
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Dikemukakan pula oleh Ki Hadi dalam wawancara pada hari Minggu, 

tanggal 7 November 2010, bentuk wayang kulit di desa Tunahan telah mengalami 

proses pengembangan yang cukup panjang, namun keanekaragaman ini tetap 

akrab dengan masyarakat. Cerita yang dikisahkan dalam pewayangan biasanya 

berupa cerita Mahabarata dan Ramayana. Kebanyakan cerita yang diminta untuk 

dipentaskan disesuaikan dengan acara/ hajatan yang nanggap wayang kulit. 

Wayang kulit purwa di desa Tunahan bentuknya hampir sama dengan wayang 

kulit di daerah lainnya. Wayang ini terbuat dari kulit dan menggambarkan 

manusia atau binatang, yang terlihat dari sisi, jadi miring. Beberapa raksasa dan 

kera agak kelihatan dari depan, sehingga dua matanya tampak. Wayang kulit 

purwa di desa Tunahan terbuat dari bahan kulit kerbau, yang ditatah, diberi warna 

sesuai dengan kaidah pulasan wayang pedalangan. Terakhir, diberi tangkai dari 

bahan tanduk kerbau yang diolah sedemikian rupa yang diberi nama cempurit 

yang terdiri dari tudhing dan gapit.  

 Masih berdasarkan penjelasan Ki Hadi, wayang kulit yang dibuat oleh 

perajin wayang desa Tunahan hampir sama dengan wayang kulit yang banyak 

ditemui di berbagai daerah. Tokoh wayang kulit purwa digambarkan lengkap 

memakai atribut dan busana wayang. Secara umum atribut yang digunakan dalam 

penggambaran wayang kulit purwa yakni; sumping, kalung, ulur-ulur, ikat 

pinggang, kroncong, kelat bahu, dan sebagainya. Busana tokoh wayang kulit 

terdiri dari berbagai macam tutup kepala seperti, makutha (untuk raja), topong 

(untuk raja muda), kethu, kopyah, serban (penutup kepala yang digunakan oleh  

panditha, dewa), serta sanggul. Kain atau dodot, yang terdiri dari; suwelan, 



 

 

55

kemben, tepi kain, sembuliyan, selendang, kain samparan, praba, tali praba, 

manggaran, dan sebagainya. Penggunaan atribut dan busana wayang ini 

disesuaikan dengan golongan dan karakter wayang ketika dipentaskan. 

Dalam pembuatan wayang, proses pewarnaan merupakan proses yang 

sangat penting. Perlu diketahui, tahapan-tahapan pembuatan sebuah wayang kulit 

meliputi penyiapan kulit yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

wayang. Dalam pemembuatan wayang kulit, pertama yang dilakukan adalah 

membuat corekan, yakni semacam sketsa bentuk gambar tokoh wayang yang akan 

dibuat, menatah wayang, menyungging wayang, dan yang terakhir memasang 

cempurit. Untuk itu, mengenal wayang berarti juga harus mengenal lebih jauh 

tentang teknik dalam proses pembuatannya dan aspek-aspek yang terdapat di 

dalamnya. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian, namun karena tokoh 

wayang itu banyak jenis dan jumlahnya, sehingga untuk mempermudah dalam 

menganalisis nilai estetis dan simbolis warna tiap tokoh wayang, maka dalam 

penelitian ini tokoh-tokoh wayang tersebut diklasifikasikan ke dalam 5 golongan 

yakni, dewa, raja, satria, dan punakawan. Analisis tentang nilai estetis dan 

simbolis warna wayang ini, akan membahas dua tokoh pada tiap golongan tokoh 

wayang yang ada di lokasi penelitian. 

B. Teknik Sungging Wayang Kulit  di desa Tunahan Kabupaten Jepara. 

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai teknik pewarnaaan wayang kulit 

purwa yang dikerjakan oleh perajin wayang di desa Tunahan. Teknik ini meliputi 

persiapan alat dan bahan, dan proses pewarnaan yang meliputi tahapan dan 

pedoman pewarnaan.  
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1. Persiapan Alat dan Bahan 

Menurut Ki Hadi, salah satu informan penulis, masyarakat sampai saat ini 

masih lebih mengenal kesenian wayang kulit dari penjual wayang atau pentas 

wayang ketimbang bagaimana sebenarnya pembuatan wayang kulit itu. Seni tatah 

dan sungging dalam pembuatan wayang justru tidak banyak diketahui. Justru tatah 

dan sungging itulah sebenarnya inti dari seni wayang kulit yang banyak dijual 

oleh penjual wayang. Tetapi keberadaannya dalam pembuatan wayang kulit 

memang tidak banyak dikenal masyarakat. Masyarakat cenderung mengenal 

wayang ketika wayang kulit yang berasal dari perajin wayang kulit  dan sudah 

dimainkan oleh seorang dalang di pentas. “ Orang-orang itu malas berfikir yang 

njlimet, tahunya asal jadi bagus saja. Tidak peduli bagaimana bikinnya,” 

Komentar Ki Hadi, narasumber penulis yang merupakan salah satu perajin 

sekaligus dalang wayang kulit desa Tunahan. Untuk itu, sangat penting 

mengetahui teknik dalam proses menyungging wayang. Dalam bagian ini dibahas 

persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam proses menyungging wayang di 

desa Tunahan. 

Berdasarkan penjelasan bapak Septianto, salah satu informan penulis yang 

merupakan perajin wayang di desa Tunahan, dalam proses menyungging wayang, 

sama dengan teknik yang sudah ada sebelumnya. Hal pertama yang dilakukan 

perajin wayang adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses 

tersebut. Alat sungging yang digunakan oleh perajin desa Tunahan dalam proses 

menyungging wayang ada 6 macam yakni, kuas dasaran, kuas sungging, palet, 

pena kodok, kuas edus dan alat pemadatan kulit. 
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Alat pertama yang diperlukan yakni, kuas dasaran. Kuas ini bentuknya 

pipih dengan tangkai bulat. Kuas ini terdiri dari berbagai ukuran, yang biasa 

digunakan oleh perajin wayang dalam membuat sunggingan wayang yakni yang 

ukuran 4 sampai 11. Fungsi kuas dasaran untuk ndasari seluruh permukaan kulit. 

Pada awal proses penyunggingan biasanya menggunakan kuas nomor lebih besar, 

tujuannya untuk mempercepat pekerjaan. Perajin desa Tunahan menggunakan 

kuas dasaran ukuran kecil untuk mengecat dasar sebagai pengulangan dasaran cat,  

sehingga warna akan lebih rata dan digunakan untuk mewarna blok. 

Kedua adalah kuas sungging. Kuas yang digunakan bernomor 1 sampai 

12. Dengan kuas yang lengkap perajin wayang dapat memilih masing-masing 

kuas dari segi permukaan yang akan disungging. Selanjutnya palet. Alat ini 

digunakan untuk tempat cat dan menyampur cat, terbuat dari plastik yang dicetak. 

Alat yang keempat yakni, pena kodok. Pena kodok digunakan untuk membuat 

isian titik-titik (drenjeman) dan untuk membuat isian garis arsir (sawutan). Alat 

ini dibuat dari tembaga tipis dengan ujung runcing terdiri atas mata pena, badan 

pena, dan tempat tangkai. Alat yang terakhir yakni alat pemadatan/penghalusan 

kulit. Perajin desa Tunahan lebih suka menggunakan botol kaca dan sendok atau 

alat-alat yang terbuat dari kaca dengan permukaan yang halus, karena hasilnya 

lebih bagus dan lebih halus. 

Dikemukakan pula oleh bapak Septianto, setelah persiapan alat selesai, 

sebelum proses pembuatan warna dimulai, diperlukan bahan tambahan yaitu 

ampelas waterproof 800cc dan air. Bahan ampelas ini digunakan untuk 

menghaluskan permukaan kulit setelah proses pemahatan selesai dengan cara 
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digosokkan pada permukaanya tetapi menggosoknya harus hati-hati agar 

pahatannya tidak rusak. Dalam hal ini berbeda dengan teknik yang sudah ada yang 

menggunakan gelas atau benda dari kaca untuk menghaluskan permukaan 

wayang. Air digunakan untuk mengencerkan cat sungging sehingga penyungging 

dapat menggunakan cat menurut keiginannya. Air juga digunakan untuk mencuci 

kuas dan mengencerkan lem PVA. 

Selain itu, disiapkan ancur lempeng dan air bakaran jangkang (landha 

jangkang). Air bakaran jangkang (jangkang yaitu daging luar pembungkus buah 

kepuh) dibuat dengan cara; jangkang dibakar sampai hangus membara kemudian 

dimasukkan ke dalam air. Air seduhan jangkang dibiarkan dingin lalu disaring 

dengan kain sehingga diperoleh air londho jangkang. Air landha jangkang ini 

dipakai untuk menghancurkan ancur lempeng yakni dengan mendidihkan ancur 

lempeng secara terus-menerus hingga diperoleh larutan pekat yang lekat (larutan 

kental seperti perekat). Larutan ini hanya dipakai untuk pelarut warna yang 

memerlukan larutan ancur lempeng.  

Bapak Septianto, membuat pewarna sendiri yang berasal dari bahan baku 

zat pewarna seperti gincu, enjet, lem PVA, jangkang,ancur lempeng atau cat 

tembok Paragon dan serbuk warna yang biasa dibeli di toko obat Cina, toko bahan 

kimia, dan toko jamu. Adapun pewarna tersebut diperoleh dengan cara tradisional 

dan terkadang juga menggunakan bahan buatan pabrik. Hal ini juga sama dengan 

teknik sungging yang sudah ada, bedanya pada perajin wayang desa Tunahan 

menggunakan cat tembok Paragon sebagai bahan sungging wayang. 
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Dalam pembuatan bahan warna, seperti yang dikemukakan oleh bapak 

Septianto, dulu perajin desa Tunahan membuat pewarna putih dari bakaran tulang. 

Tulang ditumbuk halus hingga diperoleh serbuk tulang, kemudian ancur lempeng 

yang masih mentah direndam dalam air hingga menjenuh (medhok) setelah itu 

dicampur dengan serbuk tulang, kekentalannya kira-kira cukupan, kemudian 

ditambah sedikit kapur sirih (enjet) dan selanjutnya dihaluskan lagi. Setelah itu 

cairan dibiarkan mengendap beberapa lama. Dengan perlahan-lahan cairan ini 

dipisahkan dari endapannya agar endapan tidak ikut tertuang, maka diperoleh 

cairan pewarna putih. Pewarna kuning dibuat dari batu atal (bahasa Jawa:atal 

watu). Larutan landha jangkang dicampur dengan bahan pewarna kuning yakni 

batu atal, setiap kali digiling halus hingga diperoleh cairan warna yang betul-betul 

tidak tercampur dengan endapan atau kotoran.  

Pewarna hitam dibuat dari langes, kukus lampu. Hoyan (langes, kukus 

lampu) dicampurkan dengan larutan landha jangkang sambil setiap kali digiling 

terus menerus hingga memperoleh cairan pewarna hitam. Pewarna biru dibuat dari 

nila (nila werdi). Pembuatannya sama dengan pembuatan warna hitam di atas, 

yakni pewarna biru dicampur dengan larutan landha jangkang sambil setiap kali 

digiling terus menerus sampai diperoleh cairan pewarna hitam yang terpisah dari 

endapan atau kotoran. Pewarna merah dibuat dari gincu merah. Pembuatannya 

sama dengan pembuatan warna-warna di atas, yang membedakan hanya 

pencampuran bahan warnanya saja yakni jika merah dicampur gincu, selebihnya 

prosesnya tetap sama.  
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Berdasarkan penjelasan bapak Septianto, ia juga membuat bahan warna-

warna  lain yang dibuat dengan cara seperti yang telah dikemukakan di atas. 

Larutan landha jangkang dicampur dengan bahan-bahan pewarna yang dikendaki. 

Sambil digiling halus hingga diperoleh cairan pewarna yang betul-betul tidak 

tercampur dengan endapan atau kotoran. Untuk membuat cairan prada, ancur yang 

akan dipakai dididihkan lebih kental dari cairan pewarna yang lain.  

Selain bahan alam yang dibuat sendiri di atas, karena bahan-bahan 

tradisional tersebut sekarang ini sudah semakin sulit ditemukan, menurut bapak 

Septianto, perajin wayang di desa Tunahan sekarang ini dalam pewarnaannya 

menggunakan bahan yang lebih bermutu namun cukup murah. Hal ini berbeda 

dengan teknik sungging yang sudah ada. Perajin wayang desa Tunahan memiliki 

teknik sendiri dalam proses membuat bahan warna. Ancur lempeng sekarang dapat 

diganti dengan lem PVA, untuk membuatnya menjadi cairan cukup diberi air saja 

sehingga diperoleh cairan yang mudah digunakan sebagai pencampur bahan-

bahan pewarna. Bahan-bahan pewarna wayang ini, dibeli di toko bahan batik atau 

di toko besi. Bahan pewarna yang sering digunakan dan berkualitas baik yaitu 

bahan warna cat tembok Paragon dan bahan pewarna untuk batik. Zat-zat pewarna 

ini hadir dalam kelompok warna primer yakni biru, merah dan kuning. Warna-

warna lain didapat dari mencampurkan ketiga warna utama tersebut satu dengan 

yang lainnya sesuai dengan kadar kebutuhannya.   

2. Proses Menyungging 

Sunggingan yang baik dan bermutu tergantung kepada tinggi artistik 

pewarnaan yang serasi. Perbauran warna yang serasi sesuai dengan aturan-aturan 
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tertentu yang disebut aturan dasar menyungging wayang kulit, sehingga sebelum 

memulai menyungging harus memahami terlebih dahulu tentang pedoman 

pewarnaan wayang.  

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sigit, informan penulis yang juga 

perajin wayang di desa Tunahan, perajin wayang di desa Tunahan juga memiliki 

pedoman-pedoman pewarnaan yang harus dipatuhi. Dalam hal ini, perajin 

memiliki tata pewarnaan sendiri. Meskipun menurut pengakuan Ki Hadi, 

pedoman pewarnaan wayangnya dipelajari dari Solo, namun warna-warna yang 

digunakan merupakan kombinasi yang dibuat sendiri oleh perajinnya. Perajin desa 

Tunahan dalam membuat wayang, pedoman pewarnaannya ada yang sama dan 

ada beberapa yang berbeda dari pedoman pewarnaan yang sudah ada. Adapun 

pedoman pewarnaan pada tokoh wayang kulit karya perajin wayang desa Tunahan 

secara umum adalah sebagai berikut: 

Perajin desa Tunahan, mewarna mahkotha dengan didominasi warna 

kuning emas (gambar. 4.1). Sumping kebanyakan menggunakan warna merah dan 

hijau misalnya pada mahkotha Rahwana (gambar. 4.1). Topong atau kethu 

diwarna merah. Garuda menggunakan warna biru dan merah. Hal ini berbeda 

dengan pedoman menurut Hermawati,dkk. (2007), yang mengemukakan bahwa 

pada tokoh yang memakai Mahkota (topong, makhuta), seperti para raja dan 

dewa, mahkota diwarnai merah diseling dengan kethel (merah kehitaman) dan 

dilatarbelakangi biru. Jamangnya diprada, karawista diberi warna biru atau 

kethel. Topong  kethu (topong adipati misalnya Adipati Karna), diseling dengan 

warna kethel dan dilatarbelakangi biru seperti topong lain. Garuda itu dengan 
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mata jeling, tidak diberi garis prada. Gigi taringnya putih. Warna mukanya merah 

muda atau biru ada juga tokoh yang menggunakan warna kuning yang dituakan 

dengan warna ungu.  

