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Ngesti Pandhawa merupakan tempat pertunjukan Wayang Orang yang 
rutin dilakukan pada hari Sabtu. Dalam pertunjukan tersebut membawakan cerita 
Ramayana dan Mahabarata. Setiap pertunjukan Wayang Orang di Ngesti 
Pandhawa selalu menampilkan Punakawan pada adegan gara-gara. Masalah yang 
dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana Tokoh dan fungsi Punakawan dalam 
pertunjukan Wayang Orang Ngesti Pandhawa pada adegan gara-gara, dengan 
berdasarkan sub permasalahan berikut: mengungkap tokoh dan fungsi Punakawan 
dalam pertunjukan Wayang Orang Ngesti Pandhawa pada adegan gara-gara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  karena  didalamnya 
tidak banyak menggunakan angka-angka namun penjelasan dilakukan secara 
deskriptif, yang mengkaji tentang tokoh dan fungsi Punakawan pada Wayang 
Orang di Ngesti Pandhawa Semarang. Pendekatan ini dipilih berdasarkan kriteria 
dan fungsinya yang memang cocok digunakan untuk mendeskripsikan tentang 
tokoh dan fungsi Punakawan dalam pertunjukan Wayang Orang di Ngesti 
Pandhawa Semarang. Penulis ingin mengupas rumusan masalah yang dipakai 
dalam pendekatan kualitatif, supaya dapat menggambarkan atau menguraikan 
tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau fenomena di lapangan.   

  Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi. Alat-alat yang digunakan untuk membantu penelitian 
yaitu tape recorder dan kamera foto. 

Hasil penelitian dalam skripsi ini berupa penjabaran tentang tokoh 
Punakawan yang dikaji dari segi gerak, antawacana, rias dan busana pada Wayang 
Orang Ngesti Pandhawa di Semarang. Sedangkan fungsi tokoh Punakawan dalam 
pertunjukan Wayang Orang di Ngesti Pandhawa Semarang yaitu sebagai 
pengayom (fungsi simbolik), penunjuk jalan dalam lakon cerita, dan sebagai  
penghibur. Terkait dengan hal tersebut tokoh dan fungsi Punakawan dapat terlihat 
dalam lakon cerita, hal tersebut sebenarnya merupakan penggambaran dari sifat-
sifat manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Tokoh Punakawan dalam pertunjukan Wayang Orang Ngesti Pandhawa 
di Semarang memiliki fungsi simbolik sebagai pengayom, perantara cerita dalam 
lakon, dan sebagai penghibur, semua itu merupakan salah satu penggambaran dari 
sifat-sifat manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saran yang dapat 
diberikan kepada Paguyuban Wayang Orang Ngesti Pandhawa Semarang, 
seyogyanya perlu mengadakan regenerasi tokoh Punakawan supaya sesuai dengan 
kriteria tokoh Punakawan yang sesungguhnya misalnya dari segi fisiologi, 
tempramen, dan perwatakannya. 

 

 