Pada emas-emasan, hiasan, dan Utah-utahan garuda diprada dengan 

pewarnaan. Pada sumping yang didasari dengan prada, maka perajin membuat 

hiasannya dengan pewarnaan. Apabila dasarnya pewarnaan hiasan diprada. 

Pewarnaannya yaitu merah dengan hijau. Intan-intanan diwarna merah dan biru. 

Srunen atau dawala diwarna biru dan jingga. Untuk jamang hanya dengan dua 

macam warna  yaitu merah atau hijau, dan tidak bertumbukan dengan warna 

mukanya. Dalam hal ini seperti pada tokoh wayang bermuka jambon, jamangnya 

hijau. Wayang bermuka hitam atau biru jamangnya merah, sedangkan pradanya di 

luar atau di dalam. 

Pada tokoh yang menggunakan serban seperti yang terdapat pada tokoh 

dewa, diwarna menggunakan kombinasi warna analogus atau monokromatik, 

seperti pada tokoh Batara Surya misalnya, udheng diwarna sorot hijau dan warna 

merah yang dikombinasikan dengan warna putih dengan prada berada di luar 

(gambar. 4.2).Pada bagian ini, perajin wayang desa Tunahan lebih suka 

mengkreasikan warna berdasarkan seleranya sendiri, yakni menggunakan 

kombinasi warna yang muncul atau diinginkan ketika proses menyungging 

wayang. Asal saja tidak bertumbukan penempatan warna-warnanya, yakni sorot 

merah didampingkan dengan sorot hiajau, biru dengan jingga, dan sebagainya. 

Dikatakan bertumbukan jika sorot hijau di dekatkan dengan sorot biru, atau sorot 

merah didekatkan dengan jingga. 
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                                                         Gambar. 4. 1 
                                                                 Mahkota  
                                                  Gambar diolah oleh penulis. 

 
Pewarnaan pada praba dasarannya diprada, hal ini sama dengan pedoman 

pewarnaan yang sudah ada sebelumnya. Yang berbeda ialah pada pewarnaan tali 

praba. Pada perajin wayang desa Tunahan lebih menggunakan warna sesukanya 

seperti merah polos dan jingga polos tanpa ornamen atau sedikit ornamen. Pada 

Tali praba, pada tokoh-tokoh wayang gemblengan  diwarna merah polos dengan 

sedikit ornamen (gambar. 4.9), sedangkan pada pedoman yang sudah ada 

sebelumnya tali praba menggunakan ornamen, atau motif cinde yang 

dikombinasikan dengan banyak warna, selebihnya pedomannya tetap sama. Lung-

gubahan diwarna biru dengan jingga, sedangkan patran merah dan dengan hijau. 

pada tokoh Kresna, pewarnaan praba dikombinasikan dengan prada. Kalung, 

badhong dan uncal kencana tergolong jenis emas-emasan. Pewarnaannya dengan 

dasar prada, ada juga warna lain yang menggunakan pewarnaan yang  tidak 
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bertumbukan. Gelang, kroncong, tali kelatbahu, pada wayang bertubuh 

gemblengan diwarna merah dan kombinasi hijau (gambar.4.10 dan 4.11). Untuk 

warna badan berwarna, gelang, kroncong, dan kelatbahu diprada sedangkan 

ngangrangan dibentuk dengan pewarnaan.  

Pada pewarnaan muka, wayang yang bermuka hitam seperti Arjuna, gigi, 

alis, dan garis-garis telinganya diprada. Waleran untuk dahi atau telinga merah 

ada beberapa yang tetap menggunakan warna hitam (gambar. 2.4). Meskipun 

muka kuning, pada wayang sejenis wayang lawak  alis dan waleran kumis 

dimerahkan. Matanya merah dengan garis prada.  

 

Gambar. 4. 2 
Udheng/ Serban pada tokoh Batara Surya. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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Gambar. 4. 3 
Wayang Bermuka Hitam. 

Gambar diolah oleh penulis. 
 

Wayang yang mukanya diprada dan berwarna selain hitam, gigi, alis, 

kumis, garis-garis telinga dan waleran semuanya diwarna hitam (gambar. 4.5 dan 

4.6). Pewarnaan mulut berwarna merah. Untuk muka gusen, meskipun pewarnaan 

muka dan mata merah seperti raksasa tetapi untuk wayang yang tidak bertaring,  

giginya hitam. Pada tokoh wayang gusen, mulut dan mata digambarkan berwarna 

merah menyala dengan garis warna putih pada bagian luar. Untuk pewarnaaan 

tokoh raksasa, perajin desa Tunahan membuat sunggingan muka wayang 

bergradasi yakni menggunakan kombinasi warna analogus ataupun 

monokromatik, seperti sorot hijau, hijau, dan sorot merah, sehingga berbeda 

dengan warna muka pada tokoh lainnya (gambar. 4.7). 
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                                                             Gambar. 4. 4 
Wayang  bermuka prada.             

 
 

 
Gambar. 4. 5 

Wayang bermuka merah. 
Gambar diolah oleh penulis. 
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     Gambar. 4. 6 
         Sunggingan pada warna muka gusen. 

           Gambar diolah oleh penulis. 

Seluar diwarnai dengan pewarnaan warna merah, dan ada yang diberi 

sedikit kombinasi prada. Pada seluar untuk Bima, diwarnai cinde. Untuk para 

punggawa diwarna sesukanya, yakni sesuai selera atau diwarna berdasarkan 

warna yang dikehendaki ketika proses menyungging. Sembuliyan memakai warna 

yang tidak bertumbukan, untuk kain wiru diwarna merah atau hijau, atau biru. 

Pada wayang jangkahan memakai warna ungu yang diprada di luar ataupun di 

dalam (gambar. 4.9). Dodot atau kain untuk wayang wanita memakai warna 

sesukanya atau yang dikehendaki ketika proses menyungging berlangsung, dan 

dikombinasikan dengan motif bordir. Warna kain disesuaikan dengan jenis 

tatahan, yang tidak dipantas dengan tatahan diwarna seperlunya. Dodot pada 

wayang Jangkahan, diwarna hijau, dengan kombinasi prada. 
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           Gambar. 4.7                                                        Gambar. 4.8 
    Selendang Batara Brama.                                              Kelat Bahu.                                       
  

 
Gambar diolah oleh penulis. 

 
 

Gambar.  4.9 
Gelang. 
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Gambar. 4. 10 
Tali Praba. 

 

 
 

 
 

Gambar.  4.11 
Contoh Busana wayang. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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Pewarnaan pada wayang juga sering disebut dengan kata sunggingan. 

Untuk mewarnai wayang diperlukan beberapa tahap pulasan (sapuan). Tujuan 

menyungging untuk memperindah bentuk-bentuk tatahan pada wayang. 

Menyungging ini merupakan pemberian warna dari warna muda hingga warna tua 

sehingga bergradasi. Jika wayang sudah berbentuk tokoh tertentu dan sudah di 

tatah dengan sempurna, maka langkah selanjutnya akan dilakukan pewarnaan 

pada tokoh wayang tersebut sesuai dengan kaidah sunggingan dan perwatakan 

wayang. Pulasan yang baik dihasilkan oleh seorang tukang sungging yang sudah 

berpengalaman. Berdasarkan pengamatan peneliti pada perajin wayang desa 

Tunahan, Ki Hadi (dalang sekaligus perajin wayang) merupakan contoh seniman 

dalang yang mempunyai keahlian dalam membuat wayang, mulai dari mengambar 

detail wayang, natah, mulas (nyungging) hingga pemasangan gapit wayang. 

Untuk mewarnai wayang diperlukan beberapa tahap pulasan (polesan). Perajin 

wayang di desa Tunahan, memiliki tahapan yang sedikit berbeda dengan tahapan 

pada umumnya. Yakni terletak pada jumlah tahapannya. Jika pada tahapan 

umumnya diklasifikasikan ke dalam 12 tahapan, perajin wayang desa Tunahan 

membagi menjadi 15 tahapan. 

Menurut Bapak Sigit, seorang perajin wayang kulit di desa Tunahan, 

proses menyungging wayang dibagi dalam 15 tahapan yakni, mewarna dasar, 

pengerjaan prada, gradasi warna merah, mewarna kuning, gradasi warna hijau, 

gradasi warna jingga, gradasi ungu, mewarna hitam, mengerjakan cawi, 

mengerjakan drenjeman, menggembleng, pewarnaan muka wayang, pengerjaan 

perwajahan, dan memandikan wayang, dan membubuhkan tinta hitam. Hal ini 



 

 

71

lebih banyak dibanding dengan tahapan yang sudah ada sebelumnya yang 

membagi tahapan menyungging hanya 12 tahapan. Pada perajin wayang desa 

Tunahan, dalam memulai proses pewarnaan, tahapan yang paling utama yakni 

mewarna dasar. Warna yang digunakan warna putih atau warna kuning 

(gambar.4.12). Tujuannya memberi dasaran pada karya untuk mempermudah 

pewarnaan putih dan penyunggingan warna, sedangkan dasaran warna kuning 

mempermudah pewarnaan brons. Tahapan kedua adalah mengerjakan prada. 

Setelah selesai memberi warna dasar, kemudian dilakukan pekerjaan prada. 

Bagian yang diprada berawal dari atribut busana. Atribut yang perlu diprada 

yakni, bagian-bagian tutup kepala: karawistha, modhangan, jamang, serta jenis-

jenis tatahan gubahan, kawatan, seluar, uncal kencana, perhiasan, dan 

sebagainya. 

 Pada tahapan kedua ini berbeda dengan tahapan yang sudah ada 

sebelumnya, yakni tahapan kedua adalah mewarna hitam, sedangkan mewarna 

prada terdapat pada tahapan ketiga. Pada bagian yang akan diberi prada harus 

diawali dengan dipondasi larutan ancur. Memberi dasaran ancur ini, sudah 

diperhitungkan sesuai dengan bentuk yang dikehendaki ataupun bentuk tatahan 

yang bersangkutan. Prada adalah serbuk halus yang menempel pada kertas. 

Caranya, prada dihadapkan ke bawah, tepi kertasnya diketuk-ketuk dengan jari.  

Tahapan Ketiga adalah mewarna putih. Pada tahapan yang sudah ada, 

tidak menggunakan tahapan mewarna putih ini. Perajin desa Tunahan, 

menggunakan warna putih untuk memberi dasar warna sungging yaitu sungging 



 

 

72

merah, hijau, biru dan sungging ungu. Pemberian warna putih ini juga merapikan 

warna emas dari bentuk-bentuk motif sunggingan. 

Pada tahapan yang sudah ada, terdapat tahapan keempat yakni merapikan 

atau menghaluskan, sedang pada perajin desa Tunahan tidak menggunakan 

tahapan ini. Setelah memberi prada dan warna putih, perajin desa Tunahan 

membuat gradasi warna merah dimulai warna jambon, merah, dan warna merah 

tua. Warna merah dikombinasikan dengan gradasi warna hijau atau gradasi warna 

biru. Warna ini digunakan pada jamang, kelat bahu, kroncong, pucuk emas-

emasan, sembuliyan, dan sebagainya. 

Proses selanjutnya yakni mewarna kuning. Warna ini digunakan untuk 

gradasi warna hijau dan gradasi warna jingga. Pengerjaan warna kuning terdapat 

pada sumping, jamang, sembuliyan, uncal, dawala (tali jamang), garuda, kalung, 

emas-emasan, dan sebagainya. Dari warna kuning yang sudah dicatkan pada 

karya, kemudian dicampur dengan warna biru sedikit menjadi hijau muda dan 

dioleskan hingga menjadi gradasi warna hijau. Misalnya pada patran, sembuliyan, 

sumping, uncal, dan sebagainya. 

Selesai mewarna gradasi hijau, kemudian mewarna gradasi warna biru. 

gradasi ini dimulai dengan warna putih, sehingga dasarannya pun menggunakan 

warna putih. Kemudian mewarna gradasi  jingga. Dimulai warna kuning, jingga 

muda, jingga sedang dan jingga tua. Disapukan di tempat mana yang serasi 

dengan warna untuk warna biru, biru muda, atau pun jingga, yakni dawala, intan-

intanan, lung-praba, muka garuda, dan sebagainya.                                        
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Setelah mewarna gradasi hijau, kemudian mewarna gradasi warna ungu. 

Gradasi warna ungu dimulai warna jambon, ungu sedang hingga ungu tua. 

Adapun warna sorotan ungu terdapat pada dawala dan seluar, muka garuda, 

untaian kalung. Muka garuda diwarnai dengan warna sorotan tetapi tidak genap 

yaitu tidak ada warna putih. Contoh: yang dasarannya biru muda dan dituakan 

dengan biru muda, yang dasarnya merah muda dituakan dengan kethel, terkadang 

yang dasarnya kuning dituakan dengan ungu. 

 

 

Gambar. 4. 12 
Wayang dengan dasaran putih. 

( Sumber : dokumentasi pribadi) 

Tahapan selanjutnya yakni mewarna hitam. Warna hitam disapukan pada 

bagian yang berwarna hitam, yakni suluhan muka, bodholan rambut, gimbalan, 

serta muka yang berwarna hitam. Setelah selesai mewarna hitam, dilanjutkan 
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dengan pengerjaan cawi. Mengerjakan cawi yaitu menghias warna-warna 

sunggingan, berupa garis-garis yang halus. Hal ini dilakukan pada warna atribut 

sejenis kain (sembuliyan dan sebagainya).  

Penulis menginterpretasikan bahwa sunggingan wayang setelah dicawi 

terlihat lebih rumit dan berisi. Pewarnaannya pun terlihat lebih tua dan terkesan 

mengendalikan warna-warna yang tadinya terlihat sangat mencolok. Hal ini justru 

lebih menambah keindahan pewarnaannya. Hal yang sama juga terjadi ketika 

proses  pengerjaan drenjeman, setelah pengerjaan cawi. Menurut bapak Sigit, 

drenjeman dilakukan karena ada warna yang tidak sesuai dicawi. Misalnya, pada 

patran, emas-emasan, dan sebagainya. Corak drenjeman yakni berupa titik hitam 

dan kecil yang banyak menggunakan tinta pen hitam. 

Selesai memberi cawi dan drenjeman, kemudian menggembleng, yaitu 

mewarna prada pada badan wayang yang akan digembleng. Mula-mula didasari 

warna kuning untuk memberi latar prada yang pecah. Keserasian prada dan 

pewarna yaitu kuning dengan kuning-jingga. Setelah semua proses mewarna 

selesai, terakhir kali dilakukan pewarnaan muka wayang. Wayang berwarna 

merah harus diwarna merah (raksasa), demikian pula untuk wayang bermuka 

hitam (Arya Bima, Gatutkaca, Kresna, dan sebagainya). Untuk mewarnai muka 

hitam, perajin desa Tunahan mengerjakan warnanya diulang hingga dua kali. 

Menurut bapak Sigit, hal ini dilakukan agar pewarnaan hitam pada muka lebih 

sempurna.  

     Setelah proses menggembleng wayang dan mewarna wajah sudah selesai,  

perajin wayang kemudian melakukan pengerjaan perwajahan. Hal ini berarti 
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menentukan roman muka sesuai dengan watak masing-masing. Misalnya 

membuat kumis, alis, cambang, garis-garis telinga, tahi lalat, bibir, gigi, dan leher. 

Pada tahapan ini berbeda dengan tahapan yang sudah ada, yakni memandikan 

wayang berada pada tahapan terakhir setelah melukis air muka. 

 

                                                    Gambar . 4. 13 
 Wayang gemblengan (seluruh tubuhnya diprada) sudah jadi. 

                                      ( Sumber : Dokumentasi pribadi)  

Tahapan selanjutnya dalam proses mewarnai wayang yang dikerjakan oleh 

Ki Hadi dan perajinnya adalah memandikan wayang. Proses memandikan wayang 

yaitu, pembubuhan cairan ancur pada seluruh bagian wayang. Menurut bapak Sigi 
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kegunaan memandikan wayang ini agar wayang awet dan tahan terhadap kutu 

atau ngengat. 

Selesai memandikan wayang, kemudian dilakukan pengerjaan 

membubuhkan air tinta hitam. Bagian-bagian yang perlu dibubuh tinta hitam 

yakni alis, kumis, bulu hidung, bulu tangan, bulu kaki, bulu dada, dan sebagainya. 

Cairan ini harus encer agar tidak menggumpaal atau justru menutupi warna 

sebelumnya. Dengan air tinta hitam maka perwajahan menjadi sempurna dan 

tampak lebih hidup. Selesai mengerjakan ini, maka proses penyunggingan wayang 

telah selesai. Dalam tahapan menyungging wayang yang sudah ada, tidak 

melewati tahapan membubuhkan air tinta hitam. 

Teknik pewarnaan wayang kulit pada perajin wayang di desa Tunahan, 

menggunakan bahan dan alat yang masih tradisional dan lebih sederhana. Bahan-

bahannya pun masih mudah didapat dan berkualitas bagus. Perajin wayang desa 

Tunahan, membagi tahapan proses pewarnaan wayang menjadi 15 tahapan, 

sehingga sedikit berbeda dari tahapan yang sudah ada. Seperti proses 

menghitamkan pada tahapan pada umum ditempatkan ditahapan kedua, sedangkan 

pada perajin wayang desa Tunahan dikerjakan pada tahapan kesembilan. Pada 

perajin desa Tunahan tahapan kedua setelah mewarna dasar adalah mewarna 

prada/ kuning emas. Terdapat pula mewarna putih pada tahapan ketiga, sedangkan 

pada tahapan umumnya tidak lagi menggunakan tahapan ini. Tahapan terakhir 

dalam teknik sunggingan yang dikerjakan oleh perajin desa Tunahan yakni 

membubuhkan air tinta hitam, juga tidak terdapat dalam tahapan yang sudah ada 
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karena tahapan terakhir adalah memandikan wayang. Agar lebih jelas dan 

menarik, maka tahapan pewarnaan wayang kulit ini disajikan dalam bentuk tabel. 

Tabel tahapan sunggingan wayang kulit. 

No Tahapan sunggingan menurut 
Hermawati,dkk.(2007) 

Tahapan sunggingan di desa 
Tunahan. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
Memberi warna dasar. 
Menghitamkan. 
Mengenkaan Prada. 
Merapikan /menghaluskan. 
Memberi warna merah. 
Menguningkan. 
Menghijaukan. 
Mewarna biru muda. 
Memberi cawi dan drenjeman. 
Mencat muka. 
Melukis air muka. 
Memandikan wayang. 

- 
- 
- 

 

 
Mewarna dasaran putih atau kuning. 
Mengerjakan prada. 
Mewarna gradasi warna merah. 
Mewarna kuning. 
Mewarna gradasi warna hijau. 
Mewarna gradasi warna biru. 
Mewarna gradasi warna jingga. 
Mewarna gradasi warna ungu. 
Mewarna hitam. 
Mengerjakan cawi dan drenjeman. 
Menggembleng wayang. 
Mewarna muka wayang. 
Mengerjakan perwajahan. 
Memandikan wayang. 
Membubuhkan air tinta hitam. 
 

 

Berdasarkan hal di atas dapat penulis simpulkan bahwa, pewarnaan 

wayang/ tata sungging wayang yang dikerjakan perajin wayang desa Tunahan 

lebih bervariasi dan komplit. Keseluruhan tahapan yang digunakan juga runtut dan 

jelas. Dimulai dari mewarna dasar, memberi prada, mewarna dengan warna-warna 

muda dan warna tua (gradasi warna), pengerjaan cawi dan drenjeman, 

mengerjakan perwajahan, dan diakhiri dengan proses memandikan wayang serta 

pengerjaan membubuh wayang dengan tinta hitam. Proses tersebut mampu 

menghasilakan sebuah karya wayang dengan pewarnaan yang indah, sarat dengan 
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nilai estetis dan mengagumkan serta didukung dengan teknik dan kemampuan/ 

bakat yang canggih.  

C. Nilai Estetis Warna Wayang Kulit Purwa di desa Tunahan.  

Menurut pendapat Ki Hadi, kajian estetis wayang kulit tidak hanya 

terdapat pada bentuk peraga tiap tokohnya namun juga dari segi keindahan 

susunan warna wayang yang sangat mengagumkan. Justru warna inilah yang 

mendominasi dan memberi sentuhan dalam estetis pada wayang kulit. Wayang 

yang dibuat oleh perajin wayang, justru sangat mementingkan pewarnaan wayang, 

karena dari warna itulah dibangun karakter tiap tokoh wayang kulit. Warna 

wayang dapat dikatakan amat dipertimbangkan keserasiannya serta didukung oleh 

teknik pewarnaan yang canggih. Nilai estetis warna wayang terletak pada 

kehadiran prada yang menampilkan gemerlap yang indah dan mewah, serta 

gradasi warna yang digunakan dalam pewarnaan atribut wayang, busana dan 

sebagainya. 

Penulis menginterpretasikan bahwa selain yang telah disebutkan di atas, 

nilai estetis warna juga tidak dapat terlepas dari penggunaan kombinasi warna 

yang dibuat. Membahas nilai estetis wayang, berarti juga membahas tentang 

pencampuran fisik warna dari lima warna utama yakni merah, kuning, biru, hitam, 

dan putih. Menurut Ki Hadi, dalam wawancara dengan penulis pada hari Minggu, 

tanggal 26 Desember 2010, perajin desa Tunahan membuat pencampuran warna 

sendiri ketika  memulai proses pewarnaan.  

Masih menurut Ki Hadi, kombinasi atau pencampuran warna inilah yang 

menentukan kualitas warna dalam sunggingan wayang kulit. Maka dari itu, 
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pencampuran warna harus benar-benar diperhitungkan kadar campuran tiap 

warnanya, agar didapatkan warna yang diinginkan. Macam-macam warna dari 

hasil pencampuran warna yang dilalakukan oleh perajin wayang desa Tunahan 

ialah: 

1. Putih dicampur merah (agak banyak) menjadi merah muda. 

2. Putih dicampur biru menjadi biru muda. 

3. Putih dicampur biru (agak banyak) menjadi biru tua. 

4. Putih dicampur hitam menjadi kelabu. 

5. Putih dicampur hitam (agak banyak) menjadi kelabu tua. 

6. Putih dicampur kuning menjadi kuning muda (kuning gading). 

7. Putih dicampur ungu menjadi ungu muda. 

8. Putih dicampur kethel menjadi kethel muda.  

9. Kuning dicampur biru (cukup banyak) menjadi hijau tua. 

10. Kuning dicampur biru menjadi hijau muda. 

11. Kuning dicampur merah menjadi jingga. 

12. Kuning dicampur merah (cukup banyak) menjadi jingga tua. 

13. Ancur dicampur kethel menjadi air tinta hitam. 

14. Merah dicampur biru menjadi ungu. 

15. Merah dicampur hitam menjadi kethel (kethel yaitu warna merah-hitam). 

Pada bagian ini, untuk mempermudah dalam menganalisis dan membahas 

kajian estetis warna wayang kulit purwa karya perajin wayang desa Tunahan, 

secara umum nilai estetis warna diklasifikasikan ke dalam 3 bagian yakni : 

Keseluruhan kombinasi warna tiap tokoh pada tiap golongan, irah-irahan, dan 
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busana. Tokoh-tokoh wayang kulit purwa dibagi menjadi 5 golongan yakni; tokoh 

dewa, tokoh raja, tokoh  ksatria, tokoh  raksasa, dan tokoh Panakawan, serta akan 

dianalisis secara khusus dua tokoh pada tiap golongan wayang. 

1. Pewarnaan bentuk tokoh wayang. 

Pada umumnya para Dewa digambarkan berjanggut lebat, memakai 

serban, berbaju (jubah), memakai keris yang diselipkan di pinggang dan 

mengenakan sepatu. Pewarnaan pada tokoh dewa tentu saja sangat beragam, serta 

disesuaikan dengan karakter dan tugasnya sebagai seorang dewa. Pewarnaan 

muka pada tokoh dewa juga bervariasi, kebanyakan disesuaikan dengan karakter 

masing-masing tokoh. Pada pewarnaan Batara Guru misalnya, perajin desa 

Tunahan lebih menonjolkan warna prada pada keseluruhan warnanya. Variasi 

warna yang digunakan pun hanya didominasi dua warna yakni merah dan kuning 

emas pada pewarnaannya. Pada Batara Kamajaya, lebih didominasi warna biru 

dan merah, dengan warna muka putih. Kombinasi antara merah dan biru ini, 

memberi kesan lembut dan serasi.Tampak sekali warna merah pada tokoh ini 

memberi penekanan yang seimbang pada keseluruhan karya. Ada beberapa tokoh 

wayang dewa karya perajin wayang desa Tunahan yang sudah jadi dan ada di 

lokasi penelitian. Pewarnaannya pun beragam dan disesuaikan dengan tugas dan 

karakter masing-masing dewa. Pewarnaan pada dewa lebih berkesan sederhana 

karena tidak banyak atribut ataupun perhiasan yang dikenakan. Untuk 

menganalisis secara mendetail tentang warna wayang tokoh dewa, pada penelitian 

kali ini penulis lebih memfokuskan pada tokoh dewa Sang Hyang Yamadipati dan 

Batara Brahma.  
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Dalam golongan dewa ini, diambil tokoh Sang Hyang Yamadipati dan 

Batara Brahma, karena  menurut penulis,  tokoh dewa ini sudah mampu mewakili 

aspek estetis yang ada pada tokoh dewa lainnya. Tokoh Yamadipati adalah figur 

dewa pencabut nyawa. Sama dengan tokoh dewa lainnya, yakni memakai serban, 

memakai jubah, berjanggut, dan bersepatu. Hal yang membedakan terlihat pada 

penggambaran wajahnya yang hampir mirip dengan tokoh raksasa, yakni 

digambarkan dengan bentuk mulut gusen dan terlihat memiliki taring. Hal ini, 

disesuaikan dengan karakter Yamadipati yang menyeramkan dan ditakuti karena 

tugasnya sebagai dewa pencabut nyawa. Batara Brahma dikenal sebagai dewa api. 

Pewarnaannya juga didominasi dengan warna merah menyala. Batara Brahma 

yang dibuat oleh perajin wayang desa Tunahan, agak berbeda dengan yang sudah 

ada sebelumnya. Jika Batara Brahma pada umumnya menggunakan serban, pada 

perajin desa Tunahan menggunakan kethu seperti para pendeta.  

Pewarnaan pada tokoh Yamadipati yang dikerjakan oleh perajin desa 

Tunahan didominasi dengan warna merah menyala, yang terdapat pada pewarnaan 

muka dan busana wayang. Gigi dan taring diwarna kekuningan. Mulut diwarna 

merah dengan garis hitam. Pewarnaan pada topong menggunakan warna merah 

dengan jamang menggunakan sorot hijau. Pada pewarnaan mata, terdapat tiga 

lapisan warna. Yakni warna prada, merah pada kelopak mata, dan warna hitam 

pada biji mata. Warna hitam terdapat pada pewarnaan janggut, kumis, sepatu, dan 

seluar. Secara keseluruhan pewarnaan tokoh Yamadipati menggunakan warna-

warna mencolok dengan dominasi warna merah. Perpaduan antara warna merah 

dengan sorot hijau, dan putih, tampak jelas digunakan sebagai tujuan estetis. 
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Warna putih di sini, tidak hanya berfungsi sebagai warna dasar saja tetapi 

berperan sebagai pengendali warna-warna yang lebih mencolok seperti merah dan 

hijau. 

 

Gambar. 4.14 
Sang Hyang Yamadipati 

Gambar diolah oleh penulis. 
 

  Perpaduan antara warna merah dengan sorot hijau, dan putih, tampak jelas 

digunakan sebagai tujuan estetis. Warna putih di sini, tidak hanya berfungsi 
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sebagai warna dasar saja tetapi berperan sebagai pengendali warna-warna yang 

lebih mencolok seperti merah dan hijau. 

 

Gambar. 4.115 
Batara Brahma 

Gambar diolah oleh penulis. 
    

 Tokoh dewa kedua yakni Batara Brahma. Secara keseluruhan Pewarnaaan 

pada Batara Brahma didominasi dengan warna merah menyala. Pada pewarnaan 

muka menggunakan warna merah muda. Perpaduan antara warna merah dengan 
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sorot hijau tampak jelas digunakan sebagai tujuan estetis. Warna putih di sini 

tidak hanya berfungsi sebagai warna dasar saja, tetapi berperan  sebagai 

pengendali warna-warna yang mencolok seperti merah dan hijau. Perpaduan 

antara pemilihan warna dengan susunan warna yang digunakan mampu 

menghasilkan sunggingan yang ritmis, serasi, dan seimbang. 

 Biasanya para raja digambarkan memakai mahkota, misalnya Prabu 

Kresna, Baladewa, dan Puntadewa. Kebanyakan tokoh Raja ini, di-gambarkan 

memakai busana lengkap untuk tokoh raja. Pewarnaannyapun lebih bervariasi dan 

banyak menggunakan kombinasi warna. Tetapi ada juga raja yang tidak memakai 

mahkota, bahkan busananya sederhana, yakni Puntadewa. 

 Untuk mewakili golongan raja, maka dalam bagian ini akan dibahas nilai 

estetis warna secara khusus pada tokoh Kresna dan Baladewa yang dibuat oleh 

perajin wayang desa Tunahan. Pada bagian ini akan dibahas Kresna berbadan 

prada.Tokoh Kresna karya perajin wayang desa Tunahan, bermuka hitam, 

bertubuh prada. Ulat-ulat yakni kumis, alis, biji mata, garis bibir, garis telinga, 

diwarna hitam. Mulut bagian atas diwarna merah, sedangkan bagaian bawah 

diwarna prada. Secara keseluruhan Warna-warna yang digunakan pada tokoh ini 

adalah kombinasi prada dengan warna merah, hijau, biru, putih, dan hitam. 

Keseluruhan warna didasari dengan warna prada. Warna prada yang 

dikombinasikan dengan warna-warna seperti merah, hijau, dan biru terkesan 

sangat menyala. Terlihat warna merah memberi penekanan yang seimbang pada 

keseluruhan bentuk dan warnanya. 
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Gambar. 4.16 
Kresna berbadan prada. 

Gambar diolah oleh penulis. 
 

 Kehadiran warna putih, terkesan mampu mengendalikan warna-warna 

yang mencolok tersebut, sehingga tetap enak dilihat dan tidak berlebihan. 

Kehadiran warna hitam pada muka terkesan mampu menjadi centre of interest / 

pusat perhatian dari keseluruhan bentuk dan warnanya. Pewarnaan pada ornamen 
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yang terdapat pada mahkota, praba, dan busana wayang yang rumit dan njlimet 

menghadirkan nuansa warna tersendiri.  

 Pemilihan warna yang tepat dan padu, terlihat sekali sangat didukung 

dengan kemampuan dan bakat yang mengagumkan. Kombinasi prada dengan 

keseluruhan warna yang digunakan terlihat lebih menyala dan mampu 

menghasilkan susunan dankombinasi warna yang serasi, padu, dan mengagumkan. 

 Tokoh raja yang kedua yakni Baladewa. Selain tokoh Kresna, Baladewa 

adalah salah satu tokoh yang memakai atribut busana wayang paling lengkap, 

sehingga warna-warna yang digunakan pun lebih beragam. Pewarnaan tokoh 

Baladewa ini didominasi oleh warna prada atau kuning emas. Warna-warna yang 

digunakan pada tokoh ini adalah kombinasi prada dengan warna merah, hijau, 

biru, putih, dan hitam. Keseluruhan warna didasari dengan warna prada. Warna 

prada yang dikombinasikan dengan warna-warna seperti merah, hijau, dan biru 

terkesan sangat menyala. Terlihat warna merah memberi penekanan yang 

seimbang pada keseluruhan bentuk dan warnanya. Warna gradasi biru, kuning, 

jingga, dan merah pada pewarnaan busana wayang, mampu menghasilkan nuansa 

warna yang ritmis dan mengagumkan. 

 Pemilihan warna yang tepat dan padu, terlihat sekali sangat didukung 

dengan kemampuan dan bakat yang mengagumkan.  
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Gambar. 4.17 

Baladewa. 
Gambar diolah oleh Penulis. 

 
 Kombinasi prada dengan keseluruhan warna mencolok yang digunakan 

terlihat lebih menyala dan mampu menghasilkan susunan dan kombinasi warna 

yang serasi dan padu dalam satu kesatuan yang utuh. Kehadiran warna putih, 

terkesan mampu mengendalikan warna-warna yang mencolok tersebut, sehingga 

tetap enak dilihat dan tidak berlebihan. Pewarnaan pada ornamen yang terdapat 
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pada mahkota, praba, dan busana wayang yang rumit dan njlimet menghadirkan 

nuansa warna tersendiri yang terkesan serasi dan padu. 

 Golongan ketiga yakni tokoh Satria. Tokoh Satria umumnya mengabdi 

pada raja dan negara. Di antara mereka memiliki kepandaian dan kemampuan 

berperang, membela kebenaran dan keadilan. Arjuna misalnya, dikenal sebagai 

satria yang berbudi berpenampilan sederhana dan tidak menyombongkan diri, 

berpembawaan tenang tetapi tangkas dalam menghadapi musuhnya. Selain 

dibanggakan saudara-saudaranya, ia juga disayang oleh para dewa. Arjuna suka 

membantu untuk mengatasi persoalan yang pelik dan mengancam keselamatan 

banyak orang. Beberapa kali Arjuna diminta oleh para dewa untuk melawan 

perusuh kahyangan tempat tinggal para dewa. Karena lebih suka bertapa dan 

tabah mengahadapi godaan, ia diberi hadiah pusaka yang sangat ampuh yang 

sangat berguna untuk melawan musuh.  

Tokoh Satria tentu merupakan tokoh wayang yang banyak jumlahnya. 

Dalam pewayangan sendiri, tokoh satria ada yang jahat dan ada yang baik hati.  

Mereka sama-sama bertujuan untuk membela negaranya dari serangan musuh. 

Beberapa tokoh satria antara lain, Arjuna, Werkudara, Gatotkaca, Aswatama, 

Abimanyu, Antareja, Gunawan Wibisana, dan masih banyak yang lainnya. Pada 

bagian ini, akan membahas kajian estetis tokoh satria. Dalam penelitian ini secara 

khusus hanya akan membahas tentang  kajian estetis tokoh satria yang dirasa 

mampu mewakili golongan para satria yakni,  Arjuna dan Gatotkaca.      
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Gambar.  4.18 
Arjuna 

                                Gambar diolah oleh penulis.      

Secara keseluruhan warna-warna yang digunakan pada tokoh Bima karya 

perajin wayang desa Tunahan yakni; merah, kuning, jingga, hijau, dan hitam. 

Adapun warna-warna tersebut terdapat pada bagian-bagian wayang seperti 

busana, sembuliyan, kelat bahu, dan sebagainya. Pewarnaan pada tokoh Bima, 

menggunakan kombinasi warna-warna monokromatik yakni terdiri atas beberapa 
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lapisan  warna value-nya diawali dengan putih. Kombinasi analogus terdapat pada 

pewarnaan sembuliyan dan kuku pancanaka yang menggunakan sorotan merah 

dan hijau.                                           

Pada pewarnaan tokoh Arjuna, didominasi oleh warna merah-ungu. 

Warna-warna yang digunakan dalam tokoh ini yakni ungu, hijau, merah, biru, 

jingga, dan hitam. Warna muka wayang menggunakan warna hitam. Pewarnaan 

pada bibir bagian atas menggunakan prada, sedangkan bagian bawah berwarna 

merah dengan garis hitam. Mata berbentuk bulat tunduk berwarna hitam dan pada 

alis menggunakan prada (lihat gambar.4.19). Warna hitam juga terdapat pada 

pewarnaan rambut yang berbentuk gelung supit urang tanpa jamang. Pada 

pewarnaan muka dan rambut wayang, warna hitam terkesan lebih dominan 

dengan sedikit aksen warna merah dan prada. 

Warna merah memberikan tekanan dan keseimbangan dalam keseluruhan 

warnanya. Kehadiran putih tidak hanya sebagai warna dasaran saja, tetapi  

sekaligus sebagai pengendali warna-warna lain serta menciptakan gradasi warna 

yang ritmis. Kombinasi antara warna-warna tersebut dengan prada inilah yang 

membuat keseluruhan  tampilan warna wayang terlihat indah dan serasi. 

Kehadiran prada pada pewarnaan tubuh wayang, memberi kesan bahwa tubuh 

wayang sangat diutamakan, sehingga diwarna emas. 

 Tokoh satria yang kedua yakni Gatotkaca. Pewarnaan pada Gatotkaca, 

secara keseluruhan didominasi oleh warna prada. Adapun warna prada terdapat 

pada badan wayang, dan pada atribut wayang.  
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Gambar. 4.19 
Gatotkaca. 

Gambar diolah oleh penulis. 

 Secara keseluruhan, pewarnaan didasari dengan prada. Warna hitam 

terdapat pada pewarnaan muka dan gelung wayang. Pewarnaan pada ulat-ulat 

muka secara keseluruhan menggunakan warna hitam, pewarnaan mulut diwarna 

prada dengan merah. Pewarnaan pada Gatotkaca, hampir seluruh bagian wayang 
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terdapat prada, sehingga secara keseluruhan tampilan wayang terlihat bercahaya 

dan mewah. Terlihat disini, warna merah memberi penekanan yang seimbang 

pada keseluruhan bentuk. Dari segi keindahan susunan warnanya, terlihat sekali 

sangat diperhitungkan keserasian warna-warnanya. Hal ini terlihat sangat 

didukung dengan keterampilan dan kemampuan yang canggih. 

 Kombinasi warna-warna yang digunakan seperti antara warna merah 

dengan hijau, biru, dan putih tampak sekali digunakan untuk tujuan estetis. Putih 

juga mampu mengendalikan warna-warna yang terlihat mencolok dan menyala, 

sehingga tampak menghasilkan gradasi warna yang ritmis, padu, dan serasi. 

Penggunaan cawi, drenjeman, atau waler juga menciptakan bentuk yang tekstural, 

sehingga menambah keindahan keseluruhan pewarnaan. Keseluruhan pewarnaan 

pada Gatotkaca menggunakan warna yang lengkap, berwariasi, dengan diselingi 

warna emas (prada) namun tetap pada keselarasan dan satu kesatuan yang padu.  

 Tokoh raksasa pada umumnya digambarkan berbadan besar dan gemuk. 

Mulutnya terbuka dan mempunyai taring yang panjang hingga mencuat keluar. 

Tangan wayang raksasa kebanyakan hanya satu yang dapat digerakkan sedangkan 

yang satu lagi menempel dipinggang seolah bertolak pinggang. Raksasa yang 

berukuran besar adalah Kumbakarna. Matanya besar, mulutnya menyeringai, 

memakai mahkota seperti raja. Kumbakarna adalah adik Rahwana. Walaupun ia 

berwujud raksasa ia tidak menyukai keangkaramurkaan dan tulus membela negara 

ketika negaranya diduduki musuh.  
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Gambar. 4.20 
Raksasa 

Gambar diolah oleh penulis. 

 Ia merupakan teladan bagi seorang prajurit dan siapa saja yang berani 

mempertahankan negara. Kebanyakan tokoh raksasa memang jahat perilakunya, 

misalnya Niwatakawaca, Kangsa, dan Buta Cakil. Tokoh raksasa yang akan 

dibahas dalam bagian ini yakni, seorang Raksasa dan Rahwana. 
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 Secara keseluruhan, pewarnaan tokoh seorang Raksasa didominasi dengan 

warna prada. Kombinasi warna yang dipadukan mampu menghadirkan nuansa 

yang ritmis dan serasi. Keseluruhan kombinasi warna yang digunakan antara 

merah, hijau, dan prada, terlihat sekali digunakan untuk tujuan estetis. Hampir 

seluruh bagian wayang terdapat prada, sehingga secara keseluruhan tampilan 

wayang terlihat bercahaya dan mewah. Terlihat disini, warna merah memberi 

penekanan yang seimbang pada keseluruhan bentuk dan warnanya.  

 Tokoh raksasa yang kedua yakni Rahwana. Secara keseluruhan kombinasi 

warna yang digunakan didominasi oleh warna prada atau kuning emas. Hampir 

seluruh bagian wayang terdapat prada, sehingga secara keseluruhan tampilan 

wayang terlihat bercahaya dan mewah. Terlihat di sini, warna merah memberi 

penekanan yang seimbang pada keseluruhan bentuk dan warnanya. Dari segi 

keindahan susunan warnanya, terlihat sekali sangat diperhitungkan keserasian 

warna-warnanya. Kombinasi warna-warna yang digunakan seperti antara warna 

merah dadu, merah menyala dengan hijau, biru, dan putih tampak sekali 

digunakan untuk tujuan estetis. Putih juga mampu mengendalikan warna-warna 

yang terlihat mencolok dan menyala, sehingga mampu menghasilkan gradasi 

warna yang ritmis, padu, dan serasi. Penggunaan cawi, drenjeman, atau waler juga 

menciptakan bentuk yang tekstural, sehingga menambah keindahan keseluruhan 

pewarnaan. Keseluruhan pewarnaan pada tokoh Rahwana menggunakan warna 

yang lengkap, berwariasi, dengan diselingi warna emas (prada) namun tetap pada 

keselarasan dan satu kesatuan yang padu. 
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                                                          Gambar. 4.21 
Rahwana 

                              Gambar diolah oleh penulis.  

Golongan terakhir yakni Tokoh panakawan. Panakawan menggambarkan 

rakyat biasa yang mengabdi pada tuannya. Semar, Gareng, Petruk dan Bagong 

mengabdi pada para satria yang baik budi. Sedangkan panakawan yang mengabdi 

pada para raja atau satria yang di pihak jahat terdapat Togog dan Sarawita atau 



 

 

96

Bilung. Dalam wayang terdapat pula abdi wanita, yang paling dikenal ialah 

Limbuk dan Cangik. Limbuk berbadan gemuk sedangkan Cangik berbadan kecil 

dan kurus. Para abdi atau panakawan umumnya sebagai penghibur tuannya, tetapi 

tidak jarang pula mereka juga berperan sebagai penasehat. Dalam golongan 

Panakawan, tokoh yang akan dibahas dalam penelitian adalah Cangik dan 

Limbuk.   

Seperti kebanyakan tokoh Panakawan lainnya, Pewarnaan pada Cangik 

juga terkesan sederhana dan hanya menggunakan sedikit kombinasi warna. 

Keseluruhan pewarnaan didominasi dengan warna prada. Warna-warna yang 

digunakan yakni merah, biru, hijau, putih, hitam, coklat. Sunggingan wayang 

menggunakan kombinasi warna analogus  sorot merah dan monokromatik biru. 

Warna merah terlihat mengendalikan warna-warna lainnya. Intensitas warna 

terkesan cerah karena adanya kombinasi dari warna-warna mencolok yang 

disusun secara serasi dan padu. Warna biru dan jingga terlihat mendominasi 

keseluruhan bentuk dan warnanya. 

Pewarnaan tokoh Limbuk karya perajin desa Tunahan, didominasi dengan 

warna prada yang terdapat pada pewarnaan badan wayang dan cunduk pada 

gelung. Muka wayang diwarna putih, dengan mulut berwarna merah menyala 

(gambar. 5.7). Pewarnaan pada mata terdiri dari tiga lapisan warna, yakni bagian 

luar berwarna putih kekuningan, kelopak mata berwarna merah, dan biji mata 

berwarna hitam (gambar:5.8). Warna hitam terdapat padaa pewarnaan sanggul dan 

ulat-ulat pada muka. 
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Gambar. 4. 22 
Cangik. 

Gambar diolah oleh penulis.    
 Keseluruhan pewarnaan tokoh Limbuk ini, terkesan sederhana. Hal ini 

terjadi karena aksesoris dan atribut yang digunakan Limbuk hanya sedikit, 
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sehingga pewarnaannya pun kurang beragam. Meskipun demikian, pewarnaan 

pada Limbuk tetap memiliki nilai estetis tersendiri. 

 

Gambar. 4.23 
Limbuk 

Gambar diolah oleh penulis.  
 Kehadiran warna-warna mencolok seperti sorot merah dan sorot hijau 

yang dikombinasikan dengan prada, membuat keseluruhan tampilan warna terlihat 

bercahaya dan terkesan lebih hidup. Kehadiran prada juga membuat keseluruhan 

pewarnaan terlihat mewah dan berharga, meskipun atribut dan pewarnaan yang 

digunakan sederhana. Meskipun demikian, penulis menginterpretasikan bahwa 
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kombinasi warna putih dan perak yang digunakan pada pewarnaan busana 

Limbuk membuat pewarnaan busana terkesan kusam dan kurang menyala. 

2. Irah-irahan Wayang. 

 Nilai estetis yang kedua yakni pada irah-irahan tiap tokoh wayang. Tokoh 

Dewa kebanyakan menggunakan udheng, khetu, atau serban. Pada dewa Surya, 

menggunakan serban dengan warna sorot merah dan sorot hijau (lihat gambar: ). 

Pada irah-irahan Sang Hyang Yamadipati di desa Tunahan, menggunakan Khetu 

atau topong berwarna merah menyala (gambar. 4.25). Hal ini berbeda dengan 

wayang Yamadipati umumnya yang menggunakan serban. Jamang diwarna sorot 

hijau, nyamat diwarna biru dan prada. garuda berwarna biru dengan utah-utahan 

berwarna prada. Sumping diwarna merah dan hijau dan prada berada di luar. 

Kombinasi yang serasi terlihat pada kombinasi antara warna merah pada topong 

dengan sorot hijau pada jamang. Warna merah mampu memberi penekanan yang 

seimbang dan padu. . 

 
 
 

Gambar. 4.24 
Sunggingan pada Irah-irahan Yamadipati. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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 Irah-irahan pada Batara Brahma berupa topong atau khetu yang juga 

berwarna merah (gambar. 4.13). Yang mempedakan dengan khetu Yamadipati 

yakni pada pewarnaan turidha dan jamang yang menggunakan sorot hijau dan 

merah, pada Yamadipati jamang hanya diwarna sorot hijau saja. nyamat diwarna 

biru dan prada. garuda berwarna biru dengan utah-utahan berwarna prada. 

Sumping diwarna merah dan hijau dan prada berada di luar. Kombinasi yang 

menarik terdapat pada penggunaan warna biru yang dikombinasikan dengan 

warna merah dan biru serta prada. 

 

 
 
 

Gambar. 4.25 
Sunggingan pada Irah-irahan Brahma. 

Gambar diolah oleh penulis. 
 

Tokoh yang kedua yakni golongan Raja. Irah-irahan tokoh raja, 

kebanyakan berupa mahkota, ada pula yang tidak bermahkota misalnya 

Puntadewa. Seperti halnya yang dimiliki tiap tokoh Raja, Kresna juga memakai 
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mahkota. Pewarnaan pada mahkota Kresna (lihat gambar. 4.14) menggunakan 

banyak kombinasi warna, yakni pada turidha, menggunakan warna hijau dan 

merah. Pada Jamang menggunakan warna hijau dengan cawi, yakni ornamen 

berupa garis-garis kecil berwarna hijau tua yang memenuhi bidang jamang. 

Jamang sulaman dan karawistha menggunakan prada. Nyamat menggunakan 

warna merah, sorot hijau, dan warna monokromatik biru. Anton-anton 

menggunakan warna sorot biru dengan sedikit kombinasi prada. Utah-utahan 

menggunakan warna kuning emas atau prada, bledegan dan kentawala 

menggunakan warna sorot biru. Sumping dan ron menggunakan warna sorot hijau 

dan merah. Jungkat penatas diwarna prada. Pewarnaan pada suweng Kresna 

menggunakan kombinasi warna analogus sorot merah, yakni kuning, jingga, dan 

merah serta dikombinasikan dengan sorot hijau dan putih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.26 
Sunggingan pada Mahkota Kresna. 
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Gambar diolah oleh Penulis. 
Tokoh Raja yang kedua yakni Baladewa. Pewarnaan pada mahkota 

Baladewa (lihat gambar. 4.28) menggunakan banyak kombinasi warna, yakni 

pada turidha meng-gunakan warna hijau dan merah. Pada Jamang menggunakan 

warna hijau dan merah dengan cawi, yakni ornamen berupa garis-garis kecil 

berwarna hijau tua yang memenuhi bidang jamang. Jamang sulaman dan 

karawistha menggunakan prada yang dikombinasikan dengan biru. Nyamat 

menggunakan warna monokromatik biru. Anton-anton menggunakan warna sorot 

biru dengan sedikit kombinasi prada. Utah-utahan menggunakan warna kuning 

emas atau prada, bledegan dan kentawala menggunakan warna sorot biru. 

Sumping dan ron menggunakan warna sorot hijau dan merah. Jungkat penatas 

diwarna prada dengan kombinasi warna biru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.27 
Sunggingan pada Mahkota Baladewa. 

Gambar diolah oleh Penulis. 
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Keseluruhan kombinasi warna-warna yang digunakan tersusun rapi dan 

serasi dalam satu kesatuan yang padu. Keindahan sunggingan pada irah-irahan 

raja, khususnya pada tokoh Kresna dan Baladewa terletak pada penggunaan 

kombinasi warna yang lengkap karena hampir semua warna digunakan dalam 

pewarnaan ini. Keseluruhan warna dikombinasikan dengan serasi dan seimbang. 

Tampak warna merah memberi penekanan yang seimbang pada keseluruhan 

bentuk dan warnanya. 

Golongan yang ketiga yakni golongan Raksasa. Irah-irahan pada tokoh 

Raksasa kebanyakan menggunakan topong atau mahkota. Pada irah-irahan 

Rahwana, secara keseluruhan didominasi dengan warna merah dan prada. Nyamat 

berwarna biru dan putih. Topong berwarna merah menyala. Jamang berwarna 

hijau dan merah. Kenthawala menggunakan warna merah putih. Turidha berwarna 

merah dan hijau. Garuda menggunakan warna biru yang dikombinasikan dengan 

warna merah dan putih. Irah-irahan Rahwana menggunakan kombinasi warna 

yang lengkap dan berseling warna prada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.28 
Sunggingan pada Mahkota Rahwana. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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 Kombinasi warna antara warna merah yang dipadukan dengan warna 

kuning, sorot hijau, biru, dan putih memberi kombinasi pewarnaan yang padu dan 

terkesan serasi. Kehadiran cawi dan drenjeman sebagai isen-isen pada 

keseluruhan bagian, membuat warna terkesan lebih redup, dan rumit. Hal ini 

justru menambah keindahan dari keseluruhan bentuk dan warnanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.29 
Sunggingan pada Mahkota Rahwana. 

Gambar diolah oleh penulis. 
 
 Irah-irahan pada Raksasa didominasi oleh warna sorot hijau yang 

dikombinasikan dengan sedikit warna merah dan biru (gambar. 4.30). Pewarnaan 

pada irah-irahan Raksasa terlihat sederhana, dan hanya menggunakan sedikit 

kombinasi warna. Irah-irahan Raksasa hanya terdiri dari Jamang, Turidha, Ron, 
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Sumping dan garudha mungkur. Pewarnaannya pun hanya didominasi oleh warna 

hijau muda. Meskipun menggunakan warna yang sedikit, warna pada irah-irahan 

raksasa tetap saja memiliki nilai estetis tersendiri. keindahan irah-irahan pada 

raksasa terdapat pada penggunaan warna hijau yang mencolok dan kombinasi 

merah dan kombinasi warna monokromatik biru yang menghasilkan susunan 

warna yang padu dan serasi. 

Tokoh selanjutnya yakni golongan satria. Pada irah-irahan golongan 

ksatria, kebanyakan hanya berupa gelung dengan sumping atau tanpa sumping. 

Terkadang juga ada tokoh satria yang menggunakan gelung dengan jamang dan 

sumping seperti pada Gatotkaca. Pada tokoh Arjuna, hanya menggunakan gelung 

dengan Sumping didasari dengan prada, Gubahannya menggunakan warna-warna 

merah, hijau, putih, biru, kuning, dan jingga (gambar. 4.31). Keseluruhan irah-

irahan Arjuna  didominasi dengan warna hitam yang terdapat pada pewarnaan 

gelung.  

 Pewarnaan pada irah-irahan Gatotkaca (gambar. 4.32), secara keseluruhan 

didominasi warna hijau dan merah. Pada jamang ataupun turidha dan sumping  

menggunakan kombinasi antara warna hijau dengan warna merah. Kenthawala 

berwarna biru dengan kombinasi prada. Utah-utahan diwarna prada. Garuda 

diwarna kuning, merah, dan biru. Irah-irahan Gatotkaca menggunakan warna 

yang lebih banyak dibanding dengan Bima. Keseluruhan irah-irahan Gatotkaca 

terkesan serasi dan menggunakan kombinasi warna yang lengkap. Warna-warna 

mencolok yang dikombinasikan dengan warna hitam memberi kesan redup dan 
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mampu mengendalikan warna-warna yang mencolok tadi, sehingga masih tetap 

enak dilihat dan terkesan serasi dan padu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.30 
Sunggingan pada Irah-irahan Arjuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.31 
Sunggingan pada Irah-irahan Bima. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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Terakhir yakni Golongan Panakawan. Karena tugasnya sebagai abdi atau 

pamomong, baik busana atau irah-irahan panakawan lebih sederhana. Biasanya 

hanya berupa kuncung seperti pada Semar, gelung, atau hanya menggambarkan 

bentuk rambut saja. Untuk Panakawan wanita seperti Limbuk dan Cangik 

digambarkan sangat sederhana yakni hanya berupa gelung/ sanggul dan cunduk 

saja. Warnanya pun hanya satu warna yakni hitam. Pada Limbuk ditambah cunduk 

berwarna prada atau kuning emas. Pada Cangik (lihat gambar. 4.33), selain gelung  

terdapat untaian bunga yang menjuntai kebawah berwarna hijau dan merah 

dengan sedikit prada yang berada dibagian bawah gelung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.32 
Irah-irahan pada Cangik. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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Gambar. 4.33 
Irah-irahan pada Limbuk. 

Gambar diolah oleh penulis. 
 

3. Busana dan Atribut Wayang. 

 Tokoh wayang dapat dikenali dari busana dan atributnya. Tokoh-tokoh 

wayang digambarkan menggunakan busana bermacam-macam. Pada dewa 

memakai baju panjang berlengan panjang semacam jubah. Dibagian bahu 

tergantung selendang. Ada beberapa dewa yang tidak digambarkan berjubah 

panjang misalnya Batara Guru yang justru digambarkan tanpa busana dan hanya 

mengenakan seluar atau dodot dengan tubuh diprada. Atribut dewa biasanya 

sepatu dan keris tanpa gelang atau kelat bahu. Pada busana Sang Hyang 

Yamadipati penggunaan warna prada pada tubuh wayang, menampilkan gemerlap 

yang indah dan terkesan mewah(lihat gambar. 4.15). Warna-warna dengan 

intensitas redup, terdapat pada pewarnaan dodot yang dikenakan. Kombinasi 

warna-warna mencolok yang padukan dengan warna redup justru menambah 
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keindahan pewarnaannya. Perpaduan warna biru pada selendang dengan warna 

merah mencolok pada jubah, justru warna merah mampu memberi penekanan 

warna yang seimbang dan serasi. Keindahan pewarnaan tokoh Yamadipati ini juga 

terdapat pada pewarnaan kain/ dodot yang dikenakan  yakni berseling warna putih 

dan merah serta ,yang tampak memberi penekanan yang seimbang pada 

keseluruhan warna dan bentuknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.34 
Sunggingan pada Busana Yamadipati. 

Gambar diolah oleh penulis. 
 

Pewarnaan pada kain terdiri dari 2 warna yakni berseling merah dan putih. 

Tepi kain menggunakan kombinasi antara warna hijau dan merah yang senada 

dengan sembuliyan pada selendang, sehingga terdapat beberapa lapis warna/ 

value. Pewarnaan selendang menggunakan warna merah muda, merah, hijau dan 

sedikit aksen biru (gambar. 4.34). Warna putih terdapat pada kerah baju dan pada 

tepi baju bagian bawah. 
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Gambar. 4.35 
Sunggingan pada Selendang Yamadipati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.36 
Sunggingan pada Keris Yamadipati. 

Gambar diolah oleh penulis. 

 Warna merah terdapat pada pewarnaan muka, topong atau kethu, dan  

jubah wayang. (lihat gambar:15), sedangkan pada pewarnaan jubah atau baju dan 

topong serta mulut wayang menggunakan warna merah mencolok. Badan wayang 
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diwarna prada. Warna hitam terdapat pada pewarnaan jenggot, ulat-ulat muka, dan 

rambut, serta serta sepatu. Kethu menggunakan warna-warna mencolok seperti 

biru, merah, kuning emas, dan hijau.  

 Kelat bahu, gelang, kroncong, dan sembuliyan pada tepi kain, 

menggunakan warna kombinasi antara putih, merah, dan hijau (gb.4.38 dan 

gb.4.39). Uncal wastra menggunakan kombinasi monokromatik biru. Selendang 

berwarna merah muda dengan sembuliyan menggunakan kombinasi warna warna 

hijau dan merah. Keris menggunakan warna merah dan jingga. Kampuh atau 

dododt pada busana Brahma, menggunakan warna selang-seling antara warna 

merah dan warna putih (lihat gambar. 4.16). 

 Penggunaan warna prada pada tubuh wayang, menampilkan gemerlap 

yang indah dan terkesan mewah. Perpaduan warna hijau dan merah pada 

selendang dengan warna merah mencolok pada jubah, justru warna hijau mampu 

memberi penekanan warna yang seimbang dan serasi. Keindahan pewarnaan 

tokoh Brahma ini juga terdapat pada pewarnaan kain/ dodot yang dikenakan  

yakni berseling warna merah dan putih yang tampak menjadi penyeimbang dari 

warna-warna lainnya.  
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                 Gambar. 4.37                                                    Gambar. 4.38 
Sunggingan pada Kelat Bahu.                         Sunggingan pada Selendang Brama. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Gambar. 4.39 
                              Sunggingan pada Keris Brahma. 
                                Gambar diolah oleh penulis. 
 



 

 

113

Tokoh selanjutnya yakni golongan Raja. Pada busana dan atribut wayang 

golongan dewa ini, memang lebih lengkap dan bermacam-macam. Khusus pada 

busana dan atribut Kresna, Sumping didasari dengan prada, Gubahannya 

menggunakan warna-warna merah, hijau, putih, biru, kuning, dan biru. Seluruh 

badan wayang diprada. Prada berada pada bagian luar. Pada pewarnaan gelang 

dan kelat bahu, menggunakan warna-warna analogus yakni, kuning, jingga, dan 

merah. Pada pewarnaan busana Kresna, menggunakan dodot yang didominasi 

warna prada.  

Busana Kresna didominasi dengan warna prada yang dikombinasikan 

dengan warna merah dan biru. Hanya sedikit penggunaan warna hijau pada kelat 

bahu dan gelang. Badan wayang diwarna prada. Secara keseluruhan sunggingan 

wayang Kresna, warna prada (emas) lebih diutamakan dan mendominasi 

keseluruhan tampilan warna. Pewarnaan prada dengan perpaduan warna-warna 

tersebut di atas imenampilkan gemerlap yang indah dan memberi kesan mewah 

dan gagah. Prada (emas) merupakan cat yang dapat memantulkan sinar, dan dapat 

tampak jelas di kejauhan sehingga menambah keindahannya dan wayang terlihat 

lebih berharga.  

Warna-warna yang digunakan pada bagian busana, misalnya pada bagian 

busana Kresna yang menggunakan perpaduan warna-warna yang tidak 

bertumbukan dengan didominasi biru, hijau, dan merah, tampak jelas 

penggunaannya untuk tujuan estetis. Warna merah memberikan tekanan dan 

keseimbangan dalam keseluruhan warnanya.  
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Kehadiran putih tidak hanya sebagai warna dasaran saja, tetapi  sekaligus 

sebagai pengendali warna-warna lain serta menciptakan gradasi warna yang 

ritmis. Kombinasi antara warna-warna tersebut dengan prada inilah yang 

membuat keseluruhan tampilan warna wayang terlihat indah dan serasi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar. 4.40 
Sunggingan pada Busana Kresna. 

Gambar diolah oleh penulis. 



 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar. 4.41                                                       Gambar. 4.42 
  Sunggingan pada Kelat Bahu Kresna.                Sunggingan pada Gelang Kresna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.43 
Sunggingan pada Praba Kresna. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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Tokoh Raja yang kedua yakni Baladewa.  Khusus pada busana dan 

atribut Baladewa, Sumping didasari dengan prada, Isen-isen menggunakan warna-

warna merah, hijau, putih, biru, kuning, dan biru. Seluruh badan wayang diprada. 

Prada berada pada bagian luar. Pada pewarnaan gelang dan kelat bahu, 

menggunakan warna-warna analogus yakni, kuning, jingga, dan merah dengan 

sedikit kombinasi warna putih.. Praba diwarna prada dengan lung-lungan diwarna 

biru dan isen-isen berwarna hijau dan merah. Tali praba berwana merah polos. 

Pada pewarnaan busana Baladewa, seluar diwarna kethel atau merah tua dengan 

motif cinde, biru dan jingga. 

Busana Baladewa menggunakan sedikit warna prada. Banyak 

menggunakan kombinasi warna-warna mencolok seperti warna merah,jingga, 

hijau,dan biru. Sembuliyan kebanyakan diwarna hijau yakni pada mangaran, 

uncal wastra,  dan tepi kain. Untuk uncal wastra menggunakan kombinasi warna 

hijau dan merah. Dodot Baladewa bermotif parang rusak dengan warna merah 

dan putih. Penggunaan warna hijau pada kelat bahu dan gelang. Badan wayang 

diwarna prada. Secara keseluruhan sunggingan wayang Baladewa, warna prada 

(emas) lebih diutamakan dan mendominasi keseluruhan tampilan warna. 

Pewarnaan prada dengan perpaduan warna-warna tersebut di atas menampilkan 

gemerlap yang indah dan memberi kesan mewah dan gagah.  

Warna-warna yang digunakan pada bagian busana, misalnya pada bagian 

busana Baladewa yang menggunakan perpaduan warna-warna yang tidak 

bertumbukan dengan didominasi biru, hijau, dan merah, tampak jelas 

penggunaannya untuk tujuan estetis. Warna merah memberikan tekanan dan 
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keseimbangan dalam keseluruhan warnanya. Kehadiran putih tidak hanya sebagai 

warna dasaran saja, tetapi  sekaligus sebagai pengendali warna-warna lain serta 

menciptakan gradasi warna yang ritmis. Kombinasi antara warna-warna tersebut 

dengan prada inilah yang membuat keseluruhan tampilan warna wayang terlihat  

serasi dan dalam satu kesatuan yang padu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.44 
      Sunggingan pada Busana baladewa. 

                                                  Gambar diolah oleh penulis. 
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Gambar. 4.45 
Sunggingan pada Gelang dan Kelat Bahu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar. 4.46 
Sunggingan pada Praba Baladewa. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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Tokoh selanjutnya yakni golongan Raksasa. Busana pada tokoh Raksasa 

juga kebanyakan lebih lengkap dan bermacam-macam. Pada Rahwana, warna-

warna yang digunakan pada bagian busana, menggunakan perpaduan warna-

warna yang tidak bertumbukan dengan didominasi hijau dan merah, tampak jelas 

penggunaannya untuk tujuan estetis (lihat gambar. 4.22). Warna merah 

memberikan tekanan dan keseimbangan dalam keseluruhan warnanya. Kehadiran 

putih tidak hanya sebagai warna dasaran saja, tetapi  sekaligus sebagai pengendali 

warna-warna lain serta menciptakan gradasi warna yang ritmis. Kombinasi antara 

warna-warna tersebut dengan prada inilah yang membuat keseluruhan tampilan 

warna wayang terlihat indah dan serasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.47 
Sunggingan pada Busana Raksasa. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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Busana Rahwana didominasi dengan warna prada yang dikombinasikan 

dengan warna merah dan hijau, hanya sedikit penggunaan warna biru pada kelat 

bahu dan gelang. Badan wayang diwarna prada. Secara keseluruhan sunggingan 

wayang Rahwana diwarna prada (emas) mendominasi keseluruhan tampilan 

warna. Dodot Rahwana bermotif parang rusak dengan warna coklat dan kuning. 

Kehadiran prada yang dikombinasikan dengan warna-warna mencolok pada 

wayang ini menampilkan gemerlap yang indah dan memberi kesan mewah dan 

gagah. Pada tubuh wayang sangat diutamakan sehingga diwarna prada. Prada 

(emas) merupakan cat yang dapat memantulkan sinar, dan dapat tampak jelas di 

kejauhan sehingga menambah keindahannya dan wayang terlihat lebih berharga. 

Praba secara keseluruhan didasari prada, dengan isen-isen merah dan hijau. Lung-

lungan diwarna biru dan putih. Hal ini menambah keserasian dari keseluruhan 

tampilan warna dan bentuknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.48 
Sunggingan pada Kelat Bahu dan Gelang Rahwana. 

 
Gambar diolah oleh penulis. 
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Gambar. 4.49 
Sunggingan pada Busana Rahwana. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.50 
Sunggingan pada Praba dan Tali Praba. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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Selanjutnya golongan Satria. Para Satria mengenakan kain yang disebut 

dodot, bagian dadanya digambarkan terbuka. Bentuk busana dodot beragam, ada 

yang membulat kebelakang dan ada pula yang bergelambir menganjur kebawah. 

Dodotan dengan satu kunca adalah pakaian Anoman dan Bima. Bedanya adalah 

Anoman memakai badhong dan uncal sedangkan Bima tidak. Ada pula satria 

yang memakai dodot kunca dan mengenakan seluar bermotif cinde yakni pada 

Gatotkaca, Antareja, Rama, dan Gunawan Wibisana.  

Khusus pada busana dan atribut Arjuna, Sumping didasari dengan prada, 

Gubahannya menggunakan warna-warna merah, hijau, putih, biru, kuning, dan 

jingga. Seluruh badan wayang diprada. Sunggingan pada sembuliyan yang 

terdapat pada mangaran menggunakan beberapa tingkatan nada warna merah 

dengan dasaran putih dan dipadukan dengan sorotan warna hijau yang 

dikombinasikan dengan warna biru. Prada berada pada bagian luar.  

Mangaran berwarna merah dan hijau, yang dikombinasikan dengan 

warna biru. Busana Arjuna didominasi dengan warna ungu. Dodot Arjuna 

berwarna merah-ungu dengan aksen sorot jingga, dengan garis biru (lihat gambar. 

4.19). Badan wayang diwarna prada. Secara keseluruhan sunggingan wayang 

Arjuna, warna prada (emas) lebih diutamakan dan mendominasi keseluruhan 

tampilan warna. Kehadiran prada pada wayang ini menampilkan gemerlap yang 

indah dan memberi kesan mewah dan gagah.  
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                                               Gambar. 4.51 
                               Sunggingan pada Busana Arjuna. 
                                  Gambar diolah oleh penulis. 

 
Warna-warna yang digunakan pada bagian busana, misalnya pada 

sembuliyan  yang menggunakan perpaduan warna-warna yang tidak bertumbukan 

dengan didominasi hijau dan merah, tampak jelas penggunaannya untuk tujuan 

estetis. Warna merah memberikan tekanan dan keseimbangan dalam keseluruhan 

warnanya. Kehadiran putih tidak hanya sebagai warna dasaran saja, tetapi  

sekaligus sebagai pengendali warna-warna lain serta menciptakan gradasi warna 
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yang ritmis. Kombinasi antara warna-warna tersebut dengan prada inilah yang 

membuat keseluruhan tampilan warna wayang terlihat indah dan serasi. 

 Tokoh satria yang kedua yakni Gatotkaca. Warna-warna yang digunakan 

pada bagian busana, misalnya pada  seluar,  menggunakan perpaduan warna-

warna yang tidak bertumbukan dengan didominasi hijau dan merah, tampak jelas 

penggunaannya untuk tujuan estetis (lihat gambar. 4.20). Warna merah 

memberikan tekanan dan keseimbangan dalam keseluruhan warnanya. Kehadiran 

putih tidak hanya sebagai warna dasaran saja, tetapi  sekaligus sebagai pengendali 

warna-warna lain serta menciptakan gradasi warna yang ritmis. Kombinasi antara 

warna-warna tersebut dengan prada inilah yang membuat keseluruhan tampilan 

warna wayang terlihat indah dan serasi. 

Busana Gatokaca didominasi dengan warna merah dan hijau, hanya sedikit 

penggunaan warna biru pada kelat bahu dan gelang. Badan wayang diwarna 

prada. Secara keseluruhan sunggingan wayang Gatotkaca diwarna prada (emas) 

lebih diutamakan dan mendominasi keseluruhan tampilan warna. Dodot Gatot 

bermotif parang rusak dengan warna coklat dan kuning. Kehadiran prada yang 

dikombinasikan dengan warna-warna mencolok pada wayang ini menampilkan 

gemerlap yang indah dan memberi kesan mewah dan gagah. Pada Gatotkaca ini, 

tubuh wayang sangat diutamakan sehingga diwarna prada. Prada (emas) 

merupakan cat yang dapat memantulkan sinar, dan dapat tampak jelas di kejauhan 

sehingga menambah keindahannya dan wayang terlihat lebih berharga. Praba 

secara keseluruhan didasari prada, dengan isen-isen merah dan hijau. Lung-lungan 

diwarna biru dan putih. 



 

 

125

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.52 
Sunggingan pada Praba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Gambar.  4.53                                                Gambar. 4.54 
           Sunggingan pada Kelat Bahu.                              Sunggingan pada Gelang. 
 
                                          Gambar diolah oleh penulis. 
 Kajian estetis pada busana dan atribut selanjutnya yakni pada wayang 

golongan Panakawan. Atribut dan Busananya lebih sederhana dibandingkan 
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dengan tokoh yang lainnya. Pada Busana Cangik, hanya menggunakan tiga warna 

sunggingan yakni sorot merah, jingga, dan biru (lihat gambar: 4.21). Dodot atau 

kain bermotif kawung (lihat gambar. 4.55), dengan warna putih dan coklat, 

dengan sedikit kombinasi prada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.55 
Sunggingan pada Kain Cangik. 

                                    Gambar diolah oleh penulis. 
 
Busana wayang menggunakan kampuh poleng motif kawung (lihat 

gambar. 4.59), dengan didominasi warna putih dan warna perak/abu-abu dengan 

sedikit kombinasi prada. Pada kemben menggunakan gradasi warna putih, merah 

muda, dan merah (gambar. 4.60). Sembuliyan menggunakan gradasi warna hijau 

dan gradasi warna merah. Tepi kain juga menggunakan kombinasi warna analogus 

sorot hijau. Kombinasi analogus juaga terdapat pada pewarnaan anting Limbuk, 

yakni Kuning, jingga, dan merah, serta sedikit kombinasi prada.  
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 Keseluruhan pewarnaan tokoh Limbuk ini, terkesan sederhana. Hal ini 

terjadi karena aksesoris dan atribut yang digunakan Limbuk hanya sedikit, 

sehingga pewarnaannya pun kurang beragam. Meskipun demikian, pewarnaan 

pada Limbuk tetap memiliki nilai estetis tersendiri. Kehadiran warna-warna 

mencolok seperti sorot merah dan sorot hijau yang dikombinasikan dengan prada, 

membuat keseluruhan tampilan warna terlihat bercahaya dan terkesan lebih hidup. 

Namun, penulis menginterpretasikan bahwa kombinasi warna putih dan perak 

yang digunakan pada pewarnaan busana Limbuk membuat pewarnaan busana 

terkesan kusam dan kurang menyala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.56 
Sunggingan pada Kemben Limbuk. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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Gambar. 4.57 
     Sunggingan pada Kain Limbuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4.58 
Sunggingan pada Busana Limbuk. 

Gambar diolah oleh penulis. 
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Berdasarkan analisis nilai estetis warna pada tokoh-tokoh wayang di atas, 

dapat penulis simpulkan bahwa, keindahan pewarnaan atau nilai estetis warna 

wayang kulit yang dikerjakan oleh perajin wayang desa Tunahan terletak pada 

penggunaan warna yang lengkap dan berpadu warna emas pada sunggingannya, 

serta didukung oleh teknik pewarnaan yang canggih. Warna emas tidak hanya ada 

pada perhiasan wayang, melainkan juga terdapat pada  tubuh wayang. Hal ini 

memberi kesan indah dan mewah. Warna emas pada tubuh wayang dan perhiasan 

serta warna-warna tertentu pada bagian muka wayang, terlihat sangat menonjol. 

Ada beberapa tokoh yang menggunakan warna yang bertumbukan seperti warna 

merah yang didampingkan dengan warna jingga atau warna hijau yang 

didampingkan dengan biru, misalnya pada pewarnaan tokoh raksasa atau 

panakawan. Hal ini membuat pewarnaan tokoh kurang serasi dan mengurangi 

nilai estetis warna wayang. Meskipun demikian, keseluruhan warna 

menunjukkkan ekspresi dan karakter tiap tokohnya. Warna yang digunakan dalam 

pembuatan wayang kulit merupakan perpaduan yang lengkap, karena hampir 

semua warna digunakan. Warna utama yakni merah, kuning, hitam dan biru, 

mampu menghasilkan kombinasi warna yang sangat beragam dan menghasilkan 

pewarnaan wayang yang sangat mengagumkan. 

D. Makna Simbolis Warna Wayang Kulit Purwa di desa Tunahan.  

Menurut Bapak Hadi, sebagai dalang wayang kulit, beliau mengerti betul 

bahwa kebudayaan Jawa itu penuh dengan simbol-simbol atau lambang-lambang 

dan sebagai ciri–ciri yang menonjol. Semua ide dapat menjadi teka-teki, karena 

simbol mempunyai arti penting dan mendalam. Mengungkap sesuatu di balik 
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simbol artinya mencari makna yang menjadi milik orang Jawa.  Seperti pada 

Wayang, bukan sekedar bentuk indah dan menyenangkan yang dapat di nikmati, 

tetapi mempunyai maksud-maksud yang lebih baik dari sekedar penampilan 

bentuk yang menyenangkan itu. Bila diamati wayang dapat memberikan 

gambaran tentang hidup dan kehidupan manusia. Wayang kulit purwa adalah 

karya seni rupa yang sangat sarat makna dan perlambang.    

Penulis menginterpretasikan bahwa nilai multi guna inilah yang 

dimanfaatkan oleh para ahli untuk menyampaikan pesan melalui wujud tokoh-

tokoh tertentu dalam wayang kulit. Seperti diketahui pada tokoh-tokoh wayang 

kulit purwa merupakan simbol dari perwatakan baik atau buruk yang terbeber 

dalam pergelarannya. Berbicara mengenai lambang dalam wayang kulit purwa, 

dalam bagian ini   lebih khusus membahas mengenai makna simbolis yang 

terdapat pada warna tokoh-tokoh wayang kulit purwa yang ada di lokasi 

penelitian. 

 Bagian ini, mengupas tentang segala hal yang menyangkut makna 

simbolis warna  pada tokoh wayang, karena tokoh wayang lebih dari 167 

jumlahnya, maka dalam penelitian ini hanya akan dibahas tokoh wayang yang 

memiliki makna khusus pada pewarnaannya. Secara umum, kebanyakan hanya 

warna muka wayang saja yang memiliki makna simbolis. Terkadang warna-warna 

yang digunakan memiliki lambang tertentu sesuai dengan karakter tokohnya, tidak 

selalu warna muka tersebut melambangkan hal yang sama. Misalnya pada 

pewarnaan muka batara Brahma dengan Duryudana, sama-sama bermuka merah. 

Namun, bermakna berbeda. Pada Duryudana warna muka merah melambangkan 
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sifat yang angkara murka, gampang marah, dan bengis. Pada Batara Brahma 

penggunaan warna merah pada muka dan busananya lebih bertujuan sebagai 

simbol api, sesuai tugasnya sebagai dewa api dan tentu saja dewa Brahma tidak 

memiliki sifat angkara murka seperti Duryudana. Begitupun warna merah pada 

Baladewa, lebih melambangkan sifat keberanian dan pantang menyerah, karena 

Baladewa bukanlah tokoh bengis dan angkara murka. 

 

Gambar. 4.59 
Warna-warna muka wayang karya perajin wayang desa Tunahan. 

Gambar diolah oleh penulis. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan penulis, dapat penulis 

simpulkan bahwa  hanya ada beberapa tokoh yang memiliki makna simbolis 
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selain pada warna mukanya. Seperti Bima, Anoman, dan Batara Bayu yang 

memiliki kesamaan dalam busananya, yakni menggunakan kain bang bintulu. 

Tokoh-tokoh lain hanya memiliki makna simbolis yang terdapat pada pewarnaan 

muka atau badan wayang saja, selebihnya warna wayang pada tiap tokoh wayang 

kulit yang ada di desa Tunahan, lebih bersifat estetis daripada simbolis. 

Pada bagian ini, secara khusus  akan dibahas mengenai makna simbolis 

warna wayang kulit purwa pada tokoh-tokoh wayang Kulit purwa berdasarkan 

golongan wayang yakni tokoh dewa, tokoh satria, tokoh raksasa, dan tokoh 

panakawan. Untuk mempermudah dalam menganalisis, nilai simbolis warna 

diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni pada muka dan badan wayang.  

1. Warna muka wayang. 

Pada bagian muka wayang, perajin di desa Tunahan, memiliki pemaknaan 

yang agak berbeda dalam menggambarkan muka tokoh wayang. Dikemukakan 

pula oleh Ki Hadi, secara umum pewarnaan muka hitam pada wayang buatannya 

kebanyakan melambangkan kesaktian dan kedewasaan. Pada Golongan Dewa, 

tokoh yang memiliki warna muka hitam yakni, Batara Bayu yang bertugas sebagai 

dewa yang menguasai angin. Pada golongan  Raja yakni Kresna (lihat gambar. 

4.17). Pada golongan satria sebenarnya banyak yang berwajah hitam. Misalnya, 

warna hitam pada pewarnaan muka Gatotkaca, melambangkan sifat kedewasaan 

dan kesaktian.Warna muka hitam pada tokoh Arjuna ini melambangkan kesaktian 

dan kedewasaan, serta keteguhan hati. Sesuai dengan watak dan karakter Arjuna 

yang dikenal sakti, teguh pendirian, dan pantang menyerah. Pada golongan  
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Raksasa dan panakawan, kebanyakan tidak berwarna hitam melainkan merah dan 

putih.  

Muka putih melambangkan kesucian, kebagusan dan kehalusan budi. Pada 

warna wajah putih, golongan yang memiliki tokoh dengan wajah putih hanya 

golongan dewa dan panakawan. Pada Dewa yang memiliki wajah putih misalnya 

Kamajaya, Batari Ratih, dan dewa Surya. Pada Panakawan, hampir semua 

memiliki warna muka putih, yakni Limbuk, Cangik (gambar. 4.23). Pada 

Panakawan warna putih lebih bermakna kesucian dan kehalusan budi dibanding 

kebagusan. Adapula golongan kera yang berwajah putih, yakni Anoman. 

 

 

 

              (a)                                                (b)                               (c) 

 

 

                              (d)                                                 (e)                                       

                                                     Gambar. 4.60 
Tokoh-tokoh dengan warna muka putih. 

                           (a) Limbuk, (b)  Anoman (c) Cangik  (d) Batari Ratih (e) bagong. 
           Gambar diolah oleh penulis. 
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Muka kuning melambangkan kebagusan dan kewibawaan, Pada bagian 

warna muka kuning, hanya golongan dewa dan satria yang memiliki tokoh dengan 

warna muka ini, misalnya pada golongan Dewa yakni Batara Guru (gambar. 4.61). 

Pada golongan satria misalnya puntadewa, Arjuna (waktu muda). Hijau 

melambangkan kejujuran dan kepolosan, khusus untuk warna hijau, pada perajin 

desa Tunahan hanya terdapat pada golongan kera yakni Anila (gambar.4.62). Biru 

melambangkan kelicikan dan sifat pengecut, warna ini juga hanya terdapat pada 

tokoh-tokoh simpingan kiri misalnya Citraksi atau Cakil. 

 

 

 

 

 

 

             Gambar. 4.61.                                            Gambar. 4.64 
 Warna muka Batara Guru.                               Warna muka Anila. 
 
                                     Gambar diolah oleh penulis. 
 
Warna merah yang terdapat pada pewarnaan muka pada tokoh Sang 

Hyang Yamadipati (gb.4.15), lebih melambangkan sifat bengis. Hal ini sesuai 

dengan karakter tokoh Yamadipati, yakni sebagai dewa pencabut nyawa, yang 

oleh kebanyakan manusia dianggap memiliki sifat bengis dan mengerikan karena  

sebagai dewa pencabut nyawa, pada warna muka Batara Brahma (gambar: 4.16) 

lebih sebagai simbol api, sesuai tugasnya sebagai dewa Api.  
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(a)                                           (b)                                             (c) 

 

 

 

 

          (d)                                          (e)                                               (f) 

Gambar. 4.63 
Tokoh-tokoh dengan warna muka merah. 

     (a) Wiyasa Sepuh, (b) Sengkuni, (c) Anggodo, (d) Yamadipati, (e) Rahwana, 
(f) Durna 

Gambar diolah oleh penulis.    
                           

Pada golongan Raja, warna muka merah pada pewarnaan muka Baladewa 

(lihat gambar. 4.18), merupakan simbol Keberanian dan dan ketegasan sikap 

dalam menangani sesuatu hal. Meskipun bermuka merah, Baladewa bukanlah 

tokoh angkara murka dan tidak berwatak bengis seperti Rahwana atau para tokoh 

Raksasa. Tokoh Satria yang berwajah merah biasanya merupakan satria yang 
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berperangai kurang baik, misalnya pada Dursasana, atau tokoh kurawa lainnya. 

Pada Golongan Raksasa, hampir semua tokohnya diwarna muka merah. Hal ini 

melambangkan sifat bengis dan getapan serta angkara murka yang dimiliki oleh 

karakter tokoh raksasa. Pada golongan panakawan, tidak ada yang memiliki warna 

wajah merah. 

Menurut Ki Hadi, makna-makna warna ini jika diaplikasikan ke tokoh-

tokoh wayang secara khusus, belum tentu pemaknaannya sama. Seperti warna 

putih, pada tokoh Batara Kamajaya, lebih bermakna kebagusan dan kehalusan 

budi. Pada tokoh Anoman, lebih melambangkan kesucian budi dan kepolosan. 

Terkadang makna simbolis warna muka ini, lebih disesuaikan dengan karakter dan 

sifat setiap tokoh wayang, sehingga warna tersebut memiliki makna berbeda-beda 

ketika sudah diaplikasikan pada setiap tokoh wayang tertentu.         

2. Warna badan wayang. 

Makna simbolis yang kedua yakni terletak pada warna badan dan busana 

wayang. Secara umum, tokoh-tokoh dewa kebanyakan hanya memiliki makna 

simbolis yang terdapat pada pewarnaan muka dan badan tiap tokohnya saja. Ada 

beberapa tokoh yang memiliki makna simbolis yang terdapat pada pewarnaan 

busananya yakni, Batara Bayu. Mengenakan kain poleng bang bintulu yakni 

bermotif kotak-kotak yang memiliki makna yang sama dengan busana Bima. 

Yakni melambangkan empat nafsu manusia yang sudah dikuasai oleh batara 

Bayu. 

Warna badan yang sering digunakan dalam tokoh wayang yang pertama, 

yakni warna badan prada atau kuning emas. Golongan dewa yang berbadan prada 
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yakni terdapat pada pewarnaan badan Batara Guru (gambar. 4.63). Pada busana 

Batara Guru, kebanyakan memakai warna kuning emas/ brons yang 

melambangkan keagungan dan keluhuran, hal ini sesuai dengan karakter Batara 

Guru yang merupakan dewa tertinggi dalam dunia pewayangan. Pada golongan 

raja, berdasarkan penjelasan  Ki Hadi, dalang sekaligus pembuat wayang di desa 

Tunahan, tokoh Raja pada wayang kulit buatan perajin desa Tunahan, kebanyakan 

menggunakan warna prada atau kuning emas pada pewarnaan badan, busana, 

atribut, dan aksesoris tokohnya. Warna prada atau kuning emas pada tokoh Raja, 

memiliki makna keagungan dan keluhuran. Meskipun secara umum, penggunaan 

warna prada ini, lebih bersifat estetis daripada simbolis. Badan tokoh wayang 

golongan Raja ini, kebanyakan diwarna prada atau hitam. Meskipun untuk 

pengecualian terdapat warna lain seperti, biru, merah, putih dan hijau. Warna 

merah, biasanya digunakan pada golongan raja yang bersifat bengis, sedangkan 

pada raja yang bersifat baik diwarna hitam, atau prada. Misalnya pada Puntadewa 

buatan perajin wayang desa Tunahan, diwarna kuning emas, hal ini 

melambangkan keluhuran, kegungan, dan kehalusan budi. Puntadewa adalah 

contoh raja yang memiliki sifat baik hati dan welas asih. Kebanyakan tokoh raja 

juga hanya memiliki makna simbolis pada pewarnaan muka saja. Pada bagian ini, 

secara khusus akan membahas makna simbolis yang terdapat pada warna badan 

dan busana yang dikenakan pada tokoh Kresna dan Baladewa. 

Kresna dengan badan kuning emas atau prada. Penulis 

menginterpretasikan bahwa, warna prada/ kuning emas yang terdapat pada tokoh 

Kresna (gb.4.17) melambangkan keagungan dan keluhuran budi. Hal ini karena 
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Kresna adalah s     osok raja yang baik hati dan bijaksana. Terbukti bahwa Kresna 

merupakan penasehat utama para tokoh pandawa. Demikian halnya dengan 

Baladewa yang juga berbadan prada, warna prada pada tubuh Baladewa memiliki 

makna Keagungan, kemewahan, dan keluhuran. Tokoh satria yang dibuat oleh 

perajin wayang desa Tunahan, juga sama seperti tokoh lainnya. Yakni memiliki 

makna simbolis yang hanya terdapat pada pewarnaan muka para tokohnya. 

Kebanyakan tokoh Satria diwarna kuning emas/ prada yang melambangkan 

ketampanan atau kehalusan budi. Khusus pada Bima, yang memiliki nilai simbolis 

tidaknya muka dan badan, melainkan juga pada busananya. 

 

 

 

 

 

 

                                                            Gambar. 4. 64 
                                 Empat macam warna kain poleng bang bintulu. 
                                                    Gambar oleh penulis. 
 

Busana yang menjadi ciri khasnya yakni kain dodot kampuh bang bintulu, 

pada wayang perajin desa Tunahan, hanya terdapat tiga warna saja yang dipakai 

pada pewarnaan kain bang bintulu Bima, yakni merah, hitam, dan putih. Yang 
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lengkap pada busana Bima Suci terdiri dari 4 warna yakni merah, kuning, hitam, 

dan putih. Bentuknya berupa kain panjang seperti bentuk sarung bermotif kotak-

kotak dengan corak poleng bang bintulu, yakni berwarna merah, hitam, kuning, 

dan putih. 

Empat macam warna itu berturut-turut menunjukkan warna nafsu-nafsu 

lauwamah, mutmainah, amarah, dan sufiah. Dari semua bentuk visual ornamen 

yang melekat pada tokoh Bima, kain kampuh ini merupakan hiasan yang utama 

daripada bentuk-bentuk hiasan yang lainnya. Walaupun hiasan ornament yang lain 

juga memiliki makna yang penting. Tiga dari empat warna tersebut yaitu hitam, 

merah, dan kuning mewarnai perangai manusia yang berakar pada masalah 

duniawi, sedangkan warna putih mencerminkan sifat kesucian dan kejujuran. 

Adapun makna dari tiap-tiap warna kain dodot kampuh bang bintulu adalah: 

Warna hitam mewarnai kegelapan, kegusaran, dan kecenderungan untuk 

melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Warna merah mewarnai tindakan yang 

didorong nafsu dan tidak bijaksana. Kuning mewarnai tindakan manusia yang 

menuju pada perusakan serta merintangi kelestarian dan keselamatan. Warna 

putih mewarnai perilaku manusia yang mengarah pada kesucian dan keselamatan 

dan kebahagiaan sejati. 

Apabila warna putih itu dapat mengimbangi ketiga warna hitam, merah, 

dan kuning sekaligus, maka catur warna itu akan lengkap menjadikan manusia 

melakukan kesatuan kehidupan manusia sejati.  Jadi keempat warna itu adalah 

gambaran nafsu-nafsu dari manusia, yang dalam kisah Bima suci ternyata Bima 

telah menguasai nafsu-nafsu itu. Keempat warna itu dilambangkan dalam 
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gambaran kain kampuh bang bintulu yang dikenakan Bima yang merupakan 

ragam hias kotak-kotak atau poleng hitam putih melambangkan dua kekuatan 

berlawanan yang ada di muka bumi, yaitu baik buruk atau niskala dan sakala. 

Dalam pandangan kebatinan kejawen, kain kampuh bang bitulu itu 

lambang berkumpulnya sedherek gangsal manunggal bayu, yakni lima saudara 

yang memiliki kekuatan sama, namun berbeda kepribadiaannya. Lima orang 

bersaudara itu melambangkan watak manusia. Empat diantaranya melambangkan 

watak yang terkenal sebagai: lauwamah (hitam) sifat angkara murka, amarah 

(merah) sifat brangasan, lekas naik darah. Supiah  (kuning) kesenangan pada 

sesuatu kebendaan yang bersifat merusak, sedangkan mutmainah (putih) adalah 

sifat murni, jujur, dan yang kelima adalah mayang yang memberi petunjuk kearah 

tujuan yang baik.                                              

Gatotkaca adalah putra werkudara. Ia juga memiliki sifat seperti ayahnya 

yang berani dan tidak pernah gentar terhadap apapun dalam membela kebenaran 

dan negaranya. Warna prada pada pewarnaan tubuhnya melambangkan keluhuran 

dan keagungan. Hal ini sesuai dengan karakter Gatotkaca yang sakti dan berbudi 

luhur. Arjuna adalah salah satu pandawa. Warna kuning prada atau emas pada 

pewarnaan badan wayang melambang keagungan dan keluhuran budi seorang 

Arjuna. Hal in sesuai  dengan karakter Arjuna yang baik hati, halus, dan disegani 

semua tokoh wayang termasuk para dewa. 

Pada Golongan raksasasa, selain memiliki warna badan merah, juga sering 

menggunakan warna badan prada. Misalnya pada pewarnaan Raksasa (lihat 

gambar:4.20) dan Rahwana (lihat gambar:4.21). Meskipun bentuk tubuhnya 
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raksasa, namun rahwana merupakan keturunan raja dan ia juga seorang raja, maka 

tidak mengherankan jika tubuhnya diwarna prada. Makna warna badan prada pada 

tokoh raksasa ini lebih melambangkan kemewahan dan keagungan. Pada 

golongan panakawan yang terdapat didesa Tunahan, hampir keseluruhan tokoh 

diwarna prada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Gambar. 4.65 
                             Wayang berbadan hitam (Narayana). 
                                Sumber : Dokumentasi pribadi. 
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    Warna badan putih dan hitam. Tokoh yang memiliki warna badan putih 

dan hitam sangat jarang. Keseluruhan golongan wayang, hampir semuanya tidak 

memiliki tokoh yang berbadan putih. Salah satu contoh tokoh wayang yang 

berbadan putih yakni Anoman (gambar. 4.68 ). Contoh wayang yang berbadan 

hitam yakni Narayana (gambar. 4.67).    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Gambar. 4.66 
                      Contoh wayang berbadan putih (Anoman). 
                               Sumber: Dokumentasi Pribadi. 
 
Warna badan merah. Tokoh yang memiliki warna badan merah juga sangat 

jarang. Hampir keseluruhan golongan wayang yakni, golongan dewa, golongan 
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raksasa, golongan raja, golongan satria, dan golongan panakawan tidak memiliki 

tokoh berwarna badan merah kecuali golongan Raksasa. Kebanyakan tokoh 

raksasa memang memilili warna badan merah. warna merah pada tokoh Raksasa 

ini, melambangkan sifat dan karakter raksasa yang bengis, angkara murka, 

getapan, dan brangasan. Misalnya Cakil, ataupun tokoh kera seperti kapi 

Jembawan dan Subali. 

 Selain warna badan, ada pula tokoh dewa yang menggunakan warna 

busana yang didominasi dengan warna merah menyala, yakni batara Brahma dan 

yamadipati. Pewarnaan Sang Hyang Yamadipati (lihat gambar. 4.15), didominasi 

dengan warna merah mencolok. Menurut Ki Hadi, salah satu informan penulis, 

tokoh Yamadipati tidak memiliki makna simbolis secara khusus pada pewarnaan 

busana. Kombinasi warna-warna yang digunakan lebih bertujuan estetis. Penulis 

menginterpretasikan, warna merah yang digunakan pada pewarnaan pakaian 

Yamadipati memiliki makna berani dan tegas. Sesuai denga karakter Yamadipati 

sebagai dewa pencabut nyawa, harus memiliki sikap tegas dan berani dalam 

menjalankan tugasnya. Pada Pewarnaan Batara Brahma (lihat gambar. 4.16), 

busana dan muka wayang diwarna merah menyala, hal ini melambangkan simbol 

api. Sesuai dengan karakter batara Brahma, yakni sebagai dewa yang menguasai 

api.                               

Berdasarkan analisis tentang makna simbolis warna wayang karya perajin 

desa Tunahan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa warna muka dan badan 

wayang bermacam-macam. Yakni merah, hitam, putih, hijau, biru, dan prada. 

Warna rias wajah serta tubuh wayang pada wayang kulit memang mempunyai arti 



 

 

144

simbolis, akan tetapi tidak ada ketentuan umum yang tetap di sini. Terkadang 

pewarnaan muka pada wayang karya perajin desa Tunahan, lebih disesuaikan 

pada karakter yang ingin digambarkan pada tiap tokoh wayangnya. Warna rias 

merah untuk wajah misalnya, sebagian besar menunjukkan sifat angkara murka, 

akan tetapi tokoh Yamadipati atau Setyaki  yang memiliki warna rias muka merah 

bukanlah tokoh angkara murka. Jadi karakter wayang tidaklah ditentukan oleh 

warna rias muka saja, tetapi juga ditentukan oleh unsur lain, seperti misalnya 

bentuk (patron) wayang itu sendiri.  

 Penulis menginterpretasikan bahwa Tokoh Kresna dan tokoh Bima, baik 

yang mempunyai warna muka hitam maupun kuning, adalah tetap Kresna dan 

Bima  dengan sifat-sifatnya yang telah banyak dikenal. Perbedaan warna muka 

seperti ini hanya untuk membedakan ruang dan waktu pemunculannya (wanda 

wayang). Misalnya pada saat sedih, marah, berperang, atau sebagainya. Pada 

Tokoh Arjuna, Arjuna dengan warna muka kuning dipentaskan untuk adegan di 

dalam kraton, sedangkan Arjuna dengan warna muka hitam menunjukkan bahwa 

dia sedang dalam perjalanan atau untuk menunjukkan ketika muda, tua, dan 

sebagainya. Demikian pula halnya dengan tokoh Gatotkaca, Kresna, Werkudara 

dan lain-lain.  
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BAB V 

 PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan 

bahwa  teknik pewarnaan didesa Tunahan menggunakan alat dan bahan yang 

sederhana dan mudah didapatkan. Nilai estetis warna tokoh wayang terdapat pada 

kombinasi dan keserasian dalam memadukan warna serta pemilihan warna yang 

tepat dan tidak bertumbukan dan disesuaikan dengan kararter masing-masing 

tokoh. Makna simbolis yang ada pada pewarnaan wayang kulit purwa terdapat 

pada pewarnaan muka dan hanya beberapa tokoh wayang yang memiliki makna 

simbolis selain pada pewarnaan muka. Warna wayang kulit purwa karya perajin 

wayang desa Tunahan, terutama dikaji dari segi teknik sunggingan, nilai estetis, 

dan nilai simbolisnya. Secara rinci simpulan dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Perajin wayang desa Tunahan membagi tahapan proses menyungging wayang 

dalam 15 tahapan yang terdiri atas: (1) mewarna dasar, (2) mengerjakan prada, (3) 

gradasi warna merah, (4) mewarna kuning, (5) gradasi warna hijau, (6) gradasi 

warna biru, (7) gradasi warna jingga, (8) gradasi ungu, (9) mewarna hitam, (10) 

mengerjakan cawi dan drenjeman, (11) menggembleng, (12) pewarnaan muka 

wayang, (13) pengerjaan perwajahan, (14) memandikan wayang, dan (15) 

membubuhkan air tinta hitam. Alat sungging wayang kulit yang digunakan oleh 

perajinan desa Tunahan dalam proses menyungging wayang ada 6 macam yakni, 

kuas dasaran, kuas sungging, palet, pena kodok, kuas edus, dan alat pemadatan 

kulit. Bahan warna yang digunakan menggunakan cat “Paragon” berupa warna 
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merah, biru, kuning, hitam, dan putih yang dapat dicampurkan menjadi warna 

baru lainnya. 

b. Nilai estetis warna wayang kulit di desa Tunahan, terdapat pada kombinasi 

warna yang digunakan. Mekipun ada beberapa pewarnaan yang bertumbukan 

yakni penyusunan warna yang salah seperti warna merah di dampingkan warna 

jingga, atau kombinasi warna merah, hijau, dan biru. Hal ini mengurangi nilai 

estetis yang ada pada pewaranaan tokoh wayang kulit. Pada pewarnaan atribut dan 

busana, lebih banyak menggunakan warna datar tanpa corak atau motif, seperti 

tanpa tlancapan, drenjem, atau cawi pada sembuliyan, jamang, dan sebagainya. 

Warna-warna badan dan muka wayang berwarna hitam, merah, putih, dan 

kebanyakan berwarna prada. Sunggingannya pun masih terlihat agak kasar dan 

kurang rapi. Warna-warna yang digunakan kebanyakan menggunakan warna 

komplementer seperti sorot hijau dan merah pada irah-irahan, sembuliyan, kelat 

bahu, gelang, kroncong,dan sebagainya. Gradasi warna biru dengan dasaran putih 

terdapat pada tepi kain, busana/dodot, jamang, dan sebagainya. Terlepas dari hal 

tersebut, wayang karya perajin wayang desa Tunahan Kabupaten Jepara, tetap 

memiliki keindahan warna tersendiri. Keindahan warna-warna ini terletak pada 

penggunaan warna yang lengkap dan kombinasi warna yang berseling emas/ 

prada, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan mengagumkan. 

c. Warna rias wajah serta tubuh wayang pada wayang kulit memang mempunyai 

arti simbolis, akan tetapi tidak ada ketentuan umum yang tetap di sini. Terkadang 

pewarnaan muka pada wayang karya perajin desa Tunahan lebih disesuaikan pada 

karakter yang ingin digambarkan pada tiap tokoh wayangnya. Warna hitam pada 
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wayang kulit purwa yang dikerjakan perajin wayang di desa Tunahan kebanyakan 

melambangkan kesaktian dan kedewasaan. Muka putih melambangkan kesucian 

dan kehalusan budi, muka kuning melambangkan kebagusan dan kewibawaan. 

Muka merah melambangkan sikap brangasan dan bengis. Pada busana Bima 

memiliki makna lain yakni,  lauwamah (hitam) sifat angkara murka, amarah 

(merah) sifat brangasan, lekas naik darah. Supiah  (kuning) kesenangan pada 

sesuatu kebendaan yang bersifat merusak, sedangkan mutmainah (putih) adalah 

sifat murni dan jujur.Jadi karakter wayang tidaklah ditentukan oleh warna rias 

muka saja, tetapi juga ditentukan oleh unsur lain, seperti misalnya bentuk (patron) 

wayang itu sendiri. 

2. Saran 

a.  Bagi peneliti lain untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengkaji 

tentang wayang kulit  yang ada di daerah-daerah lain agar mendapatkan hasil yang 

lebih beranekaragam dan berbeda, khususnya dari segi pewarnaaannya atau dari 

segi lainnya.  

b. Bagi Departemen terkait dalam seni rupa khususnya di daerah Jepara, dengan 

pemahaman tentang teknik pembuatan, nilai estetis dan simbolis 

pewarnaan/sunggingan wayang kulit purwa pada perajin wayang yang ada di 

daerahnya sendiri, memungkinkan untuk digunakan sebagai pembelajaran yang 

elementer di sekolah. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Pedoman Observasi 

A. Gambaran umum lokasi penelitian  

1. Letak Geografis dan Lokasi Penelitian 

2. Keadaan Penduduk 

3. Mata Pencarian 

4. Agama 

5. Keadaan Sosial dan Budaya 

B. Medium pewarnaan wayang kulit purwa 

1. Teknis 

a. Bahan 

b. Alat dan perlengkapan 

c. Proses pewarnaan 

1). Tahapan-tahapan pewarnaan wayang kulit purwa. 

2) Warna-warna yang digunakan. 

2. Nilai estetis 

a). Kombinasi warna yang digunakan. 

b). Segi keindahan susunan warna-warna/ teknik sorotan yang 

digunakan pada atribut dan busana tokoh wayang kulit. 

c). Penggunaan prada pada pewarnaan tokoh wayang kulit. 

2. Pedoman Wawancara 

 Adapun masalah yang ingin diperoleh dengan teknik wawancara 

ini meliputi : 
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a. segi teknis 

b. nilai estetis 

c. nilai simbolis 

a. Wawancara dengan pemilik/perajin wayang desa Tunahan kabupaten 

Jepara. 

1). Bagaimana teknik pewarnaan wayang kulit purwa, serta tahapan-tahapan 

apa saja  yang digunakan perajin dalam pewarnaan wayang kulit purwa. 

2). Menggunakan pedoman pewarnaan wayang kulit purwa, Surakarta atau 

Yogyakarta? atau menggunakan pedoman lain? 

3). Bahan dan alat apa saja yang digunakan dalam pewarnaan wayang kulit, 

serta dari mana diperoleh bahan dan alat tersebut? 

4). Adakah kaitan pewarnaan wayang yang dikerjakan perajin desa Tunahan 

Kabupaten Jepara dengan penggunaan empat warna utama dalam 

sistem warna jawa, yakni merah, kuning, putih, dan hitam? ataukah 

menggunakan sistem warna lain? 

 5). Adakah makna tertentu dari catur warna tersebut?  

6). Adakah kaitan tentang pemahaman penggunaan keempat warna utama 

tersebut dengan nilai estetis warna wayang kulit? 

7). Bagaimana nilai estetis warna wayang kulit? Apa saja yang 

mempengaruhi pencitraan estetisnya?  

8). Adakah pengaruh dari penggunaan kombinasi warna, susunan, 

keserasian, keseimbangan, serta ketepatan penggunaan warna, terhadap 

nilai estetis/ kein-dahan dari warna wayang kulit? 
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 9). Bagaimana nilai simbolis warna wayang kulit purwa? 

10). Selain pada muka dan busana wayang, adakah bagian lain dari tokoh 

wayang yang memiliki makna simbolis pada pewarnaan warnanya? 

11). Ciri-ciri pewarnaan wayang kulit yang dibuat perajin desa Tunahan.  

b. Wawancara  dengan dalang wayang kulit di desa Tunahan. 

1). Pendapat  tentang warna wayang kulit purwa, dilihat dari segi estetis 

warna wayang. 

2). Hal menarik yang terdapat pada pewarnaan wayang kulit purwa, 

kaitannya dengan nilai estetis warna wayang. 

2). Adakah makna simbolis dibalik penggunaan warna-warna pada tiap 

tokoh wayang kulit? 

2). Adakah kaitan penggunaan warna tiap tokoh wayang dengan karakter 

yang ingin ditampilkan pada tokoh wayang kulit? 

3). Adakah kaitan pewarnaan tokoh wayang tersebut dengan empat warna 

utama dalam sistem warna Jawa? 

3. Studi Dokumen  

a) Buku-buku, dokumen administratif, data statistik penduduk, serta 

dokumen demografi desa tunahan yang didapat dibalai desa Tunahan.  

b) Hasil karya yang ada ditempat penelitian/foto karya. 
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Beberapa  Contoh Gambar Wayang Karya Perajin Desa Tunahan 
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